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گنگ تاریخم! من »زن« صدای  گذار گیرودار روند  زنان افغان در 
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قربانیان اصلی 
جنگ زنان

جنرال! 
سالم

4

4

جنرال کاش آن سال ها سوار اسبت 
وازه هایی را که از ترس نام  می آمدی و در

وی چشممان زنگ  و تاراج شمشیرت بر ر
زده بود، می گشودی و تقدیر پر تقصیرمان 
رنگ خوشی می دادی هم چنان که به زنان 

زادگاهت لبخند داده بودی...

ییس اجرایی: ر

آزار جنسی زنان در ادارات عادی شده است

ویژه 8 مارچ

زنان  و  دختران  اذیت  و  آزار  مساله  که  کرد  کید  تا اجرایی  رییس 
او  است.  شده  ح  مطر نیز  وزیران  شورای  دوشنبه  روز  جلسه  در 
که زنان و دختران در اجتماع، جاده ها، دانشگاه ها و حتا در  افزود 
کتر عبداهلل  جلسات نیز مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. دا
و روحانیون نقش  این مشکل، علما  برای حل  که  گفت  عبداهلل 

عمده دارند. 
ع تجاوزهای جنسی علیه زنان و دختران  عبداهلل عبداهلل به موضو
کردن  گور«  که تجاوز جنسی معادل »زنده به  کرد و گفت  نیز اشاره 

دختران است.
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ییس جمهور: ر

کابینه مشکالت زنان را در جلسه اختصاصی 
کنیم و نشست قوه ثالثه حل می 

غنی  جمهور  رییس  کابل:  8صبح 
یک  آینده  هفته  شش  تا  میگوید 
کابینه را به خاطر  نشست اختصاصی 
رسیدگی به مشکالت زنان دایر خواهد 

کرد. 
پایان  گذشته در  رییس جمهور شب 
نشست سه روزه جایگاه زن در اسالم 
از  جنسی  خشونت  اضرار  بررسی  و 
نظر اسالم با نمایندگان علمای دینی 

فعالین  و  کشور  مختلف  والیات  از 
حقوق زنان در ارگ ریاست جمهوری 
کنندگان این  ک  کرد. اشترا صحبت 
نشست قطعنامه یی را تصویب و آنرا 
گرفتند.  خوانش  به  محفل  این  در 
سخنگوی  معاون  هاشمی  ظفر  سید 
هشت  با  گفتگو  در  جمهور  رییس 
کرد  کید  گفت: رییس جمهور تا صبح 
کابینه  اختصاصی  جلسه  یک   که 

که در  برای بررسی خواسته های زنان 
قطع  یک  طی  روزه  سه  همایش  این 
 . میکند  دایر   ، را  شد  مشخص  نامه 
جمهور  رییس  سخنگوی  معاون 
افغانستان  دولت   : گفت  همچنان 
برنامه  یک  به  را  نامه  قطع  این  مفاد 
همچنان  و  میکند  تبدیل  ملی 
سه  هر  اعضای  حضور  با  را  مجلسی 
برگزار  منظور  این  برای  دولت  قوه 
گفته ظفر هاشمی ، رییس  میکند . به 
کید شان را  جمهور همراه بانوی اول تا
بر حمایت از حقوق و دستاورد های 
که  گفتنی است  زنان اظهار داشتند . 
کنفرانس  پایان  از  پس  نشست  این 
در  زن  جایگاه  عنوان  زیر  روزه  سه 
اسالم و اضرار خشونت جنسی از نظر 
اسالم ، در ارگ ریاست جمهوری با 
اول  بانوی  و  جمهور  رییس  حضور 

برگزار شد. 

ACKU



زنگ اول


از هشت مارچ به عنوان روز گرامیداشت از مبارزات فعاالن 
ستم  رفع  و  برابری  برای  فمینیستی  و جنبش های  زن  حقوق 
در  می شود.  تجلیل  جهان  مختلف  کشورهای  در  زنان،  بر 
مجموع  و  زن  حقوق  فعاالن  عمده  نگرانی  اما  افغانستان 
اندکی  امتیازات  همین  رفتن  دست  از  تحصیل کرده،  قشر 
روی  با  برخورداراند.  آن  از  افغان  شهرنشین  زنان  که  است 
جهانی  جامعه  افغانستان،  در  جدید  سیاسی  نظم  آمدن  کار 
تاکید  چیز  همه  از  بیشتر  افغان  زنان  ظرفیت های  رشد  به 
داشت. به کمک جامعه جهانی در شهرهای بزرگ افغانستان 

فرصت های آموزش و تحصیل برای دختران فراهم شد. 
ایجاد شد.  به خواهش جامعه جهانی  هم  زنان  امور  وزارت 
خانگی  خشونت  اعمال  از  جلوگیری  برای  تقنینی ای  فرمان 
بر زنان به امضا رسید، در انتخابات های پارلمانی و شوراهای 
از  شماری  و  شد  اعمال  زنان  نفع  به  مثبت  تبعیض  والیتی 
یافتند. در چهارده  راه  پارلمان و شورا های والیتی  به  بانوان 
سال اخیر دانشگاه ها شمار قابل توجهی فارغ التحصیل دختر 
در  حاال  تحصیل کرده  بانوان  این  کردند.  جامعه  تقدیم  نیز 
کاراند.  مشغول  خصوصی  و  دولتی  گوناگون  نهاد های 
کشور  شهر های  دیگر  و  کابل  در  زنان  تحصیل  و  اشتغال 
است.  برخوردار  نیز  اجتماعی  مقبولیت  از  حدودی  تا  حاال 
غیر از مالهای کم سواد برخی از مساجد، جریان دیگری در 
شهرهای بزرگ علیه اشتغال و تحصیل زنان فعالیت ندارد. اما 

این دست آوردها شکننده است. 
در حال حاضر دولت و مجموع قشر سیاسی افغانستان تالش 
جامعه  شود.  فراهم  طالبان  با  گفتگو  برای  زمینه  تا  می کنند 
جهانی هم از »راه حل سیاسی« برای جنگ صحبت می کند. 
به رغم انکارهای مکرر طالبان، اصرار جامعه جهانی و دولت 
به  افغانستان دست  ادامه دارد. جهان و  برای صلح  افغانستان 
دامن پاکستان شده اند تا رهبران طالبان را روی میز مذاکره 
این است که حکومت و قشر سیاسی  نگرانی عمده  بیاورد. 
ندهند. روشن  قرار  را وجه المصالحه  زنان  افغانستان، حقوق 
است که طالبان اشتغال و تحصیل زنان را مخالف باورهای 
زنان  برای  اجتماعی  نقش  هیچ  مجموع  در  و  می دانند  خود 

قایل نیستند. 
حکومت  از  دارند،  طالبانی  تفکر  که  آنانی  هم  حاال  همین 
انتخابات  در  زنان  نفع  به  مثبت  تبعیض  که  می خواهند 
دارند  به دست  طالبانی که جنگ افزار  برود.  بین  از  پارلمانی 
را  زنان  اجتماعی  و  سیاسی  نقش  نوع  هیچ  می جنگند،  و 
را  زنان  حقوق  که  است  گفته  بارها  حکومت  ندارند.  قبول 
قربانی نمی کند. اما حکومت تعهدات دیگری را که در زمینه 
حمایت از زنان کرده بود، نیز نقض کرده است. به طور مثال 
رییس جمهور غنی وعده کرده بود که برای هر وزارت یک 
را  زن  بود که یک  می گیرد، وعده کرده  نظر  در  زن  معین 
به عضویت ستره محکمه می گمارد، تعهد کرده بود که یک 
تا خانواده هایی که دید سنتی دارند،  دانشگاه زنانه می سازد 
دختران شان را برای تحصیل به آن جا بفرستند. اما هیچ کدام 
این تعهدات عملی نشده است. زنی که قرار بود عضو دادگاه 
عالی شود، رای نیاورد. مقرری معین های زن خیلی محدود 

عملی شده است. از دانشگاه زنانه اصال خبری نیست. 
باور کرد  این همه خلف وعده، چگونه می توان  به  با توجه 
حقوق  نکردن  قربانی  بر  مبنی  تعهدش  به  حکومت  که 
کم  کرد.  خواهد  عمل  صلح  احتمالی  مذاکرات  در  زنان 
در  آنان  محدود  حضور  و  جهانی  جامعه  کمک های  شدن 
جهانی  فشارهای  که  دارد  وجود  هم  نگرانی  این  افغانستان، 
بر کابل برای حمایت از زنان نیز کم شود. اگر فشار جامعه 
خانه های  از  نه  افغانستان  وزارت خانه های  نباشد،  جهانی 
حاال  همین  خشونت.  قربانیان  از  نه  و  می کنند  حمایت  امن 
پرونده های قربانیان خشونت علیه زنان در محاکم انبار است 
و به آن رسید گی نمی شود. اگر متهم یک پولدار یا زوردار 
باشد، نه قاضی به خود جرات می دهد که به پرونده رسید گی 
پاسخ  نگرانی ها  این  به  باید  نه مدعی العموم. حکومت  کند، 

بدهد.

نگرانی از قربانی شدن 
حقوق زنان
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تمویل دو پروژه انکشافی توسط جاپان در ننگرهار 

هفتاد سرباز پولیس از مرکز تعلیمی لوگر فارغ شدند

تاکید افغانستان به حمایت
 از فلسطین

دوسیه فرخنده از محکمه گذشت

در  جاپان  سفارت  کابل:  8صبح، 
این  دولت  که  کرده  اعالم  کابل 
کشور دو پروژه انکشافی در والیت 

ننگرهار را تمویل می کند.
روز  پروژه ها  این  تمویل  قرارداد 
یاسوناری  میان  کابل  در  دوشنبه 
با  جاپان  سفارت  شارژدافر  مورینو 
به  غیردولتی  موسسه  دو  نمایندگان 

امضا رسید.
این پروژه ها که شامل غرس پنج صد 
ده  مساحت  در  خرما  نهال  اصله 
گمبیری  دشت  در  زمین  جریب 
یتیم  یک  ساخت  و  خیوه  ولسوالی 
والیت  سرخرود  ولسوالی  در  خانه 
بیش  کمک  با  می شود،  ننگرهار 

8صبح، کابل: هفتاد تن از سربازان 
پولیس ملی پس از دو ماه آموزش، 
پولیس  فرماندهی  تعلیمی  مرکز  از 

والیت لوگر فارغ شدند.
تعلیم  مدیر  محرابی  محمدفیروز 
والیت  پولیس  فرماندهی  تربیه  و 
این  فراغت  مراسم  در  لوگر، 
ماه  دو  آنان طی  که  سربازان گفت 
سالح،  از  استفاده  بخش های  در 
ترافیک،  اولیه،  کمک های  رساندن 
بشر  حقوق  و  توپوگرافی  مخابره، 

تحت آموزش قرار داشتند.
لوگر  والیت  محلی  مقام های 

امور  وزیر  ربانی  صالح الدین  کابل:  8صبح، 
خارجه، به حمایت دولت افغانستان از فلسطینی ها 
برای  فلسطین  قضیه  که  می گوید  کرده  تاکید 

افغانستان اهمیت دارد.
هفدهم  دوشنبه،  روز  که  ربانی  صالح الدین 
سران  فوق العاده  نشست  پنجمین  در  حوت، 
فلسطین  باره  در  اسالمی  همکاری های  سازمان 
در جاکارتای اندونزیا سخن می گفت، افزود که 
برای یهودی سازی قدس، تالش های سیستماتیک 

جریان دارد.
»تخریب  گفت:  افغانستان  خارجه  امور   وزیر 
خانه ها و زیربناهای فلسطینی ها، ادامه فعالیت های 
شده،  اشغال  قلمروهای  در  سازی  شهرک 
از جمله تالش های  و محدودیت ها  موانع  ایجاد 
شریف،  قدس  یهودی سازی  برای  سیستماتیک 
دورنمای آغاز گفتگوهای مستقیم و نتیجه محور 

را میان هردوطرف، تضعیف ساخته است.«
مستقل  دولت  ایجاد  که  می گوید  ربانی  آقای 
آن  در  که   1967 سال  فیصله  براساس  فلسطین 
سرحدات اسراییل و فلسطین مشخص شده بود، 
مطمین ترین  راه برای حل عادالنه و پایدار قضیه 

فلسطین و اسراییل است.

لوی سارنوالی اعالم کرده که دوسیه فرخنده سه 
محکمه را طی کرده و برای اجراات به این اداره 

فرستاده شده است.
دیروز  سارنوالی،  لوی  سخنگوی  عزیزی  بصیر 
فرخنده  دوسیه  مورد  در  نهایی  حکم  که  گفت 
توسط سه محکمه صادر و برای اجراات به این 

اداره فرستاده شده است.
لوی  سخنگوی  امریکا،  صدای  از  نقل  به 
سارنوالی گفت که به اساس حکم محاکم هیچ 
یک از مجرمین دوسیه فرخنده به اعدام محکوم 
نشده اند. به گفته آقای عزیزی، سه تن هر کدام 
به 16  به ۲۰ سال حبس، 1۳ تن دیگر هر کدام 
زندن محکوم  ده سال  به  تن  و یک  سال حبس 

شده اند.
برخی  علیه  شواهد  و  اسناد  گفت  عزیزی  بصیر 
فرخنده  قتل  اتهام  به  بعدا  که  دیگری  افراد 
این  بازداشت شده اند، وجود دارد و دوسیه های 
افراد نیز در محاکم در دوران است و اما تاکنون 

نهایی نشده است.
خورشیدی  گذشته  سال  حوت   ۲۸ در  فرخنده 
افراد  سوی  از  شریف  قرآن  سوزاندن  اتهام  به 
خشمگین در مسجد شاه دوشمشیره کابل مورد 
لت وکوب قرار گرفت که در نتیجه زیر دست و 
پای مردان خشمگین جان داد و بعد هم جسدش 

توسط این افراد به آتش کشیده شد.

جاپان  دولت  دالری  هزار   17۳ از 
تمویل می گردد. 

سفارت جاپان در کابل می گوید که 
پروژه غرس پنج صد اصله نهال خرما 
صلح  طبی  خدمات  برنامه  طریق  از 
این  گفته  به  می گردد.  اجرا  جاپان 
سفارت، غرس این نهال اولین پروژه 
والیت  در  خرما  فارم  خصوصی 

ننگرهار به شمار می رود.
با  که  می افزاید  جاپان  سفارت 
ولسوالی  در  خانه  یتیم  یک  ساخت 
دختر  و  پسر  هشتاد  برای  سرخرود 
نیز  پرورش  و  آموزش  زمینه  یتیم، 

برای این افراد فراهم می گردد.
یاسوناری مورینو در مراسم امضای 

سربازان  این  فراغت  که  می گویند 
باعث  ساحات،  به  شان  توظیف  و 

گفت:  پروژه ها  این  تمویل  قرارداد 
شغلی  فرصت های  پروژه  دو  »این 
خواهد  فراهم  قریه  مردم  برای  را 
کرد که به طور مستقیم  باعث بهبود 
در  و  شده  آنها  اقتصادی  وضعیت 
کمک  مهاجرت ها  کاهش  قسمت 

می کند.«
کمک کنندگان  از  جاپان  دولت 
افغانستان است و این کشور  بزرگ 
پنج  از  بیشتر  تاکنون   ۲۰۰1 سال  از 
مختلف  بخش های  در  دالر  میلیارد 
انکشافی و امنیتی به دولت افغانستان 

کمک کرده است. 

