


در حالی که در دهه های اخیر پیش رفت هایی در عرصه های مختلف حاصل شده، اما هنوز زنان و دختران در سراسر جهان به طور کامل از حقوق و فرصت های 
برابر برخوردار نیستند. عالوه بر این، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-۱۹، تغییرات اقلیمی و واکنش منفی علیه حقوق سقط جنین، 

پیش رفت هایی که قبال صورت گرفته بود را نیز معکوس کرده است.
خشونت علیه زنان به صورت بومی باقی مانده و پیامد ها و قربانیان آن فراتر از پرونده های بین المللی پرمخاطب )ایران، اوکراین، افغانستان( است که همچنان 
سرفصل خبرها هستند. در عین حال، تبعیض و تعصبات جنسیتی هر جنبه ای از جوامع ما، از آموزش گرفته تا بهداشت، تجارت و سیاست را فرا گرفته و 

فراگیرتر شده است.
سازمان ملل هشدار می دهد که با وجود چنین وضعیتی ممکن است دست یابی به برابری جنسیتی کامل در سطح جهان نزدیک به ۳۰۰ سال طول بکشد. 
وقتی می بینیم که رتبه بندی های معمول و منظم تفاوت های بنیادی بین کشورها و مناطق به لحاظ خشونت علیه زنان را نشان می دهد، پس بیایید خودمان 

را گول نزنیم و بپذیریم که هیچ کشوری در جهان در مسیر دست یابی به برابری جنسیتی تا سال ۲۰۳۰ نیست.
در این میان آن چه را که نباید نادیده بگیریم، نقش رسانه ها است. رسانه ها نه تنها در محکوم کردن حمالت بر حقوق زنان نقش مهمی دارند، بلکه در برجسته 
کردن روایت های ممکن جدید و حمایت از تغییر عمیق فرهنگی مورد نیاز برای زنان و برخورداری از حق زنده گی عاری از خشونت و تبعیض نیز نقش شان 
برجسته است. برای این که رسانه ها بتوانند این نقش مهم را درست ایفا کنند، باید کارشان از ارایه تصویر کامل از تبعیضی که بر زنان روا داشته می شود، 

شروع شود.
این کار رسانه ها به معنای افزایش آگاهی در مورد مسایل مربوط به نابرابری جنسیتی است و در عین حال فراتر از کلیشه های اجتماعی و فرهنگی شامل 

صداها و دیدگاه های زنان از هر کجا که هستند نیز می شود و نشان می دهد که چگونه زنان می توانند عوامل قدرت مند برای تغییر باشند.
به همین دلیل است که به مناسبت ۸ مارچ، روز جهانی زن، اسپارک نیوز از ۱۴ روزنامه در سراسر جهان دعوت کرده است تا برای پوشش مسایل جهانی مبتنی 

بر جنسیت و با تمرکز بر زنان، مردان، سازمان های غیردولتی، جنبش های شهروندی و سیاست های مقابله با شکاف 
جنسیتی در سطح آن ها و همچنین تأثیری که توان مندسازی زنان می توانند بر مسایل گسترده تر 

داشته باشد، به کمپین به سوی برابری بپیوندند. این ابتکارات و داستان ها در کنار هم نشان 
می دهد که برابری جنسیتی نباید یک رویای دست نیافتنی باقی بماند.

کمپین به سوی برابری
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3 متاسفانه برابری در افغانستان 
ویا شده است تبدیل به یک ر

دریافت  کمتری  مزایای  و  حقوق  مردان،  به  نسبت 
می کنند و یا مسوولیت هایی چون بچه داری و کار در 
آن ها  که  زنان می گیرد  از  را  زیادی  خانه، فرصت های 
نمی توانند با همتایان مرد خود رقابت کنند. چرا چنین 

است؟
به  منحصر  زنان  مشکالت  بحث  موافقم.  شما  با  کوفی: 
تاریخ،  طول  در  زنان  رهبریت  به  نگاهی  نیست.  افغانستان 
به  نسبت  زنان  از  کمی  درصدی  است.  حرف  این  مصداق 
بخش های  در  دارند،  وجود  که  نهاد هایی  رأس  در  مردها 
مختلف امنیت ، اقتصاد و سیاست تصامیم اساسی را می گیرند . 
طبیعتاً با دنیای نا برابری مواجه ایم که تأمین عدالت جنسیتی 
هنوز یک چالش است. در تمام کشور ها حتا در کشور های 
تبعیض مدار  اگر  به نحوی  اجتماعی  ساختار های  پیش رفته، 
نیست، اما در اجتماع این نوع برخورد ها وجود دارد. در ممالک 
دیگر تبعیض جنسیتی مانند مزد نابرابر زنان و مردان همتای 
عمل کرد های  زنان،  برابر  در  خانواده گی  آن ها،خشونت های 
باشد .  پابرجا  و... ممکن است هنوز  برابر آن ها  اجتماعی در 
ولی آن چه در افغانستان می گذرد، به طور سیستماتیک جزو 
که  زمانی  افغانستان  در  است.  افغانستان  حاکمان  پالیسی 

دالیل  به  جامعه  از  بخشی  نمی کنید  فکر  می بینید؟ 
مذهبی و سنتی از این وضعیت حمایت می کند؟

بلکه  نمی کند،  حمایت  طالبان  از  جامعه  از  بخشی  کوفی: 
بخشی از آن بی تفاوت است؛ زیرا فکر می کند که این وضعیت 
گذرا بوده و عامل تغییر وضعیت مردم شخص دیگری است. 
مردم هنوز به قدرت خودشان باور پیدا نکرده اند؛ زیرا متاسفانه 
در سال های پسین حداقل در مسیر ما تحوالت در بیرون از 
افغانستان شکل گرفته و به مردم افغانستان عرضه شده است. 
تحوالتی که از بطن مردم شکل گرفته، کمتر بوده است. این 
تحوالت نظامی بوده و از طرف حکومت ها سرکوب شده و یا 
هم از بیرون توسط فشار و حمایت بیرونی شکل گرفته اند. 
به همین دلیل من فکر می کنم که شاید تا چند سال قبل 
تحریم ها ریشه در عنعنات و عرف ناپسند ما داشته و بسیاری 
مردم برخورد های طالبانی داشتند . طور مثال، ۳۵ سال قبل 
مردم فکر می کردند که دختر ان شان باید به مکتب نروند یا 
مورد  در  من  حداقل  اما  نکند؛  کار  خواهر شان  یا  خانم شان 
می کنم،  نماینده گی  آن  از  خودم  که  دور افتاده ای  منطقه 
می توانم بگویم که در ۲۰ سال اخیر تغییری که آمده، تحول 
فکری است، طوری که مردم معتقد شده اند که دختران شان 

باید به مکتب بروند.
پدر ها حتا بارها برای تعمیر مکاتب پیشنهاد داده اند. از من 
کمک خواسته اند تا دختران آن ها صاحب وظیفه شود. بنابراین 
من فکر می کنم که یک تغییر ذهنیت در حال شکل گیری 
بود؛ البته این تشویش وجود دارد که با آمدن طالبان دوباره از 
لحاظ تغییر اجتماعی و تحول فکری که در سراسر افغانستان 
در شکل گیری بود، ما به نقطه صفری برگردیم و مردم طوری 
فکر کنند که طالبان واقعیت افغانستان هستند و مکتب و 
باید  که  است  عواملی  از  این  ندارد.  آینده ای  کدام  تحصیل 
مبارزه مدنی خود را همچنان دوباره زنده نگه داریم، در غیر 
آن مردم فکر می کنند که فقط طالب بدیل است و گزینه ای 

دیگر وجود ندارد. ما باید به مبارزه  خود ادامه بدهیم.

۸صبح: در رابطه به مساله آموزش زنان در افغانستان، 
اولویت های ما چیست؟ چه کارهایی باید بکنیم که زن 
افغانستان دوباره فرصت آموزش و مشارکت در جامعه 
را دارا شود؟ آیا گذار افغانستان به یک وضعیت بهتر، 
ممکن  زنان،  فرا راه  آموزشی  موانع  برداشتن  با  تنها 

است؟

کوفی: اگر وضعیت سیاسی و جو سیاسی افغانستان تغییر 
نکند، تاکید روی مسایلی که مربوط به زن ها است، مانند حق 
کار، حق آموزش و این ها، بسیار مسایل را تغییر نمی دهد. 
من فکر می کنم که باید در مجموع جو  سیاسی افغانستان 
تغییر کند و آن در صورتی رخ می دهد که فشاری بر طالبان 
وارد شود و اپوزیسیون سیاسی انسجام یابد. گروه های زنان 
منسجم شوند و به یک بدیل قابل اعتماد برای طالب ها مبدل 
شوند. در حال حاضر طالبان در گفت وگوی خود به خارجیان 
نتیجه  این  به  دنیا  هستند.  آن ها  بدیل  تنها  که  می گویند 
رسیده که جای گزینی برای طالبان نیست یا الاقل تا چند 
ماه پیش به همین نتیجه بود . اما این ذهنیت در حال تغییر 
است و به این خاطر ما باید بیشتر به فکر تغییر جو سیاسی 
باشیم. تاکید بر رفتن دختران به مکتب و دانشگاه مهم است. 
دارد و یک مساله قدرت  اساس دینی  نه  زنان  اصاًل تحریم 
و نمایش آن توسط طالبان است . از اول باید این کار انجام 
نمی پذیرفت، ولی حاال اگر تاکید ما روی باز شدن دروازه های 
مکاتب و دانشگاه ها باشد، بدون این که جو  مملکت ما تغییر 
کند، به یک وجود درمند می ماند که فقط یک بخش آن را 
می خواهیم تداوی کنیم . اگر تمام وجود درد دارد، باید تمام 

عوامل درد را از بین ببریم.
دانشگاه دختران ، یک بخش مهم است، ولی تا زمانی که فضا 

تغییر نکند، این هم تغییر نخواهد کرد.

۸صبح: شما نماینده مردم در مجلس نماینده گان دولت 
مرحله  یک  در  و  بودید  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
نظام  یک  احیای  رسیدید.  نیز  مجلس  آن  معاونت  به 
بهبود  برای  می تواند  چه قدر  افغانستان  در  پارلمانی 
در  زنان  به حقوق  آیا  کند؟   افغانستان کمک  در  زنان 

نظام جمهوری راضی بودید؟

یک  مجموع  در  دنیا  کردم،  اشاره  قباًل  که  قسمی  کوفی: 
نیست.  مستثنا  آن  از  هم  افغانستان  و  است  نابرابر  دنیای 
چنان چه در روزنامه ۸صبح ذکر کردم که مبارزه ما در دوران 
مخالفت ها  اندازه ای  به  ما  برابر  در  و  نبود  آسان  جمهوریت 

صورت می گرفت. 

ادامه در صفحه ۴

زنان  قدرت،  به  طالبان  مجدد  بازگشت  با  ۸صبح: 
بنیادین  و  اساسی  حقوق  تمامی  از  تقریباً  افغانستان 
خود محروم شده اند. در چنین شرایطی، آیا می توانیم 

از برابری سخن بگوییم؟

به  تبدیل  افغانستان  در  برابری  نه.متاسفانه  طبیعتا  کوفی: 
یک رویا شده است. افغانستان کشوری است که همواره بحث 
عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی در آن در عمل با مشکل 
مواجه بوده و این دو مولفه در ساختار سیاسی و اجتماعی 
کشور، هیچ گاه جایگاه خود را نیافته اند. اما از آن جایی که در 
بیست سال گذشته ، فرصت های مدنی - اجتماعی و رسانه ای 
وجود داشت و مردم می توانستند نارضایتی و نقطه نظر خود را 
بیان کنند، پس از آمدن طالبان، هر نوع بحث در مورد عدالت 
و برابری منتفی شده و قدرتی را که طالبان تمثیل می کنند، 
از طالبان و برای طالبان است. در کنار زنان، البته مردان هم 

از حق مشارکت سیاسی محروم اند.

غربی  کشورهای  در  حتا  مرد،  و  زن  برابری  ۸صبح: 
شاغل  زنان  نمونه  به عنوان  است.  نیفتاده  اتفاق 

تبعیض جنسیتی جزو سیاست رسمی و عمده ترین مساله 
تصمیم گیری یک قدرت باشد، در آن صورت دنیا باید علیه 
حاکمان افغانستان ایستاد شود و ضرورت است که برای ایجاد 

تغییر در وضعیت واکنش نشان داده شود.

نابرابری جنسیتی چه در  نظر می رسد که  به  ۸صبح: 
ادیان، چه در ادبیات و تاریخ و حتا فرهنگ  های کشورها 
ریشه  دراز دارد. چنان چه طالبان در افغانستان، حذف 
زنان از حوزه عمومی و محیط آموزش را به آموزه های 
دینی و حتا فرهنگی مردم پیوند می زنند. کشورهایی 
مسیر های  دارند،  بهتری  وضعیت  زنان  آن  در  که 
پر خم و پیچی را طی کرده اند تا به صورت نسبی وضعیت 
و  قوانین  تغییر  طریق  از  آن ها  است.  بهتر شده  زنان 
رسیده اند.  وضعیتی  چنین  به  مردم،  فرهنگ  تغییر 

وضعیت را در افغانستان برای زنان چگونه می بینید؟

کوفی: در تمام دنیا برای یک مبارزه طوالنی وقت نیاز داشت 
تا تغییرات در ساختار ، قوانین و فرهنگ مردم برای این که 
شوند،  پنداشته  مردان  با  مساوی  شهروندان  به عنوان  زنان 
به وجود آید. حتا ۸ مارچ، روز همبسته گی زنان جهان، به 
مبارزاتی که زنان برای عدالت و برابری مخصوصاً در مورد مزد 

برابر داشتند، پیوند دارد.
افغانستان در مقایسه با کشور های دیگر که یک مسیر طوالنی 
را پیموده اند، به دلیل عدم فرصت ها ، موجودیت جنگ ها و 
داشتن فرهنگ سرکوب گرایانه، به معنای واقعی جنبشی که 
بتواند پدیده های منفی را در اجتماع تغییر دهد و نه تنها در 
ساختن قوانین کمک کند، بلکه در ساختن فرهنگ نیز کمک 
نماید، واقعاً شکل نگرفت . در بیست سال گذشته حرکت هایی 
بود و امروز در برابر طالبان همچنان هست. امروز مشکالتی را 
که زنان افغان از آن رنج می برند و توسط گروه حاکم بر آن ها 
تحمیل می گردد، در عین حال می توانیم آن را به عنوان یک 
فرصت تعبیر کنیم؛ برای این که زنان متوجه شوند که برای 
شکل دهی به جنبش زنان در افغانستان و تغییر روایت ها و 
فرهنگ ها، چگونه می توانند میان نیروهای خویش را انسجام 

بخشند.
بسیاری از مواردی که طالبان فعال مدعی اند و تحت نام دین 
بر زن های افغانستان تحمیل می کنند، ریشه در دین ندارد. 
در بسیاری موارد، ریشه در فرهنگ حتا ندارد ، بلکه ریشه در 
قدرت دارد . ما باید در به چالش کشیدن هژمونی قدرت، این 
نحوه عمل کرد را از میان ببریم. زنان می توانند از عهده این 
چالش موفق بیرون آیند؛ زیرا زنان از این مشکل اساسی رنج 
می برند. ما به انتخاب های مشکل تر و سخت تر نیاز داریم و 
این یک فرصت است که زنان انسجام پیدا کنند و البته که به 

تنهایی قادر به انجام ]آن[ نخواهیم بود.
انتظار داشتیم بیشتر پدرانی که دختران شان اجازه رفتن به 
مکتب ندارند ، شوهری که خانمش وظیفه خود را از دست 
داده یا حتا مادری که برای دخترش زمینه رفتن به دانشگاه 
مساعد نیست، یک حرکت را شکل دهند . بار ها تأکید کرده ام 
که اگر چهار میلیون دختر امروز به مکتب نمی روند، فرض 
کنید فقط پدران ۱۰ هزار از آن ها می توانستند برای دختران 
اعتراض کنند. به طور مثال، فقط کافی بود که پسران شان به 
مکتب نروند یا دروازه های دفاتر دولتی را می  بستند. آیا منجر 

به تغییر نمی گردید؟
یعنی انتظار یک حرکت دینامیک مدنی به معنای واقعی را 
داریم که متأسفانه تا حال صورت پذیر نبوده است؛ اما در این 
اواخر فکر می کنم واکنش ها بیشتر است؛ برای این که مساله به 
نقطه اوج رسیده است. ولی در عین حال در کنارش مشکالتی 
داریم. حتا آن هایی که مبارزه به شکل مدنی نموده اند که این 
امروز  بود، می دانیم که همان ها  تهدید  از  مبارزه عاری  نوع 
زندانی اند؛ ولی من به این باورم که هیچ مبارزه ای بدون قربانی 
به دست نمی آید. اگر واقعاً مطمین هستیم که مشکل زنان، 
مشکل همه افغانستان است و اگر امروز دختران افغانستان به 
مکتب، دانشگاه و یا کار رفته نمی توانند، به فردای اقتصاد ، 
بافت های  اجتماعی،  اساسات  حکومت داری،  نوعیت  امنیت ، 
اجتماعی و حقوق اجتماعی افغانستان آسیب می رساند، اگر 
همه ما به این نتیجه رسیده ایم، باید زن و مرد مبارزه کنیم. 
ولی من فکر می کنم که مردم هنوز به این نتیجه نرسیده اند. 
درست است که این وضعیت موقتی است، ولی در صورتی که 
مردم فعال نشوند و مسوولیت خود را ادا ننمایند و در صورت 
نظام  ممکن  آن ها،  از سوی  بودن وضعیت  موقت  به  اعتقاد 
نباشد .  مردم  دخالت  بر  مبتنی  می آید،  کار  روی  که  بعدی 
به این دلیل باید مردم خود تعیین کننده سرنوشت و رهبر 
خویش بوده، جنبشی شکل دهند که اگر فردا طالب نمی تواند 

حکومت کند، بدیلی در برابرش داشته باشند.

۸صبح: شما تاثیر فرهنگ، دین و مناسبات اجتماعی 
چگونه  را  زنان  فعلی  وضعیت  بر  افغانستان  در  مردم 

فوزیه کوفی:

مصاحبه کننده: 
هانیه ملک

پس از سقوط دولت جمهوری اسالمی افغانستان و روی کار آمدن اداره  متحجر و 
زن ستیز طالبان، وضعیت زنان در افغانستان به یک باره دچار تحول شده و زنان به 
عقب بازگشتانده شده اند. یکی از اولین فرمان های رهبری طالبان، بستن مکاتب 

به روی دختران، از صنوف ششم تا دوازدهم بود. پس از آن پارک ها، درهای 
دانشگاه، ادارات دولتی و موسسات خصوصی نیز تا اطالع ثانوی به روی زنان بسته 
شد. واگذاری مساله ای به اطالع ثانوی در اداره  طالبان، طوری است که پس از آن 
تصمیم جدیدی گرفته نخواهد شد. پس از وضع فرامین اجباری از سوی طالبان 

علیه زنان، زنان در نخستین روزهای حاکمیت طالبان، بر ضد این گروه برخاسته و 
اعتراض کردند. اعتراضاتی که از سوی طالبان به خشونت کشانده شد و زبان زنان 
را نیز تا اطالع ثانوی به زنجیر بستند. زنان افغانستان اکنون عقب چهاردیواری ها، 
به دور از ابتدایی ترین امکانات و حقوق بشری به سر می برند. در آستانه  فرارسیدن 

۸ مارچ، کارزار جهانی »به سوی برابری« و یک و نیم سال پس از شرایط دشوار 
برای زنان در افغانستان، جهان، سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق زنان، 
هیچ اقدام جدی ای در برابر رفتارهای متحجرانه  طالبان و به هدف رهایی زنان 

از بند نداشته اند. برای بحث بیشتر در مورد چالش های فرا راه زنان و راه حل ها در 
»به سوی برابری«، روزنامه ۸صبح مصاحبه ای با خانم فوزیه کوفی، عضو پیشین 

مجلس نماینده گان و فعال سیاسی، انجام داده است.
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4
آن چه را طالبان ادعا می کنند، هیچ گونه 

پیشینه ای در فرهنگ افغانستان ندارد
زنان  قدرت،  به  طالبان  مجدد  بازگشت  با  ۸صبح: 
بنیادین  و  اساسی  حقوق  تمامی  از  تقریبا  افغانستان 
خود محروم شده اند. در چنین شرایطی، آیا می توانیم 

از برابری سخن بگوییم؟

بارکزی: بدون شک با روی کار آمدن طالبان زنان افغانستان 
از تمام حقوق خود بی بهره مانده اند؛ البته این بی بهره ماندن 
برابری  و  آزادی  از  ما  که  نیست  معنا  این  به  حقوق شان  از 
نتوانیم حرف بزنیم. من فکر می کنم که ما زنان در گذشته از 
نگاه قانون، حقوق و وجایب مساوی داشتیم، اما در عمل کرد 
نمی شد  این  باعث  نابرابری ها  این  هیچ گاهی  بود .  متفاوت 
برابری صحبت نکنند. فراموش نکنیم که  که زنان در مورد 
دست یابی به برابری و عدالت، خواسته زن ها است و در ضمن 
بر  در  را  طوالنی  زمان  آن،  به  رسیدن  که  می کنم  فکر  من 
می گیرد. اما در هر حالش، روی کار آمدن طالبان نه تنها موضوع 
زنان، بلکه بحث حقوق شهروندی را در کانسپت یک دولت 
دی فکتو نیز زیر سوال برده است. در کنار این که می بینیم زنان 
افغانستان از همه عرصه های جهان به طور سیستماتیک حذف 
شده اند ـ که می توان آن را جنایت و خشونت بشری نیز نامید 
ـ مردان و دیگر اتباع افغانستان نیز از ابتدایی ترین حقوق شان 

محروم مانده اند.

۸صبح: شما تاثیر فرهنگ، دین و مناسبات اجتماعی 
چگونه  را  زنان  فعلی  وضعیت  بر  افغانستان  در  مردم 
دالیل  به  جامعه  از  بخشی  نمی کنید  فکر  می بینید؟ 

مذهبی و سنتی از این وضعیت حمایت می کند؟

بارکزی: بدون شک بحث دین، فرهنگ و کلتور یک جامعه، 
عرف و عنعنه ای که در آن جامعه مستقر است، در اذهان عامه 
تاثیر مستقیمی در رابطه به چگونه گی اعاده حقوق زنان دارد. 
فراموش نکنیم که اروپا و امریکا هم ۱۰۰ سال قبل بدترین 
جای برای زنان بوده اند؛ البته با پیش رفت علم، تعلیم، اقتصاد 
 و باورهایی که در یک جامعه باید من حیث ارزش ها تشخیص 
تبعیض  حداقل  بستر  از  دارند  آرام آرام  شوند،  شناسایی  و 
جنسیتی می گذرند. اما فراموش نکنیم که هنوز هم تبعیض 
جنسیتی به عنوان یک اصل در جوامع موجود است. آن چه را 

کسب علم و معرفت بورسیه های پر هزینه ای را برای محصالن 
را  هزینه اش  و  می کنند  کشور جست وجو  از  خارج  در  خود 
می پردازند. پس بنابراین فراموش نکنیم که بحث آموزش و 
پرورش زنان و دختران و بحث موضوع کار آن ها نباید سیاسی 
موردش  در  اجتماعی  معضل  یک  به عنوان  هم  نه  و  باشد 
اگر در  افغانستان است. شما  افغانستان همان  صحبت شود. 
قریه و قصبات بروید، می بینید که زنان در کنار مردان زمین 
را شخم می زنند، خرمن را درو می کنند، خانه را آباد می کنند، 
گل کاری می کنند و مرغ داری می کنند. این چیزهایی است 
که عمال انجام می دهند؛ اما این که طالبان از این چیزها خبر 
ندارند و سیاست های آن ها، سیاست های ضد زن و منحصر 
به خودشان است، بحث علی حده است. اما جداً خواهش من 
این است که آموزش و پرورش زن ها باید فارغ از دغدغه ها و 

امتیاز های سیاسی باشد.

۸صبح: شما نماینده مردم در مجلس نماینده گان دولت 
نظام  یک  احیای  بودید .  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
پارلمانی در افغانستان چه قدر می تواند برای بهبود زنان 
نظام  در  زنان  به حقوق  آیا  کند؟   کمک  افغانستان  در 

جمهوری راضی بودید؟

بارکزی:  یکی از مشکالت عمده و اساسی افغانستان همین 
بود که احزاب بزرگ سیاسی در افغانستان تشکیل نشدند. شما 
می فهمید که مؤلفه اولیه و الزمه نظام پارلمانی، داشتن احزاب 
کالن سیاسی است، تا احزاب قدرت سیاسی را داشته باشند. در 
غیر آن هرگاه پارلمان ها همچنان فقط متشکل از افراد باشند 
)به دور از احزاب سیاسی( قسمی که در سه دوره گذشته ما 
در افغانستان دیدیم، نظام پارلمان نمی تواند تشکیل گردد. به 
خاطر آن که در هیچ کشور دیگری بیشتر از دو حزب سیاسی 
برای یک انتخابات به میدان رقابت نمی آیند، اال این که بستر 
و زمینه برای ساختن نظامی که منحصر و منوط به رای مردم 
باشد، در نظر گرفته شود، یک. دوم، در کنار این باید فعالیت 
واضح احزاب و گروه های سیاسی مشخص باشد تا بتوانیم با 
امتیاز دهی به احزاب و دادن چوکی و سیت های اختصاصی، 
به همان اصلی که برای نظام پارلمانی ضرورت است )داشتن 
احزاب کالن( برسیم؛ اما آن چه مهم تر است، چگونه گی نظام 
است. هر نظامی که در افغانستان ما بیاید، باید مبتنی بر رای 
مردم افغانستان باشد. این که در افغانستان ریاستی خوب است 
یا پارلمانی خوب است و یا صدراعظم داشته باشیم یا نداشته 
باشیم، بحث هایی است که باید روی شان کار صورت بگیرد؛ اما 
به هیچ عنوانی نثار قدرت به یک نفر، شایسته  نظام افغانستان 

نیست. ما تجربه تلخی داریم.

یادداشت: این مطلب به مناسبت ۸ مارچ برای کمپین 
»به سوی برابری« تهیه شده است که روزنامه ۸صبح و 

13 رسانه معتبر جهان عضویت آن را داشتند.

طالبان در افغانستان ادعایش دارند، هیچ گونه پیشینه ای در 
قریه جاتی که در  اگر در  ندارد. شما حتا  افغانستان  فرهنگ 
داخل افغانستان است بروید، می بینید خانم هایی که سن شان 
بزرگ است، مکلف اند به دختران خرد و بچه های خرد درس 
قرآن کریم بدهند. یعنی آموختاندن و آموختن علم را از همان 
این  می کنند.  شروع  قصبات  و  قریه  در  برای شان  سن و سال 
من حیث یک عرف بوده است. در ضمن شما در بسیاری از 
افغانستان می فهمید که خواندن کتاب های بزرگ  قریه جات 
مثنوی معنوی در کنار دیگر کتاب ها و داستان ها به شمول 
شاهنامه، جزو عرف و فرهنگ مردم افغانستان بوده است. پس 
با این حساب ما گفته نمی توانیم آن چه را طالبان ادعا دارند 
و از دینی که اولین حکمش خواندن است و آموختن، افکار 
طالبان نسبت به زنان منشأ دینی یا هم فرهنگی داشته باشد. 
به خودشان  منحصر  قرائت  طالبان،  قرائت  می کنم  فکر  من 

است که نه با دین جور می آید و نه با فرهنگ.

۸صبح: در رابطه به مساله آموزش زنان در افغانستان، 
اولویت های ما چیست؟ چه کارهایی باید بکنیم که زنان 
افغانستان دوباره فرصت آموزش و مشارکت در جامعه 
را دارا شوند؟ آیا گذار افغانستان به یک وضعیت بهتر، 
ممکن  زنان،  فرا راه  آموزشی  موانع  برداشتن  با  تنها 

است؟

نیست  فرصت  یک  پرورش  و  آموزش  من  باور  به  بارکزی: 
که به زنان داده شود؛ این حقی است که باید تطبیق شود. 
زمینه فضا، محل و مکانش را آن هایی که خود را حاکم در 
دارند.  ـ مسوولیت  باشد  ـ هر کسی که  افغانستان می دانند 
شاگردان  تمام  مصونیت  مسوولیت  نه تنها  طالبان  بنابراین 
آرام و مصون دارند،  ایجاد فضای سالم و محیط  با  را  دختر 
و  دانشگاه ها  دروازه های  این که  برابر  در  دارند  مکلفیت  بلکه 
مکاتب را به روی دختران باز کنند. من فکر نمی کنم که بحث 
کسب تعلیم یک امتیاز باشد که از جانب حکام برای مردم 
از  اجباری است که  یا  است  اتفاقا جبری  این  داده می شود. 
)منظور  شود  داده  مردمش  به  حاکمیت ها  و  دولت ها  طرف 
بسیاری  شما  است(.  حکومت  مکلفیت  همان  بارکزی  خانم 
از کشورهای اسالمی را می بینید که برای ترویج و ترغیب و 

شکریه بارکزی:

مصاحبه کننده: 
هانیه ملک

در آستانه  رسیدن ۸ مارچ و کارزار 
جهانی »به سوی برابری«، زنان در 
افغانستان از ابتدایی ترین حقوق 

شهروندی و بشری محروم اند. پس از 
سقوط افغانستان در سال ۲۰۲۱ به 
دست طالبان، این گروه دروازه های 
مکاتب، دانشگاه ها، ادارات دولتی و 
حتا موسسات خصوصی را به روی 

زنان بسته اند. زنان در کنار محرومیت 
از حق تحصیل و کار، از حق حضور 
در اجتماع نیز محروم شده اند. با این 
حال اما زنان هنوز برای رسیدن به 
برابری ایستاده اند و در برابر باورهای 
متحجرانه  طالبان مبارزه می کنند؛ 
باورهایی که تالش های زنان را با 
بن  بست مواجه ساخته است. برای 
صحبت در مورد چالش  های فرا راه 
زنان در به سوی برابری، روزنامه 
۸صبح با خانم شکریه بارکزی 

مصاحبه کرده است.

کنترل گیرد، باید موجود باشد؛ ولی در عین زمان یک تعداد 
تمام اصول و اساسات را نقض می کنند؛ یعنی میان دو افراط و 
تفریط قرار داریم . فکر می کنم به مساله نظام سیاسی افغانستان 
به یک دید عقالنی باید ببینیم. نظرم این است که غیر متمرکز 
شدن قدرت و نظام ، قدرت سیاسی ، قدرت اقتصادی و ادارات 
حکومتی یک اصل اجتناب ناپذیر است و واقعیتی است که در 
عمل وجود دارد. فقط از لحاظ ساختاری باید قانون مند شود. 
با یک بحث مدنی در این قضیه باید نظر اندازیم . احساساتی 
برخورد کردن یا واکنشی برخورد کردن با نظام آینده، راه حل 
مشکل نیست. ما اگر واقعا در سال ۲۰۰۳ روی قانون اساسی 
بحث می نمودیم و در این مورد توافق عقالنی با در نظر داشت 
واقعیت های افغانستان صورت می گرفت، شاید امروز اردوی ما 
حس مالکیت می کرد، پولیس ما حس مالکیت بیشتر می کرد 
و نهادهای ما خود را مکلف می دانستند تا در برابر طالبان از 
وطن دفاع کنند؛ اما چون همه موضوعات از طریق اداره یک 
فرد صورت می گرفت، مردم حس تعلق و مالکیت نداشتند و 
وضعیت هم قسمی شد که ما نتیجه آن را می دانیم. بنابراین 
بحث نظام سیاسی آینده افغانستان یک بحث مهم است و باید 
با حوصله مندی و حس هم دیگر پذیری با این مساله برخورد 

کنیم.

۸صبح: در یک و نیم سال اخیر جدی ترین کار شما در 
»به سوی برابری« چه بوده و در مبارزه در برابر طالبان 
چه بوده است؟ مردم می پرسند که گرفتن این همه مدال 
از طرف نهاد های حقوق بشری توسط نماینده گان زن، 

۸صبح: در پایان، پیام شما برای جهان چیست؟

افغانستان.  زنان  به  پیام  یک  دارم؛  پیام  دو  پایان  در  کوفی: 
پیام من این است که ما می توانیم اختالف نظر داشته باشیم. 
جامعه ای که اختالف نظر نداشته باشد، به این معنا است که 
افکار بین خوب و خوب تر و بین بد و بدتر نمی توانند انتخاب 
کنند. اختالف نظر باعث می گردد که ساحه انتخاب ما وسیع 
شود و از میان چندین انتخاب بهترین انتخاب را داشته باشیم؛ 
اما باید صف مبارزه ما و سنگر ما که به طرف مقابل می خواهیم 
شلیک کنیم و می خواهیم با آن ها مبارزه کنیم، معلوم باشد. 
جنبش  و  کنیم  باز  نمی توانیم  را  متعدد  نزاع  دروازه های  ما 
نزاع  دروازه  که  ندهد  اجازه  وجه  هیچ  به  افغانستان  زن های 
یا جنگ میان خود زنان باز شود. به هیچ وجه ما نباید این 
اجازه را بدهیم. هدف ما باید هدف واحد و استراتژیک باشد. در 
شرایط فعلی زنان افغانستان بیشتر از گذشته به انسجام نیرو، 
انسجام وحدت، انسجام پیام و انسجام صدا ضرورت دارند. زنان 
افغانستان بیشتر اوقات به مردان اعتماد کردند و من نمی گویم 
ما به تنهایی می توانیم همه  کار را انجام دهیم، ما توانایی انجام 
کار را داریم و مردان سیاسی و دنیا باید این بار، به ما اعتماد 
کنند که زنان افغانستان و آن هایی که هر روز با مشکالت زیاد 
در داخل افغانستان زنده گی می کنند، برای ساختن تاریخ و هر 

نوع تحول سیاسی در صف اول قرار بگیرند.

۸صبح: ممنونم از شما!

یادداشت: این مطلب به مناسبت ۸ مارچ برای کمپین 
»به سوی برابری« تهیه شده است که روزنامه ۸صبح و 

13 رسانه معتبر جهان عضویت آن را داشتند.

عین دیدگاه هایی که طالبان فعال دارند، بر افکار اعضای پارلمان 
آن زمان اثر گذار بود . وقتی قانون منع خشونت را می خواستیم 
تصویب کنیم، یک تعداد دیدگاه های طالبانی داشتند . در بیرون 
یک سیستم محافظتی برای زنان وجود نداشت، اما وضعیت در 
حال تغییر بود. در قصبات مردم باور بیشتر به حضور زن ها 
مردم صرف  گرفت،  که صورت  انتخاباتی  در  می کردند.  پیدا 
از این که در قانون تبعیض مثبت بود، به نماینده زن ها  نظر 
بیشتر اعتماد کردند و رای دادند. مراجعه به نماینده های زن 
بیشتر صورت می گرفت . مردم فکر می کردند که هر چند کار 
کوچک هم باشد، ولی نماینده های زن انجام می دهند، قدرت 
بیان و قدرت ارایه کمک را دارند. با وجود آن هم فکر می کنم 
فاصله ای میان زنان شهر نشین و ده نشین وجود داشت. با وجود 
از طرف دولت نبود . از حضور زنان در  آن، سیستم حمایتی 
قدرت  و  می گرفت  صورت  استفاده  نمایشی  مسایل  بسیاری 
واقعی زنان یا حمایت نمی شد یا رشد داده نمی شد؛ اما یک 
فضای باز بود که می شد روی همه موارد صحبت کرد . پارلمانی 
وجود داشت که ما می خواستیم قوانینی تصویب کنیم و قوانین 
ببینیم،  پیش  طرف  به  اگر  حال  کردیم .  تصویب  متعددی 
گرفت،  در ۲۰ سال صورت  که  را  تالش هایی  تمام  محصول 
بذر آزادی که کاشته شد، امروز ما ثمره آن را می بینیم. نظام 
پارلمانی یا یک نظام غیر متمرکز یک بحث کامال مدنی و یک 
بحث انسانی باید باشد. واکنش در برابر نوع نظام سیاسی، یک 
واکنش غیر عقالنی است. یک تعداد دوستان سراپا قرص دوست 
دارند در مورد نظام سیاسی بحثی صورت نگیرد و نظام سیاسی 
ریاستی بسته و نظامی که یک نفر دستگاه های قدرت را در 

بابت چیست، در حالی که در وضعیت داخلی تغییری 
نیامده است.

افغانستان در  بوده که جنبش زن های  این  ما  کوفی: تالش 
داخل و بیرون شکل بگیرد و حمایت شود. با توجه به این  که 
سوی  از  افغانستان  مردم  میان  در  را  فشار  بیشترین  زنان 
طالبان بر شانه های خود حمل می کنند، ضرورت است که ما 
حرکتی را شکل دهیم و حاال در قالب های کوچک به نام های 
مختلف ولی در یک مسیر باشند. ما می توانیم تشکیالت متعدد 
باشیم،  داشته  زن ها  برای  متعدد  ساختارهای  باشیم،  داشته 
داشته  مختلف  عناوین  باشیم،  داشته  کوچک  جنبش های 
باشد.  یکی  باید  مبارزه  اهداف  و  مبارزه  مسیر  ولی  باشیم، 
بیشترین تالش ما این بوده که این انسجام در بیرون و داخل 
افغانستان  از  بیرون  در  که  کسانی  از  مخصوصا  گیرد،  شکل 
متخصصان،  مدنی،  رهبران  سیاسی،  رهبران  مانند  هستند، 
اهل رسانه  و جوان های ما از همه بخش ها جلسات و نشست ها 
داشته ایم. پلتفورم یا ایتالف و فورم مختلفی را توانسته ایم شکل 
دهیم که این وظیفه عمده، رسانیدن صدا و درد و مشکالت 
زن های افغانستان به گوش جهانیان است. گاهی طرح مساله و 
طرح راه حل برای افغانستان. همچنان حمایت زن ها در داخل 
افغانستان را مطرح ساخته ایم . عالوه بر آن، از لحاظ شخصی 
معلوم دار است کار های زیادی را در این خصوص انجام داده ام. 
مثال مکاتبی که دارم، از کارها و برنامه های زیادی که انجام 
می دهم، شاید از حوصله برنامه شما نباشد. چون مشکلی ایجاد 

نشود، ضرورت به یادآوری نمی دانم.
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وش سویسی برای رسیدن  ر
به برابری

نسبت به همتایان خود در سایر کشورهای اروپایی 
داشتند؟

بریژیت استودر: درست قبل از دست یابی به حق رای 
زنان، وضعیت منحصر به فرد سویس پدیدار شد. دو نسل 
از زنان به طور همزمان گرد هم آمدند تا برای حقوق زنان 
و آن هایی که  فمینیست های حق رای طلب  مبارزه کنند: 
از جنبش جدید فمینیستی »سال ۶۸« بودند. دومی به 
رهبری جنبش آزادی زنان شامل گروه های مختلف می شد 
و رادیکالیسم سیاسی به عنوان مخرج مشترک آن ها بود. 
آن ها از روش های جدید برای اعتراض استفاده می کردند 
که شامل اشغال خیابان ها، تحصن و اقدامات تحریک آمیز 

بود.
بعد از سال ۱۹۶۸ جنبش زنان و نهادهای سیاسی شروع 
کردیم  مشاهده  همچنین  ما  کردند.  ارتباط  برقراری  به 
انجمن های  و  فمینیست  فعاالن  بین  تخلخل خاصی  که 
و  رقابت  به شکل گیری کرده است.  زنان شروع  سنتی تر 
همکاری وجود داشت. فمینیسم رادیکال اواخر دهه ۶۰ 
به سرعت به صورت نهادی با ابتکارات مردمی دخیل شده 

بود که این نیز مختص کشور است.

لو تمپس: آیا بسیج فعاالن زن سویس الهام گرفته از 
همسایه گان این کشور بود؟ آیا این الگو در خارج از 

کشور نیز تسریع شد؟

مرفه، تحصیل کرده دانشگاهی و متاهل از چیزهایی دفاع 
می کردند که خودشان تجربه نکرده بودند. آن ها از ادغام 
زنان در سیاست خودداری می کردند، زمانی که خودشان 
و  بودند، سخنرانی می کردند  انتخاباتی  مبارزات  در حال 
مقاله می نوشتند و حمایت سیاست مداران مرد محافظه کار 
تشکیل  را  رای دهنده گان  اکثریت  تاریخ  طول  در  که  را 

می دادند، با خود داشتند.

لو تمپس: اپوزیسیون امروز روی چه چیزی تمرکز 
کرده است؟

امروز  که  بگویم  می توانم  مجموع  در  استودر:  بریژیت 
صدای زن ستیزانه بلندتر شده است. درگیری های کنونی 
ایاالت  برای مثال در  بر کنترل بدن زنان متمرکز است. 
زمان  برگرداندن  برای  موفقیت آمیزی  تالش های  متحده 
بین  تالقی  است.  در موضوع سقط جنین صورت گرفته 
انواع مختلف نفرت و طرد، میدان جنگ جدیدی را گشوده 

است.

لو تمپس: این به چه معنا است؟
است،  بازگشته  سنتی  زن ستیزی  استودر:  بریژیت 
با  نژادپرستی،  همچنین  و   »+LGBTQIA »فوبیاهای 
انجیلی  یا  افراطی  راست  مذهبی  جنبش های  حمایت 
به ویژه در ایاالت متحده، با توجه به دومی، در حال افزایش 
دارند  وجود  کوچک  آنالین  جنبش های  همچنین  است. 
که زن ستیزی سیاسی و نفرت از زنان را ترکیب می کنند، 
اما  غیرارادی«.  »تجرد  یا  آشکار  زن ستیز  پدیده  مانند 
به عنوان یک مورخ، چیزی که من را نگران می کند، این 
موضوع است که سازمان های سیاسی سنتی، مانند حزب 
مردم سویس، به عنوان تقویت کننده برای »ضد ووکیسم« 
تورم  دوران  این  در  که  می کنم  فکر  من  می کنند.  عمل 
در  اما  نیست.  این  سویس  مردم  اصلی  دغدغه  و جنگ، 
به دست  برای  راه هایی  یافتن  از  وقتی صحبت  سیاست، 
آوردن رأی می شود، اخالق کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
آن ها بیدار کردن شیاطین پیر را به یک موضوع کمپین 

تبدیل کرده اند.

هشدار  معکوس  تأثیر  مورد  در  برخی  تمپس:  لو 
در  جنسیتی  مسایل  همه جانبه  حضور  می دهند. 
سیاست و رسانه ممکن است احساس ناامیدی ایجاد 
کند که می تواند جناح راست افراطی را تقویت کند. 

آیا این خطر واقعی است یا خیالی؟
و  ماندن  ساکت  که  می کنم  فکر  من  استودر:  بریژیت 
نامریی شدن هرگز راه حل نیست؛ زیرا اگر صحبت در مورد 
بین  از  را  فمینیسم  سیاسی  قدرت  کنیم،  متوقف  را  آن 
می بریم. #MeToo محرکی بود برای صحبت کردن، که در 
همه جنبش های اجتماعی اساسی است؛ زیرا امکان بیان 
قابل  آن ها  فراهم می کند.  را  مهم  تجربیات  و  احساسات 
تظاهر  می شوند.  گفت وگو  از  بخشی  و  عمومی  مشاهده، 
نفع  به  این که  ترس  از  ندارد،  وجود  فمینیسم  این که  به 
راست افراطی است، بدترین کاری است که می توانیم انجام 
 LGBTQ .دهیم. نابرابری بین زن و مرد هنوز وجود دارد
و تبعیض نژادی هنوز وجود دارد. بدیهی است که می تواند 
تحرکات متقابل ایجاد کند؛ اما سکوت به معنای پذیرش 

وضعیت موجود یا حتا خطر  عقب گرد است.

یادداشت: این مطلب به مناسبت ۸ مارچ برای کمپین »به 
 13 و  روزنامه ۸صبح  که  است  شده  تهیه  برابری«  سوی 

رسانه معتبر جهان عضویت آن را داشتند.

لو تمپس: در سال 1۹۷1، پس از ۹۰ همه پرسی، زنان 
از  یکی  این  آوردند.  به دست  رای  در سویس حق 
اولین نقاط عطف مهم در حقوق زنان در کشور بود. 

جنبش های فمینیستی چگونه آغاز شدند؟
بریژیت استودر: فمینیسم مدرن با انقالب فرانسه و المپا 
دگوژ آغاز شد که در سال ۱۷۹۱ طرحی برای دموکراسی 
که شامل زنان بود را ارایه کرد. در قرن بعد در سویس، 
زمانی که قانون اساسی فدرال در سال ۱۸۴۸ اجرایی شد، 
این حال،  با  از حقوق سیاسی محروم شدند.  زنان عمداً 
بیان  را  خود  نگرانی های  زنان  نوزدهم،  قرن  سراسر  در 
میان  در  بودند.  اشرافی  و  بورژوا  نسبتاً  زنان  این  کردند. 
آن ها جولی فون می، زنی از برن بود که انجمن دفاع از 
حقوق زنان را تأسیس کرد. در آن زمان کارگران، اعضای 
انترناسیونال اول، آنارشیست ها و مارکسیست ها نیز برای 
دست مزد برابر مبارزه می کردند. در سال ۱۹۶۸ در جینوا، 
ماری گوخ پوچالن اولین سازمان فمینیستی را در سویس 
)انجمن بین المللی زنان( و مجله زنان ایجاد کرد که بعداً 
به همبسته گی تغییر نام داد. بنابراین، چند شخصیت و 
جنبش نسبتاً منزوی و نخبه وجود داشتند که آن ها هم از 
باال )طبقه اشرافی( و هم از پایین )کارگران( می آمدند و در 

صحنه حضور داشتند.

لو تمپس: آیا فعاالن زن سویسی رویکرد متفاوتی 

بریژیت استودر: در هر دو جنبش، تبادل افکار و تعامالت 
فراملی بود. سرعت جنبش بین المللی حق رای، الهام بخش 
ایجاد )انجمن سویس( در سال ۱۹۰۹ بود. قبل از جنگ 
جهانی اول، حتا حق رأی طلب های خارجی فکر می کردند 
که اصالح دموکراسی در سویس آسان است؛ چون حق 
رای مردان قبل از قبل در آن جا وجود داشت! البته این دید 
به سویس به سرعت تغییر کرد. هنگامی که دولت سرانجام 
در سال ۱۹۷۱ حق رای را تصویب کرد، تا حدی این کار 
را برای بهبود وجهه بین المللی کشور انجام داد. جنبش 
امریکایی،  جنبش های  از  به شدت   ۶۸ سال  فمینیستی 
آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی و اغلب از طریق تماس های 
شخصی الهام گرفته شده بود. به عنوان مثال، به لطف زنی 

از زوریخ، اولین گروه فمینیستی در اتریش ایجاد شد.

لوتمپس: چه چیزی باعث شد که اعتصاب ملی زنان 
در سال 1۹۹1 شکل بگیرد و ۵۰۰ هزار زن سویسی 
بسیار  اعتصاب  این  که  حالی  در  کند،  بسیج  را 

غیر سویسی بود؟
بریژیت استودر: این حرف که اعتصاب »خیلی سویسی 
نبود« یک افسانه ملی است. از نظر تاریخی نادرست است، 
اما این موضوع دیگری است. در سال ۱۹۹۱، ده سال از 
تصویب اصل قانون اساسی برای حقوق برابر می گذشت، اما 
هیچ قانونی برای اجرای آن وضع نشده بود. زنان احساس 
کارگران  با  اعتصاب  این  می کردند.  عصبانیت  و  ناراحتی 
با  اقتصاد سویس  اصلی  پایه  آغاز شد که  صنعت ساعت 
ارزش افزوده باال، اما همچنین با ارزش نمادین باال در مورد 
کارگران  از خواسته های  اتحادیه ها  است.  هویت سویسی 
حمایت کردند و جنبش در زمانی آغاز شد که فمینیسم 
در جامعه نیز گسترش یافته بود. چیزی که در حال غلیان 
بود، به جوش آمد و سازمان دهنده گان، رسانه ها و سایران 
را شگفتی زده کرد. در نهایت اثرات اعتصاب غیرمستقیم و 
عمدتاً نهادی بود. من فکر می کنم بدون آن، قانون برابری 
وجود نمی داشت، یا حداقل تا چند سال آینده این آرمان 

محقق نمی شد.

این  ابزار در طول  لو تمپس: در مجموع، مؤثرترین 
مبارزات چه بود؟

بریژیت استودر: تعیین یک اقدام سیاسی خاص به عنوان 
به  دست یابی  از  قبل  است.  دشوار  همیشه  مقدس  جام 
از  وسیعی  مجموعه  از  حق رای طلب ها  زنان،  رای  حق 
اقدامات برای جلب توجه سیاسی و در عین حال احترام 
به هنجارهای اجتماعی، قوانین نهادی و کدهای زنانه گی 
 ۱۹۶۹ سال  در  خفته  آتش  این  اما  می کردند.  استفاده 
هنگامی که اولین تظاهرات ملی برای حق رای زنان برگزار 
شد، فوران کرد. آن روز زنان به خیابان ها ریختند و به یک 
نیروی سیاسی تبدیل شدند. آن ها نشان دادند که توانایی 
اعمال فشار را دارند. برخی حتا آن ها را به عنوان یک تهدید 
قلمداد کردند. در سویس ترکیب کنشگری محلی و ملی با 

دموکراسی مستقیم می تواند بسیار مؤثر باشد.

لو تمپس: چگونه انتقاد از فمینیسم در طول زمان در 
سویس تغییر کرده است؟

سوی  از  معموالً  برابری  با  مخالفت  استودر:  بریژیت 
گروه ها یا احزاب راست گرا، به ویژه از سوی محافل مسیحی 
محافظه کار، صورت می گرفت. در سال ۱۹۱۹، در حاشیه 
اولین رفراندوم مرتبط با حق رای زنان، جنبش های متقابل 
شروع به ظهور کردند. در رأس این جنبش ها زنان دست 
راستی قرار داشتند که خواستار حفظ نظم اجتماعی سنتی 
بودند. در واقع، در هر لحظه کلیدی در تاریخ حقوق زنان، 
گروه های کوچک معموالً متشکل از زنان طبقه متوسط، 

از اعتصابات زنان تا رفراندوم؛

نویسنده: آگاته سپی
منبع: لو تمپس

تصویت دیرهنگام حق رای زنان در سویس، ثمره اعتصابی  سال ۱۹۹۱ و شکست 
ده ها همه پرسی است. در سویس این نبرد برای برابری بسیار طوالنی و نفس گیر 

بوده است. در طول این جاده پر فراز و نشیب، چه چیزی تفاوت را رقم زد؟ چه 
چیزی باعث تغییر قوانین شد؟ آیا نسخه  مخصوص سویسی وجود دارد؟ در حالی 

که روز جهانی زن را در ۸ مارچ جشن می گیریم، لو تمپس با بریژیت استودر 
که در سطح بین المللی به دلیل تخصصش در زمینه مسایل زنان زبان زد است، 
مصاحبه می کند. او در ۱۷ ساله گی به جنبش آزادی زنان پیوست و حاال استاد 
برجسته  تاریخ در دانشگاه برن است؛ جایی که او مرکز مطالعات جندر را ایجاد 

کرده است.

بریژیت استودر، مورخ و استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه برن است. او در سطح بین المللی به 
دلیل تخصص خود در زمینه حقوق زنان و کمونیسم مشهور است. )عکس: گیوم پرت(
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وکالی زن برای بهبود حقوق زنان، قوانین را از زاویه های تازه مطالعه می کنند.

دعوای قضایی مبتکرانه

زن اسپانیایی بود که قربانی خشونت خانه گی بود. کارنو 
خانه را ترک کرده و دخترش آندریا را با خود برده بود، 
بیش  او  بود.  یافته  ادامه  آزارواذیت  نیز  آن  از  بعد  اما 
از محکمه درخواست  بارها  و  بار شکایت کرده  از ۳۰ 
او  درخواست های  اما  بود،  نموده  دخترش  از  حمایت 
هرگز پذیرفته نشده بود. در سال ۲۰۰۳، شوهر سابق 
خانم کارنو، دختر هفت ساله اش آندریا را در یک مالقات 

بدون نظارت کشته بود.
خانم کارنو به طور خسته گی ناپذیر تالش کرد ثابت سازد 
بر عهده  را  آندریا  دخترش  مرگ  مسوولیت  دولت  که 
دارد؛ چیزی که سرانجام در سال ۲۰۱۴ در اثر تالش 
شبکه جهانی زنان، توسط کمیته سازمان ملل متحد 
برای رفع تبعیض علیه زنان )CEDAW( به رسمیت 
شناخته شد. کمیته سازمان ملل متحد فیصله کرد که 
اسپانیا به آنجال غرامت بپردازد و در عین حال چندین 
تعهد کلی را نیز دستور داد، از جمله تعلیم قضات در 
زمینه اجتناب از بازتولید کلیشه های جنسیتی و »اتخاذ 
حضانت  تعیین  هنگام  این که  برای  مناسب«  اقدامات 
کودک، موضوع خشونت جنسیتی مد نظر گرفته شود.

مولینا می گوید: »نتایج به دست آمده از آن قضیه اثرات 
جهانی داشت.« او می گوید که اسپانیا از آن زمان به بعد 
از نظر قانونی و اجتماعی در حمایت از کودکان قربانی 
به عنوان  را  آنان  اکنون  جامعه  است،  کرده  پیش رفت 
قربانیان مستقیم می بیند و در سال ۲۰۱۵ این مساله 
به قانون تبدیل شده است. دو سال قبل، اسپانیا شروع 
به ردیابی تعداد کودکان کشته شده در موقعیت هایی 
مانند آندریا کرد. از آن زمان تاکنون، تقریباً ۵۰ مورد 

شناسایی شده اند. 
استراتژی در هر جایی که سازمان شبکه جهانی  این 
زنان فعالیت می کند، تکرار می شود. در سال ۲۰۲۱ در 
 Miles( شیلی، شبکه زنان با سازمان محلی مایلز شیلی
تقریباً  برای  دسته جمعی  دادخواست  یک  به   )Chile
تابلیت های  از  به دلیل استفاده  ۳۰۰ زنی پیوست که 

حکومت  و   )PSOE( اسپانیا  سوسیالیست  کارگران 
 Unidas( »ایتالفی چپ موسوم به »متحدانه می توانیم

Podemos( این حقوق را در سطح ملی احیا کردند.
شبکه جهانی زنان باور دارد که الزم است تا اقدامات 
خود را فراتر از حوزه صرفاً قانونی گسترش دهد. فرناندز 
یک  در  بلکه  نه،  خال  در  قضایی  »روندهای  می گوید: 
برگزاری  از  قبل  ما  که  می افتد  اتفاق  اجتماعی  بستر 
محاکمه آماده می کنیم. ما این کار را به  تنهایی انجام 
کار سازمان شبکه  بنیادی  اصول  از  یکی  نمی دهیم.« 
جهانی زنان این است که آن عده قضایایی را پی گیری 
می کند که منجر به تغییر شرایط برای زنان گردد، از 
جمله امکان مطالبه چارچوب قانونی برای حقوق بشر 
زنان و جامعه مدنی بسیج شده ای که بتواند برای تغییر 
مبارزه کند یا از فیصله های حقوقی برای اقدام سیاسی 

استفاده نماید. 
لذا، با آن که هدف، رسیدن به پیروزی های قانونی است، 
نیست.  شکست  مفهوم  به  آن ها  به  نیافتن  دست  اما 
فرناندز فرایند قانونی را عامل تسهیل کننده می خواند، اما 
به گفته او »تنها قانون مهم نیست. ممکن است مواردی 
به  رسیده گی  می دانیم  قبل  از  که  باشد  داشته  وجود 
آن دشوار است، اما آن چه ما می خواهیم این است که 
پایه ها را تنظیم کنیم، بحثی ایجاد نماییم، مردم را وادار 
یا گفتمان های  تازه گوش دهند  به دیدگاه های  کنیم 
حقوق بشری را بیان کنند، پرده از روی فریب ها بردارند، 
برنده  شاید  غیره.  و  نمایند  ایجاد  روایت های جدیدی 
نشویم، اما این که گام هایی را برداشته ایم، در واقع زمین 

را برای اقدامات آینده حاصل خیزتر ساخته ایم.«
هنگامی که اعضای شبکه جهانی زنان در مورد استفاده 
از »قدرت قانون« برای تغییر صحبت می کنند، منظور 
آنان این است که هنگام طرح قضیه ای به تمام امکاناتی 
و  بین المللی  معاهدات  ملی،  قوانین  که  می کنند  فکر 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  بشر  حقوق  استندردهای 

فراهم کرده است.
مولینا می گوید که آنان متقاعد شده اند که قانون »ابزار 
همه کاره ای است که باید با شرایط فعلی سازگار شود.« 
دارند  وجود  ابزارهایی  »اگرچه  که  می دهد  توضیح  او 
طراحی  دقیق  قانون  نوع  یک  برای  خاص  به طور  که 
نشده اند، اما حقوق دانان فمینیست وظیفه دارند تا در 
مورد آن ها خالقانه فکر کنند. قانون همیشه مردانه بوده 
است و مواردی که در فاکولته حقوق تدریس می شود، 
بسیار محدود و سخت گیرانه است، اما ما معتقدیم که 

می توانیم از زاویه دیگری به آن مسایل بیندیشیم.«
می کند؛  اشاره  پیش  سال  دو  حدود  از  مثالی  به  او 
را  حقوقی  قضیه  یک  زنان  جهانی  شبکه  که  زمانی 
برد.  پیش  کلمبیا  در  جمعی«  »حقوق  عنوان  تحت 
قضیه مذکور مربوط به زنان ونزویالیی بود که به دلیل 
و  جنسی  صحی  خدمات  از  خود  مهاجرتی  وضعیت 
بارداری برخوردار نبودند. شبکه زنان استدالل کرد که 
دست رسی به این خدمات بخشی از »حقوق جمعی« 
محیط  یک  یا  شهروندی  امنیت  مانند  درست  است، 
سالم. ما اطالعات مربوط به زنان در وضعیت مهاجرت 
گروهی  که  دهیم  نشان  تا  کردیم  ارایه  را  غیرقانونی 
از حقوق جمعی خود محروم  افراد در آن وضعیت  از 
درخواست  آنان  مشکل  به  رسیده گی  برای  و  شده اند 
پذیرفته شد. در  ما  اقدامات موقت کردیم. درخواست 
این مورد، ابزاری که برای این هدف خاص طراحی نشده 

بود، در خدمت آرمان فمینیستی قرار گرفت.

یادداشت: این مطلب به مناسبت ۸ مارچ برای کمپین 
»به سوی برابری« تهیه شده است که روزنامه ۸صبح و 

13 رسانه معتبر جهان عضویت آن را داشتند.

بیست وچهارم  هفته  تا  را  جنین  سقط  کلمبیا  دولت 
فرزندان  اسپانیا،  در  است.  کرده  اعالم  مجاز  بارداری، 
مستقیم  قربانیان  گرفته اند،  قرار  آزار  مورد  که  زنانی 
آزار شناخته می شوند. این دو تغییر، نمونه های پیروزی 
 )Women's Link Worldwide( شبکه جهانی زنان
است که به سختی به دست آمده است. این سازمان را در 
سال ۲۰۰۱ دو وکیلی که در آن زمان در ایاالت متحده 
زنده گی می کردند، تاسیس کردند. هدف آنان این است 
که قضایای مرتبط به حقوق زنان را که در جامعه شدیداً 
مورد منازعه قرار دارد، به محاکم بکشانند و از آن طریق 

به تبعیض علیه زنان و دختران پایان دهند.
و  اکثرشان حقوق دان  اکنون حدود ۲۰ متخصص که 
وکیل مدافع اند، در سراسر جهان با شبکه جهانی زنان 
همکاری می کنند. در اثر همه گیری کرونا، دفاتر آنان در 
مادرید، بوگوتا و نایروبی تعطیل شد، ولی این فعاالن 
حقوق زنان از طریق دنیای مجازی باهم در تماس اند. 
در  موجود  فرصت های  که  است  این  آنان  استراتژی 
در  کنند.  استفاده  تغییر  به  برای دست یابی  را  قوانین 
به  حقوق  بین  تفاوت  شناسایی  معنای  به  این  عمل، 
رسمیت شناخته شده به روی کاغذ -در قانون اساسی، 
زنان  واقعیت  و  ملی-  قوانین  یا  بین المللی  معاهدات 
است که در بسیاری از موارد از حقوق مندرج در قوانین 
برخوردار نیستند. بعد از تشخیص تفاوت های مذکور، 
آنان وارد عمل می شوند و گاهی این کار را در همکاری 

با سایر انجمن ها انجام می دهند.
ابزار اصلی آنان اقامه دعوای استراتژیک است؛ به این 
که  می کنند  مطرح  محاکم  در  را  قضایایی  که  معنا 
تاثیرات گسترده ای داشته باشد. استفانی مولینا، وکیل 
دنبال  به  »ما  می گوید:  زنان،  جهانی  شبکه  در  ارشد 
قضایایی استیم که منجر به تغییرات ساختاری شوند 
داشته  خاص  قضیه  یک  از  فراتر  و  ماندگار  تاثیری  و 
باشند.« او در خارج از مادرید به همراه وکیل دیگری 
که جما فرناندز نام دارد و عضو مدیریت حقوقی است 
و نیز خانم مگی زلونیس که عضو تیم توسعه است، کار 

می کند.

