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که  ی  شهر ؛  بل کا
نی  با قر ن  آ ن  زنا همه ی 

ند ی ا ر زا ن آ با خیا
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تجلیل از هشتم مارچ، روزی که یک 

جنبش های  اعرتاضات  از  پس  قرن 

متحد  ملل  سازمان  سوی  از  زنان، 

شد،  شناخته  جهانی  روز  به عنوان 

تحلیل  به  این که  تا  افغانستان  در 

تجلیل  به  بپردازد،  زنان  وضعیت 

عده ای  تقدیر  با  و  پرداخته  زنان  از 

یا  مدنی  فعال  نام  زیر  زنان  از 

اجتامعی، در برنامه های ترشیفاتی، 

این  آن چه  چون  می شود؛  سپری 

تقویم  درج  زنان  روز  به عنوان  را  روز 

جهانی کرد، در افغانستان...

امارت اسالمی در  از رسنگونی  پس 

نظام  آمدن  روی  کار  و  افغانستان 

افغانستان  شهروندان  زندگی  نو، 

شد.  فراوانی  دگردیسی های  درگیر 

با تغییر در ساختار سیاسی-حقوقی 

باورهایی  و  نهادها  افغانستان، 

باعث  که  گرفت  شکل  جامعه  در 

شهرهای  در  کم ازکم  نیز  زنان  شد، 

حق  از  روستاها  بیشرت  در  و  کشور 

در  شوند.  برخوردار  آموزش وپرورش 

شهرها زنان پس از پنج سال حبس 

خانگی، توانستند به کوچه و به شهر 

بریزند و حق کار در بیرون از خانه را 

به دست آوردند.

زنان در نظام حقوقی...

! یم آمد غلط   را  ه  را ما 

لیلیت  ن  هم چو
یی ا جد ز  ا قبل  م  آد و 
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خود 
ن زنا یخ نویسى  تار

گی زنان  ایستاد
در میان بیم

 و ناامیدی
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تهمینه –نام مستعار- 22 سال 
دارد و در شهر کابل زاده....

ز  ا یت  حما به  ن  لبا طا  
ی  آسیا ر  د ی  د جها ی  ه ها و گر

هند می د مه  ا د ا ی  مرکز

دو دهه دست آوردی که در 
حال از دست رفتن است

در سوم فبروری 2۰2۱ شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، بیست وهفتمین 

گزارش خود را در...

؛ ن زنا ی  ر م خبرنــگا کا نا ی  تژ سترا ا و  چ   ر ما  8
ر  د جنسیتى  ی  بر برا

ن نستا فغا ا

تحلیل

146 زن در یک سال گذشته 
کشته شده است

ترورهای هدفمند و خشونت های خانوادگی؛

دست که به قلم می برم از خودم 
می نویسم؛ از خودمان...

جرت  مها  ، ی ر بیکا
؛  ی ر نسو سا د خو و 
نگاهی به آن سوی 
ترورهای هدفمند 

خبرنگاران

در یک سال گذشته، ۱46 زن در افغانستان به دلیل خشونت های خانوادگی و قتل های 
هدفمند کشته شده  است. این دو عامل مهم کشتار زنان، نگرانی نهادهای حامی حقوق زنان 

را در افغانستان و بیرون از این کشور، برانگیخته است...
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ما راه نادرستی را طی 
کرده ایم؛ فمینیست...
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زنـان افغانسـتان بـا مشـکل های زیـادی روبـه رو هسـتند؛ 

زیـرا در جامعـه ای زندگـی می کننـد کـه کم تریـن حقـوق 

بـه  نیـاز  زنـان،  رعایـت حقـوق  رعایـت منی کنـد.  را  آنـان 

حامیت هـای قانونـی دارد؛ هرچنـد قانـون کشـور توانسـته 

تـا حـدی برخـی از نیازهـا را در خود جا داده و به آن اشـاره 

داشـته باشـد؛ امـا چیـزی کـه هم سـبب نقض قانون شـده 

و هـم دلیـل رضبـه خـوردن زنـان کشـور شـده اسـت، عدم 

پیگیری هـای قانونـی اسـت.

حکومـت افغانسـتان ظرفیـت و توانایـی الزم را در حامیـت 

قانونـی از زنـان نـدارد. همیـن هفتـه پیـش، سـه زن کـه از 

کارمنـدان رسـانه  ای بـود، در والیـت ننگرهـار تـرور شـدند. 

تـرور ایـن زنـان، چنـد بعـد را روشـن سـاخت؛ یکـی این که 

هـم  هنـوز  والیت هـا  از  بسـیاری  در  افغانسـتان  جامعـه 

حضـور زنـان را نپذیرفتـه اسـت. بعـد دوم آن نیـز بـر ایـن 

زنـان  حضـور  بـا  جامعـه  ایـن  نه تنهـا  کـه  داشـت  تأکیـد 

مشـکل دارد؛ بلکـه بـا متامـی نهادهـا و مجراهایـی کـه زن 

را بـه رسـمیت شـناخته و تـالش دارد کـه زنـان کشـور حتـا 

اگـر به شـکل غیرمسـتقیم ممکـن باشـد، در جامعه حضور 

یافتـه و نشـان داده  شـوند، مشـکل دارد.

جامعـه افغانسـتان در جدالـی قـرار دارد که می تـوان آن را 

جـدال نهادهـا خوانـد؛ یعنی زنان یا خـود دارای نهادهایی 

شـده اند کـه در آن دسـت بـه فعالیـت می زننـد و یـا هـم 

و  افراطیـت  بـا  نهادهـا  سـاختار  در  کـه  دارنـد  حامیانـی 

نگـرش ضـد زن مبـارزه می کننـد.

هرچنـد ایـن مـورد می توانـد بسـیار خوش بینانـه باشـد اما 

اگـر قبولـش نداریم و فکـر می کنیم چنیـن مرحله ای هنوز 

بـه وجـود نیامـده اسـت بایـد ایـن را فرامـوش نکنیـم کـه 

ضدیـت جامعـه مردسـاالر به دلیل هراسـی اسـت کـه از به 

وجـود آمـدن چنیـن مرحله در آن خلق شـده اسـت؛ جامعه 

افغانسـتان اگـر از مرحلـه جنـگ نهادهـای زنانـه و مردانـه 

دور اسـت؛ خطـرش را به خوبـی احسـاس می کنـد. بـرای 

همیـن اسـت که همیشـه، یا فـردی که هویت نهـادی دارد 

و می توانـد هم زمـان کـه خـودش اسـت اشـاره ای بـه یـک 

سـاختار برابری طلـب نیـز داشـته باشـد، کشـته می شـود و 

یـا هـم بسـیاری از نهادهایـی کـه دغدغـه اصلـی آن ایـن 

برابـری اسـت، مـورد حملـه قـرار می گیـرد.

بـه  حملـه  آموزشـگاه،  بـه  حملـه  دانشـگاه،  بـه  حملـه 

رسـانه ها، حملـه بـه زنـان کارمنـد در نهادهـای مختلـف و 

شـخصیت هایی که مدافع حقوق زنان هسـتند همه نشـان 

می دهـد کـه ایـن مرحله اگرچنـد دور به نظر می رسـد ولی 

بـا همیـن افـراد و همیـن نهادهـا، آمدنـی اسـت.

تـرور زنـان، فقـط یک عمل تروریسـتی از سـوی عـده ای از 

افراطی هـای دینـی نیسـت؛ حملـه جامعه مردانـه علیه زن 

اسـت. حتـا اگـر هیـچ دینـی غالـب نباشـد بازهـم نگرانـی 

نسـبت بـه حقوق زنـان وجـود دارد.

حـرف از قانونـی کـه پشـتیبان زنـان باشـد هامن گونـه کـه 

حامی مردان اسـت، یک رضورت اسـت. داشـن یک اداره 

متعهـد بـه چنیـن قانون نیـز الزمـی و رضوری اسـت اما در 

زمانـی کـه قانـون نیم بنـد دموکراتیـک افغانسـتان خـود بـا 

خطـر نابـودی مواجـه اسـت و حتـا از سـوی افـراد حامـی 

خـود نقـض می شـود، راه دیگـری بایـد جسـت.

ایـن راه، بازهـم سـاخن نهادهـای حامـی زنان و یـا معتقد 

بـه برابـری جنسـیتی اسـت. اگـر بحـث برابـری جنسـیتی 

نتوانـد دسـت به نهادسـازی بزنـد به زودی فرامـوش خواهد 

آن  احیـای  بـرای  دوبـاره ای  فرصـت  افغانسـتان  و  شـد 

نخواهـد داشـت.

هشـتم مـارچ که روز منادیـن مبارزه برای برابری جنسـیتی 

اسـت؛ روز حامیـت از نهادهـای مربـوط بـه زنـان و حامیان 

آن نیـز بـه شـامر مـی رود. به نحوی هشـتم مـارچ، فقط روز 

مبـارزه زنـان نیسـت بلکه روز مبـارزه برای برابـری همگانی 

اسـت و هرکسـی کـه در ظلـم قـرار دارد بایـد از ایـن روز 

پاسـداری کـرده و بـرای تحقـق باورهـای آن مبـارزه کند.

زنـان، منـاد متامـی نابرابری های طـول تاریخ انـد؛ نابرابری 

جنسـیتی، نابرابـری اقتصـادی، تحصیـل، حقوق شـخصی 

و همـه آن چیزهایـی را کـه یـک انسـان بایـد داشـته باشـد 

امـا نـدارد، در بـر می گیـرد. ایـن را بایـد بـا پرداخـن بـه 

تحقـق  بـرای  کـه همـواره  مبـارزی  تشـکل های  و  نهادهـا 

و  افغانسـتان  آورد.  دسـت  بـه  می کننـد،  مبـارزه  برابـری 

و تشـکل های  نهادهـای مشـخص  برابـر  زنـان کشـور، در 

مشـخصی قـرار دارنـد کـه بـا متـام قـوا بـرای حـذف آنـان 

می کوشـند؛ بنابرایـن منی تـوان بـدون داشـن نهادهـای 

متضـاد آنـان، چیرگـی یافـت و از حقـوق برابـر دم زد.

سال  چند  جریان  در  که  می گویند  می کنند،  کار 

گذشته، صدها خربنگار و کارمند رسانه ای به دلیل 

مشکالت و نارسایی های امنیتی، کار و فعالیت شان 

متوقف کرده اند و یا کشور را ترک کرده اند.

به  نی  نهاد  اجرایی  رییس  خلوتگر،  عبداملجیب 

جاری  سال  در  که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی 

خورشیدی، 125 قضیه ی خشونت علیه خربنگاران 

که شامل قتل، جراحت، بازداشت موقت، آدم ربایی، 

آن ها  نهاد  در  می شود،  مرگ  به  تهدید  و  لت وکوب 

ثبت شده است.

این که در سال جاری 11  به  اشاره  با  آقای خلوتگر 

خربنگار و کارمند رسانه  ای در کشور شده اند، تأکید 

می کند که حکومت هرچند ادعا می کند که همه ی 

قضایا را بررسی کرده؛ اما در حقیقت کتامن حقیقت 

علیه  خشونت  قضایای  عمدی  گونه ی  به  و  می کند 

خربنگاران را پوشیده نگه  می دارد.

جاری  سال  در  نی،  معلومات  اساس  بر  هم چنان 

را  رسانه ای  فعالیت  و  کار  خربنگاران  از  تن  ده ها 

امسال  تنها  کارمند   100 از  »بیش  کرده اند.  ترک 

دلیل  به  رسانه ای  کارمند  بی کار شدند. 25  کار  از 

تهدیدها  بیرون از کشور رفته اند. حدود 25 نفر دیگر 

حتا  مواردی  در  و  یافته اند  انتقال  امن  محالت  به 

نتوانسته اند دوباره به کارشان برگردند.«

با آن که کار و فعالیت رسانه ای پس از سقوط طالبان 

و آمدن حکومت موقت تا امروز پیرشفت  چشم گیری 

از  رسانه ها  حامی  نهادهای  مسئوالن  اما  داشته؛ 

عقب گرد آزادی بیان و کار رسانه ای نگران اند.

معلومات نی نشان می دهد که از سال 94 به این سو، 

رسانه های  و  رادیو  تلویزیون،  شامل  رسانه   250

میان، 50  این  از  که  مانده اند  باز  فعالیت  از  چاپی 

جاری  سال  در  روزنامه ها  و  رادیو  شمول  به  رسانه 

سقوط کرده است. تنها روزنامه راه ماندگار در کابل 

و رادیو تلویزیون پیوستون در والیت ارزگان به تازگی 

به فعالیت آغاز کرده اند.

مشکالت  را  رسانه ها  سقوط  دلیل  خلوتگر،  آقای 

امنیتی و مالی می داند.

»حتا همسایه های ما خرب نداره که خربنگارم«

بیشرتی  دردرسهای  اما  زنان  برای  خربنگاری 

والیت  در  زن  خربنگار  یگانه  با  پیش  چندی  دارد. 

امنیتی  مشکالت  دلیل  به  که  کردم  صحبت  زابل 

وتهدیدهایی که متوجه او بود، به کابل آمد تا جانش 

که  است  سال   5 کریمی،  گاللی  بدهد.  نجات  را 

کرده  زابل  مختلف  رسانه های  در  خربنگار  به عنوان 

است.

بانو کریمی در آن زمان گفت که طالبان بارها او را 

از حمله های  نیز  بار  تهدید به مرگ کرده و چندین 

این گروه جان به سالمت برده است.

دیگر  در  زن  خربنگاران  از  شامری  همین گونه 

والیت های افغانستان نیز می گویند که فضای کاری 

برای آن ها بسیار دشوار شده و حتا آن ها برای تهیه 

یک گزارش ساده به بیرون از خانه و محل کارشان 

رفته منی توانند.