والیت  این  در  امنیتی  اوضاع  بهبود 
ACKUخواهد شد.
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گروه طالبان  به دنبال رد درخواست دولت افغانستان از سوی 
رییس جمهور  اشرف غنی،  صلح،  کرات  مذا آغاز  برای 
در  درگیری  و  جنگ  به  کسانی که  می دهد  هشدار  کشور، 

افغانستان ادامه دهند، سرکوب خواهند شد.
گفتگوهای مستقیم صلح میان دولت  قرار بود نخستین دور 
کستان  گروه  طالبان در جریان همین هفته در پا افغانستان و 
آغاز شود، اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اعالم 
گفتگوها برای یک هفته دیگر به تعویق افتاده  که این  کرده 
گروه طالبان  گفتگوها،  است. پیش از اعالم خبر تعویق این 
در  گروه،  این  شرایط  پذیرفتن  بدون  که  بود  کرده  اعالم 

کرات صلح شرکت نمی کند. مذا
مراسم  در  حوت،  هفدهم  دوشنبه،  روز  که  غنی   آقای 
از  دختر  سیزده  شمول  به  افسر   549 فراغت  دور  هشتمین 
مارشال  نظامی  دانشگاه  به  مربوط  نظامی  ملی  کادمی  ا
خواهان  افغانستان  دولت  که  افزود  می گفت،  سخن  فهیم 
که خواستار ادامه  گروه هایی  کشور است اما  تامین صلح در 
غنی  رییس جمهور  شد.  خواهند  سرکوب  هستند،  جنگ 
کسانی که همرای ما جنگ  گفت: »ما صلح می خواهیم اما 

می کنند به شدت سرکوب شان می کنیم.«
تحمیل  کشور  در  جاری  جنگ  که  افزود  رییس جمهور 
اجازه  امنیتی  نیروهای  به  پیامبر  سنت  و  است  شده 
که  کرد  کید  تا وی  کنند.  دفاع  افغانستان  از  تا  می دهد 
این  بلکه  نیست،  باطل  برای  امنیتی  نیروهای  جنگ 

  ظفرشاه رویی

  احسان اهلل بکتاش

کتر  دا زن،  جهانی  روز  مارچ،  هشتم  فرارسیدن  با  همزمان 
ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
که آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در ادارات  می گوید 
کسی به این جرم  دولتی به یک روند عادی مبدل شده و 

کمه قرار نمی گیرد. مورد محا
که روز دوشنبه، هفدهم حوت، در ختم یک  آقای عبداهلل 
اسالم  دیدگاه  از  زنان  جایگاه  و  حقوق  به  مربوط  سیمنار 
در  دختران  جنسی  اذیت  و  آزار  گفت  می کرد،  صحبت 
می گوید:  اجرایی  رییس  است.  شده  رایج  نیز  دانشگاه ها 
افراد  جنسی  اذیت  و  آزار  باعث  آمرش  گر  ا اداره  یک  »در 
شامل آن اداره می شود یا همان مامورین در آن اداره احساس 
انسانیت  اخالق،  آن  در  که  فضایی  در  نمی کنند؛  راحتی 
که فرزند  کسی دیگر جرات نمی کند  حکم فرما نباشد، پس 
کتر  دا بدهد.«  اجازه  اداره  یک  در  خدمت  برای  را  خود 
عبداهلل عبداهلل هم چنین ابرازداشت: »شما همین فضا )آزار 
کنید  و اذیت جنسی زنان و دختران( را در یک لحظه تصور 
گوار تمام می شود. آیا واقعیت  که برای یک شخص چقدر نا
متاسفانه  نیست؟  همین  ما  موجود  وضعیت  و  جامعه  تلخ 
نبود  به دلیل  جایی  گر  ا دارد.  وجود  مشکالت  این  روزمره 
فامیلی  نامناسب  تربیه  و  دینی  ارشادات  گاهی،  آ تعلیم، 

را استحکام  پایه های دولت  کشور،  امنیتی  نیروهای  توسط 
کادمی ملی نظامی به عنوان  بیشتر می بخشد. اشرف غنی از ا
یک نهاد »بی نظیر« در منطقه نام برده خطاب به افسرانی 
و  برخاسته اید  مردم  از  »شما  افزود:  شده اند  فارغ  تازه  که 
تعلق به تمام مردم افغانستان دارید و روزی که این یونیفورم 
هزاره  تاجک،  پشتون،  آن  از  بعد  کردید،  تن  به  را  مقدس 
اردوی  افسران  و  مسلمان  افغان  تنها  بلکه  نیستید  ازبک  و 

ملی می باشید.«
کوچک تر از ارقام شهادت صد غم 

بدترین  به عنوان  امنیتی  نیروهای  شهادت  از  اشرف غنی 
کار  زمان  بدترین  که  می گوید  برده  نام  غم انگیز  حوادث 
که ارقام شهادت نیروهای  در جریان روز برایش این است 
امنیتی را مشاهده می کند. به گفته او، صد غم دیگر در یک 
آقای  نیست.  امنیتی  نیروهای  شهادت  ارقام  با  برابر  روز، 
که پشت هر رقم شهادت نیروهای امنیتی،  کرد  کید  غنی تا
نام یک انسان متعهد، وفادار، باورمند و وطن پرست نهفته 

است.
نیروهای  شدن  مجهز  و  مسلکی  به  هم چنین  رییس جمهور 
که  گفت:  »اردوی را  کرد و  کید  امنیتی با عقاید اسالمی تا
ما می خواهیم اردوی مسلکی، ملی و مجهز با عقاید اسالمی 
جای  وابستگی  و  تعلق  سیاست،  هیچ گونه  اردو  در  است. 
داده  ترجیح  دیگر تان  بر  را  شما  یکی  کس  هیچ  و  ندارد 

کفایت.« نمی تواند جز بر اساس 
وزارت  سرپرست  ستانکزی،  معصوم  همین حال،  در 
خالها  دارای  ملی  اردوی  نیروهای  که  می گوید  دفاع، 
و  خالها  این  رفع  او،  به گفته  است.  زیاد  کمبودی های  و 

کمبودی ها زمان زیادی در بر می گیرد. 
افسرانی که  ابرازداشت  هم چنین  دفاع  وزارت  سرپرست 
آموزش  تحت  مختلفی  زمینه های  در  شده اند،  فارغ  تازه 
تازه  که  »چیزی  افزود:  ستانکزی  معصوم  گرفته اند.  قرار 
دارد، یک  تعلیمی جدید وجود  و سیستم  کادمی  ا این  در 
که اساس آن را دکترین  تنوع و یک ابتکار جدیدی است 
سرقوماندانی  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  نظامی 
کادمی نه  اعلی قوای مسلح تشکیل می دهد. فارغان این ا
این ها  بلکه  می آموزند،  را  نظامی  مسلکی  درس های  تنها 
مختلف  ساحات  و  ملکی  فن های  رهبری،  بخش های  در 
عرصه های  تمام  و  ژورنالیزم  تاریخ،  ادبیات،  ساینس، 
در  بتوانند  تا  می آموزند  هم  و  می خوانند  درس  هم  دیگری 

ساحات ملکی و نظامی وظایف خود را انجام بدهند.«
وزارت  لوی درستیز  شهیم،  قدم شاه  جنرال  همین حال،  در 
که اردوی ملی روز به روز مسلکی  شده و در  دفاع، می گوید 
نظامی  دانشگاه  درسی  متون  نمونه  از  نظامی  ملی  کادمی  ا
می شود.  تدریس  امریکا  متحده  ایاالت  پونیت«  »ویست 
آموزش های  برعالوه  کادمی،  ا این  دانشجویان  او،  به گفته 
قرار  آموزش  تحت  نیز  دیگر  رشته های  از  یکی  در  نظامی 

گرفته اند.
مارشال  نظامی  دانشگاه  به  مربوط  نظامی  ملی  کادمی  ا
افغانستان  نظامی  آموزش های  کز  مرا معتبرترین  از  فهیم، 
که دانشجویان آن برای چهار سال در این مرکز تحت  است 
طی  دانشگاه،  این  مسووالن  به گفته  می گیرند.  قرار  آموزش 
سال جاری از این مرکز نزدیک به هزار و چهارصد افسر فارغ 

شده اند.

مبارزه  افغانستان  مردم  کشیدن  نفس  و  برای حق  نیروها 
می کنند.

که حکومت  کرد  کید  اشرف غنی در این مراسم هم چنین تا
گروه های تروریستی اراده سیاسی  افغانستان برای مبارزه با 
را  القاعده و داعش  تروریستی  گروه های  قوی دارد و خانه  
کرد. وی  گروه ها را نابود خواهد  در افغانستان خراب و این 
گفت: »القاعده! خانه تان این جا خراب می شود، داعش! 
این جا  در  منطقوی  تروریستان  می شوید،  تباه  این جا  در 
گر  ا که  است  این  طالبان هم  برای  من  پیام  ندارید.  جای 
و  کنید  جدا  تروریستی  حلقه های  از  را  خود  هستید  افغان 
افغان  که  می گیرید  تصمیم  گر  ا بیایید.  ملت تان  آغوش  به 

کنید.« نیستید اظهار 
خانواده های  به  افغانستان  دولت  که  می گوید  اشرف غنی 
ویژه  توجه  نیروها  این  تقویت  و  امنیتی  نیروهای  شهدای 
این  تجهیز  و  تقویت  به خاطر  که  گفت  او  داشت.  خواهد 
به گفته  کرد.  خواهد  »تک  تک«  دروازه ای  هر  به  نیروها، 
کردن هر دروازده ناشی از ضعف  رییس جمهور، دق الباب 
کشور  دولت افغانستان نیست بلکه برای منافع مشترک این 

و جامعه جهانی و جنگ حق علیه باطل است.
رییس جمهور افغانستان با ابراز قدردانی از فعالیت نیروهای 
کادمی ملی نظامی فارغ  گفت افسرانی که از ا کشور،  امنیتی 
در  مسایلی  نظامی،  به  مربوط  درس های  برعالوه  شده اند، 
گرفتن دل مردم  گفته او،  گرفته اند. به  باره مردم داری نیز فرا

که  می گیرد  تعلق  این  به  دیگرش  قسمت  می گیرد،  تعلق 
کسی بها نمی پردازد. این روند  کارها صورت می گیرد و  این 

کرده ایم.« عادی شده و متاسفانه در هر سطحی عادت 
دختران  اذیت  و  آزار  مساله  که  کرد  کید  تا اجرایی  رییس 
و زنان در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران نیز مطرح شده 
جاده ها،  اجتماع،  در  دختران  و  زنان  که  افزود  او  است. 
دانشگاه ها و حتا در جلسات نیز مورد آزار و اذیت جنسی 
که برای حل این  گفت  کتر عبداهلل عبداهلل  قرار می گیرند. دا

مشکل، علما و روحانیون نقش عمده دارند. 
زنان  علیه  جنسی  تجاوزهای  موضوع  به  عبداهلل  عبداهلل 
معادل  جنسی  تجاوز  که  گفت  و  کرد  اشاره  نیز  دختران  و 

کردن دختران است. گور«  »زنده به 
آمار خشونت ها علیه زنان

خشونت  با  مبارزه  اختصاصی  سارنوالی  همین حال،  در 
کرده  کارکرد شش ساله خود اعالم  گزارشی از  علیه زنان، در 
خشونت  مورد   572 و  هزار  نه  مدت  این  طی  نهاد  این  که 
سارنوالی  گزارش  این  در  است.  کرده  ثبت  را  زنان  علیه 
که  است  آمده  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  اختصاصی 
زنان،  از مجموع موارد خشونت علیه زنان، 826 مورد قتل 
دو هزار و 453 مورد تجاوز جنسی، صد مورد سقط جنین، 
هفتاد و پنج مورد اختطاف زنان، 253 مورد نکاح اجباری، 
کوب، 3041 مورد جراحت، هجده مورد بد  1912 مورد لت و 
دادن، 914 مورد فرار از منزل را مورد تعقیب عدلی و قضایی 

قرار داده است.
در  که  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  اختصاصی  سارنوالی 
که پنج هزار  گزارش خود افزوده  سال 1388 ایجاد شد، در 
که از این رقم  و 603 قضیه خشونت به دادگاه فرستاده شده 
یک هزار و 556 قضیه بنابه انصراف متضررین دعوا مطابق 
به فقره دوم ماده 39 قانون منع خشونت علیه زنان حفظ و 
متباقی آن فیصله شده است. به گفته سارنوالی اختصاصی 
مبارزه با خشونت علیه زنان، براساس حکم دادگاه متهمان 
از سه ماه حبس تنفیذی تا به اعدام محکوم شده اند. این 
کسانی که در پیوند به اعمال خشونت علیه  اداره به تعداد 

زنان محکوم به اعدام شده اند، اشاره ای نکرده است.
مبارزه  اختصاصی  سارنوالی  گزارش  براساس  هم چنین 
زنان  علیه  خشونت  پرونده   1229 زنان،  علیه  خشونت  با 
به دلیل عدم مراجعه متضرر و یا نداشتن آدرس قابل دریافت 
کشفی فرستاده شده و به  مظنون تا معیاد قانونی، به مراجع 
محض مراجعه و احضار متضرر و مظنون، دو باره به دوران 
که 333 پرونده دیگر هم  کی است  گزارش حا می افتد. این 

کار است. کنون تحت  ا
از  سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، پس 
انفاذ قانون منع خشونت علیه زنان ایجاد شد. این سارنوالی 

کنون در سی و چهار والیت فعالیت دارد. ا
خشونت  قضایای  به  مربوط  گزارش  حالی  در  اداره  این 
دانش  سرور  قبل  روز  چند  که  می کند  منتشر  را  زنان  علیه 
محمدفرید  کار  به  آغاز  مراسم  در  ریاست جمهوری  معاون 
حمیدی، سرپرست لوی سارنوالی، از این اداره خواست تا 
روز جهانی  تا  را  زنان  به خشونت علیه  مربوط  پرونده های 

زن ترتیب دهد.

رییسجمهور:

بهجنگادامهبدهید
سرکوبمیشوید
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جنرال کاش آن سال ها سوار اسبت 
وازه هایی را که از  می آمدی و در
وی  ترس نام و تاراج شمشیرت بر ر
چشممان زنگ زده بود، می گشودی 
و تقدیر پر تقصیرمان را رنگ خوشی 
می دادی هم چنان که به زنان 
زادگاهت لبخند داده بودی...

کشور هستند؛  زنان قربانیان اصلی جنِگ جاری در 
مخالفان مسلح دولت بدون رعایت قواعد حقوق 
کور و عدم توجه به اصل  بشردوستانه، با راه اندازی حمالت 
تفکیک، زنان را مورد هدف قرار می دهند و آنان را به قتل 
گذشته، زنان نه تنها در جریان  می رسانند. در یک سال 
کنارجاده قربانی شدند، بلکه  حمالت انتحاری و ماین های 
گرفته شده و سربریده شدند. گروگان  به 
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جهان شمول  است؛  زن  جهانی  روز  مارچ،  هشتم 
متحدانه  و  گسترده  مبارزات  و  زنان  حقوق  بودن 
رهایی  برای  که  عدالت خواهی  جریان های 
مختلف  کشورهای  در  مرد  و  زن  برابری  و  زنان 
کرده  جهانی  را  روز  این  می کنند،  تالش  دنیا 
معنای  به  مناسبت،  این  از  گرامیداشت  است. 
است.  بشر  افراد  تمام  انسانی  کرامت  به  احترام 
زیرا وجود و حضور زنان در جامعه موجب تداوم 
به  احترام  و  بوده  بشری  جامعه  بقای   و  حیات 
شهروندی  و  بشری  حقوق  و  شخصیت  مقام، 
کرامت  با  و  سعادتمند  جامعه  یک  متضمن  زنان 
می باشد، بدون مشارکت موثر زنان و تکریم حقوق 
آنان هیچ جامعه ای به رفاه، امنیت و توسعه پایدار 

نمی رسد.
ما  به  روز،  این  از  بزرگداشت  هم،  سویی  از 
و  تحلیل  به  تجلیل،  بر  عالوه  تا  می دهد  فرصت 
گرفتاری ها  زنان،  بشری  حقوق  وضعیت  بررسی 
و  فعالیت ها  برنامه ها،  و  بپردازیم  آن  مشکالت  و 
و  ارزیابی  مورد  را  زن  حقوق  مدافعان  کارکردهای 

بازبینی قرار بدهیم.
تمام  از  بین المللی حقوق بشر،  و  اسناد ملی  به موجب  زنان 
جهانی  اعالمیه  برخوردار اند.  بشری  آزادی های  و  حقوق 
که »کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده  حقوق بشر اعالم می دارد 
به  مجاز  و  برابرند  و  یکسان  حقوق  و  منزلت  مقام،  نظر  از  و 
از  کلیه حقوق و آزادی ها بدون هیچ گونه تمایزی  از  استفاده 
با  نیز  افغانستان  اساسی  قانون  می باشند.«  جنسیت  جمله 
شناسایی و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین بشری برای 
»هر  که  است  داشته  مقرر  دوم،  فصل  در  کشور  شهروندان 
نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و تمام 
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و 

وجایب مساوی می باشند.«
زنان  کافی،  حقوقی  و  قانونی  ضمانت های  وجود  علی  رغم 
عرف های  و  رسوم  قربانی  هم چنان  کشور  مختلف  نقاط  در 
پایین  قانون، سطح  کمیت  ناعادالنه، ضعف حا و  نادرست 
در  می شوند،  معافیت  فرهنگ  و  اداری  فساد  فقر،  گاهی،  آ
انواع  مورد  ناخواسته  و  بوده  تبعیض  اعمال  و  تهدید  معرض 
که از  مختلفی از خشونت قرار می گیرند؛ خشونت علیه زنان 
جمله ریشه در باورها و افکار افراد داشته و از درون خانواده ها 
سیاست  حتا  و  اجتماع  مختلف  الیه های  تا  و  می گیرد  منشا 
اما  می شود.  ِاعمال  زنان  برابر  در  همه روزه  می یابد،  ادامه 
می گیرند.  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  آن  مرتکبان  ندرت  به 
مجازات،  از  معافیت  فرهنگ  و  قانون  کمیت  حا ضعف 
ک  وحشتنا به گونه های  را  خشونت  تبارز  و  تداوم  زمینه های 
و  بینی  بریدن  جنسی،  تجاوز  سازد.  فراهم  آن  غیر انسانی  و 
که در  قتل های ناموسی و بی رحمانه از خشونت هایی است 
کشور در برابر زناِن بی دفاع و اغلب در درون  نقاط مختلف 

خانواده ها ارتکاب می یابد. 
کشور  از جانب دیگر، زنان قربانیان اصلی جنِگ جاری در 
حقوق  قواعد  رعایت  بدون  دولت  مسلح  مخالفان  هستند؛ 
کور و عدم توجه به اصل  بشردوستانه، با راه اندازی حمالت 
قتل  به  را  آنان  و  قرار می دهند  مورد هدف  را  زنان  تفکیک، 
جریان  در  تنها  نه  زنان  گذشته،  سال  یک  در  می رسانند. 
کنارجاده قربانی شدند، بلکه  حمالت انتحاری و ماین های 
گرفته شده و سربریده شدند. در حالی که زنان در  گروگان  به 
در  مشارکتی  و  سهم  هیچ  و  بوده  ملکی  کامال  افراد  ما  کشور 
جنگ ندارند. هدف قرار دادن زنان در چنین حالتی نقض 
صریح حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده و جنایت جنگی 

محسوب می گردد.
جدیدی  ابعاد  آماج  گون  گونا اشکال  به  زنان  آن،  بر  عالوه 
بنیادگرا  اعمال خشونت آمیز توسط جریان های  و  از حمالت 
در  زدن  دره  سنگسار،  می گیرند؛  قرار  تروریست  افراطی  و 