به گفته فرناندز قضیه هایی را که آنان انتخاب می کنند، 
قضیه  یعنی  است؛  ساختاری  تبعیض  نمونه  معموالً 
استثنایی نیست و برای بسیاری از زنان اتفاق می افتد، 
زمان  در  یا  داشته  بدشانسی  که  فردی  برای  فقط  نه 
وقوع  دلیل  باشد.  بوده  اشتباه  مکان  در  نامناسبی 
این گونه قضایای حقوقی این است که »چیزی درست 
این  کار نمی کند و حقوق بشر نقض می شود.« هدف 
زنان، اصالح چنان تخلفات  وکیالن و مدافعان حقوق 

است.
شبکه  توسط  که  قانونی  اقدامات  مهم ترین  از  یکی 
جهانی زنان آغاز شد، قضیه آنجال گونزالس کارنو، یک 

گروننتال  دواسازی  شرکت  غیرموثر  ضدبارداری 
آنان  بودند.  شده  حامله  ناخواسته   ،)Grünenthal(
موفق شدند شرکت را وادار کنند که غرامت قربانیان 
را بپردازد و از سازمان ملل متحد بخواهد که در چنین 
سه  شیلی،  در  بدهد.  را  جنین  سقط  اجازه  شرایطی 
حالت استثنایی برای مجاز شمردن سقط جنین وجود 
دارد که حامله گی ناخواسته در اثر استفاده از دواهای 

غیرموثر ضدبارداری، شامل آن استثنائات نیست.
در سال ۲۰۱۴ یک حزب محافظه کار اسپانیایی موسوم 
را  مقرره ای   )Partido Popular( مردم  حزب  به 
تصویب کرد که زنان اسپانیایی بدون شریک مرد را از 
دریافت درمان های لقاحی منع می کرد. شبکه جهانی 
زنان یکی از سازمان هایی بود که علیه آن مقرره مبارزه 
کردند. یک مورد خاص از این قضیه مربوط به شفاخانه 
مادرید بود که تداوی لقاحی یک زوج هم جنس گرا را 
متوقف کرد. محکمه علیه مقرره اجرا شده در منطقه 
مادرید حکم داد و تشخیص داد که مقرره سال ۲۰۱۴ 
نیست.  اجرا  قابل  این رو  از  و  است  بوده  تبعیض آمیز 
مناطق دیگر موارد مشابهی را قبل و بعد از آن قضیه، 
بحث و بررسی کرده اند و در ماه نوامبر ۲۰۲۱، حزب 

نویسنده: مارتا بوراز
elDiario.es منبع: روزنامه اسپانوی

دولت کلمبیا سقط جنین را تا هفته بیست وچهارم بارداری، مجاز اعالم کرده است. در اسپانیا، 
فرزندان زنانی که مورد آزار قرار گرفته اند، قربانیان مستقیم آزار شناخته می شوند. این دو 
تغییر، نمونه های پیروزی شبکه جهانی زنان )Women's Link Worldwide( است که 
به سختی به دست آمده است. این سازمان را در سال ۲۰۰۱ دو وکیلی که در آن زمان در 

ایاالت متحده زنده گی می کردند، تاسیس کردند. هدف آنان این است که قضایای مرتبط به 
حقوق زنان را که در جامعه شدیداً مورد منازعه قرار دارد، به محاکم بکشانند و از آن طریق 

به تبعیض علیه زنان و دختران پایان دهند.
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7 شاه امان اهلل برای آزادی زنان 
علناً مبارزه و تحصیل دختران را 

تشویق کرد. زنان خانواده سلطنتی، 
به ویژه ملکه ثریا، الگوی این تغییر 
بودند. ثریا اولین مجله ویژه زنان، 
ارشادالنسوان، و همچنین انجمن 

حمایه نسوان )اولین سازمان زنان 
در افغانستان( را برای حمایت از 

نقش اجتماعی زنان و دفاع از حقوق 
آنان تاسیس کرد. این سازمان به 

رهبری کبرا، خواهر امان اهلل، از 
زنان حمایت کرد تا تریبون و مرجعی 

برای بیان خواسته های خود داشته 
باشند. انجمن حمایه نسوان برای 

حقوق و آزادی های زنان، حق آموزش، 
حق کار و استراحت، حق آزادی 

فردی، مصونیت فردی، آزادی بیان، 
اجتماعات، فعالیت های سیاسی و مدنی 

و سفرهای خارج از کشور مبارزه کرد.

دو قهرمان 
تاریخ معاصر افغانستان

مکتب حبیبیه را بنیاد گذاشته بود. این مکتب پسرانه 
بود، اما ساختنش سرآغاز موجی شد که نخست کابل، 
بعد از آن چند شهر دیگر و عاقبت سراسر افغانستان را 
به  را فروریخت. دختران  درنوردید و دیوارهای بسیاری 
به  و  کار شدند  و محیط  دانشگاه ها  وارد  رفتند،  مکتب 
قدرت و ثروت و مقام هایی راه یافتند که تا آن زمان ملک 
مردان شمرده می شد. متاسفانه این درگیری هنوز پایان 
نیافته است و امروز که ما دو تن این مقاله را می نویسیم، 
تحصیل  از  دختران  و  زنان  حبیبیه  لیسه  مجاورت  در 
به جاهای دور رفته نمی توانند،  محروم اند، بدون محرم 
بند  به  خانه  زندان های  در  و  ندارند  تفریح  و  کار  اجازه 

کشیده شده اند.
موج هایی  نیز  تعلیم  نیروی محرکه  افغانستان  زورق  در 
بود که از چهارسوی می وزید. در زمان حبیب اهلل خان، 
رهبر و مدیر اصلی تعلیم و تربیه یک روشن فکر هندی 
این  به  را  او  بود که دولت وقت  نام داکتر عبدالغنی  به  
اعالم  را می توان  بود. زنگ مکتب حبیبیه  کار گماشته 
محافظه  کاران  و  ترقی خواهان  میان  کشاکش  رسمی 
دانست. مقام های محلی، مالها و دیگر اقشار پرنفوذی که 
در مدارس سنتی آموزش دیده و از آن طریق به جایگاه و 

مقامی رسیده بودند، احساس خطر کردند.

به گفته داکتر عبدالغنی، مکتب حبیبیه و مکاتب ابتدایی 
با  انتظار  از  فراتر  بسیار  شدند،  ساخته  سال ها  آن  که 
پیش رفت  سرعت  به  و  گردیدند  روبه رو  مردم  استقبال 
و  کرد  را شگفت زده  محلی  مقامات  اتفاق  »این  کردند. 
حسادت ها را برانگیخت.« )ص ۷۶-۷۷، مروری بر اوضاع 

به  شروع  جلسه  از  بازگشت  از  پس  عوض  در  نکردند، 
تحریک افکار عمومی کردند. برخی ، جاسوسان انگلیس را 
در برانگیختن احساسات مردم علیه اصالحات امانی مقصر 
می دانند و گفته می شود که آنان عکس های مونتاژشده 
ملکه ثریا را با عکس های واقعی که در سفر اروپا گرفته 
شده بود و او را کنار مردان غربی نشان می داد، بین مردم 
پخش کردند و ابزاری به  دست مخالفان دولت برای تبلیغ 

و ذهنیت سازی دادند.
 

اصالحات عجوالنه و شکلی امان اهلل خان در آن زمان از 
سوی دوستانش، آنانی که خواهان ترقی کشور بودند، نیز 
مورد انتقاد قرار گرفت . تنها محافظه کاران منتقد او نبودند. 
تاریخ نویسانی  و  ترقی خواه  تحلیل گران  نیز  آن  از  پس 
به  را  اصالحات  حامی  شاه  آن  غبار،  غالم محمد  چون 
دلیل تک روی و بی توجهی به مشوره صاحب نظران، در 
شکست جریان ترقی خواهی مقصر دانسته اند. غبار نوشته 
است: »وقتی شاه ]از سفر اروپا[ برگشت، آن  مرد گذشته 
نبود. او بسیار خودرای و خودخواه و مغرور شده بود و با 
اقدامات عجوالنه ای که نمود، به زودی افغانستان را مستعد 
یک انقالب منفی نمود. دیگر دربار قدیم وجود نداشت، 
البسه  کالر و نکتایی و تجمل و فیشن جای بساطت و 
خوش گذارانی  و  عیاشی  گرفت.  را  یخن بسته  و  وطنی 
به شدت شروع شد و ریفورم مفید و حقیقی با تفرعات 
مضر و بچه گانه آمیخته گردید. در تطبیق این مرام، طبع 
باصالبت و خواسته های مردم زیرنظر شاه نبود و از عسرت 
اقتصادی و زنده گی ملت بی خبر افتاده بود.« )جلد اول 

تاریخ غبار، ص ۸۱۲( 
غبار در مورد بی توجهی شاه به نظرات اصطالح طلبان و 
لودین در  و عبدالرحمان  او  از گفت وگوی  ترقی خواهان 
»هنگامی   است:  آورده  مثال  کابل  استور  چمن  جلسه 
که یک  نفر از شاملین جلسه )عبدالرحمان خان لودین( 
انقالبی«  »پادشاه  یک  را  خودشان   اعلی حضرت  گفت: 
که  می رود  توقع  پس  نمودند،  معرفی  خود  نطق  در 
که  است  ده سال  بپذیرند.  را  دولت  در دستگاه  انقالب 
به  اعلی حضرت وظیفه صدارت عظمی کشور را شخصاً 
انقالب متقاضی آن است   دوش گرفته اند، در حالی  که 
که عوض اعلی حضرت، شخص مسوول دیگری به حیث 
صدراعظم افغانستان منصوب گردد. البته این پیشنهادها 
پذیرفته نگردید و جواب عبدالرحمان خان فردای آن  روز 
در قصر دلکشا داده شد، و این که او را احضار کردند و از 
طرف شاه امر نمودند که استعفای خودش را از ماموریت 

دولت بدهد.« )جلد اول تاریخ غبار، ص ۸۱۴(
به نوشته غبار، در این مرحله شاه، حامیان مهمی چون 
محمود طرزی را از وزارت خانه معزول کرد، محمدولی خان، 
داوی،  نمود، عبدالهادی  اخراج  کابینه  از  را  وزیر حربیه 
وزیر تجارت از کابینه استعفا داد و میرقاسم خان رشتیا 
»از امور مهمه دولت به  کنار رانده شده و یک  عده رجال 
کارآگاه کشور مدتی پیشتر به  عناوین سفرا از افغانستان 

خارج ساخته شده بودند.«

واکنش ارتجاع
نوامبر ۱۹۲۸  در  امان اهلل  اصالحات  علیه  شورش جدی 
را  جالل آباد  شهر  شینواری  قبایل  که  زمانی  شد؛  آغاز 
صادر  ده ماده ای  بیانیه ای  شورشیان  کردند.  محاصره 
کردند که پنج مورد آن نقد سیاست های امان اهلل در مورد 
حقوق و جایگاه زنان بود. شورش به زودی دامن گسترد 
و حبیب اهلل کلکانی )فبروری- آگست ۱۹۲۹( حاکم شد. 
دوره کوتاه حاکمیت کلکانی به هرج و مرج سپری شد و 
مکاتب تعطیل گردید، تجارت داخلی و خارجی ، زراعت و 

صنعت گری رو به افول رفت.

ادامه در صفحه ۸

دو قهرمان اصلی تاریخ معاصر افغانستان زن و مکتب اند. 
با  جنبش ها  و  خارجی  قدرت های  سیاسی،  نیروهای 
برخورد با آموزش و زنان، موضع خود را اعالم کرده اند. 
کسانی مکتب می ساخته اند تا بگویند تغییر می خواهند 
و دیگران آن را آتش می زده اند تا با تغییر مخالفت کنند. 
مثبت  تبعیض  و  ویژه  سهولت های  زنان  برای  عده ای 
مکتب  وارداتی  معلم  و  قرض  پول  با  می شده اند،  قایل 
راه می انداخته اند تا فرصت های سوخته را جبران کنند 
و دیگران برای حذف زنان تبعیض های بی پیشینه و ویژه 
طرح می کرده و معلمان را مجبور به ترک وظیفه و وطن 

می کرده اند تا از تحول جلوگیری کنند.
داستان های موازی بسیاری در کنار آن چه در این متن 
می خوانیم، جریان داشته است و تاریخ صد یا یک ونیم 
صد سال اخیر را با قهرمانی زن و مزرعه، زن و خانواده، 
زن و بازار نیز می توان خواند. در روستاها و جوامع محروم 
از مکتب نیز مساله زن مهم و داغ بوده است. زنان در 
آن جا نیز تحت ستم بوده، با ستم جنگیده اند، آزادی هایی 
داشته و محرومیت هایی کشیده اند. اما از آن جایی که گره 
اصلی روزگار ما عبور جامعه به  سوی زنده گی بعد از باغ 
و مزرعه است که در آن حدود و کیفیت حضور دولت در 
زنده گی مساله اصلی است، آزادی های فردی میدان عمده 
درگیری می باشد و طرف ها بر سر ضرورت یا گناه برابری 
زن و مرد در اجتماع نزاع دارند، لذا برای گرامی داشت 
از روز جهانی زنان و احترام به تالش مبارزان افغانستان 
برای ایجاد نظام دموکراتیک به سرگذشت هم سرنوشتی 

زن و مکتب در این یک سده نگاه می کنیم.

زورقی در توفان
افغانستان در ۱۰۰ سال اخیر به زورقی می مانست که 
از چهارسوی با امواج توفانی مواجه بود. گاهی این امواج 
زورق، زورق بان و سرنشینان را همه می بلعید، گاهی به 
 فرقش بر می داشت و گرفتار رویاهای شیرین می کرد و 
زمانی به اعماق ناامیدی پرتاب می نمود. رد این موج ها 
و  شهری  زنان  زنده گی  در  دیگر،  جای  هر  از  بیش  را 
در  کرد.  پیدا  می توان  آموزش  و  تحصیل  با  آنان  رابطه 
سال ۱۹۱۹، برای اولین بار در تاریخ افغانستان، جمعی از 
سیاست مدارانی که برای نوسازی کشور مبارزه می کردند، 
پس از قتل حبیب اهلل خان )۲۰ فبروری ۱۹۱۹( پادشاهی 
که اولین مکتب عصری را بنیاد گذاشته بود، قدرت را به 
 دست گرفتند. حبیب اهلل خان در سال ۱۹۰۳ میالدی، 

عکس: معلمان لیسه حبیبیه

سیاسی آسیای مرکزی(. واکنش مخالفان تعلیم و تربیه 
عصری به زندانی شدن داکتر عبدالغنی و ده ها تن دیگر 
منجر شد. داکتر عبدالغنی می نویسد: »از جمع افغان هایی 
که مرا ]در کار توسعه معارف[ حمایت کرده بودند، هفت 
نفر فوراً اعدام شدند و بقیه، حدود شصت نفر، به زندان 
افتادند.« محافظه کاران به امیر حبیب اهلل ذهنیت دادند 
سرنگونی  برای  دوستانش  و  عبدالغنی  داکتر  گویا  که 
سلطنت او توطیه می کردند و هدف شان ایجاد حکومت 
بود )ص ۶۶،  عبدالغنی  داکتر  ریاست خود  با  مشروطه 

دکتر غنی(.
و  محافظه کاری  تقابل  خان،  حبیب اهلل  امیر  از  پس 
ترقی خواهی به جبهه های جدیدی کشیده شد، در حالی 
که مدرنیست ها به شدت برای تغییرات لیبرال از جمله 
تایید حقوق برابر آموزش برای پسران و دختران، حقوق 
تالش  مدنی  حقوق  سایر  و  مطبوعات  آزادی  مالکیت، 

می کردند. )فاطمه جعفری، ص۶۹(
رهبر این اصالح طلبان امان اهلل خان بود که از سال ۱۹۱۹ 
تا ۱۹۲۹ سلطنت کرد و اصالحات اساسی را در تالش 
برای مدرن کردن ملت به راه انداخت. امان اهلل خان با زن 
تحصیل کرده ای به نام ثریا ازدواج کرده بود و خالف سلف 
و پدرش که »بیش از صد زن در حرم سرای خود با ده ها 

فرزند نامشروع داشت«، مخالف تعدد زوجات بود.

زنان به عرصه می آیند
زنان  آزادی  ترویج  در  ثریا طرزی  به  معروف  ثریا  ملکه 
پدرش  نزد  و  آمده  دنیا  به  سوریه  در  او  بود.  پیش گام 
با همسرش در  ثریا  بود.  محمود طرزی، تحصیل کرده 
انظار عمومی ظاهر می شد و در برخی مجالس از جمله 

جلسات کابینه شاه را همراهی می کرد.
تحصیل  و  مبارزه  علناً  زنان  آزادی  برای  امان اهلل  شاه 
به ویژه  سلطنتی،  خانواده  زنان  کرد.  تشویق  را  دختران 
ملکه ثریا، الگوی این تغییر بودند. ثریا اولین مجله ویژه 
نسوان  حمایه  انجمن  همچنین  و  ارشادالنسوان،  زنان، 
از  حمایت  برای  را  افغانستان(  در  زنان  سازمان  )اولین 
نقش اجتماعی زنان و دفاع از حقوق آنان تاسیس کرد. 
زنان  از  امان اهلل،  خواهر  کبرا،  رهبری  به  سازمان  این 
حمایت کرد تا تریبون و مرجعی برای بیان خواسته های 
خود داشته باشند. انجمن حمایه نسوان برای حقوق و 
آزادی های زنان، حق آموزش، حق کار و استراحت، حق 
اجتماعات،  بیان،  آزادی  فردی،  مصونیت  فردی،  آزادی 
فعالیت های سیاسی و مدنی و سفرهای خارج از کشور 

مبارزه کرد. )حمیداهلل بامیک، ۲۰۱۸(
در همین حال، ملکه ثریا اولین مکتب دخترانه )مکتب 
مستورات، ۱۹۲۰(، اولین سینمای زنان در پغمان و اولین 
مرکز صحی زنان )شفاخانه مستورات، ۱۹۲۴( را تأسیس 

)۲۰۱۴ ،REDDY( .کرد
به  امان اهلل  شوهرش  و  ثریا  سال های ۱۹۲۸-۱۹۲۷  در 
سفر اروپا رفتند. امان اهلل در بازگشت از اروپا لویه جرگه ای 
را برای جلب حمایت متنفذان از برنامه های اصالحی خود 
دعوت کرد. امان اهلل در جرگه از حقوق زنان برای تحصیل 
به  ملزم  را  زنان  اسالم  این که  بیان  با  وی  کرد.  دفاع 
پوشاندن بدن یا پوشش خاصی نکرده است، از همسرش 
خواست که حجاب خود را بردارد. در پایان سخنرانی شاه، 
ملکه ثریا حجاب خود را در مالء عام از چهره برداشت و 
همسران سایر مقام های حاضر در جرگه نیز از او پیروی 
کردند. محافظه کاران به بی حجابی زنان اعتراض کردند، 
اما این اعتراض خود را در جرگه با جدیت الزم مطرح 

زن و مکتب؛

نویسنده گان:
فاطمه اوزگون نصرت و یونس نگاه

عکس: گروهی از دختران محصل که در عصر شاه 
امان اهلل برای تحصیالت عالی به خارج از کشور 

فرستاده شده بودند.
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زنان، فعاالنه از حقوق خود در برابر محافظه کاران دفاع می کردند و در سازمان ها و حرکت های سیاسی مترقی عضویت 

داشتند. در سال 1964، گروهی از اعضای محافظه کار ولسی جرگه برای تصویب قانونی که دختران افغان را از تحصیل 
در خارج از کشور منع می کرد، البی کرد ؛ اما با اعتراضات جدی زنان و مردان ترقی خواه روبه رو شده مجبور به عقب نشینی 

از آن طرح غیرقانونی خود شد .

دو قهرمـان... 

در اواخر دهه ۱۹۲۰ در زمان امان اهلل خان تاسیس شد، 
انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۵۴ برگزار شد.  اولین  اما 
تعداد کمی از زنان از جمله رقیه حبیب، اناهیتا راتب زاد، 
خدیجه احراری و معصومه عصمتی در دو دوره شورای 
کرسی های  به   )۱۹۷۱-۱۹۶۹ و   ۱۹۶۹-۱۹۶۵( ملی 
پارلمان دست یافتند. عزیزه گردیزی و حمیرا سلجوقی 
نیز به عضویت سنا منصوب شدند. برای اولین بار در سال 
بعداً  و  شد  کابینه  وارد  نورزی،  کبرا  خانم،  یک   ۱۹۶۷
به شورای  ورود  اجازه  زن،  وزیر  شفیقه ضیایی، دومین 

وزیران را یافت.
خالصه، قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان را متحول کرد. 
کشور انتخاباتی را تجربه کرد که نسبتاً آزاد بود. کسانی 
به شورای  توانستند  اقشار محروم  و سایر  زنان  میان  از 
ملی راه یابند، حقوق مدنی و سیاسی افراد در قانون به 
 رسمیت شناخته شده بود و آزادی زنان دیگر تابو نبود. 
»سازمان  و  تولنه«  میرمنو  »د  مانند  زنان  سازمان های 
مشارکت  تسهیل  برای  افغانستان«،  زنان  دموکراتیک 
زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تالش کردند 
و در نتیجه به تقویت موقعیت آن ها در جامعه افغانستان 
زنان  نیز  خان  امان اهلل  زمان  در  هرچند  رساندند.  یاری 
معدود وابسته به خانواده شاهی با تشکیل مکتب، نشریه 
بودند،  این عرصه گام گذاشته  اجتماعی در  نهادهای  و 
ولی در دهه دموکراسی برای اولین بار فعاالن حقوق زن 
از درون اجتماع و به تعداد وسیع پا به میدان گذاشتند. 

زنان، فعاالنه از حقوق خود در برابر محافظه کاران دفاع 
می کردند و در سازمان ها و حرکت های سیاسی مترقی 
اعضای  از  گروهی   ،۱۹۶۴ سال  در  داشتند.  عضویت 
محافظه کار ولسی جرگه برای تصویب قانونی که دختران 
افغان را از تحصیل در خارج از کشور منع می کرد، البی 
کرد ؛ اما با اعتراضات جدی زنان و مردان ترقی خواه روبه رو 
شده مجبور به عقب نشینی از آن طرح غیرقانونی خود 

شد .
بنیادگرایان  یافت.  تشدید  زمان  گذشت  با  تقابل ها  این 
نیز علیه جریان اصالحی دست به سازمان دهی زدند و 
در سال ۱۹۷۰ اعضای سازمان جوانان مسلمان به سوی 
زنان و دخترانی که لباس کوتاه پوشیده بودند، تیراندازی 
کردند و روی برخی از آن ها اسید پاشیدند. افق حقوق 
زنان شروع به تاریک شدن کرد و در سال ۱۹۷۳ دوره 
طوالنی هرج و مرج آغاز شد. در آن سال، زمانی که ظاهر 
شاه در سفری به اروپا رفته بود، داوود خان پسر کاکایش 
اعالم  را  »دولت جمهوری« خود  کودتای سفید  یک  با 

کرد.

»جمهوری« مطلقه داوود خان
می خواند،  جمهور  رییس  را  خود  که  خان  داوود 
محدودیت های شدیدی را بر مخالفان سیاسی حکومت 
اعمال کرد و از این رو، جمهوری مطلقه او بسیار مستبدتر 

از سلطنت مشروطه ظاهرشاه خوانده می شود.
آن  و  بود  ظاهرشاه  مشروطه  پارلمانی  نظام  مخالف  او 
اساسی  قانون  او  می دانست.  پیش رفت  کندی  عامل  را 
۱۹۶۴ را ملغا و پارلمان را منحل کرد. داوود خان برای 
پیش رفت های اقتصادی و زیربنایی، آزادی های سیاسی را 
محدود کرد. اقدام او خشم نیروهای مخالف را برانگیخت 
خشونت بار  رویکردهای  به  توسل  به  تشویق  را  آن ها  و 
کرد. با  وجود این، رشد مکاتب و دانشگاه ها ادامه یافت 
و حضور زنان در زنده گی اجتماعی محدود نشد؛ اما دیگر 
فضای پویا و پرنشاط جنبش های سیاسی وجود نداشت. 
جماهیر  اتحاد  سمت  به  او  خارجی  سیاست  آغاز،  در 
شوروی متمایل شد که باعث خشم بنیادگرایان مذهبی 
اتحاد  به  خود  وابسته گی  تا  کرد  تالش  بعدها  گردید. 
سیاست  اعالم  برای  و  دهد  کاهش  را  شوروی  جماهیر 
خارجی متمایل به غرب و جلب حمایت آن ها، به دیدار 
سران حکومت های متحد غرب در خاورمیانه رفت. این 
بین  اختالف  به  و  برانگیخت  را  مسکو  خشم  چرخش 
داوود و حزب قدرت مند خلق که طرف دار اتحاد جماهیر 
شوروی بود، منجر شد. داوود سرانجام چپ ها، لیبرال ها 

خالف رژیم ظاهرشاه و داوود خان که در آن ها تنها زنان 
از خانواده های اشراف و مرفه می توانستند از حقوق مقرر 
خلقی ها،  حکومت  دوران  در  کنند،  استفاده  قوانین  در 
آزادی های اجتماعی در مناطق تحت کنترل آن حکومت 
گسترش یافت و زنان از اقشار مختلف از اصالحات بهره 
نتوانست  خلقی  رژیم  رادیکال،  احکام  رغم  به  بردند. 
اصالحات خود را در سراسر کشور اجرا کند و مجبور به 

عقب نشینی از موقعیت تهاجمی اش شد.
در کابل و برخی دیگر از شهرهای بزرگ، جمعیت شهری 
از بخش هایی از آن اصالحات استقبال کرد ، حضور زنان 
چشم گیری  به طور  سیاسی  و  اجتماعی  عرصه های  در 
معصومه  راتب زاد،  اناهیتا  چون  افرادی  و  یافت  افزایش 
دوران  در  اعتمادی  فاروق  صالحه  و  وردک  عصمتی 
حکومت خلقی ها در مناصب مهم اجرایی خدمت کردند. 
سیاسی،  سازمان های  در  شهری  زنان  از  زیادی  تعداد 
اجتماعی و نظامی دولت خلق و پرچم عضویت داشتند. 
سازمان دموکراتیک زنان افغانستان یکی از سازمان های 
آمار  بر اساس  داشت.  عضو  هزاران  که  بود  مشهور 
در سازمان  تن  هزار   ۱۵ تقریباً  وقت،  آن  دولت  رسمی 
وظیفه  سازمان  آن  داشتند.  عضویت  زنان  دموکراتیک 
خود را فراهم سازی طرح های رفاهی برای زنان و اجرای 
زنان  برای  مسلکی  تعلیمات  و  سوادآموزی  برنامه های 

می دانست. )ویمپلمن، ۲۰۱۵(
در سال ۱۹۹۱، آخرین سال حکومت رژیم خلقی، تقریباً 
هفت هزار زن در دانشگاه ها و حدود ۲۳ هزار دختر در 
حدود  بودند.  کرده  نام  ثبت  افغانستان  سراسر  مکاتب 
۱۹۰ استاد زن در دانشگاه ها و ۲۲ هزار معلم در مکاتب 

مشغول تدریس بودند. )اکسیر و دیگران، ۲۰۱۷(

در جبهه دیگر، جهادی ها مکاتب را به آتش می کشیدند، 
کار  برای تحصیل،  زنان  و حقوق  را می کشتند  معلمان 
کمونیست ها  توطیه  و  غیراسالمی  اعمال  را  مالکیت  و 
بنیادهای  تخریب  برای  غرب  طرف دار  لیبرال های  و 
تبلیغ می کردند.  افغانستان  اجتماعی  و  دینی  فرهنگی، 
جناح های مختلف محافظه کار و افراطی های مذهبی علیه 
رژیم خلقی وابسته به  شوروی می جنگیدند. یک اقلیت 
لیبرال  مبارزان  و  دموکراسی  حامیان  از  بخشی  چپ، 
اما  بودند،  مخالف  شوروی  جماهیر  اتحاد  اشغال  با  که 
از مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و سایر ارزش های 
مدنی حمایت می کردند، از دو سوی جنگ تحت فشار 
قرار داشتند و با تهدید، شکنجه و کشتار روبه رو بودند. 
جمع بزرگی از اینان در داخل کشور و زیر سیطره دولت 
خلقی گوشه نشینی و سکوت اختیار کردند، گروهی به 
تعداد  و  بردند  پناه  غرب  جهان  و  همسایه  کشورهای 
معدودی نیز به رغم محدودیت ها به مبارزه سیاسی در 
داخل کشور ادامه دادند. زنان بسیاری بودند که به شکل 
فردی یا سازمانی به مبارزات عدالت خواهانه ادامه دادند.  
جمعیت  موسس   ،)۱۹۸۷-۱۹۵۶( کمال  کشور  مینا 
انقالبی زنان افغانستان )راوا( یکی از کسانی بود که حامی 
مقاومت در برابر اشغال و در عین حال مدافع حقوق زنان 
پیروانش  که  توطیه ای  در  او  بود.  دموکراتیک  جامعه  و 
ادعا می کنند توسط عوامل خاد، استخبارات دولت خلقی 
بود، در کویته  راه اندازی شده  بنیادگرایش  و هم دستان 

پاکستان در ۴ فبروری ۱۹۸۷ ترور شد.

ادامه در صفحه ۹

حکومت کلکانی توسط نادرشاه )۱۹۲۹-۱۹۳۳( سرنگون 
شد. نادرشاه  که روشن فکران اصالح طلب را هدف قرار 
داده بود و به حذف آنان می کوشید، تمام مکاتب، نهادها 
و موسسات زنان از جمله ارشادالنسوان را که تنها نشریه 
ویژه زنان بود، ممنوع کرد. دولت نادرشاه محصالن را از 
ترکیه بازگرداند و حجاب را بر زنان تحمیل کرد. در ۸ 
نوامبر ۱۹۳۳،  عبدالخالق، شاگرد ۱۷ ساله لیسه نجات، 
را  نادرشاه  جوایز  اهدای  هنگام  ارگ،  در  مراسمی  طی 
اصالحات  از  که  بود  نخبه گانی  واکنش  او  قتل  کشت. 
لیبرال حمایت می کردند. دو نیروی مخالف به رویارویی 
نادرشاه  ترور  غبار،  غالم محمد  گفته  به  و  دادند  ادامه 
استبداد  تاثیر گذاشت.  افغانستان  آینده  اداره  بر  عمیقاً 
و محافظه کاری سال ها ادامه یافت و ظاهرشاه )۱۹۳۳-

۱۹۷۳( فرزند و جانشین نادرشاه، سال ها بعد، وقتی از 
سایه کاکاهایش بیرون شد، به تدریج اصالحاتی را اجازه 
داد که در نتیجه آن زنان دوباره و به طور چشم گیر به 

عرصه تعلیم و کار ظاهر شدند.
مدافعان  برای  مهم  دستاوردی   ۱۹۶۴ اساسی  قانون 
پس  ظاهرشاه  بود.  زنان  حقوق  مبارزان  و  بشر  حقوق 
دیگر  سال   ۱۰ مدت   ۱۹۶۴ اساسی  قانون  تصویب  از 
دموکراسی  دهه  به  اکنون  سال   ۱۰ آن  کرد.  حکومت 
معروف است. دستاوردهای این دهه تاثیر زیادی بر جنگ 
و صلح پس از آن داشته است و آنا الرسون معتقد است 
بن  پروسه  افغانستان که در جریان  اساسی  »قانون  که 
پس از طالبان شکل گرفت، بر بنیاد قانون اساسی ۱۹۶۴ 
دوران دموکراسی ظاهرشاه ساخته شد.« به این ترتیب، 
نادرست است که فرض کنیم روند بعد از کنفرانس بن 
هیچ بنیاد وطنی نداشته و کاماًل یک طرح خارجی بوده 
شکل گیری  جریان  در  که  نهادهایی  از  بسیاری  است. 
افغانستاِن پس از طالبان ظهور کردند، در واقع ادامه یا 
توسعه نسخه های قدیمی بودند که در داخل کشور و با 
حمایت اقشار اصالح طلب بنیاد گذاشته شده بودند. چرا 
این دهه در تاریخ معاصر افغانستان اهمیت دارد و زنان 

افغان چه دستاوردهایی داشتند؟

یک دهه دموکراسی نیم بند، زنان دوباره به عرصه 
می آیند

ظاهرشاه تنها ۱۹ سال داشت که چند ساعت پس از ترور 
سال های  در  شد.  اعالم  پادشاه  سال ۱۹۳۳  در  پدرش 
نخست سلطنت ظاهرشاه، کاکاهای او از طریق نهادهای 
قدرت  اعمال  وزارت خانه ها  و  صدراعظمی  قدرت مند 
خان،  داوود   )۱۹۶۳-۱۹۵۳( دهه  یک  برای  می کردند. 

پسر کاکای ظاهر، حکومت را رهبری کرد.
از صدارت، شاه  داوود خان  استعفای  از  یک سال پس 
اصالحاتی، از جمله انتخابات و آزادی مطبوعات، را اعالم 
کرد. اعضای خانواده سلطنتی از تصدی مناصب دولتی 
تحمل  تا حدودی  نیز  فعالیت های سیاسی  منع شدند. 
می شد و اصالحات اجتماعی از جمله تالش ها برای بهبود 

وضعیت زنان روی دست گرفت شد.

 

در آن دهه، زنان حق رای دهی و شرکت در فعالیت های 
اجتماعی و سیاسی را داشتند. اگرچه اولین شورای ملی 

و همچنین محافظه کاران را از خود رانده بود. چپ های 
طرف دار مسکو در ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی )۲۸ اپریل 
۱۹۷۸( علیه جمهوری داوود کودتا کرده و او و بسیاری از 

اعضای خانواده اش را کشتند.

برای  و  بود  ترقی خواه  استبداد،  به  میل  رغم  به  داوود 
تالش  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  پیش رفت های 
می کرد. در دوره صدراعظمی او )۱۹۵۳-۱۹۶۳(، اولین 
صدای زن افغان از رادیو پخش شد. او در سال ۱۹۵۹ 
به زنان شرکت کننده در مراسم استقالل دستور داد که 
آموزشگاه  اولین  همچنین  او  شوند.  حاضر  برقع  بدون 

قابله گی را تاسیس کرد.

گرفتار دو افراط
حاکمیت چهار سال و نه ماهه داوود خان پایانی خونین 
به  امان اهلل خان، کشور  زمان  از  دیگر پس  بار  و  داشت 
افراطی تقسیم گردید و صدای اعتدال گرایان  دو بخش 
زنان  حضور  با  به شدت  مذهبی  افراط گرایان  شد.  خفه 
در زنده گی عمومی مخالف بودند، در حالی که چپ های 
طرف دار شوروی از تغییرات ریشه ای و رفع سریع همه 
حمایت  جنسیتی  برابری  علیه  مذهبی  و  سنتی  موانع 
می کردند. هر دو طرف به خشونت متوسل شدند و اندکی 
دو  افغانستان،  خلق  دموکراتیک  حزب  کودتای  از  پس 
آغاز  را  درگیری خونینی  و چپ،  راست  افراطی  جریان 
کردند که چندیدن دهه ادامه یافت، خون های بی شماری 
ریخت و میلیون ها انسان را مجبور به ترک خانه و وطن 

کرد.
کودتا،  از  پس  ماه  پنج  حدود   ،۱۹۷۸ اکتوبر   ۱۸ در 
جمهوری دموکراتیک افغانستان فرمانی در مورد حقوق 
نام فرمان شماره ۷ مشهور شد.  به  زنان صادر کرد که 
و  شوکه  را  افغانستان  محافظه کار  جامعه  فرمان  آن 
فرمان  بود  قرار  کرد.  خشمگین  را  مذهبی  بنیادگرایان 
مذکور »تساوی حقوق زن با مرد در زمینه حقوق مدنی« 
را تامین کند و »مناسبات غیرعادالنه پدرساالری فیودالی 
بیشتر  استحکام هرچه  را »به  خاطر  بین زن و شوهر« 
روابطه حسنه خانواده گی« از بین ببرد. بحث برانگیزترین 
بخش آن فرمان، مواد ۳ و ۵ بود. ماده ۳ می گفت: »دختر 
یا ولی او نمی تواند پول نقد یا جنس را به  نام مهر، بیش 
از ده درهم شرعی، که مطابق نرخ نقره در بانک از سه صد 
فرمان،   ۵ ماده  در  نماید.«  اخذ  نمی کند،  تجاوز  افغانی 
برای  ازدواج  و  »نامزدی  بود:  شده  منع  کودکان  ازدواج 
از تکمیل  از تکمیل سن ۱۶ و برای مرد قبل  زن قبل 
سن ۱۸ جواز ندارد.« در ماده ۶ برای متخلفان از ۶ ماه 
تا ۳ سال حبس تعیین شده و نیز آمده بود که پول نقد 
و جنسی که خالف احکام فرمان شماره ۷ اخذ گردد، 

مصارده می شود.
دولت  رژیم  رادیکال  سیاست های  دیگر  و  سیاست  این 
و  محافظه کاران  رهبری  به   ملی  مقاومت  خلقی، 
تندروهای مذهبی را برانگیخت. در رژیم خلقی، زنان از 
اصالحات گسترده به نفع مشارکت سیاسی و اجتماعی 
بودند، در حالی که در مناطق روستایی  خود برخوردار 
و  محافظه کار  مجاهدین  که  پناهنده گان  کمپ های  و 
از  زنان  می کردند،  حکومت  آن ها  بر  افراطی  گروه های 

تحصیل و سایر حقوق اولیه محروم بودند.

عکس: هیات تدریسی مکتب دخترانه ترین کوت، 
ت مرکز والیت ارزگان، در زمان ظاهرشاه
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عکس: گوشه ای از شهر کابل در زمان جمهوری 
داوود خان

عکس: اناهیتا راتب زاد، یکی از رهبران سازمان 
دموکراتیک زنان و از کادرهای رهبری حزب 

دموکراتیک خلق )شاخه پرچم( بود.

از صفحه ۷
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دولت مکلف به ایجاد »جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت 
اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق 
ماده هفتم  در  بود.  متوازن« شده  انکشاف  و  دموکراسی... 
آمده بود که »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، 
میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است 
و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.« در ماده ۲۲ 
»هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع« و زن 
و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی خوانده 
شده بود. در ماده های ۴۳ و ۴۴، حق تحصیل زنان تضمین 
شده بود. در ماده ۸۳ آن قانون اساسی آمده بود که حداقل 
۲۷ درصد چوکی های ولسی جرگه باید توسط نماینده گان 

زن پر شود.

برای  دیگری  مقرره های  و  قوانین  بعد،  سال های  در 
تضمین حقوق زنان تصویب شد که برخی از آن ها توسط 
نماینده گان محافظه کار شورا به چالش کشیده شدند. قانون 
و  نرسید  تصویب  به  مجلس  در  زنان  علیه  خشونت  منع 
رییس جمهور به تاریخ ۲۰ جوالی ۲۰۰۹ طی فرمانی آن را 
رسمیت بخشید. در آن قانون ۲۲ مورد خشونت علیه زنان 
از جمله ازدواج زیرسن قانونی، انزوای اجباری، جلوگیری از 
حق تحصیل و کار و دسترسی به خدمات صحی معرفی و 

منع قرار داده شده بود.
طبقه  میان  در  تغییر  اشتیاق  بر  عالوه  حقوقی  اصالحات 
خانواده هایی  و  افراد  از  زیادی  تعداد  و  شهری  متوسط 
شده  آشنا  متفاوت  محیط های  با  مهاجرت  دوران  در  که 
بودند و اکنون با ذهنیت های بازتر به وطن برگشته بودند، 
را در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی  پیش رفت هایی 
 ۲۰۰۴ سال  در  آورد.  وجود  به   ۲۰۰۱ سال  از  پس  زنان 
برای اولین بار، زنی )مسعوده جالل( نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری شد و در بین ۱۷ کاندیدای مرد در جایگاه ششم 
قرار گرفت. مکاتب و دانشگاه ها به  روی شاگردان و محصالن 
دختر و پسر در سراسر کشور باز شد و تعداد شاگردان از 
۹۰۰ هزار تن در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۹.۵ میلیون تن در 
سال ۲۰۲۰ افزایش یافت که ۳۹ درصد آنان دختر بودند. 
حضور زنان به تدریج در ادارات، میدان های ورزشی، مراکز 
آموزشی، کارخانه ها و بازارها افزایش یافت. بر اساس گزارش 
بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴، زنان ۱۶.۱ درصد از نیروی 
کار افغانستان را تشکیل می دادند. تعداد زیادی از زنان وزیر، 
معاون وزیر، منصب دار اردو، والی، ولسوال، متشبث، قهرمان 

ورزشی، دیپلمات، عضو پارلمان و استاد دانشگاه شدند.

جامعه  در  افغان  زنان  برای  موفقیت  مسیر  حال،  این  با 
محافظه کار همچنان پر از چالش بود و آنان مجبور بودند با 
تبعیض، آزار و اذیت، خشونت و انواع موانع فرهنگی، نهادی، 
سنتی و قانونی مبارزه کنند. در عین حال، این پیش رفت ها 
متوازن و فراگیر نبود. بخش هایی از کشور به  دلیل جنگ 
قتل  رقم  ماندند.  محروم  تحوالت  این  از  طالبان  نفوذ  و 
ناموسی، ازدواج های اجباری و خشونت  های خانواده گی باال 
بود. در سال ۲۰۱۲، به تعداد ۲۴۰ مورد قتل ناموسی ثبت 
شده بود. این قتل ها توسط شوهران، برادران، پدران و سایر 

بسته گان قربانیان انجام شده بود. 
قتل غم انگیز فرخنده ملک زاده، زن ۲۷ ساله، در ۱۹ مارچ 
۲۰۱۵، افغانستان و جهان را شوکه کرد. آن روز، یک گروه 
نزدیکی  در  را  فرخنده  خانم  کابل،  در  مردان  و  پسران  از 
زیارت شاه دو شمشیره، چند کیلومتر دورتر از ارگ ریاست 

کنید، به بیوه ها میراث بدهید، وقتی بیوه ای را زن می کنید 
برایش مهر بدهید، اگر چند زن دارید بین شان عدل کنید!

و  فرمان  با  سیستماتیک  به طور  طالبان  فرمان  آن  از  بعد 
پیش  جایی  تا  و  کرده  حذف  جامعه  از  را  زنان  بی فرمان 
منع  هم  زنانه  حمام  به  رفتن  حق  از  را  زنان  که  رفته اند 
کرده اند. وب سایت فارسی بی بی سی به  تاریخ ۲۹ جنوری 
فهرست طوالنی از فرمان ها و اقدامات طالبان را که برای 
اعمال محدودیت بر زنان در مدت نزدیک به یک ونیم سال 
اعمال شده است، نشر کرد. بی بی سی آن فرمان ها و اقدامات 
برای محرومیت  است: ۱(  تقسیم کرده  به چهار دسته  را 
زنان از سیاست؛ ۲( برای محرومیت زنان از حضور در فضای 
برای  و   )۴ تحصیل؛  از  زنان  محرومیت  برای   )۳ عمومی؛ 

محرومیت زنان از حق کار.
برای ثبت روسیاهی طالبان و مرور روزگار سیاه مردم ما، 
را  ظالمانه  اقدامات  و  فرمان ها  آن  تاریخ صدور  و  موضوع 
این جا شریک می سازیم: ۱( در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ کابینه 
مردانه طالبان اعالم شد و سریال حذف رسمی زنان کلید 
خورد. ۲( به تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ وزارت داخله طالبان 
که با اعتراضات زنان روبه رو بود، در بیانیه ای تظاهرات را 
بدون رضایت نهادهای امنیتی طالب، ممنوع اعالم کرد. یک 
روز قبل طالبان در شهر هرات در جریان تیراندازی بر زنان 
معترض، سه تن را کشته و هفت تن را زخمی کردند. ۳( 
به تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ به کارمندان زن شاروالی کابل 
گفته شد که تنها کسانی اجازه دارند به کار خود ادامه دهند 
که مردان نتوانند کار آنان را انجام دهند. ۴( از همان آغاز، 
از تحقیر  موسیقی را منع کردند و عکس ها و ویدیوهایی 
هنرمندان و تخریب آالت موسیقی نشر شد. در یک ماه اول 
حاکمیت طالبان تمام مراکز و موسسات موسیقی مسدود 
شدند. ۵( به تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱، احمداهلل وثیق، معاون 
وزیر اطالعات و فرهنگ طالبان، ورزش زنان را »نامناسب و 
غیرضروری« خواند. ۶( به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت 
تفکیک  که  گفت  بی بی سی  به  طالبان  عالی  تحصیالت 
جنسیتی را بین محصالن دختر و پسر در تمام دانشگاه ها 
اعمال می کنند. آنان پس از مدتی صنف ها و روزهای درس 
دختران و پسران را جدا کردند. ۷( وزارت زنان را منحل 
کردند. به  تاریخ ۱۷ سپتامبر نام آن وزارت خانه را به وزارت 
 ۱۷ در   )۸ کردند.  تبدیل  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
سپتامبر ۲۰۲۱ دختران متوسطه و لیسه را از درس محروم 
کردند. انتظار می رفت که سال بعد مکاتب متوسطه و لیسه 
به  در ۲ حمل ۱۴۰۱  باز شود. دختران  روی دختران  به 
مکاتب خود رفتند، ولی طالبان آنان را با چشمان اشک بار 
به خانه برگرداندند. ۹( در ماه نوامبر ۲۰۲۱ زنان از حضور 
زن  به خبرنگاران  و  منع شدند  تلویزیونی  نمایش های  در 
دستور داده شد که چهره خود را کاماًل بپوشانند. ۱۰( در 
۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ محدودیت های سفر زنان اعالم گردید و 
گفته شد که زنان بدون پدر، برادر، شوهر یا پسر حق ندارند 
بیش از ۷۲ کیلومتر سفر کنند. ۱۱( به تاریخ ۲۲ فبروری 
منع  را  کشور  از  خارج  به  محرم  بدون  زنان  سفر   ،۲۰۲۲
کردند. ۱۲( در چند ماه نخست حاکمیت طالبان خانه های 
امن، پناه گاه زنان در معرض خشونت و زنان بی پناه، »ناپدید 
شدند«. ۱۳( در ماه جنوری ۲۰۲۲ طالبان کمپین »رعایت 
طی  سال  همان  می   ۷ در  و  کردند  شروع  را  حجاب« 
فرمانی اعالم کردند که زنان باید در مالء عام چهره خود را 
بپوشانند، وگرنه »ولی مرد آنان« مجازات خواهد شد. ۱۴( 
در ماه می ۲۰۲۲ به آموزشگاه های راننده گی دستور داده 
شد که زنان را آموزش ندهند. ۱۵( در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ 
به مراکز آموزش زبان در کابل و سایر والیات دستور داده 
شد که تا زمان استخدام معلمان زن برای شاگردان زن، حق 
ندارند صنف برگزار کنند. در همان ماه دختران از رفتن به 
صنف های مذهبی در مساجد منع شدند. ۱۶( در هفته اول 
انتخاب  بود،  دانشگاه ها  کانکور  امتحانات  اکتبر ۲۰۲۲ که 
رشته برای محصالن دختر محدود شد. دختران از تحصیل 
در رشته های زراعت، مالداری، انجینری ساختمان و معادن 
منع شدند. ۱۷( در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، روزهای مردانه و زنانه 
زنانه  ماه حمام های  پارک ها مشخص شد. در همان  برای 
و باشگاه های ورزشی زنانه نیز تعطیل گردید. ۱۸( در ماه 
دسامبر ۲۰۲۲ فارغ التحصیالن زن از برگزاری جشن فراغت 
در خارج از دانشگاه منع شدند. ۱۹( به تاریخ ۲۱ دسامبر 
۲۰۲۲ دختران از تحصیالت عالی منع شدند. ۲۰( به تاریخ 
۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، طالبان کار کارمندان زن در انجوهای 

غیردولتی داخلی و خارجی را منع کردند.
رویارویی  و  نیست  مکتب  و  زن  داستان  کل  این  اما 
این  زنان  است.  نیافته  پایان  نیز  مرتجعان  و  ترقی خواهان 
دفاع  برای  گذشته ها  از  الهام بخش تر  و  پخته تر  بسیار  بار 
از حقوق خود ایستاده اند. یک و نیم سال اخیر، زنان وطن، 
قهرمان اصلی داستان مظلومیت و نیز ایستاده گی مردم ما 
بوده اند. دوباره فصل تازه تعلیم و آزادی سر خواهد رسید 
و این  بار مردم ما برای تقویت و گسترش پایه های بومی و 
پایدار ترقی در وطن انگیزه، نیرو و مهارت بیشتر خواهند 
داشت. روز جهانی ۸ مارچ را گرامی می داریم و به فردای 

آزادی امید می بندیم.

احزاب  و  کرد  سقوط  خلقی  رژیم   ۱۹۹۲ اپریل   ۱۶ در 
جناح های  گرفتند.  به  دست  کابل  در  را  قدرت  جهادی 
تقسیم  برای  مشترک  رویه  یک  روی  نتوانستند  جهادی 
آغاز  را  ویرانگری  داخلی  و جنگ  برسند  توافق  به  قدرت 
با فتح کابل توسط طالبان در سپتامبر ۱۹۹۶  کردند که 
پایان یافت. زنان در دوران رژیم مجاهدین از حقوق اولیه 

خود محروم بودند.
گروه طالبان در سال ۱۹۹۴ با فتح شهر قندهار در سیاست 
آنان  تا  دو سال طول کشید  افغانستان ظاهر شد. حدود 
کابل، پایتخت، را در سپتامبر ۱۹۹۶ اشغال کنند. طالبان 
رقص  و  موسیقی  سیاسی،  سازمان های  دخترانه،  مکاتب 
زنان  که  است  معتقد  جعفری  فاطمه  کردند.  ممنوع  را 
در حکومت نخست طالبان با شدیدترین و ناعادالنه ترین 
رفتارها مواجه بوده و از حقوق اولیه خود مانند تحصیل، 
مالکیت، تردد آزاد و حتا رفتن به بازار بدون همراه مرد، 

محروم بودند. )جعفری، ۱۳۹۸(
در آگست ۱۹۹۸، رهبر طالبان، مال محمد عمر، فرمانی را 
در مورد حقوق زنان صادر کرد که محدود به ازدواج و امور 
خانواده بود. در آن فرمان رسم »بد دادن« دختران برای 
پایان خصومت بین دو خانواده یا قبیله، منع قرار داده شده 
بود. همچنین در آن فرمان گفته شده بود که زن بعد از 
فوت شوهرش می تواند بدون دخالت اعضای خانواده شوهر 
به  فرمان  این  در  کند.  انتخاب  دیگری  شوهر  مرحومش، 
حقوق زنان برای تحصیل، کار، مالکیت و سایر حقوق مدنی 
بود. )جریده رسمی، شماره ۷۸۸،  نشده  اشاره  و سیاسی 

ص ۷۶(
تحمیل  افغانستان  سراسر  بر  طالبان  که  را  عقب گردی 
کرده بودند، چنان عمیق و گسترده بود که سیمای مردم 
و شهرها به تناسب آن چه در دهه دموکراسی، دوران داوود 
به  افغانستان  از  در بخش هایی  و حاکمیت خلقی ها  خان 
 چشم می آمد، قابل شناسایی نبود و به نظر نمی رسید آن 
دو مرحله از تاریخ افغانستان در امتداد هم و در یک عصر 
بوده باشند. گروه طالبان اعمال محدودیت بر دانشگاه ها و 
بر زنان را محور اصلی کار خود قرار داده  مکاتب و ستم 
که  تحوالتی  از  را  کشور  طریق  آن  از  می خواست  و  بود 
چندین دهه دیده بود، »پاک« کند. ستم بر زنان به طور 
 ،۱۹۹۶ اکتبر  در  مثال،  برای  داشت.  جریان  وحشیانه ای 
طالبان نوک انگشت شست یک زن را به دلیل استفاده از 
الک ناخن بریدند. )گریفین، مایکل ۲۰۰۱( در یک رویداد 
دیگر، طالبان اعالم کردند که در دسامبر ۱۹۹۶، ۲۲۵ زن 
را به دلیل نقض قوانین پوشش شرعی دستگیر و مجازات 
کرده اند. زرمینه که تصاویر اعدام او در استدیوم غازی در 
سال ۱۹۹۹ منتشر شد و جهان را شوکه کرد، به نماد زنان 
قربانی در نظام طالبانی بدل شد. آن مادر پنج فرزند، در 
استدیوم معروف فوتبال کابل در حضور ۳۰ هزار تماشاچی 

اعدام شد.
 

در اکتبر ۲۰۰۱، زمانی که ایتالفی به رهبری ایاالت متحده 
به افغانستان حمله کرد و دولت طالبان را در دسامبر ۲۰۰۱ 
سرنگون نمود، صحنه سیاست و اجتماع در کشور به طرز 
این مقاله  تغییر کرد و آن گونه که در شروع  چشم گیری 
گفتیم، زورق افغانستان بر موجی سوار شد که از فراز آن 
چشم اندازها روشن و فرداها پر از فرصت به  نظر می رسید. 
چراغ های بسیاری روشن شد و فرصت هایی نیز به  دست 
و  بیاموزند  موج سواری  نتوانستند  زورق نشینان  اما  آمد، 

سکان کشتی وطن را به  دست گیرند.

دو دهه جمهوری اسالمی
اشتراک کننده  تن   ۵۰۲ طالبان،  سقوط  از  پس  سال  دو 
لویه جرگه، قانون اساسی »جمهوری اسالمی افغانستان« را 
در ۴ جنوری ۲۰۰۴ تصویب کردند که در ۲۶ جنوری همان 
سال رسماً اعالم شد. تا آن زمان پنج قانون اساسی دیگر 
از زمانی که امان اهلل خان اولین قانون اساسی را در سال 
۱۹۲۳ معرفی کرد، معرفی و لغو شده بود. قانون اساسی 
جدید در ادامه تالش های گذشته، نقشه راه برای »تاسیس 
نهاد دایمی دولت« بود که در توافق نامه بن در ۵ دسامبر 
۲۰۰۱ مشخص شده بود. در این قانون اساسی حقوق زنان 
به  رسمیت شناخته شده بود. در ماده شش قانون اساسی 

جمهوری، سنگ باران و زجرکش کردند. قاتالن مدعی شدند 
شد.  ثابت  نادرست  بعداً  که  است  سوزانده  را  قرآن  او  که 
تحقیقات نشان داد که او خود معلم دینی بود. مال زین الدین 
دعافروشی  و  تعویذنویسی  دو شمشیره  شاه  مقابل  در  که 
داشت، پس از دعوا با فرخند بر سر صواب و ناصواب بودن 
او را تکفیر کرده و جوانان بی خبر و مردان  تعویذنویسی، 

متعصب را علیه او تحریک کرده بود. 
قتل فرخنده پایان غم انگیز مرحله دیگری از تالش افغان ها 
برای مدرنیزه کردن کشور را به تصویر کشید. در فاصله بین 
آن اتفاق دردآور تا ۱۵ آگست ۲۰۲۱، که طالبان کشور را 
دوباره اشغال کردند، قانون اساسی ۲۰۰۴ را لغو نمودند و 
امارت تاریک خود را تأسیس کردند، جامعه سیر قهقرایی 
از اهداف اصلی  را طی کرد. زنان و مکاتب در آن سال ها 
در  بودند.  ترقی  مخالفان  و  تروریستان  و جنگی  تبلیغاتی 
سال های پایانی جمهوری اسالمی، افغانستان به کشتارگاه 

متعلمان، زنان و مدافعان دموکراسی بدل شده بود.

دوباره در سیاه چال طالبان
ایاالت متحده امریکا در فبروری ۲۰۲۰،  توافق نامه ای را با 
طالبان در دوحه قطر امضا کرد که بر اساس آن، نیروهای 
ایتالف به رهبری ایاالت متحده از افغانستان خارج می شدند 
و طالبان در بدل وعده دادند که از خاک افغانستان علیه 
امنیت ایاالت متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد. در 
افغانستان،  از  ناتو  ایاالت متحده و  جریان خروج نیروهای 
افزایش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  علیه  طالبان  حمالت 
یافت و شورشیان در تهاجمی که در ماه می ۲۰۲۱ آغاز 
شده بود، شروع به تصرف بخش های زیادی از کشور کردند. 
آن ها به  تاریخ ۱۵ آگست آن سال کنترل کابل را به دست 
گرفتند. صدها هزار تن از ترس انتقام طالبان کشور را ترک 
کردند و تصاویر ساکنانی که به  سمت میدان هوایی کابل 

هجوم بردند، جهان را شوکه کرد.
به ویژه  مردم  سیاسی  و  مدنی  حقوق  همه  تقریباً  طالبان 
کرده اند.  لغو  بود،  آمده  دست  به  به سختی  که  را  زنان 
در  اعتراضی  واکنش های  باعث  آن ها  ضدبشری  اقدامات 
در  افغان  مهاجران  میان  در  همچنین  و  افغانستان  داخل 
سراسر جهان شد . در ۱۷ آگست ۲۰۲۱، تنها دو روز پس 
از بازگشت طالبان، گروه های کوچکی از زنان در کابل گرد 
هم آمدند و خواستار حقوق برابر برای زنان شدند. طالبان 
به اعتراضات وقعی نگذاشته و محدودیت ها علیه زنان را با 
گذشت زمان تشدید کرده اند. آنان لیسه ها و دانشگاه ها را به  
روی دختران بسته و کارمندان زن را از بازگشت به دفاتر و 
محل کارشان منع کرده اند. در ۲۴ آگست، ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان، به خبرنگاران گفت که زنان شاغل باید تا 
زمانی که سیستم های مناسب ایجاد شود، در خانه بمانند. 
او وعده داد که این اقدام موقتی است، اما با گذشت زمان 
محدودیت های بیشتری اعمال شده و هبت اهلل آخوندزاده، 
امیر طالبان، فرمانی را در مورد حقوق زنان منتشر کرده که 
مشابه فرمان مال عمر در سال ۱۹۹۰ است. این فرمان حق 
زنان را در انتخاب شوهر، گرفتن مهریه از شوهر و داشتن 
حق ارث محدود می کند. در این فرمان حتا یک کلمه در 
مورد حقوق مالکیت، تحصیل، سیاست و کار زنان ذکر نشده 
است. این فرمان که عنوان دروغین حقوق زنان را بر پیشانی 
دارد، قاعده کوتاه زن گیری است. گویا او شرایط تقسیم زنان 
میان مردان را توضیح داده است: دختران بالغ را با رضایت 
با رضایت زن  را  بیوه ها  به بد ندهید،  را  زن بگیرید، زنان 
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که در گذشته زنان در عرصه های مختلف  سیاسی مشارکت 
داشتند. زنان در نظام جمهوری به کرسی های بلند دولتی 
دست  یافته بودند، وکیل، وزیر، معین، سفیر و والی بودند. 
در  خصوصی  و  دولتی  نهادهای  همه  در  این،  بر  افزون 

سطوح مختلف حضور معنادار و قانون مند داشتند.

حضور  بساط  برچیدن  و  زنان  امور  وزارت  حذف 
سیاسی زنان

طالبان روز جمعه، ۲۶ سنبله ۱۴۰۰، وزارت امور زنان را به 
وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر دادند. پیش از 
آن، وزارت امور زنان در سطح کابینه و دولت، برای حمایت 
از حقوق زنان ایجاد شده بود. به باور شماری از زنان، حذف 
آن وزارت به معنای نادیده گرفتن حضور سیاسی و حقوقی 
زنان است. با حذف آن وزارت، ده ها تن از کارمندان زن 
نیز بی سرنوشت شده اند و تاکنون هیچ اطالعی از وضعیت 
زنده گی کارمندان زن آن نهاد در دست نیست. در پیوند به 
حذف وزارت امور زنان، دختران معترض در کابل دست به 
اعتراض زدند. در حال حاضر هیچ زنی در سطوح مدیریتی 
بساط  و  ندارد  کشور حضور  داخل  در  سیاسی  و صحنه 

کامل حضور زنان از تمام عرصه ها برچیده شده است. 

سرکوب اعتراضات زنان
پس از آن که کابینه مردانه طالبان اعالم شد، زنان و دختران 
کردند.  اعتراض  اقدام  این  برابر  در  افغانستان  در  زیادی 
به شدت سرکوب  را  زنان  اعتراض های  مقابل،  در  طالبان 
کردند و هیچ امتیازی به زنان قایل نشدند. جنگ جویان 
این گروه معترضان را مورد شکنجه و لت وکوب قرار دادند، 
ماه  چندین  تا  ماه  یک  از  و  بازداشت  را  آنان  از  شماری 
از  شماری  اعتراض ها  جریان  در  طالبان  کردند.  زندانی 
معترضان را به قتل نیز رساندند. امید شریفی، فعال مدنی 
از جمله  انقالب هرات،  استاد مکتب  بیات،  بشیر احمد  و 
کسانی اند که در اعتراض خیابانی زنان در ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ 
در نتیجه شلیک طالبان کشته شدند. در آن حادثه هفت 
تن زخمی شده بودند که یک زن نیز شامل زخمیان بود . 
یک روز پس از آن، وزارت داخله گروه طالبان اعالم کرد 
که راه پیمایان بدون اجازه این نهاد حق تظاهرات را ندارند. 

صنف های دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه های دولتی 
با  آن که  از  پس  اقدام  این  شود.  جدا  هم  از  و خصوصی 
نبود مکان و  بر  بنا  نهادهای تحصیلی خصوصی  واکنش 
استاد روبه رو شد، این گروه گفت که در میان صنف ها بین 
دختران و پسران پرده انداخته شود. اما بعدا دستور داد 
که روزهای درسی به طاق و جفت تقسیم شود تا دختران 
و پسران در روزهای جداگانه در دانشگاه ها حضور یابند. 
ثور سال  این گروه روز شنبه، ۳  عالی  وزارت تحصیالت 
جاری، گفت که سه روز هفته برای دختران و سه  روز دیگر 
برای پسران اختصاص داده شده است. طالبان در جریان 
آغاز درس های دانشگاه های دولتی و خصوصی گفته بودند 
که آغاز فعالیت های دانشگاه ها تحت شرایط تازه زیر نام 

»پرده شرعی« مجاز است.

دستور ممنوعیت آموزش دختران 
وزارت معارف طالبان روز جمعه، ۲۶ سنبله ۱۴۰۰، پس 
از یک ماه تعطیلی نهادهای آموزشی اعالم کرد که همه 
باز  پسر  دانش آموزان  به روی  دولتی  و  مکاتب خصوصی 
می شود. این گروه در آن زمان چیزی در مورد بازگشایی 
دروازه های مکتب های دخترانه نگفت ، اما در هنگام بسته 
نهادهای  دروازه های  که  بود  کرده  اعالم  مکاتب  شدن 
آموزشی به  روی دختران تا »اطالع ثانوی و فراهم شدن 
از این »اطالع   شرایط« بسته می شود. دست کم دو سال 
ثانوی« می گذرد، اما خبری از بازگشایی مکاتب دختران 
به رغم فشارها و اعتراض های جهانی نیست. با آغاز سال 
آموزشی، هزاران دختر به مکتب رفتند، اما با گریه به خانه 
که  یافت  دست  اطالعاتی  به  ۸صبح  روزنامه  برگشتند. 
نشان می دهد رهبری طالبان تصمیم گرفته اند دروازه های 
مکتب ها را برای همیشه به روی دختران ببندند. افزون بر 
این، یافته های ۸صبح نشان می دهد که این گروه مانند 
را  معارف  آموزشی  نصاب  خود،  نخست   دور  حاکمیت 
متناسب با ایدیولوژی خویش دگرگون می کند و خون و 
نفرت را به کتاب ها باز می گرداند. این در حالی است که 
پیش از سلطه طالبان حدود ۳.۷ میلیون دختر در سراسر 

کشور مصروف آموزش بودند.
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ماه   ۱۹ جریان  در  طالبان 
فرمان های  تمام  گذشته، 
را  نخست شان  دور  حاکمیت 
بر زنان اعمال کرده اند.این گروه 
فشارهای  وجود  با  مدت  این  در 
گسترده جامعه جهانی به هیچ یک 
از خواست ها و مطالبات زنان افغانستان پاسخ مثبت نداده  
است. این گروه در نخستین اقدام علیه زنان، وزارت امور 
ممنوعیت  دستور  کرد.  خویش حذف  کابینه  از  را  زنان 
آموزش باالتر از صنف ششم برای دختران، محرومیت از 
حق تحصیل و کار و منع زنان از حضور در ورزشگاه ها 
سیاست های  بارزترین  از  عمومی  مکان های  سایر  و 
تبعیض آمیز این گروه علیه زنان شمرده می شود. طالبان 
و سفر  و خارجی  داخلی  در موسسه های  کار  از  را  زنان 
بدون محرم منع کرده اند. شماری از سازمان های حقوق 
بشری و واحدهای سیاسی از جمله اتحادیه اروپا، سیاست 
را »آپارتاید جنسیتی« خوانده اند.  زنان  قبال  طالبان در 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه ترین 
مورد سیاست  طالبان در قبال زنان را جنایت علیه بشریت 

توصیف کرده است.
در این گزارش به مناسبت ۸ مارچ، روز جهانی همبسته گی 
زنان، به محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده از سوی 
طالبان بر زنان پرداخته شده است. دسته بندی معلومات از 
محدودیت های وضع شده طالبان علیه زنان نشان می دهد 
که این گروه بیش از ۲۰ فرمان علیه زنان صادر کرده اند 
و  کرده  حذف  سیستماتیک  به شکل  را  زنان  حقوق  که 
زنده گی  عرصه های  همه  از  آنان  کامل  محرومیت  باعث 

جمعی شده است. 