در والیت کندهار که هم زمان  آزاد  فاطمه ، خربنگار 

صبح  روزنامه ی  به  می کند،  کار  رسانه  چندین  با 

با  زن  خربنگاران  کندهار  »در  می گوید:  کابل 

ما  همکاران  از  بسیاری  مواجه اند.  زیادی  مشکالت 

اولین  کردند.  ترک  را  خود  کارهای  تلویزیون ها  در 

مانع ما، عدم موافقت خانواده است. اقارب مامنعت 

می کنند.«

او همچنان می گوید که بسیاری از دخرتان خربنگار 

اکنون  و  بودند  گزارش  تهیه  مرصوف  پیش ازاین  که 

مجبور  است،  آن ها  متوجه  امنیتی  تهدیدهای 

به  یا  و  بربد  پیش  را  تفریحی  برنامه های  شده اند، 

بیرون  خانه  از  گزارش  تهیه  برای  پنهانی  گونه ی 

از خانه  شوند. »خودم وقتی وظیفه می روم، پنهانی 

که  منی دانند  ما  همسایه های  حتا  می شوم.  بیرون 

کار  تلویزیون  در  که  کسانی  اکرث  هستم.  خربنگار 

می کردند، امروز استعفا دادند.«

مصونیت  کمیته ی  در  مسئوالن  حال،  همین  در 

ترورهای  ادامه ی  که  می کنند  تأیید  نیز  خربنگاران 

سوی  از  تهدیدها  افزایش  و  خربنگار  هدفمند 

روزافزون  کاهش  سبب  تروریستی،  گروه های 

خربنگاران و کارمندان رسانه ای شده  است.

مصونیت  کمیته ی  در  جندر  آمر  فیضی،  وحیده 

که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  خربنگاران 

علیه  خشونت  مورد   21 خورشیدی،  روان  سال  در 

خربنگاران زن ثبت شده که 4 مورد قتل بوده و سایر 

بوده  اختطاف  و  لت وکوب  تهدید،  شامل  قضایای 

است.

بانو فیضی، می گوید: »پس از حادثه ی ننگرهار، ما 

استیم.  رسانه ای  بانوان  و  خربنگاران  کاهش  شاهد 

همین اکنون نیز ما چندین خربنگار را داریم که از 

امن  جای  یک  برای شان  مصونیت  کمیته ی  سوی 

تهیه شده است.«

کم کاری حکومت در تأمین امنیت خربنگاران

در  افغانستان  کل  دادستانی  معلومات  اساس  بر 

جریان سال های 98 و 99، به 28 قضیه ی خشونت 

علیه خربنگاران که شامل 61 نفر می شود، رسیدگی 

شده است.

دفرت  حوت(،   17( یک شنبه  روز  که  معلوماتی 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  دادستانی  مطبوعاتی 

فرستاده، نشان می دهد، از مجموع 28 قضیه، 18 

قضیه آن بررسی و نهایی شده، 5 قضیه زیر کار این 

اداره است، 5 قضیه در مرحله ی محاکامتی قرار داد 

و 2 قضیه دیگر به مراجع دومی سپرده شده است.

یکی از مشاوران مطبوعاتی دادستانی می گوید که 

این قضایا شامل، قتل، ترور، مشاجره لفظی، توهین، 

اموال، سوءاستفاده،  و  پول  تزویر، لت وکوب، غضب 

چپاولگری و تبلیغات علیه دولت بوده است.

او می گوید که برخی از متهامن افزون بر جریمه ی 

نقدی تا 30 سال زندان، مجازات دریافت کرده اند.

با این حال عبداملجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی 

می گوید که عدم حامیت دولت از خربنگاران و آزادی 

بیان، سبب می شود که بسیاری از خربنگاران یا کار 

و فعالیت رسانه ای را ترک کنند و یا این که دست به 

خودسانسوری بزنند.

آقای خلوتگر، می گوید که اگر وضعیت به همین گونه 

ادامه داشته باشد، کار رسانه ای محدود خواهد شد، 

درنهایت  و  کرد  ترک خواهند  را  کارشان  خربنگاران 

که  منی دهند  اجازه  دخرتان شان  به  خانواده ها 

که  باشد  »یاد  شوند.  ظاهر  رسانه ها  در  پس ازاین 

اگر طالب و یا داعش مسئول قتل و ترور خربنگاران 

مقرص  را  افغانستان  حکومت  روز  آخر  ما  باشد، 

می دانیم.«

بارها،  پیش ازاین  که  است  حالی  در  این همه 

رسانه ها  از حامیت  او  معاونان  و  غنی  رییس جمهور 

و خربنگاران سخن زده؛ اما در مقابل تا حد زیادی 

است.  گرفته  آن ها  از  را  اطالعات  به  دسرتسی  حق 

پس ازاین  که  کرد  فیصله  حکومت  پیش  ماه  چند 

در  رسانه ها  با  که  ندارند  اجازه  والی ها  سخنگویان 

مشکالت  فیصله  همین  کنند.  صحبت  مهم  موارد 

زیادی را برای خربنگاران به باور آورده است.

از  را  خود  کارمند  چهار  ماه،  چندین  فاصله ی  »در 

دست دادیم. زندگی شان را نه ما گرنتی می توانستیم 

تصمیم  خاطر  همین  به  امنیتی.  ارگان های  نه  و 

دوباره  وضعیت  تا  موقت  شکل  به  که  کردیم  اتخاذ 

خوب می شود، از خانه کار کنند.«

انجنیر زملی لطیفی، رییس رادیو-تلویزیون انعکاس 

در والیت ننگرهار می گوید، پس ازآن در فاصله ی سه 

داده،  دست  از  را  رسانه شان  زن  کارمند  چهار  ماه، 

تصمیم گرفته اند که برای مدت کوتاهی، 6 کارمند 

باقی مانده شان از خانه فعالیت شان را ادامه بدهند.

پس از چاشت روز سه شنبه )12 حوت(، تفنگ داران 

زن  کارمند  سه  دقیقه-  چند  فاصله ی  در  ناشناس 

ترور  را  ننگرهار  والیت  در  انعکاس  تلویزیون  رادیو- 

کردند. مرسل حبیبی، شهناز و سعدیه، سه کارمند 

رویداد  این  رسیدند.  قتل  به  که  بودند  رسانه  این 

ماه پیش، مالله  نیم  و  افتاد که دو  اتفاق  در حالی 

در شهر  نیز  تلویزیون  این  پیشین  گوینده ی  میوند، 

جالل آباد از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.

روزنامه ی  با  صحبت  در  انعکاس  تلویزیون  رییس 

صبح کابل، می گوید که آن ها پیش ازاین 10 کارمند 

زن داشتند که در بخش های مختلف کار می کردند؛ 

اما چهار نفرشان را از دست دادند و در حال حارض 

تا  مجبورند  نیز  آن ها  که  دارند  زن  کارمند   6 تنها 

عادی شدن وضعیت از خانه کار کنند.

آمده  بیرون  خانه  »از  می گوید:  لطیفی  آقای 

منی توانستند، از تلویزیون بیرون شده منی توانست. 

ما هم برای شان توصیه کردیم که ما رضوریات شان را 

آماده می کنیم که از خانه کار کنند و مرصف شان را 

اداره پرداخت می کند.«

بسیاری  این سو  به  ماه ها  از  که  است  در حالی  این 

دلیل  به  خربنگار  بانوان  به ویژه   خربنگاران،  از 

مشکالت امنیتی یا کارشان را ترک کردند، یا این که 

بیایند.  کابل  به  و  ترک  را  والیت شان  شدند  مجبور 

در  زن  خربنگار  یگانه  انوری،  رنگینه  پیش  چندی 

این والیت که گزارش های چالشی تهیه می کرد، به 

خربنگاری  با  همیشه  برای  امنیتی  مشکالت  دلیل 

خداحافظی کرد و خانه نشین شد.

دلیل  به  زن  خربنگاران  از  شامری  نیز  پیش ازاین 

را  کشور  حتا  کاری،  مصونیت  و  امنیتی  مشکالت 

ترک کنند. این سلسله با رفن شکیال ابراهیم خیل، 

خربنگار پیشین طلوع نیوز در اپریل سال 2016 آغاز 

»موبی گروپ«  کارمندان  حامل  موتر  که  زمانی  شد، 

حمله  آن  در  گرفت.  قرار  انتحاری  حمله ی  هدف 

نزدیک به 10 نفر از کارمندان این رسانه ی خصوصی 

جان باخت.

هدف قرار دادن خربنگاران و کارمندان رسانه ای اما 

است.  داشته  برابر  چند  افزایش  اخیر  سال های  در 

مرز،  بدون  گزارشگران  سازمان  گزارش  اساس  بر 

افغانستان در صدر 5 کشور مرگ بار در جهان قرار 

دارد. گزارش این نهاد که 29 دسامرب سال 2020 

میالدی به نرش رسید، نشان می دهد که افغانستان 

برای  کشور  مرگ بارترین  عراق،  و  مکزیک  از  پس 

خربنگاران در جهان است.

در همین حال، شامری از نهادهایی که در قسمت 

افغانستان  در  خربنگاران  کاری  مصونیت  و  حامیت 

سرمقاله

گزارش

حکومت افغانستان 
حامی خوبی برای  زنان 

نیست

؛  ی ر نسو سا د خو و  جرت  مها  ، ی ر بیکا
نگاهی به آن سوی ترورهای هدفمند خبرنگاران

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

هدف قرار دادن خبرنگاران 
و کارمندان رسانه ای اما در 

سال های اخیر افزایش چند برابر 
داشته است. بر اساس گزارش 
سازمان گزارشگران بدون مرز، 

افغانستان در صدر 5 کشور 
مرگ بار در جهان قرار دارد. 

گزارش این نهاد که 29 دسامبر 
سال 2۰2۰ میالدی به نشر رسید، 

نشان می دهد که افغانستان پس 
از مکزیک و عراق، مرگ بارترین 

کشور برای خبرنگاران در جهان 
است.
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می کنند. اگر فرض را بر این بگیریم که زنان با هامن پیامنه 

در شهر کابل مشغول کار  بودند، چه اتفاقاتی می افتاد؟

در گفت وگویی که با تعدادی از دخرتان جوان داشتم، به  

این نتیجه رسیدم که آن ها به وفور مورد خیابان آزاری واقع 

است.  داشته  آزار ها، همه جنبه ی جنسیتی  این  شده اند. 

به احتامل زیاد، فیصدی قریب به مطلق زنانی که در اماکن 

عمومی حضور می یابند، مورد خیابان آزاری واقع شده اند.

فریاد –نام مستعار- می گوید: روزی طرف آموزشگاه می رفتم 

او اضافه  انجام داد.  را در مقابلم  که جوانی بدترین عمل 

با  از این مسئله، آن روز  می کند که به سبب خشم ناشی 

از هم صنفی ها و دوستانش برخورد زشتی داشته  تعدادی 

است. به گفته ی این دخرت 24 ساله خیابان آزاری های که 

و  »پرزه رفن«  از  است  روبه رو  آن  با  جوان  زنان  و  دخرتان 

متلک گفن گرفته تا دست اندازی می رسد.

فریاد در جریان صحبتش از روزی قصه می کند که مجبور 

که  می شود  متوجه  راه  در  و  بگیرد  دربست  تاکسی  شده، 

مدتی  از  پس  می گوید،  فریاد  می کند.  اذیت  را  او  راننده 

راننده راهش را به بهانه ی راه بندان، به مسیر نامشخصی 

کج می کند و او با داد و فغان راننده را مجبور می کند به 

بسیار  »خیابان آزاری  می گوید:  او  برگردد.  اولش  مسیر 

قرار  تعرض  مورد  یک طرف  از  تصور کن،  می کند.  ناراحتم 

با خانواده ات در  از جانب دیگر حتا منی توانی  می گیری، 

جریان بگذاری و اگر به جریان بگذاری ممکن است برایت 

محدودیت ایجاد کنند. چنین وضعیتی واقعاً ناراحت کننده 

است.«

است  آزارهای جنسیتی  از  نوعی  خیابان آزاری  بدون شک 

که تجاوز جنسی در شکل بدتر آن قرار می گیرد. به گفته ی 

با  مردانگی  ارتباط  با  آشکارا  جنسی  »تجاوز  آنتونی گیدنز 

قدرت، سلطه و نیرومندی مربوط است و اکرثاً نتیجه ی میل 

میان  پیوند های  نتیجه ی  بلکه  نیست؛  لربیز شده  جنسی 

متایل جنسی و احساس قدرت و برتری است.«

این همه  وجود  با  که  شود  مطرح  زمینه  در  سوالی  شاید 

می افتد.  اتفاق  کمرت  جنسی  تجاوز  چرا  خیابان آزاری ها، 

اجتامعی  که ساختار  باید گفت  پرسشی  پاسخ چنین  در 

که  است  به گونه ای  کابل  شهر  به خصوص  و  افغانستان 

ایجاد کرده  و زنان  را میان مردان  مرزهای بسیار محکمی 

بس های  داخل  در  می شود  باعث  حتا  مرز  این  است. 

مسافربری زنان و مردان کنار هم ننشینند. 

گفته شود،  دیگری  یا کشور  و  ایران  در  اگر چنین چیزی 

باید  آن چنان که  گرفت،  صورت  زنان  نام  به  که  مصارفی 

نتیجه نداد. دالیل مختلفی در ناکامی پروژه ها و تالش ها 

در بخش  زنان نقش داشته اند که به طور کلی، می توان به 

چند مورد تأکید کرد.

1. نبود پالیسی درازمدت که بتواند به اجرای برنامه های 

هدفمند بینجامد و باعث آگاهی، رشد و تقویت جایگاه 

زنان در جامعه ی سنتی افغانستان شود؛ جامعه ای که در 

آن، زنان به دلیل برداشت های سوی مذهبی و مناسبات 

بومی مردساالر، تبدیل به ابژه های مورداستفاده ی مردان 

به  این قرش جامعه  برای  را،  از محرومیت  انواعی  و  شده 

بار آورده است. در دو دهه ی اخیر، فرصت ها و امکانات 

سازمان هایی  نبود  اما  داشت؛  وجود  زنان  برای  بسیاری 

که برنامه ریزی و اسرتاتژی همه جانبه در مورد زنان داشته 

گونه ی  به  کمک ها،  این  بیشرت  که  شد  باعث  باشند، 

معیارهای  با  تحصیلی  و  آموزشی  برنامه ی  نبود   :3

قبول شده ی جهانی که در آن، دخرتان در نظام آموزشی 

و  کنند  تحصیل  جهانی  معیارهای  با  تحصیلی،  و 

افغانستان  تحصیلی  و  آموزشی  نصاب  در  را  حقوق شان 

و  آموزشی  وارد نصاب  را  زنان  اگر دولت، حقوق  ببینند. 