حمله  ماجرای  در  که  می دانید  کسی  هر  از  بهتر  شما 
شهرم  زنان  تقدیر  بزرگان،  تقصیر  قحطی زده،  ملخ های 
شد و سیاه سالی بر سیاه سری مان افزود. آرزوی دختران 
مرد  عابران  پای  زیر  که  بود  خزان زده ای  برگ  شهرم 
شد  بلند  دیوار ها  رفت.  دست  از  خش خش  کوچه ها 
و  درس  ماندن،  زیبا  و  بودن  زیبا  سرمستی،  و  خنده  و 
به  و  گردید  ساالنم  و  هم سن  و  من  ممنوعه  میوه  کتاب 
زنان  ما  تا  آوردند،  یورش  طالب ها  دور.  رویایی  کوچه 
در فقدان عشق و زندگی بمیریم. ما هم به رسم طالبانی 
که زندگی یعنی تداوم  یکی یکی ُمردیم و انگار نه انگار 

که هستی چه فرقی می کند زن یا مرد.  هر آنچه 
طالبان  آمدن  از  سالی  چهار  یا  سه  بودم،  چهارده ساله 
گرفته  کمک خو  کم  می گذشت و ما دختران از ناچاری 
شد،  آوازه  گهان  نا که  خانه ها  بلنِد  دیوارهای  به  بودیم 
کرد. هرات یکپارچه در  ازبک ها به شهر حمله خواهند 
همهمه و غوغای ناخوشایند قفل های زرد بزرگ و سنگین 
می شدیم،  جمع  هم  دور  دختران  ما  پیچید.  هم  در 
باز  زانوهای مان  سر  را  نیمه خامک دوزی  یخن های 
گهانی  نا حضور  از  و  می تاباندیم  ابریشم  تار  می کردیم، 
جا  خانه ها  همه  طاق  روی  که  می پرسیدیم  قفل هایی 
رونق  قفل سازی  بازار  ازبک ها.  از  و  بود،  کرده  خوش 
که هر  گرفت و نماز جماعت در همان بازار بر پا می شد 
بغل  به  انتظار  زانوی  شده اش  سفارش  قفل  پشت  مرد 
که سیاست نمی دانستیم از ارتباط  داشت... ما دختران 
در  که  هم چنان  بودیم.  مانده  عاجز  ازبک ها  و  قفل ها 
زن  سیاست  چرایی  فهم  از  قحطی زده  ملخ های  حمله 
از  خامک  دوزی  سوزن  بودیم.  مانده  عاجز  چادری  و 
کوک ها  دلهره نوک انگشتمان را خون آلود می کرد و شمار 
یادمان می رفت و چون سیاست نمی دانستیم از ارتباط 
ترس و ازبک ها هم چیزی نمی دانستیم. برادرهای مان 
اما سیاست می فهمیدند و خبرهای سیاسی می آوردند. 
دارند.  حمله  پالن  ازبک ها  شده  جدی  شایعه  گفتند 

شهر را به تاراج می ببرند و دختران را بی  پرده می کنند.
خانه  درخت  زیر  زرغونه  و  لیدا  شکیبا،  من،  جنرال! 
کوک  نمی دانستیم  سیاست  چون  می شدیم،  جمع 
قطره  سیاه سری مان  شرمزده  و  می کردیم  خامک  کوک 
که با پرده های  قطره اشک می ریختیم. ما می دانستیم 
بیرون  پرده ها  از  گر  ا و  داریم  معنی  و جنسیت  حجاب 
گفت بزرگ شان دوستم  که نیستیم. برادرم  شویم، یعنی 

است.
یک  راس  در  که  می دیدیم  را  خوابت  شب ها  جنرال! 
پستوی  در  ما  و  می کنی  حمله  ما  شهر  به  بزرگ  لشکر 
خواب  شب  هر  جنرال  می شویم.  پنهان  خانه های مان 
خانه  پستو های  از  را  ما  ازبک  سربازان  که  می دیدیم 
از  شب  هر  می کشیدیم.  جیغ  بی دریغ  ما  و  می یابند 
ما  و  بخوان  را  کلمه ات  که  می کردند  بیدارمان  خواب 
آیا  که  می کردیم  تیز  گوش  کلمه مان؛  خواندن  از  پیش 
کرده  کر  را  فلک  گوش  سربازانت  اسب  شهیه  صدای 
است یا نه. ما روزها از مردم ازبک بد می گفتیم و شب ها 
نفرین شان  خانه،  هر  پستوی  در  خواب،  هر  پس  در 

می کردیم.

انظار عموم و زجرکشی زنان نمونه های از اعمال مجرمانه ای 
گذشته توسط مخالفان مسلح دولت  که در یک سال  است 
کشور، به گونه مثال در والیت غور  در بخش های مختلفی از 
گسترش افراطیت در  ارتکاب یافته است. نشانه های از رشد و 
کمیت دولت نیز به چشم می خورد  برخی از مناطق تحت حا
می کنند.  ترویج  و  تبلیغ  را  غیر انسانی  و  زن ستیزانه  افکار  که 
نگران کننده  و  جدی  تهدید  می تواند  تندروانه  افکار  اشاعه 

علیه حقوق و مشارکت فعاالنه زنان در اجتماع باشد.
گروه های  از  که  دولت  مسلح  مخالفان  با  صلح  کرات  مذا
افراطی نظیر طالبان نمایندگی می کنند، بر این نگرانی افزوده 
که مبادا حقوق زنان قربانی یک صلح ناپایدار سیاسی  است 
الزم  نگرانی ها،  این  به  توجه  با  شود،  بنیادگرا  گروه  های  با 
بین المللی  و  ملی  تعهدات  موجب  به  زنان  حقوق  تا  است 
و  نگیرد  قرار  معامله  مورد  حالتی  هیچ  در  افغانستان  دولت 
زمینه  های  و  شود  مدیریت  شفاف  به صورت  صلح  پروسه 
مشارکت مستقیم زنان در روند صلح فراهم شود. زیرا حمایت 
کرات صلح و بازسازی  از مشارکت مستقیم و موثر زنان در مذا
پس از جنگ، متضمن صلح عادالنه و پایدار و یک نیاز مبرم 

جامعه ماست.
تقویت  و  راه اندازی  که  بیان داشت  به طور خالصه  می توان 
در  زنان  از  حفاظت  و  امنیت  تامین  گاهی دهی،  آ برنامه 
جریان جنگ، زمینه سازی جهت مشارکت مستقیم زنان در 
اساسی  قانون  موجب  به  زنان  حقوق  تضمین  و  صلح  روند 
مرتکبان  قاطعانه  کمه  محا بشر،  حقوق  بین المللی  اسناد  و 
به فرهنگ معافیت،  پایان دادن  و  زنان  جرم خشونت علیه 
را  زنان  حقوق  وضعیت  می تواند  که  است  راهکارهای  از 
کشور بهبود بخشیده و زمینه های رسیدن به یک جامعه  در 
که تصریح شد،  عادالنه را فراهم سازد. در عین حال، آن گونه 
جهت  را  عملی  و  قانونی  الزم  تدابیر  باید  مسوول  نهادهای 
و  بنیادگرا  گروه های  نفوذ  گسترش  و  فعالیت  از  جلوگیری 

کند. افراطی اتخاذ 
گذرا و بررسی اجمالی وضعیت زنان و میزان رعایت  با نگاه 
رسیدن  تا  که  می رسیم  نتیجه  این  به  کشور،  در  آنان  حقوق 
احترام  زنان  انسانی  منزلت  و  به شان  که  به یک جامعه ای 
راه  گردد،  تامین  و  رعایت  آنان  بشری  و حقوق  گذاشته شود 
طوالنی و دشواری پیش رو داریم. فعاالن حقوق بشر و حقوق 
کار  زنان با توجه به چالش های موجود و تجارب یک دهه 
شیوه های  و  خود  برنامه های  باید  عدالت،  و  برابری  برای 
یک  به  رسیدن  تا  و  داده  قرار  بازنگری  مورد  را  آن  اجرای 
که حقوق تمام انسان ها  جامعه عاری از خشونت و تبعیض 
گردد، به  بدون در نظر داشت جنسیت آن احترام و رعایت 

تالش های خویش ادامه بدهند.

قفل ها  نمی دانستیم.  سیاست  ما  دراز  عمرت  جنرال 
زینت شهر شد و رنگ ما دختر ها زرد. هر خش خشی و 

هر هوهویی صدای دوستم شد و لشکر ظالمش...
که با لشکرت رفتی  پانزده سال بعد از آن شایعه دیدیم 
به  ببخشی  دوباره  معنی  را  سیاست  تا  دور  مرزهای  تا 
ما  و  بود.  انداخته  هراس شان  به  ملخ ها  که  دل هایی 
کشید تا فهمیدیم، آن قفل های زرد بزرگ،  سال ها طول 
تو.  حضور  ارمغان  نه  بود  ما  نفهمی  برادران  سیاست 
که تقدیر زنان زادگاهت  کشید تا فهمیدیم  سال ها طول 
زن ها  آزاده ترین  آنان  و  نزدی  رقم  طالبان  به دست  را 
که هیچ میوه ممنوعه ای طعم دهان شان را  بودند؛ زنانی 
کشید تا فهمیدیم لشکرت برای  تلخ نکرد. سال ها طول 
نه  بودند  ما  شهر  هیوالی  که  می آمد  طالبانی  گونی  واژ
کاخ نیمه مخروبه آرزوی دختران هرات.  گونی  برای واژ
نیمه دیگری  ازبیک ها  تا فهمیدیم  کشید  سال ها طول 
گل سرخ شان شهره آفاق  از وجود ما هستند و شور میله 

است و عجب صفایی دارند این مردمان.
و  می آمدی  اسبت  سوار  سال ها  آن  کاش  جنرال 
بر  شمشیرت  تاراج  و  نام  ترس  از  که  را  دروازه هایی 
پر  تقدیر  و  می گشودی  بود،  زده  زنگ  چشممان  روی 
به  که  هم چنان  می دادی  خوشی  رنگ  را  تقصیرمان 

زنان زادگاهت لبخند داده بودی...
زنان هرات  زنان آن دوره مختص  جنرال حکایت درد 
است  من  شانه  بر  امروز  که  شرمی   اما  نیست.  و  نبود 
که از هم قطاران  مختص دختران آن دوره هرات است 
البه الی  در  فرصتی  گر  ا حتم  به  و  می آیند  شمار  به  من 
روزمرگی ها و روزمر گی ها بیابند، با این نامه هم نظرند. به 
کتایون، سوسن...  حتم سودابه، زرغونه، لیدا، شکیبا، 
کابوسی را  کوچه ما از یاد نبرده اند  و خیلی از دختران 

کرده بود. که سیاست های ناروا خلق 
هم سن وساالن  همه  از  نمایندگی  به  را  نامه  این  جنرال 
کجا  که دیگر نمی دانم  آن دوره ام می نویسم. دخترانی 
بگویم  که  نیست  تکرار  به  نیاز  می کنند.  چه  و  هستند 
آن  گواه  تاریخ  که  آمد  ما  سر  بر  چه  طالبان  آمدن  با 
ما  غصه های  تاریخ  هست.  نامردی  و  نامرادی  همه 
ما  نمی شناسد.  پادشاه  نمی شناسد،  گروهک  و  گروه 
که  بوده ایم،  اندوهی  تداوم  مرد،  پر  جغرافیای  این  در 
حتا به دوران دوا نشد. شاید به خیال خیلی ها ما هنوز 
قضاوت  چشم  ما  جنرال  اما  نمی دانیم،  سیاست  هم 
داریم، ما زنان این سرزمین مهر را از بی مهری تشخیص 
لبان  بر  فراوان  تقدیرکردن های  با  روزها  این  می دهیم. 
داشتن  با  لبانت  می نشانی  گل  سرزمین  این  دختران 
نواسه های دیگر )دختر و پسر( هم چنان شکوفا. جنرال 
پستوی  نفرین های  و  ناروا  سیاست های  آن  شرمنده 

خانه های مان... 
مقابل  در  بود  داشته ام  تنها  مارچی  هشت  اعتراف  این 

که به زنان سرزمینم داری. خدا قوت جنرال.  توجهی 
گاهی شانه های آدمی  کم می آورد. فرقی نمی کند  جنرال 
شانه ی  گاهی  زن.  یک  یا  باشد  مرد  یک  شانه های 
گهان  نا که  آن قدر  می شود  کوچک  تحمل  و  طاقت 
سرریز  آن  از  موجود  قصه  یا  و  موجود  شرم  موجود،  درد 
این  شده اند.  کوچک  امروز  شانه هایم  جنرال  می کند. 
گرفته  سنگینی  شانه ام  روی  گهان  نا هفده ساله  شرم 
ندارد،  آدمی  تضمینی  عمر  بزنم.  حرف  باید  است. 

مدیون نروم جنرال.

قربانیان اصلی جنگ
زنان 

کتر سیما سمر  دا

سالمجنرال! 

کتر حمیرا قادری  دا

ACKU



خالده خرسند 

زنان افغان
 در گیرودار روند گذار
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ماندگاری و سهم گیری در  برای  نهایت،  است؟ و در 
جریان گذار و بیشتر از آن که مستلزم حضور واقعی و 
زمینه هایی  است، چه  بنیادی  تغییرات  درروند  پررنگ 
را در اختیار دارند و با چه چالش هایی روبه رو هستند؟

مفهوم جنسیت و گذار
مفهوم  چند  باید  نخست  گذار  فرآیند  درک  براي 
نیست،  بی طرف  فرآیندی  گذار  این که  شود؛  روشن 
افراد  ایدیولوژیک  بلکه فرآیندی است که چشم انداز 
کنترول گر و هدایت کننده آن را منعکس می کند. بیان، 
متمادی  سالیان  طول  در  توسعه  و  گذار  مسیر  و  قالب 
تحت  تکنو کراسی  توسط  جنس گرایانه  جانبداری  از 

سلطه مردان رها نشده است.
از  توسعه،  و  گذار  مفهوم  قالب  در  جنسیت  فهم 
این دو مفهوم است. چرا که  میان  کلیدی ترین روابط 
با  و  دوش  بر  بنیادین،  تغییرات  بر  مبتنی  فرآیندی  هر 
دست های شهروندان یک دولت و جامعه دموکرات، 
ممکن  اجتماعی  عدالت  و  رفاه  زمینه های  داشتن  با 
از  جامعه  آگاهی  ارتقای  تنگاتنگ،  ارتباط  می گردد. 
مختلف  بخش های  توسعه  با  جنسیتی  برابری  مفهوم 
وضع  از  عبور  که  است  انکارناپذیر  چنان  جامعه، 
و  جنس  دو  هر  بدون  مطلوب  وضعیت  به  نامطلوب 
عدالت برای یک جنس در حذف جنس دیگر، چیزی 
جز توهم ناشی از ایده آلیسم و حرکت هایی در سطح 
بسیار  برنامه های  اجرای  از  پس  علت  همین  به  نیست. 
این  به  کارشناسان  درروند گذار«،  »زنان  عنوان  تحت 
نتیجه رسیدند که گروه هدف قرار دادن زنان به تنهایی، 
به  آنان  کردن  وادار  و  مردان  موقعیت  به  توجه  بدون 
مشارکت و همراهی زنان نمي تواند موفق باشد. بنابراین 
تاکید از »زنان در روند گذار و توسعه« برداشته شد و 
به »جنسیت و توسعه« انتقال یافت. »جنسیت و توسعه« 
در اصل با زنان کاری ندارد، بلکه با ساخت اجتماعی 
جنسیت و تلقی جامعه از نقش، مسوولیت و انتظاراتی 
که جامعه از زنان و مردان دارد، مواجه است. بارزترین 
نکته در این رهیافت این است که زنان صرفا یک گروه 
نظیر  مالک هایی  با  را  آن ها  می توان  و  نیستند  جنسی 

طبقه، نژاد و عقیده تقسیم کرد.
مورد  توسعه  نظریات  در  بیشتر  »گذار«  کلیدی  مفهوم 
با  که  معنا  این  به  است.  گرفته  قرار  تحلیل  و  بررسی 
اقتصاد،  در حوزه های  دادن شاخص هایی  قرار  مالک 
به  سنتی  جامعه  از  خطی  حرکت  فرهنگ،  و  سیاست 
ویژگی  مهم ترین  از  یکی  می شود.  افاده  مدرن  جامعه 
جامعه در حال گذار، بروز بحران معنا است، یعنی در 
این  در  نیست.  قانع کننده  پاسخ های  پرسش ها،  برابر 
وضعیت، شک و تردید نسبت به درست بودن نهادها 
و ارزش های حاکم آهسته آهسته پیدا می شود و دقیقا 
همین نکته زنان را کمک می کند تا ساختارهای حاکم 

بر جامعه را به پرسش بکشند.
زنان افغان در جریان گذار

بود.  نخواهد  میسر  گذار  فرآیند  زنان  مشارکت  بدون 
عرصه های  تمام  در  زنان  معنادار  مشارکت  امروزه 
تحوالت  جمله  از  اقتصادی،  و  سیاسی  اجتماعی، 
این  در  می رود.  شمار  به  جنسیتی  توسعه ای  بنیادین 
و  یادشده  بخش های  در  زنان  جایگاه  تقویت  راستا، 

و  طالبان  اسالمی  امارت  سیاسی  بساط  شدن  برچیده 
سیاسی  تاریخ  در  عطفی  نقطه  موقت،  حکومت  آغاز 
وضعیت  برای  آغازی  را  این  می شود.  خوانده  کشور 

»گذار« هم دانسته اند.
که  است  کلیدی  مفهومی  گذار«  حال  در  »جامعه 
تاکنون بیشتر در مباحث توسعه و توسعه نیافتگی از آن 
یک  ویژگی های  بیانگر  مفهوم  این  است.  شده  بحث 
جامعه در دوره انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر 

است.
برای فهم »وضعیت گذار« نکاتی را باید در نظر داشت. 
نخست گذار یک مقوله ارزشی است. به این معنا که 
جامعه اشتیاق و ارزش کافی برای ساخت وساز و تحول 
در تمام بخش ها را دارد. دوم این که جریان گذار یک  
به  باید  نهایت  در  و  است  پیچیده   و  چندبعدی  روند 
ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود و انکشاف عمومی 