کابینه مردانه طالبان 
از  پیوسته  دوحه  صلح  گفت وگوهای  جریان  در  طالبان 
تغییر و پذیرش حقوق زنان سخن گفتند. این گروه اما 
پس از به قدرت رسیدن، به تمام حرف های خود پشت 
و  افغانستان  مردم  که چشم   اقدام  نخستین  در  و  کرده  
جهان به رهبران این گروه دوخته شده بود، کابینه خود 
را اعالم کرد که هیچ زنی در آن حضور نداشت. در حالی 

همزمان با این دستور طالبان، ده ها زن در کابل اعتراض 
کردند که از سوی طالبان به  شدیدترین شکل شکنجه، 

سرکوب و بازداشت شدند.  

حذف کارکنان زن از نهادهای دولتی
زیادی  شمار  به  قدرت  تصرف  از  پس  ماه  یک  طالبان 
در  که  دادند  دستور  دولتی  نهادهای  در  زن  کارکنان  از 
خانه بمانند. این گروه به خانه نشینی زنان اکتفا نکردند و 
دستور دادند که »مردان خانه را به  جای خودتان به وظیفه 
بفرستید.« طالبان در آغاز خانه نشینی کارکنان زن، دستور 
دیگری صادر کرده بودند که برمبنای آن زنان حق داشتند 
تعیین شده  این گروه  از سوی  روز مشخص که  در یک 
بود، در اداره های دولتی حاضری امضا کنند، اما این حضور 
به زودی از آنان گرفته شد. افزون بر کارکنان زن، افسران 
و قاضیان زن نیز سبک دوش شده و حتا مورد پی گرد قرار 
گرفته اند. این گروه به تاریخ ۲ قوس ۱۴۰۰ دروازه انجمن 
مستقل وکالی مدافع افغانستان را بسته و اجازه فعالیت از 

وکالی مدافع زن را سلب کرده اند. 

منع ورزش زنان
طالبان در جریان ماه سنبله ۱۴۰۰ فعالیت های ورزشی 
زنان را غیر ضروری خوانده و گفته اند که چهره و بدن زنان 
در جریان ورزش پوشیده نمی شود، از همین  رو این کار 
زمان  آن  در  که  وثیق  احمداهلل  نیست.  جایز  زنان  برای 
معاون وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان بود، در مصاحبه 
زنان  »ورزش  گفت:  استرالیا   SBS تلویزیونی  شبکه  با 
نه مناسب و نه ضروری است.« این گروه تمام مسابقات 
هیچ  مدت  این  در  است.  کرده  ممنوع  را  زنان  ورزشی 
مسابقه ورزشی از سوی زنان به شکل علنی برگزار نشده 
است. کمیته بین المللی المپیک در جریان ماه  سنبله سال 
جاری هشدار داد در صورت که زنان به فعالیت های ورزشی 
دست  پیدا نکنند، رابطه خود را با افغانستان قطع می کند.

جدایی صنف های دانشجویان دختر و پسر
دختران  کامل  ممنوعیت  دستور  آن که  از  پس  طالبان 
که  دادند  دستور  کردند،  صادر  را  ششم  صنف  از  باالتر 

طالبان یک ماه پس از تصرف قدرت به شمار زیادی از کارکنان زن در نهادهای دولتی دستور دادند که در خانه بمانند. این گروه به خانه نشینی زنان اکتفا 
نکردند و دستور دادند که »مردان خانه را به  جای خودتان به وظیفه بفرستید.« طالبان در آغاز خانه نشینی کارکنان زن، دستور دیگری صادر کرده بودند 
که برمبنای آن زنان حق داشتند در یک روز مشخص که از سوی این گروه تعیین شده بود، در اداره های دولتی حاضری امضا کنند، اما این حضور به زودی 

از آنان گرفته شد. افزون بر کارکنان زن، افسران و قاضیان زن نیز سبک دوش شده و حتا مورد پی گرد قرار گرفته اند. 

نگاهی به فرمان های زن ستیزانه طالبان
8 مارچ زیر پرچم سفید؛ 

امین کاوه
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نیز ممنوع کردند. منع ورود  را  زنان بدون حضور محرم 
زنان به پارک های تفریحی، با واکنش های گسترده از جمله 

از سوی اتحادیه اروپا مواجه شده است. 
زنان  به  و  بسته  نیز  را  زنانه  عمومی  حمام های  طالبان 
دستور داده اند که از حمام های خصوصی با »رعایت حجاب 

اسالمی« استفاده کنند. 
عالوه بر مسدود شدن حمام های عمومی زنانه، ورزشگاه ها 
نیز به روی زنان مسدود شده است. طالبان روز شنبه، ۳۱ 
روی  به  ورزشی  مکان های  که  دادند  دستور  ثور ۱۴۰۱، 
زنان مسدود شود. در واکنش به این اقدام، دختران و زنان 
ورزشکار در یک اقدام نمادین با چادری فوتبال کردند و 

اعتراض خود را به نمایش گذاشتند، اما سودی نداشت. 

منع راننده گی و عدم صدور جواز راننده گی به زنان
طالبان در کنار سایر ممنوعیت ها و محدودیت ها علیه زنان، 
صدور جواز راننده گی برای زنان را نیز منع کرده اند. مرکز 
این گفته است  از  افغانستان پیش  راننده گی در  آموزش 
که مسووالن ترافیک طالبان توزیع جواز راننده گی برای 
زنان را متوقف کرده است. این نهاد گفته است که براساس 
به  زنان  راننده گی  از توزیع جواز  دستور شفاهی طالبان، 

جلوگیری صورت گرفته است. 

محدودیت در انتخاب رشته های تحصیلی
محروم  تحصیل  ادامه  از  را  زنان  این که  از  پیش  طالبان 
کانکور  آزمون  در  را  تحصیلی  رشته های  انتخاب  کنند، 
برای آنان محدود کردند. این گروه آزمون کانکور را در ماه 
میزان سال روان برگزار کردند که در آن انتخاب رشته های 
تحصیلی برای زنان و دختران محدود شده بود. دختران و 
زنان از انتخاب رشته های انجنیری، زراعت، اقتصاد، معادن، 
ژورنالیسم و وترنری محروم شده اند. طالبان گفته اند که 

زنان »قابله و معلم شوند کافی است.«

منع تحصیل زنان
و  متوسطه  مکتب های  دروازه های  بستن  از  پس  طالبان 
لیسه  به  روی دختران، دروازه های نهادهای تحصیلی دولتی 
و خصوصی را نیز به روی آنان بسته اند. وزارت تحصیالت 
عالی این گروه روز سه شنبه، ۲۹ قوس ۱۴۰۱، با صدور 
مکتوبی گفته است که زنان و دختران »تا اطالع ثانوی« 
از حضور در نهادهای تحصیلی خودداری کنند. براساس 
شده،  صادر  جاری  سال  قوس  تاریخ ۲۸  به  که  مکتوبی 
ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان، 
گفته است که همه دانشگاه ها ملزم به رعایت این دستور 
هستند. این مقام طالبان تاکید کرده که این تصمیم برای 
»جلوگیری از رذایل« و »اجرای شریعت« اتخاذ شده است. 
پیش از اعالم این دستور، روزنامه ۸صبح به اطالعاتی دست 
 یافته بود که نشان می داد طالبان دروازه های دانشگاه ها را 

به روی زنان می بندند. 

ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی
وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه، ۳ جدی ۱۴۰۱، به همه 
موسسه های داخلی و خارجی دستور داده که فعالیت های 
کارمندان زن را تا اطالع ثانوی متوقف کنند. براساس این 
کنند،  طالبان سرپیچی  از دستور  که  نهادهایی  مکتوب، 

اعمال محدودیت های طالبان علیه زنان مشکالت فراوانی 
است.  آورده  وجود  به  کشور  در  زنان  و  دختران  برای 
آن که  از  پس  می دهد  نشان  ۸صبح  روزنامه  یافته های 
طالبان دختران و زنان افغانستان را از حقوق انسانی شان 
بسته اند،  آنان  روی  به  را  عمومی  فضای  و  کرده  محروم 
ازدواج های زیر سن« دختران در کشور  و  بستر »فروش 
به شدت گسترش یافته است. پیش از این روزنامه ۸صبح 
با شماری از قربانیان این رویدادها گفت وگو کرده که در 
گزارش جداگانه منتشر شده است. براساس آن گزارش، 
طالبان از بیچاره گی و تهی دستی مردم سوءاستفاده کرده 
و به دختران باکره چشم دوخته اند و در شماری از والیت ها 
در جریان یک  سال زن دوم و سوم نیز گرفته اند. روزنامه 
۸صبح به اطالعاتی دست یافته که یک مقام طالبان در 
ولسوالی جرم والیت بدخشان در حالی که دو زن داشته، 
یک دختر دیگر را به زور به نکاح خود در آورده و والی این 
گروه برای بدخشان به خانه پدر دختر رفته است. این مرد 
بارها از سوی طالبان تهدید شد و سرانجام با رفتن والی 
طالبان مجبور شد دخترش را به عنوان سومین همسر یک 

قوماندان طالب، به ازدواج او درآورد. 

دیدگاه دختران و زنان معترض به مناسبت ۸ مارچ
زنان و دختران معترض ۸ مارچ را روز نمادین همبسته گی 
شرایط  به  توجه  با  که  می ورزند  تاکید  و  می دانند  زنان 
موجود در کشور، زنان باید بیشتر از گذشته بر محور واحد 
جمع شوند و نیروهای سیاسی و مردمی را در سراسر جهان 
علیه طالبان بسیج کنند. به گفته شماری از این زنان، اگر 
اعتراض های گسترده و حضور معنادار زنان در خیابان ها 
نمی بود، امروز طالبان در وضعیت بهتری به سر می بردند. 
شماری از زنان و دخترانی که تجربه زندانی  شدن از سوی 
طالبان را دارند، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که 
سخن از تغییر طالب »خودفریبی و بازی با افکار عامه« 
است. آنانی که تجربه زندان طالبان را دارند، می گویند که 
باید مردم مصمم تر و قوی تر از قبل در کنار زنان و مطالبات 
این قشر جامعه بایستند و نگذارند زنان بیشتر از این قربانی 

سیاست های افراط گرایانه طالبان شوند. 
مرسل عیار، از بانوان معترض که ۱۳ روز را در بازداشت 
طالبان به  سر برده است، به روزنامه ۸صبح می گوید: »مرا 
با موبایل تهدید می کردند و زنگ می زدند. فکر  همیشه 
می کردم شاید این کار را می کنند که بترسم و از اعتراض 
دادم.  ادامه  خود  اعتراضات  به  همیشه  اما  بکشم،  دست 
متاسفانه مرا در دوم فبروری دست گیر کردند و مدت ۱۳ 

روز در بازداشت طالبان بودم.«
بانو عیار می افزاید: »طالبان در اولین گام زنان را به گونه 
کامل از جامعه حذف کردند. زنان اعتراض کردند، به خیابان 
آمدند، اما از سوی طالبان سرکوب شدند و اعتراض ها را 
به خشونت کشاندند. زنان و دختران معترض بازداشت و 
تهدید شدند. دختران مجبور به ترک خانه های شان شدند. 
با وجود فشارها و سرکوب گسترده طالبان، زنان از اعتراض 
حق طلبانه دست نکشیدند و در داخل و بیرون از کشور 
پیوسته برای اعاده حقوق شان مبارزه کردند. علیه اقدامات 

طالبان معترض هستند.«
کریمه )نام مستعار( یکی دیگر از دختران معترض است. او 
نیز تجربه بازداشت شدن را پشت سر گذاشته است. کریمه 
که با ضمانت خانواده اش از بند طالبان رها شده، می گوید 
بار دیگر بداند که به اعتراض های مدنی و  اگر این گروه 
حق طلبانه ادامه می دهم، این بار آینده پیش بینی ناپذیری 
خواهم داشت. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می افزاید: 
افغانستان در جهان  زنان  برای  مارچ فرصت مناسب   ۸«
است که خیابان ها را در اختیار بگیرند، فریاد خفته زنان 
کشور را فریاد بکشند و از این روز استفاده خوب برای زنان 

وطن کنند.« 
زنان در حالی در افغانستان و سایر نقاط جهان از ۸ مارچ 
سیاست های  اعمال  با  طالبان  که  می کنند  گرامی داشت 
از بیشتر حوزه های زنده گی عمومی  را  تبعیض آمیز زنان 
و دسترسی به عدالت محروم کرده  و همه زمینه های تبارز 
که  به گونه ای  گرفته اند؛  را  آنان  ظرفیت های  و  استعداد 
افغانستان تنها کشوری در جهان است که هیچ زنی در آن 
در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور ندارد. این گروه 
به رغم فشارها و اعتراض های جهانی، به اعمال سیاست 
همه  است.  داده   ادامه  زنان  بر  محدودیت  و  ممنوعیت 
کشورهای جهان به شمول کشورهای اسالمی و سازمان 
محکوم  را  زنان  قبال  در  طالبان  رفتار  اسالمی  همکاری  
کرده اند. طالبان اما می گویند که در پرتو شریعت اسالمی 
به زنان حق قایل اند و کشورهای دیگر نباید در امور داخلی 

افغانستان دخالت کنند.

ممنوعیت حضور زنان در پرده های تلویزیون
حضور  از  زنان،  بر  تحمیلی  فرمان های  پی  در  طالبان 
این  کرده اند.  جلوگیری  تلویزیون  پرده های  در  زنان 
مجریان  که  داده اند  دستور  ثور ۱۴۰۱  هفدهم  در  گروه 
و زنان خبرنگار، چهره های خود را در پرده های تلویزیون 
به صورت کامل بپوشانند. این گروه در شماری از والیت ها 
صدای گوینده گان زن در رادیوهای محلی را نیز ممنوع 
اعالم کرده  است. در فرمان هشت ماده ای طالبان که روز 
یک شنبه، ۳۰ عقرب منتشر شده، آمده است که درامه ها 
و برنامه های تمثیلی که ممثل آن زن باشد، نیز ممنوع 
خبرنگار  زنان  پرسش های  به  طالبان  سخنگویان  است. 
در افغانستان پاسخ نمی گویند و از آن ها می خواهند که 
همکاران مردشان را به مصاحبه بفرستند. یافته های یک 
از  خبرنگاران  این  بیشتر  که  می دهد  نشان  نظر سنجی 

سوی طالبان تهدید شده اند.

محدودیت سفر 
طالبان به تداوم وضع ممنوعیت بر زنان، بر سفرهای زنان 
نیز محدودیت های دست وپاگیری وضع کرده اند. این گروه 
مسافربری  تمام شرکت های  به  سال  جاری  در ۴ حمل 
دستور داده  تا به زنانی که محرم شرعی ندارند، اجازه سفر 
و خرید تکت داده نشود. این وزارت در قوس ۱۴۰۰، به 
راننده های موترهای شهری و مسافربری نیز دستور داده 
بود که زنان »بی حجاب« را در موترهای شان سوار نکنند. 
ندارند  حق  راننده ها  که  بود  شده  گفته  دستور  آن  در 
زنان را در سفرهایی که بیش از ۷۲ کیلومتر است، بدون 
محرم انتقال بدهند. این اقدام واکنش های جهانی را نیز 
بر انگیخت ؛ اما طالبان توجه به آن نکردند و گفتند که زنان 

برای سفر نیاز به »محرم شرعی« دارند.

حجاب اجباری 
ممنوعیت های  و  محدودیت   سایر  جنب  در  طالبان 
صادر  نیز  را  اجباری  دستور حجاب  زنان،  بر  اعمال شده  
کرده و گفته اند که زنان باید به صورت کامل روی خود را 
بپوشانند. براساس دستور طالبان، بهترین حجاب »برقع/

چادری« است. این گروه در یک دستور نه ماده ای گفته 
است در صورتی که زنان به این امر تمکین نکنند، مرد 

خانواده  آنان مجازات می شود. 
و  آرایشگاه ها  از  را  زنان  تصاویر  طالبان  این،  بر  افزون 
دیوارهای رنگی پاک کرده اند. این گروه تبلیغات گسترده ای 
را در ماه جدی سال ۱۴۰۰ در مورد حجاب مورد نظر خود 
به راه  انداخت. طالبان بلبوردهای زیادی را در سطح شهر 
نصب کردند. تصاویری را که این گروه تبلیغ می کردند، 

نشان می داد که تمام صورت زنان پوشانده است. 
این گروه در یک دستور دیگر سر مانکن های لباس های 
زنانه را قطع کرده  و به زنان دستور داده  که بدون ضرورت 
از خانه بیرون نشوند. در مقابل زنان و دختران معترض 
کارزار »نه به حجاب اجباری« را راه اندازی کردند، اما از 

سوی طالبان سرکوب شدند.

حمام   و  ورزشگاه  تفریح گاه،  به  زنان  ورود  منع 
عمومی

طالبان به تداوم سیاست های محدودکننده علیه زنان، آنان 
را از رفتن به پارک  تفریحی، حمام  عمومی زنانه و ورزشگاه  
گروه،  این  دوم  دور  حاکمیت  آغاز  در  کرده اند.  منع  نیز 
برای پارک های تفریحی تقسیم  اوقات تعیین کرده بودند 
که زنان و مردان همزمان به تفریح نروند، اما بعدا ورود 

جواز کار شان لغو می شود. این اقدام طالبان با واکنش های 
از  برخی  است.  شده  مواجه  بین المللی  گسترده  و  تند 
اعالم  زنان  به حضور  منوط  را  کار خود  ادامه  موسسه ها 
کرده اند. مقام های ارشد سازمان ملل متحد برای رفع این 
ممنوعیت به کابل سفر کردند، اما تالش آنان تاکنون نتیجه 
ملموسی در قبال نداشته است. در واکنش به تعلیق کار 
زنان در موسسات، سازمان ملل متحد اعالم کرده است که 
ارایه کمک های بشردوستانه و حیاتی به میلیون ها تن در 
افغانستان تضعیف خواهد شد. براساس بررسی های سازمان 
ملل، فرمان منع کار زنان، ۸۶ درصد فعالیت  سازمان های 

غیردولتی را از کار انداخته است.

مسدود شدن خانه های امن
خشونت های  قربانیان  پناهگاه  به  که  امن  خانه های 
خانواده گی نیز معروف بود، با سلطه طالبان از بین رفته 
از مسووالن  به قدرت، بسیاری  با برگشت طالبان  است. 
را  امن  خانه های  طالبان  از  هراس  دلیل  به  خانه ها  این 
ترک کرده و به جاهای نامعلومی رفته اند. روزنامه ۸صبح 
با شماری از کارمندان خانه های امن صحبت کرده است 
که در وضعیت ناگواری به  سر می برند. یکی از کارمندان 
»وقتی  می گوید:  ۸صبح  با  صحبت  در  امن  خانه   یک 
طالب ها آمدند، مسووالن ما گفتند که قربانیان خشونت 
را به خانواده های شان یا نزدیکان شان تسلیم کنید و خود 
را از این مسوولیت بی غم کنید، ما نمی توانیم در مقابل 
طالبان از جان شما دفاع کنیم.« او می افزاید که شماری 
از قربانیان خشونت که به خانه های شان برگشته اند، کشته 
شده اند و آنانی که زنده اند، پیوسته در شکنجه فزیکی و 
روحی به  سر می برند. طالبان زنان بدون »محرم شرعی« 
نداده اند.  عمومی  مکان های  در  حضور  و  سفر  اجازه  را 
پیام های  آن ها  این خانه ها،  کارمندان  از  برخی  گفته  به 
نیز  از جنگ جویان طالبان  از سوی برخی  هشداردهنده 

دریافت کرده اند. 

اعمال محدودیت های طالبان و خودکشی زنان
طالبان با وضع ممنوعیت های دست وپاگیر علیه زنان، امید 
در  که  زنانی  از  شماری  کرده اند.  مبدل  یأس  به  را  آنان 
چنگ جنگ جویان طالبان می افتند، یا در دام خشونت های 
خانواده گی بند می مانند و راهی برای گریز یا تغییر وضعیت 
سلطه  جریان  در  می زنند.  خودکشی  به   دست  ندارند، 
طالبان ده ها زن در نتیجه سیاست های مستقیم طالبان 
ماه  روز   ۱۰ جریان  در  تنها  زده اند.  خودکشی  به  دست 
حوت سال  جاری حدود ۱۰ زن و دختر خودکشی کرده اند. 
یافته  افزایش  بی پیشینه ای  به شکل  خودکشی  این  ارقام 
است، به گونه ای که تنها به تاریخ ۷ حوت سه خودکشی 
ثبت شد. روزنامه ۸صبح دریافته است که به طور اوسط در 
از ۱۰ زن در نتیجه محرومیت ها و  جریان هر ماه بیش 
خشونت های خانواده گی ناشی از سیاست های زن ستیزانه 
گذشته  ماه  پنج  جریان  در  کرده اند.  خودکشی  طالبان 
حدود ۶۰ زن در کشور دست به خودکشی زده اند. عالوه بر 
خودکشی زنان، ده ها زن در افغانستان به قتل رسیده اند و 

هیچ گروهی مسوولیت آن  را بر عهده نگرفته است.

افزایش ازدواج های اجباری و زیرسن

طالبان در جنب سایر محدودیت  
و ممنوعیت های اعمال شده  بر 

زنان، دستور حجاب اجباری را نیز 
صادر کرده و گفته اند که زنان 

باید به صورت کامل روی خود را 
بپوشانند. براساس دستور طالبان، 

بهترین حجاب »برقع/چادری« است. 
این گروه در یک دستور نه ماده ای 
گفته است در صورتی که زنان به 

این امر تمکین نکنند، مرد خانواده  
آنان مجازات می شود.

نگاهی به ...
از صفحه 10
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اقوام ساکن در آن هر کدام دارای ویژه گی های فکری و 
برداشت های تاریخی و اجتماعی مختص به خود بوده اند. 
همه آن ها از رشد متوازن و هم سان اقتصادی، اجتماعی 
و  تفاوت ها  امر  و همین   نیستند  بهره مند  فرهنگی  و 
نابرابری فرهنگی، تاریخی و اقتصادی را در میان آنان 
به وجود آورده است. از سالیان متمادی این ناهمگونی 
بدون شک همین  است.  داشته  وجود  نابه سامانی ها  و 
در حالت  را  و کشور  توسعه شده  و  مانع رشد  عوامل 

ناگواری قرار داده است.
در سه دهه اخیر مردم افغانستان یکی از آسیب پذیرترین 
صدمات،  بیشترین  متاسفانه  و  بوده  جهان  مردمان 
لطمات و آسیب ها را زنان متقبل شده اند. در حال حاضر 
نگرانی ها از وضعیت اسف انگیز زنان با پایان جنگ های 
گروه  شدن  حاکم  با  بلکه  نشده،  کم  نه تنها  دهه  سه 
ایدیولوژی قرون وسطایی  ترویج  و  متحجر و عقب گرا 
با اعمال سیاست های جنسیتی مبنی بر حذف، شکنجه 
سایر  و  کار  و  تحصیل  حق  از  زنان  کردن  محروم  و 
اجتماعی حتا حق حمام و نظافت  تضییقات فردی و 
و غیره، حقوق فردی و اجتماعی بیش از پیش توجه 

جهانیان را به خود معطوف داشته است. 
تمام  افغانستان  در  طالبان  رسیدن  قدرت  به  زمان  از 
عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و زمینه های 
با رکود کلی  با مشکالت، بلکه  انکشاف نه تنها  رشد و 
مواجه شده اند که در حال حاضر دورنمای رشد سیاسی 

و اجتماعی آن مغشوش به نظر می رسد.
این دومین سالی است که تجلیل از ۸ مارچ در افغانستان 
برعکس سایر  نمی گیرد.  طالبان صورت  تحت سیطره 
کشورها و جوامع در حالی که با بزرگ داشت از این روز 
جشن می گیرند، اما زنان افغانستان حتا از اساسی ترین 
حقوق انسانی شان که همانا حق کار، تحصیل و سایر 
حقوق مدنی است، محروم مانده اند. حتا پس از توافق 
و امضای موافقت نامه طالبان و ایاالت متحده که در آن 
ایاالت متحده رعایت همه حقوق و موازین بشری به ویژه 
حقوق حقه زنان را به این گروه توصیه و گوش زد کرده 
همه حقوق  از  افغانستان  دختران  و  زنان  هنوز  است، 
حقه خویش ـ حق تحصیل و کار و سایر حقوق فردی 
و اجتماعی ـ به دور نگه داشته شده اند. حتا زنان را از 
حق سفر طوالنی بدون محرم مرد محروم و بسیاری از 
محدودیت های دیگر را جبرا بر آن ها تحمیل و تعمیل 
کرده اند. زنان در تمام ابعاد زیست و زنده گی فردی و 
اجتماعی مصادره هویتی شده و هزینه های گزافی را در 

همه سطوح و عرصه های زنده گی متحمل گردیده اند. 

به این باور نرسیده اند. آن ها فکر می کنند که در شرایط 
از  و اوضاع میان سال های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ قرار دارند و 
همان رو با اعمال تعصبات و تبعیض های سیستماتیک 
گوناگونی  سیاه اندیشی های  و  سیاه کاری  جنسیتی 
و  زده  رقم  افغانستانی  دختران  و  زنان  قاطبه  برای  را 
به  نسبت  خود  پندارهای  و  برداشت ها  رویکردها،  در 
حقوق و آزادی های ابتدایی برای زنان تغییری به وجود 
نیاورده اند. برعکس بر زنان فشارها و قیود غیر انسانی از 
قبیل عدم دسترسی به تحصیل، خدمات درمانی، عبور 
و مرور در شهر )غرض رفع حوایج( و مجازات آن ها با 
شالق و در مواردی سنگ سار بر آنان روا داشته می شود. 
آن ها با به اجرا در آوردن این همه محدودیت وحشیانه 
و ددمنشانه، به جهان و جهانیان نشان داده اند که به 
انسانی و بشری ارزشی  هیچ راهکار و قواعد و قوانین 

قایل نیستند. 
با به قدرت رسیدن مجدد این گروه و تسلط جابرانه و 
ظالمانه و نا موجه آن ها بر کشور، همه باشنده گان این 
نام نهاد   سازمان های  و  جهان  کشورهای  همه  و  خطه 
حقوق بشر به آینده زنان افغانستان به نظر شک و تردید 
احوال دورنمای روشنی  اوضاع و  با چنین  و  می نگرند 

برای نجات زنان و دختران از این مهلکه وجود ندارد.
واقعیت این است که اگر به همه افراد جامعه فرصت های 
مساوی برای رشد و توسعه و مشارکت در امور اجتماعی، 
تردید  بدون  شود،  داده  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
و  ترقی  شاهراه  به  کوتاه مدت  در  می تواند  افغانستان 
انکشاف گام بگذارد و پا به پای آن به صلح و هم زیستی 
این  موفقیت  با  و  آید  نایل  نیز  پایدار  و  مسالمت آمیز 
مسیر را به انجام برساند. سوگ مندانه این که با حفظ و 
دوام  وضعیت موجود، افغانستان هرگز نخواهد توانست 
شاهراه انکشاف را بپیماید و به توسعه و رفاه همه گانی 
آن  از جمعیت  نیمی  با  متحجر  زمام داران  زیرا  برسد؛ 
به عنوان برده و یا شهروندان درجه دو برخورد می کنند.

در حالی که افغانستان کم از کم در طی ۱۰ سال گذشته 
در فهرست بدترین کشورها از نگاه عدم رعایت حقوق 
چنین  اعمال  در  آنان  و  داشت  قرار  دختران  و  زنان 
تعصبات ایدیولوژی مسلط و حاکم بر جامعه را که بیشتر 
محصول تفکر قبیله ای است، مالک و معیار قرار داده و 
اثبات رسیده است که  به  می دهند و به همین لحاظ 
حکومت های ایدیولوژیک برای رشد و انکشاف جوامع 

موثریت ندارند.
بدون  که  بود  خواهد  این  منطقی  و  درست  راهکار 
در نظر داشت اولویت های تعصب آمیز و تنگ نظرانه، باید 
به مسایل نگریست تا در پرتو آن محیط زنده گی مناسب 
از  آن  بر  مبتنی  و  آید  به وجود  و دختران  زنان  برای 
ساز و کارهای حفاظت اجتماعی و قانونی حمایت به عمل 
آید. باید فضایی ایجاد شود تا مسووالن از عمل کرد های 
مسوول  نهادهای  و  جهانی  جامعه  به  غیر قانونی شان 

جوابگو باشند.
جوامع  به خصوص  جهان  کشورهای  حاضر  حال  در 
دولت مردان  رفتار  نظاره گر  حقوق بنیاد،  و  قانون مدار 
و  بدوی  و  قبیله گرایانه  خشونت های  و  افغانستان 
جهالت محور آنان در قبال زنان هستند که برای زنان 
و  آگاه  زنان  زیرا  است؛  ناامید کننده  بسیار  افغانستانی 
روشن نگر جامعه می دانند که بدون حمایت و زد و بندهای 
حکام  افغانستان،  قضایای  در  ذی دخل  جوامع  پنهانی 
اعمال  و  شکنجه  و  زجر  ادامه  جرئت  اقتدار  سر  بر 
تعصب آمیز بر زنان و دختران را ندارند و نخواهند داشت. 
این که طالبان پیوسته به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق  
زنان و دختران ادامه می دهند و جامعه جهانی نظاره گر 
این همه جنایت است و خم به ابرو نمی آورد، این سوال 
مدافع  سازمان های  و  جهانی  جامعه  که  می آید  پیش 
حقوق بشر چرا از حقوق زنان افغانستان مانند حقوق 
زنان سایر کشورها حمایت و پشتی بانی جدی نمی کند؟ 
بلکه در مورد زنان افغانستان به گونه ای برخورد می کند 
که گویا هیچ چیزی را ندیده و یا هیچ جنایتی صورت 

نگرفته است و نمی گیرد.
در خاتمه به کشورهای ذی دخل در قضایای افغانستان 
به عنوان کالم آخر باید بگویم که اگر در پی نجات ما 
را  ما  باشد،  نیستید،  موجود  بحران  از  افعانستان  زنان 
تمساح  اشک  ما  بر  دیگر  و  بگذارید  خودمان  حال  به 
نریزید. به قول  شاعر »از طال گشتن پشیمانیم، ما را 

مس کنید!«

تاریخی،  تحوالت  و  حوادث  پس منظر  که  طوری 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها بر جوامع انسانی 
از  کدام  هر  که  می شود  دیده  می گذرانیم،  نظر  از  را 
این رخ دادها علل و عوامل ویژه و به خصوصی داشته و 
به عنوان مبدا و منشا ، موجبات بروز واقعیات و رخ دادها 
را فراهم آورده اند که روز جهانی زن هم نمی تواند از این 

قاعده مستنثنا باشد.
رویداد  یک  مارچ(   ۸( زنان  همبسته گی  جهانی  روز 
عدالت محور و حق خواهانه جنبش زنان کارگر است که 
توسط ۱۵  نیویارک  در سال ۱۹۰۸ میالدی در شهر 
هزار زن راه اندازی شد. از آن تاریخ به بعد همه ساله از 
این روز تجلیل و گرامی داشت می شود. سازمان ملل نیز 
بنا بر اهمیت موضوع، این روز را به رسمیت شناخته 
از آن در همه کشورهای جهان تجلیل و  و همه ساله 

گرامی داشت صورت می گیرد. 
از  تاریخی  تکانه  این  شد م،  یادآور  قبال  که  به گونه ای 
نیویارک آغاز شد و معترضان در آن راه پیمایی اعتراضی 
خواهان ساعات کار کمتر، دریافت حقوق و مزد بیشتر 
حزب  بودند.  رای  و  انتخاب  حق  آوردن  دست  به  و 
سوسیالیست امریکا یک سال بعد از آن راه پیمایی، برای 

اولین بار این روز را به نام روز جهانی زن اعالم کرد. 
ایده جهانی شدن این روز را برای بار اول زنی به نام 
کالرا زتکین پیشنهاد و مطرح کرد. کالرا زتکین این 
طرح پیشنهادی را در سال ۱۹۱۰ در کنفرانس جهانی 
زنان کارگر در شهر کوپنهاگن دانمارک ارایه کرد. در آن 
کنفرانس به تعداد ۱۰۰ زن از ۱۷ کشور جهان حضور 
داشتند که همه اشتراک کننده  گان به پیشنهاد او رای 

موافق دادند. 
ارتقای  و  پیش رفت  که  است  روزی  زن  جهانی  روز 
و  اقتصاد  حقوق،  سیاست،  عرصه های  در  را  زنان 
سایر امور محوله زنده گی در قبال دارد که ریشه های 
سیاسی،  اجتماعی، تاریخی و فرهنگی اش برمی گردد 
به همان اعتصابات، اعتراضات، تحرکات و جنبش های 
آزادی خواه  زنان مبارز و  حقوق محور و عدالت خواهانه 
برای ایجاد آگاهی و هشدار به منظور رفع  که عمدتاً 

نابرابری ها بوده است. 

۸ مارچ در افغانستان
و  ملیت ها  که  است  کثیرالقومی  کشوری  افغانستان 

آن عده از زنانی که علیه استبداد خشن مذهبی قرون 
به  دست  طالبانی  تفکر  جنسیتی  آپارتاید  و  وسطایی 
به گونه  چه  روز  هر  زده اند،  فردی  و  جمعی  اعتراض 
آزار  و  مورد شکنجه  و  بازداشت  فردی  و چه  جمعی  
قرار داده می شوند. با تعمیل هر گونه فشار، آن ها هزینه 
می پردازند. آن ها  با کشته شدن، زخمی شدن و تهدید 
ناامیدی شده  و  یاس  اکثرا دچار  و  مواجه اند  ارعاب  و 
این  رانده می شوند!  انزوا  به گوشه های متروک  قهرا  و 
زنان مجبور می شوند تا کشور را ترک گویند و جامعه 
جهانی و کشورهای ذی دخل بیش از پیش تماشاگر این 
وضعیت وخیم، رقت بار و غیر انسانی اند. آن ها صرف به 
مذاکره و احتماال تغییر تدریجی طالبان ابراز امیدواری 
می کنند و بس. تا کنون به کدام اقدام مقتضی جدی 

متوسل نشده و تنها به نصایح پدرانه اکتفا کرده اند. 
درک  مرحله  به  نتوانسته اند  هنوز  تا  متاسفانه  طالبان 
و تحلیل مشخصی از اوضاع برسند. آن ها بدون آن که 
پیش رفت های  به  و  کنند  ارزیابی  را  موجود  شرایط 
محیرالعقول علم ساینس و تکنالوژی بیندیشند، همان 
اندیشه های کالسیک و ناکارآمد گذشته را ورق می زنند 
شرایط  در  هیچ وجه  به  که  می ورزند  استناد  آن  به  و 
آنان غافل اند  کنونی ضمانت اجرایی و تطبیقی ندارد. 
از آن که افغانستان امروز با حاکمیت قبلی شان در دهه 
درآن  چشم گیری  تغییرات  و  دارد  تفاوت   بسیار   ۹۰
هیچ گاه  آن ها  است،  هنوز  که  هنوز  است.  شده  رونما 

روز جهانی همبسته گی 
زنان )8 مارچ( یک 

رویداد عدالت محور 
و حق خواهانه جنبش 
زنان کارگر است که 

در سال 1908 میالدی 
در شهر نیویارک توسط 

15 هزار زن راه اندازی 
شد. از آن تاریخ به بعد 

همه ساله از این روز 
تجلیل و گرامی داشت 
می شود. سازمان ملل 

نیز بنا بر اهمیت 
موضوع، این روز را 

به رسمیت شناخته و 
همه ساله از آن در همه 
کشورهای جهان تجلیل 
و گرامی داشت صورت 

می گیرد.

یا روز همبسته گی زنان                                              
8مارچ 

نویسنده :
آهورا نرگس مرادیان

روز جهانی زن روزی است که 
پیش رفت و ارتقای زنان را 

در عرصه های سیاست، حقوق، 
اقتصاد و سایر امور محوله 
زنده گی در قبال دارد که 

ریشه های سیاسی،  اجتماعی، 
تاریخی و فرهنگی اش برمی گردد 

به همان اعتصابات، اعتراضات، 
تحرکات و جنبش های حقوق محور 

و عدالت خواهانه زنان مبارز و 
آزادی خواه که عمدتاً برای ایجاد 
آگاهی و هشدار به منظور رفع 

نابرابری ها بوده است.
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نگاره میرداد

سقوط جمهوریت و چالش های زنان دیپلمات

۱۵ آگست ۲۰۲۱، روزی سیاه در تاریخ افغانستان به 
شمار می رود؛ روزی  که آرمان های یک نسل نقش بر آب 
شد و دموکراسی جایش را به افراطیت و تفکر طالبانیسم 
داد. سقوط سراسیمه گی های زیادی ایجاد کرد. دستگاه 
سر  به  بی سرنوشتی  حالت  در  ماه  چند  تا  دیپلماسی 
می برد. هیچ کسی نمی دانست چه کند. از طرف دیگر 
فرار رییس جمهور سبب شد که جمهوریت افغانستان، 
تجربه  کند.  آن خود  از  جهان  در  را  بدنام ترین چهره 
وحشت ناکی بود. از آن جایی  که دشواری های زیادی سر 
راه دیپلماتان قرار گرفت، با سواالت زیادی روبه رو بودند. 
روایت های زیادی ایجاد شده بود. نماینده گی از مردم، 
ارایه خدمات کنسولی، حفاظت از اماکن دیپلماتیک و 
موارد دیگر. مشکالت نماینده گی ها با کوهی از مسوولیت 
روبه رو بود. من و همکارانم در پولند، در اولین روزهای 
پس از سقوط به این فکر کردیم که چگونه می توانیم در 
چنین شرایطی و با آن مسوولیت، کاری برای مردم مان 
شش  تا  حداقل  که  شد  گرفته  تصمیم  بدهیم.  انجام 
باشیم  آن هایی  صدای  و  کنیم  کار  معاش  بدون  ماه 
که اجازه سخن گفتن ندارند. همین تصمیم تا فردای 
این حس مسوولیت پذیری  نامعلوم تمدید شده است. 
ما را اجازه خروج نمی دهد. شما زمانی که به ماموریت 
رسمی مقرر می شوید، بخش مهم کارها از طرف دفتر 
اجرا می شود، اما حاال که ما حکومت نداریم و کشور ما 
هم در حاکمیت گروهی به  سر می برد که اکثریت مردم 
تروریستی  به عنوان گروه  را  در منطقه و جهان، آن ها 
می شناسند، پرسش این است که دیپلمات از طرف کی 
و کدام دولت؟ در اروپا زمانی که شما صاحب خانواده 
بزر گ تری هستید، همچنان ماموریت رسمی تان نامعلوم 
است و پاسپورت افغانستان را دارید، پیدا کردن سرپناه 
شاید مشکل ترین بخش کار و زنده گی تان باشد. این جا 
بیست سال گذشته،  بود که درک کردم متاسفانه در 
اطمینان  ایجاد  به  قادر  دیپلماسی  و دستگاه  حکومت 
زد و بندهای  از  ناشی  وضعیت  این  بود.  نشده  اعتبار  و 
سیاسی در داخل و مخصوصا هفت سال اخیر جمهوریت 
بود که رابطه ارگ و وزارت خارجه پر تنش، سلیقه ای و 

دوسیه سازی علیه کارمندان این وزارت بود. 
اعالم طالبان مبنی بر این که »زنان حق کار را ندارند«، 
چهره های  آن جا  نبود.  دیپلماسی  دستگاه  بر  بی تاثیر 
حقوق  از  جمهوریت  لباس  در  سال ها  که  زن ستیزی 
بودند.  تشخیص  قابل  به خوبی  می زدند،  حرف  زنان 
من خوش بختانه با آن چهره ها روبه رو نشدم. همکاران 
در  اما  بودند،  دموکراسی  ارزش های  به  باورمند  من 
نماینده گی های دیگر، هم مسلکان ما با برخورد یک سان 
رو به رو نشدند. متاسفانه بعضی از آن ها مجبور به ترک 
وظیفه شده اند. بعد از اخراج زنان با همکاران سابق که 

به  هیچ گاهی  اما  کرده اند،  کار  مردان  دوشادوش  زنان 
درجه تصمیم گیری راه نیافته اند. حتا زنانی که تجربه 
را  دیپلماسی  دستگاه  در  کار  سال  بیست  به  نزدیک 
سه  نیافتند.  راه  تصمیم گیری  بست های  به  داشتند، 
تن از همکاران ما به بست های اول در وزارت پیشنهاد 
شدند، ولی تا سقوط جمهوریت سرپرست باقی ماندند. 
در بست های بیرونی هم، کارمندان زن به ندرت توانستند 

در بست های اول و دوم راه پیدا کنند. 

کارمندان زن در وزارت به چند بخش تقسیم می شدند: 
۱- زنانی که به عنوان متخصص از طرف ارگ و زورمندان 
به وزارت خارجه معرفی شده بودند، کار را از کارمندان 
بست چهار و پنج می آ موختند و به بلند ترین بست ها 

ارتقا می کردند. بیشتر آن ها دو تابعیته بودند.
شدن  بیرون  برای  زورمندان  واسطه  به  که  زنانی   -۲
از کشور و پناهنده شدن در کشور دوم، شامل وزارت 
تجربه،  به  نظر  آن ها  تعداد  یک  بودند.  شده  خارجه 
شایسته گی کار در وزارت را داشتند، اما متاسفانه بعد 
از سفر های رسمی و یا ختم ماموریت دیپلماتیک، به 

کشور برنمی گشتند. 
۳- زنانی که در بخش های اداری خیلی فعال بودند و با 
مشکالت زیاد خانواده گی نتوانسته بودند در برنامه های 
از  دفاع  توان  آن ها حتا  کنند؛  ارتقای ظرفیت شرکت 
حق شان  در  زیادی  حق تلفی  و  نداشتند  هم  را  خود 

صورت می گرفت.
تا سقوط  و  رفتند  پیش  مرحله به مرحله  که  زنانی   -۴
به  نه  نیافتند؛  راه  بلندتری  بست های  به  جمهوریت 
دلیل این که لیاقت نداشتند، بلکه چون تصمیم ها خیلی 
جزو  که  بیرونی  مقرری های  حتا  بود.  شده  سیاسی 
اصلی کار ماموران وزارت خارجه، نه به عنوان امتیاز بل 
به عنوان مسوولیت بود، مستحق این مقرری ها شناخته 
نشدند. زنانی که بیش از ۱۶ سال کار کرده بودند، حتا 
به بست های سه و چهار در بیرون از کشور راه نیافتند. 
شمار اندکی که راه  یافته بودند، به تعداد انگشتان یک 
ناکافی  تجربه  با  تعداد  یک  اما  نمی رسید.  هم  دست 
توانستند به بست های باال برسند. دو معین زن که به 
وزارت خارجه معرفی شدند، هیچ رابطه ای با زنان وزارت 
خارجه نداشتند. آن ها تا پایان ماموریت  شان زنان وزارت 
را نمی شناختند و برخورد و تعامالت شان با کارمندان 
از یک  به گفته خودشان  تفاوتی  وزارت خارجه، هیچ 
تفنگ ساالر نداشت. آن ها بین ساعات ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ 
با چندین نگهبان به دفتر حاضر می شدند. این کار آن ها 
حتا در سطح وزیر و معین وزارت نیز پیشینه نداشت. 
به طور مثال داکتر عبداهلل یکی از وزیران خارجه دوره 
حکومت مجاهدین بود، اما هیچ گاهی با نگهبان دیده 
را به دید شهروندان درجه  بود. آن ها کارمندان  نشده 
دو می دیدند. جالب توجه است که در پایان کار اقرار 

زیاد  مسایل  خارجه،  وزارت  در  بودن  با  ما  که  کردند 
وزارت  کارمندان  طرف  از  آن ها  آموختیم.  را  کاری 
خارجه »نازدانه های جمهوریت« نامیده می شدند. به جز 
گرفتن امتیاز، هیچ نوع رابطه کاری با زنان همکار در 

وزارت خارجه نداشتند. 
پس از سقوط، تعداد زنان در نماینده گی های افغانستان 
در بیرون، تقلیل یافته بود و بیشتر آن ها در بخش های 
ادارِی منطقه، در حال انجام ماموریت بودند. در تمام 
در  یکی  که  بودند  زن  سفیر  دو  فقط  نماینده گی ها 
امریکا و دیگری در اروپا بود. بقیه ماموران در بست های 
و  دوم  اول،  سکرتر  و  مستشار  مختار  وزیر،  مستشار 
سوم کار می کردند. خانم عادله راز، سفیر افغانستان در 
و  غنی  اشرف  با  نزدیک  رابطه  آن جایی  که  از  امریکا، 
همسرش داشت، مطمینا پس از سقوط حس بدی در 

کنار همکاران داشت.
طوری  که در جریان هستیم، وظیفه دیپلمات زنانه و 
انجام  برای  که  است  شخصی  دیپلمات  ندارد.  مردانه 
سیاسی،  روابط  گسترش  و  حفظ  و  رسمی  مذاکرات 
تعیین  کشور  یک  دولت  توسط  اجتماعی  و  اقتصادی 
میزبان  کشور  در  کشور  آن  منافع  از  تا  می شود 
نماینده گی و حمایت کند. دستگاه دیپلماسی افغانستان 
خالی از دیپلمات های مجرب و ورزیده نبود، اما متاسفانه 
افغانستان شده  آله  دست سیاست مداران  این دستگاه 
بود و روز به روز به جهت نزولی سوق داده می شد. جامعه 
هم  دیپلماسی اش  دستگاه  حتا  زن ستیز  و  مردساالر 

عاری از خشونت و حس برتری نسبت به زنان نبود. 
افغانستان در بیرون  با این حال، سفارت  خانه های ج.ا. 
خدمات  ارایه  با  میزبان،  کشو رهای  لزوم دید  براساس 
کنسولی برای شهروندان افغانستان که در شرایط بسیار 
ناگوار از وطن بدون هیچ نوع اسناد کشیده شده اند، کار 
می کنند. آن ها همچنان در ۱۸ ماه گذشته صدای رسای 
مردم افغانستان بوده اند. با وجود تمام مشکالت داخلی، 
و  مدنی  سیاسی،  مقاومت های  پایگاه های  توانسته اند 
حقوق بشری را علیه نظام نامشروع طالبان شکل بدهند. 
هر چند این فرصت به همکاران ما در منطقه مهیا نشد. 
به دلیل فشار کشورهای میزبان و تعامل  آن کشورها 
با طالبان، یک تعداد از این دیپلمات ها مجبور شده اند 
وارد  طالبان  با  تعداد هم  و یک  کنند  ترک  را  وظیفه 

تعامل شده اند.
از نظر من به عنوان یک زن، در شرایط فعلی در مبارزه 
مدنی علیه طالبان، بهترین صدا ، صدای زنانه است. توقع 
دارم که بگذارند زنان خودشان دردشان را فریاد بزنند و 
حق خود را مطالبه کنند. چنان چه شاهد هستیم، زنان 
داشته اند  نفس گیر  مبارزات  افغانستان  تاریخ  طول  در 
و همواره نه تنها برای حقوق خود، که برای افغانستان 
عاری از جنگ و خشونت نیز مبارزه کرده اند. از حمایت 
مردانی که در کنار ما ایستاده اند، قدردانی می کنیم، اما 
را در  بزرگ  اجماع  است یک  نتوانسته   این حمایت ها 
بین  در  زیادی  بدهد. مشکالت  زنان شکل  از  حمایت 
گروه های زنان نیز وجود دارد، اما با آن که حقوق زنان 
از سوی گروه حاکم سلب شده، اجماع بزرگی از اتحاد 
زنان شکل گرفته و باعث شده که انقالب زنانه، اعالم 

حضور کند.  
ما  است.  ایجاد شده  امیدواری هایی  برای سال ۲۰۲۳ 
بیشتر متوجه مسوولیت مان شده ایم و فکر می کنم که 
فرصت ها و سکوهایی را هنوز در اختیار داریم. زمینه 
تحقیقاتی  و  بین المللی  نهادهای  و  کشورها  با  تعامل 
نسبت به  سال گذشته بیشتر شده و دستگاه دیپلماسی 
جایگاهش را دوباره به  دست آورده است. این امیدواری 
از نگرانی حضور نماینده گان در نبود مدیریت از سوی 
دولت مشروع، کاسته است. همچنان البی گری دستگاه 
دیپلماسی سبب حفظ کرسی افغانستان در ملل  متحد 
و  سفیران  از  کثیری  جمع  مدت،  این  در  است.  شده 
کلی،  اجماع  یک  با  توانسته اند  نماینده گی ها  رییسان 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان را تمثیل 

کنند. 
رسانه ها  گذشته،  سال  یک و نیم  در  که  است  گفتنی  
پیام های دستگاه دیپلماسی ج.ا.  نشر  و  ایجاد فضا  در 

افغانستان نقش سازنده داشته اند که قابل قدر است.
با تالش و پشت  کار، می توان با اطمینان گفت که انقالب 

»نان، کار، آزادی« برنده جنگ جهل و روشنایی است.

در اروپا پناهنده بودند، قرارداد صورت گرفت و به حیث 
ماموران جدید در سفارت استخدام شدند. 

بعد از سقوط جمهوریت، یکی از همکارانم از کابل برایم 
پیامی فرستاد که حاوی یک متن و یک ویدیو بود. متن 
اشاره به حرام بودن کار کردن زنان داشت و یک مفتی 
در ویدیو توصیه می کرد: »زمانی که زنان از خانه بیرون 
می روند، مرتکب گناه کبیره می شوند. بهترین امور برای 
زن، خانه داری است.« بیش از ۱۴ سال بود که این آقا را 
می  شناختم. مثال همین دیپلمات ها سال ها دیپلماسی را 
تمثیل کرده بودند. یکی از همکارانم برایم نقل کرد که 
همکارانی که سال ها در یک دفتر با آن ها کار می کردیم 
هر  سقوط  از  پس  می شناسیم،  به خوبی  را  هم دیگر  و 
روز برای من توصیه می کنند که ادامه کار برای شما 
به درد بخور نیست و »به فکر آینده ات باش، طالبان به 
شما اجازه کار نمی دهند.« نقل قول های زیادی هست. 
همکار دیگری که به حیث کنسول ایفای وظیفه می کرد، 
حکایت داشت که فضای دیپلماتیک برایش تنگ شده 
است و حتا فکر می کند که در »سفارت طالبان« کار 
سازمان های  از  یکی  به  ناخواسته  خانم  این  می کند. 
استقبال  او  از  آن جا  و  داد  کار  درخواست  بشر  حقوق 
او     احساس کرده بود که گویا تنها  صورت گرفت. 
خانم تحصیل کرده افغانستان باشد. در جریان کارش در 
فکر  و  بود  داده  از دست  را  به  نفسش  اعتماد  سفارت 

می کرد کارمند  درجه دوم است. 
مبارزه زنان فقط در برابر طالبان خالصه نمی شود، بلکه 
باید با تفکر طالبانی حتا در بیرون از افغانستان جنگید. 
ادارات  دیگر  از  مستثنا  افغانستان  دیپلماسی  دستگاه 
نبود. در این دستگاه، زنان با فراز و نشیب های زیادی 
روبه رو بودند. در صد سال پس از تاسیس وزارت خارجه، 

برای سال ۲0۲3 امیدواری هایی 
ایجاد شده است. ما بیشتر متوجه 

مسوولیت مان شده ایم و فکر 
می کنم که فرصت ها و سکوهایی را 
هنوز در اختیار داریم. زمینه تعامل 

با کشورها و نهادهای بین المللی و 
تحقیقاتی نسبت به  سال گذشته 
بیشتر شده و دستگاه دیپلماسی 

جایگاهش را دوباره به  دست 
آورده است. این امیدواری از 

نگرانی حضور نماینده گان در نبود 
مدیریت از سوی دولت مشروع، 

کاسته است. همچنان البی گری 
دستگاه دیپلماسی سبب حفظ کرسی 

افغانستان در ملل  متحد شده 
است.

مبارزه زنان فقط در برابر طالبان خالصه نمی شود، بلکه باید با تفکر طالبانی حتا در بیرون از افغانستان جنگید. 
دستگاه دیپلماسی افغانستان مستثنا از دیگر ادارات نبود. در این دستگاه، زنان با فراز و نشیب های زیادی 

روبه رو بودند. در صد سال پس از تاسیس وزارت خارجه، زنان دوشادوش مردان کار کرده اند، اما هیچ گاهی به 
درجه تصمیم گیری راه نیافته اند.
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مذهب حنفی و حقوق زنان
عقالنی تر است. دیدگاه های فقهی وی با توجه به زمین 
معتدل  دیدگاه های  می زیست،  آن  در  که  زمانه ای  و 
و پیش رو به شمار می رود. مثاًل در فقه حنفی، میان 
مسلمان و نا مسلمان در قصاص و خون بها تفاوتی وجود 
کافری  قتل  مرتکب  مسلمانی  وقتی  همچنین  ندارد. 
شود، باید در حق قاتل قصاص صورت گیرد. در مذهب 
حنفی، غیر مسلمانان می توانند در مساجد مسلمانانان 
حضور یابند. همچنین مجازات ارتداد در حق زنان اجرا 

نمی شود. 
تمایل  زنان،  مسایل  در  ابوحنیفه  که  است  معروف 
به  دیگر  مذاهب  با  مقایسه  در  و  دارد  آسان گیری  به 
زنان و آزادی های آنان ارزش بیشتری قایل است. این 
واقعی  پیروان  را  خود  که  طالبان  که  است  حالی  در 
یک و نیم  این  در  که  اقداماتی  با  می دانند،  ابوحنیفه 
سال صورت داده  اند، حضور زنان را در صحنه جامعه 
به صفر رسانده اند. یکی از اقدامات بحث برانگیز طالبان، 
جلوگیری از آموزش و تحصیل دختران باالتر از صنف 
ششم است. کسی که محققانه به متون مذهب حنفی 
مراجعه کند، در می یابد که احکام فقه حنفی کاماًل با 
اقدام طالبان در جلوگیری از آموزش و تحصیل دختران 
منافات دارد. در مذهب حنفی، خالف مذاهب فقهی 
دیگر، زن حق دارد منصب قضا را برعهده گیرد. وقتی 
برای  حنفی  فقیهان  که  آوریم  نظر  در  را  نکته  این 
صفات  و  شروط  می شود  قضا  عهده دار  که  شخصی 
دشوار یابی وضع کرده اند، آنگاه به درستی درک خواهیم 
کرد این که در مذهب حنفی برای زن حق قاضی شدن 
داده شده است، یعنی چه. آیا امکان دارد زنی عهده دار 
منصب خطیر قضا شود، اما اجازه نداشته باشد درس 
بخواند و به جایگاه رفیع علمی دست یابد؟ همچنین در 
فقه حنفی، زن می تواند مفتی شود و برای مفتی شرع 

به قرضاوی گفته بودند: حمله های امریکا و شوروی بر 
افغانستان، مکتب ها را از بین برده و ما اکنون مکاتب 
را به مساجد منتقل کرده ایم. ما از فقدان امکانات رنج 
امکانات  پسران،  برای  می توانیم  فقط  فعاًل  و  می بریم 
بیشتر  امکانات  به  وقت  هر  و  کنیم  فراهم  آموزشی 

دسترسی یافتیم، به دختران هم مکتب می سازیم. 
روشن است که این توجیه طالبان کاماًل غلط و دروغ 
است. اگر قرضاوی و مالهای همراهش از وضعیت آگاه 
می بودند، هرگز فریب این توجیه سخیف و خنده آور 
را نمی خوردند. اگر این حرف و ادعای طالبان درست 
برکت  از  بود، پس چرا حاال که در ۲۰ سال گذشته 
کمک های جامعه جهانی در جای جای افغانستان برای 
دختران و پسران، مکتب ساخته شده، اجازه نمی دهند 
بهره مند  از فرصت مساوی آموزش  دختران و پسران 

شوند؟
بعضی از مقام های طالبان این بهانه را پیش می کنند که 
آموزش و تحصیل دختران، فتنه به بار می آورد و زمینه 
اختالط را فراهم می سازد. اوالً در زمان جمهوریت نیز 
هیچ نوع اختالطی میان پسران و دختران در مکاتب 
وجود نداشت و هر کدام از این دو قشر در صنوف و 
تایم های جداگانه درس می خواندند. دوم این که به بهانه 
جلوگیری از اختالط، نباید دختران از مهم ترین حق 
خود محروم ساخته شوند، بلکه راه درستش این است 
برای دختران و پسران دانشجو  که فضاهای جداگانه 
به  مدتی  برای  که  هم  طالبان  شود.  ساخته  فراهم 
دانشجویان دختر رخصت می دادند در درس ها حاضر 
شوند، تقسیم اوقات درس ها را به گونه ای ساخته بودند 
که سه روز هفته برای پسران اختصاص یافته بود و سه 
روز آن برای دختران. بنا براین، محرز و مسلم است که 
این توجیه هم از اساس غلط است. اگر قرار باشد به 
بهانه اختالط، دختران از بنیادی ترین حق خود محروم 
ساخته شوند، پس طالبان باید زنان را نگذارند به حج یا 
عمره به مکه بروند؛ چرا که در جریان ادای حج یا عمره 

اختالط صورت می گیرد. 
وزیر تحصیالت عالی طالبان در مصاحبه ای گفته که 
محتوای بعضی مضمون هایی که در مکاتب و دانشگاه ها 
دارد.  قرار  تضاد  در  اسالم  مبانی  با  می شود،  تدریس 
را  اشخاصی  باید  می گوید،  راست  شخص  این  اگر 
مضامین  جای  به  و  شوند  دست به کار  تا  کند  موظف 
منافی اسالم، مضامینی را جای گزین کنند که سازگار 
با اسالم باشد، نه این که به جای حل مساله به پاک 
کردن صورت مساله بپردازد. احتماالً بعضی از مسووالن 
بیگانه اند که  و دانش دنیوی  با دین  تا جایی  طالبان 
فکر می کنند کیمیا و فزیک و فلسفه را هم باید زیر 
نام مخالفت با اسالم از مواد درسی حذف کنند. با این 
حال، در طول تاریخ اسالم، مضامینی از قبیل کیمیا، 
فزیک و فلسفه در مدرسه ها آموزش داده می شده و 
فضا برای دفاع یا تشکیک در آن ها مساعد بوده است. 

واقعیت مساله آن است که زن ستیزی های طالبان نه 
حنفی.  مذهب  به  نسبتی  نه  و  دارد  اسالم  به  ربطی 
افکار قرون وسطایی طالبان، غالباً برگرفته از تجربیات 
و فرهنگ قبیله ای روستاهای جنوب افغانستان است 
پرورش  تاریک  و  عقب مانده  بستر  آن  در  طالبان  که 
یافته اند. طالبان دوست دارند افکار خود را رنگ و لعاب 
را  نکته  این  آن ها  ادعاهای  در  دقت  اما  دهند،  دینی 
آشکار می کند که عنصر قومیت و قبیله در رفتار طالبان 
بسیار پررنگ است. از زمان بازگشت طالبان تا حال که 
بیش از یک و نیم سال سپری شده، دشمنی این گروه با 
زبان فارسی و کوشش برای به حاشیه راندن آن، هر روز 
بیشتر از دیروز آفتابی  می شود. این گروه در این مدت 
با نمادهای دیگر اقوام با تحقیر و تبعیض برخورد کرده 
است. آن ها با اقلیت خواندن اقوام دیگر در صدد نفی 
حقوق آنان هستند. در رژیم فعلی طالبان، جایگاه واقعی 
اقوام گوناگون در افغانستان مشخص نشده و اکثریت 
مقام های کابینه طالبان متعلق به قومی خاص هستند. 
طالبان عماًل قندهار را جای گزین کابل کرده اند و شاید 
در آینده پایتخت را به جنوب کشور انتقال دهند. به 
علت همین گرایش های غلیظ قومی طالبان، بخشی از 
نخبه گان سکوالر پشتون نیز با طالبان همدلی دارند و 
حضور آنان را برای تثبیت هژمونی قومی در افغانستان 

مفید و مغتنم می دانند.