تحصیلی جدید می کرد، با این روش، می توانست به زنان 

را  زنان  که  شناختی  بشناساند؛  را  وجایب شان  و  حقوق 

برای رسیدن به حقوق شان بسیج می کرد و باعث می شد 

این روند، به موفقیت بینجامد. نبود بسرت شناخت حقوق 

زنان در نصاب آموزشی-تحصیلی، تداومی بود بر ناآگاهی 

چون  ندارد؛  وجود  حقی  آن  در  که  ناآگاهی ای  زنان؛ 

حق  شناخت  به  کسی  تا  و  است  شناخت  حق،  مبنای 

نرسد، دسرتسی به آن، امکان پذیر نیست.

4: فساد گسرتده ی اداری، تبعیض جنسیتی در ادارات 

اداره  مردان  سوی  از  معموالً  که  خصوصی ای  و  دولتی 

در جامعه،  و سنت های حاکم  ناامنی  کنار  در  می شود، 

دو  طی  زنان  پیرشفت  مانع  که  بود  دیگری  دالیل  از 

از  گزارش هایی  بسیاری،  موارد  در  شد.  اخیر  دهه ی 

سوی استفاده ی زنان توسط مسئوالن دولتی که و برخی 

سازمان های خصوصی رسانه ای شد که متأسفانه، دولت 

اراده ی تعقیب عدلی و قضایی این افراد نداشت و دوام 

این وضعیت، باعث کناره گیری برخی از زنان وظایف شان 

و دلرسدی زنان دیگری شد که هنوز در تالش رسیدن به 

وظیفه بودند. اگر دولت، اراده ی قوی ای در تأمین حقوق 

یا  دولتی  ادارات  در  که  و خشونت هایی  می داشت  زنان 

خانواده های علیه این قرش جامعه انجام شد را، به صورت 

جدی دنبال می کرد، بدون شک، جایگاه امروز زنان، بهرت 

از این بود.

خشونت ها  افزایش  شد،  ذکر  که  موضوعاتی  کنار  در 

در  گروه های  این  تروریستی، حاکمیت  گروه های  توسط 

مذهبی  افراطیت  ترویج  و  افغانستان  روستاهای  بیشرت 

از دالیل دیگری است که طی چند  توسط این گروه ها، 

سال اخیر، خشونت های علیه زنان را افزایش داده و این 

گفت وگوهای  نتیجه ی  که  است  آورده  وجود  به  را  ترس 

دو  دست آوردهای  دو  حقوق  رفن  دست  از  به  صلح، 

هدفمند  قتل های  نینجامد.  افغانستان  در  اخیر  دهه ی 

نگرانی ها  این  از  بخشی  زن،  مدنی  و  رسانه ای  فعاالن 

والیت های  در  که  زنانی  از  برخی  شده،  باعث  و  است 

مدنی  فعالیت های  و  رسانه ای  کارهای  در  مختلف 

مرصوف اند، دست از کار بکشند و یا مدیران رسانه های 

والیتی، به دلیل تهدیدهای موجود، کارمندان زن شان را 

از وظیفه برکنار کنند.

جو  در  که  قدرتی  دیگر،  از سوی  است.  برتری طلبانه  دید 

اجتامعی شهرهای افغانستان هامن قدرت فزیکی در نظر 

گرفته می شود و این مسئله میان مردان تصور قدرمتند بودن 

را به میان آورده است.

هرچند ممکن است، مردم فکر کنند به نسبت پوشش بعضی 

از دخرتان جوان، آن ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند اما 

چنین نیست.

 فریبا – نام مستعار- دخرت جوانی است که از چشم دیدهایش 

چنین می گوید: باری از دانشگاه رخصت شده بودم، داخل 

ملی بس متوجه مردی میان سالی شدم که به شدت خودش 

را به خامنی که چادری پوش بود، نزدیک می کرد. او اضافه 

می کند که در آن روز تحمل دیدن آزار آن زن را نداشته و به 

مرد حمله ور شده است.

فریبا هم چنان از روزی قصه می کند که یکی از مردان جوان 

از میان یک گروه، در راهرو کنار رسک دست او را به قصد 

آزار جنسی ملس کرد است. او می گوید، آزار خیابانی تبدیل 

به فرهنگ شده و مردان بیشرت به صورت گروهی به این کار 

می پردازند.

احساس  زنان،  قبال  در  جامعه  جنسیتی  و  سنتی  دید 

برتری طلبی و قدرمتند مردان و احساس بیگانگی باشندگان 

کابل با حضور زنان در اجتامع، زمینه ای را به وجود آورده که 

متام زنان قربانی آزارهای خیابانی شوند.

در  بیشرتی  زنان  دور،  نه چندان  آینده ی  در  شک  بدون 

اجتامع حضور خواهند یافت و این می تواند باعث شکسن 

مرزبندی های اجتامعی شود. اگر توجهی به  اداره و اصالح 

چنین وضعیتی نشود، بدون شک زنان بی شامری قربانی 

است  ممکن  مسئله  همین  شد.  خواهند  جنسی  تجاوز 

بسیاری از آن ها را از حضورشان در اجتامع پشیامن کند. 

این روند می تواند گرایشی را در گروهی از زنان و مردان، به 

وجود بیاورد که دوباره آن ها فعالیت های زنان را خالصه به 

ایفای نقش در چهاردیواری های خانه کنند.

خیابانی  آزارهای  مورد  که  افرادی  از  یکی  به عنوان  فریاد 

قرار گرفته، از نهاد های تعلیمی و تحصیلی می خواهد تا در 

زمینه توجه بیشرتی کرده و طرح اصالح بنیادی جامعه را در 

مکاتب و دانشگاه ها بریزند.

حقیقت این است که اگر نهادهای مسئول به این واقعیت 

اجتامعی توجه نکنند و از هر راه ممکن به اصالح جامعه 

پیکر  بر  جربان ناپذیری  رضبه ی  است،  ممکن  نپردازند، 

جامعه وارد شود.

در  زنان  از  دردی  و  برسد  مرصف  به  سطحی  و  منایشی 

افغانستان را درمان نکند.

2: نبود اراده و باور از سوی مقامات بلندپایه ی دولتی که 

از  است،  افغانستان  در  مردانه  قدرت  مناسبات  نتیجه ی 

دالیل دیگری بود که نقش زنان را به پست های منایشی 

در ادارات دولتی تقلیل داد و فرصت هایی که باید برای 

این قرش جامعه در نظر گرفته می شد، در زد و بندهای 

تقسیم قدرت بین جریان های سیاسی و رسان حکومت، 

قربانی شد. قدرت در افغانستان، پیش از 2001، کامالً 

وارد  نیز  پس ازآن  وجهه،  این  و  داشت  مردانه  وجهه ی 

به عنوان  مردان  آن،  در  که  شد  سیاسی  جدید  ساختار 

تقسیم  و  شدند  میدان  وارد  سیاسی،  اصلی  بازیگران 

تعلق  مردانی  به  بیشرت  بین جریان های سیاسی،  قدرت 

گرفت که بخشی از این جریان ها بودند.

شاید حیرت آور و مسخره  به نظر برسد؛ اما این واقعیت دارد 

و ما هر روز شاهد آن هستیم. این مرزهای آهنین تنها به 

موترهای همگانی خالصه منی شود؛ بلکه در بسیاری موارد 

وجود دارد.

اماکن عمومی شهرها  در  تنها  زنان  از طرف دیگر، حضور 

پذیرفته شده است نه بیشرت. اگر مرزبندی های اجتامعی تا 

این حد شدید منی بود و دخرتان می توانستند در مکان های 

شخصی تری مانند خانه  ی مردی حضور یابند، چه اتفاقی 

تجربه ی  جوان  دخرت  هر  که  وضعیتی  در  می افتاد؟ 

خیابان آزاری دارد، حتم دارم در صورتی که مرزبندی های 

ما از سطح اماکن عمومی فراتر می رفت، بسیار زنان قربانی 

تجاوزهای جنسی بودند.

حد  آخرین  کابل،  شهر  سنتی  وضعیت  به  توجه  با 

خیابان آزاری ها  همین  می تواند  جنسی  مزاحمت های 

به حساب آید؛ چون بیشرت آن در مکان های عمومی امکان 

ندارد.

سوزان براون میلر در مورد تجاوز جنسی نظریه ای دارد؛ این 

تجاوز جنسی  قربانی  زنان  که متام  می گوید  ما  به  نظریه 

)هر نوع آزار جنسی که خیابان آزاری در کابل نوعی از آن  

است( هستند؛ حتا اگر هرگز مورد تجاوز واقع نشوند. زنان 

اگر در بیرون رفن از خانه، بیم ناک باشند نیز به گونه ای 

از تجاوز محسوب می شود. میلر تجاوز جنسی را جزیی از 

نظام تهدید مردانه دانسته که همه ی زنان را در اضطراب 

نگه  می دارد. 

می گوید،  فریاد  گفته،  میلر  براون  که  هامن گونه 

تصمیم گیری های  از  بسیاری  بر  کابل  خیابان آزاری های 

زنانه ی او سایه می افکند؛ از انتخاب موتر گرفته تا انتخاب 

به  توجه  با  را  بیشرت  موارد  و  دکان  رفت وآمد،  مسیر  در 

می گوید  او  مثالً؛  می کند.  انتخاب  سطح  خیابان آزاری ها 

راه  طوالنی تری  نگیرد،  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  این که  برای 

را نسبت به مسیرهای کوتاه تر ترجیح می دهد. این خود، 

تأییدکننده ی حرف میلر است که گفته بود متام زنان قربانی 

آزار های جنسیتی هستند.

از جانب دیگر، چنان چه در باال از قول آنتونی گیدنز آورده 

نگاه  در  است  ممکن  که  آن گونه  جنسیتی  آزار های  شد؛ 

اول به نظر برسد، نتیجه ی میل جنسی لربیز نیست؛ بلکه 

نتیجه ی پیوند های میان متایل جنسی و احساس قدرت و 

برتری است.

عموم،   به صورت  کابل  شهر  در  زنان  قبال  در  مردان  دید 

از  پس  قرن  یک  که  روزی  مارچ،  هشتم  از  تجلیل 

اعرتاضات جنبش های زنان، از سوی سازمان ملل متحد 

به عنوان روز جهانی شناخته شد، در افغانستان تا این که 

به تحلیل وضعیت زنان بپردازد، به تجلیل از زنان پرداخته 

و با تقدیر عده ای از زنان زیر نام فعال مدنی یا اجتامعی، 

آن چه  چون  می شود؛  سپری  ترشیفاتی،  برنامه های  در 

این روز را به عنوان روز زنان درج تقویم جهانی کرد، در 

افغانستان هنوز به صورت تجربی به وجود نیامده است.

سال  در  که  بود  اعرتاض هایی  نتیجه ی  مارچ،  هشتم 

نیویورک  در  نساجی  کارخانه های  زنان  میالدی،   1875

قواعد  و  کاری  اوقات  بودن  زیاد  دلیل  به  امریکا، 

راه  به  کارگر،  زنان  علیه  کارخانه داران  سفت وسخت 

به  پولیس  سوی  از  که  اعرتاض هایی  شد؛  انداخته 

سال   32 انجامید.  خاموشی  به  و  شد  کشیده  خشونت 

در  زنان   1907 سال  در  اعرتاض ها،  این  رسکوب  پس 

امریکا، بار دیگر اعرتاض های گسرتده ای را علیه قوانین 

کارخانه ها بر کارگران زن به راه انداختند؛ اعرتاض هایی 

که هرچند با خشونت پولیس جواب داده شد؛ اما دولت 

امریکا را مجبور کرد دو سال پس ازآن –در 1909- هشت 

مارچ را، به عنوان روز ملی زنان ثبت تقویم امریکا کند. 

در سال 1975، دقیقاً یک قرن پس از اولین اعرتاض های 

زنان در نیویورک امریکا، سازمان ملل متحد، این روز را 

وارد تقویم جهانی کرد و دو سال بعد، -در سال 1977- 

یونسکو نیز این روز را به عنوان روز جهانی زنان شناخت. 

اولین تالش های برای رسیدن زنان به حقوق مساوی  از 

نقاط  زنان در  امروز،  تا  با مردان و رشایط کاری مساعد 

دست  مساوی  حقوق  به  کرده اند  سعی  جهان،  مختلف 

این اعرتاض ها شکل  بار  اولین  یابند. در کشورهایی که 

گرفت، زنان توانسته اند، در مناسبات مختلف اجتامعی و 

سیاسی، جایگاه شان را دوشادوش مردم به اثبات برسانند 

و دولت ها را، مکلف به تصویب قوانینی کنند که در آن، 

مناسب  فرصت های  و  مساوی  حقوق  از  مردان  و  زنان 

برخوردار باشند.

برای  تالش هایی  هرچند   ،2001 از  پس  افغانستاِن  در 

برابری جنسیتی، تساوی حقوق مردان و زنان و هم چنان 

نهادهای  سوی  از  زنان،  به  مثبت  تبعیض  شدن  قایل 

انجام  خارجی  و  داخلی  خصوصی  مؤسسات  و  دولتی 

به  مقایسه  در  تالش ها،  این  مختلف،  دالیل  به  اما  شد؛ 

زاده  کابل  و در شهر  دارد  –نام مستعار- 22 سال  تهمینه 

بار حدود 16 سال داشت  اولین  او می گوید؛  شده است. 

که از جانب مرد میان سالی در راه برگشت از مکتب، مورد 

خیابان آزاری قرار گرفته است.

خیابان آزاری در شهر کابل میان مردان به فرهنگ واکنشی 

در برابر حضور زنان تبدیل شده است. شواهد نشان می دهد 

حتا دخرتانی که هنوز کودک اند، از این مسئله ی در امان 

این  تا  بی دلیل  اجتامعی منی تواند  این چالش  نبوده اند. 

حد برسد.

پرداخته  مشکل  این  خطرات  و  عوامل  به  نوشته  این  در 

خواهد شد.