توجه داشته باشیم.
با  هماهنگی  در  اجتماعی،  نظام  گذار،  وضعیت  در 
افراد و گروه های اجتماعی، از حالت  نیازهای اساسی 
سوق  بهتر  وضع  به سوی  و  خارج  گذشته  نامطلوب 
ارزشی  بار  با  توسعه  به  دستیابی  برای  تالش  می یابد. 
همراه است که کم تر کسی با آن مخالف است. مفهوم 
ناامنی  بیماری،  فقر،  به  برای غلبه  اشتیاق جمعی  گذار 
و  جنسیتی  نابرابری  بی عدالتی،  رفع  و  یک  طرف  از 

ناهنجاری های اجتماعی را در بر می گیرد.
یکی دیگر از مهم ترین ابعاد گذار، بر عالوه بهبود میزان 
تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در نهادی های 
هنجارهای  و  ارزش ها  هم چنین  و  اداری  اجتماعی، 
و  است  دشوار  گذار  فرآیند  می شود.  جامعه  اخالقی 
به  رسیدن  و  گذار  امر  در  همگانی  آگاهی  با  مردم  تا 
توسعه، مشارکت همگانی و اصیل نداشته باشند، ادامه 

روند ممکن نیست.
زنان شهروندان دموکراسی نوپای افغانستان، انسان های 
با  که  انسان هایی  جنسیتی،  نابرابری  از  تاریخی  درگیر 
زیاده از سه دهه فشار و حذف مطلق اجتماعی و سیاسی 
دست به گریبان بوده اند، در این روند به  اصطالح گذار 
زنان  می کشند.  و  کشیده  دوش  بر  را  بار  بیشترین 
مهم ترین محک برای ارزیابی میزان پیشرفت و اصالت 

روند گذار و دستیابی به توسعه هستند.
که  نمایندگان  مجلس  در  زنان  و جدی  مصمم  چهره 
کلیشه ی زنان پیشانی بسته با موهای چرب و بدن عرق 
در  زنان  می برد، حضور  بین  از  را  در آشپزخانه  کرده 
توهم  که  مدیریتی،  بلند  چوکی های  و  وزارت خانه ها 
چالش  به  را  کلیدی  مقام های  پیشبرد  در  زنان  ضعف 
کشور  در  اطالعات  و  رسانه  زنانه ی  چهره  می کشد، 
که تصویر زنان ترسو و کم دل را در ذهن عموم محو 
نهادهای  در  دختران  و  زنان  فراگیر  شرکت  می کند، 
تحصیالت عالی و نیمه عالی و کاهش میزان مرگ ومیر 
زنان هنگام والدت و بارداری و... همه موتور گذار به 
نفع وضعیت زنان را فعال نگه  داشته اند؛ اما زنان در مسیر 
گذار، چقدر توانسته اند واقعا بخشی از نیروی حرکت 
به سمت بهبود و انکشاف وضعیت عمومی باشند؟ چه 
جایگاهی را در دستیابی به شاخصه های اصلی توسعه و 
گذار داشته اند و این جایگاه از چه اصالتی برخوردار 

مشارکت  تقویت  برای  مطمین  مکانیزم  نوعی  ایجاد 
فعاالنه شان، الزامی است.

بدون  اغلب  توسعه،  برنامه های  افغانستان  در  متاسفانه 
اجرا  و  تدوین  جنسیتی الزم،  فهم  و  داشتن حساسیت 
توسعه  به  رسیدن  برای  که  جامعه ای  به  یقین  می شود. 
همه ای  در  را  نابرابری ها  کاهش  باید  می کند،  تالش 
مدنظر  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  ابعاد 
داشته باشد، به ویژه نابرابری که معیارهای آن جنسیت 

است.
افغان  زنان  گذشته  سال های  طی  در  این که  با 
بزرگ  شهرهای  سطح  در  حداقل  دست آوردهایی، 
تمام  کلی  برداشت  یک  در  اما  داشته اند؛  کشور، 
برنامه های توسعه ای برای زنان باید در پنج مرحله اجرا 
شود. نخست مرحله ای رفاه مادی »رفع تبعیض جنسیتی 
به  »دسترسی  دسترسی  مرحله ی  درآمد«،  و  تغذیه  در 
از  »آگاهی  آگاهی  مرحله ی  سرمایه«،  و  کار  زمین، 
وضعیت خود«، مرحله ی مشارکت »مشارکت اقتصادی 
در  جنسیتی  »برابری  کنترول  مرحله ی  و  اجتماعی«  و 

قدرت«.
دولت، کشورهای بین المللی و فعالین حقوق زن روی 
تا  و  اقتصادی  و  سیاسی  مشارکت  در  زنان  حضور 
حدودی در زمینه  آگاهی زنان از حقوق و وضعیت شان 
و بلند رفتن نرخ اشتغال زنان به عنوان دست آورد تاکید 
کرده اند، اما واقعیت این است، هر برنامه و پروژه ای که 
فقط به یکی دو معیار و دست آورد در یکی دو مرحله 
ساخته  اشکال  دچار  را  گذار  روند  کل  باشد،  استوار 
و نتیجه مطلوب حاصل نمی گردد و از نظر اثرگذاری 
روی ارتقای وضعیت زنان و توسعه محدودیت ایجاد 

می کند.
آموزش  و پرورش زنان از شاخصه های بااهمیت دوران 
آموزش،  در  بتوانند  افغان  زنان  هر چه  است.  گذار 
تحصیلی،  تجربیات  کسب  و  مالی  آموزش  به ویژه 
دستیابی  احتمال  هم  باشند؛  داشته  بیشتری  مشارکت 
آنان به موفقیت و مراتب باالتر شغلی افزایش می یابد 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مشارکت  و  توسعه  روند  هم   و 

سیاسی در کشور تسریع می شود.
در گزارش هایی که اخیرا، مقامات و مسوولین نهادهای 
آموزشی ارایه کرده اند، خبر از حضور فراگیر دختران 
اما  می دهد؛  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  افغان  زنان  و 
این روند روبه رشد با آسیب های جدی روبه رو است. 
نرخ سواد  رفتن  بلند  با  متناسب  به گونه  زنان  دسترسی 
و  مدارس  دیگر  جانب  از  است.  نبوده  همراه  عمومی 
دانشگاه ها در مناطق دوردست فعال نبوده و در بسیاری 
از نقاط کشور دختران و زنان، به دلیل موجودیت موانع 
باالی  مقاطع  تا  نمی توانند  مذهبی  هنجارهای  و  سنتی 

تحصیلی به آموزش ادامه بدهند.
اشتراک  میزان  ممنوعیت ها،  و  محدودیت ها  نسبت  به 
دختران در مقطع ابتدایی افزایش زیادی داشته است؛ اما 
به اساس اهداف مورد نظر برنامه استراتژیک آموزش 
ملی افغانستان »ان ای اس پی« باید نرخ شمولیت دختران 
می رسید  درصد   90 تا   72 بین  میالدی   2014 سال  تا 
مخالفین  تهدیدات  و  ناامنی ها  اخیرا  نیست.  چنین  که 
باعث شده است که دروازه های مکتب به روی دختران 
در  بسته شود. دختران  هرات  شیندند والیت  ولسوالی 

مناطق جنوبی در ناامنی و به  سختی می توانند درس شان 
ادامه بدهند. در طی سال های  لیسه  تا مقطع  را حداقل 
از  تعدادی  در  دخترانه  مکاتب  منظم  به صورت  اخیر 
والیت ها به آتش کشیده می شوند. ازدواج زودهنگام 
دختران، تسلط دیدگاه های سنتی و عرفی و در نهایت 
ناامنی از عوامل اصلی عدم دسترسی وسیع دختران و 

زنان افغان به امر آموزش  و پرورش بوده است.
با باال رفتن نرخ سواد، مساله کار و اشتغال زنان مطرح 
می شود. مرحله ای که زنان دسترسی به زمین و سرمایه 
زنان  اشتغال  زمینه   در  پژوهش ها  نتایج  می کنند.  پیدا 
بخش  خارجی،  تجارت  افزایش  که  می دهد  نشان 
میزان  و  شهرنشینی  میزان  افزایش  غیر کشاورزی، 
تحصیالت، به افزایش سهم زنان در نیروی کار منجر 
می شود. چالش های عمومی چون فقر گسترده، ناامنی 
و نرخ باالی بی سوادی فراروی روند توسعه در کشور 
ویژه  مشکالت  جنسیتی،  رویکردهای  اما  دارد؛  قرار 
زنان  دسترسی  مانع  که  کرده  خلق  جامعه  در  را  زنان 
و  مذهبی  رادیکالیزم  است.  شده  سرمایه  و  شغل  به 
دسترسی  عدم  عمده  عامل  دو  مردساالرانه  سنت های 

زنان به فرصت های برابر شغلی است.
باالی  رده های  در  زنان  گذشته، حضور  سال  چند  در 
مدیریتی قابل  مالحظه است، اما ایجاد انگیزه و موفقیت 
مرتبط  اجتماعی  وضعیت  و  سازمانی  ساختار  با  شغلی 
است که شاغالن زن و مرد در آن کار می کنند. یک 
سلسله تصورات ذهنی جنسیتی، قالبی تعیین می کند که 
دیگر،  طرف  از  باشد.  مدیر  کار  محیط  در  کسی  چه 
پیشرفت  امکان  دارند که  تمایل  به مشاغلی  زنان خود 
تعدادی  است.  کم  آن ها  در  قدرت  به  نیل  نظر  از 
باال و مدیریتی  به درجات  بسیار کمی از زنان هم که 
که  می کنند  ایفا  را  زنانی  نقش  می رسند،  مشاغل  در 
فرصت های  و  اختالفات  نتایج  با  و  می دهند  خدمات 

نامساوی مواجه اند.
بین الملل  عفو  سازمان  که  گزارشی  آخرین  در 
زنان  که  است  آمده  ساخت،  منتشر  افغانستان  در 
به  گزارش  این  نیستند.  امن  خانه  از  بیرون  در  افغان 
سوءاستفاده جنسی از زنان اشاره روشنی دارد. آبشخور 
مانع حضور گسترده  که  مذهبی  و  سنتی  رویکردهای 
زنان در عرصه کار و فعالیت کاری و اقتصادی شده، 
در  اخالقی  ناامنی های  و  زنان  از  همین  سوءاستفاده ها 
محیط های کاری است. این موانع شکاف های دسترسی 
به فرصت ها و مشارکت اقتصادی زنان افغان را عمیق تر 
ساخته است؛ شکاف هایی در میزان مشارکت اقتصادی 
عدم  نهایت  در  و  عاید  و  درآمد  میزان  در  شکاف  و 

استقالل مالی.
مشارکت سیاسی زنان افغان یک  روند روبه رشد بوده 
است؛ اما این حضور با خالهای جدی نیز روبه رو بوده 
است. شواهد نشان می دهد که میزان مشارکت سیاسی 
نیز  توسعه یافته  کشورهای  در  حتا  چندانی  تغییر  زنان 
پیدا نکرده است. این بیانگر آن است که فضای سیاسی 

به یک معنا، کامل تحت سیطره ی مردها است.
 اگرچه در چند دور انتخابات زنان نیمی از رای دهندگان 
کابینه  از  درصد  شانزده  فقط  اما  می دادند،  تشکیل  را 
سطوح  در  می دهند.  تشکیل  زنان  را  افغانستان  دولت 
را  تعیین کننده ای  و  چشم گیر  حضور  زنان  محلی، 
کشور  سیاسی  سرنوشت  و  انتخاباتی  ارگان های  در 
معنی  به  که  »تعیین کنندگی«  شاخص  عدم  ندارند. 
است،  قدرت  در  جنسیتی  برابری  و  کنترول  مرحله 
جدی  خالهای  از  افغان،  زنان  سیاسی  فعالیت های  در 
ارزش های  و  مردها  تسلط  و  سیطره  می رود.  شمار  به 
بیشتر از هر قسمت دیگر، در مناسبات  سنتی- مذهبی 
افغانستان  در  قدرت  نهادهای  مشاهده اند.  قابل   سیاسی 
با دور زدن زن ها و یا هم با توجیه های سنتی و مذهبی 
هنوز ساختارهای قدرت را در دست دارند و مناسبات 

و نتایج سیاست های ملی و خارجی را تعیین می کنند.
نتیجه

که  می شود  معلوم  گذشته  سال  چهارده  بر  مروری  با 
قرار  مسیر گذار  ناخواسته، در  یا  و  افغانستان، خواسته 
رویکردهای  با  نامبرده  روند  ارزیابی  است.  گرفته 
جنسیتی برای بررسی نقش زنان افغان در جریان گذار 
نشان داد که برنامه ها، برای توسعه  کشور، بدون در نظر 
داشت حساسیت های جنسیتی طرح و اجرا شده است 
صورت  زنان  از  حمایت  و  توجه  بیشترین  این که  با  و 
خالهای  دست آوردها  این  همه ای  در  ولی  گرفته، 
جدی وجود دارد که اگر رفع و اصالح نشود، باعث 

توقف برنامه های انکشافی و توسعه ای می گردد.
توسعه ی آموزش زنان به بهبود کیفیت زندگی، تقویت 
کشور،  اقتصادی  حتا  و  اجتماعی  سیاسی،  نظام  بنیه ی 
زنان  توانمندی  نهایت  در  و  مشارکت سیاسی  افزایش 
دوردست  مناطق  در  روند  این  ولی  است؛  شده  منجر 
کشور با مشکالتی از جنس سنت و عرف روبه رو است 
که مانع فراگیر شدن آموزش در میان زنان افغان شده 

است.
ادامه در صفحه 6

مشارکت سیاسی زنان 
افغان یک  روند روبه 
رشد بوده است؛ اما 
این حضور با خالهای 

جدی نیز روبه رو بوده 
است. شواهد نشان 
می دهد که میزان 

مشارکت سیاسی زنان 
تغییر چندانی حتا در 

کشورهای توسعه یافته 
نیز پیدا نکرده است. 
این بیانگر آن است 
که فضای سیاسی به 
یک معنا، کامل تحت 
سیطره ی مردها است.

ACKU



هشت مارچ، روز جهانی زن فرا می رسد. جنبش آزادی 
زن و مانند هر سال در آستانه هشت مارچ یکبار دیگر تعهد 
خود را به مبارزه برای آزادی بی قید و شرط زن و برابری 
 8 گرامیداشت  می کند.  اعالم  مرد  و  زن  واقعی  و  کامل 
مارچ و اعالم تعهد جهانی به امر آزادی زن در آستانه این 
روز به یک سنت پایدار رادیکال در جهان بدل شده است. 
تاریخی  می                      زند! روزهای  را ورق  باز هم زن سرنوشتش 
از  پس  یکی  دارند  خود  بر  که  مناسبت                       هایی  با  همراه 
دیگری از راه می                  رسند و خود را با نخوت، به رخ دیگر 
همچو  گرامیداشت هایی  و  مناسبت                   ها  می                کشند.  روزها 
و  دا              نشجو،...  روز  کارگر،  روز  معلم،  روز  روزهای             ... 
»آن  بزرگ            داشت  روز  می                     شوم!  نزدیک  کم                      کم  باالخره 
نزدیک  خیلی  کشور«؛  قهرمان  »آن  و  بزرگ«  مردی 
این  شده  ثبت  پس کجا  درخت                      کاری؛...  روز  می شوم... 
روز؟ چرا اسمی، یادی، و نشانی از این روز در تقویم و 
در تاریخ زندگی مان نیست، یعنی کجاست؟ مگر ممکن 
به  انکار،  غیر قابل  پیشینه                      ای  با  مهمی  این  به  روزی  است 

همین سادگی فراموش شود؟
هستم،  دنیا  از  نیمی  تاریخی  روز  من  می                      گوید:  صدایی 
این جا مهجور مانده                    ام... این جا دیگر چه جایی است که 
نقاشی  »زن«  »من  نیست....  امروز  نشریه های  در صفحات 
گم شده ی این جهانم« من کودک یتیم و یسیرم که نه این 

آن ها  منابع،  به  افغان  زنان  کم تر  دسترسی  به  توجه  با 
هم چنان سهمی بسیار ناچیز در کسب درآمد دارند و عمال 

شکاف درآمدی میان زنان و مردان افغان، وجود دارد.
سهم زنان در کرسی های پارلمان و سنای کشور، شاخص 
به  کشور  در  زنان  توانمندسازی  اندازه گیری  برای  مهم 
فعالیت  امکانات  و  فرصت ها  این که  با  می رود.  شمار 
ورود زنان به عرصه ی سیاسی- اجتماعی سخت و ارزشی 
افغان توانسته اند در مناسبات سیاسی  اما زنان  بوده است، 
شاخص  عدم  اما  سازند؛  بیشتر  را  خود  نقش  و  سهم 
نهادینه سازی  جدی  مشکالت  ازجمله  »تعیین کنندگی« 

سیاست زنان در مناسبات سیاسی کشور به شمار می رود.
زنان  توسعه ی وضعیت شغلی  فرآیند  با همه ی تحوالت، 
مدیریتی  مشاغل  سطوح  به  اندک  ارتقای  نشانگر  تنها 
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دنیا پدر و مادرم شد و نه این زمانه.
جنسم را کنار می گذارم به تاریخ نگاه می کنم و با صدای 
بلند خطابش می کنم و می  گویم: بی                                  انصافی است، نه تنها 
مهجور نماندی بلکه زنان در سراسر جهان ترا می شناسند 
و تالش می کنند تا هم                     آوایی خود را با پاسداشت از »روز 
برای کاستن  زنند،  پیوند  به خواهری جهانی  جهانی زن« 
دردها و تبعیض ها، همان درد مشترک که زاده حاکمیت 