وجود  عرصه  به  پا   ۱۹۹۴ سال  در  طالبان  گروه 
ایجاد  تا اکنون، زن ستیزی و  از همان زمان  گذاشت. 
از  یکی  زنان  علیه  وسطایی  قرون  محدودیت های 
گروه  این  می شود.  شناخته  گروه  این  ویژه گی های 
تا  شده،  متحمل  بابت  این  از  که  فشارهایی  وجود  با 
و  طاقت فرسا  مقررات  تحمیل  و  زن ستیزی  از  کنون 
دست و پا گیر بر زنان دست نکشیده است. قاضی القضات 
طالبان، عبدالحکیم حقانی، که حیثیت مرجع دینی 
این گروه را دارد، در کتابی که با نام »امارت اسالمی 
و نظام آن« نوشته و به تأیید رهبر طالبان هم رسیده، 
آشکارا مواضع زن ستیزانه طالبان را شرح و بسط داده 
نظرات  مورد  در  تأویل  و  تفسیر  برای  مجالی  هیچ  و 
طالبان در باب جایگاه زنان در جامعه آرمانی طالبان 

باقی نگذاشته است. 
شبه قاره  دیوبندی  مدرسه های  طالبان،  خاستگاه 
)از  دیوبندی  حنفی   آن ها  جهت،  این  از  است.  هند 
هوادار  کالمی  رهگذر  از  و  ابوحنیفه  پیرو  فقهی  نظر 
ابومنصور ماتریدی( محسوب می شوند و به همین دلیل 
برنمی تابند.  را  متفاوت  کالمی  و  مذهبی  روش های 
نظام  و  اسالمی  »امارت  کتاب  در  عبدالحکیم حقانی 
آن« به روشنی این نکته را متذکر شده که اگر کسی 
پیرو مذهب حنفی باشد و سپس بخواهد آن را ترک 
انتساب  کتاب،  این  در  او  شود.  زده  باید شالق  کند، 
به مذهبی جز مذهب حنفی را عیب و ننگ دانسته 
است. با همه این ها، مالحظه رفتار طالبان در برابر زنان، 
این پرسش را پیش می کشد که آیا مذهب حنفی که 
و  با حقوق  منتسب می سازند،  آن  به  را  طالبان خود 
مذهب  این  آیا  و  دارد  قرار  تضاد  در  زنان  آزادی های 
در قیاس به سایر مذاهب فقهی اسالمی سخت گیرتر 
تحوالت  با  همگام شدن  توانایی  و  است  متصلب تر  و 

زمانه را ندارد؟
بررسی کارنامه جنجالی طالبان بیانگر آن است که یکی 
امام  با  پیوند آن  این گروه،  از موارد تعجب آور در باره 
ابوحنیفه است. شیوه حکمرانی طالبان، چه در دهه ۹۰ 
و چه در حال حاضر، هیچ ربط و نسبتی با دیدگاه های 
ابوحنیفه و مذهب حنفی ندارد. کافی است این موضوع 
را در نظر بگیریم که امام ابوحنیفه را بنیان گذار »مکتب 
اهل رأی« می شمارند تا تمایز آن از سایر مذاهب فقهی 
اهل سنت مشخص شود. به علت اهمیتی که ابوحنیفه 
برداشت های  است،  قایل  بشری  اجتهاد  و  عقل  به 
فقهی امام ابوحنیفه در مقایسه به دیگران، انسانی تر و 

شدن، مرد بودن شرط نیست، بلکه شایسته گی علمی 
و صالحیت اخالقی و دینی ضرورت دارد. شما وقتی به 
زن اجازه ندهید مدارج علمی متعدد را بپیماید، چگونه 

امکان دارد که بتواند ِسَمت افتا را بر عهده گیرد؟
نگاهی گذرا به تاریخ اسالم این موضوع را عیان می کند 
در  علمی  بلند  جایگاه های  به  زنان  از  بسیاری  که 
ادب،  عرصه های  در  و  یافته   دست  گذشته  زمانه های 
این هم شایسته  البته  بوده اند.  انگشت نما  فتوا  و  فقه 
یادآوری است که کتاب های فقهی غالباً از ذکر اقوال 
و نظرات فقیهان زن خالی است. شاید این امر ناشی 
از نگاه مردساالرانه ای باشد که بر جوامع اسالمی برای 
سده ها حکم فرما بوده و موجب شده دیدگاه های فقهی 
این زنان از یادها برود و در کتاب ها بازتاب داده نشود.  
نیز  حنفی  فقه  تاریخ  بگذریم،  که  اسالم  تاریخ  از 
حکایت گر حضور زنانی است که در فقه و فتوا حرف اول 
را می زده اند و جایگاه مرجعیت را کسب کرده بوده اند. 
کتاب معتبری در فقه حنفی به نام »بدائع الصنائع« 
نام  کاسانی  عالء الدین  کتاب،  این  مؤلف  دارد.  وجود 
دارد. این کتاب در واقع شرح کتاب »تحفة الفقهاء« از 
عالء الدین سمرقندی است. می گویند شرح این کتاب 
الفقهاء«  از سوی کاسانی مورد پسند صاحب »تحفة 
واقع شد و سبب شد عالء الدین سمرقندی دخترش را 
که خواستگاران فراوانی داشت، به حباله نکاح کاسانی 
درآورد. اصل داستان این است که عالء الدین سمرقندی 
که خود فقیهی سرشناس بود، دختری داشت به نام 
فاطمه که بعداً همسر شارح کتابش شد. این فاطمه 
یافته  رفیع دست  جایگاه  به  فتوا  و  فقه  در  به حدی 
بود که هرگاه عالء الدین سمرقندی فتوایی می نوشت، 
تا زمانی که این فتوا به امضای فاطمه نمی رسید، در 
اختیار عموم قرار نمی گرفت. پس از آن که عالء الدین 
کاسانی با فاطمه سمرقندی ازدواج کرد، فتوا به امضای 
سه نفر می بایست برسد: عالء الدین سمرقندی، فاطمه 

سمرقندی و عالء الدین کاسانی. 
استدالل های دینی طالبان در زمینه ممنوعیت آموزش 
و تحصیل دختران به حدی سخیف و بی پایه است که 
باعث شده آن ها به شگردهای دیگر برای توجیه این 
عمل کرد واپس گرایانه شان متوسل شوند. عصام تلیمه، 
تعریف  قرضاوی،  یوسف  دست یاران  و  شاگردان  از 
می کند که زمانی که قرضاوی و هیات همراهش در 
دوران اول حاکمیت طالبان در ۲۰۰۱ به قندهار رفتند، 
با مالهای طالبان بحث  از مواردی که روی آن  یکی 
کردند، موضوع آموزش دختران بود. طالبان در پاسخ 

شهاب 

طالبان،

خاستگاه طالبان، مدرسه های 
دیوبندی شبه قاره هند 

است. از این جهت، آن ها 
حنفی  دیوبندی )از نظر فقهی 

پیرو ابوحنیفه و از رهگذر 
کالمی هوادار ابومنصور 

ماتریدی( محسوب می شوند 
و به همین دلیل روش های 
مذهبی و کالمی متفاوت را 

برنمی تابند.
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15 تجسم غیبت زن افغانستانی یکی از عواملی که 
زن را در غیبت قرار 
داده، خالی تفکر در 
کشور است. بی سوادی 
باعث شده که مرد 
افغانستان، سلطه جوتر 
و زن افغانستان، ناآگاه 
و بی مساله، حتا غافل 
از حقوق خویش بار 
آید. 

سمیرا عرفان

شاعر  صمدی،  مصطفا  تازه   اثر  سفیدخوانی  نوشته  این 
هراتی به نام »زن مرگی« است که به غیبت زن افغانستانی 
به  ابتدا  در  است.  پرداخته  کشور  کنونی  وضعیت  در 
کتاب  ادامه  در  و  اشاراتی می رود  غیبت  این  چندوچون 

زن مرگی بیشتر گشوده می شود. 
اگر در گذشته به  رغم تالش های راستین و حاشیه داری که 
برای حضور زنان صورت می گرفت، تصویر پر رنگی از آنان 
به چشم نمی آمد، امروزه زنان در افغانستان، سوگ مندانه 
زن  چیزهایی  چه  شده اند.  داده  قرار  کامل  غیبت  در 

افغانستانی را در غیبت قرار می دهند؟
یکی از عواملی که زن را در غیبت قرار داده، خالی تفکر 
در کشور است. بی سوادی باعث شده که مرد افغانستان، 
سلطه جوتر و زن افغانستان، ناآگاه و بی مساله، حتا غافل از 
حقوق خویش بار آید. در طول تاریخ کشور، زن به عنوان 
وسیله پنداشته شده، حق زن، ارزش های زن و انسان  بودن 
از صحنه های  زنان  همیشه  است.  گرفته شده  نادیده  او 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رانده شده اند و مناسب ترین 
مشغله، کار در خانه و زاد ولد برای آنان در نظر گرفته شده 
است. در اکثر مواضع و مواقع هم اگر حق حضور داشته اند، 
نمادین و سمبولیک بوده است. زن ستیزی و مردساالری 
نصاب،  این  و  ما شروع می شود  مکاتب  درسی  نصاب  از 
مبادا بیشتر از این فاجعه بارتر شود. در کتاب صنف اول یا 
دوم، به  یاد دارم که نوشته بود: »جمشید سودا می آورد. 
لیال خانه را جاروب می کند.« یک بچه از کودکی از درس 

مکتب یاد می گیرد که دخترها برای کار در خانه اند. 
در کنار خالی اندیشیدن و بی سوادی، عامل دیگری که 
زن را در غیبت قرار می دهد، افکار ایدیولوژیک دینی است. 
افکار دینی در جامعه  غافل، حمایت گر افکار سرکوب گرانه  
به  زبان دین  از  زمانی که محدودیت  است.  مردان شده 
استداللی  و  ادله  هیچ گونه  داده شود، جای  مردم  خورد 

غیاب زن افغانستانی را مساله سازی کند. 
با  که  است  صمدی  مصطفا  جدید  کتاب  »زن مرگی« 
صفحات خالی از کلمه در هشتم مارچ به نشر رسیده که 
در واقع ایجادکننده  متن ذهنی است. کتاب صدصفحه ای 
می گوید.  فراوان  سخنان  اما  نیست؛  کلمات  حاوی  او 
همان طوری که شاملو می گفت: سکوت، سرشار از نگفته ها 
است. این کار هنری، فریادی اعتراضی است که در زمانی 
تاریک  )دوره   مناسبت یافته  زمانه   و  مارچ(   ۸( مناسب 
معنامندی  کتاب،  در  موجود  نمادهای  با  کشور(  کنونی 
افغانستانی  زن  روزمرگی  کشیدن  به  تصویر  در  وسیعی 
خلق می کند. ارچند مستقیم با کلمات چیزی نمی گوید، 
تا عمق وجود آدمی  بیان شده که  اما سکوت آن طوری 

رسوخ می کند و انگیزه  چندبرابر ایجاد می کند.

تداعی مفاهیم در کتاب زن مرگی
مصطفا صمدی از نمادها کار گرفته و این نمادها، دقیق 
انتخاب شده اند؛ زیرا همه ساز یک سان می زنند و مخاطب 
را در یک فضا قرار می دهند. طرح جلد کتاب، نام کتاب 
و خالی  بودن برگ های کتاب از کلمات، در کنار هم معنا 
شبیه  تکه ها،  این  می کنند.  خلق  مناسبت  و  می یابند 
تصویری  می شوند،  چیده  وقتی  پازل،  یک  از  تکه هایی 
دقیق از غیبت زن افغانستانی ارایه می دهند. هر کدام از 
این تکه ها با آن که در کلیت شان نقشی دیگر دارند، در 
تنهایی باز بیانگر جوانب مساله  غیبت زن در کشور است. 

نام کتاب و روزمره گی زن افغانستانی
بار اول که با نام کتاب »زن مرگی« روبه رو شدم، »ر« را 
به شکل ساکن خواندم و زن را با مرگ مرتبط پنداشتم 
که البته چنین خوانشی هم ممکن است و نویسنده  کتاب 
ممکن متوجه  این مساله است. این خوانش، با زنده گی زن 
در افغانستان، مناسبت دارد و خاطرات آزاردهنده ای را به 
آگاه زنده می کند. در خوانشی دیگر، بخش  یاد هر فرد 
دوم نام )مره گی( با تشدید واج، یادآور »روزمره گی« است 
و با توجه به بخش نخست اسم کتاب، بیانگر روزمره گی 
را  مشقت باری  روزمره گی  که  افغانستانی  زن  است؛  زن 

می گذراند. 

سفیدنمایی حضور
در برگ های کتاب زن مرگی، یک کلمه هم وجود ندارد. 
نهفته  هدفی  خال،  این  خود  در  اما  است؛  سفید  سفیِد 

خدا  سخن  را  خود  سخن  سلطه جو،  زیرا  نمی ماند؛  باز 
می پندارد.

ساخته  محدود  را  زن  نیز  افغانستانی  قبیله ای  فرهنگ 
است. ازدواج های زیر سن، ناموس  دانستن زن، بد دادن و 
زبان زدتر از همه، غیرت افغانی بندهایی بوده  که دامن زن 
را رها نکرده اند. فرهنگ قبیله ای کشوری، چنان با قوت 
حضور دارد که تا کنون هیچ گونه نقدی را ندیده و چه بسا 
که تهی از استدالل و منطق است. افتخار این نوع فرهنگ، 
جبر،  و  ظلم  و  تاختن  به  که  می شود  چیزی  هر  شامل 
ارتباط دارد. تازیانه  زدن زنان این  روزها به دلیل دوست  
داشتن یا برون  شدن از خانه بدون اجازه  مرد، دوباره به 

امری استخوان سوز شایع بدل شده است.
پنداشته  نخستین  موجود  مرد  اصل  و  فرع،  باور  بر  بنا 
می شود و زن فرع او است که از وجود او پدید آمده است. 
بنابراین، اراده با اصل بوده و فرع دنباله رو قرار می گیرد. 
در مناسبات اجتماعی سنتی، مرد نفقه پرداز و تصمیم گیر 
است، در حالی که زن معاصر کارآفرین است. در مناسبات 
اجتماعی متقدم، زنان در کنار مردان معنا می یابند، در 
حالی زن معاصر، به عنوان یک جنس مستقل مطرح است. 
این همه نشانگر این است که در افغانستان، جدا از تعداد 
خانم های آگاه و مبارز که وجودشان به سختی برای عام 
مردم قابل پذیرش است یا اصاًل قابل پذیرش نیست، اقتدار 
که خود امری مستبدانه است، همیشه با مرد بوده است. 
نخواسته  مرد  زیرا  است؟  گرفته  قرار  غیبت  در  زن  چرا 
در اقتدارش کاهش پدید بیاید. این باورها چنان قوت مند 
هستند که حتا در زنده گی معاصر هم هر جایی ممکن 
است خودشان را نشان دهند؛ ولی موجودیت این باورها به 

هیچ وجه دلیلی به پذیرفته  بودن آن ها نیست. 
متاسفانه شرایط کنونی افغانستان، چنان نَفس ها را حبس 
کرده که این مساله  مهم و بسیاری از مسایل دیگر، امکان 
مطرح  شدن را نمی یابند. مصطفا صمدی، شاعر هراتی، در 
تازه ترین اثرش، می خواهد امید و انگیزه را از نو خلق و 

بعد از سقوط نظام جمهوری و رسیدن دوباره طالبان به 
قدرت، اعمال خشونت سیاسی و تبعیض جنسیتی توسط 
این گروه در برابر زنان، موضوعی بوده که به شدت انتقادات 
تبعیضی  است.  داشته  به  همراه  را  بین المللی  و  داخلی 
از  را  کشور  یک  نفوس  از  نیمی  جنسیت،  بر مبنای  که 
اساسی ترین حقوق شان محروم ساخته و در ابعاد مختلف 
قانونی مقرر  و  قاعده  زنده گی مدنی و حتا خصوصی شان 
کرده که نه تنها در هیچ دین و مذهبی پذیرفتنی نیست، 
بلکه از نظر روانی نیز همه مردم افغانستان را متاثر کرده و 

کشور را به انزوا کشانده است.
اما پیامدهای روانی خشونت سیاسی و تبعیض جنسیتی 
چه  زنان،  با  طالبان  رفتار  این گونه  و  چیست  زنان  علیه 
تاثیری بر اوضاع روحی نسل حال و آینده کشور خواهد 

داشت؟
غیر عادالنه  و  ناهم سان  برخوردهای  به  جنسیتی  تبعیض 
بیشتر  گفته می شود.  دلیل جنسیت شان  به  گروه  با یک 
قربانیان تبعیض جنسیتی در جوامع مختلف زنان هستند و 
اعمال این نوع تبعیض چه در خانواده یا اجتماع، پیامدهای 
از  را  کشور  یک  آینده  می تواند  که  دارد  اسف ناک  روانی 

لحاظ اجتماعی و اقتصادی متاثر سازد.

پیامدهای روانی تبعیض جنسیتی

استرس،   اضطراب و افسرده گی شده اند.

خود کم بینی
با موانع و محدودیت های وضع شده از سوی طالبان و گرفتن 
حق کار از زنان، توانایی هایی فردی و فرصت کسب درآمد 
از این قشر جامعه گرفته شده است که بیشتر آن ها احساس 
پوچی می کنند و اعتماد به نفس خود را از دست داده اند. 

افزایش میزان خودکشی
خودکشی واکنش غم انگیز فرد نسبت به محیط استرس زا 
توانایی  که  می کند  خودکشی  به  اقدام  فرد  زمانی  است. 
تحمل خویش را در برابر فشارهای روانی از دست می دهد. 
به ویژه  زنان  خودکشی  تعداد  ملی،  رسانه های  گزارش  به 
دانش آموزان دختر در حاکمیت طالبان بیشتر شده است. 
ازدواج های  افزایش  باعث  بانوان  شغلی  و  تحصیلی  موانع 
که  است  شده  کودک همسری  و  چند همسری  اجباری، 
به گونه مثال خبر خودکشی دختران در کندز، بادغیس و 

غور را در سه روز پی هم از شروع ماه حوت داشته ایم.

ناامنی روانی 
نبود امنیت روانی، به معنای همه گیری وسواس فکری و 
قید  روز  هر  که  تکان دهنده ای  فرمان های  است.  استرس 
توانایی  که  شده  باعث  می کنند،  ایجاد  جدیدی  قانون  و 
این  انسان های  از  آینده  برای  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری 

سرزمین سلب شود. اگر هزاران بار هم سخنگویان طالبان 
واقعیت است، هرگز عوض  بزنند، آن چه  از »امنیت«  داد 
نخواهد شد. این جا در کنار امنیت جانی، امنیت روانی نیز 

وجود ندارد. 

کاهش زمینه های بهداشت روانی در جامعه
از  زنان  کار  عدم  معنای  به   زنان  تحصیل  و  آموزش  عدم 
راه های مشروع و کاهش درآمد اقتصادی خانواده ها است 
که این پدیده رابطه مستقیم با پایین آمدن بهداشت روانی 
هیجانی  و  رفتاری  عاطفی،  مشکالت  افزایش  و  کودکان 
می شود که در نهایت زمینه  مشکالت روانی و جرمی را در 

جامعه فراهم می آورد. 
 از طرف دیگر زنانی که با خشونت سیاسی از حقوق اولیه 
انسانی و اسالمی خود محروم شده اند، دچار بیماری های 
روانی می شوند. یک بیمار روانی در کنار این که خشونت 
واکنش های  قالب  در  ناخودآگاه  به طور  را  فرد  خود  علیه 
انتقال می دهد،  به کودکانش  اضطراب  و  استرس  دفاعی، 
از سوی دیگر او نمی تواند با دقت کامل نیازهای کودکان 
و خانواده اش را درک و به آن رسیده گی کند. بناًء نسلی 
که در دامان مادران بیمار بزرگ می شوند، با بیماری های 
روانی سر دچار ند و این پای مال کردن حقوق زنان، چندین 
نسل دیگر را روانی می کند. بر این مبنا، افغانستان با همه 
و  بیمار  توسعه نیافته،  خوش بینی های طالبانی یک کشور 

نیازمند باقی خواهد ماند.

سندرم خبر بد
سقوط کابل به معنای آغاز خبرهای بد برای زنان افغانستان 
تروریستی  گروه  این  تبعیض آمیز  سیاست های  از  که  بود 
آگاه بودند ؛ اما طالبان این  بار شبیه ماری که آهسته آهسته 
زهرش را به صید می رساند، قدم به قدم حقوق و آزادی های 
اساسی زنان را محدود ساختند تا باالخره اذعان داشتند 
سندرم  بمانند.«  خانه های شان  در  زنان  است  »بهتر  که 
که  است  افسرده گی  چون  روانی  بیماری  یک  بد،  خبر 
فرد به گونه متواتر در معرض اخبار منفی قرار می گیرد و 
تمام جوانب  بیماری  این  بیماری مصاب می شود.  این  به 
زنده گی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و او قادر به  انجام 
فعالیت های روزمره و کنترل هیجانات مثل قهر و خشم در 
خود نمی باشد. فرد توان مقاومت خود را در برابر تنش ها از 
دست می دهد. متاسفانه با موضع گیری های طالبان، نه تنها 
زنان، بل مردان جامعه نیز به این سندرم گرفتار خواهند 

شد. 

استرس، اضطراب و افسرده گی 
علل  شایع ترین  از  مختلف  جوامع  در  جنسیتی  تبعیض 
آموزش  منع  می شود.  محسوب  زنان  میان  در  استرس 
دختران باالتر از دوره ابتداییه، ممنوعیت تحصیلی دختران، 
و...  عمومی  تفریح گاه های  در  زنان  تفریح  منع  کار،  منع 
چنان وضعیت نابه هنجار و استرس زا را برای زنان در کشور 
ایجاد کرده که بیشتر آن ها دچار مشکالت روانی از جمله 
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است. آفرینش گر اثر در واقع، از خال استفاده کرده و آن 
را من حیث نماد به کار گرفته است، برای این که سفیدی 
صحنه  اجتماع و سیاست و فرهنگ و... از حضور زنان را 
نشان بدهد و به رخ هر کسی که با این اثر مقابل می شود، 
بکشد. نام کتاب با این سفیدگذاری صفحات به مخاطب 
افغانستانی  کمک می کند که در خلق معنای غیاب زن 

توفیق حاصل کند. 

بینامتنیت بی شعوری 
خالق کتاب زن مرگی، جلد کتابش را طوری طرح کرده 
که در یک بینامتنیت، ذهن مخاطب را به سمت کتاب 
بی شعوری اثر خاویر کرمنت هل می دهد. مصطفا صمدی 
با استفاده از جلد کتاب بی شعوری، البته با تصرفی که در 
چهره  شخص جلد آورده و آن را به یک زن چادری پوش 
تغییر داده، مساله  بی شعوری را هم وارد پازل می کند و 
عاملیت آن را در معادله  رابطه  زن و مرد افغانستانی نشان 
می دهد. او می خواهد این را بیان کند که زن افغانستانی 
از دست بی شعورها به فریاد آمده است؛ زیرا شخصی که 
در طرح جلد، عکس آن آمده، شخصی است که چادری 
بر سر دارد و دو دست را بر دو گوش گذاشته، با دهانی 
گشاده جیغ می زند؛ اما به نظر نگارنده، این فریاد با واقعیت 
سکوت در کشور، تناقض دارد. متاسفانه فریادها در داخل 
کشور، در گلوها مانده است. همان طوری که صحنه پر از 
غیاب زن است، سکوت هم همه جا با هزار زبان در تکلم 
خوانده  هم  دیگر  طوری  می تواند  پارادوکس،  این  است. 
شود و آن این که آفرینش گر کتاب، خواسته خود اعتراض 
یا  دارد  وجود  این که  از  کند، جدای  یادآوری  را  فریاد  و 
برانگیزی  و  انگیزه  نیز می تواند خلق  آن  یادآوری  ندارد. 

اراده باشد.
زن  از  تصویری  با  کتاب  جلد  »زن مرگی«،  کتاب  نام 
سفید  و  بی شعوری  کتاب  با  ارتباط  در  چادری پوش 
یک  شعر  اجزای  مثل  کلمه،  از  کتاب  صفحه های  بودن 
زن  تصویر  از  خالی  افغانستان  تابلوی  چیدمان،  یک  در 
را به نمایش می گذارند که این روزها از مهربانی در آن 
خبری نیست؛ آینده ای هراس ناک و سردرگم با کودکانی 
که ممکن است دیگربار سلسله جنبان مردساالری به بار 
آیند و شبیه وضعیت کنونی ـ  چنان چه خاویر کرمنت در 
کتاب بی شعوری می گوید ـ آنان هم مبادا دوست بدارند که 
همیشه خودشان برنده باشند و طوری رفتار  کنند که انگار 
دیگران چیزی نمی دانند و همه چیزدان خودشان هستند.

نیره آرین
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شاخص های  می شود.  زن  بر  سلطه  سبب  مالکیت،  حس 
تقسیم سنتی کار بر مبنای جنسیت، ضعیفه خوانده شدن 
زن و سپردن امور منزل به حیث نقش مادام العمر زنان، از 
در  را  زن  نقش  فرهنگی  رشد  عدم  که  است  نمونه هایی  
جایگاه برابر و انسان دارای حقوق و ظرفیت های ذاتی، با 

چالش مواجه می کند.

دین باوری سنتی و بدویت بنیاد 
مساجد و مدارس دینی از شاخه های مهم و تاثیرگذار در 
نهادهای دینی و جامعه  دین دار محسوب می شوند. نقش 
زنده گی  تعیین شیوه های  را در  نهادها  این  تاثیرگذاری  و 
اجتماعی نیز نمی توان انکار کرد. لذا، مبلغان، پیشوایان و 
گرداننده گان این نهادها در ارایه گونه و گرایش آموزه های 
دینی نقش اساسی دارند. این نهادها سال ها است که در 
اختیار مبلغان، مالیان و پیشوایانی قرار دارند که از مدارس 
هم افق با تفکر طالبانی فهم دینی کسب کرده اند و مخزن 
سرچشمه  پیشاور  قصه خوانی  انتشارات  از  آموزه های شان 
می گیرد. این مالها در پیش نمازی و تبلیغ گری قبل از هر 
چیزی مفاهیمی چون غیرت، ناموس داری و مردانه گی را به 
خورد جامعه می دهند. در نگرش بدویت بنیاد، زنان جایگاه 
شایسته ای به عنوان یک قشر اجتماعی برابر ندارند و محکوم 
به ناقض العقل بودن هستند که تنها مرد از عهده  هدایت 

دیگر  به  عبارت  زنان،  همبسته گی   جهانی  روز  مارچ،   ۸
آن ها  فرا راه  چالش های  و  زنان  به  پرداختن  برای  بهانه  ای 
است. این که نظام های سیاسی بر زنان چه آورده اند، بحثی 
است که همیشه از نگاه های متفاوت به آن پرداخته شده 
است و زمینه پرداختن به آن به گونه نسبی بازتر شده است. 
از  دیگر  الیه   یک   مورد  در  برداشت هایم  به  مقاله  این  در 

چالش های فراروی زنان، خواهم پرداخت. 
توصیف ماهیت  مقاله،  این  باال در  از گزینش عنوان  مراد 
که  است  مردساالر  اجتماعی  سنت  و  نظم  امارت وار 
ریشه هایش چیزی گسترده  تر از حاکمیت و امارت طالبان 

است. 
همه  ما، چه شهری و چه روستایی، اندکی از نظم اجتماعی 
حاکم بر روستاها و شهرستان ها واقفیم. طی سالیان متمادی 
آمیخته ای از عواملی چون تأخیر فرهنگی، دین باوری سنتی، 
جنگ، عدم دست رسی به رفاه و امکانات مدنی و ده ها مورد 
دیگر دست به  دست هم داده  و مبدل به زمینه  زن ستیزی و 

تولید شکلی از بدویت سلطه گر مردساالر شده اند. 
باید تصحیح کنم که در این مقاله با »مردساالری« به عنوان 
یک نحله  تفکر موجود در جامعه برخورد شده است، نه با 
مردان و محکومیت بال تفکیک آنان به حیث یک قشر. در 
پس زمینه فکری این مردساالری مایه هایی چون »مردانه گی 

و غیرت« واپس گرا، حکم روایی می کند. 
در نتیجه  هم دستی پدیده هایی که در باال از آن ها یاد کردم، 
می کند.  پهن  دامن  زن ستیز  و  بی رحم  تفکر  از  گونه ای 
به  است،  یادداشت  این  در حوصله   که  آن جایی  تا  اکنون 

 شرح مؤلفه های گونه گون آن می پردازم.

تأخیر فرهنگی 
به  دلیل جنگ ها و دگرگونی های پیوسته در کشور، عدم 
دسترسی تجربی به  امکانات رفاهی و سهولت های زنده گی، 
جامعه درگیر یک تأخیر فرهنگی مزمن باقی بماند و چالش 
تفکرات  نقش  آفرینی  و  بازتولید  به  پیوسته  وضعیت،  این 

بازدارنده منجر شده است. 
بل  دختران،  و  زنان  نه تنها  را  فرهنگی  تأخیر  قربانیان 
همه  اقشار جامعه تشکیل می دهند؛ اما آن چه نقش زنان 
نقش های  بازتولید  می سازد،  مضاعف  قربانیان  به عنوان  را 
است.  فرهنگی  تاخیر  محصوالت  گردش  در  مردساالرانه 
در این موقعیت، وقتی مرد یک خانواده از سواد، دانش و 
دست یابی به امکانات رفاهی محروم می ماند و در جایگاه 
ایجاد نقش  امیال خانواده قرار می گیرد،  نان آور و صاحب 

آن ها بر می آید.
قربانی  زنان  دین،  از  سطحی  فهم  چنین  گسترش  با 
درجه یک تصمیم هایی می شوند که از شیوه  تبلیغ و حالجی 
مفاهیم دینی منابر نشأت گرفته است. پس از آغاز حاکمیت 
طالبان در کشور، امارت های خاموش نیز نفس های تازه تری 
دست  برای شان  فراگیری  حاکمیت  احساس  و  می کشند 
داده است. در واقع می توان گفت که پایه های سلطه امارت 
کالن،  در زمین بازی و زمینه  باور گستری همین امارت های 

کوچک استحکام پیدا کرده است.
 

مردانه گی واپس گرا و رویای تسلط
مردانه گی واپس گرا به گونه ای از مردانه گی عنوان می شود 
که پدر یا بزرگ ترین عضو مرد خانواده در پی اعمال سلطه 
الگوی  این  ما  زنان است. در جامعه  برای  تعیین حدود  و 
هیأت  در  که  است  شده  تثبیت  جایگاه  دارای  مردانه گی 
پدرساالری عرض اندام کرده است. میزان و جذابیت الگوی 
مردانه گی واپس گرا نظر به مناطق، سطح فرهنگی، امکان 
دسترسی به رفاه، آموزش و کتاب، متفاوت است. اما این 
وجود  زنان  برابر  در  فراگیر  و  کنترل کننده  بخش  به  مثابه 

دارد.
از آن نیز، سلطه  مردساالری  در بیست سال اخیر و قبل 
پهن شده در سطح خانواده ها حکایت غم انگیزی از تعیین 
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با جهان سوءاستفاده می کنند. در واقع دختران و زنان یکی 
از بدترین، سیاه ترین و شرم آورترین دوره  تاریخی را پشت 
سر می گذرانند. ۴۰ فرمان زن ستیزانه طالبان در کمتر از 
دو سال، زنان را در خطر نابودی کامل از تمام حوزه های 

زنده گی جمعی قرار داده است.
زنان  زنده گی  شبیه  افغانستان  در  زنان  امروزی  وضعیت 
منطقه  کشورهای  زنان  نیست.  جهان  کشور  هیچ  در 
اما  می کنند،  اعتراض  ناعادالنه  قوانین  برابر  در  و جهان، 
دختران و زنان شجاع کشور، در خیابان ها با سرکوب از 
سوی طالبان مواجه و به رگ بار بسته می شوند. با طرح 
نابودی  به  انسانی شان، محکوم  مطالبه کوچک ترین حق 
شده، بازداشت، شکنجه و تحقیر می شوند. فضای عمومی 
است. سیاست  بسته شده  کامال  آن ها  روی   به  و رسمی 
طالبانی در جامعه، در حال گسترش و نفوذ است. طالبان 
در حال حاضر تفکری را در ذهن مردم تزریق می کنند 
که براساس آن »زن خوب، زنی است که در خانه  باشد.« 
زنی که از حق آموزش، تحصیل،  کار و سفر محروم است، 
اما لب به سخن نگشوده و اعتراض نکند. زنی که بپذیرد 
مارچ،  پای شکسته است.« در هشتم  و  »عاجزه، سیاه سر 
به جهان باید یادآور شد که بیش از ۱۵ میلیون زن در 
که  زنانی  محروم اند.  انسانی  ابتدایی  حقوق  از  افغانستان 
سیاست های  و  گرفته  قرار  جنسیتی  آپارتاید  معرض  در 
زن ستیزانه طالبان، آن ها را در پرتگاه مرگ قرار داده است. 
ماندن  زنده   برای  و  می شود  انکار  هویتش  که  موجودی 
تقال دارد. خواست های زنان برای حقوق برابر اجتماعی و 

یا تضعیف مبارزات جهانی زنان گردد. نیاز است که زنان 
با هم گرایی و هم صدایی در مقابل تحجر و بنیادگرایی و 
افراطیت طالبانیسم قرار بگیرند. از گفتمان محافظه کارانه 
مذهبی و درگیر شدن به مسایل قومی عبورکنند؛ زیرا این 
کار مسیر مبارزه را برای زنان دشوارگذرتر می سازد. هیچ  
تهدیدی بزرگ تر و خطرناک تر از طالبانیسم در برابر زنان 

وجود داشته نمی تواند.
۸مارچ فرصت بازاندیشی را برای زنان مساعد می سازد تا 
به دنبال نسخه های کارآمدتر، موثرتر و عملی تر باشند که 
بتوانند در مبارزه با گروه های بنیادگرای مذهبی که منجر 
به حذف زن و نابودی اجتماعی و سیاسی زنان شده، ممد 
و مفید واقع شوند. امروز اگر زنان مساله  خود را بازتعریف 
عاقالنه  و  واقع بینانه  نگاه  گذشته  اشتباهات  به   و  نکنند 
درونی،  انسجام  و  آگاهی  با  نمی توانند  باشند،  نداشته  
به مصاف گروهی بروند که هیچ حقی، جز تن دادن به 
دایره  از  را  زنان  باید  ۸مارچ  نیست.  قایل  زن،  برده گی 
تلنگری  بیرون آورد و  سرگردانی روایت و تعریف مساله 
بزند که آن ها در برابر یک گروه افراطی و گره خورده به 
هژمونی دینی قرار دارند که تمام قد با هر آن چه بویی از 

دگراندیشی و کرامت انسانی دارد، آشتی پذیری نیست.
زنان  شجاعانه  و  رهایی  بخش  مبارزات  از  ستایش  ضمن 
تا  خانه  از  گفته اند،  نه  طالبانیسم  به  نحوی  هر  به  که 
خیابان، از فیس بوک تا توییتر،  در همه جا علیه سیاست  
به  را  آن  و  کرده   اعتراض  گروه  این  جنسیتی  آپارتاید 
نو در انداخت و مستحکم تر  باید طرح  چالش کشیده اند، 
ایستاد  برابر سیاست های زن ستیزانه  آن ها  از گذشته در 
و شکوه مندانه پرچم آزادی و عدالت را به اهتزاز در آورد. 
بدون شک مبارزات نفس گیر و طوالنی زنان پیش از این 
نیز منجر به تغییر و تحول عظیمی در این عرصه شده 
است و این نوبت نیز زنان افغانستان روایت تاریخ جهان 

سوم را دگرگون خواهند کرد.

کامل  به گونه   افغانستان  زنان  رسیدن ۸مارچ،  آستانه   در 
انسانی  خود محروم  از تمامی حقوق  از اجتماع حذف و 
شده اند. در یک  سال و هشت ماه گذشته، تاریخ سیاه و 
ننگین آپارتاید جنسیتی در افغانستان ورق خورده است. 
حاکمان  غالب  و  مسلط  روایت  زن کشی  و  زن ستیزی 
کنونی کشور شده است؛ روایتی که بیانگر حذف جمعی 
زنان  است.  وسطایی  قرون  زنده گی  به  مردم  برگشت  و 
جهان به مناسبت ۸مارچ در حالی به خیابان ها می روند 
نابرابرانه   سیاست های  و  تبعیض آمیز  قوانین  علیه  و 
حکومت های شان اعتراض می کنند که در افغانستان هیچ 
نوع قانون مبتنی بر اعالمیه  جهانی حقوق بشر، نافذ نیست. 
حکومت مشروع و قانونی وجود ندارد که زنان در چارچوب 
قواعد حقوقی و کنوانسیون های بین المللی، مطالبات شان 
عرصه های  در  حضور  و  انسانی  حقوق  ارتقای  برای  را 
اجتماعی مطرح کنند. امروز زنان در افغانستان در معرض 
تبعیض ساختارمند و حذف سیستماتیک قرار دارند. آن ها 
ایدیولوژی  از دل یک  قرار گرفته اند که  تفکری  برابر  در 
از  برده  گیری  با  و  کرده  بلند  قد  خونین،  و  استکباری 
پی  در  که  ایدیولوژی  این  بر بنیاد  می شود.  تقویت  زنان، 
حذف نیمی از نفوس کشور و ضد ارزش های نوین است، 
دادگاه های صحرایی در افغانستان برگزار می شود. زنان و 
دختران در میادین ورزشی به  دور از کرامت  انسانی، دره 
زده شده و سنگ سار می شوند. زنان امروز از حق انتخاب 
زنده گی آزاد و فردی برخوردار نیستند. دختران قربانی بد 
دادن، ازدواج های اجباری و کودک همسری اند. هیچ معیار 
حقوقی و قانونی که بتواند از زنان در این مقطع زمانی دفاع 
و حمایت کند، وجود ندارد. طالبان سازوکارهای حقوقی 
زنان  از حقوق  و  نابود کرده  را  زنان  از  قانونی حمایت  و 
به  عنوان پاشنه  آشیل در سیاست خارجی خویش و تعامل 

سیاسی، به یک رویا مبدل شده است. 
با مروری بر وضعیت ۱۸ ماه گذشته زنان در افغانستان، 
فروکش  زنان  سیاسی  مطالبات  که سطح  می شود  دیده 
و  بنیادی  حقوق  جزو  که  در خواست هایی  به  و  کرده 
آموزش، حق  یافته است. حق  تقلیل  الینفک شان است، 
زنان  دایمی  دغدغه   و  مساله  نباید  زنان  تحصیل  و  کار 
افغانستان باشد؛ اما طالبان چنین وضعیتی را بر سر زنان 
آورده اند. زنانی که در روزگار نه چندان دور، برای حضور در 
نهادهای تصمیم گیر تالش می کردند، امروز برای دسترسی 

به ابتدایی ترین حقوق انسانی شان مبارزه می کنند.
در همین حال، دو سال قبل زنان به مناسبت ۸مارچ به 
بلند مدت  استراتژی های  و  قانونی  حقوقی،  ساختارهای 
می کردند.  بیان  را  نقدهای شان  و  کرده  اعتراض  دولتی 
مطالبه  زنان بر بازنگری قوانین عادالنه و مبتنی بر برابری 
قدرت،  به  طالبان  برگشت  با  امروز  اما  بود،  جنسیتی 
حد اقل  یا  شده  سپرده  فراموشی  به  خواست ها  آن  همه 
اولویت  به  اساسی،  مطالبات  قالب  در  دسته بندی  از 
دست چندم مبدل شده است. دردسرها و ممنوعیت های 
گسترده تر و تازه تری از راه رسیده و زنان را در بن بست های 
این  در  زنان  است.  داده  قرار  دشوارتر  راه ها  و  پیچیده تر 
مقطع تاریخی نیاز به بازتعریف مساله خود دارند. آن ها باید 
چالش های فرا راه خود را بازنگری و مطالبات سیاسی  شان 
از  کلیدی تر  و  مهم تر  اولویتی  هیچ  کنند.  را دسته بندی 
به رسمیت شناختن زنان و حقوق آن ها، در حال حاضر 
نباید مورد بحث باشد که منجر به انحراف این مطالبات 

پس از آغاز حاکمیت طالبان 
در کشور، امارت های 

خاموش نیز نفس های 
تازه تری می کشند و احساس 
حاکمیت فراگیری برای شان 
دست داده است. در واقع 
می توان گفت که پایه های 

سلطه امارت کالن،  در زمین 
بازی و زمینه  باور گستری 
همین امارت های کوچک 

استحکام پیدا کرده است.

نمونه های  بگذارید  دارد.  زنان  بر  محدود شده  قلمروهای 
بیاورم. دختران و زنان زیادی را می شناسیم  ملموس تری 
که از ابتدایی ترین حقوق شان محروم اند، با آن که مرتبط به 
مناطقی اند که مردان خانواده های شان سنگ پیروزی علیه 
و  آن دختران  از  اگر  به سینه می زدند.  را  طالبانی  تحجر 
زنان بپرسید که چرا به مکتب نرفته اند، پاسخ این است که 
مردانی در نقش پدران، برادران، شوهران یا حتا پدر کالن ها 
و پدرشوهرها مانع رفتن آنان به مکتب شده اند. این شرایط 
باعث شده که زنان در آمار میلیونی در قشر بی سواد جامعه 

قرار بگیرند.
نتیجه  در  دختران،  از  زیادی  تعداد  اخیر  تحوالت  در 
تالش های طاقت فرسا وارد بازار کار، فعالیت های اجتماعی 
و رسانه ای و نقش  آفرینی های گوناگون شده بودند. با آن که 
اما  بود،  شده  مساعد  دختران  برای  مهاجرت  فرصت های 
ممانعت های خانواده ها، فرصت های مهاجرت و زنده گی بهتر 
را از آن ها گرفت. ممکن است آن زنان در گذشته، نان آوران 
خانواده های شان بوده باشند، ولی هراس از نقش برابر آنان با 
مردان خانواده، باعث فرصت سوزی برای این دختران شده 

باشد.
 

نقطه  حرکت و شکل گیری الگوی مردانه گی  جای گزین 
این  به  برشمردیم،  را  عوامل  از  پاره ای  که  همان گونه 
از  پر  وضعیت  شکل گیری  که  می رسیم  نتیجه گیری 
مشقت زنان و دختران، محصول همدستی عوامل پیدا و 
اجتماعی،  گوناگون  بسترهای  در  که  است  زیادی  پنهان 
بگیرند.  قرار  واکاوی  مورد  باید  روان شناختی  و  فرهنگی 
واکاوی تخصصی آن و تجویز راه حل های سودمند به مثابه  
که مسوولیت  است  کاری   ما،  رهایی جامعه  برای  منابعی 
در  روایت  خلق  برمی گردد.  فوق  حوزه  متخصصان  به  آن 
چنین موقع خفقان آور، برای آگاهی دهی، نقش رهایی بخش 
و نقطه  حرکت به  پیش، می تواند تاثیر عمیقی در جامعه  

سنتی داشته باشد.
دانش  تخصصی  نیازمند  که  نقش عمومی  اما  به  باور من 
است که  بدیل  مردانه گی  الگوی  نیست، شکل گیری  ویژه  
برای  مشترکی  کدهای  متقابال،  و  زنان  کنار  در  مردان 
مبارزه مشترک ایجاد کنند. در یادداشت »پیش درآمدی بر 
جنبش های اعتراضی زنان افغانستان و ایران« که قبال در 
روزنامه ۸صبح نشر شده است، به  شرح جامع  تری از الگوی 

مردانه گی بدیل قلم زده ام.
برای حق انسانی و جامعه  رها از سلطه گری!

۸ مارچ گرامی باد!

مرضیه احمدی

8مارچ فرصت بازاندیشی را برای زنان مساعد می سازد تا به دنبال نسخه های کارآمدتر، 
موثرتر و عملی تر باشند که بتوانند در مبارزه با گروه های بنیادگرای مذهبی که منجر به 

حذف زن و نابودی اجتماعی و سیاسی زنان شده، ممد و مفید واقع شوند.
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مهتاب بهروز

جایگاه زنان افغانستان در قرن اخیر

عادی در شهرها بدل شد. پس از به قدرت رسیدن حزب 
زنان  آزادی های  و  حقوق  بر  تاکید  خلق،  دموکراتیک 
افزایش یافت و سلسله قوانینی در مورد زنان در قانون 
اساسی دولت وقت، در محور ارزش ها قرار گرفت. یکی 
از اسباب عمده  اشتراک  جمعیت های بی شماری از مردم 
در جهاد علیه ارتش شوروی، بازگشتاندن دوباره زنان به 
چارچوب اسالمی بود. دوره  جهاد در افغانستان سال ها به 
درازا کشید و بار دیگر زنان توسط دستگاه های افراطی 
حاکم، از حضور در جامعه و مناسبات قدرت، حذف شدند. 
جنگ های داخلی فرصت تعلیم و تحصیل را از دختران 
گرفت و در خصوص پوشش و حضور آن ها فرمان هایی 
صادر شد که از سوی حکومت وقت مجاهدین به تصویب 
نیز رسید ؛ اما افراط گرایی طالبان در دور اول تسلط شان، 
از مجاهدین، کام زنان را تلخ تر کند.  توانسته بود پس 
و  می کشید  به چالش  را  زنان، حکومت  آزادی  بار  این 
سنگ بنای حکومت طالبان را افکار زن ستیزانه تشکیل 
طالبان  حکومت  دوام  با  تضاد  در  زنان  آزادی  می داد. 
بود. سنگ سار زنان، تحریم آن ها از مشارکت سیاسی و 
اجتماعی و تمرکز بر پوشش افراط گرایانه، از اولویت های 
اجرایی اداره  طالبان به شمار می رفت. بیش از پنج سال 
ظلم، فقر و خشونت خانواده گی و سیاسی، هویت زنان را 

انکار کرده و آن ها را به انزوا کشانده بود.
زنان در آن دوره های پرفراز و نشیب، نقش مرکزی در 
جامعه   در  همواره  و  نداشتند  قدرت  برای  سهم گیری 
زنان  گرفتند.  قرار  محاکمه  مورد  سنتی،  و  مردساالر 
مطیع احکامی بودند که از سوی مالکان قدرت بر آن ها 

تحمیل می شد.

دموکراسی بیست ساله و تأثیر آن بر زنان 
نیروهای  حمالت  توسط  طالبان  اداره   سقوط  از  پس 
امریکایی، هیاهوی دموکراسی نوید دوباره برای بازسازی 
افغانستان و روی پا ایستادن زنان خسته از جنگ داد. 
مردم افغانستان که سال ها در آتش جنگ سوخته بودند، 
کشور  آبادانی  در  اشتیاق  و  شوق  با  دوباره  آغاز  برای 
سهم گرفتند. این فرصت طالیی برای زنان بود که یوغ 
قوانین  تصویب  می کشیدند.  گردن  بر  را  مردساالری 
مکتب،  هزاران  اعمار  و  زن  و  مرد  میان  برابری خواهانه 
از  پسران  و  دختران  برای  آموزشگاه ها  سایر  و  دانشگاه  
جمله عناصر مهم برای برپایی نظام جدید بود. همچنان 
حق مشارکت زنان در نظام نو افغانستان از مهم ترین گام ها 
جریان  بود.  می خواستند،  آن چه  به  آنان  رسیدن  برای 
ترقی زنان به تدریج انجام می پذیرفت و آن ها توانستند 
انتخاب نماینده گان شان به پای صندوق های رأی  برای 
و  زن  برای  کردن  انتخاب  و  شدن  انتخاب  حق  روند. 
با در نظر داشت شرایط آن  قانون اساسی کشور  مرد در 
زمان، به تصویب رسید. اولین کاندیدای زن در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴، مسعوده جالل بود . آگاهی 
زنان از حقوق شان باعث شد تا با استقالل مالی، هنجار 
مدعی  حال،  این  با  بشکنند.  حدی  تا  را  مرد ساالری 
شده نمی توانیم که پروژه  جعلی و انکار شده  ملت سازی 
میان  به  زنان  و  دختران  زنده گی  در  تحولی  امریکایی ، 

نیاورده باشد.

چالش های دین و سنت در برابر دولت و زنان
با وجود فعالیت قشرهای متنوع مردم در نظام و اجتماع، 

سقوط دولت را فراهم ساخت. 
و   ۲۰۲۱ آگست   ۱۵ در  افغانستان  سقوط  از  پس 
فرو  دموکراسی  لرزان  پایه های  طالبان،  روی کار آمدن 
ریخت و زنان در رأس هرم اهداف طالبان قرار گرفتند. 
اکنون با صدور اوامر و فرامین رهبر طالبان، زنان به صورت 

کلی از جامعه حذف شده اند.

شکل گیری جنبش زنان 
با قدرت گیری دوباره طالبان، زنان زننده ترین ضربات را 
در  زنان  اعتراضات  این گروه متحمل شده اند.  از سوی 
خیابان ها، ثابت کرد که خالف جبرگرایی و تحمیل آزادی 
افغانستان،  خلق  دموکراتیک  حزب  و  امان اهلل  سوی  از 
جمهوریت با وجود دست های غرق در فساد، توانسته بود 
رشد فکری زنان را مرحله به مرحله عملی کند. به همین 
دلیل، زنانی که در سطح شهرها از سطح آگاهی برخوردار 
بودند/هستند، توانسته اند با خلق روایت زنانه، خواستار 

حقوق خود شوند.
زنان امروز به مرحله ای از آگاهی رسیده اند که جنبش 
خودجوش را تشکیل بدهند و اعتراضات شان وابسته به 
ایران و  زنان  نیست. جنبش  هیچ قدرت خارجی دیگر 
روشن گری  محصول  نیز  ،آزادی«  زنده گی  »زن،  شعار 
ایرانی  نخبه گان  سایر  تالش  و  سرزمین  آن  شهروندان 
است. امیدی که پابرجا است و هنوز صدای اعتراضات 
برای عدالت خواهی  خاموش نشده است و هنوز مبارزه 

نفس می کشد.
افغانستان،  زنان  گذشته   سال  صد  تاریخ  به  نگاهی  با 
زیادی  کش و قوس های  شاهد  آن ها  که  گفت  می توان 
استفاده   مورد  را  زنان  گوناگون  حکومت های  و  بوده اند 
سیاسی و اقتصادی خود قرار داده اند. آن ها در این ادوار 
قفس های رنگارنگ را تجربه کرده اند و هنوز پوشش آن ها 
از مهم ترین موضوعات مورد بحث اداره  متحجر طالبان 

است.
بما نند،  راکد  نمی توانند در یک حالت  زنان  دالیلی که 
ریشه های  واکاوی  عدم  و  زنان  سوژه  بودن  سیاسی 
عمیق مشکالت جامعه  سنتی افغانستان است. چنان چه 
روبرداری از هر نوع ایدیولوژی و تطبیق آن در کشور، با 
صرف نظر از چالش های اساسی، عامل استوار نگه  داشتن 
ستون مزینی است که پایه های آن از شدت فرسوده گی 
توان ایستادن را ندارد. بنابراین برای بهبود وضعیت زنان 
و احیای زیر ساخت افغانستان، به روایتی نیاز است که 
بر خاسته از بطن جامعه و مردم باشد؛ روایتی که مورد 
قبول همه باشد و برای به جایگاه رساندن آن، هر شهروند 

خودش را مسوول بپندارد.
فلج ساخته  را  پیکر جامعه  از  نیمی  مردساالری حاکم 
به  مبرم  نیاز  برابری،  و  مساوات  برای  بنابراین  است، 
شکستاندن تابوهای مردساالری و سنتی داریم. در جهان 
سوم، قواعد عرفی و احکام شرعی را مرد تفسیر می کند، 
راه اختالف و تردید را کامال بسته و کلمه به کلمه خودش 
)جنس مرد( و احکام را تقدس می بخشد. نگاه انتقادی 
و منطقی به روایت کنونی و نهادینه ساختن آن به عنوان 
برای دست یابی  را  راه  آزادی،  برای  اولویت مبارزه زنان 
شدن  باز  با  می سازد.  هموارتر  مناسب  جایگاه  به  زنان 
درهای گفت وگو به روی زنان و ایجاد همبسته گی بیشتر 
میان آن ها، راه ما برای رسیدن به فردای پیروزی زنانه، 

کوتاه تر می شود.

در  تاریخ  بستر  در  را  پر خم و پیچی  مسیرهای  زنان 
زنان در  از مشکالت  پیموده اند. بخشی  جوامع مختلف 
دوره  های مختلف، برطرف شده و بسیاری از آن مشکالت 
آن  با  آن ها  که  پدیده هایی  از  یکی  است.  پابرجا  هنوز 
با  جوامع  همه   دامن گیر  و   می کنند  نرم  دست و پنجه 
میزان های مختلف بوده، تبعیض جنسیتی است. خشونت 
علیه زنان در حکم روایی ها پیشینه  درازی دارد، چنان چه 
در گذشته یونانی ها زن را موجودی پاک نشدنی و زاده  
شیطان می دانستند. این سخن که »زن حیوانی دراز مو 
ملت ها،  میان  ضرب المثل  به عنوان  است«  کوتاه فکر  و 
موج وار در حرکت بوده است. با گذشت زمان، آگاهی بشر 
باعث شد که گام  هایی علیه تبعیض جنسیتی برداشته 
دارد،  تبعیض کم و بیش وجود  شود. در جوامع مختلف 
اما حقوق زنان هنوز دغدغه  نظام  های مردساالرانه  حاکم 
است. یکی از این کشورها افغانستان است که آزادی زنان 

تا اکنون در این سرزمین بر مدار سیاست می چرخد.

صد  در  افغانستان  زنان  وضعیت  فشرده  بررسی 
سال اخیر

و  پیش رفت ها  اخیر  سال  صد  در  افغانستان  زنان 
عقب گرد هایی را از سر گذرانده اند که مرتبط به چگونه گی 
حاکمان  کشور  این  در  است.  بوده  جامعه  و  فرهنگ  
صعود و هبوط زنان در اجتماع را رقم زده اند. ممنوعیت 
پوشیدن برقع در اماکن عمومی از سوی امان اهلل خان در 
زنان  برای  را  تنفس  تا حدی فرصت  او،  زمان سلطنت 
از سوی  برقع  و  اجباری شدن حجاب  اما  آورد،  فراهم 
طالبان در افغانستان امروزی، به هدف وارد کردن فشار 
جامعه  از  آن ها  و حذف سیستماتیک  زنان  بر  مضاعف 

صورت گرفته است. 
و  افغانستان  مردم  برای  خان  امان اهلل  مدرنیته خواهی 
به ویژه زنان، عاملیت زنان را در گستره جامعه برجسته 
ساخته بود. اعمار مکتب و شفاخانه، فراهم سازی بورسیه 
تحصیلی برای زنان و وادار کردن آن ها به برداشتن برقع 
از اقداماتی بود که برای »توسعه « زنان صورت می گرفت 
بوی  و  رنگ  آن ها،  شدن  اعمال  چگونه گی  شرایط  و 
مردمی نداشت. تصویب قوانین خالف استدالل مبنی بر 
احساسات امان اهلل خان، متأثر از فرهنگ مدرنیته  اروپای 
شرقی و غرب بود. عدم سازگاری قوانین با عرف مردم، 
آن ها را به قیام علیه امان اهلل خان واداشت. پس از دوره 
به  و  کلکانی  حبیب اهلل  نه ماهه   حکومت  امان اهلل،  شاه 
تعقیب آن حاکمیت چهار ساله  نادر خان، به عدم اجرای 
جامعه،  سطح  در  زنان  توسعه  برای  اقدام  کوچک ترین 
شناخته می شوند؛ طوری که زنان ملزم به پوشیدن برقع 
شدند و دستاوردی از آن ها در این دوره در دست نیست.

دوره شاهی ظاهرشاه - پسر و جانشین نادر خان - از 
زنان  تحصیل  و  تعلیم  مورد  در  عصرها  درخشان ترین 
محسوب می گردد. زنان به عنوان آموزگار، داکتر، پولیس، 
بعدی،  مرحله   در  می کردند.  وظیفه  ایفای  و...  انجنیر 
پایانی  دهه   در  خورد.  رقم  نیز  زنان  سیاسی  مشارکت 
آغاز  نیز  چپی  زنان  فعالیت های  شاه،  ظاهر  حاکمیت 
شد. با سقوط نظام شاهی و روی کار آمدن اولین دولت 
 ،۱۹۷۳ سال  در  خان  محمد داوود  سوی  از  جمهوری 
روال سهم گیری زنان در بیرون از خانه تقریباً به یک امر 

موجودیت سد راه ها، سبب عقب مانده گی اکثر مردم شد. 
سرکوب  برای  ابزاری  به عنوان  همواره  سنت  و  دین  از 
به عنوان  همیشه  مثل  زنان  است.  شده  استفاده  زنان 
آسیب پذیرترین قشر، ضرر دیگری را در آن دوره متحمل 
حاکم  علت  دولت،  ضعف  و  فراراه  چالش های  شدند. 
شدن شدید عنعنه و سنت در جامعه بود. چرایی عدم 
دست یابی همه  زنان به حقوق مساوی را در چند سطر 

به بررسی می گیریم:
دیگر،  بزرگ  و چند شهر  پایتخت  بر  قدرت  تمرکز    -
والیات دوردست را از مزایای فرهنگ به اصطالح »نوین« 
پنجه   در  زنان  دوردست  والیات  در  ساخت.  بی بهره 
در  ناآگاهی  پذیرفتند.  را  برده گی  خانواده گی،  خشونت 
جوامع عقب مانده، به حدی ژرف است که زنان بی عدالتی 
فعالیت  مدنی  جامعه   می دانند.  خود  طبیعی  حق  را 
چشم گیری در شهرها داشت، اما مناطق ناامن در کنترل 
دولت نبودند و جامعه  مدنی هیچ گاه نتوانست به آن اقشار 
در دوردست ها، یاری رساند. آمار دقیقی از تعداد مکاتب 
و دانشگاه ها برای دختران وجود نداشت و قتل و کشتار 

زنان به صورت کامل ثبت نمی شد.
- کمبود بودجه  جامعه مدنی و سرازیر شدن میلیون ها 
دالر به دخل فساد، فاصله  بزرگی را میان دولت و اقشار 

جامعه برای رسیدن به آبادانی به میان آورد.
- قانون برای حمایت از زنان تصویب می شد، اما عملی 
نمی شد. مثال های زیادی از عدم تطبیق قانون در جامعه 

موجود است.
می دادند.  تشکیل  مردان  را  دولت  بلند پایه   مقام های   -
حضور سمبولیک زنان در نظام جمهوری باعث شد که 
اقدامات شان  و  نباشند  برخوردار  کافی  قدرت  از  آن ها 

جدی پنداشته نشود.
- تقلیل خواست آزادی زنان به سازمان های غیر دولتی 
)NGOs( و اهداف انسان دوستانه، یکی از عوامل بود؛ در 
حالی که سر پا ایستادن زنان برای بهبود وضعیت شان، 

حقی است فراتر از پروژه. 
و  امور  به  نسبت  قضایی  مراجع  مسوولیت ناپذیری   -
از  بعضی  آن چنان که  بود.  بعدی  عامل  زنان،  مشکالت 
را خانواده گی  زنان، مشکالت آن ها  به  مربوط  نهاد های 
دانسته و دخالت در آن را عار می پنداشتند. ریشه  نهاد ها 
آب  سنت  و  دین  دریای  از  زنان،  به  مربوط  مراجع  و 

می خورد.
- احکام شرعی که در قانون اساسی تصویب شده بود، 
برای  نبود . گرفتن طالق  زنان  کاماًل حل کننده  مسایل 
مردان سهل و برای زنان گذشتن از هفت خوان رستم 

بود.
عوامل  از  اجتماع  در  حقوق  شان  از  زنان  ناآگاهی   -
برابر  در  را  خود  اعتراض  زنان  که  است  عمده  ای 
نمی توانند.  ساخته  برجسته  خانواده گی  خشونت های 
اثرگذار  مردم  دید  گسترش  در  می توانستند  رسانه ها 
باشند، اما این سازمان ها نیز نتوانستند به درستی رسالت 
خویش را انجام دهند. ده ها مصیبت دیگر نیز هستند که 
از حوصله  این مقاله خارج است؛ مصایبی که زنان را در 

سیاه چال فرو برده است. 
دولت جمهوری عالوه بر عرصه زنان، در بخش های دیگر 
نیز نیازمند بازاندیشی در مورد ساختارهای خود بود، اما 
بی توجه به خواسته های اساسی، دنبال حل فرعی ترین 
زمینه   که  بود  دالیلی  از  یکی  خود  این  بود.  مشکالت 

زنان افغانستان در صد سال اخیر 
پیش رفت ها و عقب گرد هایی را از سر 

گذرانده اند که مرتبط به چگونه گی فرهنگ  
و جامعه بوده است. در این کشور حاکمان 

صعود و هبوط زنان در اجتماع را رقم 
زده اند. ممنوعیت پوشیدن برقع در اماکن 

عمومی از سوی امان اهلل خان در زمان 
سلطنت او، تا حدی فرصت تنفس را برای 
زنان فراهم آورد، اما اجباری شدن حجاب 

و برقع از سوی طالبان در افغانستان 
امروزی، به هدف وارد کردن فشار مضاعف 

بر زنان و حذف سیستماتیک آن ها از 
جامعه صورت گرفته است.
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کودک همسری،  کودکان،  و  زنان  فروش  خبر  است. 
خبرها  صدر  به  گاه به  گاه  ناموسی  قتل های  و  تجاوز 
آمده و بعد تا خبر بعد به فراموشی سپرده می شود. 
از دیگر سو در دهه های اخیر بارها زنان هر دو کشور 
لب به اعتراض گشوده اند؛ اجراهای هنری اعتراضی، 
مقاالت، اقدامات آگاهی بخش خارج از کشور و نوشتن 
کتاب و حتا اعتراضات خیابانی از آن جمله است؛ اما 
هر بار به  اشکال گوناگون سرکوب و خاموش ساخته 
در  پررنگی  نقش  گرچه  آن ها  اعتراضات  شده اند. 
آگاهی بخشی و جلب توجه رسانه ها و دیگر کشورها به 
این وضعیت بحرانی داشته، اما نهایتاً منجر به اعمال 
تغییر عملی در بدنه قانون ساز کشورها در حمایت از 

زنان نشده است.
کشور  دو  هر  مردم  و  زنان  آن چه  دیگر سو  از  اما 
است؛  مبارزات  همین  ادامه  دهند،  انجام  می توانند 
ادامه دادن به اعتراض و رساندن صدای شان به گوش 
مردم سراسر دنیا و تحت فشار قرار دادن حکومت های 
دیکتاتور - مذهبی تا براندازی این حکومت ها و اصالح 
سوی  به  حرکت  و  جنسیتی  برابری  نفع  به  قوانین 
جامعه  امن تر برای زنان. زنان هر دو کشور همچون 
در  اخیر  سال های  در  منطقه،  کشورهای  دیگر  زنان 
چندین موقعیت مختلف دست به اعتراضات مشترک 
زده اند که از جمله آن ها می توان به اعتراضات علیه 
در  طالبان  توسط  دختران  تحصیل  ممنوعیت 
از  پس  ایران  اخیر  سراسری  اعتراضات  و  افغانستان 

کشته شدن ژینا امینی اشاره کرد.
خواسته یا ناخواسته، مطالبات زنان در منطقه هم سو 
به  اعتراضات  از  جدیدی  موج  حاال  و  است  شده 
صورت های مختلف در حال شکل گیری و بروز است؛ 
موجی که در آن زنان نقش اصلی و فعال را دارند و 
اعتراضات نه فقط بر مسایل اقتصادی یا امنیتی، بلکه 

به برابری جنسی و آزادی های مدنی مبتنی است.
این دوره از لحاظ تاریخی و اجتماعی در خاورمیانه و 
انقالب ها  افغانستان، جدید است.  ایران و  به خصوص 
با محوریت زنان و آزادی های فردی آن ها، حق آن ها 
بلکه  پوشش،  فقط  نه  خود،  سرنوشت  تعیین  برای 
در  که  است  سال ها  شئون،  همه  در  تصمیم گیری 
اما حاال  به رسمیت شناخته شده،  غربی  کشورهای 
خاورمیانه  در  سراسری،  به صورت  بار  نخستین  برای 
مطرح می شود. نگاهی دقیق تر به تاریخ جنبش های 
که  چرا  است؛  امیدبخش  بسیار  زنان،  آزادی خواهانه 
به گواهی تاریخ، هر کجا این جنبش ها شکل گرفته، 
مداومت  و  پافشاری  خود  خواسته  بر  و  شده  هم سو 
کرده ، در نهایت به پیروزی ختم شده و آزادی را به 
ارمغان آورده است. گرچه حکومت های مستقر کنونی 
از پذیرفتن و به رسمیت شناختن این اعتراضات سر 
باز می زنند و در مقابل هر تغییری می ایستند، اما هنوز 
می توان امید داشت که به زودی دنبال انقالب گسترده 
در  اساسی  و  پایدار  تحول  شاهد  خاورمیانه،  کل  در 

مساله حقوق زنان و آزادی های مدنی باشیم.

ایران، شاید یکی  جنبش »زن، زنده گی، آزادی« در 
در  زنان  برابری خواهانه  جنبش های  پررنگ ترین  از 
سال های اخیر در خاورمیانه باشد؛ جنبشی که توجه 
بسیاری در تمام دنیا کسب کرده است، اما مسلما این 
جنبش به صورت مستقل و فقط در ایران بروز نکرده 
ابعاد  در  بسیاری  مبارزات  اخیر  سال های  در  است. 
جنسیتی  آپارتاید  علیه  منطقه  زنان  توسط  مختلف 
آن  اساس شکل گیری  و  پایه  که  است  گرفته  شکل 
شباهت های  مبارزات،  این  در  زنان  خواسته های  و 
تغییر  آستانه  در  که  گفت  می توان  دارند.  بسیاری 
آن  اساس  که  تغییری  خاورمیانه هستیم؛  در  بزرگ 
جهان  به  پیوستن  و  زنان  حقوق  فردی،  آزادی های 
مدرنی است که حکومت های اسالمی منطقه سال ها 
است سعی می کنند از آن فاصله بگیرند و از پذیرفتن 

حقوق اولیه انسانی زنان سر باز بزنند.
قوانین تبعیض آمیز و برخورد قهری با زنان در جوامع 
بسیاری  در  دارد.  طوالنی  تاریخی  سابقه  بشری، 
به واسطه  زنان  با  تبعیض آمیز  برخورد  این  کشورها، 
تاریخ  طول  در  مدنی  اعتراضات  و  طوالنی  مبارزات 
بهبود یافته است. به خصوص در قرن بیستم، قانون در 
بسیاری از کشورها با توجه به تغییرات اجتماعی مدرن 
و مطالبات زنان برای احقاق حقوق خود و به دست 
شده  به روز  و  کرده  تغییر  اجتماعی،  برابری  آوردن 
کشورهای  به خصوص  مذهبی،  حکومت های  است. 
اسالمی که توسط حکومت های دیکتاتوری - مذهبی 
اداره می شوند، در قبال این جنبش های برابری  طلب 
با  و  داشته  را  مقاومت  بیشترین  زنان،  آزادی خواه  و 
استناد به احکام اسالمی ضد زن، همچنان با کمترین 

تغییر به حکم رانی ادامه می دهند.
با تاکید بر عدم مالکیت زن بر بدن  قوانین اسالمی 
و  سخت گیرانه  قوانین  سویی  از  خود،  سرنوشت  و 
از  و  کرده  تصویب  زنان  علیه  بسیاری  محدود کننده 
سویی اجازه تصمیم گیری برای زنده گی زنان و حتا 
سطح  هر  با  و  سن  هر  در  مردان،  به  را  آن ها  جان 
اسالمی  قوانین  است.  کرده  تفویظ  تفکری،  و  سواد 
به  زنان دست  علیه  که  مردانی  برای  مجازاتی  عمال 
خشونت، تجاوز و حتا قتل می زنند، تعیین نکرده و 
حتا تصمیم گیری برای تحصیل، کار، حضانت از فرزند 
و خروج از کشور زنان، از جمله حقوق قانونی مردان 

شمرده شده است.
در حال حاضر ایران و افغانستان از جمله کشورهای 
قوانین  ضدزن ترین  و  متحجرانه ترین  که  اسالمی اند 
 ۴۳ در  ایران  اسالمی  جمهوری  دارند.  زنان  علیه  را 
سال گذشته و طالبان با در دست گرفتن قدرت در 
یک سال اخیر قوانین واپس گرایانه بسیاری را وضع 
کرده  و به نوعی به خشونت علیه زنان در تمام سطوح 
مشروعیت بخشیده اند. در مقابل، جنبش های مدنی 
اعتراضی زیادی نیز علیه این وضعیت شکل گرفته اند.