باور اغلب مردم در جوامع سنتی این گونه است: زنان باید 

در چهاردیواری های خانه نقش شان را ایفا کنند. در میان 

نقش هایی که باور  عامه برای زنان تعریف می کند، یکی هم 

جنسی  نیاز های  برآوردن  است؛  مرد  جنسی  نیازهای  رفع 

مردان در یک معادله ی نابرابر و یک طرفه در اذهان مردم در 

نظر گرفته می شود.

این باور ممکن است به فرد بگوید که زن قبل از آن که انسان 

باوری را در میان  توانایی اعامل  این فکر  باشد زن است. 

مردان  ارضای  وسیله ی  عموم  افکار  در  زن  که  دارد  مردم 

زشتی  عمل  هر  به  منجر  جنسی  باورهای  شود.  پنداشته 

آن جا  اعامل،  این  است.  تا حدودی یک طرفه  که  می شود 

ناخوشایند می شود که آزادی تعدادی زیادی از شهروندان 

را محدود می کند.

تحقیقی در میان 1 هزار و 236 زن در لندن صورت گرفته 

و در سال 1985 به نرش رسیده، نشان می دهد که از هر 

شش زن شاغل یک تن آن ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 

است و از میان هر پنج نفر یکی از آن ها با مبارزه مانع اقدام 

واقعی  رقم  که  است  حالی  در  این  شده اند.  تجاوزکاران 

)آنتونی  باشد  بیشرت  می تواند  برابر  پنج  تا  مواردی  چنین 

گیدنز، 1390، ص: 220(.

اما تکان دهنده  انجام نشده  این پژوهش در کابل  هرچند 

است. باید توجه داشت که در لندن درصد باالی زنان در 

به  شهر کابل، کار  و غیردولتی، در مقایسه  ادارات دولتی 

م  کا نا ی  تژ سترا ا و  چ   ر ما  8
ن نستا فغا ا ر  د جنسیتى  ی  بر برا

ند ی ا ر زا ن آ با خیا نی  با قر ن  آ ن  زنا همه ی  که  ی  شهر ؛  بل کا

زاهد مصطفا

طاهر احمدی

(John Moore/Getty Images)
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علی شیر شهیر

قندهار بود. او در حالی که از محل زندگی خود در شهر 

قندهار در حال رفن به کار خود بود، به سمت یک تاکسی 

می رفت که در 25 اکترب سال 2020 توسط یک فرد مسلح 

ناشناس به قتل رسید.

مالله میوند

مالله میوند، خربنگار رادیو و تلویزیون انعکاس، در تاریخ 

فرد  یک  سوی  از  حمله ای  در  سال 2020،  دسامرب  دهم 

مسلح در جالل آباد، به همراه راننده اش کشته شد. مالله 

اولین نفری در خانواده اش نبود که مورد هدف قرار گرفت. 

پنج سال قبل مادر او که یک فعال مدنی بود، نیز توسط 

افراد مسلح ناشناس کشته شده بود.

فرشته کوهستانی

بود  دموکراسی  و  زنان  حقوق  فعال  یک  کوهستانی  خانم 

مسلح  افراد  توسط  دسامرب سال 2020  تاریخ 24  به  که 

ترور شد.  کاپیسا  والیت  در  خانه اش  نزدیکی  در  ناشناس 

از  حامیت  برای  را  برنامه هایی  مرتب  به طور  کوهستانی 

رسانه های  از  و  می کرد  تنظیم  افغانستان  در  زنان  حقوق 

اجتامعی به عنوان بسرتی برای پیام رسانی استفاده می کرد.

افزایش این قتل های زنجیره ای و موارد حاد خشونت در برابر 

زنان، واکنش های گسرتده ای داخلی و بین املللی را نیز در 

پی داشته است.

شهرزاد اکرب، رئیس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

امسال  جنوری  اول  از  که  نوشت  توییرتش  صفحه ی  در 

جان های شان  افغانستان  در  مسلکی  زن  چندین  تاکنون 

را در حمله های هدفمند از دست داده اند. او گفته که در 

این میان چهار زن در ننگرهار کشته شدند که سه تن آن ها 

کارمند رسانه ها و یک تن آن داکرت بود. دو قاضی زن هم 

شهر  در  ناشناس  مسلح  افراد  تیراندازی  در  پیش  چندی 

کابل کشته شدند.

خانم اکرب تأکید کرده است: »این جنگ هزینه هنگفتی را 

بجا مانده، دست از قتل های هدفمند بردارید.«

از سویی هم چندی پیش، در پی ترور شدن دو قاضی زن در 

کابل، سفارت آمریکا در افغانستان خطاب به طالبان گفت، 

چنین اقداماتی که این گروه مسئولیت آن را به دوش دارد، 

خشم جهان را برمی انگیزد.

اگر چه طالبان در پیامی به رسانه ها، دست داشن در این 

رویدادها را همواره رد می کنند.

اما راس ویلسون شارژدافیر، سفارت ایاالت متحده آمریکا در 

کابل ضمن محکوم کردن ترور دو قاضی زن، در حالی که 

خواستار انجام تحقیقات رسیع در مورد آن شد، طالبان را 

مسئول چنین حمالت دانست.

میان خربنگاران زنان در ننگرهار و حتا در کابل ایجاد شود. 

چهار روز پس از کشته شدن این سه کارمند زن تلویزیون 

روزنامه  به  محلی  رسانه ی  این  رییس  انعکاس،  خصوصی 

تا بهرت شدن وضعیت  تأیید کرد که پس ازاین  صبح کابل 

زن  کارمندان  رسانه شان  در  منی توانند  دیگر  امنیتی، 

استخدام کند.

ننگرهار  در  انعکاس  خصوصی  رادیو-تلویزیون  مسئوالن 

تا  کرده اند  توصیه  رسانه  این  زن  کارمندان  به  همچنین 

آقای لطیف  امنیتی، در خانه مبانند.  بهرت شدن وضعیت 

و  رسانه  این  کارمندان  شدن  کشته  را  تصمیم  این  دلیل 

همچنین وجود تهدیدات جدی علیه خربنگاران زن در این 

روی  منفی  بسیار  تأثیرات  حالت  »این  کرد.  عنوان  والیت 

کار رسانه ها می گذارد. ما بسیار با مشکالت زیادی مواجه 

هستیم، شاید دیگر نتوانیم کارمندان زن استخدام کنیم.«

جایزه  که  کرده  اعالم  امریکا  خارجه  وزارت  حال  این  با 

افغانستانی  زن  به هفت  را  امسال  »زنان شجاع«  افتخاری 

که در طول سال 2020 درنتیجه حمالت هدفمند در این 

کشور کشته  شده، اهدا می کند.

فاطمه خلیل،  کارمند سابق کمیسیون حقوق برش، ژنرال 

رشمیال فروغ، رییس پیشین بخش جنسیت ریاست امنیت 

پیشین  افرس  رجبی،  فاطمه  قابله،  نورزاد،  مریم  ملی، 

پلیس، فرشته، افرس پیشین پلیس در اداره امور زندان ها در 

کندهار، مالله میوند، فعال حقوق زن و گرداننده تلویزیون 

فعال  و فرشته کوهستانی،  ننگرهار  انعکاس در  خصوصی 

حقوق زن در کاپیسا، از جمله هفت زنی است که شامل این 

جایزه ی معترب بین املللی شده اند.

دولت  جانب  از  سال  هر  شجاع«  »زنان  بین املللی  جایزه 

آمریکا به زنانی اهدا می شود که خود را وقف تغییر زندگی 

این  اهدای  است  قرار  کرده اند.  کشورهایشان  در  مردم 

مراسمی  در  امروز  افغانستانی،  زنان  به  افتخاری،  جایزه ی 

که در هشتم مارچ -روز جهانی همبستگی زن- در واشنگن 

آمریکا  اول  بانوی  بایدن،  جیل  سوی  از  می شود،  برگزار 

مراسم  امریکا  خارجه  وزارت  شود.  تقدیم  رسمی  به صورت 

به گونه   کرونا  همه گیری  علت  به  را  امسال  جایزه  اهدای 

مجازی برگزار می کند.

وزارت خارجه امریکا با انتشار فهرست این هفت زن قربانی 

آن ها  که  کرده  اعالم  افغانستان،  در  هدفمند  حمالت 

جان های شان را در جریان کار برای بهرت ساخن افغانستان 

و بهبود زندگی مردم این کشور از دست داده اند.

فاطمه خلیل

فاطمه خلیل، مسئول ارتباط با متویل کنندگان کمیسیون 

 2020 سال  جون  ماه  در  افغانستان  برش  حقوق  مستقل 

در حالی که در کابل به طرف دفرت خود می رفت، درنتیجه 

کشته  راننده اش  با  همراه  مقناطیسی  مبب  یک  انفجار 

شد. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفت 

و مشخص نشد چه کسانی و به چه دلیلی آن ها را هدف 

قرار دادند.

فاطمه خلیل 24 ساله، در سپتامرب سال گذشته و پس از 

مرکزی  آسیای  آمریکایی  دانشگاه  از  شدن  فارغ التحصیل 

در »بیشکک«، به کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

ملحق شده بود.

مریم نورزاد

کادر  بیامرستان  در  کار  از  قبل  که  قابله ای  نورزاد،  مریم 

والیات  در  دورافتاده  مناطق  در  مرز،  بدون  پزشکان 

سال  مه   12 در  می کرد.  خدمت  بامیان  و  میدان وردک 

2020، سه فرد مسلح به زایشگاه این بیامرستان در غرب 

کابل حمله کردند، اما مریم حارض نشد بیامر خود را که در 

حال زایامن بود، رها کند. مریم، بیامر وی و نوزاد تازه متولد 

شده در مجموعه زایامن کشته شدند.

فاطمه رجبی

غزنی  از والیت  پلیس 23 ساله،  افرس  فاطمه رجبی، یک 

و عضو بخش مبارزه با مواد مخدر بود. او در جنوری سال 

2020 با یک بس مسافربری غیرنظامی به روستای محل 

زندگی خود در ولسوالی جاغوری سفر می کرد که طالبان 

مقامات  گرفتند.  اسارت  به  را  او  و  متوقف  را  مینی بوس 

غزنی گفتند که دو هفته بعد، طالبان او را کشتند و بقایای 

برای  بود،  را که دارای زخم گلوله و عالئم شکنجه  بدنش 

خانواده اش فرستادند.

ژنرال رشمیال فروغ

ژنرال رشمیال فروغ، رئیس واحد جنسیت اداره امنیت ملی 

قبالً  بود که  نهاد  این  باسابقه  افرسان  از  افغانستان، یکی 

علیه  مخفی  مامور  و  آدم ربایی  ضد  بخش  رئیس  به عنوان 

شبکه های جرمی کار می کرد. ژنرال فروغ در مارچ 2020 

در  شده  جاگذاری  مغناطیسی  مبب  انفجار  در  کابل  در 

موترش هدف قرار گرفت.

او به همراه سه نفر دیگر در این انفجار در نزدیکی »قاضی 

پالزای« کابل، پایتخت، زخمی شده بود، یک روز پس ازاین 

حادثه و بر اثر شدت جراحات درگذشت. هنوز هیچ گروهی 

مسئولیت ترور ژنرال »رشمیال فروغ« را برعهده نگرفته است.

فرشته امیرمحمد

فرشته فرزند امیرمحمد، زندانبان 35 ساله در اداره زندان 

دلیل  به  افغانستان  در  زن   146 گذشته،  سال  یک  در 

شده   کشته  هدفمند  قتل های  و  خانوادگی  خشونت های 

نهادهای  نگرانی  زنان،  کشتار  مهم  عامل  دو  این  است. 

از این کشور،  افغانستان و بیرون  حامی حقوق زنان را در 

برانگیخته است.

نوع  که  می گوید  افغانستان  زنان  امور  وزارت  حال  این  با 

خشونت در برابر زنان افغانستانی در سال روان خورشیدی 

تغییر چشم گیری داشته و موارد داغ خشونت به شمول قتل، 

لت وکوب، قطع اعضای بدن، زخمی کردن و کار اجباری به 

گونه ی کم پیشینه ای افزایش یافته است.

هزار  روان خورشیدی، 7  در سال  که  می گوید  وزارت  این 

قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است که در این 

میان، دست کم 136 زن درنتیجه ی خشونت های خانوادگی 

در این کشور به قتل رسیده اند.

به  افغانستان  زنان  امور  وزارت  سخنگوی  دادرس،  رویا 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که این رقم نسبت به سال 

از  بیش  بوده-  قضیه   90 حدود  قتل  موارد  -که  گذشته 

پنجاه درصد افزایش یافته است. به گفته ی خانم دادرس، 

قضیه  به 1300  نزدیک  که  شده  ثبت  خشونت  بلندترین 

از جمله قتل، رضب و شتم،  می شود، موارد حاد خشونت 

فرار از منزل و پرداخت نکردن نفقه بوده است.

دوران  و  کرونا  ویروس  شیوع  افغانستان،  زنان  امور  وزارت 

افزایش خشونت های  اصلی  دلیل های  از  یکی  را  قرنطین 

خانوادگی عنوان می کند. به باور این وزارت شیوع ویروس 

کرونا و رشایط قرنطین سبب حضور بیشرت مردان در خانه 

و حاد شدن خشونت های کوچک و پنهان شده که منجر به 

قتل شده است.

از مجموع 7 هزار خشونتی که در این وزارت به ثبت رسیده، 

برای  و  دارد  جرمی  بعد  بیشرت  آن که  قضیه  هزار  چهار 

رسیدگی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده، دو هزار 

قضیه از طریق مشورت های حقوقی و نزدیک به 700 قضیه 

از راه میانجیگری حل وفصل شده و نزدیک به سه هزار قضیه 

از مجموع قضیه های ثبت شده، هنوز در دوران بوده و کار 

برای رسیدگی آن ها جریان دارد.

قتل های هدفمند و جایزه ی شجاعت

در  هدفمند  و  زنجیره ای  قتل های  افزایش  با  هم زمان 

افغانستان، زنان نیز از قربانیان این قتل های مرموز بوده اند. 