پدرساالر و قوانین تبعیض آمیزند!
زنان  سال،  یک                صدوچند  گذشت  از  پس  امروز  آنچه 
نه  باشند  این روز  پاسدار  را وا می دارد که  سراسر جهان 
برای  تاریخی  آرزوی  بلکه  فرخنده  روز  این  خود  فقط 
خود  آن  از  »فضایی«  و  خود  آن  از  »روزی«  خواستن 
فرامرزی  قوی،  بسیار  انگیزه  و  محور  روز  این  و  است، 
به منظور  جهانی  مشترک  فریاد  برای  است  فراعقیدتی  و 
و  خشونت  و  ظلم  رفع  و  برابری  همبستگی،  به  رسیدن 

بی                    عدالتی!
رسمی مان  در                تاریخ   روز  آن  و  روز  این  سر  بر  سخن 
این  و  است  تبعیض  و  نابرابری  سر  بر  سخن  بلکه  نیست 
نمانده                   اند  دیروز  در  که  است  زنانی  خواسته  سمبل  روز 
برابر،  می خواهند، حقوق  کار  آن ها  تغییراند!  و خواستار 
رهگذر،  این  از  تا  می خواهند  عادالنه  و  انسانی  زندگی 
به عنوان یک انسان کامل شناخته شوند و بتوانند از حقوق 

ملی  وحدت  حکومت  اگر  می دهد.  نشان  را  اجرایی  و 
در  زنان  حضور  افزایش  بر  مبنی  تعهداتش  و  وعده ها  به 
پست های مدیریتی پایبند بماند، روند افزایش زنان مدیر و 

رییس بهبود خوبی حاصل خواهد کرد.
جریان  روی  مستقیم  تاثیر  زنان  توانمندی  روند  باالخره، 
گذار و توسعه در کشور داشته است؛ اما از یک ماهیت 
یعنی  است؛  بوده  برخوردار  غیر متجانس  و  ناهماهنگ 
مانند  زندگی  حوزه های  از  بعضی  در  زنان  موقعیت 
آموزش و دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی، بهبود 
بدو  از  زندگی  به  امید  هنوز  اگرچه  است،  حاصل کرده 
نرخ  و  بوده  کم  بسیار  افغان  دختران  و  زنان  در  تولد 
محاسبه  قابل   مردان،  به  تناسب  زنان،  درآمد  و  باسوادی 
دیگر  قسمت های  در  آن ها  وضعیت  حالی که  در  نیست، 

شهروندی و مدنی جهان، بهره بگیرند.
برابری  و  آزادی  که  گرایشاتی  من  سرزمین  در         امروز 
محدود  حقوق  کسب  برای  مبارزه  یک  به  صرفا  را  زن 
می کنند، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی، با جان سختی 
ده ها  به رغم  مواجه می شوند.  سنت زن ستیزی در جامعه 
سال تالش برای آزادی زن و برای دفاع از برابری زن و 
مرد، میلیون ها زن در جهان تحت خشونت عنان گسیخته 
دولتی، مذهبی و در نهاد خانواده به سر می برند. میلیون ها 
پدران،  همسران،  توسط  روزمره  خشونت  قربانی  زن 
برادران و خانواده همسر خود هستند. از ضرب و شتم تا 
بخش عمده ای  به آتش کشیدن، سرنوشت  و  اسید پاشی 
زنان در دنیا را رقم می زند. قتل ناموسی، این پدیده قرون 
همت  به  می گیرد.  زنان  از  قربانی  هزاران  هنوز  وسطایی 
رشد و قدرت گیری اسالم سیاسی و جنبش های مذهبی، 
است.  شده  احیا  زن ستیزی،  و  جنایت  عتیق  سنت های 
شرمناک است، اما واقعیت دارد. و برای همین می گویم 

که »من »زن« صدای گنگ تاریخم«.
اعماق  از  و  می شوم  تاریخ  می کنم  روزشماری  برایت 
نماندی  مهجور  تنها  نه  که:  برمی آورم  بانگ  وجودم 
می کنند.  گریه  هق  هق  را  تاریخ  درد  ما  مادران  بلکه 
سیستم  و  ایدیولوژی  یک  زن ستیزی  من  سرزمین  در 
عقیدتی و فرهنگی کهن است. اما نظام سرمایه داری این 
سیستم را کامال با نیازهای خود تطابق داده و از آن بهره 
میلیون ها  وحشیانه  استثمار  به  فقط  است  کافی  می جوید. 
تنها  نه  توسط  سوم  جهان  باصطالح  کشورهای  در  زن 
جهانی  سرمایه های  بلکه  »ملی«،  باصطالح  سرمایه های 
نظری بیندازید، تا منافع هنگفت ستم کشی زن و فرودستی 
لباس های  از  کنید.  درک  سرمایه داری  نظام  برای  را  زن 
شیک بوتیک های بین المللی تا قطعات کامپیوتر و تلیفون 
موبایل و اسباب بازی و غیره توسط میلیون ها زن کارگر 
می شود.  تولید  کشورها  این  در  بی حقوق  زحمتکش  و 
زنان گواه محکمی  این  از کار  نجومی سرمایه  سودهای 

بر نیاز سرمایه به ستمکشی زن است.
زنان هم              بسته و هم                    دل در کشور های رسیده به نام »بیداری 
زنان« در سال 1305 اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی 
با اجرای نمایش »دختر قربانی« تاریخچه 8  زن کردند و 
مارچ و اهمیت موقعیت جهانی و ضرورت این روز را برای 
زنان بازگو کردند، که مهم است هر نسل که می آید، باید 

بداند که زن دردناک ترین تاریخ را می نویسد. 
آگاهی  از  نشان  مشروطیت،  عصر  در  کوتاهی  دوره ای 
عدالت  و  برابری  آزادی،  مفاهیم  با  جهان  زنان  بسیاری 
بعد  این عصر و در دوره های  دارد. زنان آزادی خواه در 
تا  شد  خواهند  موفق  چشمگیر  تالش  و  کوشش  با  نیز 
برخالف فرهنگ مسلط پدرساالری بر جامعه، به مدارج 
به  فعالیت ها  این  اما  آیند.  نایل  شغلی  و  تحصیلی  عالی 
دیگر  بار  یک  هم  باز  و  نشده  منجر  بنیادی  تغییرات 
»انقالب« برای »تو و یا من« نه بل برای »ما« باشد، و آن چه 
تاریخ مبارزات زنان کشورمان را بیش از همیشه درخشان 
کرده است، حضور مادرانی است که در برابر دستگیری، 
شکنجه یا اعدام فرزندان شان، سکوت نکرده، زانوی غم 
دادخواهی  راه  در  بی باک  و  آگاه  بلکه  نگرفته،  بغل  در 
عمال  و  دولتی  مسووالن  و  نهاده،  گام  عزیزان شان  خون 
حکومتی را به زانو درآورده  اند. در این میان مادرانی که 
خود از آسیب دیدگان و قربانیان این حکومت بودند، در 
مادران  تمام  دادخواهی  انعکاس صدای  برای  عین حال، 
به عنوان  نیز،  تاکنون  پیش  سال  سی و پنج  از  ستم کشیده، 
گام های  صلح،  مدافع  و  خشونت پرهیز  آزاده،  زنانی 
بلندی برداشته اند تا دیگر فرخنده ی به اتش کشیده نشود، 
ستاره ی بینی اش بریده نشود، به شکیال ی تجاوز و به قتل 

رسیده نشود. 
و این روز را گرامی می دانم چون منم یک »زنم« و این 

روز یعنی هشتم مارچ را »نابود باد ستم بر زن« می نامم.

تغییر  تعیین کننده،  سیاسی  و  اقتصادی  مشارکت  چون 
چندانی نکرده است.

به   که  است  آن  بیانگر  تجانس  و  هماهنگی  عدم  این 
کارگیری استراتژی های حاصل از دیدگاه توانمندسازی 
زنان در نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سطوح 
در  و  بوده  محدود  کشور  در  زنان  توانمندسازی  اولیه 
قسمت دسترسی به نهادهای قدرت و کنترول، اثربخشی 
چندانی نداشته است. با توجه به نتایج باال، تامل و استفاده 
طرح  و  جنسیتی  نهادگرایی  به  مربوط  رهیافت های  از 
بیش ازپیش  نهادی،  تغییرات  برای  بنیادین  برنامه های 
امروزه  آنچه  که  نکته  این  قید  با  البته  می گردد.  معلوم 
با  به سمت توسعه  برنامه گذار و حرکت  برنامه ریزي  در 
رویکرد جنسیت مهم است، این که برای تمام کشور ها با 
نمی توان  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  متفاوت  شرایط 
یک  به  دسترسی  برای  کرد.  پیشنهاد  یکسانی  الگوی 
الزم  زنان  وضعیت  بهبود  جهت  در  درست  برنامه ریزی 
نظر گرفته شود  در  ویژه کشور  امکانات  و  است شرایط 

تا پیامد های ناخواسته و تبعات منفی به دنبال نداشته باشد.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

در  که  روزی  است.  مارچ  هشت  امروز 
در  سابق  می شود.  تجلیل  زنان  از  افغانستان 
این روز تجلیل می شد. حاال کم کم  تاالر ها 
به خانه ها هم رسوخ کرده است. یعنی مرد ها 
در این روز می روند خانه و روز هشت مارچ 
را به زنان خود تبریک می گویند. خواستیم تا 
چند شیوه از تجلیل هشت مارچ را به شما هم 

نشان بدهیم. 
کجا  قدوس!  مادر  او  قدوس...  مادر  الف: 
شدی او زنکه؟ باز کتی زن همسایه رفتی درد 

دل کردن. هیچ اصالح شدنی نیستی. 
بودم  رفته  آمدم.  آغا  شاه  اینه  قدوس:  مادر 
که  بودی  گفته  خودت  بگیرم.  قرض  رفیده 
رفیده کالن بگیر که نانه د پایین تنور بزنم که 

سرخ تر بیایه. 
شاه آغا: ایال بتی رفیده ره بیا که کارت دارم. 

روز هشت مارچت مبارک باشه. 
مادر قدوس: او چیسته شاه آغا جان؟

زن  روز  امروز  نمی فامی  خو  اینه  آغا:  شاه 
است. باید زن ها را تجلیل کنیم ما مردها.

مادر قدوس: خیر ببینی شاه آغا جان.
شاه آغا: برو دیگه نان چاشت تیار کو که زیاد 
گشنه هستم. )چند لحظه بعد( او زنکه تو خو 
باز نمک زیاد انداختی. می خواهی مرا بکشی 

بزنم د دهانت. 
روزت  دلبرم  نازم،  همسر  عزیزم:  سالم  ب: 
مبارک، بیا این هم تحفه ای که از اعماق قلبم 

برایت تهیه کرده ام. 
عزیزم  واقعا  رمانتیک!  چقدر  وای  خانم: 
چی  محبتت  همه  این  مقابل  در  نمی دانم 

بگویم. 
تو  حق  این  نزن.  هم  را  حرفش  اصال  شوهر: 
اتو  مره  سفید  دریشی های  همو  راستی  است. 

کردی؟ امشب همراه رفیقا مهمان هستیم. 
خانم: بلی د کوتبند است. 

هم  مره  جگری  بوت های  کنه  خدا  شوهر: 
رنگ کرده باشی. 

الماری  داخل  کرده  رنگ  عزیزم  البته  خانم: 
مانده ام. 

برو کمی آب  نازم! حالی خی  تشکر  شوهر: 
زود  مهمانی  که  بشویم  خوده  که  کو  گرم 

شروع می شه. 
ج: سالم بابه قدیر جان. بخیر آمدی؟

بابه قدیر جان: ها آمدم. جان کنده برو تفدانی 
ره بیار که سه ساعت است نصوار ننداختیم. 

زن  راستی  رفتم.  اینه  چشم  جان:  قدیر  مادر 
همسایه می گفت که امروز روز زن است. بیا 
که بریم همی روزه به مادرت تبریک بگوییم. 
پدر قدیر جان: برو زنکه پدر نالت، »ببخشید«، 
او  به  بودم  گفته  هم  تو  به  چیزی  یک  حالی 
جانت  به  کمربنده  باز  که  برو  هم.  کمپیرک 

می کشم. 
انواع دیگر تجلیل ها را خودتان حدس بزنید.

هشت مارچ وطنی 

زنان افغان در گیرودار روند گذار

من »زن«
صدای گنگ تاریخم!

 اندیشه شاهی

ادامه از صفحه 5
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حسینی: در آغاز سال 2015، پس از پنج ماه تمرین 
با کم ترین امکانات و چالش های فراوان، این ورزش 
در  مسابقات  دشوارترین  از  یکی  در  شرکت  با  را 
ماراتون«  »فوق  مسابقه  این  کردم.  آغاز  چین  کشور 
به  چین  جیانگ  شین  والیت  گوبی  دشت  در  و  بود 
و  آب  با  و  روز  پنج  طول  در  کیلومتر،  فاصله250 
هوایی کامال متفاوت برگزار شد. در این مسابقه 164 
کرده  شرکت  جهان  کشورهای  سایر  از  دیگر  تن 
از  را  مقام نخست  ما،  تیم  اول مسابقه  بودند. در روز 
میان اشتراک کنندگان به دست آوردم. باالخره پس از 
پنج روز مسابقه، توانستیم در نهایِت برنامه مقام دوم را 
بیاوریم. این برای اولین بار بود که یک تیم  به دست 
دخترانه در مسابقه ی فوق ماراتن که به سطح بین الملل 

برگزار شده بود از افغانستان صاحب مقام شد.
شرکت  کابل  در  برنامه  یک  در  مسابقه،  این  از  بعد 
کردیم و 42 کیلومتر را دویدیم. از دره پغمان تا میدان 
که  ربانی  استاد  دانشگاه  تا  هوایی  میدان  از  و  هوایی 
42 کیلومتر را در بر می گیرد، دویدیم و مقام دوم را 

به دست آوردم.
برنامه بعدی در بامیان بود. در این مسابقه که بیشتر از 
بودند،  مختلف شرکت کرده  از کشورهای  تن   100
من اولین خانم دونده ماراتن در افغانستان بودم که در 

این مسابقه برنده شدم.
آخرین برنامه  که شرکت کردیم از سوی یک موسسه 
راه اندازی   2015 سال  دسامبر  ماه  در  که  بود  خیریه 
و  آوردن  به دست  پول  برای  برنامه  این  و  بود  شده 
شده  برگزار  بی بضاعت  و  کمخون  اطفال  به  کمک 

بود که در آن 100 کیلومتر را دویدیم.
و  فعالیت  با  نسبتا  و  بسته  افغانستان  جامعه  8صبح: 
ماراتن  دارد.  مشکل  آزاد  مکان های  در  زنان  حضور 
هم ورزشی است که نیاز به فضای آزاد دارد. چگونه 
ورزشی  رشته  یک  و  بسته  جامعه  این  میان  توانستید 

آزاد، خود را هماهنگ کنید؟
حسینی: با وجودی که چالش های فراوانی در جامعه 
حمایت  دارد،  وجود  زنان  ورزشی  فعالیت  به  نسبت 
و  بروم  پیش  اینجا  تا  که  شد  باعث  من  از  خانواده 
ورزش ماراتن را ادامه بدهم. با وجودی که خانواده و 
دوستانم از من حمایت می کنند، اما در جریان تمرین 
خیابان آزاری،  داخل کشور،  در  ورزشی  مسابقات  و 
دشنام، سنگ پرتاب کردن و حتا تهدید به اختطاف 
را شاهد بوده ام. ماراتن چون نیاز به یک فضای آزاد 

سال  چهارده  که  ساله ای   25 بانوی  حسینی،  زینب 
کرده  سپری  ایران  در  مهاجرت  دیار  در  را  عمرش 
جوایز  مهم ترین  از  یکی  است  قرار  اکنون  است، 
وزرشی را تحت عنوان »زِن ورزش سال افغانستان« از 

سوی سفارت فرانسه به دست بیاورد.
بانو حسینی، ورزش را زمانی آغاز کرد که در سن 14 
سالگی از ایران به افغانستان برگشت و با خانواده اش 
با  که  زینب حسینی  شد.  ساکن  مزارشریف  شهر  در 
اشتراک در مسابقات متعدد ورزشی در رشته ماراتن 
چندین بار مقام آورده است، در گفتگویی با روزنامه 
8صبح، از دشواری ها، دست آوردها و برنامه هایش در 
افغانستان  بانوان  میان  در  ورزش  این  ترویج  راستای 

سخن گفت. 
که  بگویید  ورزشی تان  برنامه های  آغاز  از  8صبح: 
چگونه و در کجا با کدام رشته ورزشی آغاز کردید؟

حسینی: چهارده ساله بودم که با خانواده از ایران به 
افغانستان برگشته و در مزارشریف ساکن شدیم. کار 
یاد  تکواندو  که  دخترانه  خصوصی  کلپ  یک  با  را 
را در  داشتیم ورزش  می داد شروع کردیم و تصمیم 
میان زنان مزارشریف تبلیغ کرده و یک گروه خوب 
یک  از  پس  پولیس  متاسفانه  کنیم.  ایجاد  ورزشکار 
کلپ  و  شده  ما  ورزشی  کارهای  مانع  فعالیت،  هفته 
ما را بستند. پولیس به ما گفتند که زنان نباید تکواندو 
دوستانم  از  جمعی  با  گرفتم  تصمیم  بعدا  کنند.  کار 
تیم بسکتبال راه اندازی کنیم. پس از تالش های زیاد 
تیم های  سایر  با  و  بسازیم  خوب  تیم  یک  توانستیم 
با  کنیم.  راه اندازی  مسابقات  مزارشریف  در  فعال 
اندکی که داشتیم در مسابقات متعددی که  امکانات 
متاسفانه  بودیم.  نایب قهرمان  بارها  کردیم،  شرکت 
از  مهاجرت  به  دوستانم  رفتن  با  ما  ورزشی  تیم  این 
هم پاشید و تنها من ماندم. پس از یک وقفه طوالنی 
برنامه های  از  نبود امکانات و تیم  به دلیل  که متاسفانه 
همکاری  به   2013 سال  در  بعدا  ماندم  دور  ورزشی 
یک ترینر کانادایی، توانستم ورزش اسکیتبورد را یاد 
بگیرم. پس از فراگیری این روزش، موفق شدم تعداد 
زیادی از دختران و پسران عالقه مند را در مزارشریف 
آموزش داده و پای شان را به ورزش بکشانم. تیم هایی 
که در سال 2013 ایجاد کردیم نیز بارها با اشتراک در 