نابودی  دست مایه  زن،  ضد  قوانین  که  است  سال ها 
زنده گی بسیاری از زنان ایران و افغانستان قرار گرفته 

فرشته نزاکتی

زن،  زنده گی، آزادی

خواسته یا ناخواسته، 
مطالبات زنان در منطقه 
هم سو شده است و حاال 

موج جدیدی از اعتراضات به 
صورت های مختلف در حال 

شکل گیری و بروز است؛ 
موجی که در آن زنان نقش 

اصلی و فعال را دارند و 
اعتراضات نه فقط بر مسایل 
اقتصادی یا امنیتی، بلکه به 
برابری جنسی و آزادی های 

مدنی مبتنی است.

عالیه یلماز

جمعی  حرکات  که  حوزه ای  نخستین  گیرد. 
زمینه  می تواند  آن  بر  متکی  افغانستان  در  زنان 
را  دادخواهی  جنبش  جهت یابی  و  شکل گیری 
سیاسی  اغلب  و  اجتماعی  اصالح  و  تغییر  برای 
تولید  و  فرهنگی  نظم  بر  تمرکز  آورد،  فراهم 
روایت است. براساس روایت مبتنی بر اصل هویت 
مشترک، اصل ارزش بقا، اصل بسیج منابع، اصل 
وجود کنشگر خردمند و اصل ارتباط و  گفت وگو، 
جمعی  کنش  این  چشم انداز  به  نسبت  می شود 
امیدوار بود. دومین نظمی که بعد از دستگاه تولید 
روایت، یکی از نیازهای جدی  است، نظم سیاسی 
کارکرد اجرایی عدالت است. برای این نظم باید 
مکانیسم های  دادخواهانه،  مبارزات  مانیفیست 
از  بعد  تا  سازد  روشن  را  قدرت  عادالنه    توزیع 
پیروزی این روند، تجربه تلخ شکست های تاریخی 
تکرار نشود. آن چه بقا و تداوم یک مسیر سیاسی 
نظم  بازتعریف  در  دقت  می سازد،  مشخص  را 
سومی )نظم اقتصادی( است که راه های نیل به 
توسعه و رفاه را برای عام مردم هموار می سازد. 
وضعیت  از  گذار  و  مساله  طرح  که  است  روشن 
دموکراسی  ارزش های  کردن  نهادینه  و  موجود 
در کتاب ها و تیوری ها زیبا است، اما در سنگ زار 
کاری  افغانستان  مذهبی  و  فرهنگی  سنت های 
ساده نیست. به باور صاحب قلم، لحظه حساس 
پرسش های  به  روشن  پاسخ  ارایه  برای  تاریخی 
و  هستی شناسی  منظر  از  باال،   در  مطرح شده 
فرا  زنان  دادخواهی  جنبش های  معرفت شناسی 
درک  با  مبارزه  این  داعیه داران  است.  رسیده 
مسوولیت های خطیر تاریخی، رسالت سیاسی - 
اجتماعی  شان برای عبور از بحران هویتی و فایق 
آمدن بر مشکالت موجود، هیچ راهی جز تمرکز بر 
تعریف روایت کالن مبتنی بر واقعیت های عینی و 
ذهنی جامعه ندارند. بدون تعریف نقشه راه برای 
جنبش دادخواهی زنان، مطمینا هستند کسانی 
که از احساسات پاک و حتا مجبوریت توده های 
سرگردان در جاده، مانند هیزم در آتش استفاده 

کنند. 
از یک مساله کوچک آغاز شده و به  هر کنشی 
مبارزه بر سر قدرت می انجامد. تحجر و استبداد 
رژیم حاکم سبب اهتزاز پرچم دادخواهی توسط 
زنان گم نام افغانستان شده است. بدون شک اگر 
و  هدایت  برنامه  مطابق  و  به شکل  حرکت  این 
رهبری شود، زمینه جلب توجه بازیگران داخلی 
نبود  در صورت  می سازد.  فراهم  را  بین المللی  و 
پای بند  و  متعهد  با برنامه،  سازمان دهنده گان 
سرمایه  این  عمر  آزادی خواهانه،  ارزش های  به 
تجربه  زیرا  رفت؛  خواهد  بر باد  با ارزش  اجتماعی 
تلخ فرصت سوزی در کارنامه تعدادی از داعیه داران 
کذابی حقوق زنان ثبت است و کم و بیش صدایی 
از آن ها در آشفته بازار سیاسی به گوش می رسد. 
برای جلوگیری از عدم فروپاشی و سوءاستفاده از 
تمرکز  افغانستان،  زنان  کنش جمعی دادخواهی 
بر تحلیل وضعیت، تشخیص فرصت ها و تهدید ها، 
کشوری  بیرون  و  درون  ظرفیت های  شناسایی 
امنیت،  قدرت،  سیاست،  مفاهیم  باز تعریف  برای 
اقتصاد و هویت و همچنین برنامه ریزی مدون و 
متکی بر دانش، خرد، درک و بینش نسل آگاه، 
اقدامات عملی و گام های استوار از جمله تمهیدات 
زنان  به ویژه مبارزه هدف مند  الزامی عصر حاضر 
آزادی خواه کشور است. در فرجام باید خاطرنشان 
و  است  چرخش  حال  در  تغییر  کلید  که  کرد 
قطعه ها در حرکت اند و به زودی مستقر خواهند 
شد. پیش از آن که آن ها این کار را انجام دهند، 
پاشیده  هم  از  و  آشفته  بخش  این  دهید  اجازه 
افغانستان، خود را با روایتی نرم و مبتنی بر اقناع 
و پرهیز از زور و خشونت، نظم دهد. برای نیل به 
این مامول، مشت مضبوطی از اتحاد انگشتان نیاز 

است تا در کنار هم و هم صدا بمانیم.

در تاریخ هیچ صدایی بی پژواک نمی ماند. تحوالت 
آنی و غیر قابل انتظار، گاهی نقطه عطف در تاریخ 
مبارزات سیاسی گروه ها و جنبش ها بوده است. 
زیرساخت های  حوادث  تاریخی  سیر  بدون شک 
کلی  به شکل  را  ما  کشور  فرهنگی   - اجتماعی 
تخریب کرده و زمینه  ظهور  و رشد انواع تفکرات 
سیاسی ملهم از مکاتب فکری حاکم، در برهه های 
مشخص تاریخی را فراهم آورده است. اگر مروری 
باشیم،  داشته  معاصر  تاریخ  اخیر  سال  صد  به 
از  سیاسی  نظام های  انواع  کشور  که  می خوانیم 
شاهی مطلقه تا مشروطه، جمهوریت دیکتاتوری، 
 - سوسیالیستی  چپ  گرایش  با  رژیم هایی 
و  طالبانی  امارت  اسالمی،  دولت  کمونیستی، 
جمهوریت را تجربه کرده است. در کنار تحوالت 
سیاسی - نظامی، هیچ نهادی که منجر به رشد 
نداشته  وجود  شود،  اقتصادی  فراگیر  نهادهای 
مقاطع  در  متعددی  جریان های  و  گروه ها  است. 
عدم  و  سطحی  برنامه های  با  تاریخ،  از  مختلف 
راه های  بنیادین،  کاستی های  از  دقیق  شناخت 
پرخم و پیچی را برای گذار از وضعیت موجود به 

وضعیت مطلوب پیموده اند. 

پرسش های بنیادین این هایند که چرا افغانستان 
سیاسی،  مختلف  نظام های  رفت و آمد  از  پس 
دو  هر  و  نشده  فراگیر  دولت  تشکیل  به  موفق 
دهه مجبور به تکرار تاریخ و گردش باطل چرخه 
منازعه بوده است؟ عوامل گذار از جامعه سنتی 
به جامعه مدرن کدام هایند و با چه شرایطی قابل 
تطبیق در این جغرافیا خواهند بود؟ آیا تا اکنون 
مباحث بنیادین راجع به مشکالت و چالش های  
ناشی از عناصر فرهنگی - اجتماعی مزید بر طرز 
تفکر پاتریمونیالیسم که موجب تداوم و گسترش 
شده  راه اندازی  شده اند،  بحران  و  منازعه  دامنه 
چنین  تداوم  اجتماعی  و  سیاسی  نتایج  است؟ 
است؟  بوده  چه  افغانستان  مردم  برای  فکر  طرز 
آیا لحظه تاریخی برای نسل حاضر در صحنه اما 
اوضاع  تحلیل  با  تا  است  نرسیده  گم نام  همیشه 
به  بتوانند  کشور  درون  ظرفیت های  تشخیص  و 
زمینه  اجتماعی،  و  سیاسی  مفاهیم  بازتعریف 
را  اهداف  بر  مبتنی  جمعی  کنش  شکل گیری 
مساعد سازند؟ بن مایه فکری جنبش زنان در امر 
دادخواهی برای تامین حقوق اساسی شهروندی 
چشم انداز  چیست؟  سیاست  آشفته بازار  این  در 
حرکت های خودجوش، با توجه به  فضای حاکم 
چگونه  جهان  و  منطقه  افغانستان،  در  سیاسی 
است؟ مولفه ها و عناصر شکل دهی کنش جمعی 
در چنین شرایطی کدام ها بوده و برای ترسیم یک 
نقشه راه مبتنی بر روایت واقعی از برداشت های 
عینی و ذهنی جامعه، کدام گام های عملی را باید 

برداشت؟  
مسیر بغرنج عبور از بحران و خشونت، از مسیر 
برنامه ریزی های واقعی و تیور یزه کردن کنش های 
باشند،  مشخص  زمانی  تقویم  دارای  که  جمعی 
می گذرد. منشور یا مانیفیست مبارزات دادخواهی 
حوزه  سه  حداقل  برای  روشن  پاسخی  باید 
مشخص ارایه کند تا از تداوم با معنا و همچنین 
صورت  اطمینان  حصول  آن،  بودن  برنامه محور 

آینده جنبش دادخواهی زنان 
در افغانستان
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حاکمیت طالبان در کابل کار می کردم و به دنبال یک 
آینده روشن به خاطر کشور، خانواده و خودم بودم؛ اما 
با خاک  آرزوهایم  همه  پیشین  از سقوط حکومت  بعد 
یک سان شد و همه زنان سرکوب شدند و حتا مجبور 
کنم.«  فرار  ایران  به  طالبان  ترس  از  کشور  از  شدم 
جهانی  روز  ۸  مارچ،  مناسبت  به  صدیقی  پارسا  خانم 
همبسته گی زنان، خواستار بسیج مردان کشور و جامعه 

جهانی در برابر طالبان است. 
می برد،  سر  به  تبعید  در  اکنون  که  خبرنگار  این 
خاطرنشان می سازد که کشورهای جهان باید ادعای شان 
درباره حمایت از زنان افغانستان را به صورت واقعی عملی 
سازند. صنوبر عالوه می کند: »در کشوری که دختران در 
آن اجازه آموزش نداشته باشند، آیا ۸ مارچ وجود دارد؟ 
نزدیک به دو سال از حاکمیت طالبان می گذرد و تا حال 
هیچ قدرتی نتواسته جلو خودسری های طالبان را بگیرد 
چطور  ما  بخوانند.  درس  افغانستان  دختران  این که  تا 
می توانیم روز زن را تجلیل کنیم؟ در کنار جهان، مردان 
افغانستان نیز در خصوص عدم ایستاده گی در کنار زنان 
کشور، مقصر ند.« خانم صنوبر خطاب به جامعه جهانی 
می گوید: »کشورهای جهان ادعاها و تصویرسازی هایی که 
برای حمایت از زنان افغانستان می کنند را باید به واقعیت 
مبدل کنند. باید اقدام و عمل کنند تا زنان افغانستان 
به فراموشی سپرده نشوند؛ چون این ظلم پایدار نخواهد 
ماند و زنان افغانستان هیچ وقت این خاموشی را فراموش 

نخواهند کرد.«
تبعید شده  رسانه ای  کارمند  جباری،  نیلوفر  همچنان 

با فرارسیدن ۸ مارچ، روز جهانی همبسته گی  همزمان 
زنان، شماری از زنان افغان که در تبعید به سر می برند، 
علیه  جهانی  جامعه  و  کشور  مردان  بسیج  خواستار 
انتقاد  با  زنان  این  شده اند.  طالبان  زن ستیزانه  اقدامات 
از وضعیت موجود در کشور می گویند که هیچ زنی در 
کشورهای  از  آنان  ندارد.  خوب  روز  طالبان،  حاکمیت 
جهان می خواهند که ادعای شان در پیوند به حمایت از 
افغانستان را به صورت واقعی عملی سازند و برای  زنان 
وارد  افغانستان  جامعه  قشر  این  انسانی  حقوق  تأمین 
میدان عمل شوند. این در حالی است که ۷۰ کشور جهان 
در یک بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد، از وضعیت »رو به وخامت« حقوق زنان و دختران 
در افغانستان ابراز نگرانی کرده  و خاطرنشان ساخته اند 
که فراهم شدن زمینه آموزش زنان، شرط اساسی برای 
پایدار است. دبیرکل سازمان ملل  به توسعه  دست یابی 
تأمین  برای  از مبارزه  نیز تعهد سپرده است که  متحد 

حقوق زنان و دختران در افغانستان، دست برنمی دارد.
صنوبر پارسا صدیقی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان 
است که اکنون در تبعید به  سر می برد. پارسا صدیقی به 
به عنوان  رسانه های مختلف کشور  در  مدت چهار سال 
اجتماعی   - سیاسی  برنامه های  گرداننده  و  خبرنگار 
وظیفه اجرا کرده و دستاوردهای زیادی داشته است. این 
خبرنگار زن اما به دلیل تهدیدات امنیتی به ایران آواره 
شده و حدود هفت ماه می شود که به دور از خانواده در 

غربت زنده  گی می کند.
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  صدیقی  پارسا  صنوبر 
از  پیش  تا  که  بودم  زنانی  جمله  آن  از  »من  می گوید: 

شرایط  »در  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به  پاکستان،  در 
کنارشان  در  مردان  تا  دارند  نیاز  افغانستان  زنان  فعلی 
ایستاده گی و به خاطر حق آموزش و کار زنان دادخواهی 
کنند. این دادخواهی می تواند تاثیر مثبت باالی زنان در 
افغانستان داشته باشد و یک تغییر مثبت در وضعیت آنان 
به وجود بیاورد.« خانم جباری می افزاید: »همان گونه که 
یک پدر برای حق فرزند خود ایستاده گی می کند و زمینه 
را برای آموزش اوالد خود فراهم  می سازد، همان گونه ما 
زنان از همه مردان توقع حمایت داریم که در کنار زنان 

برای حقوق زنان دادخواهی کنند.«
در همین حال، شماری از زنان دیگر روز سه شنبه، ۱۶ 
محرومیت  کابل  در  جداگانه  گردهمایی های  در  حوت، 
و  کردند  نکوهش  را  طالبان  توسط  حقوق شان  از  زنان 
خواهان تأمین حقوق انسانی زنان در افغانستان شدند. 
این زنان در آستانه  فرارسیدن روز جهانی همبسته گی 
»حق،  عنوان  زیر  شعارهایی  و  کردند  راه پیمایی  زنان، 
در چهارراهی حاجی  آنان  دادند.  آزادی« سر  و  عدالت 
یعقوب شهر نو کابل تجمع کردند و شعار دادند: »شریعت 
ضعف  زن،  ضعف  است.  زنان  حذف  هدف  است،  بهانه 

جامعه و توانایی زن توانایی جامعه است.« 
به  قطع نامه ای  صدور  با  معترض  زنان  از  دیگری  گروه 
شهروندان  از  زنان،  همبسته گی  جهانی  روز  مناسبت 
خود  حکومت های  بر  که  خواسته اند  جهان  کشورهای 
طالبان  علیه  بیشتری  تحریم های  تا  کنند  وارد  فشار 
وضع شود. افزون بر این، ۷۰ کشور جهان در یک بیانیه 
متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  در  مشترک 

8 مارچ؛ از  گرامی داشت 

زن، انقالب، آزادی؛
معترضان در هرات: »ما سقوط نکردیم، 

چون سکوت نکردیم«

زنان تبعیدی خواستار بسیج مردان علیه طالبان شدند

گروهی از زنان و دختران معترض هراتی این شعارها را 
در سطح نواحی شهر هرات به افراد توزیع و بر در و دیوار 
از دختران این  خانه ها نصب کرده اند. همچنان گروهی 
شعار ها را روی پوقانه های هوایی نصب و در فضای شهر 

هرات رها کرده اند. 
حدیثه )نام مستعار( یکی از دختران معترض در هرات 
تحصیل  حق  از  طالبان،  اخیر  فرمان  از  پس  که  است 
محروم شده است. او با شمار زیادی از دختران و زنان در 
یک مکان سربسته در هرات جمع شده و در یک حرکت 
اعتراضی از روز همبسته گی زنان، تجلیل کرده است. این 
دانشجو در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که دختران 
افغان از حقوق اساسی شان محروم شده اند و حتا زن در 

حاکمیت طالبان به عنوان انسان شناخته نمی شود. 
افغان نیز حق دارند تحصیل  حدیثه می افزاید که زنان 
از  را  و کار  آموزش، تحصیل  نباید حق  کنند و طالبان 
دختران و زنان بگیرند. حدیثه عالوه می کند: »از همه 
حقوق محروم شده ایم، حق تحصیل نداریم، به کار اجازه 
داده نمی شویم، بیرون رفتن حتا در پارک های تفریحی 
را  زن  و حتا طالب  پنداشته می شود  ما جرم  برای  نیز 

به عنوان انسان نمی پذیرد.« 
هیچ  طالبان  که  می سازند  خاطرنشان  هرات  در  زنان 
سازشی با حقوق زنان نداشته و در تالش حذف مطلق 
زنان از جامعه هستند. پریسا، یکی دیگر از زنان معترض 

پارک های  بستن  و  تحصیل  و  آموزش  از  زنان  ساختن 
تفریحی به روی زنان در حکومت قبلی این گروه نیز رواج 

داشته و در حال حاضر نیز تطبیق می شود.«
نباید  این زن معترض تأکید دارد که کشورهای جهان 
طالبان را به رسمیت بشناسند؛ زیرا به باور او، رهبران این 
گروه برای فریب اذهان عامه و جامعه جهانی وعده های 
میان تهی می دهد و هیچ گاهی آن را تطبیق نمی کند. او 
می گوید: »اگر کسی طالب را به عنوان یک گروه مدرن 
و تغییریافته بپذیرد، سخت در اشتباه است. طالب با زن 
نمی خواهند  این گروه هیچ گاهی  است. رهبران  مخالف 
زنان به عنوان انسان به حقوق اساسی خود دست یابند. 
من از همه زنان می خواهم که علیه طالب انقالب کنند و 

این گروه نباید به عنوان حاکم افغانستان شناخته شود.«
به صورت  مردان  و  زنان  امروز  که  است  حالی  در  این 
همبسته گی  جهانی  روز  مارچ،   ۸ از  گروهی  و  انفرادی 
زنان، در سرتاسر جهان گرامی داشت به عمل می آورند. 
شهروندان افغانستان زیر حاکمیت طالبان اما آن چنانی 
که الزم است، از این روز تجلیل نمی توانند. بیشتر زنان 
مکان های  در  کشور  مختلف  والیت های  در  دختران  و 
سربسته و به دور از چشم طالبان برای تجلیل از این روز 
گرد آمده اند و علیه طالبان شعار می دهند. خواست بیشتر 
زنان، تأمین حقوق اساسی آنان از جمله آموزش، کار و 

آزادی است که از سوی طالبان سلب شده است.

۸ مارچ به عنوان روز جهانی همبسته گی زنان نام گذاری 
شده و از این روز در سرتاسر جهان با شیوه های متفاوت 
گرامی داشت می شود. در افغانستان اما از این روز به دلیل 
در  و  پنهانی  به گونه  طالبان  زن ستیزانه  محدودیت های 
فضاهای سربسته تجلیل می شود. طالبان به حدی زنان 
افغانستان را از حقوق و آزادی های شان محروم کرده اند 
که این قشر جامعه حتا نمی تواند از ۸ مارچ در فضای باز 
و عمومی همانند کشورهای دیگر جهان، تجلیل کنند. 
محدودیت ها،  این  وجود  با  هرات  در  زنان  و  دختران 
شعار  طالبان  علیه  و  انداخته  راه  به  مدنی  حرکت های 
داده اند. گروهی از زنان هراتی برای گرامی داشت از روز 
علیه  سربسته  مکان های  در  زنان  همبسته گی  جهانی 
طالبان شعار سر داده و گروه دیگری شعارهای انقالبی 

را بر در و دیوار شهر هرات نصب کرده اند.
 زنان و دختران در شهر هرات روز سه شنبه، ۱۶ حوت، 
با سر دادن شعارهای »زن، انقالب، رهایی«، »ما سقوط 
نکردیم، چون سکوت نکردیم«، »زن افغان حق زنده گی 
به  نه  هری زمین،  مبارزین  افغان،  زنان  »قیام  و  دارد« 
پرچم  زیر  تحصیل  به  نه  و  طالبان  پرچم  زیر  زنده گی 
کردند.  اعتراض  طالبان  محدودیت های  علیه  طالبان« 

نواحی  را در  در هرات است که شعار های ضد طالبانی 
شهر بر دیوار ها و دروازه های خانه ها نصب و زنان را به 
پریسا می گوید  است.  علیه طالبان دعوت کرده  انقالب 
که زنان افغانستان زنده گی و تحصیل زیر پرچم طالبان 
را نمی خواهند؛ زیرا به گفته او طالبان زن را به عنوان یک 
انسان نمی پذیرند و همه روزه در صدد حذف او از فضای 

عمومی اند. 
تغییر  هیچ گاهی  طالبان  که  است  باور  این  به  پریسا 
دارند،  باور  طالبان  تغییر  به  که  کسانی  و  نمی کنند 
»طالبان  می کند:  عالوه  او  می برند.  سر  به  اشتباه  در 
سیاست های دوره قبلی خود را پیش می برند و در حال 
محروم  عام،  مالء  در  زدن  شالق  هستند.  آن  تطبیق 

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه  حقوق 
بشر سازمان ملل در افغانستان، 

گفت : »سیاست عمدی و حساب شده  
طالبان«، انکار حقوق بشری زنان 
و دختران و محو آنان از زنده گی 

اجتماعی است. بنت در گزارش خود 
آورد که از شش ماه پایانی سال 

۲0۲۲ میالدی، وضعیت حقوق بشر 
در افغانستان وخیم تر شده است.

درباره وضعیت »رو به وخامت« حقوق زنان و دختران 
این  در  کرده اند.  ابراز  نگرانی عمیق خود  افغانستان  در 
بیانیه آمده است که منع آموزش و تحصیل برای زنان 
حقوق  از  را  جامعه  قشر  این  افغانستان،  در  دختران  و 
انسانی، محروم می کند. این کشورها تأکید کرده اند که 
تحقق کامل حق آموزش شرط اساسی برای دست یابی 

به توسعه  پایدار است. 
محوریت  با  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  نشست 
این  در  شد.  برگزار  حوت،  دوشنبه، ۱۵  روز  افغانستان 
نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه  حقوق بشر سازمان 
ملل در افغانستان، گفت : »سیاست عمدی و حساب شده  
طالبان«، انکار حقوق بشری زنان و دختران و محو آنان 
از زنده گی اجتماعی است. بنت در گزارش خود آورد که 
از شش ماه پایانی سال ۲۰۲۲ میالدی، وضعیت حقوق 

بشر در افغانستان وخیم تر شده است.
در  نیز  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
از  سازمان  این  که  است  گفته  زنان  کمیسیون  نشست 
مبارزه برای تحقق حقوق زنان و دختران افغانستان دست 
نمی کشد. او افزوده است که نشست کمیسیون زنان یکی 
از مهم ترین رویدادهای ساالنه در سازمان ملل است و 
زمانی که حقوق زنان در سراسر جهان مورد سوءاستفاده، 
تهدید و نقض قرار می گیرد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
به گفته آقای گوترش، پیش رفتی که طی چندین دهه در 
زمینه  حقوق زن به دست آمده، در حال از دست رفتن 
است. او در ادامه خاطرنشان ساخته که زنان و دختران در 

افغانستان از زنده گی اجتماعی حذف شده اند.
در  در حالی  زنان،  روز جهانی همبسته گی  مارچ،  از ۸ 
سرتاسر جهان گرامی داشت می شود که طالبان پس از 
افغانستان  بر  اسد ۱۴۰۰ خورشیدی  سال ها جنگ، در 
تسلط یافته اند. این گروه پس از تسلط بر کشور، اعالم 
چارچوب  در  افغانستان  در  زنان  حقوق  که  است  کرده  
»قوانین اسالمی« رعایت خواهد شد؛ اما به تدریج بیشتر 
ثانی  امر  تا  را  به شمول آموزش و کار  آزادی های زنان 
تعلیق کرده است؛ اقدامی که با واکنش های زیاد داخلی و 
خارجی روبه رو شده است. این واکنش ها اما هیچ تغییری 

در موضع طالبان به وجود نیاورده است.

8صبح، هرات
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زن در نظام طالبانی 
به مثابه انسان دارای 
حق و آزادی شناخته 
نمی شود. هر فرمانی که 
طالبان صادر می کنند، 
یک بخش عمده زنده گی 
و حقوق اساسی زنان را 
محدود و نابود می کند. 
زنان امسال با آپارتاید 
جنسیتی مواجه اند و 
حق سخن گفتن، درس 
خواندن، کار کردن و سفر 
کردن ندارند.

زنان افغانستان دومین  ۸ مارچ، روز جهانی همبسته گی 
زنان را زیر سیطره حاکمیت توتالیتر طالبانی سپری 
به  قدرت  طالبان  برگشت  از  پیش  روز  این  می کنند. 
شده  شناخته  آن  واقعی  مفهوم  به  افغانستان  در  نیز 
نبود. بسیاری از زنان و مردان از این روز به مثابه روزی 
عاشقانه تجلیل  و گرامی داشت می کردند. درک واقعی 
از  فلسفه وجودی این روز، زمانی که فرصت تبلیغ و 
کار جدی برای آن وجود داشت، نیز به میان نیامد . از 
همین  رو بسیاری از زنان نخبه و سیاست مدار از مردان 
انتظار دارند که در هشتم مارچ تحفه دریافت کنند یا 
به مهمانی دعوت شوند. چنین فهمی از ۸ مارچ، در 
تضاد با فلسفه وجودی این روز است. در این روز قرار 
نیست که به نوعی مدرن تر و مدنی تر سرسپرده گی و 
پذیرش غیرمستقیم فرودستی و وابسته گی اقتصادی 
روز  این  در  باید  زنان  شود.  گذاشته  نمایش   به  زن 
مصمم تر، قوی تر و استوارتر از هر روز توانایی، انگیزه 
صدای  بنشانند،  کرسی  بر  را  خویش  قدرت طلبی  و 

گفته  زنان  همبسته گی  جانی  روز  پیشینه   مورد  در 
می شود که کالرا زتکین، یکی از فعاالن جنبش چپ 
کنفرانس  دومین  در   ۱۹۱۰ آگست   ۲۷ در  آلمان، 
بین المللی زنان جهان در کپنهاگن دانمارک ۸ مارچ را 
به عنوان روز جهانی همبسته گی زنان پیشنهاد و اعالم 
کرد. از آن زمان به بعد از این روز به عنوان الگو و نماد 
تاریخی برای رهایی زنان و مبارزه با خشونت در همه 

کشورها تجلیل می شود.
هرچند از آن اعالم تا امروز یک قرن می گذرد و جهان 
بشریت تحوالت تلخ و شیرین متعددی را تجربه کرده 
و صنعت ارتباطات و تکنولوژی در اوج درخشش رسیده 
است، اما در بسیاری از نقاط جهان از جمله افغانستان، 
خشونت علیه زنان ادامه دارد و در سرنوشت زنان تغییر 

و تحول بنیادی پدید نیامده است. 
اگر سرنوشت و روزگار زنان افغانستان را مورد مطالعه 
قرار دهیم، با واقعیت های تلخی برمی خوریم که فهم و 
بر  فرهنگ مسلط  و شناخت  فهم  آن مستلزم  تحلیل 
مناسبات اجتماعی افغانستان است. ما از عصر امان اهلل 
خان تا امروز شاهد سه گسست تاریخی در افغانستان 
بوده ایم که این هر سه رخ داد سرنوشت زنان را نیز از 
این رو به آن رو کرده است. نظام امانی به دالیل مختلف 

جنسیتی مواجه اند و حق سخن گفتن، درس خواندن، 
کار کردن و سفر کردن ندارند. 

طرح مطالبات زنان افغانستان در ۸ مارچ، با خواست های 
دو سال قبل، بسیار متفاوت است. دیگر نظام سیاسی 
زنان  که  ندارد  وجود  دموکراتیک  و  پاسخگو  مشروع، 
در مقابل قوانین ناعادالنه و تبعیض آمیز آن بایستند و 
طرحی برای بهبود وضعیت و اصالح قوانین ارایه کنند. 
تالش و مبارزه کنونی زنان این است که موجودیت شان 
انکار نشود، به مثابه انسان دارای حق شناخته شوند و 
به جرم زن بودن، »پای شکسته و عاجزه«، به زیستن 
به هر قیمتی محکوم نشوند. حتا اگر طالبان بپذیرند 
که فردا دروازه های آموزشگاه ها و دانشگاه ها را به  روی 
زنان باز کنند، این رژیم، ناعادالنه ترین سیستم است 
قانون مند  را  زنان  سیستماتیک  حذف  به صورت  که 
می سازد. در هیچ  جای از برداشت طالبانی، زن به مثابه 

انسان دارای حق برابر با مرد شناخته نمی شود.
تمامیت خواه  نظام  برابر  در  تنها  را  زنان  طالبان  رژیم 
تبعیض گرا قرار نداده، بلکه حقوق سیاسی، اقتصادی، 
است.  گرفته  را  زنان  آزادی  همه  از  مهم تر  و  مدنی 
طالبان زنده گی نکبت بار را برای زنان ترسیم کرده اند که 
میلیون ها زن با خطر مرگ دست وپنجه نرم می کنند. 
چرخه  و  می کردند  دریافت  حقوق  که  زن  هزاران 
می چرخاندند،  را  خانواده گی شان  و  زنده گی  اقتصادی 
نزدیک به ۱۹ ماه می شود که در فضای یأس و خفقان 
به سر می برند و آینده خود را تیره وتار می بینند. زنان در 
افغانستان از مرحله تبعیض بین  زن و مرد فراتر رفته  و 
در معرض جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی قرار 
گرفته اند. امروز دختران و زنان معترض در برابر رژیمی 

زنان  که  شد  فراهم  شرایطی  طالبان،  گروه  حاکمیت 
کشور بتوانند دوباره در عرصه های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و آموزشی سهم فعال و قابل مالحظه  خودشان 

را داشته باشند. 
و  منطقه ای  داخلی،  مناسبات  بر  که  فعلی  شرایط  در 
و  وضعیت  به  خاصی  توجه  و  است  حاکم  بین المللی 
شرایط زنان وجود ندارد، لذا هر گونه تحول و تغییری 
زنان  اجتماعی  و  سیاسی  سرنوشت  در  است  قرار  که 
بیاید، با اتکا بر توان، اداره و اندیشه های خود ما )زنان( 

خواهد بود. 
همه  از  قبل  و  است  پرهزینه  و  دشوار  کاری  مبارزه، 
چیز مستلزم تحمل سختی ها و اندیشیدن و فکر کردن 
است که چگونه می شود برای رسیدن به اهداف جمعی، 
تالش های جمعی را سازمان دهی و رهبری کرد. اکنون 
باید این واقعیت را بپذیریم که تامین حقوق زنان توسط 
این تالش ها  و  است  امکان پذیر  آن ها  تالش های خود 
باید در چوکات تشکیالت منظم و اهداف تعریف شده، 

صورت بگیرد. 
ما  زنان جامعه  اسف ناک  بر وضعیت  مورد دیگری که 
تداوم بخشیده ، حضور تعدادی از معامله گران حوزه زنان 
است که هیچ تعهد فکری و اخالقی نسبت به سرنوشت 

قوانین  بر  و  بکشند  فریاد  را  تاریخ  حاشیه نشین های 
تبعیض آمیز و ضد زن رژیم های تمامیت خواه و نظام 
برده داری مدرن اعتراض کنند، نه این که دست برای 
فرو دستی دیگری بگذارند که به نوعی بازتولید اندیشه  

جنس دوم بودن را به نمایش بگذارد. 
فهم وارونه در گذشته از این روز سبب شده است که 
بار  زیر  نوعی  به  مارچ  زنان در ۸  رهایی بخش  مبارزه 
تبلیغات مخالفان و دگم اندیشان قرار بگیرد تا مشکالت 
گذشته را دست آویز امروز برای فرافکنی خویش کنند. 
با وجود همه کج  فهمی هایی که از این روز در گذشته 
و  مطالبات  طرح  بیان،  ابراز  فرصت  اما  داشت،  وجود 
ایجاد فشارهای الزم سیاسی و مدنی برای بر کرسی 
نشاندن حداقلی خواست های  زنان را فراهم ساخته بود. 
 ۸ حالی  در  طالبان،  حاکمیت  سال  دومین  در  زنان 
مارچ را گرامی می دارند که موجودیت زن، انکار شده 
است. زن در نظام طالبانی به مثابه انسان دارای حق و 
آزادی شناخته نمی شود. هر فرمانی که طالبان صادر 
اساسی  و حقوق  زنده گی  عمده  بخش  یک  می کنند، 
زنان را محدود و نابود می کند. زنان امسال با آپارتاید 

و  فراهم کرده  زنان  برای  را  پرورش  و  آموزش  شرایط 
مسیری را برای زنده گی زنان تعیین و تعریف کرد که 
در سرنوشت  فراوان  تغییر  عامل  می توانست  آن  ادامه 
زنان جامعه باشد؛ اما سقوط آن نظام وضعیت زنان را 
تامین  برای  تالش  که  کشانید  همان جایی  در  دوباره 

حقوق زنان از آن جا شروع شده بود. 
گسست دوم کودتای ۷ ثور بود که زمینه های برابری 
حقوقی را برای زنان فراهم کرد؛ اما پیروزی مجاهدین 
و استقرار نظام اسالمی تمام راه های منتهی به تامین 

حقوق و آزادی های مدنی زنان را بست. 
گسست سوم، سقوط امارت اول طالبان و استقرار نظام 
بالنده گی  برای  بسیاری  فرصت های  که  بود  جمهوری 
زنان و دست یافتن آن ها به حقوق و مزیت های انسانی 
رهبران  تغافل  به  دلیل  فرصت  آن  فراهم شد.  برابر  و 
سیاسی و معامالت پیدا و پنهان دیگر، پس از ۲۰  سال 
از دست رفت و زنان دوباره در سیاه چالی افتاده اند که 

قبل از این گسست  ها قرار داشتند. 
تاکید  با  آن  بر  و می توان  دارد  آن چه جای سخن  اما 
انگشت نهاد، وضعیت زنان جامعه افغانستان در شرایط 
امید  از  تا حاال هیچ روزنه ای  جدید سیاسی است که 
اول  دور  سقوط  از  پس  است.  نشده  باز  به  روی شان 

چ ۸ مار
و ضرورت فهم واقعی آزادی

ندارد.  باور  اعتراض  و  مدنی  مبارزه  به  که  دارند  قرار 
طالبان به  جای استفاده از روش های مدنی و سیاسی، با 

خشونت و میله تفنگ با زنان صحبت می کنند. 
را  تازه ای  کارشیوه های  و  روش ها  باید  زنان  بنابراین، 
بگیرند؛  فرا  دادخواهی های شان  و  مبارزه   ادامه  برای 
روش هایی که با واقعیت های موجود و تحوالتی که در 
اتفاق می افتد، نزدیک باشد. در کنار  نظام بین المللی 
راه  درست تر، گروه های  و  تاثیرگذارتر  شناخت روشی 
اگر  کنند.  اعتمادسازی  نخبه گان شان  و  زنان  متعدد 
میان  به  آنان  مختلف  و طیف های  زنان  میان  اعتماد 
می ریزد،  فرو  مبارزات شان  بنیادین  سنگ بنای  نیاید، 
شکل  مطالبات  ارایه  و  طرح  در  هماهنگی  و  انسجام 
و  انسانی  خواست های  به  رسیدن  راه  و  نمی گیرد 
برابری طلبانه شان را دشوار می سازد؛ زیرا سیاست های 
افراط گرایانه طالبان عالوه بر هدف قرار دادن آزادی و 
فراهم  را  آنان  میان  بی اعتمادی  بستر  زنان،  آرزوهای 
شده  نیز  مطالبات شان  چند دسته گی  باعث  و  ساخته 

است. 
وسطایی  قرون  تحقیر  و  سرکوب  دیگر،  طرف  از 
دینی  را صبغه  آن  روا می دارند،  زنان  بر  طالبان  که  
از  را  زنان  با  گفت وگوی  مجال  امر،  این  می بخشند. 
جامعه می گیرد. طالبان و دستگاه فکری آنان به زنان 
و همه مردم به چشم گناهکار و نادان می بینند. بناًء، 
برای این که این مبارزه سخت و طوالنی به نتیجه برسد، 
باید علیه تفکر طالبانی که در حال ریشه دواندن در 
میان اقشار مختلف جامعه از جمله زنان است، طرح نو 
درانداخت و برای یک مبارزه بی امان با فرهنگ ارتجاعی 

و پیش داوری های ضد زن و زنانه گی به پیش رفت.

زنان افغانستان ندارند، اما در جایگاه مدافع حقوق زنان 
تاریخ  فصل  تلخ ترین  افغانستان  زنان  گرفته اند.  قرار 
تردیدی  اما  می کنند،  تجربه  را  کشور  معاصر  سیاسی 

نیست که این فصل دیر یا زود به پایان خواهد رسید. 
به  سرنوشت ساز  و  حیاتی  روزگار،  این  در  که  چیزی 
بستر تالش های سازمان یافته  می تواند  و  نظر می رسد 
و هدف مند برای تحقق حقوق زنان افغانستان را فراهم 
کند، نظم بخشیدن به تالش های جمعی زنان است که 
از افغانستان شروع شود و تا دورترین نقطه جهان برای 
زنان،  انسانی  حقوق  تحقق  برسد.  زنان  حقوق  تحقق 
اولین هزینه ای که  کاری ساده و بدون هزینه نیست. 
برای این کار باید پرداخته شود، فداکاری برای رسیدن 
به یک هدف جمعی است که اساس آن را تعهد اخالقی 
کسانی  می دهد.  تشکیل  سازمانی  ایمان  و  اخالص  و 
که این اخالص و ایمان را ندارند و یا نشان داده اند که 
نشانه های از این اخالص و ایمان در اخالق و رفتار شان 
نیست، حامی و همکار زنان ستم دیده افغانستان نیستند. 
بدتر از همه این که افرادی که در ۲۰ سال گذشته از 
آدرس حقوق زنان افغانستان در عالی ترین موقعیت های 
سیاسی رسیدند و یا پول های هنگفت به  دست آمدند ، 
زنان  عدالت خواهانه  مبارزات  رهبری  هوای  نیز  امروز 

افغانستان را در سر دارند. 
اساسی  حقوق  به  افغانستان  زنان  می خواهند  طالبان 
مختلف  بهانه های  با  و  بیابند  دست  خویش  انسانی  و 
چهره ها و افکار واپس گرایانه خود را در عقب نهادهای 
دارای اعتبار بین المللی پنهان می کنند. واقعیت تلخ این 
اهداف خود  به  از دست یابی  افغانستان  زنان  که  است 
و اهداف جنبش همبسته گی زنان جهان فاصله بسیار 
زیادی دارند. این فاصله طوالنی را جز با آگاهی و فعالیت 

مستمر، جدی و همه جانبه نمی توان طی کرد.

امین کاوه 

مارچ؛۸
بهانه ای برای تغییر

شمیال توانا
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بیشتر  در  افغانستان  زنان  به خصوص  خاورمیانه  زنان 
گرفته اند.  قرار  جوامع  ظلم  مورد  تاریخی  دوره های 
برای  زمینه ای  همیشه  مردساالر  و  زن ستیز  جوامع 
سرکوب زنان و تضعیف آن ها بوده اند. در افغانستان اما 
به طور مشخص اگر بخواهیم زنده گی زنان را در طول 
زنان  که  می شویم  متوجه  ببینیم،  متفاوت  دوره های 
همیشه با محدودیت های زیادی روبه رو بوده  و هستند. 
این محدودیت ها شامل همه نوع محدودیت  بوده  است، 
از محدودیت های اجتماعی تا ممانعت های تحصیلی و 

نبود خدمات در بخش های مختلف.
وضع محدودیت  بر زنان افغان از خانه و خانواده آغاز و در 
جامعه بیشتر دامن گیر آن ها می شود. با وجود فشارهای 
در  که  بودند  زنان  این  امنیتی،  تهدیدات  و  گوناگون 
طول دو دهه اخیر به شکل چشم گیری برای شکستن 
محدودیت ها مبارزه کردند و به موفقیت های چشم گیری 

دست یافتند. 
پس از رسیدن طالبان به قدرت اما محدودیت ها بر زنان 
در جامعه افغانی به شکل متفاوت و وحشت ناکی تغییر 
افغانستان  در  زنان  آشفته   وضعیت  است.  داده  شکل 
از  کامال  زنان  آزادی های  است.  نگران کننده  به شدت 
آن ها گرفته شده و حقوق انسانی زنان زیر سوال رفته 
است؛ به عبارت دیگر، زنان به ملکیت شخصی مردان 

تبدیل شده اند. 
روزمره  زنده گی  از  بخشی  به   خشونت ها،  این  تحمل 
زنان بدل شده است. این شرایط پیچیده، اوضاع روانی 
زنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. زنان متحمل 
تهدید های فراوان امنیتی در این کشور ند. زندانی شدن 
محاکمه  برای  صحرایی  دادگاه های  برگزاری  فعاالن، 
با  زنان  اغلب  که  مواردی اند  از  آن ها،  کشتار  و  زنان 
آن ها روبه رویند. میزان بلند خشونت  و تبعیض، ترس و 
اضطراب را در زنان باال برده است. به نظر من این سطح 
از خشونت و محدودیت برای زنان در افغانستان هیچ 
جای شکی را باقی نمی گذارد که امروز زنان با مشکالت 
روحی شدید دست و پنجه نرم می کنند. شایع ترین این 
از  اضطراب پس  و  افسرده گی حاد  مشکالت، می تواند 

سانحه باشد.
متاسفانه تا بهتر نشدن شرایط اجتماعی زنان و کمتر 
نشدن خشونت ها، دشوار است که در مورد بهتر شدن 
شرایط روحی آنان صحبت کنیم. باید امیدی باشد تا 
زنان بتوانند بر ترس ها و اضطراب های شان غلبه کنند. 
زنان افغان برای بهتر شدن حال روانی شان، به حمایت 

خانواده ها و جامعه، بیش از هر چیزی، نیاز دارند.

؛ محدودیت های طالبا�ن

خانواده ها و 
جامعه از زنان 

حمایت کنند

وایت جمهوریت از زن بیشتر عاریتی  ر
باقی ماند 

هاجر محمدی

کامبیز رفیع

پس از رسیدن طالبان به قدرت اما 
محدودیت ها بر زنان در جامعه افغانی 
به شکل متفاوت و وحشت ناکی تغییر 

شکل داده است. وضعیت آشفته  زنان در 
افغانستان به شدت نگران کننده است.

میدان های  به  کارخانه ها  جای  به  مرد  میلیون ها 
جنگ رفتند، شاهد دگرگونی شد. نیاز به نیروی 
فزیکی زن  کمک کرد تا از نقش های سنتی وارد 
اقتصادی شود. جریان های فکری منتقد،  ساختار 
به ویژه افکار انقالبی چپی، از دید فرهنگی در این  
جوامع  در  زن ها  شد.  واقع  علت  بر  مزید  مسیر 
مختلف غربی خواهان حق رأی شدند و تا نیمه اول 
قرن ۲۰ شاهد کسب آن بودند. این روند پس از 
جنگ جهانی دوم شدت بیشتر گرفت. هنوز جوامع 

غربی با نابرابری دست مزد زن و مرد درگیرند. 
در  تاریخی،  بستر  این  برآیند  فیمینیستی  روایت  
انتزاعی  سویه  در  بیشتر  افغانستان  تاریخی  بستر 
چنین  شاهد  افغانستان  چون  است؛  دسترس  در 
است.  نبوده  سیاسی اش  اقتصاد  در  سرگذشتی 
افغانستانی  فیمینیست  اندکی  شمار  آن،  رغم  به 
کنند،  ایدیولوژیک خلق  که می توانستند ظرفیت 
سرمایه داری  جهان  روایت  به  شدند  متوسل 
برآمده  مرد  و  زن  برابری  موضوع  پیش رفته. 
انتزاعی  دریافت  این  با  غربی،  جهان بینی  از 
درگیر  نیمه مقدس،  هاله   و  ابهام  پس  در  بیشتر 

شعارپردازی های رومانتیک شد. 
در جامعه ای عمیقاً سنتی که هنوز شاهد ساختار 
زبان  حالت  خوب ترین  در  ناگزیر  است،  قبیله ای  
با  که  شد  گرفته  عاریت  غرب  از  فیمینیستی 
می زد،  متفاوت حرف  تاریخی  بستر  زاده   مفاهیِم 
بدون پیوندهای عینی ای که طی روندی در غرب 
مرد(  و  زن  برابری  جمله  )از  مفاهیمی  چنین  به 
منجر شد و دهه ها زمان گرفت. اختیار کردن این 
روایت، شاید بیانگر ناهنجاری فرهنگی  بیشتر بود 
تا کنشگری سیاسی ناشی از سردرگمی و تقالیی 
تلقی  مدرن  که  جهانی  با  فکری  رابطه  تأمین  بر 
می شود، به شکل آرمانی  و بازتاب بلندپروازی های 
فاصله  و  امروزی«  به »جهان  به رسیدن  معطوف 
»جهان  مأیوس کننده  واقعیت های  از  گرفتن 
عقب مانده« که افغانستان جزو آن محسوب می شد. 
لشکرگاه  و  بیشتر  پاریس  رویکرد،  این  چشم انداز 

کمتر بود.   
نبود حس  دوره،  آن  در  زن  رویکرد  دیگر  آسیب 
اشتراک مردها برای همراه شدن با زن ها در سطح 
عرصه  یک  به شکل  زن  موضوع  بود.  عام  فرهنگ 
حیثیتی باقی ماند که اغلب حوزه مسوولیت زن ها 
مردهای  نه  می شد،  تلقی  خارجی  نهادهای  و 

افغانستان.
سال های  در  البته  زن،  به  هم  دیگری  رویکرد 
اول آن دوره، هنوز وجود داشت که بیشتر تداوم 
حرکت های چپی قبل از دهه ۹۰ بود. آن جریان 
شاید بارزترین جریان حق زن از دید ایدیولوژیک 
در  جایی  تا  بود.  افغانستان  اوضاع  از  آن  درک  و 

در ۲۰ سال جمهوریت برجسته سازی حق و هویت 
سیاست  در  مشروعیت دهنده  مولفه های  از  زن 
و از دید جامعه عمده محسوب می شد، اما دچار 

خالهایی بود. 
نقش  به  رویکرد  مدت  آن  در  که  گفت  می شود 
بر دیگر عوامل، دو جریان  اجتماعی زن را عالوه 
شکل بخشید. در یک رویکرد، حق و هویت زن جزو 
سیاست های بزرگ بود. در آن ۲۰ سال افغانستان 
شاهد دوره جدیدی بود که کمتر عرصه ای از تأثیر 
آن بیرون ماند. یکی از مولفه های عمده این تأثیر، 

باال بردن نقش اجتماعی زن بود. 
با این حال، این دگرگونی بیشتر بر محور حق زن 
فرهنگ  که  معنا  این  به  او؛  هویت  نه  می چرخید، 
از  اساسی  بازتعریف  به  سوی  حرکت  شاهد  عام 
هویت زن در چارچوب این رویکرد نبود. آن گونه که 
حد اقل در رویکرد رسمی حزب دموکراتیک خلق 
تالش هایی صورت گرفت، در جهت برابری جنسیتی 
و به تبع آن، بازتعریف زن به عنوان انسان مساوی 
با مرد، این  بار چنین نبود.  تالش شد که با حفظ 
جنسیتی،  سلسله مراتب  و  فرهنگی  محافظه کاری 
دست وپا  زن   برای  هم  جایگاهی  مصلحتی  به گونه 
شود. قلمرو حاکمیت مردانه در عرصه های اقتصاد 
و سیاست اندکی محدودتر و در پهلوی آن و البته 
به میزان به مراتب کوچک تر، زن ها نیز شریک این 
خالف  تعریف،  این  بنیان  شوند.  پذیرفته  عرصه ها 
تعبیر متعهدتر مارکسیستی و این جهانی دهه ۸۰، 
»حقوق زن در اسالم« بود که تا حدودی، نه بنیادی، 

می توانست در فرهنگ عام تغییر ایجاد کند.   
به گونه مثال، تعیین درصدی نماینده های زن در 
پارلمان یکی از نمادی ترین پیامدهای این رویکرد 
بود. همچنان ایجاد وزارت امور زنان، خود یکی از 
بارزترین تناقضات هویت زن در آن دوره بود. زن ها 
و  نفوس مملکت  قوانین جزو  این که در  در حین 
گویا در برابر امتیازها و مسوولیت های آن مساوی با 
مردها تلقی می شدند، ایجاد وزارتی مختص به امور 
آن ها نشان می داد که هنوز به جایگاه »انسان های 
از امورشان از جامعه  مسلط« نرسیده اند و برخی 
وزارت خانه ها  متباقی  گویا  است.  متفاوت  عادی 
ساحه مسوولیت شان فراگیر بود و در این تصویر، 
وزارت  ارایه شد. آن  »امور زن ها« عرصه ای مجزا 
مامور رسیده گی به جمعیتی در بطن جامعه فراگیر 
و عادی بود؛ جمعیتی که نیم یا بیشتر از نیم نفوس 

کشور را تشکیل می داد. 
از دید اقتصادی  سهم زن شدیداً شکنند و تا حد 
زیادی به گونه تصنعی پابرجا نگه داشته شده بود. 
به  پا  زن  سرمایه گذاران  از  انگشت شماری  تعداد 
فروش  برای  اما  گذاشتند،  تولید  و  تجارت  عرصه 
زنان«  محصوالت  »نمایشگاه  بیشتر  اقالم شان 
برگزار می شد، به عنوان حوزه ای مجزا از بازار عادی. 
آن نمایشگاه ها مداخله ای بود در روند عادی بازار 
اقتصادی که به  جبر، نه در یک روند طبیعی، ایجاد 

می شد و برای مدتی کوتاه دوام می کرد.  
نقش ساختاری زن در اقتصاد عقب مانده افغانستان 
بومی  رشد  بر  کمتر  موجودیتش  توجیه  برای 
و  ماند(  باقی  ضعیف  حال  هر  در  )که  اقتصادی 
بود.  نمایشی متکی  و  ابزارهای مقطعی  بر  بیشتر 
بنیاد تداومش در نهایت وابسته بود به کمک مالی 

و مداخله بیرونی.  
خدمت  در  که  مفاهیمی  و  زبان  حال،  عین  در 
بازتعریف حق زن می توانست در داخل با ظرفیت 
آن  به  جای  بگیرد،  نوپا شکل  و  موجود  فرهنگی 
در چارچوب فرهنگ عمیقاً محافظه کار و اقتصاد 
بیرون  از  افغانستان،  قبیله ای  و  نیمه فیودالی 
عاریت گرفته شد که تقریباً بیگانه با اوضاع عینی 
افغانستان به موضوع زن می پرداخت. به طور نمونه، 
در نبود شرایط عینی، هدف غایی »مساوات حق 

مرد و زن« زیاد روشن نبود. 
در غرب، فیمینیسِم معطوف به مساوات جنسیتی 
بوده  غربی   سرمایه داری  محصول  زیادی  حد  تا 
است. از جمله نقش زن  در اوایل قرن ۲۰ در تولید 
اقتصادی، به ویژه در جریان جنگ جهانی اول که 

سلسله مراتب  جابه جایی  به  فرهنگی  سویه های 
از  مرد  و  زن  تعریف  بود.  یافته  دست  جنسیتی 
به عنوان  و  گرفته  به  چالش  را  سنتی شان  هویت 

تعهد ایدیولوژیک در جهت آن می رزمید. 
از  اما  پسا-بن  جمهوریت  آمدن  با  میراث  آن 
بود  گرفته  فاصله  خیلی  تاریخی اش  ریشه های 
و منتظر فرصت بود که اگر بتواند بار دیگر تبارز 
لویه جرگه  اولین موارد، در  از  کند. مثال، در یکی 
سال ۲۰۰۲، افغانستان در یک حرکت جسارت آمیز 
شاهد نامزدی یک زن، مسعوده جالل، برای ریاست 
بیشتر  سیاسی اش  پیوند  و  جالل  بود.  جمهوری 
برمی گردد به حرکت های چپی دهه های ۶۰ و ۷۰ 
میالدی در کابل و شمال شرق افغانستان. در ضمن، 
اساسی  قانون  لویه جرگه  در  جویا  ماللی  اعتراض 
از دیگر نمونه های آن ظرفیت سیاسی بود که در 
نوع خود سابقه نداشت. شاید هم به همین  دلیل، 
سیاسی ای  سنت  به  هم  جویا  شد.  توجه برانگیز 
گذاشت؛  جاوید  شعله  را  بنیادش  که  برمی گردد 
سنتی که در قالب سازمان انقالبی زنان افغانستان 
)راوا( در داخل و بیرون در دوره دولت اسالمی و 

سپس رژیم اول طالبان وجودش را حفظ کرد. 
آن دو اقدام در آوان دوره پسا-بن بیانگر ظرفیتی 
بود که تا آن  دم به نفس نفس افتیده بود، اما وجود 
امکان  ایدیولوژیک  دید  از  می توانست  و  داشت 
رشد پیدا کند. اما سیل کمک های مالی و رویکرد 
در  را  ظرفیت  آن  امریکا،  رهبری  تحت  سیاسی 

خدمت رویکرد اولی کنار زد.    
شاید تحول بنیادینی در آن دوره با دست رسی به 
آموزش مکتبی و دانشگاهی برای زن رقم خورد که 
به شکل ابزار موثر فرهنگی می توانست در درازمدت 
هویت های جنسی را دچار بازتعریف و جابه جایی 
سریال های  جمله  از  جمعی،  رسانه های  کند. 
تلویزیونی که زن ها را در نقش های متفاوت نشان 
اما  بود،  دوره  آن  موثر  ابزارهای  دیگر  از  می داد، 
متاسفانه مثل حق آموزش با پایان آن برهه خاتمه 

یافت. 
شکل  سال   ۲۰ آن  در  زیادی  حرکت های  طبعاً 
گرفت و نسل جدیدی وارد سیاست شد که هنوز 
در چارچوب فعال ترین اعتراض های مدنی در کابل 
و دیگر شهرهای افغانستان پس از قدرت گرفتن 
طالبان قابل مشاهده است؛ اما حق زن در آن دوره 
کمتر اقبال این  را یافت که از عاریتی  بودن فاصله 
ابهت و سنگینی یک ارزش اجتماعی را  بگیرد و 
کسب کند. برای رفع کمبود ارزشی، این رویکرد 
و  اسالم«  در  زن  »نقش  دامان  به  دست  اغلب 
»شریعت« می شد و هنوز نیز، اعتراض های مدنی 
اغلب با شعارهای برگرفته از همین ارزش خود را 

توجیه می کنند.
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برگ های  می زد.  موج  هوا  در  دل پذیری  خنکای  بود.  عصر 
درختان تنومند بید با  نوازش نسیم مالیم می رقصید و موسیقی 
تقدیم  می شد،  تلفیق  رود  امواج  موسیقی  با  که  را  دل نوازی 
طبیعت می کرد . هوای آفتابی به هر چیزی رنگ تازه ای داده 
بود. بند امیر که در دلش آفتاب را جا داده بود و با هر اهتزاز 
موجش آن را به رقص می آورد، درست در مقابلم جریان داشت. 
چشم در چشم به تماشای هم دیگر نشسته بودیم و از وجود 
هم حظ می بردیم. چنان دلتنگم شده بود که با تمام وجود به 
آغوشم گرفته بود. من هم د لتنگش شده بودم. تمام نیرویم را در 
چشمانم جمع کرده بودم و امواج رود، باال و پایین شدن تصویر 
مرا در آغوش رود، آفتابی را که دیگر توانایی آزردن چشمانم را 
نداشت، تماشا می کردم. غرق طبیعت و زیبایی هایش شده  بودم. 
به دوران کودکی ام که آن جا گذرانده بودم، غبطه می خوردم. 
پس از ۱۵ سال، آن جا هیچ تغییری نکرده بود، فقط به ضخامت 
درختان اطراف رود و تعداد خانه های دوروبر که همان حس 
و حال گذشته را داشتند، افزوده شده بود. در دلم اندوه گنگ 
و ناشناخته ، چیزی شبیه دلهره ـ نمی توانم توصیفش کنم ـ 
پیچیده بود. حس و حالی که قبال تجربه نکرده بودم. حالم شبیه 
کسی بود که هیچ چیز و هیچ کس آرامش نمی کند، حتا آن 
طبیعت و هوا. می خواستم دریابم که این اندوه از چیست و از 
چه چیزی مایه می گیرد. چشم از رود برداشتم تا شاید حال 
دلم را با کمک چشمانم مداوا کنم. زنی در کنار رود توجهم را 
جلب کرد. چند قدمی از من فاصله داشت، فاصله اش همان قدر 

بود که نتوانستم تشخیص بدهم کیست.
کمی جلوتر رفتم و از چشمان آبی رنگش او را شناختم. بیشتر 
بر  و  موهای سرش سفید شده  بود.  پیر شده  از سن و سالش 
پیشانی اش آویزان بود . صورتش چین و چروک برداشته بود و 
غصه  چشمانش  از  نداشت.  شدن  دیده   برای  جذابیتی  دیگر 
می بارید. شوق و اشتیاقی به انجام کارش نداشت، انگار مجبور 
به انجام آن بود. آن شور و اشتیاق دوران کودکی اش هم مرده 
دوری  جای  از  روحش  گویی  کردم،  برایش سالم  وقتی  بود. 
برگشت. بدون جواب  دادن به سالم، نگاهم می کرد؛ نه، فقط 
نگاهم نمی کرد، داشت مرا می خواند. دیدنش مرا آب می کرد. 
لختی گذشت، چشم از من برداشت و با آرامی جواب سالمم 
را داد و مصروف کارش شد. در سیمایش ترس و درمانده گی و 
ناامیدی را احساس کردم. حالش، حس ترحم مرا برانگیخت؛ 
حسی که خودم از آن نفرت داشتم و هرگز نمی خواستم کسی 

چنین حسی نسبت به من داشته باشد؛ اما آن جا...

به  تخته سنگی،   باالی  او  روبه روی  و  بود  کارش  مصروف  او 
تماشایش نشسته بودم.

بسیار آهسته و زوزه مانند پرسید: »چند سال گذشت؟«
آهی کشیدم، طوری که ریه هایم از غصه دیدن او خالی شد. 

گفتم: »شاید ۱۵ سال.«
به جای این که زبانش را به حرکت بیاورد، سرش را به نشان 

تایید تکان داد.
گفتم: »چرا...«

تو  مثل  است  ندارد. درست  و گفت: »چرا  پرید  وسط حرفم 
نیستم، اما زیاد هم...«

گفتم: »منظورم را نگرفتی.«
سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. آهی کشید و با حسرتی 

وصف ناشدنی گفت: »درس خواندی؟«
گفتم: »آری، سال سوم دانشگاه، دانشکده  ادبیات.«

طالبان یک گروهک تروریستی شناخته شده 
است  افغانستان  در  تجربه شده  و  جهان  در 
که اساس آن مبتنی بر ارزش ها و عقالنیت 
سیاسی - اسالمی نبوده، بل بر برداشت های 
استوار  اسالم  دین  از  سطحی  و  نادرست 
به  را  مردم  افسار  این که  برای  آن ها  است. 
دست بگیرند، اداره  متحجری را که به پندار 
پایه  است،  اسالمی«  کامال  این گروه »نظام 
ندادن  دست  از  برای  طالبان  گذاشته اند. 
مردم  بر  استبداد  هیچ گونه  از  انحصار،  این 
دریغ نمی کنند. روشن است که بدترین نوع 
حکومت، همانا حکومت استبدادی و بدترین 

استبداد، استبداد دینی است.
طالبان با ادعای اعمال قوانین شرعی، با هر 
طیف دیگری زیر نام »دشمنان اسالم و اصول 
دارند. طالبان همواره  قرار  آن« در مخالفت 
نظام های کفری و  را،  نظام های دموکراتیک 
غیرقابل قبول می دانند. از گذشته تا اکنون، 
طالبان دموکراسی را مردود می دانند، پیروان 
آن را تکفیر می کنند و کشتن آن ها را جایز 
برابر  در  طالبان، جنگ  عبارت  به  می دانند. 
دموکراسی و دموکرات  ها، جهاد در راه خدا 
است. اگر نظری بر فعالیت های دو سال اخیر 
به خصوص  طالبان  تاکید  بیندازیم،  طالبان 
برابری جنسیتی،  و  زنان  آموزش  مساله   در 
بیشتر بر مواردی بوده که شریعت وقت مد 

نظر داشته است.
بار دوم  کنترل  برای  آن که طالبان  از  پس 
بیشتر  گرفته اند،  دست  به  را  افعانستان 
گروه،  این  سوی  از  صادر شده  فرمان های 
با این  اعمال محدودیت  بر زنان بوده است. 
حال یکی از وعده های همیشه گی این گروه 
بشری  حقوق  به  گذاشتن  ارج  تروریستی، 
است.  بوده  زنان  ابتدایی  حقوق  به ویژه  و 
تحمیل قوانین سخت گیرانه  طالبان بر زنان 
و منع آن ها از حق تعلیم، حق تحصیل، حق 
فعالیت های  و  سیاسی  مشارکت  و حق  کار 
این  که  است  آن  بر  گواه  خود  اجتماعی، 
گروه در حال عادی سازی برده داری جنسی 
در افغانستان اند. طالبان سال ها با به حاشیه 
کشاندن زنان، در تالش از بین بردن هویت 
معضل  همواره  گروه  این  بوده اند.  آن ها 
جلوه  شرعی   - دینی  را  تحصیل  و  آموزش 
داده و زن را به عنوان جنس دوم، محروم از 

این حق دانسته است. 