به اساس آمار، در سال روان خورشیدی، 10 زن افغانستانی 

که بیشرت آن ها فعاالن مدنی و خربنگار بودند، درنتیجه ی 

قتل های هدفمند کشته شده است.

در آخرین رویداد ترور فعاالن رسانه ای زن، سه کارمند زن 

سال  مارچ  دوم  در  ننگرهار  والیت  در  انعکاس  تلویزیون 

شهر  در  ناشناس  مسلح  افراد  تیراندازی  در  میالدی  روان 

جالل آباد کشته شد. این سه زن، کارمندان بخش دوبله این 

تلویزیون بودند و در راه بازگشت از دفرت به خانه هدف حمله 

قرار گرفتند.

سعدیه سادات، شهناز رئوفی و مرسل وحیدی سه کارمند 

 )12( سه شنبه  روز  عرص  که  انعکاس  خصوصی  تلویزیون 

حوت در حملۀ مسلحانه در شهر جالل آباد کشته شدند و 

یک رهگذر زن زخم برداشت.

در  انعکاس  تلویزیون  در  این سو  به  دو سال  از  که  سعدیه 

ننگرهار رسیال های ترکی هندی و دیگر رسیال ها را به زبان 

پشتو دوبله می کرد، دخرت جوانی بود که با متام آرمان هایش 

زیر خاک شد.

می گوید،  انعکاس  رادیو-تلویزیون  رییس  لطیفی،  زملی 

اما  منی شد،  ظاهر  تلویزیون  صفحه ی  در  سعدیه  هرچند 

تا  سعدیه  داشت.  زیادی  عالقه مندان  درامه ها  در  آوازش 

رشته ی  داشت  آرزو  و  بود  کرده  تحصیل  چهاردهم  صنف 

حقوق را بخواند. شهناز رئوفی و مرسل وحیدی نیز همکاران 

دیگر سعدیه بودند که هر دو دانش آموز مکتب بودند.

در  مسلحانه  حمالت  از  ترسی  که  شد  سبب  رویداد  این 

ترورهای هدفمند و خشونت های خانوادگی؛

ست ا ه  شد کشته  شته  گذ ل  سا یک  ر  د  

فاطمه رجبیفرشتهفرشته کوهستانیمریم نورزاد

شرمیال فروغ فاطمه خلیل ماللی میوند
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از  زن  یک  زن،  خربنگار  هر  ترور  با  همه،  از  نخست 

همین  به  که  چیزی  می شود؛  کم  خربنگاری  جامعه ی 

سادگی فضای رسانه ها را جنسیت زده و مردانه می کند. 

مردانه می شود،  زمانی که فضای رسانه  دیگر،  در سوی 

جهان  از  بازتابی  نیز  می رساند  مردم  برای  رسانه  آن چه 

مردانه خواهد بود.

تغییر  و  قدرت شکل دهی  که  رسانه  فضای  بودن  مردانه 

درگیر  دارد،  را  فرهنگ همگانی  پرورش  و  افکار عمومی 

پرورش و گسرتش مردساالری در جامعه می شود؛ این در 

امروزی  باورهای  راه رسانه ها می شود  از  حالی است که 

اصول  این که  تا  کرد  جمعی  ذهن  وارد  را  زندگی  به 

حقوق برشی به عنوان ارزش های اساسی جامعه از سوی 

شهروندان پذیرفته شود.

دیداری  رسانه های  به ویژه  و  رسانه ها  در  زنان  بودن 

سیاسی،  گوناگون  برنامه های  در  کارشان  ادامه ی  و 

که  می شود  باعث  تفریحی،  و  ورزشی  فرهنگی، 

شده  نهادینه  جامعه  ذهن  در  باور  این  آهسته آهسته 

متامی  در  حضور  حق  کنش گر  به عنوان  نیز  زنان  که 

بخش های زندگی جمعی را دارند.

می نشینند  تلویزیون  پای  باهم  خانواده ها  که  هنگامی 

آن  در  که  می کنند  متاشا  را  تلویزیونی  برنامه ی  یک  و 

یا  و  می برند  پیش  را  برنامه  باهم  زن  و  مرد  کارمند  دو 

می برد،  به پیش  را  برنامه ای  به تنهایی  زن  خربنگار  یک 

رفته رفته اعتامد به کار زنان و محیط کار در خانواده ها به 

وجود آمده و کودکان در خانه با این اندیشه بزرگ شوند 

که زنان نیز حق کار در جامعه را دارند و این جزو حقوق 

باعث  این  از سویی هم در درازمدت  طبیعی شان است. 

می شود که خانواده به حق کار زنان ارزش بگذارد و بودن 

زنان و دیدن شان از سوی دیگران در جامعه تابو نباشد.

از سویی هم ترور خربنگاران زن، باعث می شود که دیگر 

خربنگاران زن به کار در رسانه دلرسد شده و از پیشه ی 

خربنگاری کنار بروند؛ زنان خربنگار برای حفظ جان شان 

ناچارند، این انتخاب را در پیش بگیرند.

به اساس آمار نی، در شش سال گذشته بیشرت از 900 

خربنگار و کارمند رسانه ای زن، شغل شان را ترک کرده اند 

که 40 درصد آن در سال روان اتفاق افتاده است.

مانع  خود  رسانه ها،  در  زنان  نبودن  دوم؛  گام  در 

کل  دادستانی  اداره  قدمی  چند  در  زن  دادستان  دو 

شدن،  کشته  نیز  و  بود  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

در  همه روزه سعی  که  کابل  و  در جالل آباد  زن  داکرتان 

رفع مشکالت خرد و کالن جامعه داشتند، زنگ خطری 

پیش ازاین  که  درآورد. چرا  به صدا  افغانستان  زنان  برای 

تروریستی  گروه های  که  بود  این  بر  مردم  عام  تصورات 

به زنان آسیب منی رسانند و بیشرت اهداف آن ها نظامی 

از  رویدادها نشان داد که تصور همگانی  این  اما  است؛ 

تروریستان اشتباه است و زنان نیز با خطر کالن  اجتامعی 

رویاروی هستند.

مرسل  و  شهناز  سعدیه،  میوند،  مالله  منگل،  مینه 

حبیبی از جمله خربنگارانی بودند که در سال جاری در 

به  تروریستی  گروه های  به دست  دیگر خربنگاران،  کنار 

شکل گیری آزادی بیان در جامعه و بدل شدنش به باور 

ذهنی شهروندان می شود؛ زیرا زمانی که آزادی بیان برای 

است.  معیوب  جامعه  ساختار  باشد،  نداشته  وجود  زنان 

آزادی بیان جزو حقوق برشی شهروندان است که مردان و 

زنان را در بر می گیرد. یک جامعه ی مردم ساالر منی تواند، 

از میان حقوق برشی شهروندان گزینش کند و شامری از 

این حقوق را برای بخشی از جامعه بپذیرد و برای بخشی 

شهروندان  برشی  حقوق  با  که  جامعه ای  در  نه.  دیگر 

در  که  برخورد می شود، فضای مساملت آمیزی  گزینشی 

آن باورهای پیش رو شکل بگیرد و رشد کند، ایجاد نشده 

و اعتامد اجتامعی به وجود منی آید.

به دو  و مردان  زنان  و بدل شدن  اعتامد اجتامعی  نبود 

بهینه ی  انرژی  می شود،  باعث  جامعه،  مخالف  قطب 

که  چیزی  شود؛  عقده گشایی  و  خشونت  رصف  جامعه 

جامعه  در  مدنی  و  انسانی  ارزش های  شکل گیری  مانع 

می شود.

کم ازکم برای این که در مسیر رسیدن به دموکراسی وارد 

شویم، نیاز است که زمینه ی کار زنان به ویژه در رسانه ها 

نه تنها که محدود نشده که باید گسرتش نیز بیابد؛ زیرا 

امنیت  و  کار  حق  نتوانند  زنان  جامعه ای  در  که  زمانی 

برابر  به  تا  رفت  باید  را  درازی  راه  باشند،  داشته  کاری 

جنسیتی رسید. مادامی که در جامعه به برابر جنسیتی 

نرسیم؛ رسیدن به توسعه ی فرهنگی، اجتامعی و سیاسی 

نیز ناممکن است.

قتل رسیدند. زنانی که تنها به خاطر گسرتش آزادی بیان 

و یافن راهی برای بهرت شدن زندگی زنان افغان تالش 

می کردند؛ اما اکنون در بین ما نیستند.

در  زنان  فعالیت های  گسرتش  و  بیان  آزادی  از  ترس 

اجتامع،  در  زنان  فعال  حضور  و  تأثیرگذاری  جامعه، 

گروه های تروریستی را بر آن داشته که عالوه بر اهداف 

قبلی شان زنان فعال را هدف حمالت تروریستی خود قرار 

دهند.

افغانستان  در  زنان  زندگی  مارچ،  هشتم  روز  با  هم زمان 

با موج بیم و ناامیدی گره خورده است. زنان افغانستان 

منی دانند اگر صلح بیاید آیا جایگاهی در جامعه خواهند 

زنان  است؛  هویدا  آن چه  این همه  با  خیر.  یا  داشت 

افغانستان از حقوق خود آگاه اند و در برابر هر آن چه علیه 

حقوق مدنی شان باشد، خواهند ایستاد.

برابری جنسیتی و فساد ساختارمندی که درون ساختار 

قدرت ریشه دوانده است، همه ی این دست آوردها را در 

لبه ی پرتگاه قرار داده است.

افغانستان،  جامعه ی  زن ستیزانه ی  رویداد  تازه ترین  در 

کارمندان زن تلویزیون انعکاس در ننگرهار ناچار شدند 

دیگر به دفرت نروند و از خانه به کارشان ادامه دهند.

گرفته  را  تصمیم  این  پس ازآن  انعکاس  تلویزیون  رییس 

زن  کارمند  سه  تروریستان  سال،  همین  مارچ   2 در  که 

این رسانه را در ننگرهار کشتند. این در حالی است که 

نزدیک به دو و نیم ماه پیش، تروریستان یک خربنگار زن 

دیگر این تلویزیون را نیز کشتند.

ترور خربنگاران زن پیامدهای منفی زیادی را روی جامعه 

دارد و رسیدن به مردم ساالری را نیز دشوار می کند.

ناموسی و خانوادگی و کشن مسافران به شمول زنان و 

کودکان را شامل می شد؛ ولی امسال خشونت ها عالوه بر 

آسیب های جسمی، روح و روان مردم را بیشرت جریحه دار 

نسایی  شفاخانه  در  نوزادان  و  زنان  کشتار  است.  کرده 

از خطرناک  داکرتان بدون رسحد دشت برچی منونه ای 

اعرتاضات  موج  که  بود  زنان  برابر  در  خشونت ها  شدن 

داخلی و جهانی را در پی داشت.

زن   16 بود،  بی نظیر  خود  نوع  در  که  جنایت  این  در 

تازه  که  مادرانی  و  باردار  زنان  داکرتان،  شمول  به 

کودکان شان زاده بود و در بسرت بودند، کشته شد و بیش 

از 17 زن در این حادثه زخمی شد. 

بی پایان  خشونت های  رخدادهای  از  دیگر  یکی  در 

و  قاضی  دو  شدن  کشته  جاری،  سال  در  زنان  برابر  در 

روی  و  افغانستان  در  اسالمی  امارت  رسنگونی  از  پس 

درگیر  افغانستان  شهروندان  زندگی  نو،  نظام  آمدن   کار 

دگردیسی های فراوانی شد. با تغییر در ساختار سیاسی-

شکل  جامعه  در  باورهایی  و  نهادها  افغانستان،  حقوقی 

گرفت که باعث شد، زنان نیز کم ازکم در شهرهای کشور و 

در بیشرت روستاها از حق آموزش وپرورش برخوردار شوند. 

در شهرها زنان پس از پنج سال حبس خانگی، توانستند 

به کوچه و به شهر بریزند و حق کار در بیرون از خانه را 

به دست آوردند.

زنان در نظام حقوقی-سیاسی جدید توانستند از حقوق 

سیاسی یک سان با مردان برخوردار شوند.

و  افغانستان  جامعه ی  زن ستیز  ماهیت  اما  حال  این  با 

تحقق  برای  بیشرت  زمینه سازی  برای  حکومت  کم کاری 

جهان  مختلف  کشورهای  در  همه ساله  مارچ   8 روز  از 

می شود.  بزرگداشت  زنان  همبستگی  روز  به عنوان 

با  روز  این  نیز  افغانستان  در  بدین سو،  چندی  از 

ویژه برنامه هایی در رسانه ها بزرگداشت می شود. پوشیدن 

شال مخصوص نارنجی رنگ، ارایه تقدیرنامه، اهدای تحفه 

و دیگر برنامه هایی ازاین دست حال و هوای روز زن را در 

به  نیز  ارگان های حکومتی  افغانستان دگرگون می کند. 

چاپ نرشیه ها و بولن هایی در این روز بسنده می کنند.

هشتم مارچ امسال با سال های گذشته از برخی جهات 

با  افغانستان  زنان  جامعه  سال  این  در  است؛  متفاوت 

تأثیرات  که  تحوالتی  بود.  روبه رو  بسیاری  دگرگونی های 

آن تا سال ها در جامعه خواهد بود. از آن جمله می توان 

در شبکه های  »نامم کجاست؟« که چند سال  کارزار  به 

اجتامعی افغانستان به راه افتاده بود و پس از تالش های 

خستگی ناپذیر زنان و مردان افغانستان به نتیجه رسید و 

به عنوان یک قانون به مرحله اجرا رسید، اشاره کرد.

تابوی نام بردن از اعضای زن خانواده سنتی که از سال ها 

به این طرف در میان مردم افغانستان وجود داشته و بردن 

نام زنان نوعی بی احرتامی خوانده می شد، با راه اندازی 

این کمپین توجه مردم و جامعه به زن و هویت زنانه جدی 

شد و مردم متوجه آن شدند که زنان هویت مجزای دارند.

 جدا از این که در این سال مبارزات زنان و یافن هویت 

اما خشونت های خانوادگی  مستقل نقطه ی عطفی بود؛ 

و  بیشرت  پیش،  سال های  به  نسبت  زنان  برابر  در 

خطرناک تر بود . میزان خشونت هایی که علیه زنان جامعه 

افغانی صورت گرفته است، بیشرت از ا از نظر آمار و ارقام 

توجه ها را به نوعیت خشونت ها جلب کرده است.