مسابقات مقام آوردند.
8صبح: چه زمان و چگونه در رشته ماراتن فعالیت را 

آغاز کردید؟

است. 
ورزشی  رشته  که  دشواری هایی  باوجود  8صبح: 
توانسته اید  چقدر  فعالیت تان  مدت  طی  دارد،  ماراتن 
باعث شوید تا خانم های بیشتری به این رشته عالقه مند 

شوند؟
حسینی: خانم ها اصال به این رشته ورزشی عالقه مندی 
ندارند چون این ورزش خیلی مشکل است و امکانات 
و فضای مساعد نیز برای پرداختن به آن وجود ندارد. 
طی چند سال فعالیت من و نیلوفر همکارم، به تازگی 
دو خانم دیگر نیز به ما پیوسته است که امیدوارم در 
این رشته جذب  به  بیشتری را  بتوانم خانم های  آینده 
کنم. به دلیل چالش هایی که وجود دارد تاکنون موفق 
چون  بسازیم،  خوب  و  متعهد  تیم  یک  که  نشدیم 
هیچ نهاد خصوصی و دولتی برای حمایت این رشته 
تالش  فردی  به صورت  ما  و  نمی کند  کار  ورزشی 

می کنیم این رشته را حفظ کرده و گسترش دهیم.
8صبح: چه طرح و برنامه ای برای آینده رشته ورزشی 
از  استفاده  با  بتوانید  به گفته خودتان  تا  ماراتن دارید، 
این کار، برای حقوق زنان مبارزه کرده و توانایی زنان 

را به نمایش بگذارید؟
گزاف،  هزینه های  به  نیاز  ماراتن  ورزش  حسینی: 
که  دارد  آزاد  و  مناسب  مکان  و  مصونیت  و  امنیت 
دارم  تصمیم  نداریم.  را  امکانات  این  فعال  متاسفانه 
تمرین  مناسب  مکان  یک  ایجاد  برای  را  طرح هایم 
با نهادهای  و جلب و جذب زنان بیشتر در این رشته 
را کمک  ما  اگر  تا  بسازم  و خارجی شریک  داخلی 
از  و  داده  وسعت  را  ماراتن  ورزش  بتوانیم  کنند، 
ظرفیت های موجود بانوان در این رشته استفاده کنیم.

8صبح: فکر می کنید چه ویژگی هایی در شما باعث 
به دست  را  افغانستان«  سال  ورزش  »زِن  جایزه  تا  شد 

بیاورید؟
حسینی: در افغانستان هم خشونت علیه زن زیاد است 
و هم راه های متفاوت. راه های زیادی را مردم تجربه 
کردند که گاهی موثر بوده و گاهی هم غیرموثر. ما 
تصمیم گرفتیم برای مبارزه برای تساوی حقوق زن و 
را  دویدن  و  ماراتن  ورزش  زنان،  علیه  خشونت  رفع 
مسابقه  ما  وقتی  بامیان  در  مثال  به طور  کنیم.  انتخاب 
بودند،  کرده  شرکت  مسابقه  در  که  پسرانی  دادیم، 
تقلب کرده و توسط موترسایکل مسیر را پیمودند. این 
بود،  برنده ی آن یک دختر  کار پسران در حالی که 
پسران متقلب را شرم سار ساخته و این باور را تقویت 
توانایی  و  کرده  شجاعت  می توانیم  زنان  ما  که  کرد 
خودمان را به جامعه بقبوالنیم. این برای اولین بار بود 
اما  شد،  برگزار  بامیان  در  بین المللی  مسابقه  یک  که 
نتوانستد  کردند،  تقلب  که  وجودی  با  بامیانی  پسران 

جلو افتخارآفرینی بانوان را بگیرد.
که  را  افغانستان  سال  ورزش  زن  جایزه  8صبح: 
به دست می آورید، حاصل چند کیلومتر دویدن است؟

بیرون  در  تاکنون  که  را  رسمی  مسابقات  حسینی: 
و داخل کشور شرکت کرده و مقام آورده  ام حدود 
افتخاری را که  450 کیلومتر دویده ام و فکر می کنم 
در 8 مارچ کسب می کنم، حاصل عرق های است که 

در مسابقات ریخته ام.
8صبح: پس از کسب این جایزه، برای رشته ورزشی 
مخلتفی  به دالیل  تاکنون  که  بانوانی  سایر  و  ماراتن 
نتوانسته اند این ورزش را کار کنند چه تصمیمی دارید؟

حسینی: پس از دریافت این جایزه تصمیم دارم در 
و  بانوان  برای  مناسب  فضای  ایجاد  برای  توان  حد 
جلب همکاری و اعتماد سازمان ها و نهادهای همکار 
در بخش ورزش، بتوانم امکانات حداقلی را به دست 
آورده و یک چتر حمایوی برای کسانی که عالقه  مند 

ماراتن هستند ایجاد کنم.
8صبح: ضمن عرض تبریک، تشکر بابت زمانی که 

در اختیار این مصاحبه گذاشتید.
حسینی: تشکر از شما!

مانند کوه و دشت دارد، متاسفانه ما تاکنون نتوانسته ایم 
با خاطِر آرام و بدون اذیت و آزار برنامه های خود را 

پیش ببریم.
8صبح: با وجودی که قبال تجربه رشته های ورزشی 
دیگر را نیز داشته اید، چرا ماراتن را با دشواری هایی 

که تعریف می کنید گزینش کرده اید؟
نیست. دویدن در  تنها یک ورزش  ماراتن  حسینی: 
فایق آمدن  و  پذیرش مشکالت  و  این رشته ورزشی 
در  حتا  می آورد.  به وجود  حقوقی  تساوی  آن ها،  به 
سطح جهان خانم هایی که ماراتن کار می کنند نسبت 
به مردان کم تر است. دلیلی که من این رشته ورزشی 
این است که خوشبختانه در سایر  انتخاب کرده ام  را 
زیادی  خانم های  افغانستان  در  ورزشی  رشته های 
هیچ  تاکنون  اما  آفریده اند.  افتخار  و  دارند  فعالیت 
خانمی  جرات نکرده است که ماراتن را به عنوان یک 
انتخاب کرده و در این رشته  ورزش مورد عالقه اش 
افتخار کسب کند. من خواستم آغازگِر  افغانستان  به 
مطمینم  من  باشم.  مفید  و  موثر  اما  دشوار،  راه  یک 
که می توانم خانم های زیادی را به این رشته ورزشی 
جذب کرده و به جامعه ثابت کنیم که زنان نیز توانایی 

انجام دشواری ها و کسب افتخارات را دارند.
8صبح: در ابتدا باورمندی خود و سایر همکاران تان 
به شمول نهادهای ورزشی نسبت به شما و رشته ماراتن 

چگونه بود؟ 
حسینی: در ابتدا همه در مورد من و انتخابی که در 
ورزش کرده ام، منفی بودند. اطرافیانم همیشه گوشزد 
را  طوالنی  مسیرهای  پیمودن  توانایی  که  می کردند 
ماراتن  فوق  و  است  کیلومتر   42 ماراتن  یک  ندارم. 
را  مسیرها  این  داشتم  باور  من  است.  کیلومتر   250
باور  اما دیگران  به رویاهایم می پیمایم،  برای رسیدن 
نداشتند. هیچ کس باور نمی کردند که من این توانایی 
را دارم و می توانم آغازگر یک راه جدید برای زنان 
افغانستان باشم. وقتی موفقانه از مسابقه  فوق ماراتن که 
انتظار داشتیم که حاال  برگشتیم،  بود  در کشور چین 
از ما استقبال خواهند  باور کرده و  ما  توانایی  به  همه 
کرد، اما هیچ کسی از ما استقبال نکرده و به زحمات 
به شدت  را  ما  جامعه  برخورد  این  نگفتند.  آفرین  ما 
نا امید ناراحت ساخت، اما امید خود را از دست نداده 

و هم چنان برای دویدن شجاعت و انرژی داشتیم.
از  بارها  افغانستان  مردم  که  حالی  در  8صبح: 
و  کرده  استقبال  ورزشکاران شان  دست آوردهای 
چنین  با  شما  چرا  دادند،  قرار  حمایت  مورد  را  آنان 

برخوردی مواجه شدید؟
چیزی  ماراتن  ورزش  مورد  در  مردم  حسینی: 
نمی دانستند و هم چنان به ما به عنوان زن باور نداشتند 
دهیم.  انجام  موفقانه  را  دشواری  چنین  به  کاری  که 
دشوار  و  متفاوت  ورزشی  رشته های  سایر  از  ماراتن 
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والیت بادغیس نیز از 
خشونت های فزاینده بر علیه 
زنان مستثنی نبوده است، هنوز 
در بسیاری از مناطق این والیت 
بیرون شدن زنان از خانه حتا 
به قصد آموزش و تعلیم ننگ 
بزرگی به شمار می آید. بادغیس 
کتله ی بزرگی از زنان و  میزبان 
مردان بی سواد است، اما آمار زنان 
تر  ال بی سواد بادغیس بسیار با
که هنوز  از مردان است. والیتی 
در آن برخی ها دختران خود را در 
بدل زمین و حتا حیوانات به خانه 
بخت می فرستند.
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شاهد  غور  و  هرات  والیت  دو  به ویژه  افغانستان  غرب 
سنگسار  از  بود؛  زنان  علیه  خشونت  متعدد  رویدادهای 
تا  این دست  از  رویدادی  به عنوان خبرسازترین  رخشانه 
زجرکشی  و  هرات  در  خانواده  دو  زنان  دسته جمعی  قتل 

یک زن در بادغیس.
زنان هرات در سال 1394 مانند دیگر سال ها با مشکالت 
در  نیز  دست آوردهایی  هر چند  بودند،  روبه رو  متعددی 
کشته  خبر  که  سال  شب   دومین  از  داشتند.  سال  این 
شدن یک بانوی جوان در منطقه مسلخ هرات منتشر شد 
موجی  والیت  این  در  زنان  دسته جمعی  قتل  مورد  دو  تا 
را  کشور  غربی  والیت  این  در  زنان  علیه  خشونت ها  از 
که به 300 مورد در سال  حکایت می کند. خشونت هایی 

1394 رسیده است.
دست آوردی  می توان  را  زنان  فلم  جشنواره  برگزاری  اما 

کرد. بزرگ برای آنان در این سال در هرات عنوان 
قلعه  در  هرات  زن-  فلم  بین المللی  جشنواره  سومین 
فرهنگیان  از  کثیری  جمع  حضور  با  هرات  اختیارالدین 
مهمانان خارجی  با حضور  و  مقامات عالی  رتبه هرات  و 
کتوبر  ا با ۱۱  برابر  و داخلی روز یک شنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۴ 
که  شد  افتتاح  دختران«  جهانی  »روز  با  همزمان   ۲۰۱۵

دست آورد بزرگ زنان هراتی در این سال بوده است.
افزایش خودکشی به جای خودسوزی در هرات

هرات  در  زنان  علیه  بر  خشونت ها  نوع  جاری  سال  در 
والیت  در  افغان  زنان  شبکه  است،  کرده  عوض  رنگ 
کاهش خودسوزی زنان در یک سال اخیر خبر  هرات از 
که آمار خودکشی با دیگر ابزار و وسایل  داده اما می گوید 
والیت  در  زنان  میان  در  مسموم کننده  مواد  توسط  به ویژه 

هرات افزایش چشمگیری داشته است.
آمار  میزان  بیشترین  شاهد  هرات  والیت  این  از  پیش 
بود.  افغانستان  سطح  در  آتش  وسیله  به  خودکشی 
پیش روی  معضل  بزرگ ترین  به عنوان  زنان  خودسوزی 
با  را  هرات  در  محلی  مسووالن  همواره  حقوقی  نهادهای 
می رسد  به نظر  اما  می کرد،  روبه رو  عمده ای  چالش های 
رسانه ها  و  مدنی  نهادهای  دینی،  نهادهای  فعالیت  که 
زنان در هرات  آمار خودسوزی  کاهش چشم گیر  به  منجر 
کم تر از 10  که از ابتدای سال جاری  شده است، به طوری 

گزارش شده است. مورد خودسوزی زنان در این والیت 
در  محلی  مسووالن  جدید،  چالش  به عنوان  آن چه  اما 
کرده، خودکشی زنان با ابزار دیگری است؛  هرات را نگران 
هرات  مرکزی  شفاخانه  در  که  است  روزی  کم تر  تقریبا 
مسموم کننده های  وسیله  به  به ویژه  مسمومیت  از  مواردی 

مانند »مرگ موش« به ثبت نرسد.
سال  به  نسبت  خودسوزی ها  آمار  هر چند  گذشته  سال 
که  می رسد  به نظر  اما  یافت،  کاهش  درصد   ۴۰ تا   ۱۳۹۲
میزان  درصدی   ۵۰ کاهش  شاهد  هرات  جاری  سال  در 

خودسوزی ها نسبت به سال ۱۳۹۳ باشد.
افزایش قتل های ناموسی در هرات

افزایش  از  هرات  در  زنان  زمینه  در  فعال  نهادهای 
در  لت وکوب ها  و  ناموسی  قتل های  جنسی،  تجاوزات 

خشونت های  و  جنسی  تجاوزات  ناموسی،  قتل های 
روحی و پس از آنان خودسوزی ها موارد عمده خشونت 
گزارش داده  که رسما به نهادهای حقوقی  بر علیه زنان اند 

شده است.
افزایش خشونت ها در غور

در سال جاری خشونت بر علیه زنان در سایر والیت های 
کشور نیز به وفور مشاهده شد، اما خبرهایی از این  غرب 

گوش می رسید. دست بیش از همه از والیت غور به 
که حتا یک خبرنگار زن نمی توان یافت و در تمام  جایی 
بانو  کتر  دا یک  تنهایی  به  که  می شود  گفته  والیت  این 

موجود است.
داستان خشونت  بر زنان در والیت غور امسال تنها به آمار 
و ارقام ختم نمی شود بلکه فراتر از آن، نوع خشونت های 
کم صحرایی و غیر صحرایی در این  گرفته و محا صورت 
والیت یکی از پر حادثه ترین سال ها را برای زنان در این 

والیت رقم زده است.
حیات  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  آن که  از  پس  امسال 
دستگاه  راس  در  والی  به عنوان  زن  یک  غور،  سیاسی  
پیش بینی  کسی  کم تر  گرفت  قرار  والیت  این  اداری 
این  در  زنان  بر  مختلف  انواع  در  خشونت ها  که  می کرد 

والیت افزایش یابد.
که جامعه ی به شدت سنتی غور با  بسیاری ها معتقداند 
که طی یک سال اخیر بر  سرسختانه ترین خشونت هایی 
علیه زنان انجام داده خواست تا به نحوی نارضایتی اش 
از حکمروایی یک زن به عنوان والی در این والیت را به 

رخ بکشد.
از مخالفت شورای علما تا سنگسار رخشانه

در اوایل ماه اسد امسال سیما جوینده به عنوان والی غور 
کنش شماری  کار او به عنوان والی وا انتصاب شد، آغاز به 

از تندروان در این والیت را در پی داشت.
شدند،  او  استعفای  خواستار  تندوران  این  از  بعضی 
حکمروایی  زمان  در  را  جماعت  نماز  برگزاری  شماری 
که  کردند  عنوان  نیز  عده ای  و  دانستند  حرام  زن  یک 
مشکالت یک والیت به دست یک زن قابل حل نیست.