به باور طالبان، مخاطب فریضه  آموختن علم 
و حکم آمده در قرآن برای )بنی آدم( جنس 
»مرد« است. طالبان در مخالفت با خواست 
کشورهای اسالمی منطقه و جهان و براساس 
خوانش سطحی خودی از شریعت، دستوراتی 
حقوق  سلب کننده   که  می کنند  صادر  را 
ابتدایی و انسانی زنان است. این گروه در کنار 
مخالفت آشکار با قرآن، منکر همه ارزش های 
مدرن چون آزادی و حقوق بشر ند. طالبان با 
افکار زن ستیزانه و نادانی از ارزش های امروز 
و دیروز، خواهان تحمیل اداره  مردساالر خود 
که  است  این  آن ها  ادعای  افغانستان اند.  بر 
)مرد(  اول  جنس  راهگشای  و  راهنما  قرآن 

مصروف بازی  کردن با دستان نحیف و الغرش شد و ادامه داد: 
»بعد از رفتن شما به شهر، من عروسی کردم. حاال صاحب دو 
را همین رود  تایش  اما یک  بودند،  تا  البته سه  اوالد هستم؛ 

کشت.«
با شنیدن این سخن، از رود ترسیدم. با خود گفتم: »شاید این 
رود دلتنگم نشده، بلکه هوس بلعیدن مرا دارد، یا شاید هم 
ظلم طبیعت فقط دامن انسان های ضعیف را می گیرد.« دنیای 
عجیبی  است. رودی  که به یکی آرامش می دهد، آرامش دیگری 

را از او سلب می کند.
دوباره سرش را پایین انداخت، انگار خجالت می کشید، شاید از 
من یا شاید از قصه غم انگیز ش. قصه نه، بلکه زنده گی اش. بابا 

جان! زنده گی که زنده گی  است، خجالت کشیدن ندارد.
به دنبال پاسخ به سواالت ناجوری که در ذهنم بود ، می گشتم؛ 

سواالتی که آرامش را از من گرفته بود .
گفتم: »سیمین!«

گفت: »سیمین ُمرد. سیمین ۱۵ سال پیش وقتی ازدواج کرد 
و از درس خواندن ماند، ُمرد. می دانی سیمین تنها یک دختر 
نبود؛ او آرزو بود، امید بود؛ اما وقتی آرزویش را گرفتند، دیگر 
سیمین نماند. از سیمین یک کالبد از آدمی مانده است که 
حرکت می کند. زنده گی که فقط به خوردن و خوابیدن نیست. 

حاال من مادر سهرابم، سیمین نیستم.«
که  است  بغضی   و  غصه  از  پر  انگار  که  می زد  حرف  طوری 
سال های سال گلویش را گرفته است و می خواهد خفه اش کند.

پر شور  سیمین  آن  این  بود.  مرده  سیمین  می گفت،  راست 
رویابافی می کرد.  و  لبخند می زد  نبود؛ سیمینی که همیشه 
این سیمین اصاًل رویا را نمی شناخت و خندیدن را نمی دانست. 

به راستی او مادر سهراب بود، سیمین نبود.
چون هیزم نم ناک روی آتش شده بودم که نه می سوزد و نه 

از سوختن رهایی می یابد، فقط زجر می کشد و دود می کند.
مرگ همیشه برایم وحشت ناک بوده  است؛ اما این نوع مرگ را 

هرگز تصور نمی کردم.
اشک اندکی دور چشمانم حلقه زد و مانند پرده ای بین من و 

مادر سهراب حایل شد . نمی دانم چرا گریه کردم و چرا...
اما، او برعکس من، گریه نمی کرد. شاید به اندازه کافی گریسته 
بود و می دانست که از گریستن چیزی حاصل نمی شود، یا شاید 

اشک هایش تمام شده بود .
سکوت سرد و سنگینی در کنار رود آبی حاکم شده بود، از آن 

سکوت های عذاب آور و پرسش برانگیز.
بوی  با  یأس،  و  ناامیدی  بوی  می داد.  ناشناخته ای  بوی  فضا 
علف های اطراف رود آمیخته و فضای غیرقابل تحملی را ایجاد 

کرده بود.
گفتم: »حال بچه هایت چطور است؟«

گفت: »بعد از این که آرزوهایم با خاک یک سان شدند، دیگر 
هیچ کس و هیچ چیزی برایم مهم نبوده و نیست. خالف دیگران، 
هیچ حسی نسبت به بچه هایم ندارم. اصال برایم مهم نیستند. 
وقتی پسرم در دریا غرق شد، حتا یک قطره اشک هم نریختم. 

نمی دانم چرا، شاید مرده باشم و خودم نمی دانم.«
»نهیلیسم« را آن جا دیدم، در چشمان بی فروغ آن زن.

هوا خفقان آور شده بود. به جای او، من بغض کرده بودم. فکر 
می کردم که به سختی نفس  می کشم.

اهمیت  برایش  چیزی  هیچ  بود.  بی تفاوت  اما  سهراب  مادر 
نداشت، نه زنده گی و نه فرزند. آفتاب کم کم عزم غروب داشت. 
شاهد  نمی خواهد  و  می گیرد  دلش  گاهی  هم  غروب  شاید 

زشتی های این دنیا باشد.
حالت  با  نداشتم.  را  تحمل چیزی  دیگر  غروب سان،  هم  من 

خسته و افسرده گفتم: »خدا مهربان است.«
گفت: »خدا که با من مهربان نبود، دیگران را نمی دانم. این 
دنیایش که عذاب آور است، آن دنیایش را نمی دانم. بهشت و 
دوزخش برایم مهم نیست. زنده گی یک نواخت و راکد، خیلی 
و  بروم  به خواب عمیقی  که  آرزو می کنم  است.  کسل کننده 

هرگز بیدار نشوم.«
ناامیدی و مرگ عاطفی یک زن چنان بر روح  شنیدن قصه  
و روانم تأثیر گذاشته بود که همه چیز را زشت می پنداشتم. 
با  محصورشده  رود  و  پرنده گان  آواز  تا  گرفته  دریا  شرشر  از 
درختان، همه و همه، به نظرم زشت می آمد . چیز زیبایی وجود 
نداشت. البد همه  آن زیبایی ها که قبال به نظر می رسید ، سرابی 
بیش نبود . دانستم که زیبا و زشت  دیدن دنیا، بسته گی به روح 
نگفتم، حتا خداحافظی هم  دارد. دیگر چیزی  آدمی  روان  و 
نکردم؛ فقط از جایم بلند شدم و از او فاصله گرفتم. رفتم تا 

گریه های خودم را قدم بزنم.

است و این جنس می تواند راهنمای جنس 
تروریستی  گروه  باشد.  دنیا  در  )زن(  دوم 
در  گسترده،  تبعیض  پیش گیری  با  طالبان 
صدد حذف زنان از جامعه  و صحنه  سیاسی 
توانسته  طالبان  فرمان های  است.  افغانستان 
دین »اسالم« که پیروانش را به تعقل و تفکر 
دعوت می کند را تبدیل به هیوالی غیر قابل 
تحمل بسازد. دینی که به تعریف طالبان در 
بستر آن علم و دانش حرام و قتل و جنایت 

روا خوانده می شود.
بدون شک انسان عاقل کسی  است که با فهم 
عقالنی و شعور انسانی، به جهان می نگرد. در 
قرآن نیز آمده  است: »کسانی که می دانند، با 
کسانی  که نمی دانند، برابر نیستند«. طالبان 
سیاسی اند.  و  علم  دینی  فاقد  خود  ذات  در 
درونی  عقده  های  بردن  بین  از  برای  آن ها 
خویش از هیچ نوع ظلم و استبداد بر مردم 
فاقد  طالب  سیاست گران  نمی ورزند.  دریغ 
باشند،  سیاست گر  این که  از  بیش  دانش، 
افرادی با عقده های دینی و مذهبی اند. یکی 
گروه،  این  غیر عقالنی  و  بارز  مشکالت  از 
از  پس  ماه  یک  است.  مدرنیته  با  دشمنی 
اولین  به حکومت، آن ها در  رسیدن طالبان 
پرده  پسران،  و  دختران  صنوف  بین  اقدام 
را  درسی  مدتی صنف های  از  بعد  کشیدند. 
دروازه های  آن،  از  پس  و  کردند  جدا  کامل 
دخترانه  خوابگاه های  و  دانشگاه ها  مکاتب، 
با  مردان  تحریک  از  »جلوگیری  بهانه   به  را 
سفر  حق  زنان  بسته اند.  زنان«  حجابی  بد 
بدون محرم شرعی را نیز از دست داده اند و 
اقامت آنان در خوابگاه ها، خالف اوامر اسالمی 
خوانده شده است. این در حالی  است که همه 
دانشجویان پیش از سقوط افغانستان نیز با 
یونیفورم مناسب و با رعایت حجاب اسالمی، 
به مکاتب و دانشگاه ها می رفتند. خوابگاه های 
دختران در سراسر کشور جدا بود و تمام امور 
خوابگاه و مکاتب آن ها را زنان اداره می کردند.

زنان یکی از قربانیان اصلی جنگ چندین ساله  
و  رسم  دست خوش  سال ها  که  طالبان اند 
شده اند.  افغانستان  سنتی  جامعه   رواج های 
از  قربانی گیر  و  بد  سنت های  از  یکی 
و  اجباری  ازدواج های  افغانستان،  در  زنان 
تالش های  وجود  با  است.  کودک همسری 
بسیاری از نهاد های مدافع حقوق زنان در ۲۰ 
سال اخیر زیر عنوان »مبارزه با خشونت علیه 
زنان«، هنوز این معضل حل نشده و با سقوط 
افغانستان، افزایش یافته است. بر بنیاد شواهد، 
برخی از دختران بنا بر مشکالت اقتصادی، 
نبود قوانین و نهاد های حامی برای زنان، فقر و 
بیکاری، به امید به دست آوردن آزادی فردی 
و رسیدن به وضع بهتری از زنده گی، تن به 
ازدواج  می دهند. این ازدواج ها همیشه موفق 
از آب درنمی آیند. این تجربه های ناخوش آیند 
برای زنان در بیست  سال حکومت جمهوری 
اسالمی نیز یکی از چالش های حل ناشده در 
جامعه  سنتی افغانستان بود. باید یادآور شد 
که سال ها تالش های مدافعان حقوق زنان و 
واریز شدن پول به جیب جمهوری اسالمی، 

نتوانست دردی از این زنان را دوا کند.
زنان افغانستان اما هنوز به هیچ قیمتی حاضر 
اعتراضات  نیستند.  گذشته  به  برگشتن  به 
به  خالی،  پهلوی  با  که  می دهد  نشان  آنان 
امید فردای بهتر، تجمع کرده و شعار آزادی 
را سر می دهند. زنانی که نه تنها با محدودیت 
بلکه  مواجه اند،  طالبان  شدید  مخالفت  و 
مخالفت های جامعه  سنتی نیز در برابر آن ها 
امروز  آن ها  است.  افزایش  حال  در  روز  هر 
این که دست  وجود  با  و  از گذشته  با اراده تر 
از مبارزه نکشیده اند، با تشکیل جنبش های 
هیوالی  برابر  در  جنگ  به  خودجوش 

افراط گرای طالب ادامه می دهند. 

عباس احمدی

سودابه عزیزی

سیاست دیرین طالبان
برده گی زنان؛

گفت: »خدا که با من مهربان 
نبود، دیگران را نمی دانم. این 

دنیایش که عذاب آور است، 
آن دنیایش را نمی دانم. بهشت 

و دوزخش برایم مهم نیست. 
زنده گی یک نواخت و راکد، خیلی 

کسل کننده است. آرزو می کنم 
که به خواب عمیقی بروم و هرگز 

بیدار نشوم.«
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منشورهای جهانی حقوق بشر 
در مورد حقوق زنان همچنان 

غیرجامع باقی مانده است و به 
همین دلیل انقالب های مردمی 

به هیچ عنوان نتیجه بخش 
نخواهند بود، مادامی که در نظام 

]مرد ساالرانه [ حاکمه  قدیمی 
و نظام های معاصر تغییری به 

وجود نیاید؛ چرا که این قیام ها 
و اعتراضات بر بنیاد برده گی 

زنان )به عنوان نیمی از پیکره  
جامعه( استوار ند. به طور 

مثال، چرا انقالب های فرانسه، 
انگلستان، امریکا و روسیهـ  

چه سوسیالیستی و چه لیبرال 
ـ در تغییر نظم حاکم طبقاتی 

مرد ساالر ناکام بوده اند؟

اخالق توسط ]نظام[ مردساالرانه تکوین یافت. زمانی 
از  کرد،  پیدا  کنترل  زن  بر  مردساالرانه[  ]نظام  که 
رهگذر قدرت، خشونت و برده گی زن را تحت سلطه  
]اعمال[  توانایی  و  قدرت  مردانه گی،  گرفت،  خود 
نبردهای  در  آن  دنبال  به  و  کرد  کسب  را  خشونت 
سیاسی، نظامی و مذهبی به پیروزی نایل آمد. مفهوم 
مردانه گی موجب شد که مردان مسلح بر زنان، زمین، 
دیگران  معنوی  و  مادی  محصوالت  و  دیگران  منابع 
تعدی کند. این محصول مردانه گی است که در جریان 
سال ها شکل گرفته است. افرادی که در این سرزمین ها 
به برده گی گرفته شده بودند، توانستند با انقالب های 
حکومت،  صاحبان  سرزمین ها،  اربابان  علیه  پی درپی 
صاحبان سرمایه، فرهنگ و علم، فلسفه، دین و اخالق 
قیام کنند. با این اوصاف هر مرد انقالبی که علیه ظلم 
و ظالم قیام می کرد، همسری در خانه داشت که بر او 
ستم روا می داشت. در حالی که آن زن برای آن مرد 
انقالبی ]همسرش[ و فرزندانش بی هیچ چشم داشتی 
زحمت می کشید، اما تمامی حقوق انسانی اش بر اساس 
قانون ازدواج برده داری بوده که تا امروز هم در ذات 
پا  زیر  و  حقوقش غصب  است،  ساری  و  جاری  خود 

گذاشته شده و می شود. 
بین  از  برای  تاریخ  انقالب های  از  بسیاری  رو،  این  از 
بردن ظلم با شکست مواجه شده است؛ چرا که دور از 
فضای خانه و خانواده انجام شده اند؛ به تعبیری ]این 
انقالب ها[ میان امر شخصی )خصوصی( و امر سیاسی 
منحصر  را  انقالب  ]و  شدند  قایل  تمایز  )عمومی( 
نظام  در   انقالب  و  تغییر  نه  کردند،  سیاسی  امر  به 
خانواده [. به همین دلیل است که اکثریت انقالب ها، 
بی عدالتی هایی را که در حق زنان انجام می شد، بسیار 
کم و اندک مرفوع کردند؛ البته با شکست های مکرر. 
]در این جوامع[ اگر زنی از زندان آزاد می شد، این به 
معنای آزادی نبود و در حقیقت به معنای وارد شدن به 
زندانی دیگر بوده است. به طور مثال از زندان باکره گی 
و  پیری  زندان  به  مادری  زندان  از  ازدواج،  زندان  به 
زندان  از  برقع،  زندان  به  حجاب  زندان  از  ناامیدی، 

پوشش و در خانه ماندن به زندان برهنه گی و آبرو. 
زنان  مورد حقوق  در  بشر  منشورهای جهانی حقوق 
همچنان غیرجامع باقی مانده است و به همین دلیل 
انقالب های مردمی به هیچ عنوان نتیجه بخش نخواهند 
بود، مادامی که در نظام ]مرد ساالرانه [ حاکمه  قدیمی 
و نظام های معاصر تغییری به وجود نیاید؛ چرا که این 
قیام ها و اعتراضات بر بنیاد برده گی زنان )به عنوان نیمی 
از پیکره  جامعه( استوار ند. به طور مثال، چرا انقالب های 
فرانسه، انگلستان، امریکا و روسیه ـ چه سوسیالیستی 
و چه لیبرال ـ در تغییر نظم حاکم طبقاتی مرد ساالر 

و  بی عدالتی  احساس  از  بیش  را  انسان  چیزی  چه 
اشتیاق به عدالت، به شورش و انقالب می کشاند؟ اما 
ظلمی که بر زنان می رود، متفاوت از ظلمی است که 
بر مردان می رود؛ تنها به این دلیل که زن به جنس 
مخالف تعلق دارد. زنان در معرض بی عدالتی جسمی، 
اقتصادی،  بی عدالتی  با  مواجهه  در  و  بیولوژیکی 
قرار  حقوقی  و  اجتماعی  مذهبی،  اخالقی،  سیاسی، 
دارند. این ظلم شش گانه از زمان غصب قدرت سیاسی 
و اقتصادی از یک سو و سلطه بر نهاد دین، حقوق و 

ناکام بوده اند؟ دلیل آن ساده است؛ زیرا آن انقالب ها 
شامل ]انقالب[ در خانه و  ]تغییر[ سلطه  مردان بر 
]مختلف[  ادیان  از  انقالب ها  این  اکثر  نبوده اند.  زنان 
زنان  بر  را  ادیان خشونت و ستم  این  و  اخذ شده اند 
حاکمان  غالب  به طور  طرفی،  از  می کنند.  سفارش 
سیاسی در دولت ها در برابر نهاد روحانیت و مرجعیت 
این  در  که  همان طور  می کنند.  عقب نشینی  روحانی 
مخالفت  االزهر  روحانیون  که  دیدیم  مصر  در  اواخر 
خودشان را با لغو طالق شفاهی توسط رییس جمهور 
]عبدالفتاح السیسی[ ابراز داشتند و از رییس جمهور 
خواستند که طالق شفاهی را لغو نکند. این گونه، زن 
مصری توسط قانونی اداره می شود که هیچ تفاوتی با 
قانون برده داری ندارد. مرد مصری حق دارد تا چهار 
ادب کردن لت و کوب  برای  را  باشد، آن  ها  زن داشته 
کند و یا به طور شفاهی طالق شان دهد. حتا ممکن 
است دختر، همسر و خواهرش را بکشد و از دادگاه به 
نام شرف، سربلندی و مردانه گی بی گناه و یا با تخفیف 

مجازات بیرون آید. 

جای تعجب نیست که خشونت مردانه و یا به اصطالح 
»آزار و اذیت مردان علیه زنان« نقش بارز و برجسته ای 
در ایجاد و ترویج حوادث خشونت بار و آکنده از جنایت 
در تاریخ از شرق تا غرب داشته است. به عنوان مثال، 
امریکا و رییس جمهورشان و  ایاالت متحده   حتا در 
ثروت  و  نفوذ  شهرت،  دارای  که  مرد شان  هنرمندان 
مردان  اخالق  فکری،  و  سیاسی  انقالب های  هستند، 
امکان  نداد.  تغییر  آن جا  در  را  مردانه گی  فرهنگ  و 
بشر  حقوق  مدافع  که  لیبرالی  دموکرات  مرد  دارد 
است و یا امکان دارد مرد سوسیال مارکسیستی که 
مدافع حقوق کارگران و فقرا باشد، علیه زنان خشونت 
بورزند. حتا امکان دارد که هنرمند مشهور یا نویسنده  
بر دختری که هنوز ۱۰ سالش تمام  انقالبی جهانی 

وز زنـان در جهان  انقالب امر

اواخر  این  در  که  کند. همان طور  تجاوز  است،  نشده 
زنان  علیه  امریکایی  هنرمندان  از  بسیاری  دیدیم، 
مدرن،  انسان گرایانه  عقاید  حتا  و  می کنند  خشونت 
رفتار خشونت آمیز مردانه شان را نسبت به زنان تغییر 
نداده  است. چه میزان فیلسوف ها و عالمانی که نظریات 
و سخنرانی های بسیاری در مورد اخالق، عدالت، آزادی 
و کرامت انسانی ارایه داده اند. با وجود این ]نظریات و 
سخنرانی ها[ زنده گی  آن ها در خانه و میان خانواده شان 
زنان و دختران شان[  ]علیه  از خشونت و ستم  مملو 
است؛ حتا کارل مارکس، نظریه پرداز آزادی کارگران 
و کشاورزان و دهقانان، زنی را که بچه  نامشروع از او 
به دنیا آورده بود را مورد ظلم و خشونت قرار می داد 
و فرزندش را رها کرد و به دوستش فردیک انگلیس 

سپرد تا از او مراقبت کند.
 با انقالب کارگران ستم دیده در مزارع و کارخانه ها و 
اقتصادی  برابر ستم  در  افکار سوسیالیستی  ترویج  با 
سرمایه داری، کارل مارکس در افق سیاسی و فرهنگی 
شروع به درخشش کرد و افکار و نظریاتش در میان 
توده ها منتشر شد. انقالب نه تنها از مردانه گی مردان 
نکاست، بلکه بر آن مهر تایید گذاشت و این نویسنده  
انقالبی مورد تایید و احترام همه قرار گرفت و نام و 
نظریاتش به عنوان یکی از پیش گامان رهایی و آزادی 
در تاریخ ثبت شد. اما همکار زنش که یک نظریه پرداز 
انقالبی و شورشی است، از طرف شوهرش، همکارش 
جامعه  و  دولت  در  افراد  دیگر  و  برادرش  حتا  یا  و 
مورد خشم و خشونت قرار می گرفت. این نویسنده و 
نظریه پرداز زن انقالبی در زنده گی و مسایل اخالقی اش 
با تهدید مواجه می شد و به او می گفتند که خداوند او 
را مونث خلق کرده است، نه مرد، پس قانون اطاعت 
به آسانی  کردند.  تحمیل  او  بر  را  حقارت  پذیرش  و 
به  شد؛  واقع  ظلم  مورد  انقالبی  زن  نظریه پرداز  این 
این دلیل که می گفتند او خالف خواست و اراده  خدا 
خروج کرده است. همچنین معتقد بودند که مفهوم 
زنانه گی شامل انقالب، شورش و حتا زیرکی و خالقیت 
ذهنی نمی شود. از منظر فزیکی یک زن تنها می تواند 
در بستر باشد و یا از منظر بیولوژیکی فقط می تواند 
تولید مثل کند. از این منظر، صفات زن ایده آل این 
است که ذلت، حقارت و بی عدالتی را بپذیرد و علیه 
آن اعتراضی نکند. آن ها این نظریه پرداز زن را متهم 
به انحراف و مریضی روانی کردند و در تاریخ قدیم و 
معاصر، نویسنده ها و نظریه پردازان زن یا در زندان بوده 

یا در شفاخانه های روانی قرار می گرفته اند. 
شاهد  و  است  شده  جهانی  زنان  انقالب  امروز  اما 
راه پیمایی های میلیونی در بسیاری از کشورها بودیم، 

به جز در کشورمان.

برگردان: نویسنده: 

با انقالب کارگران ستم دیده در 
مزارع و کارخانه ها و با ترویج 
افکار سوسیالیستی در برابر 
ستم اقتصادی سرمایه داری، 
کارل مارکس در افق سیاسی 

و فرهنگی شروع به درخشش 
کرد و افکار و نظریاتش در میان 

توده ها منتشر شد.

حسین احسانی نوال السعداوی 

یادداشت مترجم: خشونت های بی رویه  
اسالم گرایان افراطی که ساخت سیاسی 
را در کنترل و انحصار خود دارند، تمامی 
آحاد و اقشار جامعه را شامل می شود؛ اما 
خشونت علیه زنان همیشه در دستور کار 
رژیم های اسالم گرا بوده است. از این رو، 

مقابله با زن و فروکاستن نقش و جایگاه  او 
در جامعه به عنوان اولویت این رژیم ها تلقی 
می شود. آن چیزی که امروز در افغانستان 
پس از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ در حال مشاهده 
هستیم، همان برنامه  عملیاتی است که 
دیگر رژیم های اسالم گرا علیه زنان قباًل 
به کار بسته بودند و یا در حال اجرایی 

کردن آن هستند. مقابله و خشونت علیه 
زن، اما منحصر به رژیم سیاسی اسالم گرا 
نمی شود و این خشونت در بطن جامعه  
مردساالر و تفکر مرد ساالری وجود دارد. 
نوال السعداوی، نویسنده  شهیر کتاب 

»چهره  عریان زن عرب« در مقاله  زیر به 
این مساله می پردازد که خشونت علیه زن، 
فراتر از ایدیولوژی های جدید باید بررسی 
شود؛ چرا که هر مرد لیبرال، اسالم گرا، 

دموکرات و مارکسیست ظرفیت خشونت 
علیه زن را دارد. او این مقاله را به تاریخ 

۱۲ مارچ ۲۰۱۸ در روزنامه  المصری الیوم 
در واکنش به عدم برگزاری راه پیمایی به 
مناسبت روز جهانی زن در مصر نوشته 

است. به هر صورت، یکی از همکاران از من 
درخواست کرد تا مقاله  ای از فعاالن زن 

جهان عرب و تجربه  آن ها در مورد مبارزه 
علیه جهان مردانه و مردساالری را به 

مناسبت روز جهانی زن ترجمه کنم. این 
سلسله ترجمه را تقدیم می کنم به تمامی 
زنان آزاده  افغانستان، به خصوص زنان خط 
مقدم مبارزه با اسالم گرایان سیاسی. باشد 

که نیک افتد و سهمی اندک باشد در 
برابری و مساوات. 
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وحیده امیری

»ما رژیم دست نشانده تان را نمی خواهیم«
»شما با کشتن ده ها انسان به قدرت رسیده اید«

»این رژیم شما نا مشروع است«
»ما حکومت مشروع مبنی به آرای مردم می خواهیم«

اما طالبان ده ها جنگ جو را در برابر ما به خیابان آوردند و از 
اشک آور، شلیک، شوک   گاز  لت وکوب،  کار گرفتند.  خشونت 
برقی و به اسارت گرفتن زنان، پاسخ طالبان در برابر معترضان 
بود. وحشت ناک بود، با صدای بلند  می گفتند: »چپ شه« و 
تان«.  می کشیم  که  »چپ  می گفتند  و  می کردند  باال  تفنگ 
غربی چه قدر  فاحشه های  می دادند: »شما  رکیک  دشنام های 
پول گرفته اید که این طوری در جامعه اغتشاش انداخته اید؟« 
معترض  به هم رزمان  ما  می چسبید.  کام  به  ترس  از  ما  زبان 
با هم استیم«. هنگام  نترسید، ما همه  می گفتم که »نترسید 
شلیک ها به روی زمین نشسته و به اعتراض ما ادامه می دادیم. 
دخترها دهن و دست های مرا محکم می گرفتند و می گفتند که 
»ما باید زنده بمانیم، وحیده  اعتراض برای امروز بس است، ما را 
می کشند.« همه برگشتیم و افراد زخمی را به شفاخانه انتقال 

دادیم. بغض و درد گلوی ما را می فشرد.  
ما معترضان را تشویق می کردیم و انگیزه می دادیم که مبارزه 
ادامه یافته و به تعهد انسانی بدل و عملی گردد. ما برای نهادینه 
شدن اعتراضات از جان و مال خود گذشتیم و با هیچ جناح 

افغانستان از حقوق اساسی  در چند دهه گذشته ما زنان در 
بشری خود تا حدی برخوردار بودیم. در حدود دو میلیون دختر 
شاگرد مکاتب متوسطه و لیسه بودند. هزاران زن و دختر در 
رشته های مختلف در تحصیالت عالی مصروف بودند. زنان به 
سیاست مدار،  هنرمند،  ورزشکار،  پیلوت،  معلم،  داکتر،   صفت 
قاضی،  مدافع،  وکیل  والی،  رییس،  معین،  وزیر،  دیپلمات، 
مصروف  غیر دولتی،  نهاد های  کارمند  و  رییس  تجارت پیشه، 
کار بودند. قانون اساسی افغانستان یکی از مدرن ترین قوانین 
در آسیای جنوبی شمرده می شد و وضعیت حقوق بشری در 
افغانستان با الحاق به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، 
زنان،  امور  وزارت  مانند  مهمی  بود. ساختارهای  بهبود  به  رو 
مبارزه  ریاست  بشر،  پارلمان، سنا، کمیسیون مستقل حقوق 
با خشونت علیه زنان در سارنوالی و محکمه اختصاصی محو 
خشونت علیه زنان تا حدی به چالش های زنان در افغانستان 
رسیده گی می کردند. در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ اما با برگشت گروه 
طالبان به افغانستان، تمام این دستاورد های محدود اما مهم 

زنان و دختران از آن ها گرفته شد. 
تسلط طالبان یکی از پردردترین و تلخ ترین دوره های دگرگونی  
از  زنان  حذف  است.  زنان  به ویژه  و  مردم  برای  افغانستان 
عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و منع آن ها از رفتن به 
مکاتب، دانشگاه ها و ادارات دولتی و خصوصی، زنان را زندانیان 
خانه گی ساخته و تاریخ تلخ و وحشت ناک سال ۱۹۹۶ در حال 
تکرار شدن است. در کنار حقوق زنان، طالبان همواره به نقض 
حقوق بشر در خصوص مردان نیز دست زده اند. بازداشت های 
خشونت،  و  بی عدالتی  صحرایی،  محاکم  شکنجه،  غیرقانونی، 
و  دارد  جریان  افغانستان  در  طالبان  تروریستی  گروه  توسط 
که  است  این  پرسش   نیست.  حساب گیر  و  حساب ده  کسی 
چرا جهان اجازه می دهد ماده های اعالمیه جهانی حقوق بشر 
نقض شود؟ این وضعیت برای مردم و به خصوص زنان زجرآور 

وحشت ناک است. چرا جهان هنوز خاموش است؟
پس از خاموشی شرم آور جهان در قبال افغانستان، ما زنان برای 
عدالت اجتماعی و سیاسی و به  دست آوردن هویت حقوقی، 
مدنی  اعتراضات  به  و سیاسی خود دست  اجتماعی  حقیقی، 
انسانی  است  گامی  روزگار،  این  در  اعتراض  ما  باور  به  زدیم. 
و  اجتماعی  عدالت  به  خود  مبارزات  با  می کوشیم  زنان  ما  و 

ارزش های شهروندی برسیم. 
اعتراض  به  چشم طالب،  کابل چشم  در خیابان های  زنان  ما 
کرده و شعار دادیم: »طالبان طالبان، ناقض حق زنان و ناقض 

حق انسان«

و  خودجوش  حرکت  ما  نبودیم.  ارتباط  در  گذشته،  سیاسی 
حاضر به قربانی بودیم. ده ها اعتراض شکل گرفت و ما موضع 
گرفتیم. در برابر بسته ماندن مکاتب دخترانه اعتراض کردیم 
به جاده ها  را سیاسی نسازید«  با شعار »آموزش و پرورش  و 
ریختیم. این قدرت زنان بود که در برابر گروه وحشی طالب 
اعتراض کردند و خواستار حق و حقوق شان شدند. ما حاضر 
نیستیم ارزش هایی که در طول دو دهه اخیر، با جان فشانی های 
زنان به دست آمده را یک شبه از کف بدهیم؛ ارزش هایی که با 
آن ها توانسته بودیم هویت زنانه گی خود را بسازیم. با بازگشت 
به قدرت، ما همه حقوق بشری و فرصت های  دوباره طالبان 
از  در سرزمین خود  را  فرهنگی  و  اجتماعی، سیاسی  شغلی، 
دست داده ایم. ما ماه ها در مقابل طالبان دست به اعتراضات 
اجتماعی زدیم. وقتی صف  اعتراض در رسانه های  و  خیابانی 
معترضان زن گسترش یافت و گروه های بسیاری ساخته شدند، 
هر روز صدای روشن فکری زنان معترض و صدای عدالت در 
تازه شکل  اعتراضات  انواع  بود.  بلند  طالبان  برابر  در  خیابان، 
می گرفت و طالبان به هراس افتادند. ما نیروهایی بودیم که با 
دست  خالی در برابر طالبان ایستاده گی می کردیم. زنان معترض 
تالش کردند چهره  واقعی گروه تروریستی طالبان را به جهان 
نشان بدهند؛ اما طالبان با سرکوب و بازداشت معترضان، صداها 

را خفه می کردند. 
پس از اختطاف دختران و زندانی شدن، اعتراضات دیگر آن 

افغانستان حرکت های زنان معترض 

فصل مشترک طالبان و بازیگران خارجی
بی توجهی به وضعیت زنان؛

در مسایل مختلف تجاری، اقتصادی و امنیتی افزایش 
فعالیت های  افزایش  با  اکنون  که  است،  طوری  یافته 
اقتصادی، حضوری پررنگ و بالمانع در اقتصاد افغانستان 
را برای خود رقم زده است. با افزایش صادرات چین به 
افغانستان، انتظار می رود که این کشور به زودی در سال 
۲۰۲۳ به دومین شریک تجاری افغانستان تبدیل شود. 
همچنین، بیجینگ یک قرارداد ۴۵۰ میلیون دالری را با 
طالبان برای بهره برداری از ذخایر نفتی شمال افغانستان 
امضا کرده است. در واقع افغانستان برای چین مکانیسم 
از  است.  اقتصادی  بلندمدت  برنامه های  تسهیل کننده 
طرف دیگر، بحران اقتصادی فعلی، طالبان را به  همکاری 

نزدیک تر با چین ترغیب کرده است.
بر  مبتنی  طالبان  با  بیجینگ  روابط  دیگر،  طرف  از 
عمل گرایی و بخشی از رویکرد سیاست خارجی سنتی 
آن مبتنی بر عدم مداخله، احترام به حاکمیت و مسایل 
امور  در  مداخله  است.  خود  شریک  کشورهای  داخلی 
که  می افتد  اتفاق  صورتی  در  تنها  افغانستان  داخلی 
منافع مهم تر بیجینگ مانند مسایل امنیتی و اقتصادی 
تحت تاثیر قرار بگیرد. در نتیجه، خالف غرب که آشکارا 
به  احترام  فراگیر و  برای تشکیل یک دولت  را  طالبان 
حقوق بشر تحت فشار قرار داده است، بیجینگ صرفا 
پای بندی به این تعهدات را تشویق می کند. به عبارت 
دیگر، بی توجهی به مساله زنان برای چین حامل ضرر 
نیست، بلکه حتا می تواند پرداختن به این مساله، پرونده 

حقوق بشری چین را باز کند.
در  اکنون  که  طالبان  حامی  کشور  دیگر  پاکستان، 

مرکزی شود. همچنین مساله مواد مخدر و مهار آن یکی 
دیگر از دغدغه های کرملین را تشکیل می دهد که در 

نوع روابط مسکو با طالبان، مبنا قرار گرفته است.
بنابراین، بررسی وضعیت زنان افغانستان نشان می دهد 
خروج  از  پس  که  جدید  خارجی  بازیگران   برای  که 
ایاالت متحده فرصت عرض اندام بیشتری در افغانستان 
تجاری،  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  منافع  یافته اند، 
باالتر از بحث زنان با توجه به سیاست خارجی، منافع 
این که  مگر  دارد،  قرار  کشورها  این  ایدیولوژی  و  ملی 
محدودیت بر زنان بر منافع این کشورها در افغانستان 
تاثیرگذار باشد. در نتیجه این مساله منجر به آن شده که 
صدای زنان افغانستان در میان منافع مختلف کشورهای 
جهان در افغانستان شنیده نشود. از طرف دیگر، نبود 
کشورهای  سوی  از  کارآمد  و  منسجم  سیاست های 
مدعی ارزش های حقوق بشری و کارساز نبودن توقف 
کمک های بشری، سبب شده که طالبان با دست بازتر 
و آزادی عمل بیشتر به تداوم سیاست های سخت گیرانه 
که  است  حالی  در  این  کنند.  اقدام  زنان  علیه  خود 
زنان،  کامل  نابودی  از  جلوگیری  و  طالبان  مهار  برای 
به سیاست های جدی تری نیاز داریم. بازیگران خارجی 
بر اساس  دیگری  اولویت های  که  طالبان  و  افغانستان 
منافع ملی و ایدیولوژی های شان دارند، حمایت از حقوق 
زنان در اولویت آن ها نیست و یک برگ برنده را به  دست 
طالبان سپرده است. در نتیجه، تا زمانی که منافع این 
افغان  نیفتد، زنان  با محدودیت زنان به خطر  کشورها 

روزهای تاریک تر و دشوارتری را تجربه خواهد کرد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ 
و به رسمیت شناخته نشدن آن ها از سوی جهان، این 
کسب  و  بین المللی  ارتباطات  تقویت  به  دنبال  گروه 
مشروعیت از راه های مختلف شده  است. از سوی دیگر، 
خروج ایاالت متحده از افغانستان، فرصت را برای دور 
تازه ای از رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی برای پر 
کردن جای خالی ایاالت متحده در کشور باز کرده است. 
چنان چه حضور چین، روسیه، پاکستان و ایران، چهره 
تازه ای از بازی قدرت ها را در افغانستان رقم زده  است. 
با  یا هم  این در حالی است که جامعه غرب خسته و 
روندی کندتر و با اهرم هایی ناکارآمد، تحوالت افغانستان 
را دنبال می کند. زنان افغانستان که تا کنون بیشترین 
زیان را از بازگشت مجدد حاکمیت افراط گرای طالبان به 
کشور متحمل شده اند، بیش از هر زمان دیگر نیازمند 
توجه جامعه  جهانی اند. حذف زنان از اجتماع با روندی 
پرشتاب در حالی صورت می گیرد که حمایت از وضعیت 
آنان در دستور کار متحدان حاکمیت جدید افغانستان 
نیست. اگر در ۲۰ سال گذشته حتا به طور شکننده و 
ضعیف ایاالت متحده و همکارانش اصول حقوق بشر و 
توجه به زنان را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما 
برای دولت جدید افغانستان و همکاران بین المللی آن 
آن چه  آن ها،  از  یک  هر  سیاسی  نظام  نوع  به  توجه  با 
امنیتی  اقتصادی،  اهمیت است، مسایل سیاسی،  حایز 
و تجاری است. به طور مثال، تعامل چین با رژیم جدید 

سطحی شکننده از روابط با این گروه قرار دارد، نیز در 
تحریک  حمالت  افزایش  دارد.  قرار  بغرنج تر  وضعیتی 
طالبان پاکستان در طی ۱۸ ماه گذشته، این کشور را 
این وضعیت  منجر  وارد دردسر جدی تری کرده است. 
به آن شده که اولویت اسالم آباد در گفت وگو با طالبان، 
»کمک به پاکستان برای مهار تی تی پی« به عنوان متحد 
برای  کلی،  به طور  باشد.  افغانستان  طالبان  دوست  و 
معنای  به  وابسته،  و  ضعیف  افغانستان  یک  پاکستان 
افزایش »عمق استراتژیک« است. این در حالی است که 
زنان نسل نو افغانستان می توانند نقشی تعیین کننده در 
برابر سیاست های مداخله جویانه اسالم آباد داشته باشند. 
ایران نیز از جمله کشورهایی است که پس از بازگشت 
طالبان، سفارت خود را در افغانستان فعال نگه  داشته و 
واگذار  به طالبان  را  تهران  افغانستان در  اخیرا سفارت 
چالش های  و  مسایل  خود  ایران  البته  است.  کرده 
جدی تری در رابطه با زنان این کشور، از ماه سنبله به 
بنابراین مسکوت گذاشتن این  این طرف داشته است. 
مساله و یا هم نگاه توصیه محور به آن را در دستور کار 

خود قرار داده است. 
روسیه، دیگر بازیگر پررنگ در افغانستان، پس از خروج 
که  است  آن  پی  در  محافظه کاری  با  و  ایاالت  متحده 
طالبان را برای کمک به کاهش خطرات امنیتی با خود 
همراه سازد. در واقع روسیه به افغانستان از منظر خطرات 
امنیتی برای خود و آسیای مرکزی، نگاه می کند. برای 
روسیه این مساله جای نگرانی دارد که افغانستان تحت 
حاکمیت طالبان الهام بخش گروه های تروریستی آسیای 

سمیرا محمدی

تسلط طالبان 
یکی از 

پردردترین 
و تلخ ترین 
دوره های 
دگرگونی  

افغانستان برای 
مردم و به ویژه 

زنان است.

موج سابق را نداشت. ۲۰  دلو ۱۴۰۰ از ترس بازداشت شدن از 
سوی طالبان، مجبور شدیم به خانه امن پناه ببریم. یگانه ترس 
ما تجاوز بود، از مرگ هراسی نداشتیم. قرار بود ما را به قطر 
انتقال بدهند، اما در ۲۲ دلو ۱۴۰۰، ساعت ۷:۰۰ شب طالبان 
هجوم آوردند و تعداد زیادی از زنان معترض، مردان و کودکان 
را بازداشت کردند.  شب وحشت ناکی بود. طالبان با موترهای 
زره و نیروهای مسلح آن جا بودند و همه را لت وکوب کردند. در 
دهلیز صدای گریه و فریاد زنان، شنیده می شد. ما را به وزارت 
داخله منتقل کردند. زندانی شدن در زندان طالبان وحشت ناک 
و تلخ بود. آن ها ما را شکنجه روحی می کردند. برایم می گفتند: 
»چرا در مقابل حکومت ما اعتراض کردی؟« گفتم من به  خاطر 
آموزش دختران اعتراض کرده ام. در کدام دین آمده است که 
تعلیم و تربیه زن ناروا است و زن حق ندارد دانش بیاموزد؟ 
نکن، می کشمت!« گفتم: »مگر حاال  بلند  را  گفت: »صدایت 
زنده هستم؟ شما مرا کشته اید.« پرسش های شان تکراری بود؛ 
راست بگو کی تو را گفته که اعتراض کنی. سازمانت را برای 
ما معرفی کن. گفتم من باید در مقابل بی عدالتی اعتراض کنم 

و عدالت بخواهم. 
وقت حرف زدن، از ترس می لرزیدم. طالب بارها به من گفته 
بود که »تو جاسوس جبهه مقاومت هستی.« گویا آن روزهای 
شوم و خسته گی ما پایان نداشت. باالخره بعد از یک هفته، 
اجازه دادند خانواده های مان را ببینیم و بعد از ۱۸ روز من با 
ضمانت برادرم، قباله خانه و تعهد به این که دیگر در برابر طالبان 

اعتراض نکنم، از زندان آزاد شدم. 
پس از آزادی، به کشور پاکستان فرار کردم. روز های سختی را 
سپری کردم و بارها به داکتر مراجعه کردم. هنوز نتوانسته ام آن 

روزهای دشوار را فراموش کنم.
بی سرنوشتی،  در  معترض  دختران  ما  از  زیادی  تعداد  حاال 
مشکالت اقتصادی و وضعیت روحی و روانی به  سر می بریم. 
برنامه های اعالم شده برای کمک به افراد زیر تهدید، نتوانسته 
به همه  دختران کمک کند و ناکافی است. در حالی  که زنان 
و دختران در افغانستان با خشونت، تبعیض و آزار مواجه اند، 
جامعه جهانی در امر مبارزه با این روند،  در برابر طالبان ناکام 
با چند اعالمیه و توییت نمی تواند  بوده است. جامعه جهانی 
بی عدالتی علیه زنان و دختران در افغانستان را حل کند. بعد 
از ۱۸ ماه، زمان آن رسیده است که گروه طالبان برای نقض 
آشکار و صریح حقوق بشر، عدالت اجتماعی و زندانی ساختن 
زنان، مورد پی گرد و فشارهای جهانی قرار بگیرد. اگر جامعه 
غیرانسانی  رفتارهای  برابر  در  رسمی  اقدامات  زودتر  جهانی 
طالبان را روی دست نگیرد، در نابودی زنان و دختران از صحنه  
طالبان شناخته  افغانستان، هم دست  در  اجتماعی  و  سیاسی 

خواهد شد.
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بار همین  این   برد.  ماتم  دیدن دو رنجر و سه طالب دیگر، 
ترس مرا به سکوت واداشت. دیگر چیزی به خیالم نمی آمد. 

حتا همان فکر احمقانه! 
پاهای شان که  و صدای  دروازه شنیده شد  صدای شکستن 
خوردن  هم  به  صدای  ریختند.  خانه  گوشه و کنار  تمام  بر 
کفش های سنگین شان با کِف زمین عجیب و ترسناک بود. 
می توانست در همان زمان، معنای بس بزرگی را افاده کند. 
صدایی که نظام و رژیم دیکتاتوری، صدای پاهایی که همه را 
به خفقان واداشته بود و کسانی هم که اعتراض می کردند، پس 

از شناسایی  شبیه ما با همین صدای پاها مواجه می شدند.
آن  در  و دخترانم  اتاقی شدند که من  وارد  آن ها  از  تن  دو 
بودیم. دخترانم جیغ می کشیدند و گریه می کردند. یکی از 
آن دو طالب فریاد کشید: »چادرت را بپوش!« پوشیدمش و 
از فرط ترس دست دخترهایم را محکم فشار دادم. دوتایی بر 
سر من و دخترانم ریختند، از دستانم کشیدند و سمت راهرو 

ُهل ام دادند. 
آن قدر بی رحمانه به بیرون کشیده شدیم که حتا مجال کفش 
پوشیدن را هم نیافتیم! پاهای دخترانم تا رسیدن به رنجر و 

پَرت شدن به داخل آن، درون ِگل فرو رفته بود.
بعد از آن روز تاکنون درون همین سلول هستم. با دخترانم 

یکجا!
دخترانم خشکیده اند.  پاهای  به  آن گل های چسبیده  دیگر 
خیال می کنم سه سال است که در این زندان به سر می برم. 

ولی نه، تازه سه روز شده!
سه روز نگاه کردن به گل های خشکیده در پاهای دخترانم. 
سه روز در جهنِم بتونی، میان دیوارهای نمناک. سه روز با 
شدن  گرم  برای  پارچه ای  حتا  یا  پتو  بدون  سرد،  شب های 
و گرم کردن. سه روز بدون غذا، حتا یک قرص نان و یا هر 
چیزی دیگری. دردآورتر از همه، سه روز نوشیدن آب مستراح.

این بود رفتار اسالمی رژیم حاکم بر ما! دین طالبان و شرعیت 
آخوندی شان که برای من و دخترانم آب های گند مستراح را 
برای نوشیدن می آوردند. زنان هم سلولی مان نیز مجبور بودند 

این دردها را توأم با شکنجه های بی رحمانه تحمل کنند.
هستم.  طالبان  زندان  راه روهای  در  زدن  قدم  حال  در  حاال 
برای رفتن به یک اتاق مجلل تر و پُر زرق و برق تر. البته نه برای 
انتقال از یک سلول جهنمی به یک سلوِل بهشتی؛ بلکه برای 

اعتراف اجباری!
اینجا  دیگر طاقتم به سر رسید. دیگر نمی توانم دخترانم را 
دستان  با  نمی توانم  دیگر  مادرم!  هم  من  باالخره  نگه  دارم. 
دیگر  بدهم.  بخورد شان  مستراح  کثیف  آب های  از  خودم 
گوش هایم تحمل شنیدن ناله های شان از فرط گرسنه گی را 
ندارد. دیگر نمی خواهم مجالی باشد برای شنیدن طعنه ها و 
نیش خندهای طالبان که خودم را روسپی و دخترانم را بچه 
روسپی صدا بزنند. دیگر می خواهم خانه بروم و آن گل های 

خشکیده در پاهای دخترانم را با نوازش و عشق بشویم. 
آدمی  می شود.  آب  خورشید  دوباره   دیدار  یک بار  برای  دلم 
میان  که  می داند  را  خورشید  لطافت  و  زیبایی  قدر  زمانی 
بار  برای  را  باشد. می خواهم چهره  خورشید  سلول ها حبس 

دیگر با جفت چشمان خسته و به شدت خشکیده ام، بنگرم.
امروز در این جا در انتظار خورشید، در فراق لمس کردن نور 
نرم و لطیف آن آفتاب زمستانی، در انتظار تمام شدن اعتراف 
اجباری استم. در یک اتاق مفشن، جلوی دوربین نشسته ام. با 
چشمان اشک آلود در حال خواندن و حفظ کردن متنی هستم 
که با دستان خون آلود طالبان نوشته شده است. مزخرفاتی که 

با تهدید گلوله، تفنگ و باتوم به زبان آوردم.

شمارش روزها از دستم نرفته. خوب می دانم، امروز روِز سوم 
است. سومین روزی که پشت سلول های آهنین زندان طالبان 

نفس می کشیم؛ من با دو دخترم! 
قصه های  طالبان  و  طالب  قبل،  چندی  تا  که  دخترانم 
زندان  در  بودند،  مادربزرگ شان  و  من  زبان  از  وحشتناکی 
روز  هر  می کنند.  زنده گی  قصه ها  همان  وسط  گروه،  این 
چشم های مان را با فروغ کم رنگی که از یک روزنه  میخکوب 

شده به دروِن سلول می تابد، باز می کنیم.
این جا تنها نیستیم؛ زنان دیگر هم هستند. زنانی که تا دیروز 
صدای فریاد آزادی شان خیابان های کابل را به لرزه درآورده 
بود. امروز آن ها شبیه من و دخترانم، به همان فروغ کم رنگی 
شاید  دوخته اند.  را  نگاه  شان  تابیده،  سلول  درون  به  که 
را  اسارت  تابیده در سلول، روزهای  نور  با همین  این ها هم 

می شمارند؟
قبل.  روز  سه  می آید.  یادم  به  خوبی  شدنم  بازداشت  روز 
صبح بارانی بود. شبیه هر روز دیگر در زمستان های سخت 
و نفس گیر کابل، چشمم با صدای بلند و خشن کوبیده شدن 
دروازه باز شد. شوهرم خانه نبود. برای دیدار و عیادت پدر 
مریضش از خانه بیرون رفته بود. همان ابتدا صدای در زدن 
مرا ترساند. دلم گواهی بدی می داد. گویا اتفاق بدی در جریان 
برای  قلبم  کردم.  نگاه  بیرون  به  در  سوراخ  از  و  رفتم  بود. 

لحظه ای ایستاد!
و  اسلحه  با  همه  بودند.  ایستاد  خانه  در  پشت  طالب  هفت 
نگاه کردم،  به عقب خود  را می کوبیدند.  به شدت در  باتوم  
دیدم که دخترانم از گوشه اتاق شان نگاهم می کنند و هویدا 
بود که رنگ و ُرخ  شان پریده تر از من بود. آن قدر بزرگ بودند 
که بفهمند، چی در جریان است. دروازه با شدت تمام کوبیده 
می شد؛ با صدای لرزانی که لرزش اش در تمام وجودم پخش 
شده بود و با وجود این که می فهمیدم کی ها پشت دروازه 

خانه ام قرار دارند، باز هم پرسیدم: »کی هست؟« 
یکی از طالبان، غرولند کنان به زبان پشتو حرف زد. معادلش 
کابل  اسالمی  امارت  استخبارات  از  »ما  بود:  این  فارسی  به 
هستیم. اینجه خانه .... است؟ آمده ایم از آن ها چند تا سوال 
بپرسیم و چندی تذکر بدهیم.«  نمی توانستم دست و پایم را 
بود.  افکنده  سایه  سیاه رنگی  پرده  چشمانم  مقابل  نگه دارم. 

دخترانم چسبیده بودند به من و از ترس فریاد می زدند.  
ترسیده ام  ولی صدای  بگویم؟  چه  نمی فهمیدم  می ترسیدم. 
را از گلویم بیرون کشیدم: »نخیر شما اشتباه کردید. اینجه 
خانه کسی به نام ... نیست. حاال هم از اینجا بروید! دخترانم 
ترسیده اند. شوهرم هم خانه نیست. نمی شرمید که داخل 

خانه بدون محرم می شوید؟« 
کسی این بار با جدیت پاسخ داد. بازهم به زبان پشتو: »ما خوب 
می فهمیم که شما همان زن هستید که در اعتراضات روز قبل 
شرکت داشتید و بی شرفانه چادری )بُرقع( را سوختاندید؛ پس 

در را باز کنید تا ما مجبور به شکستن آن نشویم.«
نمی توانستم فریاد بکشم، جیغ و داد راه بیندازم. چنین کار، 
فریادها و جیغ کشیدن ها، ما را پیش مردم رسواتر می ساخت. 
در جامعه افغانی، حتا اگر در کابل هم باشید، مردم زنانی را 
دویدم  نمی کنند.  نگاه  به چشم خوب  زندانی می شوند،  که 
سمت اتاق دخترانم و برای لحظه ای فکر احمقانه ای به سرم 
به  کلکین  از  بیایید  بدوین!  بدوین!  هله!  کنید!  :»عجله  زد 
پایین بپریم. اول خودم می پرم، بعد شما را یکی یکی می گیرم. 
و  احمقانه  فکر  چه  واقعاً  نمی شوید.«  افگار  نکنید.  تشویش 
مسخره ای بود! اما ترس آدمی را به هر کاری وامی دارد. ترس 
با  و  بروم  پریدن  برای  َدم کلکین خانه ام  باعث شد که من 

ناگهان استاد ما با بسیار عجله داخل صنف شد و 
به جمع کردن پارچه های ما  شروع کرد. ما همه 
حیران بودیم که چرا استاد پارچه های ما را زودتر 
»تمام  تان  گفت:  استاد  ناگهان  می کند.  جمع 
رخصت هستید. هرچه زود، بدون معطل کردن، 

به خانه های تان بروید.«
کردم.  روشن  را  گوشی  رسیدم.  خانه  به  وقتی 
چندین پیام صوتی در گروپ صنفی مکتب ما 
کردم.  شروع  پیام ها  شنیدن  به  زود  بود .  آمده 
و  می لرزید  زیاد  ترس  از  که  را شنیدم  صدایی 
بغض گلویش را گرفته بود. هم صنفی مکتبم بود. 
با آن همه ترس می گفت: »طالبان آمدند. طالبان 

داخل شهر کابل شدند.« 
با شنیدن آن پیام، دنیایم مثل شب تاریک شد 
و تمام آرزوهایم از بین رفت. حس ناامیدی تمام 
وجودم را فرا گرفت و به گریه کردن شروع کردم. 
آمدن طالبان برابر بود با نابودی تمام آرزوهای 

کودکی ام.
طالبان یک گروه جاهل و کور ذهن است. آن روز 
فکر کردم که تاریخ ۲۰  سال پیش، حاال بر ما 
به  از رفتن  را  ما  تکرار می شود که چنین شد. 
و  زن  هیچ  کابل  در شهر  کرده اند.  منع  مکتب 
دختری دیده نمی شود، همه خانه نشین شده ایم.

چهار روز پس از تصرف کابل توسط طالبان، با 
دختر کاکایم نشسته بودیم. شایعات زیادی بود 
که طالبان دختران را با خود می برند و به نکاح 
اجباری درمی آورند. به دختر کاکایم گفتم اگر 
بزن  سرم  به  با سنگ  آمدند،  ما  خانه  به  آن ها 
تا بمیرم، اما به  دست طالب نیفتم. ناامید کننده 
است که یک دختر ترجیح بدهد از ترس افتادن 
به دست گروه جهل، بمیرد. این هم شد زنده گی؟

رسانه ها  در  زیادی  دختران  خودکشی  آمار 
از  دختران  انزجار  گواه  که  شد  دست به  دست 

جهل بود و است. 
فکر  خود  با  نشدم.  بیرون  خانه  از  ماه  چندین 
کردم که تا کی باید در خانه بمانم. تصمیم گرفتم 
تعلیم منع شده اند،  و  از درس  به دخترانی که 
برای  تدریس  به  کورس  یک  در  کنم.  تدریس 
دختران شروع کردم. آن تنها دلیل خوشحالی ام 
بود. سرانجام طالبان همان کورس را هم بستند.

دلیل هراس طالبان از آموزش
زن،  یک  قدرت  نخواند؟  درس  دختر  یک  چرا 
باسواد  مرد  کند. یک  را عوض  می تواند جامعه 
اما  تقدیم جامعه کند،  باسواد  فرزند  شاید یک 
یک زن باسواد یک نسل پیش رو، باسواد و با اراده 
را تربیت می تواند. جامعه  باسواد، پذیرای طالب 
از  طالبان  که  است  چیزی   دقیقا  این  و  نیست 
اقدامی دیگر، دانشگاه ها و  آن هراس دارند. در 
بسته  از سوی طالبان  نیز  آموزشی  کورس های 
کورس  به  تدریس  برای  روزها  از  یکی  در  شد . 
رفتم. مدیر برایم گفت: »شاگردان تان که دختر 
هستند، دیگر اجازه درس خواندن ندارند.« آن جا 
حرف های شان  به  ما  که  زمانی  تا  کردم  حس 
خواهد  بیشتر  آن ها  خواسته های  دهیم،  گوش 
شد. مدیر به من گفت: »استاد، شما هم دیگر 

اجازه تدریس ندارید.« 
چرا همیشه زن ها باید تاوان همه چیز را بدهند؟ 
یک  به عنوان  دارید؟  پرسش  این  برای  پاسخی 
طالبان  مقابل  در  وقت  هیچ  افغانستانی،  دختر 
و  نکرده ام  آن ها سر خم  فرمان های سفیهانه    و 
همیشه برای آزادی خود و هم جنسانم تالش و 

مبارزه خواهم کرد. ۸ مارچ گرامی باد!

دنیا  و  دین  که  است  لطیف  موجودی  زن، 
جایگاهی برای او قایل اند و بارها منزلت زن مورد 
بحث جوامع قرار گرفته است. زن، سازنده جهان 
دولت های  پیش رفت  دلیل  و  دنیا  گرداننده  و 
با ثبات است. حقوق یک زن بیش از چیزی  است 
به  افغانستان  که در جوامع عقب مانده ای چون 
او داده می شود. از منظر دین و قوانین جهانی، 
زن حق آموزش کار، آزادی های فردی و انتخاب 

را دارد؛
در  دختران  و  زنان  امروز  که  تاسف  با  اما 
اسالمی  و  انسانی  حقوق  تمامی  از  افغانستان، 

محروم اند.
نرسیده  مکتب  به سن  و  بودم  وقتی کوچک تر 
به  و  برسد  روز موعود  زودتر  بودم، می خواستم 
مکتب بروم. انتظار به پایان رسید و با خواب های 
کودکانه  وارد مکتب شدم. آهسته آهسته به صنف 
هفتم مکتب رسیدم. این درست زمانی بود که 
بودم و می خواستم آن   برای خود رویایی دیده 
را زنده گی کنم. افغانستان یک کشور جنگ زده 
بهترین  در  که  می کردم  فکر  همیشه  است. 
دانشگاه تحصیالت خود را آغاز خواهم کرد و یک 
داکتر موفق و مصدر خدمت به کشور و مردمم 
اقتصادی  و  امنیتی  وضع  گرچه  شد.  خواهم 
افغانستان خوب نبود، با آن  هم تالش می کردم 
فردای روشن تری را با درس و تحصیل برایم قلم 

بزنم.
تمام  در  پهلوی  که  بودم  مکتب  یازدهم  صنف 
دامن گیر  خطرناک  ویروس  موجود،  مشکالت 

جهان شد.
از  به  دور  و  مکتب  به  رفتن  بدون  ماه  چندین 
گروه  حمالت  مدت  آن  در  گذشت.  تعلیم 
تروریستی طالبان در گوشه و کنار افغانستان نیز 
افزایش یافت . پس از پایان گرفتن شدت کرونا، 
گروه طالبان طی یک حمله وحشیانه  بر دانشگاه 
کابل، دانشجویان را به  رگ بار بست و آن ها را به 

شهادت رساند .
به  آرزوهایم  تمام  با دیدن آن حمله وحشیانه   ، 
خاک نشست . پس از آن نیز بیشترین حمالت 
بر مکان هایی صورت می گرفت که بیشتر شاهد 
حمالت  شاهد  ما  کودکان  بود .  و  زنان  حضور 
زیادی بر مکاتب، دانشگاه ها، کورس ها، مدارس 
و شفاخانه ها بودیم. بدون شک آن حمالت اثرات 
روز  هر  گذاشت .  ما  روان  و  روح  باالی  منفی 
وقتی از خانه به قصد به مکتب بیرون می شدم، 
نباشد  کار  در  برگشتی  که شاید  فکر می کردم 
هم  باز  اما  است؛  زنده گی ام  روز  آخرین  این  و 
ایستاده گی کرده و به مکتب می رفتم. این که به 

چه اندازه می ترسیدم، فقط خدا می فهمد!
معمولی  صدای  یک  شنیدن  با  حتا  مکتب  در 
هم  دست هایم در گرمی تابستان مثل یخ سرد 
می  شد و از شدت ترس بدنم می لرزید. این حالت 
هم مانع ادامه تعلیم و رسیدن به آن چه دوست 
با  داشتم، نشد. نمی خواستم مراد گروه طالبان 
انصراف من و هم نسالنم از آموزش،  حاصل شود. 
مرگ را مثل همه قبول داشتم، اما این که مکتب 
را به  خاطر حمالت وحشیانه گروه طالبان رها 

کنم، هرگز برایم قابل قبول نبود.
یک سال با همین روال گذشت تا این که صنف 
دوازدهم مکتب شدم و آخرین سال درسی در 
مکتب عزیزم بود. در شروع سال به گرفتن سند 
فراغت مکتب فکر می کردم. امتحانات نیمه  سال 
مانده  باقی  ما  امتحانات  از  روز  دو  شد.  شروع 
بود. در حال حل کردن پارچه امتحان بودم که 

در انتظار خورشید؛ سلطه طالبان و نابودی 
ویای دخترانه روایتی از یک زن زندانیر

سه روز نگاه کردن به گل های 
خشکیده در پاهای دخترانم. 

سه روز در جهنِم بتونی، میان 
دیوارهای نمناک. سه روز با 
شب های سرد، بدون پتو یا 

حتا پارچه ای برای گرم شدن 
و گرم کردن. سه روز بدون 
غذا، حتا یک قرص نان و یا 
هر چیزی دیگری. دردآورتر 
از همه، سه روز نوشیدن آب 

مستراح.
این بود رفتار اسالمی رژیم 

حاکم بر ما! 

چرا یک دختر درس نخواند؟ قدرت یک زن، می تواند جامعه را عوض کند. یک مرد 
باسواد شاید یک فرزند باسواد تقدیم جامعه کند، اما یک زن باسواد یک نسل پیش رو، 

باسواد و با اراده را تربیت می تواند. جامعه  باسواد، پذیرای طالب نیست و این دقیقا 
چیزی  است که طالبان از آن هراس دارند. در اقدامی دیگر، دانشگاه ها و کورس های 

آموزشی نیز از سوی طالبان بسته شد .

میسون نوری

انوش ژاویز
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پیامبر اسالم در مورد برابری 
و آزادی زنان کالً ساکت است. 

همان گونه که قرآن می گوید 
که پیامبران از میان امت خود 

برخاسته و با زبان و فرهنگ 
مردم خود آشنا است. پس 
اقوال پیامبر نیز با شرایط 

اجتماعی ای که در آن می زیست 
ارتباط ناگسستنی دارد. 