از طرف دیگر، پدیده خشونت بر زنان سال روان میالدی 

را نسبت به دیگر سال ها متامیز کرده است؛ در سال های 

مسموم   چون؛  آزارهایی  جنبه  بیشرت  خشونت ها  قبل، 

کردن دخرتان در مکاتب، کشن زنان و دخرتان به دالیل 

مردانه بودن فضای رسانه 
که قدرت شکل دهی و تغییر 

افکار عمومی و پرورش 
فرهنگ همگانی را دارد، درگیر 
پرورش و گسترش مردساالری 

در جامعه می شود؛ این در 
حالی است که از راه رسانه ها 

می شود باورهای امروزی به 
زندگی را وارد ذهن جمعی کرد 

تا این که اصول حقوق بشری 
به عنوان ارزش های اساسی 
جامعه از سوی شهروندان 

پذیرفته شود.

تابوی نام بردن از اعضای زن 
خانواده سنتی که از سال ها 

به این طرف در میان مردم 
افغانستان وجود داشته و 

بردن نام زنان نوعی بی احترامی 
خوانده می شد، با راه اندازی این 

کمپین توجه مردم و جامعه به 
زن و هویت زنانه جدی شد و 

مردم متوجه آن شدند که زنان 
هویت مجزای دارند.

 جدا از این که در این سال 
مبارزات زنان و یافتن هویت 

مستقل نقطه ی عطفی بود؛ اما 
خشونت های خانوادگی در برابر 
زنان نسبت به سال های پپیش، 

بیشتر و خطرناک تر بود . 

ست ا ست رفتن  ز  د ا ل   حا ر  د که  ی   رد و ست آ د هه  د و  د مجیب ارژنگ

حلیمه دیبا

گی زنان در میان بیم و ناامیدی ایستاد

Ahmad Masood/Reuters
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به  را  و محمد مسئولیت پدرشان  فرزندش عبدالعزیز  دو 

بدوش گرفتند.

رابطه  میان طالبان و جریان سلفی جهادی ازبیک همواره 

عادی نیست، گروه خطابه  امام البخاری در سال 2015، 

با  یولداش  طاهر  جانشین  غازی،  عثامن  آن که  از  پس 

رهرب داعش ابوبکر البغدادی بیعت کرد و به دلیل رابطه  

گرفت؛  قرار  مجازات  مورد  طالبان  طرف  از  القاعده  با 

طالبان در این سال عثامن غازی را با بیش از 100 تن از 

جنگ جویان خطابه امام البخاری در والیت زابل کشتند.

در یازدهمین گزارش که در 27 می 2020 از طرف گروه 

نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، منترش شده، 

آمده است؛ پس از شکنجه ی فزیکی، بیشرت جنگ جویان 

والیت های  در  میانه  آسیای  جهادی  گروه های  با  مرتبط 

طالبان  به  زابل  و  هلمند  جوزجان،  فاریاب،  بدخشان، 

پیوستند.

پس ازآن، نهضت اسالمی ازبیکستان، از هر حمله ی بدون 

هامهنگی طالبان دوری کرد و دوباره تحت قلمرو طالبان 

به فعالیت آغاز کرد.

یولداش،  عبدالعزیز  شخصیت  تأثیرگذاری  اساس  بر 

جنگ جویان مرتبط به نهضت اسالمی ازبیکستان دوباره 

طالبان  از  را  خود  وفاداری  و  شدند  جمع  او  اطراف  در 

گروه های  سایر  ظهور  با  اما  کردند؛  اعالم  القاعده  و 

ازبیکستان  اسالمی  نهضت  میانه،  آسیای  در  تروریستی 

تندرو  جریان  یک  به عنوان  را  خود  افراد  متام  نتوانست 

البخاری  امام  خطابه   گروه  بنابراین  کند؛  حفظ  تاریخی 

پناهگاه امن خود را در افغانستان قلمرو طالبان انتخاب 

کرده است. گروه طالبان، اخیراً بر گروه تروریستی آسیای 

مرکزی در راستای حمله مستقیم باالی نیروهای دولتی 

افغانستان رشایط وضع کرده اند.

پس از توافق صلح طالبان با واشنگن در دوحه، این گروه 

متحدان تروریستی آسیای مرکزی خود را منی گذارند تا 

در  را  القاعده  و  طالبان  با  پیام  اطالعات  و  نوار  عکس، 

رسانه های اجتامعی بارگذاری کنند.

دوحه  توافق  از  پس   2020 اپریل  در  مثال،  گونه ی  به 

رهربی گروه امام البخاری، ابو یوسف مهاجر، مجبور شد 

امریکا  برابر  در  طالبان  پیروزی  وصف  در  که  شعری  تا 

بردارد.  تلگرامش  کانال  از  بود،  رسوده  افغانستان  در 

ابو یوسف، پست دوم خود را در مورد عملیات  هم چنان 

مشرتک گروه های جهادی ازبیک و طالبان علیه نیروهای 

دولتی افغانستان از کانال تلگرامش برداشت.

کرده  بیعت  طالبان  گروه  با  البخاری  امام  گروه شورشی 

است و یکی از متحدان شورشی طالبان در آسیای میانه 

است. در حقیقت نام این گروه امارت اسالمی افغانستان 

– خطابه امام البخاری – است که از نام طالبان اقتباس 

شده است.

در گزارش گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل آمده 

نهضت  از  انشعابی  گروه  البخاری،  امام  خطابه  است؛ 

خانه بربند؛ این که در هنگام بال و گرفتاری برای زن، خود 

مردان زندگی زن، گور زن را کنده اند.

می توانیم،  که  شکلی  هر  به  را  تاریخ مان  باید  ما  اکنون 

بنویسیم. مهم باید ما زنان و عملکردمان باشد، عاری از 

و  تخصص  بخوانیم،  آواز  بگوییم،  شعر  مردان؛  سلطه ی 

قلمرو  زیر  را  خود  فعالیت  که  است  ازبیکستان  اسالمی 

راه اندازی  افغانستان  حکومت  نیروهای  برابر  در  طالبان 

می کند و تصاویرشان مانند جنگ جویان طالبان منترش 

می شود.

جهادی  سلفی  گروهای  که  است  آمده  گزارش  این  در 

امام  خطابه  جمله  از  میانه  آسیای  کشورهای  به  مرتبط 

اسالمی  نهضت  و  جهاد  و  اسالمی  گروه  البخاری، 

دولت  برابر  در  مستقیم  حمالت  حق  ازبیکستان 

افغانستان در ساحات قلمروشان را ندارند. این به دلیل 

کاهش درآمدهایی است که طالبان توسط این گروه ها از 

کشورهای آسیای میانه به دست می آورده اند.

کاهش  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  گزارش  اساس  به 

یافن  به دلیل اختصاص  ازبیک  درآمد گروه های سلفی 

و   )HTS( شام  تحریر  هیئت  گروه های  به  منابع شان 

برابر  در  که  است  سوریه  ادلب  در   )DIN( حارث الدین 

تروریستان »بروی« می جنگند.

 در این گزارش هم چنان مواردی از رهرب »KTJ« ابو صالح 

او  به  اتهاماتی  و  است  پیوسته  القاعده  با  که  االزبیکی 

در  جهادی  گروه  بنیان گذار  اولین  که  آمده  شده،  وارد 

کشورهای اتحاد جامهیر شوروی سابق است و پروپاگاندا 

را علیه هیئت تحریر شام منترش کرده و پول هایی را نیز از 

جریان حارث الدین دزدیده است. طرفداران او نوارهایی 

که  کرده اند  منترش  فرغانه  دره ی  در  را  او  توصیه های  از 

مردم را به جهاد مقدس دعوت می کند.

ساخت  ثابت  دیگر  یک بار  متحد  ملل  سازمان  گزارش 

که طالبان با القاعده و گروه های سلفی جهادی آسیای 

میانه رابطه دارند و با وارد کردن فشارهای دیپلوماتیک بر 

امریکا، می خواهند این کشور را وادار به ترک افغانستان 

کنند.

هم چنان گروه های سلفی جهادی آسیای میانه گفته اند؛ 

عمل  طالبان  با  خود  تعهدات  به  امریکا  که  صورتی  در 

نکند در برابر آنان در افغانستان می جنگیم.

و منی داند  گرفته  قرار  دوراهی  در  بایدن  اداره ی  اکنون 

چگونه رابطه ی طالبان و القاعده را به اساس توافق دوحه 

موردبررسی قرار دهد.

تروریستی  گروه های  نزد  بیعت  است؛  قابل درک  این 

یک ارزش دینی دارد و کسانی که بیعت می شکنند، در 

حقیقت از اوامر خداوند رسپیچی کرده اند؛ بنابراین برای 

بیعت  طالبان  و  القاعده  با  که  تروریستی ای  گروه های 

کرده اند دشوار است که به آن پشت کنند.

دنبال  را  هدف  دو  طالبان  دوحه،  توافق  امضای  با 

امارت  ایجاد  نیز  و  امریکایی  نیروهای  خروج  می کردند؛ 

افغانستان. مال هبت الله رهرب طالبان گفته  در  اسالمی 

است که طالبان با این کار هم خرما به دست  می آوردند 

و هم ثواب؛ یعنی با القاعده و گروه های جهادی آسیای 

قدرت  کار  این  که  را حفظ می کنند  رابطه ی خود  میانه 

آنان را افزایش خواهد داد.

مهارت بیاموزیم و در برابر سنت، عرف و پدیده هایی که 

اگر  حتا  بایستیم؛  می خواهد،  ساکت  و  پرده نشین  را  ما 

نگذارند. بگذاریم سال ها بعد وقتی دخرتان ما در مورد 

ما می خوانند، قضاوت کنند که مادران شان پیش گامان 

رهایی و آزادگی بوده اند.

نویسنده ی گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته 

افغانستان  صلح  گفت وگوهای  روند  موفقیت  که  است 

تأثیر مثبتی روی اوضاع کشورهای آسیای میانه دارد.

از  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  تحلیل گران 

ابراز   )IMU( ازبیکستان  اسالمی  نهضت  فعالیت های 

یکی  توسط  میان سال های 1990  در  که  کرده  نگرانی 

شهر  در  یولداش  طاهر  نام  به  اسالمی  بنیادگرایان  از 

»منانگان« ازبیکستان ایجاد شده است.

سازمان  امنیت  شورای  نظارتی  گروه  تخمین  اساس  به 

به 700  نزدیک  ازبیکستان  نهضت اسالمی  ملل متحد، 

جنگ جو در افغانستان دارد که نزدیک به 70 خانواده از 

کشورهای آسیای میانه با دولت اسالمی داعش شاخه ی 

خراسان و نهضت اسالمی ازبیکستان ملحق شده است.

گروه نظارتی سازمان ملل متحد، هم چنان گفته است که 

یک رابطه ی قوی میان گروه های سلفی جهادی ازبیک – 

خطابه  امام البخاری )KIB( گروه جهاد و اسالم )IJG( – با 

طالبان وجود دارد که متحدان ایدیولوژیکی این گروه در 

آسیای میانه تلقی می شوند.

البخاری  امام  خطابه   است؛  آمده  هم چنان  گزارش  در 

150 جنگ جو دارد که در والیت بادغیس فعالیت دارد. 

هم چنان گروه جهاد و اسالم 100 جنگ جو در والیت های 

شاملی مانند کندز و فاریاب دارد که زیر قلمرو طالبان 

فعالیت می کند.

است  آمده  هم چنان  متحد  ملل  سازمان  گزارش  در 

و  طالبان  رابطه ی  امریکا  و  طالبان  توافق  از  پس  که 

پنهانی  میانه  آسیای  کشورهای  جهادی  سلفی  گروهای 

جریان داشته است. طالبان رابطه ی خود را با گروه های 

تروریستی خارجی ادامه داده  و گروه تروریستی ای مانند 

ازبیک و تاجیک تحت حامیت طالبان حمالت مستقیمی 

را در برابر نیروهای امنیتی – دفاعی راه اندازی می کنند.

گروه جهادی سلفی ازبیک خطابه  امام البخاری، یکی از 

حامیان قوی طالبان در آسیای میانه است.

ملل  سازمان  امنیت  شورای  گزارش  تحلیل  اساس  به 

شدن  کشته  از  پس  البخاری  امام  خطابه  گروه  متحد، 

رهرب ازبیک تبار، عبدالعزیز یولداش، در ولسوالی غورماچ 

ویژه  نیروهای  مستقل  حمله  یک  در  که  فاریاب  والیت 

امنیت ملی کشته شد، بیشرت از پیش مصمم شده است.

راه اندازی شد.  برابر طالبان  در  در 2020  عملیات  این 

اداره ی  از  منبع  یک  امنیتی،  نیروهای  بررسی  از  پس 

استخباراتی کشور گفت که در عملیات نیروهای امنیتی 

شده  کشته  شاملی  والیت  در  یولداش  عبدالعزیز  ملی 

تروریستی  گروه  بنیان گذار  فرزند  عبدالعزیز  است. 

در  که  بود  یولداش  طاهر  ازبیکستان،  اسالمی  نهضت 

کنار طالبان می جنگید و رابطه ی نزدیکی با رهرب سابق 

القاعده، اسامه بن الدن داشت.

طاهر یولداش در حمله هواپیامی بدون رسنشین امریکا  

در 27 آگست 2009 در وزیرستان شاملی کشته شد و 

عموماً  که  دانش  و  فکر  اهل  زنان  تاریخ  و  رسنوشت  بر 

برخوردار  عادی  زنان  از  بیشرت  زندگی،  موهبت های  از 

و  خود  از  نوشن  که  بگویم  می توانم  به جرئت  بوده اند. 

تجربه های خود به رصاحت، بدون این که زن سایه مسلط 

مرد را بر رس خود احساس کند، در تاریخ زنان ما اتفاق 

نیافتاده است.