کرد  هر چند رییس شورای علمای غور در آن زمان اعالن 
این  علما  شورای  رسمی  نظر  نظرها  اظهار  این  تمامی  که 

والیت نیست.
ابتدایی والیت  روز دهم ماه سنبله امسال رییس دادگاه 
غور یک زن را پیش چشم ده ها تن به اتهام فرار از منزل 
۱۰۰ ضربه شالق زد، اما ۱۵ روز بعد همین قاضی به اتهام 
بازداشت به سر  کنون در  ا تا  و  بازداشت شد  گرفتن رشوه 

می برد.
در اوایل ماه عقرب امسال رخشانه یک دختر ۱۹ ساله در 
منطقه غلمین در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز والیت غور در 
یک محکمه صحرایی سنگسار شد و پخش تصاویر آن 

کنش هایی را در پی داشت. در سرتاسر دنیا وا
سنگسار  این  به  کنش  وا در  غور  علمای  شورای  هر چند 
عامالن قتل رخشانه را افراد جاهل، نادان، ظالم و وحشی 
این  اتهام دست داشتن در  به  کسی  کنون  تا  اما  خواند، 

رویداد بازداشت نشده است.
زن دیگری نیز در این والیت زیر ضربات سهمگین شالق 

دو ماه پیش جان باخت.
که خشونت ها در  کم سابقه در غور نشان می دهد  اتفاقات 

تنها  که  این والیت در سال جاری خبر داده و می گویند 
تا ماه میزان امسال ۱۵ مورد خودکشی، ۱۵ قتل ناموسی، ۸ 
مورد تجاوز جنسی و ۵ مورد خودسوزی از خشونت های 
کمیسیون  که تنها از سوی  گسترده علیه زنان در هرات بوده 

گزارش داه شده است. مستقل حقوق بشر به آنان 
و در مجموع شش زن  بار 3 زن  هر  مورد  دست کم در دو 
هرات  در  دسته جمعی  به صورت  گذشته  ماه  شش  طی 
کشته شدند، یک ماه پیش اجساد سه زن از یک خانه 
که پولیس ادعا  در منطقه درب عراق هرات به دست آمد 

می کند این قتل ها قتل ناموسی بوده است.
مواردی از قتل های ناموسی، خودکشی و یا لت وکوب به 
و  نمی شوند  داده  گزارش  افغانستان  در  رسمی  نهادهای 
کم صحرایی حل و فصل  معموال در محافل سنتی و یا محا

می شوند.
هرات  در  زنان  حوزه  در  فعال  نهادهای  گزارش  به  بنا 
خشونت  دو  تحصیل  از  ممانعت  و  اجباری  ازدواج های 
به وفور علیه  که در سال جاری در هرات  دیگری است 

گزارش شده است. زنان این والیت 
در ولسوالی شیندند والیت هرات در سال جاری به دلیل 
درصد   ۹۰ به  نزدیک  ناامنی ها  از  ناشی  رعب  و  ترس 
مکاتب  به  رفتن  اجازه  خود  دختران  به  خانواده ها 
معارف  اداره  مسووالن  که  است  حالی  در  این  ندادند، 
که دروازه های مکاتب در شیندند و دیگر  هرات می گویند 
اما  بود،  باز  ولسوالی  این  دختران  روی  به  ناامن  مناطق 
به  دختران  رفتن  مانع  امنیتی  به دالیل  خانواده ها  عمدتا 

درس و تعلیم شدند.
کم تر  پیمانه  به  اما  مشابهی  تعلیمی  مشکالت  هم چنان 
نیز  هرات  کشک کهنه  و  فرسی  گلران،  ولسوالی های  در 
گزارش شده است. ممانعت از حضور دختران در مکاتب 
که  حتا در نقاطی در شهر هرات نیز به ثبت رسیده است 
که از سوی مردان خانواده  عمدتا ناشی از تعصباتی است 

صورت می گیرد.
گزارش نهادهای فعال در هرات در سال نزدیک  براساس 
به 30 مورد از قضایای ازدواج های اجباری و ممانعت از 
در  زن  ندای  موسسه  به  تنها  مکاتب  به  دختران  حضور 

هرات راجع شده است.
هم چنان اعتیاد شماری از زنان در هرات به مواد مخدر، 
نبود فرصت های شغلی برای آنان و فقر را از جمله عوامل 
علیه  خشونت ها  افزایش  در  که  می شود  عنوان  دیگری 

زنان در هرات تاثیرگذار بوده است.
از  زنان  حوزه  در  فعال  نهادهای  از  شماری  آن هم  با  اما 
کاهش خشونت بر زنان در هرات  جمله شبکه زنان افغان 
که نبود  کرده و می گویند  طی سال جاری را به شدت رد 
ناامن، عدم دسترسی زنان به مراجع  دسترسی به مناطق 
و  هرات  والیت  ولسوالی های  سطح  در  به ویژه  حقوقی 
غیررسمی  نشست های  در  مشکالت  عرفی  حل و فصل 
اداره های رسمی  از خشونت ها در  تا بسیاری  منجر شده 

به ثبت نرسد.
که در والیت های هرات،  گزارش این نهاد آمده است  در 
فزیکی،  خشونت های  ترتیب  به  بادغیس  و  غور  فراه، 

این والیت به شدت افزایش یافته و زنان غور از دسترسی 
به عدالت در بسیاری از روستاها، ولسوالی ها و حتا مرکز 

والیت محروم اند.
ک خشونت های خطرنا

کمی متفاوت تر از برخی  خشونت ها در والیت غور بر زنان 
کشور است، بر عالوه بد دادن زنان، لت و کوب ها،  نقاط 
در سنین  آنان  آوردن  در  نکاح  به  و  اجباری  ازدواج های 
به  اقدام  یا  و  قتل  شامل  ک  خطرنا خشونت های  پایین 

کشتن آنان نیز آمار باالیی دارد.
گذشته از میان ۶۰ مورد خشونت ثبت شده بر زنان  سال 
بوده  ک  این والیت ۲۹ مورد آن خشونت های خطرنا در 
است. بسیاری ها نگران افزایش این خشونت ها در والیت 
غوراند، به ویژه این که هیچ قانون و عرفی نتوانسته است 

کنون مانع افزایش این خشونت ها در این والیت شود. تا 
مردان  که  است  شده  مشخص  امسال  غور  والیت  در 
این  در  زنان  بر  خشونت  عامل  تنهایی  به  خانواده 
شد  ذکر  باال  در  که  مواردی  چنانچه  نبوده اند.  والیت 
همه  مرد ساالر  جامعه  و  طالبان  حکومت،  می دهد  نشان 
دست به دست هم داده اند تا اشکال خشونت بر زنان در 

کند و آمار آن نیز افزایش یابد. این والیت تغییر 
بیرون شدن زنان از خانه و ننگ جامعه مرد ساالر بادغیس
در  زنان  علیه  بر  خشونت  رویداد  خبرساز ترین  امسال 
که  بود  پازنده ساله ای  دختر  صابره  زجرکشی  بادغیس 

به صورت فجیعی به قتل رسید.
والیت بادغیس نیز از خشونت های فزاینده بر علیه زنان 
این  مناطق  از  بسیاری  در  هنوز  است،  نبوده  مستثنی 
آموزش  قصد  به  حتا  خانه  از  زنان  شدن  بیرون  والیت 
میزبان  بادغیس  می آید.  شمار  به  بزرگی  ننگ  تعلیم  و 
کتله ی بزرگی از زنان و مردان بی سواد است، اما آمار زنان 
که  بی سواد بادغیس بسیار باالتر از مردان است. والیتی 
هنوز در آن برخی ها دختران خود را در بدل زمین و حتا 

حیوانات به خانه بخت می فرستند.
از پیش  بر زنان بیش  آمار خشونت  در بادغیس هر سال 
گزارش می شود. در این والیت لت وکوب، تجاوز جنسی، 
ازدواج اجباری، فرار از منزل و ربودن دختران جوان، از 
بر عالوه مسایل  که  عمده ترین خشونت های دیگری اند 
کرد.  ذکر شده در باال هر سال می توان به وضوح مشاهده 
اما بسیاری از این خشونت ها، به گفته مسووالن محلی این 
والیت، از سوی زورمندان محلی بر زنان صورت می گیرد. 
مردی خانمش را با تبر می کشد و یا دیگری توسط پدرش 
کشته می شود. این رویدادها به  در حضور ۳۰۰ تماشاچی 
که تالش ها به خاطر محو خشونت علیه  اثبات می رساند 
کشور  والیت های  از  بسیاری  مانند  نیز  بادغیس  در  زنان 

کام بوده است. نا
بادغیس  در  بسته  و  سنتی  فرهنگ های  وجود  همواره 
آموزشی  و  اجتماعی  فعالیت  برابر  در  جدی  چالش 
با  مردان  والیت،  این  ولسوالی های  کثر  ا در  و  است  زنان 
اعمال خشونت بر زنان فرصت های آموزشی را نیز از آن ها 

می گیرند.
با  بتواند  دختری  که  افتاده  اتفاق  کم تر  بادغیس  در 
بسیاری  در  کند.  صحبت  ازدواج  مورد  در  خانواده اش 
تا  شده،  خانه  از  فرار  به  مجبور  زیادی  دختران  موارد  از 

حوادثی از این دست رقم بخورد.
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 فرحناز فروتن 
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 منبع: روزنامه هندو 

نشر  مارچ  هشتم  در  جمالت  این  تا  است  این  من  خواهش 
شغل  مساله  و  کار  در  تغییر  و  جهان  زنان  همبستگی  نشود: 
را  و هم گامی  کارخانه هم دستی  از یک  که  زنانی  برابری  و 
کردند و تغییر را رقم زدند، بماند به یک سوی معادله.  شروع 
روز،  این  افغانستانی سخن می زنم.  مارچ  من درباره هشت 
علیه  را  مبارزه   1857 سال  از  که  زنانی ست  شایسته  فقط 
زنان  شروع  کار  و  کارگری  به خاطر حقوق  تبعیض جنسیتی 
سال   پنجاه  از  بیش  و  شد  سراسری  که  مبارزه ای  کردند؛ 
زنده  استثمار  آتش  در  زن  صد  از  بیش  و  کرد،  عرق ریزی 
که دوید و دمید  زنده سوختند، اما این ریشه های مبارزه بود 
شکل های  و  شد  جهانی  روزتاروز  که  مبارزه ای  هرسو،  به 

گرفت.  سازمان یافته تری به خود 
که پنجاه سال جنگیدند، برای 129  این را باید برای زنانی 
که در آتش سوختند، داعیه مسوولیت یک نسل تا نسل  زنی 
متمادی  سالیان  بعد  و  ماندند  ایستاده  کشیدند،  را  دیگر 
توانستند  بیاورند،  به دست  را  خود  کاری  حقوق  توانستند 
این  کار  بیاورند، هشت ساعت  به دست  را  زایمان  تعطیلی 
هشت مارچ آنجا ماند و درآن سوی آب ها. .. مکث می کنم 
چهره  هایی  و  سوختند  آتش  آن  در  که  چهره هایی  به خاطر 
که این جا فقط در هشتم مارچ زنده می شوند، به زنان زنده 
که در همه ی سال مرده اند  کارخانه نساجی امریکا و به زنانی 
چهره های  به  روشنایی  مارچ  هشتم  فقط  و  خاموش اند  و 
مغموم و ترک خوردهشان می افتد. برای چه ! برای مسخره 
کدام  بگویید  کشیدن.  درد  به  بیشتر  برای  یا  کردن شان ! 
است.  رسیده  آزادگی  درخت  به  زرین  تاالرهای  از  مبارزه 
چهارده سال است از هشتم مارچ در این جا می گویند. هشتم 
یک  به  بی تعهد  قلم های  با  »پروپوزل«ها  روی  که  مارچی 
کجای این ایستادگی شبیه  انسان، به در این و آن می رسد، 
تا  نسوختند  آنان  است.  نساجی  کارخانه  زنان  ایستادگی 

برای تان »فند«های میلیونی به جا بگذارند! 

خواستار  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
با  صلح  کرات  مذا در  ایران  و  هند  روسیه،  شدن  شامل 
کشورهای  کنونی شامل  گروه چهار جانبه  طالبان شده است. 
کرزی  آقای  می باشد.  افغانستان  و  کستان  پا امریکا، چین، 
صلح  نشست های  از  تعدادی  این که  علی رغم  است،  گفته 
کرات جاری صلح میان  کستان برگزار شد، با آن هم مذا در پا
گروه چهار جانبه »تنها امید افغانستان برای صلح« می  باشد. 
کرزی در مصاحبه ای با روزنامه هندو در دهلی جدید  حامد 
گفت: »امید دیگری برای صلح نداریم، به همین دلیل زیر 
کنیم  فشار قرار داریم و این ما را وا  می دارد تا وضعیتی را قبول 
نشست  برگزاری  »محل  گرچه  ا نیست  ما خوشایند  برای  که 
در  کرات  مذا این که  از  باشد«.  کستان  پا در  کرات صلح  مذا

افغانستان برگزار نمی شود خوشحال نیستیم.«
عدم  که  می شود  بیان  زمانی  دقیقا  کرزی  حامد  گفته های 
کرات  مذا این  به  اسالم آباد  پالیسی های  به  نسبت  اطمینان 
برنامه ریزی  روی  کار  که  است  حالی  در  این  دارد.  وجود 
شامل  که  چهارجانبه  گروه  میان  گفتگوها  بعدی  روند 
و چین می شود  کستان  پا افغانستان،  امریکا،  از  نمایندگانی 
گذشته  گروه چهارجانبه در  در جریان می باشد. چنان که این 
دیدارها  این  روند  نخستین  داشته اند،  نشست هایی  نیز 

نادانی  مشت های  از  کبود  رویش  و  سر  که  زنی  می آید؛ 
که تمام زندگی اش، این سو و آن سو به آن آزمایش  است، زنی 
گاهی  آ این  کردن  روشن  به خاطر  می گیرد.  تعلق  اهانت بار 
که  زنی  زده اید؟  سخن  زنان  این  با  آیا  کرده اید ؟  خطر  آیا 
از  اما  می پروراند،  شکم  در  دردها  تمام  با  را  کودکی  ماه  نه 
تنها  که  برایش یک بهشت رسیده است  مادری  تمام حق 

زیر پایش است. 
را به  که دادگاه فرزند  افغانستانی روزگاری است  روزگار زن 
که خودش انگل جامعه است  پدر معتاد می دهد؛ به مردی 
اما  بزرگ  پدر  به  کا می دهند حتا  کا به  نه ! حتا  مادر  به  اما 

به نظر می رسد.  بعید  آینده  اپریل  ماه  تا  کرات صلح  مذا در 
 27 در  را  مرگباری  انتحاری  حمالت  طالبان  گروه  برعالوه 
و  کردند،  راه اندازی  کنر  و  کابل  والیت های  در  فبروری 
سفر  برای  طالبان  رهبری  موافقت  از  نشانه ای  هیچ  کنون  تا
نمی شود.  دیده  افغانستان  مقام های  با  کره  مذا و  کابل  به 

که دولت افغانستان خواستار آن است.  موضوعی 
در  )کاهش  کدام  هیچ  کنون  »تا می گوید:  کرزی  آقای 
از  نیافتاده است.  اتفاق  گفتگوهای مستقیم(  و  خشونت ها 

نیز  حقیقی  کره  مذا هیچ گونه  دیگر  سوی 
میان خود افغان ها صورت نگرفته است. 
داخلی  معضل  یک  این  که  صورتی  در 
کره  باشد باید خود افغان ها در باره آن مذا
بیرونی  مشکل  این  که  صورتی  در  کنند. 
از  واضح مشکالت  به صورت  بنا،  است 
بیرون ناشی می شود. ما از پروسه جاری 
که  می خواهیم  اما  می کنیم،  استقبال 
توسط  و  داشته  روشن  نتیجه  روند  این 
افغان ها رهبری شود نه توسط پروسه های 
کرزی می گوید  خارجی.« هم چنان آقای 
آوردن  در  کلیدی  نقش  کستان  پا که 

کره دارد. طالبان بر میز مذا
این  به  »بیایید  گفت:  کرزی  آقای 
گفتگوهای  بیندازیم،  نگاهی  روند 
که  می دهد  نشان  صلح  چهارجانبه 

کافی است او  آنان سوختند تا بگویند زن یک انسان است، 
را مثل یک انسان بشناسیم نه این که با تجلیل های بی مورد 
هشت  کنیم.  آشکارا  اهانت  او  به  تبعیض آمیز  جایی  در  و 
که  مارچ افغانستانی اهانت به زن در افغانستان است، وقتی 
ساالنه صدها زن در افغانستان به گونه تعرضی، تحقیر آمیز و 
ک آزمایش بکارت انجام می دهند. می خواهم  گاهی دردنا
باعث  تنها شنیدنش  که  می دانم  را  بگویم من حرف هایی 
که شما به  یخ زدن چشم هایم شده است. می دانید هر شب 
اصطالح مبارزان و منتظر هشت مارچ در خواب اید، ده ها زن 
که شب عروسی اش است، پیش دکتور برای تست بکارت 

فبروری   6 در  کننده  شرکت  کشور  چهار  نمایندگان  میان 
در  فبروری   23 در  آن  بعدی  دور  و  شد  برگزار  اسالم آباد  در 
افزایش  امیدواری ها  این دیدارها،  از  بعد  گردید.  دایر  کابل 
کرد و اعضا تالش دارند، تا زمینه دیدار مستقیم میان  پیدا 
ماه مارچ  اوایل  را در  با طالبان  افغانستان  نمایندگان دولت 

مساعد سازند.
کردند ابراز  که روز شنبه منتشر  هرچند طالبان در بیانیه ای 
بین المللی  ایتالف  نیروهای  که  زمانی  تا  آن ها  که  داشتند 
کرات  مذا در  نکنند  ترک  را  افغانستان  امریکا  رهبری  به 
گزارش منتشر شده طالبان  کرد. در  صلح شرکت نخواهند 
می کنیم،  رد  را  چنینی  این  شایعات  تمام  »ما  است  آمده 
هیچ  به  اسالمی  امارت  رهبر  که  می گوییم  صراحت  به  و 
صلح  کرات  مذا نشست  در  تا  داد  نخواهد  اجازه  فردی 
می کند  تکرار  دیگر،  بار  یک  اسالمی  امارت  کند.  شرکت 
که به اشغال افغانستان باید پایان داده شود، نام طالبان از 
که در زندان ها  ک شود و افراد بی گناه  فهرست سیاه باید پا
گفتگوهای  صورت،  این  غیر  در  شوند.  آزاد  دارند  قرار 
گمراه کننده خواهد بود و نتیجه ای را در قبال نخواهد  صلح 

داشت.«
گفته اند، بیانیه رد شرکت  مقام های افغانی به روزنامه هندو 
گردید، سبب  که از سوی طالبان منتشر  کرات صلح  در مذا
کابل شده است.  گروه در  نارضایتی های بیشتر نسبت به این 
کستان برای آوردن طالبان بر میز  این نارضایتی شامل نقش پا
ک طالبان  کرات صلح نیز می شود و در حال حاضر اشترا مذا

را  چوچه کشی  و  سکس  ماشین  نقش  تنها  این جا  در  زن 
زیر  که  بهشتی  آن  قصه  تمام  و  می کند  بازی  خانواده  برای 
که حتا حق جدا شدنش  پایش است مال آن دنیاست. زنی 