شناخت این پیوند مستلزم 
شناخت سنت ها و اخالقیات 

حاکم بر زنده گی عرب های قبل 
از اسالم است. 

وز مطالبات زنان عصر پیامبر  و زنان امر

امروزه زنان افغانستان تحت ستم و سلطه قرار دارند و از 
همه حقوق شان محروم هستند و خواسته بنیادین  آن ها 
»آزادی و برابری« است. خواسته  ای که ریشه در مدرنیته و 
تمدن غربی دارد، اما عده ای از زنان با فراخوان رژیم ستم گر 
طالب به آموزه های دینی و خوانش آیات و شعار دادن »ما 
حق اسالمی خود را می خواهیم« سعی دارند حق زنان را 
از دین طلب کنند. این در حالی است که گروه حاکم نیز 
وضعیت امروزی زنان را در »چارچوب اسالم« صورت بندی 
کرده و در تالش است که اکنون را با ۱۴۰۰ سال پیش 
همسان کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا 
درست است زنان امروز خواهان حقی باشند که پیامبر در 
۱۴۰۰ سال پیش برای شان تعریف کرده است؟ آیا امکان 
استخراج حقوق برابر میان زن و مرد از قول پیامبر وجود 
دارد؟ آیا زنان آن زمان خواستار حقی بودند که امروز زنان 

آن را می خواهند؟ 
به صورت کلی پاسخ این پرسش ها یک »نه« جانانه است، 
اما چطور؟ نخست این که اصل برابری در آن زمان مطالبه 
زنان نبود. پیامبر اسالم در دیگر بخش های فرهنگ قبیلوی 
با قاطعیت موضع گرفته، ولی هیچ وقت در مورد حقوق 
زنان از برابری حرف نزده است. اساساً پیامبر در جامعه ای 
زنده گی می کرد که آزادی دینی و سیاسی و حقوق برابر 
زنان در معنای امروزی آن نامفهوم و ناممکن بود. بافت 
اجتماعی ای که پیامبر در آن می زیست، بسیار متفاوت از 
امروز بود که ما بتوانیم خواسته امروز زنان را از گزاره های 
که  کنیم.  آن هایی  استخراج  پیامبر  سخنان  و  دینی 
می خواهند برای زن امروز که شعارش نان و کار و آزادی 
است، پاسخ مذهبی و حق اسالمی بدهند، درواقع آب در 

هاون می کوبند. 
پیامبر اسالم در مورد برابری و آزادی زنان کاًل ساکت است. 
همان گونه که قرآن می گوید که پیامبران از میان امت خود 
برخاسته و با زبان و فرهنگ مردم خود آشنا است. پس 
اقوال پیامبر نیز با شرایط اجتماعی ای که در آن می زیست 
مستلزم  پیوند  این  شناخت  دارد.  ناگسستنی  ارتباط 
شناخت سنت ها و اخالقیات حاکم بر زنده گی عرب های 
زنان  به خواست های  پرداختن  برای  است.  اسالم  از  قبل 
وضع  است  الزم  نخست  اسالم،  پیامبر  عصر  در  مسلمان 
اجتماعی و اقتصادی عصر پیامبر را که سنت اسالمی تاثیر 
پذیرفته از آن است، بیان کرد. پرداختن به این موضوع، 

تصویر درست از آن زمان به ما می دهد. 

جزیره عرب
آن  نقاط  تمام  و  قبیله ای  عرب  اجتماعی جزیره  ساختار 
و  قبایل  مردم  زنده گی  و  بود  مختلف  قبایل  از  متشکل 
بارز داشت. خانه ها  از یکدیگر تفاوت های  نواحی مختلف 
معموالً از خیمه ساخته می شد و به نسبت جایگاه اقتصادی 
میان  لباسی که  فرق می کرد.  نیز  آن  نوعیت خیمه  فرد 
جامعه  می شد. چون  پارچه  دو  شامل  بود،  معمول   آن ها 
به عنوان  پارچه  دو  از  نبود،  نساجی  صنعت  دارای  عرب 
تنبان و ردا استفاده می کردند. مردان و زنان برای محافظت 

خرج او را تأمین می کردند.۱ در تمام این روابط، نکاح به 
معنی لغوی آن که رابطه جنسی میان زن و مرد است، 

استعمال شده است.
طوری که ذکر آن رفت، مردان عرب داشتن روابط جنسی 
از مردانه گی می دانستند و رابطه مخفی  زیاد را نشانه ای 
زنان با دیگر مردان نیز مذموم پنداشته نمی شد. با توجه به 
همین محدود نبودن روابط جنسی، قاعده »الولد للفراش« 
را معتبر می دانستند. براساس این قاعده، اصل چنین بود 
که زن اعم از آزاد و کنیز به هر مردی که متعلق بود، فرزند 
او نیز به آن مرد منسوب می شد. این سنت پس از اسالم 
نیز استمرار یافت. واداشتن کنیزان به رابطه جنسی برای 
کسب درامد نیز میان اعراب رایج بود و این امر حتا پس از 

اسالم نیز میان اعراب جریان داشت. 
مادرمکانی  اعراب  میان  ازدواج  که  باورند  این  به  عده ای 
بود و با جا گرفتن فرزند در قبیله مادر، به  آن ها منسوب 
می شد و تبار خود را از مادر می گرفت؛۲ مانند فرزند متعه. 
زمانی که پدر زن متعه و فرزند را در میان قبیله زن رها 
می کرد، به قبیله خود باز می گشت و در این صورت فرزند 
به مادر نسبت داده می شد. همچنین در مواردی که زن از 
رابطه غیرتعریف شده صاحب فرزند دختر می شد، در آن  
صورت زن از ترس زنده به گور شدن دختر، او را به کسی 
نسبت نمی داد و این گونه به خود زن منسوب می شد. البته 
ماجرای زنده به گوری دختران توسط اعراب جای پرسش و 

تفکر را دارد که از حوصله این نوشته خارج است. 
طالق نیر میان اعراب مانند دیگر امور به دست مردان بود 
و به صورت های متفاوت اجرا می شد. امکان تقاضای طالق 
از سوی زنان به طور معمول وجود نداشت. تا آن که اولین بار 
برمبنای اسناد تاریخی )عامر بن الظرب( که خود از قضات 
بنام عرب پیش از اسالم بود، خلع را سنت نهاد. او دخترش 
دخترش  چون  و  بود  آورده  در  برادرزاده اش  عقد  به  را 
پس از دیدن، پسر کاکایش را نپسندید، پدر دختر برای 
رهایی دخترش از این وضعیت، حکم کرد که زن می تواند 
جلب  طالق  برای  را  او  رضایت  مرد،  به  مهر  پرداخت  با 
کند. او بدین ترتیب، دختر خود را رها ساخت. در میان 
بعضی از قبایل بیابان نشین عرب برخالف سنت رایج، زن 
به طور مستقل اختیار داشت مرد را طالق دهد و با عالمتی 

مخصوصی، مقصود خود را به شوهرش می فهماند.۳

عصر پیامبر؛  حقوق زنان و مطالبات  آن ها
پس از نگاه کوتاه به وضعیت زنده گی مردم حجاز به این 
نکته پی می بریم که طرح حقوق زنان و آزادی  آن ها در آن 
زمان ناممکن بوده است. مجتهد شبستری در مورد »آزادی 
سیاسی و آزادی دینی« می نویسد: »در جامعه ای که دو 
انتقال بنیادین، یعنی انتقال هویت و همبسته گی اجتماعی 
در  آگاهانه  فردیت  ظهور  و  غیردینی  عاملی  به  دین،  از 
اعضای جامعه به وقوع نپیوسته باشد، از حق آزادی سیاسی 
و حق آزادی دین سخن گفتن، نه تنها به جای نمی رسد، 
همیشه  سیاسی  مفهوم های  نمی شود.  مفهوم  اصال  بلکه 
متناسب با تحوالت در جهان بینی، واقعیت های اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ارزشی ساخته و پرداخته شده و معنا 
پیدا می کنند و به صورت حقوق مورد مطالبه مبنای عمل 

به  زنان  حقوق  طرح  پس  صورت،  بدین  می گیرد.۴  قرار 
نیز مربوط به عصر مدرنیته است، نه  امروزی آن  معنای 

۱۴۰۰ سال پیش.  
پیامبر در جامعه ای می زیست که آزادی دینی و سیاسی و 
برابری میان انسان ها و حق به مفهوم امروزی آن، نامفهوم و 
ناممکن بود.  سیستم زنده گی در آن زمان گنجایش عدالت 
جنسیتی را نداشت. رسالت او نیز در چارچوب واقعیت های 
در  نیز  آن  عمل کرد  و  گرفت  انجام  تاریخی  و  اجتماعی 
همان چارچوب قابل فهم است. بیشتر حقوق را که پیامبر 
تعیین می کرد، براساس عرفی بود که در میان اعراب حاکم 
بود. به این معنا که پیامبر با توجه به نیازهای جامعه در  

تعیین حق به جامعه نیز رجوع می کرد.
تشریعات پیامبر تاثیر پذیرفته از جامعه ای بود که در آن 
می زیست. جامعه ای که در آن زنان جایگاه و شانیتی در 
جامعه نداشتند و از ساده ترین حقوق شان محروم بودند. در 
آن وقت زنان ظرفیت تالش جدی برای پیشبرد مطالبات 
ساده خویش را نداشتند و حتا مردان از چنین ظرفیتی 
برخوردارد نبودند. برابری و آزادی مطالبه مردم نبود. حتا 
همه زنان نیز باهم برابر نبودند. می بینیم که پیامبر در دیگر 
بخش ها با قاطعیت موضع گرفته؛ مانند برابری قبایل برای 
وحدت مسلمانان، اما در مورد برابری زن و مرد روایتی در 
دست نیست و پیامبر در مورد آزادی زنان به کلی ساکت 

است. 
همچنان آزادی و برابری مطالبه آن روز زنان نبوده و زنان 
سوال های امروزی را نمی  پرسیدند. انتظار این که پیامبر از 
برابری زن و مرد حرف زده باشد، نادرست است. پیامبر 
عمل  معین  اجتماعی ـ تاریخی  شرایط  در  و  بود  انسان 
کرده است و با محدودیت های زمان خود در ارتباط بود. 
امکانات محدود داشته و مطابق شرایط عمل کرده است. 
او تغییراتی در وضع زنان ایجاد کرد. جهت کار و مفهوم 
زنانه  بود. مالکیت  او بردن جامعه به سمت عدالت  عمل 
مطالبه حق  نه ظرفیت  زنان  اما  رسمیت شناخت،  به  را 
برابر را داشتند و نه ساختار و شرایط اجتماعی به  آن ها 
چنین اجازه ای را می داد که امروز برای رسیدن به عدالت 

اجتماعی و برابری به آن زمان رجوع کنیم. 

مطالبات زنان امروز
همان گونه که ذکر آن در باال رفت، در اسالم ذکری از حق 
زن به معنای امروزین آن نرفته است. از این حیث که حق 
زن در دایره بحث سنت و نبوت آن گونه که ما می فهمیم، 
به هم خوردن نظم جامعه سنتی و  به دلیل  نبوده است. 
تغییر نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعلق به آن، 
فراروایت  زیر سوال رفت.  نیز  نظم جنسیتی مردساالرانه 
نابرابری که قباًل در جوامع حاکم بود، جایش را به فراروایت 
برابری به عنوان پارادایم حاکم بخشیده است. زنان امروز 
حرف از آزادی و برابری حقوقی می زنند که تا  یک قرن 
آزادی زنان و  پیش در هاضمه فکری مردم نمی نشست. 
از  که  نمی شود  است.  مدرن  فرآورده های عصر  از  برابری 

منابع قدیم آن را استخراج کرد. 
و طلب حق خویش خواستار  دادخواهی  برای  زنان  اکثر 
حقوقی هستند که پیامبر در ۱۴۰۰ سال قبل برای زنان 
تعریف کرده بود. عدالت همان چارچوبی است که حقوق 
براساس آن تعریف می  شود. زنان امروز خواست هایی دارند 
می خواستند  پیامبر  عصر  زنان  که  آن چه  از  متفاوت  که 
هست و نمی شود در این میان زنان امروز را قربانی حقوق 

۱۴۰۰ سال پیش کرد.
پس بنابر آن چه گفته شد، مطالبه حق زن، امروزه با رجوع 
به سنت به عنوان منبع قانون گذاری سبب عقب گرد حقوق 
 آن ها می شود. و نتیجه ایجاد جامعه ایده آلی می شود که 
افراط گرایان دینی خواهان آن هستند؛ از زن تمام حقوقش 
گرفته شود و مشابه زنی شود که قرن ها قبل می زیسته 
در  زن  ضد  رژیم های  و  طالبان  که  جهانی  دقیقاً  است، 
که  است  این  بهتر  اساس،  همین  به  می خواهند.  منطقه 
زنان امروز حق خویش را برمبنای ارزش های حقوق بشری 
که  کنند  مطالبه  و سکوالر  مدرن  جهان  چارچوب  در  و 

همه جانبه، قابل فهم و قابل دسترس است. 

۱- سالم، عبدالعزیز. تاریخ عرب قبل از اسالم. مترجم باقر 
صدرنیا، تهران: شرکت انشتارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰.

ریشه های  اسالم؛  در  جنسیت  و  زنان  لیال.  احمد،   -۲
تاریخی جدال امروزی. مترجم فاطمه صادقی، تهران: نشر 

نگاه معاصر، ۱۳۹۲.
۳- وسمقی، صدیقه. بضاعت فقه و گسترۀ نفوذ فقها. نشر 

الکترونیک، ۱۳۸۸. 
بحر ان ها،  دین؛  از  قرایت رسمی  بر  نقدی  ۴- شبستری، 

چالش ها، راه  حل ها. تهران: طرح نو، ۱۳۸۴.

از سرهای شان از تابش مستقیم نور آفتاب و شن و غبار 
در طوف آن های دایمی، از دستار استفاده می کردند. اکثر 
مردم جزیره عرب فقیر بودند و در بیابان زنده گی می کردند 
به کشاورزی مشغول  و کسانی که در شهرها و روستاها 
بودند، وضعیت بهتری داشتند. همچنان غارت گری یکی از 
راه های معمول تأمین معیشت برای قبایل بیابان نشین بود، 
اما قبایلی که در جنوب حجاز و عراق و شام می زیستند، از 

وضعیت معیشتی بهتر برخوردار بودند. 

موقعیت زن و مرد در میان اعراب
سیستم مردساالری قوی در جامعه عرب، همراه با ساخت 
طبقاتی و موروثی آن، زنان را به تبعیض شدید محکوم 
جنگاور  مردان  به  قبیله  هر  ثروت  و  قدرت  بود.  کرده 
غذا،  تدارک  چون  وظایفی  آن که  با  داشت.  بسته گی  آن 
ریسیدن پشم و تهیه لباس و خیمه برعهده زنان بود، اما 
مردان به نسبت تنومندی شان در موقعیت فرادست قرار 
که  مردان  داشتند.  فرودست  موقعیت  زنان  و  می  گرفتند 
به قدرت جسمی خود می بالیدند، زنان را پست تر از خود 
می دیدند و گمان می  کردند عقل و منطق زنان نیز با مردان 
فرق دارد. برای همین است که عمل کردن به خواست زنان 
را حماقت می دانستند. در میان اعراب این سخن معروف 

بود: »با زنان مشورت کنید و خالف آن عمل کنید.«
اگرچه اعراب جایگاه و منزلتی برای زنان قایل نبودند، ولی 
زنانی بودند که با درایت خویش محدودیت هایی را که وضع 
شده بود گاهی می  شکستند و دیگران را مجبور می کردند 
باور کنند. مثل شمس، زبیه و  را  تا عقل و درایت  آن ها 
اعراب  معموالً  است.  شده  یاد  از  آن ها  تاریخ  در  که  زباء 
جاهلی پسران خویش را به دختران ترجیح می دادند، اما 
عده ای هم بودند که دختر را دوست داشتند. یکی از مظاهر 
گرامی داشت دختران از جانب پدران شان آن است که کنیه 

بعضی از آنان از نام دختران شان گرفته شده بود.۱

ازدواج و ساختار خانواده 
اعراب ساختار خاصی از خانواده داشتند. خانواده میان  آن ها 
امروز  به شکل  آن  ساختار  و  داشت  گسترده تری  مفهوم 
خانواده محدود نمی شد. همچنین میان  آن ها با توجه به 
شرایط حاکم بر زنده گی شان و افکار و رسم شان مناسبات و 
روابط خاصی میان زن و مرد وجود داشت. به همین اساس، 
شکل های متفاوت روابط میان زن و مرد وجود داشت که 
از آن به اقسام متعدد نکاح یاد می شود. مانند: نکاح متعه 
)ازدواج موقت مردان(؛  نکاح استبضاع )در این نوع نکاح 
مردان که متعلق به قبیله های ضعیف بودند، عالقه داشتند 
فرزندان تنومند از نسب و خانوادن ارزشمند داشته باشند 
و برای همین از زنان خود می خواستند با مردی که تنومند 
نکاح  کنند(،  برقرار  رابطه جنسی  دارند  و شجاعت  است 
وجود  با  زن  آن  در  که  می شد  گفته  ازدواجی  )به  خدن 
شوهرش با مرد دیگری پنهانی ارتباط می داشت( و رهط 
نوع دیگری از زناشویی گروهی بود که تعدادی از مردان با 
رضایت همدیگر با زنی رابطه برقرار می کردند و در مقابل 

نویسنده: ابومسلم خراسانی
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برای آزادی و بیداری یک جامعه، ابتدا باید زنان آن جامعه را آزاد و بیدار نگه  داشت. 
حضور زن بیدار، جامعه بشری را با لباس انسانیت و مهربانی ملبس ساخته و اهمیت زن 

را در پرورش جامعه  سبز و سالم به مثابه رحمت الهی بر سالمتی طبعیت بیان می دارد.

یک اصل پذیرفته شود نه امتیاز سیاسی. 
سیاست های خام و فرمایشی حاکمان پسین باعث شد که 
معامله   به  به شکل  بی رحمانه  زنان یک بار دیگر  سرنوشت 
و  انسانی  حقوق  از  کامل  به طور  را  زنان  و  شود  گرفته 

اسالمی شان محروم و از اجتماع حذف کنند. 
طالبان به تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰، براساس یک معامله شرم آور 
افغانستان مسلط شدند و  بر  تاریخی در »دوحه«،  و سیاه 
کشور رسماً به یک گروه تروریستی تسلیم داده شد. بعد از 
به  قدرت رسیدن این گروه، افغانستان رنگ دیگری به خود 
گرفت و شالق و گلوله حاکم شهر شد. حذف سیستماتیک 
زنان از اجتماع و سیاست در اولویت کار طالبان قرار داشت، 
از  بیشتری  امتیاز  زنان،  انسانی  حقوق  گروگان گیری  با  تا 

جهان کسب کنند.
از فضای عمومی، زنان آگاه  بعد از دستور ممنوعیت زنان 
آزادی،  کار،  نان،  شعار  دادن  سر  با  افغانستان  بادرایت  و 
گروه  برابر  در  و  ریختند  والیات  سایر  و  کابل  به جاده های 
انسانی  حقوق  خواستار  و  ایستاده  طالب  به نام  تروریستی 
و  می رزمند  تنها  راه  این  در  زنان  شدند.  اسالمی شان  و 
اغلب  می کشند.  دوش  بر  نیز  را  طالبان  اسارت  خسته گی 
خانواده ها با این اقدام های سازنده  دختران خویش مخالفت 
برابر گروهی  در  مقاومت  و  ایستاده گی  نگران  دارند؛ چون 

هستند که با زبان قلم و انسانیت بیگانه است.
گروه حاکم از هیچ نوع فشار زن ستیزانه در برابر مقاومت گران 
مدنی و سلحشور دریغ نمی کند. زنان را به جرم حق طلبی، 
ساعت ها در خیابان ها محاصره می کند، اسپری های مختلف 
به چهره های شان می پاشد، اوراق و بنرهای شان را می درند و 
با شلیک گلوله همه را پراکنده می سازند. آن ها زنان معترض 

یک  به عنوان  کشور  این  مردم  و  نیست  ملل  جامعه  عضو 
انسان هیچ حقی باالی جهان ندارند.

 در حاکمیت گروه طالبان، جهان نه تنها از زنان افغانستان 
بشردوستانه  »کمک های  نام  تحت  بلکه  نمی کند؛  حمایت 
تا  می کند  کمک   طالبان  گروه  به  دیپلماتیک«  روابط  و 
جنایات  تشدید  برای  ایجاد شده  فرصت های  از  گروه  این 
و  تعیین  میزان  گویا  کند.  بهینه  استفاده  محدودیت ها  و 

اندازه گیری شاخص های انسانی در جهان، انسانیت نیست!
امروز دروازه های مکاتب، دانشگاه ها و سایر نهادهای آموزشی 
به روی دختران و زنان افغانستان بسته است، زنان حق ورود 
به  دفاتر دولتی و غیردولتی را ندارند و تعداد فرزندان شان را 
طالب تعیین می کنند. ازدواج های اجباری و تجاوز از زنان 
قربانی می گیرد. رنگ و نوع پوشش زنان به سلیقه  طالبان 
است. زنان به  شکل سیستماتیک از جامعه حذف شده اند تا 
ایمان نداشته طالبان به لرزه نیفتد. با گذشت هر روز زنان 
و  اجتماعی  فرهنگی، سیاسی،  ارزش های  و  جایگاه  نه تنها 
در  آهسته آهسته  بل  می دهند،  از دست  را  خود  اقتصادی 
فرایند مبارزات آزادی و برابری، تبدیل به موجودات بی هویت 
می شوند. با این چنین شرایط اما هنوز آدرس مشخصی برای 

برای دفاع از حقوق زنان شکل نگرفته است.
مردم افغانستان همه باید با صدای واحد و اهداف مشخص، 
به  دور از هر نوع تعلقات قومی، زبانی و جنسیتی، به عنوان 
یک ملت در برابر ظلم و استبداد حاکم در افغانستان بایستند 
و از زنان حمایت کنند. وضعیت موجود بر زنان، عقب گرد 
خطرناک و جدی را برای کل مردم در افغانستاِن پسا طالبان 

در قبال خواهد داشت. 
به ویژه  بشری،  حقوق  نهادهای  سایر  و  ملل  سازمان 
سازمان های مدافع حقوق زنان حمایت خود را در عمل از 
زنان افغانستان نشان بدهند. صدور اعالمیه، محکوم کردن 
و ابراز نگرانی روی کاغذ تا امروز تاثیر بر وضعیت زنان در 
به  بیشتری  جرأت  توانسته  برعکس  و  نداشته  افغانستان 

طالبان ببخشد.

برای آزادی و بیداری یک جامعه، ابتدا باید زنان آن جامعه 
را آزاد و بیدار نگه  داشت. حضور زن بیدار، جامعه بشری را 
با لباس انسانیت و مهربانی ملبس ساخته و اهمیت زن را در 
پرورش جامعه  سبز و سالم به مثابه رحمت الهی بر سالمتی 

طبعیت بیان می دارد.
در ۲۰ سال گذشته میزان تحصیالت افزایش یافت و زنان با 
تالش های نفس گیر تا سطح وزارت به عنوان نیروی محرک 
مالی  استقالل  آن ها  دادند.  انجام  فعالیت هایی  تاثیرگذار  و 
خود را کسب کردند و به طور کلی حضورشان در اجتماع 
می رفت  گمان  آزادی  و  برابری  نام  تحت  و  بود  محسوس 
که زنان افغانستان به برابری اجتماعی و سیاسی رسیده اند؛ 
اما در موجودیت دموکراسی هم در سال های ۱۴۰۰-۱۳۸۰ 
و  خانواده  مردان  سلطه  زیر  دوردست،  مناطق  در  زنان 
محروم از حقوق شان به سر می بردند. در حالی که پروژه های 
میلیونی به نام ارتقای ظرفیت و توانمندسازی زنان و ... توسط 
نهادهایی که خود را حامی زنان می خواندند، در افغانستان 
راه اندازی شد، اما به تناسب پول های مصرف شده، وضعیت 

سیاسی و اجتماعی زنان بهبود آن چنانی نیافت؛ چون:
نداشت  قرار  اولویت  در  زنان  مشکالت  به  رسیده گی  ۱ـ 
قرار  قانونی  پی گرد  مورد  زنان  آزار  و  خشونت  عامالن  و 

نمی گرفتند؛ مگر در موارد بسیار استثنایی.
فرهنگی  و  سیاسی  جو  با  متناسب  راهکار  و  برنامه  ۲ـ 

افغانستان برای حل مشکالت زنان وجود نداشت.
۳ـ میان شعار و واقعیت فاصله به تناسب آسمان تا زمین 
وجود داشت و تالش صورت نگرفت که مشارکت زن به عنوان 

حذف  کردند.  نیز  ترور  و  شکنجه  بازداشت،  شناسایی،  را 
صداهای مخالف از اولویت های کاری طالبان بوده است. 

اسالم،  تیکه داران  تاکنون   ۱۴۰۱ جدی  ماه  اواخر  از 
و  تنفر  ایجاد  پی  در  شریعت،  و  قرآن  پشت  پنهان  شده 
انزجار از دین اسالم در جهان هستند. ده ها تن از زنان را 
در یک فضای کاماًل مردانه بازداشت و برخالف آموزه های 
اسالمی و انسانی، زندانی و شکنجه می کنند. در مدت دو 
پس کوچه های  و  کوچه  از  زن  ده ها  بی جان  جسد  سال 
افغانستان پیدا شده اند تا با ایجاد ترس و وحشت، زنان را از 
مطالبه حقوق شان منصرف بسازند. زنان اما سربازان واقعی 
و حنجره های آزادی اند و استوارتر و قوی تر از دیروز طرح 
برنامه  فردای خودشان را می ریزند و از همه مهم تر این را 
پذیرش  و  بخشش، سازش  اهل  دیگر  که  ثابت ساخته اند 
گروه های افراطی و زن ستیز همچو طالب و هم فکران آن ها 
نیستند. صدای بلند زنان در کابل و سایر والیات و همچنان 
افغانستان،  از  بیرون  در  صداها  این  انعکاس  و  انسجام 
نمی گذارد زنان افغانستان به قربانی های فراموش شده تبدیل 

شوند.
 در دو سال حضور طالبان در افغانستان، زنان معترض بارها 
به نهادها و سازمان های مدافع حقوق  بشر از جمله سازمان 
ملل آدرس و موقعیت خود را از راه های مختلف فرستادند و 
گفتند: ما انسانیم و در سرزمینی به نام افغانستان زنده گی 
دوران،  قدرت رسیده  های  به  امروز  که  سرزمینی  می کنیم. 
گروگان گیری  با  و  گرفته  سیاسی  معامله  به  را  ما  هویت 
حقوق ما می خواهد خواست های نامشروع و غیرقانونی خود 
به  بقا بخشد. گروهی که  را  را تحمیل کند و قدرت خود 
فرمایش بیرونی از ما به عنوان سوژه استفاده می کند تا مردم 
را اغفال و رسانه ها را سرگرم نگه دارد. این است که هر روز 
از پیش احساس، غرور و عواطف ما را خدشه دار و  بیشتر 
خدشه دارتر می کند؛ اما گویا جهان چشم و گوش خود را 
در برابر مردم افغانستان، از جمله زنان بسته است و از مردم 
افغانستان نه، بلکه از طالبان حمایت می کند و  افغانستان 

نخست  سال  پنج  در  را  زیادی  رنج های  افغانستان  زنان 
آن که  از  بعد  طالبان  بودند.  متحمل شده  طالبان  حاکمیت 
این  درآوردند،  خویش  تصرف  به  را  کابل   ۱۹۹۶ سال  در 
افغانستان  جامعه  در  زنان  جایگاه  بر  وسیعی  تاثیرات  امر 
به خصوص در شهرها داشت. در همان اوایل آنان فرامینی را 
صادر کردند که براساس آن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به 
روی دختران بسته شد و زنان از کار کردن در بیرون و یا ترک 
کردن منزل بدون چادری و محرم شرعی منع شدند. این همه 
محدودیت بر زنان، تبدیل به کابوسی وحشت ناک شده بود. 
طالبان با کار کردن زنان در نهادهای حکومتی و سازمان های 
غیرحکومتی داخلی و بین المللی به شدت مخالف بودند. آنان با 
پخش تعدادی از شب نامه ها با امضای مقام های نام نهاد خود، 
بیشتر زنان شاغل را هشدار می دادند که باید وظایف خود را 
ترک کنند، در غیر آن اختطاف یا کشته می شوند. چنان چه 
ما شاهد کشته شدن تعداد زیادی از زنان در سال های گذشته 

بوده ایم.
با حمایت و پشتی بانی علمای  افغانستان می توانستند  زنان 
در  روال  اما  کنند،  پیدا  دسترسی  حقوق شان  به  مذهبی 
کسانی  علما  این  رهبری  است.  نبوده  این گونه  افغانستان 
بوده اند که در دهه های گذشته هیچ گونه فتوایی در ارتباط به 
حمایت از حقوق و آزادی های زنان صادر نکرده اند. برعکس 
در بهار ۲۰۱۲ شورای علمای افغانستان فتوایی صادر کرد که 
براساس آن زنان تابع مردان خوانده شدند. علما اظهار داشتند 
که زنان نباید در مکان های مختلط کار یا تحصیل کنند. سفر 
بدون محرم شرعی نیز برای زنان ممنوع دانسته شد. آن فتوا 

حکومت شریک بسازند. آن ها طی ۲۰  سال گذشته توانستند 
در پست های باال، شانه به شانه مردان کار کنند و دستاورد های 
تریبون های  طریق  از  را  خود  آنان  باشند.  داشته  زیادی 

بین المللی، به جهان نیز معرفی کردند. 
بعد ۲۰ سال زحمت و کسب این همه دستاورد ، اکنون این 
زنان به گذشته  تنگ و تاریک برگشته اند. نسل دیگری از زنان 
نیز در منجالب بدبختی، وحشت و ظلم طالبانی گیر افتاده اند. 
پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان، این 
گروه عین محدودیت های ۲۰  سال قبل را بی هراس از هیچ 
حضورداشت  در  امروز  است.  کرده  وضع  زنان  بر  قانونی، 
شالق  عام  مالء  در  را  زنان  جهانی  دوربین های  و  رسانه ها 

می زنند و زندانی می کنند. 
زنان،  برابر  در  اقدام سخت گیرانه خود  نخستین  در  طالبان 
دروازه های مکاتب را به روی دانش آموزان دختر بستند و زنان 
را از کار در نهاد های دولتی و غیردولتی منع کردند. طالبان 
بر اساس  و  است  خانه  زنان  کار  قلمرو  که  عقیده اند  این  به 
مشغول  خانه  از  بیرون  زن  که  نیست  جایز  شریعت  احکام 
دروازه های  مدتی  از  پس  طالبان  آن،  بر  عالوه  باشد.  کار 
دانشگاه ها و مکان های تفریحی و ورزشی را نیز به روی زنان و 
دختران بسته اند. از دید طالبان، حضور زنان در اجتماع باعث 
هرج و مرج جنسی می شود که شریعت آن را نهی کرده است. 

گویا وضع محدودیت  بیشتر بر زنان، نشان از وفاداری طالبان 
به شریعت است.

طالبان از هیچ تالشی برای حذف کلی زنان از جامعه دریغ 
باج گیری  با  اهدافش،   به  برای رسیدن  این گروه  نمی ورزند. 
با  تعامل  به  وارد شدن  به  آن ها  و مجبور ساختن  از جهان 
این گروه و به رسمیت شناختنش، هر نوع محدودیت  را بر 
و  زنان معترض  از  تعداد زیادی  زنان وضع کرده اند. طالبان 
فعال مدنی را که برای حقوق شان به جاده ها ریخته بودند و 
دادخواهی می کردند، به شکل سیستماتیک مورد هدف قرار 

داده، آن ها را اختطاف و زندانی کرده و به  قتل رسانده اند. 
اجتماعی  موضوع  سیاسی ترین  زنان،  حقوق  برای  مبارزه 
افغانستان طی  زنان  است.  بوده  افغانستان  معاصر  تاریخ  در 
یک و نیم سال حاکمیت کنونی طالبان، برای حقوق فردی و 
انسانی شان عدالت خواهی کرده اند. آنان از هر نوع عقب گرد 
نسبت به حقوق شان ابراز نگرانی می کنند. طالبان اما با زور 
سالح باالی مردم افغانستان حکم می رانند و هر نوع خواسته  
خود را بر آن ها تطبیق می کنند. این گروه تفسیری خشن 
ارایه می کند.   از شریعت اسالمی و عرف و سنت پشتون ها 
البته گفتنی است که بخشی از جامعه پشتون، سیاست های 
زن ستیزانه طالبان را پذیرفته  است. در سایر والیات افغانستان 
اما حاکمیت طالبان مورد پذیرش مردم قرار ندارد و همواره با 
مقاومت مواجه بوده است. در نتیجه می توان گفت که دیدگاه 
طالبان نسبت به زنان پیوند ارگانیک با هویت این گروه دارد. 
بناًء انتظار چرخش اساسی در رویکرد طالبان نسبت به زنان 

واقع بینانه نیست.
طالب و تفکر طالبانی هرگز در قبال زنان تغییرپذیر نیست. 
اندیشه طالبان از ظهور تا کنون در یک انجماد مطلق قرار 
انعطافی  کمترین  زنان  آزادی  و  حقوق  مقابل  در  و  دارد 
عقب گرا  گروه  یک  با  عصر  این  در  نیز  زنان  است.  نداشته  
ترور  و  ظلم  زور،  با  که  گروهی  مقابل اند؛  تاریک اندیش  و 

می خواهد حاکم مردم باشد.

تفاوت چندانی با فتواهای مال های طالبان نداشت. 
زنان افغانستان نه تنها با یک گروه افراطی مقابل بودند، بل 
بخشی  بودند.  گریبان  به  نیز دست  زن ستیز  جامعه  یک  با 
افغانستان در پنج سال  زنان  بود .  از جامعه، هم فکر طالبان 
حاکمیت گذشته طالبان، سیاهی، ظلم و وحشت را تجربه 
به  امر  ماموران  ضرب و شتم  مورد  امروز،  به سان  که  کردند 
معروف و نهی از منکر طالبان قرار می گرفتند. فرامین طالبان 
در دوره طالبان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هیچ نوع آزادی و حقوقی 
را برای زنان قایل نشده بود. طالبان خواستار اجرای قوانین 
شرعی به شدیدترین شکل آن بودند، به خصوص این عمل در 
مورد زنان با بی رحمی تمام اجرا می شد. این گروه زنان را طی 
محاکم صحرایی محکوم و سنگ سار می کردند. اعمال فرمان 
از مجازات  ترس عمومی  ایجاد  به خاطر  سنگ سار طالبان، 
ما  است.  و محافظه کاران مذهبی  از طالبان  شرعی مطلوب 
در سال های گذشته، شاهد محاکمه صحرایی زنان زیادی در 

والیات افغانستان بودیم.
با وجود این همه مشکل ، محدودیت ها و زخم های ناسوری که 
به روح و پیکر زنان از سوی این گروه در پنج سال حاکمیت 
نیاورده اند.  فرو  زنان هنوز سر تسلیم  وارد شد ،  نخست شان 
پس از شکست آشوب گران طالب در سال ۲۰۰۱، فرصت های 
گردید.  مهیا  افغانستان  در  جامعه  اقشار  همه  برای  زیادی 
مکاتب و دانشگاه ها به روی زنان باز شد و آن ها اجازه یافتند 
تا در اجتماع و صحنه های سیاسی و اقتصادی حضور یابند، 
و  نهادهای حکومتی  در  کار  و حق  کنند  تحصیل  و  تعلیم 
غیرحکومتی را به دست بیاورند. زنان توانستند که خود را در 

زنان در آرزوی آزادی اند
8 مارچ در افغانستان؛

انجماد فکری و زن ستیزانه طالبان
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یک ساله گی بازداشت از سوی طالبان؛

یک ونیم یا شاید دو ساعت طول کشید تا ما را به اسارت گاه و شکنجه گاه انسانیت 
منتقل کردند. روزی حتماً از همه چیز با جزییات خواهم نوشت. حقایق و چیزهایی 

که واقعیت دارند را خواهم گفت نه کمتر و نه بیشتر. این را مسوولیت انسانی ام 
می دانم. من و مدینه دروازی با دو طفل کوچکش بیش از ۱۸ روز در اسارت طالبان 
بودیم. دوستانم یکی پی دیگر آزاد می شدند و می رفتند. برای آن ها خوشحال بودم، 

خیلی خوشحال؛ ولی این طرف برای تنهایی خودم و این که چه چیزی دیگر قرار است 
بر سر من بیاید ... نمی توانم بنویسم چه حسی داشتم.

در فبروری سال پار گروهی از زنان معترض در خیابان های کابل، توسط طالبان بازداشت شدند. 
در این ستون شما روایت چند تن آنان را از اسارت در زندان می خوانید. 

شیشه سیاه. نیروهای طالبان همه گی سالح های شان را 
سمت باال گرفته بودند تا به محض باز شدن کلکین یا 
هر واکنش دیگر نشانه بگیرند. من داشتم برای نجات از 
آن ها تقال می کردم که صدایی از پشت در آمد و گفت: 
تا سه حساب می کنیم اگر دروازه را باز نکنید، شلیک 
می  کنیم. دوستم چون مادر بود یا هم قوی تر از من، 
جرأت کرد دروازه اتاق را باز کند. در باز شد و تمام 
کلکین خشکم  پیش  اتاق. من  داخل  ریختند  نیروها 
زده بود. با سالح هایی که به طرف ما سه نفر گرفته 
شده بود، گفتند تکان نخورید. حس می کردم ُمرده ام 
یا هم خواب وحشت ناکی می بینم. من دختری نترسی 
هستم، ولی در آن لحظه هیچ خبری از شجاعتم نبود. 
می لرزیدم و اشک هایم بی امان می ریختند. به مادرم که 
یگانه دارای ام هست و خواهرانم که در یک خانه امن 
مادرم  با  ای کاش  اینکه  و  بودند، می اندیشیدم  دیگر 
از  بعد  این می اندیشیدم که  به  خداحافظی می کردم. 
من چه بر سر خواهرانم خواهد آمد. با خود گفتم این جا 

دیگر آخر خط هست. 
به  را  ما  تا  کشید  طول  ساعت  دو  شاید  یا  یک ونیم 
اسارت گاه و شکنجه گاه انسانیت منتقل کردند. روزی 
حتماً از همه چیز با جزییات خواهم نوشت. حقایق و 
چیزهایی که واقعیت دارند را خواهم گفت نه کمتر 
و نه بیشتر. این را مسوولیت انسانی ام می دانم. من و 
مدینه دروازی با دو طفل کوچکش بیش از ۱۸ روز 
در اسارت طالبان بودیم. دوستانم یکی پی دیگر آزاد 

زنده گی  و  کار  به  نیست،  بیش  زندانی  که  زن ستیز 
مشغول بودم. در کنار فعالیت های رسمی، تالش کردم 
و  بی عدالتی  برابر  در  همیشه  عدالت خواهی ام  آواز  تا 
مبارزه  ایستادم،  بشکند.  را  ذلت  سکوت  نابه سامانی 
کردم، فریاد زدم و شاهد مبارزه زنان کشورم از همه 
اقوام و والیات بودم که چگونه در برابر گروهی مستبد 
و ظالم، سینه سپر کردند و بار ظلم هایی از جانب این 
افغانستان همان  در  زنان  بر دوش کشیدند.  را  گروه 
سربازانی جان برکفی هستند که دست به دست هم با 
قامت رسا برای دفاع از ارزش ها و حقوق انسانی شان 
ایستادند و رزمیدند. این را با افتخار می گویم من از 
جمله زنانی هستم که درد شکنجه جان فرسا و بودن 
کودک  سبحان،  با  را  آنان  زندان  و  طالبان  گرو  در 
چهارساله ام، متحمل شده ام. می نویسم و می دانم که 
درد در هرکدام مان آن قدر رخنه کرده که با هم رزمانم 
که سوز  قبل  سال  یک  درست  مشترک شدیم.  درد 
سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد، طالبان در خانه 
امنی که بودیم، با موترها، وحشت زیاد و پر از هیاهو 
برای  تالش مان  آخرین  اقامت مان.  محل  بر  ریختند 
زنده ماندن بود و به یک باره گی نابود شدم. یک حسی 
ته وجودم درد کشیدم. هی  تا  به من دست داد که 
به خاطر  بودم  مجبور  اما  می شدم،  زنده  و  می میردم 
بگیرم  قوی  و  استوار  را  و خودم  باشم  زنده  سبحانم 
زیرا  برود  بین  از  این طفل  ناخواسته  مبادا خدای  تا 
آنقدر ترسیده بود که هی می لرزید. انگار قلبش بیرون 
می زد. فراموش نمی کنم آن شبی که گروه تروریستی 
با ده ها سرباز و صدها موتر مجهز با سالح های سنگین 
برای دستگیری من، سبحان و دیگر هم رزمانم آمدند 
و به جرم خواستن ابتدایی ترین حقوق انسانی مان برای 
حق و عدالت ما را دستگیر کردند. یادم هست که هر 
کدام ما چه حال داشتیم. زنان، دختران و مردان و حتا 
اطفال. نمی توانم حال دیگران را بیان کنم. از خودم 
می گویم. در آن زمان بسیار خودم را بیچاره و ناتوان 
احساس می کردم و به آخر خط رسیده بودم.  زمانی که 
طالبان سعی داشتند به زور در اتاق ما را باز کنند و 
وارد اتاق ما شوند و می گفتند اگر دروازه را باز نکنید 
و  وحشت  تصویر  ناخودآگاه  می کنیم  شلیک  سرتان 
دهشت به ذهنم خطور می کرد و به فکر فرار بودیم 
پرتاب  و  و خانم رضایی، هم اتاقی ام، قصد خودکشی 
از ساختمان را داشت. زمانی که می خواست خودش را 
به بیرون از ساختمان پرتاب کند، طالبان همه جا را 
محاصره کرده بودند و هر سه ما تسلیم به تقدیر روزگار 
شدیم؛ زیرا آن ها دروازه را با تفنگ و لگد می زدند و 
اخطار می دادند اگر دروازه را باز نکنیم شلیک می کنند 
از  ما  ترس  و  کردیم  باز  را  در  سبحان  به خاطر  ما  و 
کشتن نبود، بلکه ترس ما از آبرو، عزت و تجاوز بود. 
ناچار دروازه را باز کردیم. آن زمان ذهن و قلبم انگار 
متوقف شده بود. از بی کسی و ناامیدی فریاد می زد. 
دست و پایم از حرکت باز مانده بود. مانند پرنده های 
اسیر در قفس بودیم. دیگر نه امیدی باقی مانده بود 
و نه توان مبارزه. بعد از همان لحظه گرفتاری، آزادی 
تنها یک آرزو برای همه محسوب می شد که آیا زنده 
خواهیم ماند و یا همه ما را زنده به گور خواهند کرد. هر 
روز به خاطر دارم و هنوز تکرار می کنم. هرگز فراموش 
نخواهم کرد. شب و روزهایی که باهم بودیم و چی ها 
بودیم  هم دیگرمان  تدریجی  مرگ  شاهد  و  دیدم  را 
که آن ها با ما چی کردند و چگونه در اسارت به سر 
به کندی می گذشت. شب اش شب  می بردیم. دقایق 
بود و روزش هم برای مان شب بود. در صورتی که هیچ 
یک از خانواده های مان آگاهی نداشتند از این که ما در 

اسارت  گروه طالبان  بودیم.

ادامه در صفحه ۲۹

تمنا رضایی
من تاهنوز هیچ حرفی در مورد سختی هایی که از زمان 
متواری شدنم از خانه تا تجربه تلخ زندان طالبان و درد 
جانسوز آواره گی و مهاجرت متحمل شده ام ننوشته ام، 
اما می خواهم کوتاه از آن اتفاِق تلخ و شب وحشتناک 
سال پار بنویسم. زمستان بود و سرمایی که تا عمق 
برای  هم سنگرانم  و  من  ولی  می کرد،  نفوذ  استخوان 
نجات از اسارت و زندان وحشتناک طالبان، خانه های 
مخفی گاه  یک  دنبال  خانه به خانه  و  ترک  را  خود 
می گشتیم. تا این که بعد از سپری شدن حدود یک ماه 
به همین منوال، به یک ساختمانی در شهرنو کابل که 
می گفتند خانه امن است و امن خواهیم بود، پناه بردیم. 
دو شب را آن جا با وحشت تمام و سرمای شدید سپری 
من  نداشتیم.  آرامش  لحظه ای  ما  هیچ کدام  و  کردیم 
طبق گفته مسوول سیف هوس به خاطر این که ردیابی 
نشویم، سیم کارتم را کشیده و مبایلم را خاموش کرده 
بودم. حوالی ساعت ۸ شب سوم )۱۱ فبروری ۲۰۲۲( 
بود. من و دوست دیگری که در یک اتاق بودیم در حال 
صحبت کردن درباره بدبختی ها و آواره گی های ما بعد 
از تسلیم دهی کشور به دست طالبان و مخصوصاً بعد 
از آغاز مبارزات زنان افغانستان برای نان، کار و آزادی 
بودیم. به حال بی پناهی و آواره گی در سرزمین خود 
می گریستیم. در این اثنا پسرک دوستم که حدوداً ۶ 
سال سن داشت، در میان حرف های ما پرید و گفت که 
گرسنه است. مادرش گفت: از سالن سروصدا می آید. 
چند  و  رفت  بچه گک  آورده اند.  نان  حتمن  ببین  برو 
ثانیه ای طول نکشید که دویده و با چشمان وحشت زده 
داخل اتاق شد و نفس زنان گفت: مادر، خاله، طالبان 
آمده اند و تعدادشان بسیار زیاد است. من و مادرش که 
غافل گیر شده بودیم، مات و مبهوت به هم نگریستیم. 
من از شدت ترس خشکم زده بود. برای چند لحظه 
حس کردم که کابوس می بینم، ولی نه، واقعیت بود. 
دست گیری  برای  طالبان  داخله  وزارت  پرسنل  تمام 
چند زن و دختر که تنها سالح شان فریاد حق و عدالت 
بود، با تجهیزات پیش رفته نظامی شان بر خانه امن ما 
هجوم آورده بودند. تصور می کردی در خط مقدم نبرد 
نمی توانستم  بودم،  شده  شوکه  که  من  باشند.  آمده 
از  بعد  ثانیه  چند  دوستم  کنم.  حرکت  یا  فکرکنم 
شنیدن این خبر به سرعت طرف دروازه اتاق دوید و 
دروازه را قفل کرد. آن وقت من به خود آمدم که باید 
کاری می کردم. شنیده بودم اولین اقدام طالبان بعد از 
دست گیری دختران معترض، شکنجه و تجاوز گروهی 
پرت  سمتی  به  را  مبایلم  می لرزیدم.  به شدت  است. 
کردم و به طرف کلکین دویدم. در همین اثنا نیروهای 
طالبان پشت دروازه اتاق ما رسیده بودند. اتاق ما منزل 
دوم و در قسمت آخر سالن بود که پنجره و بالکنش رو 
به سرک قرار داشت. طالبان فریاد می زدند که دروازه را 
باز کنید وگرنه قفل را شکسته داخل می شویم. دوستم 
با بچه اش پشت دروازه پناه گرفته بود و من می خواستم 
خودم را از پنجره پرت کنم. تا این که به چنگ طالبان 
نیفتم. فکر می کردم این گونه مردن بهتر از شکنجه شدن 
و مورد تجاوز قرار گرفتن است. از آن جایی که کلکین 
ما سمت سرک بود و ما روزهای قبل از ترس این که 
مبادا از بیرون کسی متوجه حضور ما در این ساختمان 
شود، حتا یک بار هم پنجره را باز نکرده بودیم و پرده ای 
که خود ما در تاریکی شب نصب کرده بودیم، همیشه 
پایین بود. وقتی تالش کردم پنجره را باز کنم نشد که 
نشد. پشت دروازه عساکر طالبان با خشونت تمام داد 
می زدند و با مشت و لگد به در می کوبیدند. من که قادر 
نبودم پنجره را باز کنم، شروع کردم به زدن دستگیره 
پنجره با پا که بعدها حس کردم پایم زخمی شده و 
از شدت درد نتوانستم ادامه دهم. وقتی متوجه سرک 
و موترهای  رنجر  از  پر است  تمام کوچه  شدم، دیدم 

می شدند و می رفتند. برای آن ها خوشحال بودم، خیلی 
خوشحال؛ ولی این طرف برای تنهایی خودم و این که 
چه چیزی دیگر قرار است بر سر من بیاید ... نمی توانم 
و  من  دارم  یاد  به  دقیق  داشتم.  حسی  چه  بنویسم 
طبق  و  نشویم  آزاد  اگر  بودیم  گرفته  تصمیم  مدینه 
گفته آن ها محاکمه شویم، قبل از این که از هم جدای 
ما کنند یا .... و یا جای دیگر ببرند، خود ما به زنده گی 
خود پایان ببخشیم. می گفتیم مرگ با عزت بهتر از 
آخرین  برای  و  آسمان  دیدن  است.  ذلت بار  زنده گی 
بار شنیدن صدای مادرم تنها آرزویم شده بود. هیچ 
و  آزاد شدم  باالخره  اما  نداشتم؛  آزادی  برای  امیدی 
حاال زنده ام. روحم زخمی است، اما قوی ترم از تمنایی 
که قباًل بودم. این که چقدر صدمه دیده ام را شاید فقط 
را دارند درک کنند و  آن هایی که تجربه مشابه من 

بفهمند چی می گویم.
یک سال گذشته برایم، خیلی درس های مهمی داد. 
درس هایی که شاید اگر تجربه نمی کردم، سالیان سال 
زمان می برد تا بیاموزم. حاال پخته تر شده ام. می دانم 
چگونه در بدترین شرایط مبارزه کنم، تسلیم نشوم، 
سرسخت تر بایستم، برای حق و انسانیت تا توان دارم 

تالش کنم و بر ناامیدی ها غلبه کنم.

سمیه شیرزاد
من نیز همانند سایر زنان سرزمین ام در یک جامعه 

وایت می کنند زنان معترض ر
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حدس می زدیم. هوا تاریک بود. یک باره دروازه با تمام 
شدت کوبیده شد. اطفالی که ما با بودند شب از شدت 
ترس و وحشت اندکی خوابیده بودند. با این دروازه زدن 
کبوتران  مانند  مادران شان  آغوش  به  و  پریدند  جا  از 
آغوش شان چسبیدند. دیدن  به  و  بردند  پناه  نیمه جان 
این لحظات قلب آدم را تکه تکه می کرد. گناه شان چی 
بود که این گونه شکنجه شوند. شب بعد از این که یک 
و  آمد  زرغونه  اسم  به  خانم ها  از  یکی  ساعتی گذشت، 
مشخصات همه گی ما را لیست کرد. از وحشت این که 
فردا با ما چی می شود، به خود می لرزیدیم. می دانستیم 
که با یک جست وجوی ساده در گوگل تمام سوانح ما 
به  بار  بیرون می شود و می فهمند که ما چقدر و چند 
برنامه  ما ۳۰  کم از کم  گفتیم.  و چی  آمدیم  بر  خیابان 
خیابانی داشتیم. بدون برنامه های سربسته. بعد از این که 
در باز شد، چندین طالب با چهره های خیلی وحشت ناک 
داخل کودکستان شدند و به اتاق ما آمدند. یک باره طرف 
آن ها  نظر  در  ما  دیدند.  هولناکی  حالت  با  ما  همه گی 
روسپی هایی بیش نبودیم و ما را مانند یک چیز ناپاک و 
نجس میدیدند. ما از شدت ترس افسوس می خوردیم که 
چرا به خودکشی فکر نکرده بودیم. اما خودکشی با کدام 
وسیله؟ اگر خودکشی می کردیم، حاال حداقل به دست 
وقتی  بدتر  همه  از  نمی شدیم.  سالخی  وحشی ها  این 
به کندی  قلبم  را گرفت،  بار اسم خاله ام وحیده  اولین 
تکه  مانند  دست و پایم  بود.  خورده  هم  به  حالم  می زد. 
کهنه از فعالیت بازمانده بود. وقتی نامش را صدا زدند و 
بیرون از اتاق خواستندش. با خود گفتم: ما همین جا نابود 
شدیم. همه چیز تمام شد. شاید اصاًل دیگر چهره اش را 
هم نبینم. وحیده می گوید: وقتی از اتاق بیرون می شدم، 
برای آخرین بار طرفت دیدم. گفتم که شاید این آخرین 

دیدار من و لینا باشد. از اتاق بیرون شدم. 
وجود  بزرگ  خیلی  دهلیز  یک  کودکستان  در  آن جا 
داشت. وحیده را بردند و ما همه گی داخل اتاق ماندیم. 
از شدت ترسی که حاال همه گی ما را به نوبت میخواهند 
هر  کرد.  خواهند  حلق آویز  هم  یا  می کنند  سالخی  و 
به ذهن ما سرازیر می شد قتل،  آن چه در آن لحظات 
شکنجه، تجاوز و از همه بدتر همین تجاوز بود. وقتی 
یادت می آید که هنوز روی دامنت گلی ننشسته و حاال 
قرار است به دست طالب وحشی این ننگ شرقی ات از 
هم بپاشد از خودت متنفر می شوی؛ اما چاره نبود. باید 
با تمام وجود این بدبختی را تحمل می کردیم که کردیم. 
وحیده را با خود به دهلیز بردند و صدای شان به داخل 
اتاق بسیار ضعیف می آمد که از وحیده درباره اعتراضات 
می پرسیدند. خون در رگ های ما وجود نداشت. خشک 
زده بودیم. از اتاق دیگر مدینه و تمنا را هم به دهلیز 
خواسته بودند. این که چی حسی آن ها در آن لحظات 
داشتند، خودشان بهتر بیان می کنند. بعد از پرس و جو 
این که دوباره  از  اتاق فرستادند و ما  به  را دوباره  آن ها 
بودیم  خوشحال  می دیدیم،  را  خود  هم سنگران  چهره 
و همدیگر را در آغوش کشیدیم و من شکر کردم که 
خاله ام و مادر دومم را، وحیده را دوباره می بینم. روز اول 
خیلی ترسیده بودیم. مادران به فکر سیر کردن شکم 
اطفال شان بودند. نه نانی برای خوردن بود و نه آبی برای 
نوشیدن. حتا آب نل های تشناب را بند کرده بودند تا 
یک  به  نریزد. چگونه  ما  گلویی  به  هم  آب  قطره  یک 
طفل سه ساله بفهمانی که ما زندانی هستیم و زندانی ها 
از تمام نعمت ها محروم هستند. هر چیزی که بر سر ما 
می آید، باید تحمل کنیم. این اطفال چی می دانستند 
که زندان چیست و زندانی به کی گفته می شود. تنها 
دل خوشی شان همان اسباب بازی کودکستان بود که با 
اندکی  را  نوشیدن  و  آن ها سرگرم می شدند و خوردن 

فراموش می کردند. 
که  بود  ظهر  از  بعد  ساعت ۲  روزی حدود  همین گونه 
گرفت.  فرا  را  جا  همه  وحشت  شد.  زده  دروازه  دوباره 
آغاز شده و ما به سالخ گاه  فکر می کردیم که سالخی 
بودند  طالب  جنگ جوی  پنج  کنم  فکر  می اندیشیدیم. 
که می خواستند از ما تحقیق کنند. آن قدر وحشت آن 
لحظات زیاد بود که حیران بودم چرا با این حجم ترس 
قلبم نمی ایستد؟ یک یک نفر ما را برای تحقیق خواستند 

آن خانم طالب را گفت: جواب بگو. ببینیم کی است. چی 
می گوید. من بارها مرده و زنده شدم. خوش بختانه من 
تمام گروپ ها را پاک کرده بودم. اگر میبود قبرم درازتر 
کنده شد بود. یک گروپ کتاب خوانی بود که چندین بار 
آن را باز کرد و پرسان کرد که این مردها کی هستند. 
از بس ذهن شان به جنسیت بسته بود، برای شان خیلی 
سوال برانگیز بود که چرا یک دختر در گروپی که مردها 
هست باشد و این که چی کتاب هایی را می خوانند؟ چرا 
می خوانند؟ گفتم ما اصاًل با نظام تان کار نداشتیم. تنها 
این جمله  از  بعد  بود.  ما درس خواندن دختران  هدف 
بلند شده رفت که حتا  کم کم جرأت گرفتم و صدایم 
سوال های شان  بود.  شده  تشویش  به  دهلیز  در  وحیده 
هم احمقانه بود. گروه تان را معرفی کن. برای کی کار 
می کنید؟ در جبهه همراه کی ارتباط داری؟ چند سال 
در روند سبز کار کردی؟ صالح چقدر پول برای تان داد 
تا به سرک ها برآیید و سروصدا کنید؟ خالصه این سوال 
و جواب چهار ساعت طول کشید. تحقیقی که در ظرف 
نیم ساعت تمام می شد، اما گروه تروریستی من را چهار 
ساعت تکرار در تکرار می پرسیدند و فشار می آوردند. من 
که  گفتم  برای شان  بود.  پرورش  و  آموزش  تمام حرفم 
وقتی خدا و رسولش علم را برای مرد و زن فرض گفته، 
شما نظر به کدام آیت و حدیث زنان را از آموزش محروم 

ساختید؟ طبعاً که جوابی نداشتند. 
باالخره این زجرگاه تمام شد و گفتند ببرید اگر چیزی 
مانده بود دوباره می خواهیم. تا ساعت های ۲ بجه شب 
تحقیق نیمی از دخترها را گرفتند و رفتند. بعد از تحقیق 
همه گی یک شکلی احساس راحتی می کرد. از ترس و 
وحشت سبک شده بودیم و با فکر اندکی راحت به خواب 

رفتیم. 
فردایش ساعت ۱۱ دوباره محکمه صحرایی آغاز شد و 
بازجویی شان  بود،  مانده  باقی  دخترانی که تحقیق شان 
از  یکی  یک باره   بودیم.  اتاق  داخل  شروع شد. همه گی 
دخترها آمد و گفت: دو معترض دیگر را دست گیر کرده، 
آوردند. همه گی ما خیلی جگرخون شدیم که دو نفر دیگر 
هم مثل ما به سیاه چال پرتاب شد، اما چند دقیقه بعد 
یکی از دخترها که تحقیق داشت آمد طرف من و گفت: 
راضیه و زرغونه کی است؟ آمده بودند پرسان داشتند که 
لینا و وحیده این جا هستند؟ طالب چشم هایش برآمده 
که  کرد  پرسان شان  شدند.  خبر  کجا  از  این ها  که  بود 
که  گفتند  هستند؟  این جا  که  کرده  خبر  کی  را  شما 
باسط زنگ زده بود که آن ها را دیشب دستگیر کردند. 
ساعت ۱۱ بجه شب وزارت داخله آوردند. عزیزانم مگر 
انسان اینقدر رک و راست می باشد. طالب با شنیدن این 
حرف ها به کارمند خود امر می کند که دخترها را نبینند. 
فهمیدن  حتا  بدون  بیچاره ها  بکشید.  بیرون  را  این ها 
نه، دوباره خانه رفتند و هر  یا  این که ما آن جا هستیم 
روز می آمدند، پرسان می کردند، اما برای شان نمی  گفتند 
چند  از  بعد  این که  تا  هستند.  همین جا  دختران  که 
بلی همین جا  بودند که  روز رفت و آمد های متواتر گفته 
هستند، اما اجازه مالقات را همراه شان ندارید. ما همه گی 
خسته بودیم. هیچ حال نداشتیم. فقط نفس می کشدیم. 
پدران خود  می خواستند،  آب  می خواستند،  نان  اطفال 
را می خواستند، اما از هیچ کدام تا سه روز خبری نبود. 
تا این که مطمین شدند که واقعاً این دختران به آن چه 
می گویند پای بند بوده اند و با هیج گروه سیاسی یا احزاب 
یا جریان های مخالف ربط ندارند. نمی دانم از کجا، ولی 
اندکی برای ما آب و نان مهیا شد و از تشویش این که 

طفل ها چی بخورند راحت شدیم.

ادامه در صفحه 3۰

روزهای اسارت
لینا احمدی

»می خواستم که شعله شوم، سرکشی کنم 
مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر ...« فروغ فرخزاد

می گذرد.  معترض  دختران  سیاه  روزهای  از  سال  یک 
سال گذشته تاریخ ۱۱ فبروری به تعداد چهل معترض با 
فامیل و محرم های شان به دلیل ترس و وحشت طالب از 
سرناچاری بعد از گرفتاری زهرا حق پرست، تمنا پریانی و 
خواهرانش، پروانه ابراهیم خیل و مرسل عیار راهی مکانی 
بود  امن  نامش  به نام مکان امن شدند. مکانی که فقط 
بردند،  پناه  به آن جا  ناچاری  از سر  و دختران معترض 
ولی نمی دانستند که چی روزهایی در آن جا انتظارشان 
را می کشد. روزی به آن خواهم پرداخت، اما بعد از فرا 
رسیدن همان روزها و همان تاریخ با وجود کیلومترها 
فاصله، خود را در همان سیاه چال طالب حس می کنم و 
کاًل روحیه و ذهن و فکرم به همان کودکستان )زندان( 
ندارد. حس می کنم  رقم حال  دلم یک  است.  معطوف 
چند شخص می آید و من را به سالخ گاه می برد. حوصله 
هیچ کس را ندارم. حتا با خودم در جنگ هستم. زمین 
و زمان بر سرم بار سنگین شده؛ مانند مرده های متحرک 
شده ام. فقط در حال تماشا هستم تا از من نظری نپرسند. 
برایم  عزیزانم  نزدیک ترین  بزنم.  حرف  ندارم  دوست 
نامتحمل شده اند. تصمیم نوشتن آن روزهای سخت را 
در خود نمی دیدم، اما وقتی وضعیتم را دیدم که هوایم 
از  اندکی  تا  بنویسم  هوای داخل زندان است، خواستم 
آن زخم ناسور تسکین یابم. گفتم وقتی زندان می گویم 
نقطه  باید  زندان  نشود.  جاری  اشک هایم  مقدمه  بدون 
قوتم باشد، نه ضعفم. سختی باید مستحکم ام بسازد نه 
فرسوده ام. شروع کردم به نوشتن درباره روز های تاریک 
و تلخ تا مکتوب شود برای تاریخ، برای نسل های آینده، 
برای نواسه هایم و برای نسل اندر نسلم. راه گشا باشم برای 
تمامی کسانی که می خواهند برای ملت خود کاری انجام 
دهند؛ یعنی بدون اسلحه هم می شود جنگید با مجهز 
ترین و اسلحه دارترین گروه، با تروریست ترین گروه. این 
جنگیدن اوج شجاعت تمام دختران معترض و مبارز ما 
است. بدترین تاریخ زنده گی ام زمانی بود که به طرف خانه 
امن رفتیم. تا زنده هستم فراموش نمی توانم که چی درد 
و رنجی را کشیدیم. فکر می کردیم آن شب )۹ فبروری، 
۲۰۲۲( جنازه ای از خانه ما بیرون می شود. حس ششم 
تمام اعضای فامیل به نحوی بیدار شده بود. می فهمیدند 
که با این رفتن چی در انتظار ما است؛ اما از ترس اسارت 
طالب با وجود فهمیدن این که خانه امنی وجود ندارد. 
دیگر چاره نداشتیم. راهی بدبختی شدیم و خود را تا ابد 
در این ننگ گیر انداختیم که خود ما هم از زیر بار آن 
تا قرن های قرن بیرون نخواهیم شد. زنان زندانی طالب. 
حتا از شنیدن نامش قلب آدم می استد، چی رسد که 
انسان آن را تجربه کند. هم سنگرانم! می دانم که این یک 
سال سکوت محض به اندازه چندین سال ما را افسرده 
کرده است. مبارزه راه های خم و پیچ زیادی دارد. زندان، 
از  روانی  و  اذیت جسمی روحی  و  آزار  مرگ، شکنجه، 
فرازوفرودهای این راه است. این زخم ها تا ابد بر روح و 
روان زندانی باقی می ماند، اما زیست یک جانبه که نه خیر 
برای خودت برسد و نه شرت به جامعه منطقی و انسانی 
منطقی نیست. انسان باید فکر، اندیشه و تحرک داشته 
خود  مادران  و  وطن  ملت،  شرمسار  ما  بنابراین  باشد. 
داشتند  باور  برای کسانی که  الگویی شدیم  ما  نیستیم. 
زن ها تنها برای کنج خانه ساخته شده اند. در اوج از هم 
پاشیده گی ما رشته کار را به دست گرفتیم و در مقابل 
یک گروه تروریستی صدا بلند کردیم که همه دنیا ساکت 

مانده بودند.
 تکرار تاریخ و یک سالی که گذشت، سخت ترین شب و 
روزها را برای ایستاده گی ما و برای مقاومت ما تبریک 
دردهای  تاریخ  گذاشت  را  نامش  می شود  می گویم. 