بوده؛  زنان  دست به گریبان  بی شامری  مصلحت های 

زندگی خانوادگی، پرده پوشی، آبروداری و بسیاری دیگر 

که  است  بوده  ناعادالنه ای  و  سخت  فرهنگ  معایب،  از 

بهره برداری  کفه  و  خورده  آب  دینی  تربیت  رسچشمه  از 

از  است.  می کرده  سنگین تر  مرد  برای  را  زندگی  از 

گذشته ها باورهایی وجود داشته که زن لباس مرد است 

و باید عیب هایش را بپوشاند؛ یعنی این که اشتباهات را 

نادیده بگیرد، کمبودها را به روی اش نیاورد و اگر ظلمی 

او رفت، سکوت کند. در حالت برعکس  بر  از طرف مرد 

روی  مرد  طرف  از  زن  برای  آبروداری  این  زمانی  چه  اما 

داده است؟! کافی بوده است دو مرد به عنوان شاهد، به 

یا حقیقتی شهادت داده باشند، زن و زندگی و  توهمی 

مادرانگی اش زیر تل سنگ دفن شده است. این جا مردان  

زندگی آن زن کجا بوده اند که از جرم نکرده یا کرده زن، 

پرده پوشی و آبروداری کنند و جان و زندگی زن را بخرند؟

 رشم از داشن حتا زنی متفکر و اهل قلم در خانه، مردان 

را بر آن داشته که هرن و تفکرش را هم زیر سایه ی مردان 

در سوم فربوری 2021 شورای امنیت سازمان ملل متحد، 

بیست وهفتمین گزارش خود را در راستای تهدید هایی از 

سوی تروریزم جهانی که دربرگیرنده ی القاعده، داعش و 

سایر گروه ها است منترش کرد.

در  جهادی  سلفی   گروه های  رابطه ی  گزارش  این  در 

به  القاعده  و  طالبان  گروه  با  میانه   آسیای  کشورهای 

تصویر کشیده شده که یک رابطه ی تنگاتنگ گفته شده 

است.

گروه  نظارتی سازمان ملل متحد، گفته است که وضعیت 

تأثیر  میانه  آسیای  کشورهای  اوضاع  روی  افغانستان 

بسیاری دارد. موفقیت روند گفت وگوهای صلح افغانستان 

که در حال حارض در قطر جریان دارد، تأثیر مثبتی روی 

اوضاع پنج کشور آسیایی که متحد اتحاد جامهیر شوروی 

سابق بودند، خواهد گذاشت.

یکی از این گروه ها نهضت اسالمی ازبیکستان است که 

اکنون  و  یافت  حضور  افغانستان  در   90 دهه ی  از  پس 

مدت  این  در  می کند.  فعالیت  طالبان  پشتیبانی  با  نیز 

طالبان  با  میانه  آسیای  اسالم گرای کشورهای  گروه های 

به گروه های جهادی جهانی  و  بیعت کرده اند  القاعده  و 

پیوسته اند.

این گروه از سال های 1999 – 2000 تالش هایش را از 

دره ی فرغانه، ساحه ی مرزی میان کشورهای قرغیزستان، 

ازبیکستان و تاجیکستان بسط داده اند.

گروه های  اما  شده  امضا  دوحه  توافق نامه ی  این که  با 

که  گفته اند  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نظارتی 

کشورهای  در  جهادی  سلفی  گروه های  با  هنوز  طالبان 

آسیای میانه رابطه دارند.

این در حالی است که گروه طالبان در توافق نامه دوحه 

و  القاعده  شبکه ی  با  را  خود  رابطه ی  که  کرده اند  تعهد 

سایر گروه های تروریستی خارجی قطع کرده و اطمینان 

برابر  در  افغانستان  خاک  از  منی گذارند  که  بودند  داده 

منافع امریکا و متحدانش تهدیدی واقع شود. از طرفی 

هم رهربی طالبان ادعا کرده که این گروه با هیچ گروه 

تروریستی بیرونی رابطه  ندارد.

گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد مدارکی 

در مورد رابطه و تبادل نظر میان طالبان و شبکه ی القاعده 

دریافته است و این شواهد نشان می دهد که هردوی این 

گروه ها با گروه های سلفی جهادی در کشورهای آسیای 

میانه رابطه دارند.

القاعده  که  است  آمده  گروه  این  بیشرت  جزییات  در 

در  بیشرت  قدرت  برای  تالشی  خود  نفوذ  از  استفاده  با 

افغانستان دارد و حمالت موفقی را در قلمرو طالبان در 

این کشور انجام می دهند.

محبوبه ابراهیمی
دست که به قلم می برم از خودم می نویسم؛ از خودمان. 

اتفاق خودآگاهانه  این  و  بوده  »زنان« همیشه همین طور 

از خودمان می نویسم هم روشن  این که  منی افتد. دلیل 

است؛ من به طور ناخودآگاه در حال ساخن تاریخ خودم 

هستم و ناخودآگاه دریافته ام که هر چه در گذشته بر من 

و تاریخ من رفته، ظلم محض بوده است.

مثالً  زنی  پای  رد  دنبال  و  می کنم  نگاه  که  گذشته  به 

هرنمند یا ادیب می گردم و رسانجام که با بسیار دشواری 

خودش،  تا  نگذاشته اند  که  می بینم  می کنم،  پیدایش 

معرفی اش  دیگران  تعریف کند.  را  کار خودش  و  هرنش 

همرس  صاحب،  فالن  دخرت  بوده،  زنی  فاضله  کرده اند؛ 

فالن، خواهر فالن و مادر فالن. روی هم رفته به خاطر آن 

رشم تاریخی از بودن زن، نوشن درباره خود آن زن، به 

حاشیه رانده می شود.

 خواننده در پایان درمنی یابد که آن زن، خودش هم کسی 

بوده است، گپی برای گفن، یا کتابی برای ارایه داشته 

مردانه  هژمونی  و  فرمان روایی  در  گم  هویت  از  عاری  یا 

پرده نشینی  سنت  از  زنان  بی هویتی  روایت  است.  بوده 

می آید که زن را عاری از هویت کرده »شی ای« می سازد 

که مالکیت اش را مرد دارد.

 پرده نشینی، سنتی مسلط بوده که بر رسنوشت همه ی 

زنان؛ سده ها و دهه های گذشته سایه افکنده است؛ حتا 

ی د جها ی  ه ها و گر ز  ا یت  حما به  ن  لبا طا  
هند می د مه  ا د ا ی  مرکز ی  آسیا ر  د  

ن زنا یخ نویسى  تار خود 

پرده نشینی، سنتی مسلط بوده که بر 
سرنوشت همه ی زنان؛ سده ها و دهه های 

گذشته سایه افکپنده است؛ حتا بر 
سرنوشت و تاریخ زنان اهل فکر و دانش که 
 از موهبت های زندگی، بیشتر از زنان 

ً
عموما

عادی برخوردار بوده اند. به جرئت می توانم 
بگویم که نوشتن از خود و تجربه های خود 

به صراحت، بدون این که زن سایه مسلط مرد 
را بر سر خود احساس کپند، در تاریخ زنان ما 

اتفاق نیافتاده است.
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اجتامعـی، حرکـت از سـطح پایین به باال وجـود ندارد. 

یـک  در  انسـانی  اساسـی  تهـداب  گذاشـن  جهـت 

دورمنـا، تولیـد قوانیـن محافظتـی و حامیتـی یـک امـر 

حتمـی اسـت؛ امـا قصه اصـل نفـوس تقریبی زنـان در 

افغانسـتان بیـش از پانـزده میلیـون اسـت.

مـن در طـی این سـال ها با زنـان بسـیاری در این مورد 

صحبـت کـرده ام. نظر بـه آمار تقریبی ای کـه در جریان 

زنـان  نظریـات  درج  و  همه پرسـی ها  مصاحبه هـا، 

افغـان  زنـان  تقریبـاً ٪80  یافتـم،  طیف هـای مختلـف 

وضعیت مدنی- حقوقی شـان را دوسـت دارنـد. ادبیات 

ذهـن »شـویانه ی مادرتوصیفـی« و »ملکـه بـاوری« در 

ایـن راسـتا حربـه مؤثـری بوده اسـت.

 هم چنـان حـدود 90٪ زنان افغـان از ارزش های حاکم 

بدشـان منی آیـد چـون بابـت محدودیت هـای تجربـی 

آشـنا  مدنـی جدیـد  ارزش هـای  بـه  ندیدگـی،  دنیـا  و 

کمپین هایـش  بـا  مردانـه  رسد  جنـگ  حتـا  نیسـتند. 

توانسـته زنـان را نیـز وارد فـاز نفـرت از حقـوق مدنـی 

آن هـا بسـازد. همین طـور بـرای درصـد باالیـی از زنـان 

مثـالً؛  دارد.  ابتدایـی  معنـی  تحقیـر  و  توهیـن  افغـان 

زنـان آگاه حسـاس اند و بـا زِن داکـرت فالنـی خطـاب  

شـدن تحقیـر می شـوند امـا زنـان سـنتی بـا فاحشـه یا 

بیـوه خطـاب  شـدن توهیـن می شـوند.

 زنـان بسـیاری »بی بی حاجـی« خطاب  شـدن را بیشـرت 

از معلـم، داکـرت و یـا هـر پسـوند دیگـری بـه نام شـان 

می پسـنداند؛ چـون زن افغـان، اعتبار بیشـرتی از دین 

می گیـرد تا شـغل.

آن چـه در مصاحبـه بـا زنـان بسـیاری دریافتـه ام ایـن 

فالنـی  مـادر  کـه  هسـتند  بسـیاری  زنـان  کـه  اسـت 

خطـاب شـدن و زن حاجی فالنی بودن را بیشـرت از آن 

می پسـندند تـا بـا نـام خودشـان خطـاب شـوند.

اشـتباه  افغان هـا  جامعـه  تعریـف  در  مـا  نتیجـه؛  در 

کرده ایـم؛ زیـرا جامعـه هنـوز در فـاز پیشـا مردسـاالری 

اسـت، نـه مردسـاالری. جامعـه مـا پیرسـاالر اسـت.

پیـش از رفـن بـه جنـگ، آسـیب ها و خاسـتگاه ها را 

دقیـق و درسـت نشـانی و درک نکردیـم. جامعه الگوی 

معیشـتی مذهبـی ای دارد کـه مـردان را قوام یافتـه و 

زنـان را طفیلـی تربیـت کـرده اسـت.

زنـان نبایـد خـود را آشـکار و درشـت در انظـار عامـه 

قـرار می دادنـد؛ چـون عـام مـا آمـده از تاریـخ مسـلط 

محافظه کارانـه ی عرفانـی  اسـت. بزرگ تریـن مدعیـان 

و  حافـظ  بلـخ،  موالنـای  چـون؛  تغییـر  و  اندیشـه 

و  پوشـی  عاممـه  پنهـان کاری،  بـه  مجبـور  بیـدل 

مجبـور  یـا  و  بوده انـد  فلج کننـده  محافظه کاری هـای 

یـک  تبعیـد شـده اند. مگـر ظهـور  یـا  تـرک وطـن  بـه 

فمینیسـت فاجعـه ی کمـرت از ظهـور پدیده هایـی چون 

سـعدی و حافـظ و موالنـا بـوده کـه پاداشـی بهـرت از 

کنـد؟ دریافـت  نفـرت  و  تکفیـر 

از ایـن رو، میـان »تـو را بـه چـه نـام صـدا کننـد؟« بـا 

»نـام مـن کجاسـت؟« فاصلـه ی بسـیاری افتاده اسـت. 

افغـان،  زنـان  ذهـن  در  تحقیـر  و  توهیـن  تعریـف، 

برعکـس آن چـه قانـون و ارزش هـای مدنـی و حقـوق 

اسـت. می کنـد،  تعریـف  بـرشی 

ضعـف  و  به شـدت  نظـر  مـرد  توسـط  زن  لت وکـوب   

نفـس  و  می شـود  تعریـف  آن  ابـزار  نـوع  یـا  فزیکـی 

خشـونت فزیکـی مهم نیسـت و تحقیر خلـق منی کند. 

در بسـیاری جدل هـای زنانه محـور، زنـان لـت خـوردن 

بـا چـوب مسـواک را کـه دو انگشـت یـا چوبـک نـازک 

کـه جـای یـا لکـه اش منانـد عـادی دانسـته و توهیـن 

منی داننـد

 ایـن اقتصـاد و سـهم زنـان از مالکیت اسـت که تعریف 

»هویـت فـرع« در زنـان را بنیان گـذاری می کنـد. زنـی 

اعتبـار،  سـبب  تـا  نـدارد  خـود  آن  از  هیچ چیـزی  کـه 

امنیـت و اندوختـه ی کافـی در راسـتای خلـق احـرتام 

اجتامعـی برایـش شـود، اگـر از هویـت وابسـته اش نیز 

طـرد  مرحلـه ی  وارد  باقی مانـده  پادرهـوا  شـود  جـدا 

می شـود. اجتامعـی 

 به طـور مثـال؛ تعداد اشـرتاک مـردم در جنـازه یک زن 

افغـان وابسـته بـه تعـداد اسـم های مـردان رسشـناس 

اسـت.  فاتحـه اش  کارت هـای  و  فوتـی  اعـالن  در 

مـردان بـرای داشـن دنیـا، زحمـت کشـیده راه هـای 

ارزش هـای  از  را پشـت رس گذاشـته اند،  مشـقت باری 

کوچـک و کم سـود گذشـته و بـه چیزهـای بـزرگ فکـر 

کرده انـد. مـردان به خاطـر سـاخن دنیایـی از آن خود، 

»هویـت  سـاخن  باالخـره  و  بیشـرت  مالکیـت  داشـن 

ارزش هـای  و  قناعـت  اخـالق  حاشـیه ها،  از  اصـل« 

محدودسـاز عبـور کـرده و امـروز، بـه گونـه ی از طبیعت 

تـا خـدا بـه  نام شـان درج شـده اسـت.

و  شـجره  اسـناد  و  تذکره هـا  درج  زنـان  اسـم  این کـه 

نسـب شـود و یـا صاحـب مالکیـت و سـهم برابـر از ارث 

یـا قـدرت سیاسـی شـوند راه درازی بایـد بروند؛ بسـیار 

بجنگنـد و یـک عـامل آگاهـی کسـب کننـد و اهـداف 

خانـه  و  پـدری  خانـه  نشـان  و  نـام  از حفـظ  بزرگ تـر 

خـرسان را نشـانه برونـد.