مشروط است. 
می کشد  نفس  زنده  به شکل  فضا  این  در  چقدر  مبارزه 
کمی  که  توانمندی  بازوی  کجاست  مبارز ؟  کجاست  اما 
کند  کند و به یک انسان فکر  خواب خوش بر خود حرام 
کجاست  که هر روز به خاطر انسان بودنش تحقیر می شود. 
رگ های  هنوز  که  زن  آن  صدای  توانمند ؟  بازوی  این 
آتش زدنش زخمی است  از صدای چیغ های  کابل  گلوی 
صدای  سوخت.  زنده  زنده  فرخنده  که  صدای  بماند. 
چرا  دادند...  ترتیب  کمیسیون  برایش  که  رخشانه ای 
عادل  دادگاه  چرا  نمی رسد؟  مقصد  به  پرونده ها  این  راه 
گر به اندازه پشیزی  نیست ؟ چون حکومت عادل نیست. ا
بود،  قایل  اهمیت  کسی  سرزمین  این  انسان های  حق  به 
عدالت را به دادگاه می داد. وقتی یک مجری قانون، نگاه 
جنسیتی به یک زن داشته باشد و تا فرصت یافت او را به 
هم خوابگی بخواند، عدالت فقط طنز تلخ برای انسانیت 
زن کش  سرزمین  این  این جاست.  برای  احمقانه  خنده  و 
هم  را  زن  می زنند،  هم  را  مرد  است،  انسان کش  نیست. 
می زنند. عده ای امتیاز می گیرند و تبارز می کنند و عده ای 
گوشه تنور دست های شان می سوزد و شب هم به خاطر  در 
»پروپوزل«هایی  از  باالتر  نرخ  به  اربابی  با  شدن  هم خوابه 
کتک  می شود  مصرف  مفت  و  توخالی  برنامه های  در  که 
انسان  یک  زن  کنید.  عوض  زن  به  را  نگاه ها  می خورند. 
است، نه قدیسه است، نه واالمقام. زن یک انسان است. 
از سر  باید  گپ ها  از سر تعریف شوند. خیلی  باید  نگاه ها 

کارگر. کار می خواهد و  تعریف شود و این 

بازیگران  این جا  در  بنا،  است،  بیرونی  افغانستان  مشکل 
قدم  در  مهم اند.  هم  آن ها  که  می شوند  مطرح  نیز  دیگری 
آن ها  می باشد.  روسیه  و  هند  سپس  ایران  کشورها  این  اول 
که  کشورهای همسایه و دوست ما اند، بنا من امیدوارم  همه 
کرزی  گردند.« حامد  گفتگوهای صلح شریک  آن ها نیز در 
کستان نفوذ دارد و  که چین باالی پا می گوید: »ما باور داریم 
کشور از نفوذ خود برای آوردن صلح در  که این  ما امیدواریم 

کند.«  افغانستان استفاده 
گاهان مسایل سیاسی در افغانستان از موجودیت امریکا و  آ
کرات صلح نگران اند. زیرا  چین در نشست چهارجانبه مذا
زیر  را  غنی  رییس جمهور  متذکره  کشورهای  آن ها  عقیده  به 
طالبان  برای  را  بیشتری  امتیازات  تا  داد  خواهند  قرار  فشار 
بر  کافی  اندازه  به  تا  نیستند  قادر  آن ها  برعالوه،  بدهد. 
کنند تا از اهرم فشار خود باالی طالبان  کستان فشار وارد  پا
کشور  این  و  بوده  وضعیت  نظاره گر  کنون  تا هند  بگیرد.  کار 
که »توسط افغان ها ایجاد و توسط  گونه پروسه ای  گفته از هر 

افغان ها رهبری شود« حمایت می کند.

این جمالت در 
نشر نشود

ک هند  حامد کرزی خواستار اشترا
کرات صلح شده است در مذا
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آنان سوختند تا بگویند زن یک 
انسان است، کافی است او را 
مثل یک انسان بشناسیم نه 
این که با تجلیل های بی مورد 
و در جایی تبعیض آمیز به او 
اهانت آشکارا کنیم. هشت 
مارچ افغانستانی اهانت به 
زن در افغانستان است، 

وقتی که ساالنه صدها زن در 
افغانستان به گونه تعرضی، 
تحقیر آمیز و گاهی دردناک 

آزمایش بکارت انجام می دهند. 
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حوت   17 دوشنبه  صبح  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  سران  نشست 
کشورهای حوزه بالکان با  که  در بروکسل آغاز شد. در حالی 
بستن مرزهای خود سبب تجمع بی سابقه پناهجویان در یونان 
اروپایی و نخست وزیر  کشور  شده اند، قرار است رهبران ۲۸ 

کنند.  گفتگو  ترکیه در مورد مهار بحران پناهجویان 
کنترول  اتحادیه اروپا به ترکیه قول داده است در صورت 
موج پناهجویان و تهیه اقامتگاه برای آن ها، سه میلیارد 

کمک می کند. یورو به دولت انقره 

مصر،  و  فرانسه  هوایی  و  دریایی  نیروی  مشترک  مانور 
یک شنبه ۱۶ حوت ، در آب های دریای مدیترانه نزدیک 
مانور  این  در  شد.  آغاز  مصر  اسکندریه  بندر  سواحل  به 
فرانسوی  هواپیمابر  ناو  گرفته،  نام   »۲۰1۶ »رامسس  که 
کوچک  کشتی های همراه آن شامل ۴ ناو  »شارل دوگل« و 
کشتی امداد و فرماندهی  جنگی، یک زیردریایی و یک 
جنگنده  هواپیماهای  و  جنگی  کشتی های  هم چنین  و 

»رافال« و »اف 1۶« مصر شرکت می کنند.
»رامسس  رزمایش  فرانسه،  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
2٠۱۶« چند روز به طول می انجامد. بر اساس بیانیه ستاد 
که سه شنبه منتشر شد، هدف از این رزمایش  ارتش فرانسه 
منظم  هماهنگی  و  وهمکاری  تجارب  تبادل  مشترک، 
ارتش فرانسه با ارتش مصر به عنوان یکی از شرکای اصلی 

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز یک شنبه ۱۶ 
از   ۱۳۹۴ سال  در  خود  خبری  نشست  آخرین  در  حوت 
کردن انترنت و موبایل در روز  کار  کردن« مردم از  »تعجب 
که مردم امنیت را در این  گفت و افزود  انتخابات سخن 

کردند.« انتخابات »لمس 
که  »دیدند  انتخابات  روز  در  مردم  این که  ذکر  با  وی 
کردند«  کار می کند و تعجب  کار می کند و موبایل  انترنت 
که »شرایط امروز شرایط دیروز نیست« و افزود  کرد  کید  تا

که شرایط سال آینده نیز متفاوت خواهد بود.
در  اختالل  بروز  عدم  مورد  در  روحانی  حسن  سخنان 
در  انتخابات  جریان  در  همراه  تلفن  خطوط  و  انترنت 
به آغاز رای گیری  از دو روز  کم تر  که  بیان می شود  حالی 
کی  گزارش های رسیده حا ایران،  انتخابیه  در حوزه های 
شبکه های  و  خبری  سایت های  در  اختالل  که  بود 
دسترس  از  سایت ها  از  برخی  و  شده  آغاز  اطالع رسانی 

خارج شده بودند.
رفسنجانی،  هاشمی  کبر  ا وب سایت  انتخابات  هفته  در 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز با اختالالت 
کار  گسترده ای روبه رو شد و روز سه شنبه برای ساعاتی از 

افتاد.
اختالل و مسدودسازی پایگاه های اطالع رسانی در ایران 

دویدن بودند.
که آنان  گفته اند  به گفته این شهروند تونسی، افراد مسلح 
و  ارتش  به  حمله  برای  و  بودند  داعش  گروه  به  متعلق 

پولیس آمده بودند.
شهر  کنان  سا که  کرده  اعالم  تونس  داخله  وزارت 
در  می رسد،  نفر  هزار   6٠ به  تعدادشان  که  قردان«  »بن 
گزارش  خانه های شان بمانند. خبرگزاری رسمی تونس نیز 
که از  کشور جزیره تفریحی »جربه« را  که دولت این  داده 
کرده و دو پایگاه  این شهر فاصله زیادی ندارد، محاصره 
خبرگزاری  است.  بسته  لیبیا  و  تونس  مرز  در  نیز  را  مرزی 
اسالم گرایان  گذشته،  سال  در  که  داده  گزارش  رویترز 
داده اند  انجام  »سوسه«  و  »تونس«  در  را  تی  مسلح حمال
و دولت تونس تدابیری را برای جلوگیری از ورود آنان از 

کرده اند. طریق مرز لیبیا اتخاذ 

کرده، در این رزمایش  در سال 2٠۱۵ از فرانسه خریداری 
شرکت می کنند.

و  مصر  هوایی  نیروی  »رافال«  جنگده  هواپیماهای 
این  در  نیز  کشور  این   »16 »اف  هواپیماهای  هم چنین 
کوچک جنگی  رزمایش شرکت می کنند. افزون بر ناو های 
»فریم«، 2 ناوچه جنگی موسوم به »میسترال« فرانسوی نیز 
کرده، در این  از فرانسه خریداری  که مصر در سال 2٠۱۵ 

رزمایش مشترک حضور دارند.
هماهنگی  ایجاد  برای  تالشی  مشترک،  رزمایش  این 
در  داعش  گروه  علیه  احتمالی  عملیات  اجرای  جهت 
و  فرانسه  رییس جمهور  اوالند،  فرانسوا  که  است  لیبیا 
نخست  با  مصری اش،  همتای  السیسی،  عبدالفتاح 
کرده اند. این سه  کره و رایزنی  ایتالیا درباره آن مذا وزیر 
گروه داعش در لیبیا در  کشور خود را برای عملیات علیه 

ماه های آینده آماده می کنند.

و اسالم گرایان  تونس  ارتش  میان  نفر در درگیری   3٠ دست کم 
کشته شدند. این درگیری ها  کشور  مسلح در جنوب  شرق این 
روز  صبح  اولیه  ساعات  در  که  گرفت  صورت  آن  از  پس 
گروه اسالم گرای مسلح به پایگاه های  دوشنبه 17 حوت یک 
پولیس و ارتش تونس در شهر »بن قردان« در نزدیکی مرز لیبیا 

کرد. حمله 
کشته  حمله کننده   21 که  داده  گزارش  تونس  داخله  وزارت 
منابع  هم چنین  شدند.  دستگیر  دیگر  حمله کننده  شش  و 
که دست کم هفت غیرنظامی  بیمارستانی تونس خبر داده اند 
گمرک  کشته شدند. یک سرباز و یک مامور  در این درگیری ها 

نیز در این حمله جان خود را از دست دادند.
با  تلیفونی  تماسی  در  قردان«  »بن  کنان  سا از  یکی  حسین، 
که در سپیده دم دوشنبه تعداد زیادی  گفت  خبرگزاری رویترز 
حال  در  به دست  کالشنیکف  که  دیده  را  مسلح  افراد  از 

هدف اصلی این نشست اطمینان از همکاری ترکیه در این 
زمینه است، اما اروپا در عین حال از ترکیه می خواهد آزادی 
پارلمان  کند. مارتین شولتز، رییس  نیز رعایت  را  مطبوعات 
گفت: »آزادی رسانه ها به هویت اروپایی پیوند خورده  اروپا 

و قابل معامله نیست.«
پس  این  از  که  است  کرده  حکم  ترکیه  در  دادگاهی  اخیرا 
این  که  افرادی  دست  به  دولت  مخالف  روزنامه  »زمان«، 

دادگاه تعیین می کند، اداره شود.

و مهم فرانسه در خاورمیانه اعالم شده است.
آمده است  رزمایش مشترک  این  ارتش مصر درباره  بیانیه  در 
مصر  که  »فریم«،  منظوره  چند  جنگی  کوچک  ناوهای  که 

سابقه ای دیرینه دارد و اوج آن در انتخابات ریاست جمهوری 
که عالوه بر از دسترس خارج شدن بسیاری از  سال ۸۸ رخ داد 
سایت ها و شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و تویتر، سیستم 

کوتاه تلیفون همراه نیز قطع شد. پیام 
سازمان  از  نقل  به  و  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
 ۷۷ جمعیت  از  درصد   ۴۰ حدود  آزادی«،  »خانه  امریکایی 
این  حال،  این  با  دارند.  دسترسی  انترنت  به  ایران  میلیونی 
از  بسیاری  و  است  همراه  فیلترینگ  و  سانسور  با  دسترسی 

کنند. که از فیلترشکن استفاده  ایرانی ها ناچارند 

درگیری ارتش تونس و اسالم گرایان

وپا و ترکیه با موضوع پناهجویان آغاز شد نشست سران اتحادیه ار

مانور مشترک نظامی فرانسه و مصر

کردند  وز انتخابات تعجب  کردن انترنت در ر کار  وحانی: مردم از  ر
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و  جنوبی  کوریای  ساالنه  و  مشترک  نظامی  تمرینات  آغاز 
کوریا افزایش  ایاالت متحده امریکا، بار دیگر تنش را میان دو 

داد.
اعتراضات   وجود  با  کرد  اعالم  جنوبی  کوریای  دفاع  وزارت 
کوریای  و  داد  خواهد  انجام  را  تمرینات  این  شمالی  کوریای 
به حمله هسته ای  که دست  پاسخ هشدار داد  در  نیز  شمالی 

پیشگیرانه خواهد زد.
پیش از این نیز انجام چهارمین آزمایش هسته ای و هم چنین 
گذشته توسط پیونگ یانگ،  پرتاب موشک دور برد در ماه 

خشم سئول و واشنگتن را برانگیخته بود.
کوریای جنوبی روز  گیون، سخنگوی وزیر دفاع  مون سانگ 
آمیزش  تهدید  رفتار  فورا  باید  »کوریای شمالی  گفت:  یکشنبه 
کوریای  گر  کند. ا که منجر به نابودی اش می شود، متوقف  را 
شمالی هشدار ما را نادیده بگیرد و به تحریکاتش ادامه دهد، 

ارتش ما محکم و بی رحمانه به آن ها پاسخ خواهد داد.«
تا  که  امریکا  و  جنوبی  کوریای  مشترک  نظامی  تمرینات  در 
نیروی نظامی  اپریل ادامه خواهد داشت، حدود ۱۷ هزار   ۳۰
از  کوریای جنوبی، متشکل  از نظامیان  نفر  امریکا و ۳۰۰ هزار 
نیروهای عملیات  و  نیروهای نظامی زمینی، هوایی و دریایی 

ویژه شرکت دارند.

سابق  رییس جمهوری  ریگان،  رونالد  همسر  ریگان،  نانسی 
کتابخانه ریگان، خبر فوت  امریکا درگذشت. یک سخنگوی 

کرد. او را در روز یک شنبه اعالم 
او  نارسایی قلبی اعالم شده است.  علت مرگ خانم ریگان 

هنگام مرگ ۹۴ ساله بود.
»خانم  نوشت:  خبر  این  اعالم  ضمن  ریگان  کتابخانه  بیانیه 
در  ریگان  رونالد  ریاست جمهوری  کتابخانه  در  ریگان 
جون  پنجم  در  همسرش،که  کنار  در  کالیفرنیا  ولی،  سیمی 
چهلمین  ریگان  رونالد  شد.«  خواهد  دفن  درگذشت،   ۲۰۰۴

رییس جمهوری ایاالت متحده امریکا بود.
این بیانیه می گوید پیش از مراسم تدفین، مراسم عمومی برای 

ادای احترام به بانو ریگان برگزار خواهد شد.
نانسی  ریگان،  ریاست جمهوری  کتابخانه  به گفته سخنگوی 
کتابخانه و  گل به  که هزینه تهیه  کرده بود  ریگان درخواست 

بنیاد ریگان اهدا شود.
کردند،  مالقات  بار  اولین  برای  وقتی  ریگان  رونالد  و  نانسی 
هر دو بازیگر بودند. نانسی ریگان پس از آن که رونالد ریگان 
کردن درمان این بیماری،  در اثر آلزایمر درگذشت، برای پیدا 

کرد. فعالیت 
انتخاباتی  مناظره های  میزبان  ریگان  کتابخانه  اخیرا 

جمهوری خواهان بود.

وضعیت  یک شنبه  روز  هند  در  گجرات  غربی  ایالت 
صورت  آن  از  پس  اقدام  این  کرد.  اعالم  اضطراری 
گزارش های  دریافت  از  ایالت  این  مسووالن  که  گرفت 
که حدود ده شبه نظامی مظنون از  اطالعاتی خبر دادند 

کستان وارد این ایالت شده اند. پا
تمهیدات  اجرای  راستای  در  گجرات  پولیس  ماموران 
کوچک  امنیتی موترها و بس ها را در شهرهای بزرگ و 

گشتند.
تمهیدات امنیتی در دهلی نو نیز افزایش یافت و سربازان 
کن پررفت  کز خرید، ایستگاه های قطار و دیگر اما به مرا
گارد  و آمد اعزام شدند و حدود ۲۵ تن از اعضای ارشد 

گجرات رساندند. امنیت ملی هند خود را به 
شبه نظامیان  که  دارد  وجود  احتمال  این  هم چنین 
کستانی از طریق دریا به هند رفته باشند و این نگرانی  پا
سواحل  در  امنیتی  پیش بینی های  تا  شده  موجب 

گرفته شود. گجرات نیز درنظر 
کستان به مومبای  در سال ۲۰۰۸  شبه نظامیان مسلح از پا
که ۱۶۶  ترتیب دادند  را  تروریستی  و حمله  وارد شدند 

گذاشت. کشته برجای 

کوریا  تنش ها میان دو 
افزایش یافته است

نانسی ریگان بانوی اول سابق 
امریکا در ۹۴ سالگی درگذشت 

اعالم وضعیت اضطراری 
گجرات هند در ایالت 
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