مشترک آزادی خواهان!
شد،  سپری  شب  این که  از  بعد  امن  خانه  در  اول  روز 
ساعت  نمی دانستیم  اصاًل  بود.  صبح   ۶ ساعت   احتماالً 
از روشنی و تاریکی صبح و شب  چند است. ساعت را 

جرمی  مدارک  تمام  بودیم.  دست پاچه  ما  همه گی  و 
پاسپورت.  و  تذکره  کمپیوتر،  مبایل،  بود.  نزدشان  ما 
به  این گونه مجرمان کمتر  وکالتم  کاری  دوره  تمام  در 
چنگال پولیس می افتید که تمام مدارک جرمی را با خود 
به حال خودم می سوخت. من چهار  دلم  باشد.  داشته 
سال تجربه دفاع از موکالن خود را داشتم. با تلف شدن 
حقوق شان با دادستان ساعت ها گفت وگو می کردم، اما 
وقتی نوبت خودم رسید، هیچ کسی نبود که از من دفاع 
کند. خودم دانستم و جرمم و عذابم خیلی رنج دهنده 
نیست. خیلی سخت است که سال ها در بخش جزایی 
کار کنی و بدانی که یک مجرم کدام حقوق را دارد، اما 
سر خودت همه چیز نابود شود و تو خود به تنهایی در 
گودالی که ساختی، برای خودت دست و پا بزنی. جهان 
جای بی رحمی است. این را در آن زندان با تمام وجود 

حس کردم.
در آن زندان همه گی کوشش داشت که هیچ کس دیگر از 
دختران معترض هم تیم را نام نگیرد. هرچه می آید تنها 
خودش بکشد. روا نمی دید که یکی دیگر از هم جنسانش 
این سالخگاه را تجربه کند. اگر چهل نفر ما یک یک نفر 
از دختران هم تیم را نام می گرفتیم، باید بعد از آزادی ما 
چهل دختر مبارز دیگر زندانی می شد، اما خوش بختانه 
این گونه نشد و این خیلی قشنگ هست که هیچ بشری 

به خاطر تو صدمه نبیند. انسانی اش هم همین است. 
وقتی من را برای تحقیق بردند، تا نامم را صدا کردند، 
برای دختران دیگر دعا می خواندیم که خدایا کمک ما کن 
و از این سیاه چال ما را با  نام نیک بیرون کن. وقتی خانم 
طالب آمد که لینا احمدی بیا تو را خواستند، کی مرده ای 
بلند  یارای  پاهایم  بود.  رفته  از دست و پایم  دم  پارسال. 
شدن نداشت؛ مانند تکه ای کهنه شده بود. خانم که دید 
زیاد وضعیتم خراب است، من را دلداری داد که نترس 
و گپی نیست. کاری ندارند که شما چی کردید. دست 
را به طرف سالخ گاه  انداخت و من  خود را سر شانه ام 
حرکت داد. وقتی داخل اتاق شدم، اشتباه نکنم پنج یا 
چهار مرد با چهره های دود زده گی و با لنگی و ریش های 
بلند آن جا نشسته اند و ما در نظر آن ها از کثافات داخل 
بود.  از آن ها فلج  زباله دانی چیزی کم نداشتیم و یکی 
هستی؟  کجا  از  و  چیست  نامت  گفت  که  مجردی  به 
کله ام مانند یک وزن سنگین باالی سرم شد. گوش هایم 
بنگ بنگ کرد. چند ثانیه ای سکوت کردم. آب دهنم را 
را  زادگاهم  بودم که  فکر کرده  دادم. پیش خود  قورت 
نگویم، اما وقتی یادم آمد که همه چیزم در اختیارشان 
هست. با چند گپ شدن جنجالم بیشتر می شود. تمام 
چیز را از همان دقایق اول حقیقت گفتم. سرم را بلند 
گرفته و با افتخار گفتم از پنجشیر هستم. با خود گفتم 
اگر قرار است بمیرم با افتخار بمیرم و همان مرد فلج با 
شنیدن نام پنجشیر یک خنده ریشخند مانند سر داد. 
متوجه ماحول خود شدم. مبایل های همه گی ما را که 
میز  روی  بودند،  گرفته  ما  فرصت دستگیری  اولین  در 
گذاشته بودند و گفت: کدام است مبایل تو؟ آرزو کردم 
کاش مبایل نمی داشتم تا این عذاب را نمی کشیدم. طرف 
تمام مبایل ها دیدم و به مبایل خود اشاره کردم. مبایل 
را برداشت و روشن کرد. وقتی روشن شد، انترنت آن هم 
روشن بود. پیام و زنگ پشت سر هم می آمد که بعد از 
دو شب دیگر مبایل هم اصاًل روشن نشده بود. همه گی 
چشم به راه روشن شدن مبایل بودند. خیلی با خشونت 
گفت: پسوردت را بگو. یادم نیامد. گفتم بیار شستم را 
بگذارم. یادم نمی آید. مبایل را روی دست خود گرفت. 
من شصتم را گذاشتم و بلند کرد. اولین کارش داخل 
شدن به واتسپ ام بود و تمام مسیج هایی که در این دو 
روز آمده بود را خواند و به زنگ های مبایل ام جواب دادند. 

زنان معترض...
  از صفحه ۲8
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برده نمی توانم. کال شوکه شده بودم. دست هایم را دور 
گردنش انداختم. چیغ زدم و چیغ زدم. هیچ امیدی 
را  زنده گی ام  قهرمان  دوباره چهره  روزی  که  نداشتم 
لینا  گفتم  چقدر  کردن:  فریاد  به  کرد  شروع  ببینم. 
را  خود  کار  نکردی.  گوش  حرفم  به  نکن  لینا  نکن 
کردی. می گفتم زمین دوپاره شود من داخل آن بروم 
به چهره غمزده مادرم نبینم. تحمل آن حالت مادرم 
اندازه  به  دوری  هفته  یک  بود  سنگین  برایم  خیلی 
چند سال موهایش را سفید و چهره اش را چروکیده 
کرده بود. گفتم ببخش مادر جانم، حق نداشتم شما 
لکه  بگذارم. آن هم چی عذابی!  این گونه در عذاب  را 
ننگ تا ابد بر دامن ما دختران زندانی. مردم هم حق 
می کند  فکر  باشد  کس  هر  کنند.  قضاوت  که  دارند 
نیست  طالب کسی  همراه شان.  کرده  طالب چی  که 
که درباره اش قضاوت نشود. پانزده دقیقه بودند پیش 
بهانه به خاطر  ما دوباره رفتند. می ترسیدند که کدام 
هم  من  می خواست  دلم  چقدر  نکنند.  ما  آزادی 
برویم. کاش  باهم  و  بیرون شوم  را گرفته  دست شان 
می توانستم. یک هفته گذشت. با این رنج طاقت فرسا، 
هفته بعد شروع کردیم به اعتصاب. نه به این شکل که 
نشان دهیم به آن ها که ما هنوز هم همان آدم های 
به شیوه دیگر شروع کردیم.  سرکش دیروز هستیم. 
به روزه گرفتن. من بعد از دو روز روزه گرفتن از بس 
مقاومت بدنم پایین آمده بود، مریض شدم. چون اگر 
ما  جزای  می بردند.  را  ما  شکایت  نمی خوردیم،  نان 
سنگین تر می شد. نباید می دانستند که ما چی در سر 
داریم. بارها می آمدند پرسان می کردند. حتا به زور نان 
برای ما می دادند. نمی دانستیم که این لعنتی ها خوش 
شدند که این ها مسلمان شدند، تجدید کلمه کردند و 
از این قبیل حرف ها؛ اما ما از نان بی ننگی شان خسته 
شده بودیم. پیش خود فکر می کردیم که  باالخره تا 
چی وقت روزهای اول خو حتی آب نبود برای خوردن. 
حالی چی شده که حتی برای افطار بوالنی می آورند، 

مرچ می آورند. 
از  اما  می شدند،  آزاد  یکی یکی  دختران  بعدی  هفته 
از  نمبر تماس  نبود و هیچ  نفر خبری  آزادی ما پنج 
ما گرفته نشده بود. برای ما می گفتند که جرم شما 
بیشتر است. شما را محکمه روان می کنیم. دوسیه تان 

را رسمی می سازیم. 
بودند.  داخله  وزارت  میان  در  روز  یک  ما  فامیل های 
گاهی مالقاتی اجازه می دادند، اما بیشتر اوقات اجازه 
نبود. وقتی پیش ما می آمدند ما را دل خوشی می دادند 
و می گفتند که قوی باشید، خود را مستحکم بگیرید. 
فامیل.  حمایت های  این  می سازد  قوی  را  آدم  خیلی 
با وجودی که در اوایل مخالف بودند؛ چون از همین 
روزهایی که داخل زندان باشیم، می ترسیدند. مبادا که 

چنین شود، اما شد. 
نفر  پنج  فقط  و  شدند  آزاد  دخترها  اکثر  زمانی که 
مانده بودیم، خیلی ترسناک شده بود. شب ها تا صبح 
پت  اندکی چشم  صبح  نماز  از  بعد  می خواندیم.  دعا 
بیدار  شدید  زدن های  دروازه  با  دوباره  که  می کردیم 
زندان  بود. حتا داخل  می شدیم. وحیده خیلی خوب 
کتاب می خواند. صبح ها وقت بیدار می شد. نوت برداری 
می کرد. من از تمام چیز نفرت پیدا کرده بودم. خواندن، 
نوشتن، قصه کردن. فقط گوشه تاریک و آرام می پالیدم 
تا صدای کسی به گوشم نرسد. حالت تهوع برایم دست 

اعتراض دستگیر  دلیل  به  را  اکبری  غیاثی، سیما گل 
کردند. آن روز آن قدر طالب دیدم که چشمانم پر از 
ریش و تفنگ شد. ما در ساختمانی واقع در شیرپور 
که به عنوان یک خانه امن برای مان معرفی شده بود، 
پناه گرفته بودیم. ساعت چیزی حدود ۹ شب بود که 
متوجه شدم، اطراف ساختمان توسط بیشتر از ۵۰۰ 
طالب و صدها موتر رنجر، کروزین و حتا ایلکس ها  با 
دهشکه محاصره شده؛ این همه تجهیزات فقط برای 
دستگیری زنانی که مسالمت آمیز خواستار نان، کار و 
آزادی بودند. وقتی وارد بازداشت گاه شدم، فکر کردم 
همه چیز به پایان رسیده است. اما پس از آزادی خود 
را فردی خوش شانس در داشتن یک انتخاب دیگر برای 
ایستاده گی در برابر خشونت، بی عدالتی و آزادی مردمم 
احساس کردم. اکنون می خواهم بگویم، خوشحالم که 
را  ملت  یک  آزادی  برای  بودن  بند  در  تجربه  چنین 
داشتم و از بازداشت گاه با قدرت و مسوولیت بیشتر برای 
ادامه مبارزه با امید بیشتر برای افغانستان آزاد با شعار 
می ایستیم  تا رسیدن به آزادی و آبادی کشورم خارج 
شدم. در آخر سپاس گزارم از زبیده اکبر، میترا مهران، 
معلومی  به دلیل  که  دیگری  دوستان  و  موسوی  زهرا 
نمی توانم از آن ها نام ببرم. بدون وقفه شبانه روزی در 
کنارمان از راه دور ایستادند و امروز حس داشتن یک 
خانواده متحد در مقابل خشم و خصم را برای مان با 

قلب های سرشار از مهر بخشیدند. 

وحیده امیری 
توسط  امن  خانه  از  که  معترضی  زن  امیری،  وحیده 
کابوس   آن  با  هم  هنوز  و  شد  دستگیر  طالبان 
وحشت ناک زنده گی می کند. ما برای عدالت اجتماعی و 
رسالت شهروندی خویش اعتراضات بزرگ را راه اندازی 
کردیم و برای نهادینه شدن اعتراضات زنان افغانستان 
و  من  گذشته  سال  باالخره  اما  داشتیم؛  برنامه  ده ها 
امن  خانه  راهی  طالب  دست گیری  ترس  از  دوستانم 
شدیم. با وجود این که همه ما خیلی از خانه امن می 
ترسیدیم و هراس داشتیم. این هراس ما به حقیقت 
مبدل شد. ما را از خانه امن طالبان دست گیر کردند، 
افسرده شد.  ما  روان  و  روح  و  عذاب کشیدیم  خیلی 
زندان  و  امن  خانه  از  تلخی  قصه های  ما  کدام  هر 
تروریستی  گروه  که  را  ظلمی  ما  همه  داریم.  طالب 
می بخشیم  نه  و  می کنیم  روایت  را  داشتند  روا  ما  بر 
و نه فراموش می کنیم. ما برای تغییر اجتماعی برای 
افغانستان ایستاد شدیم وکار می کردیم و تا جان داریم 
ادامه می دهیم. سال گذشته در همین وقت ها از ترس 
بازداشت طالبان به خانه  امن پناهنده شدیم. روز اول 
در خانه به پایان رسید و شب شد. شب ها می ترسیدم 
و هیچ خواب نمی کردم. هوا سرد بود. با بغض طرف هم 
با زنده گی ما چی  می دیدیم و هیچ نمی دانستیم که 
بازی سیاسی می شود. دلم پر از بغض بود. ذهنم انگار 
می دانست حادثه  بدی در راه است. در این یک سال 
روزها و شب ها مریضی های سخت را سپری کردم و به 
شدت افسرده شدم. دردهای انبوهی کشیدم، اما انگار 
برایم دست بردار نیست. حاال  از تجربه دادن  زنده گی 
هم با پای شکسته و غربت مهاجرت و بی سرنوشتی، در 

دام دشمن زنده گی می کنم.

آن دردها هرگز فراموش نمی شود!
ثریا حیدری

تاریک، آن ترس و وحشت، آن  و  آن شب های سیاه 
حصار عظیم، آن ناتوانی و عجز، آن کابوس ها که در 
باورمان نمی گنجید، هرگز فراموش نخواهد شد. چگونه 
توانستیم با آن همه ناامیدی زنده بدرآییم؟ آن زمانی 
از  چیزی  رفتن  راه  نه  بود  درد  مداوای  اشک  نه  که 
استرس مان کم می کرد. نه می توانستیم فریاد بزنیم و 
نه می توانستیم باهم درد دل کنیم. فقط ما بودیم و 
از آن کابوس ها  از همه. یک سال  و بی خبری  حصار 

می گذرد، ولی فراموش نخواهد شد.

زهرا میرزایی
شرم بر کشورهایی که خودشان را مدافع حقوق بشر 
می دانند و چشم بر مردم و دختران سرزمینی به نام 

افغانستان بسته اند!

روزی که اعتراف اجباری ما را گرفتند، مثل این بود 
که نماز جنازه ما را بخوانند. همه گی ما سنگ شده 
بودیم. وقتی آمدند وگفتند که باید در جلو کمره گپ 
بزنید، زجرآورترین کار گپ زدن جلو کمره بود. گفتند 
که فلم را نشر نمی کنند. صرف به خاطر امنیت خود ما 
که در آینده نگوییم لت و کوب شدیم یا مریض بودیم، 
می خواهند ثبوت بگیرند؛ اما من از همان دقایقی که 
آمدند و موضوع ویدیو شد، به آخر خط رسیده بودم. 
می دانستم که در آینده نزدیک آن را نشر می کنند. 
امنیت من چه مایه دل گرمی طالب باشد. وقتی نوبت 
اعتراف اجباری من رسید، همین که داخل اتاق شدم، 
یکبار به چهار اطراف خود نگاه کردم. شش نفر بودند. 
به  ورق  یک نفر  کمره  پشت  نفر  یک  مسلح،  نفر  سه 
نفر  یک   می خواند.  را  سوال  چهار  همان  که  دستش 
کارمند  در هر بخش زن  نشان دهند  گویا  خانم که 
من  می کردم.  زدن  حرف  به  شروع  باید  دارد.  وجود 
به مجردی که روی کوچ نشستم، یک بار گلویم بغض 
کرد، اشک هایم رفت. خیلی وضعیتم خراب شد. نفر 
اشاره کرد که راحت  بود.  پشت کمره کمی مالیم تر 
گفت  به دست  اسلحه  آن  وقتی  نیست.  چیزی  باش. 
ماسک ات را پایان کن، از بد بدتر شدم. دنیایم تاریک 
شد. وقتی شروع به پرسیدن سوال ها کرد و سوال اول 
را پرسید که چرا علیه نظام اسالمی اغتشاش کردید، 
من شروع کردم به دالیل گفتن. یک باره کمره را قطع 
کرد. گفت تو به فکرم گپ ما را نمی فهمی چیزی را که 
ما می گوییم تکرار کن. من با گلوی بغض کرده گفتم 
به نحوی دیگر جواب  نتوانستم  باز  اما  درست است؛ 
دادم. باز کمره را قطع کرد. گفت در بی بی سی و دیگر 
تلویزیون ها خوب زبانت بلبل وار می خواند. روزی یک 
دانه مصاحبه می دهی. این بار آخر است اگر چیزی را 
که می خواهیم نگویی اتاق انفرادی و سیاه و تاریک ما 
را هنوز ندیدی. یکباره گوشم بنگ بنگ کرد. با خود 
گفتم لینا، لطفاً نکن. تو از تنهایی می ترسی. حالی در 
بند هستی. هر چه بود شده از این بدتر نسازش. من 
آفرین،  گفت  کردم.  تکرار  آن ها  مانند  هم طوطی وار 
تمام شد. وقتی از جایم بلند شدم فکر کردم جسمم 
تمام  ماند.  جا  اتاق  همان  داخل  در  روح ام  شد  بلند 
مبارزه ام با گفتن چند کلمه تمام شد. مردم ما آن قدر 
آگاهی ندارند، درک نمی کنند. تا ابد این ننگ برای ما 
پایدار ماند. مبارزین کیس ساز! چقدر اسفناک است، 
اما ما می دانستیم راهی را که آمدیم به کجا می انجامد. 
طالب چگونه است با ما چی خواهد کرد. بعد از ویدیو 
عکس های دسته جمعی ما را مانند مجرم های سیاسی 
پایین است.  گرفتند. همه گی سرش در آن عکس ها 
نشر چنین عکسی از آدرس طالب برای مبارزین عیب 
ما پنج نفر  و مایه شرم ساری به شمار می رفت، بعداً 
را جدا کردند. گفتند داخل اتاق بروید. لینا، وحیده، 
را  مرجان، مدینه، تمنا. دیگران در دهلیز ماندند. ما 
داخل اتاق روان کردند. وقتی که بیرون شدیم، که چی 
تماس  نمبر  ما  از  بودند که  گپ شد همه گی خوش 
ما  از  ولی  می زنیم.  زنگ  گفت  گرفت.  را  فامیل ها 

نخواستند. دنیا سر ما خراب شد. 
خیلی سخت بود. بعد از یک هفته چهره زجرکشیده 
مادرم را می دیدم. بعد از روزها رفت و آمد، برای فامیلم 
اجازه داده بودند که بیایند و ما را ببینند. هیچ وقت 
اولین چهره مادرم را بعد از یک هفته زندان بودن از یاد 

می داد. 
روزها یکی پی دیگر در گذر بود. ۱۷ روز مانند ۱۷ قرن 
باالیم گذشت. آن چه گفته شد، موضوعات کلی هستند 
بحث های دیگر باقی مانده است. روز یک شنبه تاریخ 
۲۷ فبروری ساعت ۲:۴۵ بعد از چاشت گویا آزاد شدیم. 
آمدند که بیگ های تان را بگیرید. لینا، وحیده و مرجان 
بودم،  خوش  بس  از  نمی شد.  باورم  اصاًل  شدید.  آزاد 
می گفتم هیچ چیز را نگیرم فقط بیرون شوم. با دختران 
خداحافظی کردم؛ چون تمنا و مدینه هنوز آن جا بودند. 
دلم به خاطرشان خیلی ناآرام بود، اما مطمین بودم که 
وقتی من پنجشیری را آزاد کردند، آن ها هم بخیر آزاد 
آزاد شدم در  بودم هر وقت  می شوند. من عهد کرده 
وقتی  ادا می کنم.  دروازه سجده شکرانه  همین دهن 
خود را به زمین پایین و سجده کردم، از اعماق وجودم 
در آن زمین سرد زمستان و یخ زده آه کشیدم. آهی که 
زمین را گرم ساخت و شکر کردم از این که در هوای 
آزاد هستم، نفس می کشم. از این که بعد از این ثانیه 
بود.  دل انگیزی  نیستم چقدر حس  زندانی  من  دیگر 

حسی که حتا همین لحظ احساس کردم.
ما را به دفتری بردند و برای ما یک ورق ضمانت را 
دادند که با قلم خود بنویسید. چی بنویسم؟ این که 
دیگر هیچ اعتراض و گردهمایی را راه اندازی و اشتراک 
بگذارید.  را  خود  شصت  هم  پایین اش  در  نمی کنیم. 
وقتی متوجه خط ما شد، گرچه من چندان خط هم 
ندارم، گفت که چرا از وطن می روید با این قدر دست خط 
خوب. بیایید معلم شوید. ما مقررتان می کنیم. با خود 
گفتم جناب، تو ما را آزاد کن باز ما می فهمیم که چی 
کار کنیم همراه  تان. از شعبه بیرون شدیم. یک دهلیز 
بودند.  ما  منتظر  فامیلم  بیرون شدم،  وقتی  بود.  دراز 
داستان ۱۷ روز داخل زندان را  این جا پایان می بخشم؛ 
اما شکنجه ها و دردها بعد از زندان که تا حاال بهبود 
نیافته ام، باشد برای نوشته های دیگر و همچنان رفتن 
به خانه امن که آن خود یک داستان جدا هست و هنوز 

بعضی چیزها تاریک باقی مانده است.

مرجان امیری 
هیچ گاه  را  شده  چشمانم  در  اشک  باعث  کسانی که 
نمی بخشم و هیچ گاه فراموش نمی کنم. آن شب سیاه 
لعنتی که زنده بودیم، ولی به حد مرگ شکنجه شدیم، 
بدنم  تمام  که  بود  جانسوز  درد  نمی شود.  فراموش 
می سوخت از شکنجه آن شب. همان شبی ۲۹ زن از 
سوی طالبان دستگیر و به مکان نامعلوم منتقل شدند.

فریضه اکبری
از  سال  یک  مرگ بار.  سکوت  از  گذشت  سال  یک 
تجربه زندان طالب تا تبعید و آواره گی من و هم رزمانم 
می گذرد. بلی دقیقاً شام جمعه ۱۱ فبروری سال ۲۰۲۲ 
میالدی من همراه هم رزمانم که از ترس زندان طالب 
در یک خانه امن پناه گرفته بودیم، توسط گروه وحشی 
اسیر شدیم و تنها جرم ما حق خواستن ما بود؛ زیرا 
ما در برابر ظلم و ستم طالب سکوت نکرده و کوشش 
باد  به  را  افغانستان  تا  بسازیم  متوجه  را  دنیا  کردیم 
فراموشی نگیرد. آن شب یک شِب سیاه و وحشتناکی 
بود که مرور آن لحظه قلبم را مچاله می کند. من هرگز 
نمی توانم چهره وحشت زده دوستانم را فراموش کنم و 
یا آن لحظه که ستایش و سروش، دو کودک شش ساله 
و پنج ساله، از وحشت زیاد می لرزیدند. زنان افغانستان 
راه داده و می دهد، ولی  این  را در  قربانی های زیادی 
متأسفانه هنوز هم ما در اول خط هستیم و هنوز هم به 
هدف مان نرسیده ایم، اما شناختی که از هم سنگرهای 
قهرمانم دارم، حتماً روزی پرچم آزادی وطن عزیز ما را 
با دستان مان بر تپه وزیراکبرخان به اهتزاز در می آوریم 

و تا رسیدن به آن روز می جنگیم.

نایره کوهستانی
زخم هایی  قبل.  سال  یک  بود.  شب   ۸:۴۰ ساعت 
پابرجا  هنوز  دنیا خوردیم  و سکوت  بی عدالتی  از  که 
امیری،  وحیده  دوستانم  و  من  طالبان  وقتی  است. 
اکبری، زهرا  امیری، رشمین جوینده، فریضه  مرجان 
میرزایی، ثریا حیدری، لینا احمدی، عاطفه حسینی، 
فاطمه  دروازی،  مدینه  رضایی،  تمنا  شیرزاد،  سمیه 

زنان معترض...
  از صفحه ۲9
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سطرها، سحر سیاس همین  نوشتن  از  پیش  باشد؟  داشته  می تواند 
که  را  نوجوان  دختری  رسید.  خبری  پدری ام  قریه  از 
همزمان با به قدرت رسیدن طالبان از مکتب فارغ شده 
بود، یکی از جنگ جویان این گروه به زور به عنوان سومین  
زن خود نکاح کرده  است. برای چنین زنانی، ۸ مارچ و 
توهمی به نام روز همبسته گی زنان مضحک است. کدام 
همبسته گی؟ کدام گروه از زنان در کجای جهان در کنار 
زنان افغانستان ایستاده اند و از جامعه جهانی و نهادهای 
ظاهراً بی طرف و بین المللی خواسته اند که از پامال شدن 
حقوق زنان افغانستان جلوگیری کنند؟ پاسخ این پرسش 

روشن است: هیچ کس و در هیچ جا.
من یکی از هزاران دختر آن سرزمینم که با شور و شوق 
آینده خودم  برای  و  دانشگاه می رفتم  به  یادگیری  برای 
فضای  در  من  نسل  دختران  داشتم.  سر  در  رویاهایی 
و  و شور  بودند  بزرگ شده  انسانی  و  دموکراتیک  نسبتاً 
اشتیاق شان برای زنده گی انسانی، آزادی و آبادی بیشتر 
بود. ما با لباس های رنگین و دل های پر امید به دانشگاه 
می رفتیم. ما یاد گرفته بودیم که انسان ها می توانند به دور 
از مساله جنسیت به عنوان انسان های مستقل با هم رابطه 
داشته باشند. در صنف های ما دختران و پسران زیر یک 
سقف و در فضای صمیمانه و انسانی درس می خواندند. ما 
یاد گرفته بودیم که خندیدن برای دختران بد نیست و با 
پسران دانشگاه رابطه داشتن الزاماً به معنای رابطه جنسی 
نیست. ما به آینده بهتر این سرزمین فکر می کردیم. اما با 
ورود طالبان تمامی رویاهایی که در سر داشتیم، یک به یک 

نقش بر آب شد. 
هرچند با تمامی یأس و ناامیدی ای که با ورود طالبان به 

فروریزی رویاهای من و هم نسالنم.
با خواندن این فرمان ناامیدی سراسر وجودم را فراگرفت 
رفته  دانشگاه  و  مکتب  که  روزهایی  و  سال ها  تمام  و 
بودم، شبیه فلمی از پیش چشمانم گذشت. حس تلخ و 
زهرآگینی بود؛ غم انگیز و ویرانگر. پس از آن هیچ امیدی 

برای ماندن و ساختن در من نمانده بود.
را  روز صبح  هر  که  ساله گی،  بیست و یک  در  من  بلی، 
با نوازش های مادرم بیدار می شدم و دست های مهربان 
او، خانه  به ترک  از موهایم عبور می کرد، مجبور  مادر 
و وطن شدم. بر آن شدم که افغانستان را ترک کنم و 
چاره  ای جز این نبود. مادر در واپسین روزهای حضورم 
بالینم می آمد و موهایم را نوازش  به  در خانه، صبح ها 
می کرد و با چشم های پر اشک می گفت: »سر آخر باید 
دیوانه  مرا  این دوری  و همه شما می روید.  بمانم  تنها 
خواهد کرد.« زیر دلم آرزو داشتم بگویم مادر نمی روم، 
می مانم، اما می دانستم که ماندن تکرار همان دور باطل 
است و با ماندن، بیست سال بعد من نیز در موقعیت 
مادرم قرار خواهم گرفت و ناگزیرم دوری فرزند خودم 

را تجربه کنم. 
حاال فرسنگ ها دور از خانه و خانواده هر صبح با دل تنگی 
برای مادر و پدر، دوست و رفیق  و هم دانشگاهی هایم از 
خواب بلند می شوم. با دلی که در آن اندک امیدی برای 
بهتر شدن اوضاع با حضور طالبان نیست. حسرت و اندوه 
چشم های پدر و مادر را در هنگام خداحافظی هیچ گاهی 
نمی توانم فراموش کنم. این است سرنوشت زن افغانستانی 
که در بیست و یک ساله گی همه اهداف و آرزوهایش نقش 
بر آب می شود و ناگزیر به ترک خانه و خانواده می گردد. 

روز جهانی همبسته گی زنان برای چنین زنانی بی معنا و 
مضحک است. فرارسیدن ۸ مارچ در حالی که زنان یک 
کشور غرق در تبعیض جنسیتی، خشونت های مبتنی بر 
جنسیت و پر از اجبار و برده گی اند، هیچ معنایی را تداعی 

نمی کند و دروغی بیش نیست.

پس از آن که جامعه جهانی به ویژه امریکا در سال ۲۰۰۱ 
در  را  طالبان  رژیم  که  دیدند  صالح  منافع شان  طبق 
نوجوانی  و  کودکی  آمدم.  دنیا  به  کنند،  نابود  افغانستان 
و  طالب  گذراندم.  وارداتی  و  نوپا  دموکراسی  سایه  در  را 
جنگ و جهاد را صرف از ورای روایت های بزرگان خانواده 
می شناختم. در سال های پسین که پا به دهه سوم زنده گی 
مغرورتر.  و  شدم  بلندپروازتر  معمول  طبق  گذاشتم، 
شده  سبب  پسین  سال   ۲۰ در  پیش آمده  جو  نمی دانم 
بود یا جوانی و جهان بینی؛ اما به هر دلیلی که بود، برای 
فکر می کردم.  عدالت  و  آزادی  و  برابر  به جهان  رسیدن 
سال های اخیر را خوب به یاد دارم. در روز ۸ مارچ پدرم 
در  به خانه می آمد. خانه  ای که  بزرگ گل  با دسته های 
میان افراد آن دختران بیشتر بودند تا پسران. با شادی و 
خوش حالی از آن گل ها به موهای خود و مادر می آویختیم 
و عکس می گرفتیم. آن سال ها به سرعت نور گذشت و 
حاال صرف یاد و خاطره اش باقی مانده  است که با حسرت 
چرخش  خاصیت  طبق  مارچ   ۸ می کنیم.  روایت  آن  از 
جهان  این سوی  در  اما  است؛  رسیده   فرا  هم  باز  زمان، 
که اکنون باز هم تصمیم گیرنده ها طبق منافع خودشان 
افغانستان را به گروه ترور و توحش تسلیم داده اند، این روز 
برای زنان افغانستان مثل هر روز سیاه دیگر، یک روز سیاه 
است. در این روز نیز مثل هر روز دیگر »در پستوی خانه 

پنهان« و از ابتدایی ترین حقوق شان محروم خواهند بود.
از حق کار و تحصیل محروم اند  زنانی که  برای  ۸ مارچ 
معنایی  چه  اجباری،  ازدواج  به  دادن  تن  به  ناگزیر  و 

بود، ما  افکنده  به ویژه زنان سایه  بر زنده گی مردم  کابل 
ادامه دادیم و باز هم به دانشگاه حاضر شدیم؛ اما طالبان 
در نخستین اقدام حق به تن کردن لباس رنگی را از ما 
گرفتند. سپس میان ما و پسران دیوار کشیدند و خنده و 
شادی و صمیمیت را از ما ربودند. اما گویی هنوز هم کافی 
نبود و تصمیم گرفتند که پسران و دختران در وعده های 
متفاوت به دانشگاه بروند تا از هم دیگر بیشتر دور باشند. 
چنین تفکری صرف از ذهن یک وحشی می طراود؛ چون 
او فکر می کند هر تماسی میان دو جنس مخالف منجر به 

رابطه جنسی می شود. 
متاسفانه تفکر طالبانی اندک اندک همه چیز را از ما گرفت. 
فضا را آن قدر برای دختران دانشگاه غیرقابل تحمل ساخت 
و شکنجه  تجاوز و شالق  ترس  از  از دختران  برخی  که 
طالبان از حضور در دانشگاه منصرف شدند. برخی  را هم 
خانواده ها اجازه ندادند که در چنان شرایطی به دانشگاه 
بروند. تعداد ما هر روز کم و کمتر می شد. ناامیدی بر ذهن 
و ضمیر همه ما سایه افکنده بود. با رعایت تمامی شروط و 
قیود طالبانی توأم با ترس و اضطراب به رفتن به دانشگاه 
ادامه دادم. یک سال و نیم را در چنان شرایطی گذراندم و 
برای  طالبان  جنون  و  اما عطش  شوم؛  تسلیم  نخواستم 
در  صرف  را  زنان  آن ها  و  بود  پایان ناپذیر  زنان  نابودی 

خدمت مرد می خواستند، نه چیزی بیشتر از آن. 
هم جمع  دور  خانواده  دختران  با  که  دارم  یاد  به  دقیقاً 
بودیم و از گذشته و درس و دانشگاه و آزادی های نسبی 
قصه می کردیم و می خندیدم. ناگهان صدای پیام گوشی 
توجهم را جلب کرد. به محض این که پیام را دیدم، بی اراده 
اشک از چشمانم سرازیر شد. بغضی در گلویم ترکید و 
به سوی من  و  نگران شدند  هق هق کنان گریستم. همه 
جمع  میان  از  کسی  است.  خبر  چه  ببینند  تا  شتافتند 
ورود  منع  بر  مبنی  طالبان  فرمان  و  گرفت  را  گوشی 
دختران به دانشگاه ها و مراکز آموزشی را خواند؛ فرمانی 
افغانستان بود و  که در واقع تیر خالص بر شقیقه زنان 

یک ادعای مضحک
روز جهانی همبسته گی زنان؛

د انسان واقعيت او حقيقت
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started to germinate. Recognizing that women 
were underrepresented in politics, despite being 
active in civil society, they were concerned about 
the negative impact of women’s exclusion. They 
argued that women were not only the majority of 
the population )52%( but were also ones who had 
to pick up the pieces after relatives and friends 
were murdered in terror attacks. They asked how 
peace negotiations could discuss the future of 
the country without women’s involvement?

They decided to act. Their first effort was to lobby 
existing political parties to include more women 
as political candidates. But they were ignored. 
To challenge sectarian divisions and male-
dominated politics, they knew they had to enter 
the political arena themselves. The NIWC was 
born.

Within a year they contested elections and 
gained enough of the vote to secure two seats at 
the negotiation table. Yet other parties were far 
from congratulatory. The criticism – and the even 
violence – that the women endured in public was 
also experienced at the negotiation table.

Male opponents referred to Dr McWilliams as a 
“silly woman”. They openly told her to “sit down 
and shut up”, that men rule politics and that 
women belong in the kitchen. The women were 
berated as “typical little housewives” who should 
only be at a table “they were going to polish”.

This is when the support of male allies became 
important.

One of the largest parties at the talks was led by 
a firebrand preacher known for strong views and 
vociferous admonishing of anyone who got in 
his way. His negotiators were more misogynistic 
than most, with his own son hollering “Moo, Moo, 
Moo” at Dr McWilliams during a speech at the 
all-party talks.

Yet this party, while large, still relied on alliances. 

“improvement” of these conditions. As we see 
in Afghanistan’s modern history, women’s lives 
and bodies are again being instrumentalized for 
political bargains.

Women’s rights are also seen in isolation to the 
rapidly changing political, economic, and social 
conditions in the country. Yet, the struggle for 
women’s rights intersects with the struggle 
against other inequalities in Afghanistan, 
which in this case means struggle against 
authoritarianism, occupation, patriarchy, 
imperialism, ethnocentrism, and so on. Thus, 
resistance against just one system of oppression, 
such as gender, leaves in place other systems 
of oppression. This interconnectedness is what 
scholar Patricia Hill Collins has referred to as the 
“matrix of domination”.

Resistance by women have navigated multiple 
hierarchies and dimensions of power as 
they resist systems of oppression that are 
interconnected. This is seen in the example of 
women protestors who took to the streets in the 
weeks following the current Taliban occupation 
and chanted “nan”, “kar”, and “ ”. “Azadi” does not 
mean forwarding the most basic rights of women 
is disassociated from the occupation, violence, 
and oppression that is currently ongoing. 
When there is systematic violence against 
communities inside the country, or whether the 
humanitarian crisis is directly caused by the 
Taliban holding the country hostage by placing 
their UN blacklisted members in their cabinet, 
these issues are not separate from the lives and 
livelihood of women. The struggle for the rights 
and wellbeing of women is directly tied to the 
occupations, wars, and unending violence that 
affects society as  .

We see that violence against women is gendered, 

David Ervine. They did it themselves. But his 
willingness to step forward and speak up, even 
when he didn’t need to, helped crush one of the 
many obstacles in the women’s way.

Of course, this story cannot be transplanted 
directly to Afghanistan. Making parallels is 
perilous in such a unique Afghan context. 
Comparing the situation for women in 1990s 
Northern Ireland to 2020s Afghanistan is also 
questionable. The treatment that Afghan women 
currently endure is incomparable. Talk of peace 
might seem equally misplaced, given the today’s 
Afghan reality )although there is an argument 
that Afghanistan’s current situation is just another 
momentary phase in a much longer-term conflict 
– one that ultimately requires a peace process to 
bring it to an end(.

The point is that, with Afghan women already 
resisting the erosion of their rights, their version 
of the Northern Ireland Women’s Coalition is 
already underway, even if in its infancy. We’ve 
seen acts of defiance almost from the first day of 
the Taliban’s tenure. There have been persistent 
protests and rallies, despite the violent reprisals. 
Women have found ways to make their voices 
heard, despite the repression. Some men have 
even rallied to the cause. In February, the Taliban 
arrested university professor Ismail Mashal, one 
of the few men to openly campaign for women’s 
education.

Afghan women will reclaim the rights that have 
been robbed from them. They will prevail faster 
if their versions of David Ervine step forward and 
speak out with them – whether they are cold, 
hard and ruthless…or even straight, white and 
western.

as its center, cannot be ignored. Especially 
as it is motivated with the aim of defending 
communities and hundreds of thousands 
of civilians who are at risk of violence. The 
struggle for the rights of women is rooted in 
broader visions of political and social change 
and acts as seeds of a social revolution by the 
people which is the only solution to prolonged 
crises and social and economic hardship.

This slogan has an uncanny resemblance to the 
slogan the communists used in their national 
anthem in the 80s, bacheym. If an intelligent 
person is going to read this piece they might 
challenge you here, I’d suggest you mention 
this point in a footnote to either say how you 
think this is a continuation of a rights struggle 
people have been grappling with, or to say that 
the movement now is different and that you 
are not making any parallels to earlier periods 
of rights struggles in Afghanistan. See this 
video and the lyrics: https://www.youtube.com/
watch?v=nzT69o8wTLg

You might mention here that this is nothing new 
in America’s foreign policy to support an armed 
fundamentalist group in a country and in fact this 
has been their practice throughout the muslim 
world. Just think it might be important to mention 
this point  so that Afghanistan doesn’t seem 
like its some kind of anomaly when it comes to 
how USA has treated the country. This is part of 
imperialism’s military industrial complex that has 
operated and destroyed elsewhere )Iraq, Syria, 
Palestine, African countries, etc.(

Again, because you are writing in a newspaper, 
I’m not sure you need to go heavy handed with 
the academic theory here? Make your point 
without having to reference the author in the 
body of the text. Put that in the footnote.

White. Western. Straight. Male.

I tick all these boxes. That’s why it was 
a firm ‘no’ when Hasht e Subh initially 

reached out to see if I would write something for 
International Women’s Day in Afghanistan.

Hasn’t Afghanistan had enough of input from 
people like me? Haven’t Afghan women already 
been failed by people like me? What value is 
there in me writing, in English, from the comfort 
of Europe, where the daily struggle of Afghan 
women is something I only read about on Twitter?

But the question of how men like me can be allies 
for women in Afghanistan stuck with me.

Twitter also nudged me. Seeing BBC journalist 
Yalda Hakim’s daily tweet about how many days 
it has been since the Taliban banned teenage 
girls from school prompted me to think of the 
women in my country, Northern Ireland, whose 
refusal to be silenced helped bring peace after a 
thirty-year conflict.

I also remembered the men who spoke up to 
support them at key moments.

One specific story sprung to mind. It was told to 
me by Dr Monica McWilliams, one of two women 
who helped negotiate Northern Ireland’s peace 
deal in 1998.

She and other women had mobilized a 
grassroots network called the Northern Ireland 
Women’s Coalition )NIWC( when peace talks 

The situation on the rights, or lack thereof, 
of women is at the forefront of discussions 
on Afghanistan internationally. In an 

unprecedented phenomenon of our century, 
Afghanistan has been rendered a “gender 
apartheid” by scholars and human rights 
practitioners as the Taliban’s laws and policies 
are directly targeted to the discrimination of 
women.

As the abysmal state of women remains 
center stage, there seems to be a big paradox. 
International discourse on women has left us 
questioning how foreign policies of countries 
that apparently have, and continue to, care 
for the wellbeing of women in Afghanistan 
simultaneously support a group which enforces 
gender apartheid and on a more systematic 
scale, engages in widespread atrocities against 
diverse communities? This critique also extends 
to the so-called activists outside Afghanistan 
who have co-opted Afghanistan’s women’s 
rights discourse. How can concerns be genuine 
when the policies of states, world leaders and 
international organizations, have placed, and 
continue to keep women, in the current situation?

We know that the west partly justified military 
intervention on moral grounds by using the 
discourse of saving women. But we see that 
women’s rights and lives are being exploited in 
the name of competing political agendas today, 
be it the Taliban or the international community.  
As the Taliban heighten their persecution against 
women with regular edicts and undermine their 
most basic rights to life and dignity, their so-called 
formal recognition by states is contingent on the 

It needed support from smaller parties with 
similar views – one of which represented a 
paramilitary group that was a primary combatant 
in the conflict. It was led by a man named David 
Ervine.

Ervine was not a man to be messed with. Before 
moving into politics he had been a paramilitary 
leader and was imprisoned after being convicted 
of driving a stolen car full of commercial 
explosives. But Ervine became pro-peace. When 
one of his own associates was asked why he was 
so pivotal in the peace process, the response 
was that “War is started by cold, hard, ruthless 
bastards. It must be ended by them too.”

Ervine was also a strong advocate for women, 
which he demonstrated when, after one meeting 
of the all-party talks, a senior official from the 
larger party lurched toward Dr McWilliams in the 
corridor and launched a misogynistic tirade at 
her. David Ervine immediately stepped forward, 
putting himself face-to-face with the aggressor. 
He made clear, in no uncertain terms and in 
language not to be repeated, that if the misogyny 
continued he would break the political alliance 
with the larger party and walk out of the talks.

The frequency and intensity of the outward 
misogyny quickly diminished.

The NIWC went on to play a pivotal role in 
brokering a political accommodation and were 
leading voices for proposals about victims and 
young people’s rights. They changed the political 
culture, countering the antagonistic bullying and 
sexism that had become embedded as a political 
norm. At the conclusion of the negotiations, US 
Senator George Mitchell )the Chairman of the 
talks( stated that “the emergence of women as a 
political force was a significant factor in achieving 
the Agreement.”

The NIWC did not succeed in putting women’s 
participation on the political map because of 

at times with sexual connotation. Grassroots 
activists who have been detained by the Taliban 
and imprisoned were subject to psychological, 
physical, and sexual violence. We know that 
this form of violence becomes commonly used 
as a weapon in war, not just to violate or hurt 
an individual but to humiliate and violate an 
entire community. Violence based on gender 
is central to extreme forms of authoritarianism 
like the Taliban as it is linked to delineating, 
controlling, oppressing, marginalizing and 
governing communities, especially when women 
must carry the heavy burden of honor in society. 
The Taliban also engages in what historian 
Deniz Kandiyoti calls, public performances of 
retribution, similar to the violence perpetrated 
by ISIS fighters and propagated by the group. In 
both contexts, this form of violence exists within 
a broader spectrum of sexual and gender-based 
violence which takes place within the private 
sphere of families, on streets, at workplaces and 
used by various militias as forms of  .

Resistance not only implies “acting in 
opposition”, but in the words of Kandiyoti, 
also reflects the “potential for subversion and 
contestation in the interstices of established 
orders”. Women are thus subverting systems 
for social change to advance their rights and 
justice that intersects with the liberation of 
society as whole. This also challenges the 
purely pacifist notions and calls for non-violent 
resistance that is asserted through a top-down 
manner largely by the international community 
which almost seems absurd as the Taliban 
engage in widespread atrocities. Support of 
armed resistance by women which does not 
view armed struggle an end in of itself, but a 
necessity in the context of a broader political 
project that puts gender equality and justice 

Men can speak up to help Afghan 
women reclaim their rights

Women and Resistance from Within

Afghan women will reclaim the rights that have been robbed from them.

Ben Acheson

Munazza Ebtikar
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we have also learned in the past nineteen 
months that the lack of support is an 
obstacle in itself.

Advocates have solicited help from 
politicians and humanitarian organizations 
to the point of exhaustion. We may feel 
defeated by the lack of meaningful response, 
but it is worth critically thinking about what 
we are up against when we approach 
representatives of these systems. Yes, 
women exist in high political positions and 
it makes sense we implore them and their 
colleagues to effectively lobby for or create 
consequences for the Taliban in response to 
their treatment of Afghanistan’s population. 
Since August 15 2021, western politicians 
have shown up for endless meetings to 
discuss how bad things are for the women 
of Afghanistan, taking notes and sending 
emails of thanks for the discussions and 
insights. Perhaps we need to face the fact 
that people in such positions usually work 
less for change or freedom and focus more 
on making their political party look effective. 
That is their job. We must understand that 
when politicians, especially women, speak 
against their party, they risk their careers 
and sense of credibility. That risk is only 
worsened if they speak up for the women 
of Afghanistan or against the Taliban. How 
would they comfortably keep their political 
careers if they spoke up for a country their 
own armies were instructed to walk away 
from? It makes sense that many will, for 
their own sake, remain silent and inactive 
unless an action or stance suits their 
political aspirations.  Looking for change in 
the narrative of individual politicians is not 
necessarily practical, including from women 
in politics who have to keep themselves 
employed in the most patriarchal profession 
of all. Support may come, if it is convenient, 
the way it was in 2001 to “save Afghan 
women”.

Advocates for the women in Afghanistan 
have also faced that many proclaimed 
feminists, both women and men who claim 
to support equality, are excusing themselves 
of speaking up for Afghanistan. Many are 
finding comfort in their inaction, by saying 
the situation in our country is confusing. To 

raise my voice and say it with my throat. 
After all, I am also a human being. I have the 
right to sing and fly to the heights of life in all 
matters.

I want to live like a woman because we 
women have the talent of courage and the 
ability to be diligent and zealous. There are 
hidden miracles inside of us that if ignited will 
light up the world. So, why do they silence 

Advocates are also faced with accusations 
of abandoning their country, while case 
after case, it is proven that voicing concern 
for women is punished in Afghanistan. 
Advocates are faced with a lack of interest 
by the media. Advocates are faced with 
conversations that put the burden of political 
solutions on them. “What should be done?” 
is a regular question. And the answer we all 
want to scream is, do what you would do if 
it were your sisters! Start by being openly 
angry about it!

The advocates that dedicate themselves 
fully to the rights of Afghan women, despite 
the limited response, I applaud you. Activist 
groups, artists, authors, filmmakers, 
teachers, mothers, daughters, sisters, 
brothers, fathers and friends. Any politicians 
who dare to be exceptions. The members of 
humanitarian groups who raise their voice 
on what is becoming an unpopular subject, 
thank you. Individuals who use whatever 
platform they have to say something about 
the women who feel forgotten, thank 
you. And to those women and girls in 
Afghanistan, of course thank you the most 
for not giving up. Although your supporters 
are not always in the highest positions with 
massive platforms, we do exist and we 
learn from your example to be steadfast 
in the message, clear and unwavering in 
the demand that all human beings deserve 
rights.

brother? who is your mother who is your 
sister Who is your child that you are hoping 
for and when were you born?

So a woman is the hope of your life, why do 
you exclude women from society and make 
them prisoners, we are not your slaves, we 
are not extreme wild men, all the women of 
Afghanistan are in the prison of ignorant men 
and they want to be freed from prison.

I am the one who illuminates the world like 
moonlight in the dark night I give you hope 
to be alive in the hardships of life, so why do 
you call me nothing?

Tears are flowing in my eyes like water, my 
heart is full of pain and sorrow. My soul is 
in sorrow and depression, My mind is busy 
with the pain of grief that all Afghan women 
have been in prison for years. I have never 
experienced peace of mind for a moment.

At the end, I have come to the conclusion 
that no man, No one can remove us Afghan 
women from the society.

Those speaking up for the women of 
Afghanistan are exhausted. Women’s 
Day does not feel like a celebration 

that includes the women of Afghanistan 
or those who support them. Advocates 
for the women facing gender apartheid in 
Afghanistan include men and non Afghans 
as well, but the group that holds the most 
personal connection to what is going on, 
are the women from Afghanistan who are 
outside of the country. As we speak out for 
our sisters in tiny spaces of social media or 
at roundtables and art shows, many of us 
express and feel shame that it’s not enough 
to change what the Taliban are doing. I see 
advocates that keep going in the name of 
raising awareness on a daily basis, even 
while time and time again a basic right is 
taken away from our sisters and world 
leaders do nothing meaningful to stop it.

The women in Afghanistan have had over 
533 days without the right to a full education. 
The list of bans continues to grow, as the 
Taliban fixate on their obsession with 
control over women. From clothing decrees 
to career bans, to gyms and parks, sim 
card purchasing, travelling and the right 
to divorce. None justified by religion or 
culture. To the advocates, it seems a simple 
message to say that women are facing 
violations of human rights and that the world 
has a responsibility to take action. What 
advocates have had to face as we repeat 
this and watch the women of our country 
suffer, desperate to help them, is that we 
are not speaking to a healthy world. The 
audience to which we speak is a big part 
of the challenge, because gender equality 
itself, what we call systems of “progress” are 
not stable and strong anywhere. Advocates 
are realizing that if there was a true sense 
of collectivism or equality, we would not 
be met, at best, with looks of sympathy, 
and pity for our cause. We would instead 
be joined by the entire world with anger, 
determination and respect for the courage 
of Afghanistan’s women. The Taliban is 
the ideology that hurts Afghan women, but 

Women’s Day is being celebrated on 
March 8, while Afghan women are 
in Taliban prisons and are excluded 

from society every day, and the world is silent. 
The brave women of Afghanistan are at the 
forefront of the fight against international 
terrorism such as the Taliban. The suffering 
that Afghan women and girls suffer and no 
women in other lands have ever experienced.

A woman is a mother and a sister. So why 
does a woman mean nothing in the Afghan 
society and women are called slaves of men. 
I studied all my life in my beloved country of 
Afghanistan. My heart hurts, I feel sorry for 
myself, I suffer and suffer because they call 
me nothing. And I have no place.

To whom should I tell this pain that for now I 
have to live like a pigeon without wings and I 
am forced to be imprisoned in a cage and not 
to raise my voice, I want to sing and I should 

a degree, they have a point. The messages 
on behalf of the women in Afghanistan are 
rarely given by them, or more safely by 
those who have left since August 15, 2021. 
Instead there is a perplexing array of people 
and mixed messages. There are American 
led think tanks on TV claiming that money is 
the only thing Afghanistan needs. Western 
men experts meet with rooms full of other 
men and conclude little to nothing. The 
Taliban even shared “protests” by “women” 
in clothing unfamiliar to Afghanistan, saying 
Afghan women don’t want rights, all while 
engaging in what appeared to be the right 
to protest safely.  Logic has disappeared 
from the large media platforms thanks to 
this failure to amplify the voices of Afghan 
women themselves. Afghanistan has been 
made to look confusing, and this chaotic 
messaging has given many an easy 
reason to walk away. Advocates are left 
to repeatedly echo the words of women 
protestors in Afghanistan, on much smaller 
platforms than these Taliban lobbyists are 
given. With patience, the advocates echo 
their sisters in Afghanistan: basic human 
rights are a must. That should not, no 
matter what they hear the lobbyists say, 
confuse anyone. When you say Afghan 
women want the right to go to school, to 
work and to provide for their families, and 
people still find it confusing, it is exhausting. 
But the advocates keep going.

the Afghan women and give them no other 
right than to breathe?

Have you ever wondered where it would 
be if we lived? where is the world Where is 
humanity? Where is the generation? So why 
do they call us nothing?

Have you thought that if we are not there, 
the whole world will be destroyed if there is 
no woman. Who is your father? Who is your 

The advocates for women in 
Afghanistan

Women are models of freedom and social justice!

Mina Sharif

Neha Nadiry, Women’s rights activist
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words, Afghan women and girls are facing 
systemic exclusion from every aspect of 
social, political, and public life.

Afghan women have played a significant 
role in sustaining and furthering progress 
and development despite threats and 
risks throughout history and continue to 
do so. They have fought for their rights 
and continue to do so, however, alone.

Their achievements are undeniable, 
particularly in the media sector. From 
absolute absence during the Taliban and 
mujahideen rule between 1990-2000 to 
active participation in all media sectors 
– television, radio, press, filmmaking 
and online presence – Afghan women 
have been active in various capacities – 
performers, journalists and consumers.

During the peace talks between the Taliban, 

The current society is changing at an 
unprecedented pace toward a woman 
unfriendly parasitic masculine society where 
women merely act as reproductive machines. 
How is this society parasitic? One would 
ask. This is the case, because a woman 
as an individual doesn’t have an existence 
or identity. Just a year ago, Afghanistan 
had a model parliament in the region, with 
a majority of 40% women as members 
of parliament. An achievement that was 
replaced with the absolute number of zero 
with the arrival of the Taliban. Moreover, 
when the Taliban spokesmen were asked 
about the position of the mothers in Islam 
and participation of women in politics; they 
simply replied that their sons will ensure their 
rights in the parliament. Most often,

the word culture is used to justify this 
behavior, but the current regime is 
completely alien with the Afghan culture. For 
instance, one of the four important imams 
in the Islamic history Imam Abu Hanifa 
who was a persian speaking resident of the 
Charikar city is named after his mother. This 
emphasizes the respect and position that 
the habitants of this country have and had 
for their women. Even among Pashtuns, 
genealogical books testify that some of the 

women’s rights in Afghanistan is a caution 
to women everywhere. It demonstrates 
how fragile are the efforts toward equality.

Afghan women have time and again fought 
for their rights against oppression, injustice, 
and discrimination. Their movements have 
seen ups and downs, from Abdul Rahman 
Khan to Ashraf Ghani. Afghan women 
have had tremendous achievements 
and faced backlashes, denunciations, 
and opposition by religious, traditional, 
and conservative groups. Afghan women 
continue to deconstruct the atmosphere 
created by the Taliban by voicing their 
identities. Afghan women and girls use 
social media to share everyday life and 
activities through art, photography, and 
poetry. Though most of them hide their 
identity to maintain their safety, they 
exercise their autonomy and agency by 
using media to express themselves. In an 
environment that forces conformity to local 
rules and regulations, the media provide 
women a platform to resist. Women 
and girls using social media may not be 
aiming to be political. However, their acts 
are becoming a form of political protest, 
reserving Afghan culture, and defining 
their notion of womanhood.

On this International Women’s Day, where 
people worldwide will be celebrating 
women’s social, economic, cultural, 
and political achievements throughout 
history, Afghan women are retaking the 
fight for their fundamental rights. Despite 
the challenges and constraints, Afghan 
women continue to resist with strength. 
The Taliban and conservative groups may 
silence Afghan women, and the world 
may forget them, but Afghan women 
always rise strongly. On this International 
Women’s Day, the world must show 
solidarity with Afghan women as their fight 
for their rights is a fight for women’s rights 
everywhere.

a feminists point of view, the participation of 
the national cricket team in Australia would 
have been wrong. The same struggle is 
fought in football field. A former women 
football national team captain, Khalida Popal 
started a lawsuit against FIFA, because the 
women football funding were delivered to 
Taliban without any pardon.

The solution is clear and easy. Societies 
can’t reach their full potential when half 
the population is deprived of their basic 
rights. An uneducated mother will deliver 
an uneducated son to society.  A society  
without freedom and equality is a prison and 
won’t last long, because a country with an 
illiterate majority will create unbalances  and 
fragile in society.

It has been one and a half years since 
the Taliban took over Afghanistan. It 
has been one and a half years since 

the world, and Afghan politicians failed 
Afghan women. It has been one and a half 
years since Afghan women have been 
facing misogyny of the brutally repressive 
regime of the Taliban and abandonment 
by the world. It has been one and a half 
years since Afghan women have been 
living under gender apartheid. Since the 
takeover of Afghanistan by the Taliban, 
Afghan women have been subjected to 
exclusion and increasing restrictions on 
their access to employment, education, 
movement, and appearance.

The 2001 military intervention of the 
United States in Afghanistan, along with 
its international partners, was rationalized 
as a “war on terror” and a “war to liberate 
Afghan women.” However, today their 
feminist foreign policies have proven to be 
unconcerned about Afghan women since 
they do not fit their interests and agenda.

The U.S. has publicly committed to the 
women, peace, and security agenda 
that acknowledges women’s central role 
in conflicts, negotiations, peace, and 
post-conflict stability, and even passed 
landmark legislation in 2017 to enact that 
agenda into law. Yet Afghan women were 
excluded and silenced at every stage of 
peace negotiations.

Since coming into power, or to say 
being handed the power, the Taliban 
told female government employees 
to stay home, closed girls’ schools, 
restricted female television presenters 
from showing their faces and prohibited 
female university students from attending 
university classes. Afghan women are 
facing symbolic annihilation, in other 

Traditionally, eight of March is considered 
to be the focal day to celebrate gender 
equality, sisterhood and women 

empowerment worldwide.  With the arrival 
of International Women’s Day, a stagnated 
gender equality progress was reported by the 
World Bank. Yet, this stagnation is of a very 
alarming level in Afghanistan. We live in the 
times of permacrisis and gender equality is 
completely overshadowed by other priorities 
as energy crisis, climate change and multiple 
wars. The term permacrisis which consists of 
‘permanent’ and ‘crisis’ is more suitable for 
gender equality than any other crisis when 
it comes to the Afghan women. Afghan 
women and girls are deprived of their basic 
human rights, dreams and it seems that this 
struggle is permanent. Afghanistan is the 
only country in the world that has banned 
girls from attending primary and secondary 
education. Also, access to higher education, 
work and participating in public life is a 
luxury for women in the current authoritarian 
regime.

the United States, and Afghanistan, there 
were concerns and fears of compromising 
the freedom of media and achievements 
of the last 20 years, especially women’s 
presence and role in the media sector. 
We are witnessing those concerns and 
fears turning into reality today. According 
to Reporters Without Borders, since the 
Taliban takeover in August 2021, 40 
percent of Afghan media organizations 
have closed, and 80 percent of female 
journalists have lost their jobs.

It is important to note that women’s 
representation in media, like any other 
arena, is essential for promoting equality 
and documenting their contributions to 
society, contrary to patriarchal mindsets 
that restrain women from practicing their 
rights and enjoying equality. Women’s 
devaluation and suppression are being 
normalized by eliminating them from 
social, political, and public arenas. 
the Taliban’s restriction on media for 
covering women’s protests against the 
government’s policies and laws towards 
women, eliminating women from politics, 
and restricting their social life and media 
presence is a form of symbolic annihilation 
where women’s voices are silenced and 
devalued.

Excluding women and silencing their 
voices further strengthens the patriarchal 
culture and forgoes achievements of 
the last two decades by women. Afghan 
women are fundamental to Afghan 
society, culture, and history, eliminating 
their voices, limiting them to specific 
gender norms that are neither Islamic 
nor adherent to Afghan culture, and 
reducing their presence in society means 
eliminating a significant part of Afghan 
history and culture.

Afghanistan is not the only country 
where women’s rights are under attack. 
However, the extent of the annihilation of 

more famous and powerful tribes such as 
the Afridi or Ghilzay are connected to the 
rest of the Pashtuns by maternal lineage. In 
the case of Ghilzay’s Bibi Matu is considered 
to be the mother of all Ghilzay’s and the Mati 
tribe in the Bitani branch is named after her. 
This is unique since the Ghilzay tribe is the 
largest Pashtun tribe in Afghanistan.

Another remarkable parasitic characteristic 
of the current regime is their misusage of 
woman as an asset, and how the political 
structure uses women to feed itself. If they 
want to pressurize the international society, 
they used women rights as scapegoat. A 
woman has no existence in their society, 
but women football and cricket funds were 
used to empower men sport. Therefore, from 
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8 مارچ زیر پرچم سفید؛

زن و مکتب؛ 

از اعتصابات تا رفراندم؛

فوزیه کوفی:

شکریه بارکزی:

فاطمه اوزگون نصرت و یونس نگاه

آگانه سپی

دستگیر روشنیالی

آهورا نرگس مرادیان

اسماعیل آشنا

مارتا بوراز

Ben Acheson

Zarlasht Safi 

Munazza Ebtikar

مهتاب بهروز

نگاره میرداد

 وحیده امیری

کامبیز رفیع

مصاحبه کننده: هانیه ملک

مصاحبه کننده: هانیه ملک

امین کاوه

نگاهی به فرمان های زن ستیزانه طالبان

د انسان واقعیت او حقیقت

8 مارچ یا روز همبسته گی زنان

یک ساله گی بازداشت از سوی طالبان؛ زنان معترض روایت می کنند

مبتکرانه  دعوای قضا�ی 

 Men can speak up to help Afghan
women reclaim their rights

 Parasitic masculine societies in
 Afghanistan

 Women and Resistance from Within

جایگاه زنان در قرن اخ�ی

سقوط جمهوریت و چالش های زنان دیپلمات

حرکت های زنان معترض افغانستان 

روایت جمهوریت از زن بیشتر عاریتی باقی ماند 

دو قهرمان تاریــــخ معارص افغانستان

روش سوییس برای رسیدن به برابری

متاسفانه برابری در افغانستان تبدیل 
به یک رویا شده است

آن چه را طالبان ادعا می کنند، هیچ گونه پیشینه ای 
در فرهنگ افغانستان ندارد