تعریـف  بـا  منفعـت  بسـرت  در  کـه  سـنتی  زن  بـرای 

کالسـیک آن تربیـت  شـده، هـامن تعـدد خواسـتگار، 

داشـن یـک مالـک متمـول یـا نفقه بـده چـاق، حضـور 

نشـان،  و  نـام  بـا  اول  یـک شـخصیت  جـاودان  سـایه 

آماده شـده  داشـته های  و  زندگـی  دامـن  در  زیسـن 

بـا الگـوی  و تضمین شـده و... اسـت کـه در مقایسـه 

پرمخاطـره  پیـکار  سـال  هـزار  مـدرن  زن  معیشـتی 

. می طلبـد

 تـا یـادم نرفتـه مثـال مسـتندی را کـه در چـوکات یک 

 21 تاریـخ  در  بیـاورم:  این جـا  افتـاد  اتفـاق  کمپیـن 

مـی 2014 اسـد بـودا و مـن کمپیـن ذکـر اسـم مـادر 

را راه انـدازی کردیـم. از آن زمـان تـا حـال شـش سـال 

ذکـر  بـه  حـارض  خـود  مـادری  هیـچ  ولـی  می گـذرد 

اسـمش در هیـچ جایـی نشـد.

از آن جایـی کـه بـاور مـن محـوری سـاخن قوانیـن،   

محاسـن  تشـخیص  قـدرت  کـه  بـود  جامعـه ای  در 

زندگـی و توانایـی تعریـف عدالـت را نداشـته و نیـازی 

بـه تغییـر احسـاس منی کنـد؛ بـا در نظرداشـت حریـم 

ویدا ساغری

مـا راه نادرسـتی را طـی کرده ایـم؛ فمینیسـت بـودن با 

یـک »برند« هـرنی، کارتل اقتصادی و یـا قلدر یا قدرت 

سیاسـی شـدن فـرق دارد. همه ی این جایگاه ها شـاید 

خواسـته یـا ناخواسـته از انگیزه فمینیسـتی رسچشـمه 

ایـن کاره  حتـامً  فمینیسـت  خـود  امـا  باشـد؛  گرفتـه 

نیسـت. دو سـه قـرن پیـش غربی هـا بـا افـکار بـزرگ 

الگوهـای  بسـرت  تولیـد  بـا  فیودالـی  یـا  مارکسیسـتی 

معیشـتی مـادی نوین، زنـان را از اردوگاه هـای صنعتی 

و تولیـدی یـا تعریـف جدیـد منافـع در بـازار آزاد، بـه 

زنـان  میلیونـی  گروه هـای  یعنـی  داشـت؛  وا  اعـرتاض 

کارگـر کـه از فابریکه هـا بـرای گرفن حق مسـاوی مزد 

و گروه هـای میلیونـی زنانـی کـه بـرای تأمیـن حقـوق 

منایشـی  ریختنـد،  جاده هـا  بـه  شـهروندی  و  مدنـی 

الگوهـای  از  بسـرتهایی  در  کـه  خاسـتگاه هایی  از 

معیشـتی جدیـد شـکل گرفتـه بودنـد، بـود.

بـا این همـه، اکنـون چـرا پـس از بیسـت سـال، هـامن 

بـا چاشـنی دموکراسـی  در ذهـن زن  بـا  خاسـتگاه ها 

افغـان حـل منی شـود و چـرا زن افغـان هنـوز از دامـن 

مردانـه آویـزان اسـت؟ غم انگیزتـر این کـه چـرا از ایـن 

طفیلـی بودگـی کهـن لذت هم می برد و انـگار هیچ راه 

بهـرتی نیسـت کـه نظـرش را به طـرف خود جلـب کند. 

بـه راسـتی، چـه راهی را بایـد رفت کـه زن، این کودک 

ترسـو را از وابسـتگی به سـوی خـوِد مسـتقل بکشـاند؟ 

از سـوی دیگـر، از چنـدی بدین سـو ایـن تکـرار تاریـخ 

وحشـتناک، معامـالت دوبـاره ی حاکامن مـرد با هامن 

یـا اسـتحاله  رویـه و روحیـه ی نادیـده گرفـن زنـان و 

سـوژه زن به عنـوان یـک ابـژه ی منفعتـی، امثـال مـن و 

بسـیاری از زنـان دیگـر را کـه نیمـه ی بیشـرت عمر خود 

را وقـف راه بـه دسـت آوردن حقـوق مدنـی و اجتامعـی 

عقـب  بـه  نگاهـی  تـا  بـدارد  وا  بایـد  کرده ایـم  زنـان 

بیاندازیـم.

 مـا کجـای راه را خطـا رفته ایـم و مرتکب چه اشـتباهی 

از  مـا  تعریـف  فهمیدیـم؟  اشـتباه  مـا  را  چـه  شـدیم؟ 

الگوهـا چـه بـود و در عمـل ایـن تعاریـف چـه نتیجه ای 

بایـد مـی داد؟  نـداد کـه  یـا  و  بایـد منـی داد  داد کـه 

گذشـته از ناگزیری هـا و جربهـای زمانـی و تاریخی ای 

مثـل؛ پیمـودن راه دشـوار ازدواج و همـرسداری طبـق 

رونـد معمـول جامعـه، راه اجبـاری مـادری، پرسـتاری 

خودسانسـوری های  وقـت،  ضیـاع  و  بیـگاری  از  پـر 

دادن  تـن  و  جان سـوز  پنهان کاری هـای  دردنـاک، 

وقت گیـر بـه رسـوم و فرهنـگ حاکـم. انـگار مـا جایـی 

از محاسـبات مان را اشـتباه کـردی؛ الگـوی معیشـت یا 

هـامن متریـن و تجربـه مـادی در اسـتمرار زمـان!

 بیاییـد بـرای واضـح شـدن گـپ و آن چـه تـازه متوجـه 

آن بایـد شـویم مثـال عملـی بدهیـم؛ امـا نیـاز اسـت تا 

پیـش از آوردن مثـال، به ترشیح بیشـرت عبارت »الگوی 

بپردازیم. معیشـت« 

متـام انگیـزه انسـان )زن، مـرد و بی جنـس( بـرای زنده 

مانـدن اسـت. هـر نوع انسـانی ظرفیت خـاص خودش 

را بـرای بـه دسـت آوردن امکانـات محـدود و معـدود، 

خواسـته های نامحـدود خـودش می کنـد. در گیـرودار 

تـالش بـرای زنـده  مانـدن و بقـا جوهـر اصلـی تـرس و 

لـذت اسـت کـه مانـع خسـتگی و ایسـتادن می شـود. 

اسـتعداد لـذت بـردن و نیـروی تـرس کـه چرخـه تالش 

بـرای بقـا و زنـده  مانـدن را در حرکـت نگـه مـی دارد، 

کـه  فرهنـگ  محیـط  تصـادم  و  زمـان  اسـتمرار  در 

مجموعـه ای از ارزش هـا، سـنت ها و »خـوب« و »بد«هـا 

اسـت شـکل می گیـرد.

فرهنـگ کـه در یـک محیـط خـاص و مقطعـی از زمـان 

زاییـده، پـرورده و حاکم شـده اسـت، به کمـک کدهای 

بازتولیـد شـده ی لـذت و بازتعریـف تـرس، تحـت تأثیـر 

را  معیشـت  الگـوی  خـاص،  زمـان  فضـا  هـامن  قیـود 

تعریـف می کنـد. بـه گونـه ی منونـه؛ الگـوی معیشـت 

! یم آمد را   ه  را ما 
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لیلیت که با ترک آدم او را در رشایطی قرار می دهد که مجبور 

شود از زن درون تن خود نیز جدا شود، رسنوشت آدم را دگرگون 

است- زن  یک  نیز  او  که  حوا  فریفن  با  سپس  زیرا  می کند؛ 

از  را،  به نام آدم وحوا  آدم؛ پیکر دو نیم شده ا ی  ناکامل-  هرچند 

بهشت بیرون می کند.

لیلیت، باعث می شود آدم و حوا به زمین بیایند؛ رسنوشت ما در 

زمین به دستان او نوشته شده است و برساخته قدرت اوست؛ 

زیرا او کامل است و هنوز مثل آدم دو نیم نشده است. او ما را 

به زمین فرستاد. در زمین؛ جایی که دیگر فراوانی وجود ندارد و 

مفهوم برابری بیشرت قابل فهم می شود. جایی که زن؛ آن حوای 

در خدمت آدم، به خود خواهد آمد و داستان لیلیت را دوباره از 

رس خواهد گرفت؛ یعنی در پی برابری خود و مطالباتش از مرد 

برمی آید.

برابری  برای  مبارزه  و  دادخواهی  است؛  رسیده  فرا  روزها  آن 

جنسیتی، باید به یک جنبش بزرگ در متام جهان بدل شود 

به  ببخشد،  واقعیت  لیلیت  خود؛  اساطیری  کهن الگوی  به  و 

و  زن  بین  دیگر  انسان  مفهوم  که  ببخشد  واقعیت  برابری ای 

مرد تقسیم نشود؛ بلکه یک تصور کامل از هم را بسازد که در 

هر امری دارای توانایی مساوی اند؛ چون لیلیت و آدِم قبل از 

جدایی.

فرهنگی که از آفرینش انسان، داستانی را با خود دارد.

که  گفتم  سخن  هوش افزایی  ذخیره  از  نخست،  سطرهای  در 

اشاره به اسطوره ها داشت. اکنون می گویم آن نیروی معطوف 

به برتری نسبت به زن که در مرد وجود دارد، نیرویی ذخیره شده 

از اسطوره هایی است که بار بار در طول تاریخ برای مان تکرار 

اسطوره ای  رسشتی  زن،  به  نسبت  مردانه  نگرش  است.  شده 

دارد؛ رسشت اسطوره ای به این معنی است که حوا-زن امروز- 

یک برساخته است. برساخته ی تصور مردی که می خواهد لذت 

با تسلط کامل تجربه کند. آدم،  جنسی را به طور یک جانبه و 

حوا را درخواست می دهد و این زن، آفریده  فرمایشی آدم است؛ 

برساختگی دقیقاً همین است.

فمینیسم و البته درک اسطوره ای فمینیسم که باید با پرداخن 

ترک  با  لیلیت  دیگری می گوید؛  برسیم، چیز  آن  به  لیلیت  به 

گفن آدم او را به تجربه نخستین پشیامنی سوق داد. دومین 

لیلیت  بود.  حوا  به دست  ممنوعه  میوه  خوردن  آدم،  پشیامنی 

بود که با فریفن حوا، آدم را در گناه رشیک ساخت؛ به خوردن 

نیمی از میوه ممنوعه.

می بینید که همه چیز دارد در مورد رشاکت حرف می زند. اکنون 

رشاکت دیگری را باید یافت که در آن نیز بیش از حوا دست 

آدم  برای  را  حوا  درخواست  لیلیت  زیرا  است؛  دخیل  لیلیت 

موجب شد.

و بیشرتین شباهت  از خاک ساخته شد  آدم  لیلیت، هم چون 

را با او داشت؛ این برابری او را از فرمان برداری آدم باز داشت. 

لیلیت، پس از مشاجره با آدم بر رس جایگاهش در تولید مثل و 

لذت جنسی، وی را ترک می گوید. آدم، تنها می شود و خدا او را 

دو نیم می کند؛ از دنده ای که از آدم برمی دارد حوا را می آفریند. 

پس آدم، پیش از حوا، هم چون خدا، نه زن بود و نه مرد یا هم 

زن بود و هم مرد ولی به یک همدم نیاز داشت؛ همدمی که 

رفته بود.

وقتی لیلیت آدم را ترک می کند و به او احساس تنهایی دست 

را در جایی قرار داده که در جست وجوی  آدم  می دهد؛ یعنی 

لیلیت در افکارش و زندگی ای که با لیلیت داشت، حوا را برای 

یهودیان، جایی گفته شده  کتاب  تورات،  در  کند.  تصور  خود 

است که آدم، حوا را تصور می کرد و بعد حوا از تصور آدم آفریده 

می شود؛ یعنی حوا زنی که درون آدم- مرد- بود.

این جا یک جدایی دیگر رقم می خورد؛ چقدر شبیه افسانه لیال 

و مجنون است؛ بلی آدم در حرست از دست دادن لیلیت چنان 

تنها می شود که خدا از نیم تن او -البته پس از آن که به لیلیت 

می گوید برگردد اما او این کار را منی کند- برای رفع این تنهایی، 

حوا را می آفریند.

اسطوره ها، دروغین نیستند؛ اسطوره ها عنارص پنهانی رشایطی 

یک  می پردازیم.  عمل  و  تفکر  به  آن ها  اساس  بر  که  هستند 

واقعیت متافزیکی وجود دارد که نهفته در ایهام و ابهامی است 

که فقط با منادها و حتا نشانه ها می توان آن را فهمید. وقتی 

از »کهن الگوهای یونگ« بحث به میان می آید بسیاری اوقات 

می سازد.  اساطیر  را  آن ها  بزرگ  بخش  که  می کنیم  فراموش 

اساطیر، هم چون ذخایر هوش افزا در بین جامعه عمل می کند. 

یک  اسطوره ها،  من،  دید  از  که  بدهم  تذکر  را  مورد  این  باید 

الگوی جمعی است و منی توان آن را به عنوان یک مبحث فردی 

آن منایان  به  رابطه  را در  برداشت شخصی خود  و  مطرح کرد 

ساخت.

وقتی از اسطوره ای سخن می گوییم؛ نخست از همه به جامعه ای 

که آثاری از آن را هنوز در خود دارد و یا آن جامعه که پیش تر از ما 

بوده و به آن باور داشته است، حتامً اشاره ای داریم. می خواهم 

بگویم اسطوره ها همواره معطوف به اجتامع هستند و در رفتار 

یک جمع دیده می شوند نه فرد خاصی.

کلیت بحث بر این تأکید خواهد داشت که اسطوره های جامعه، 

آگاهی  بدون  منی توان  و  است  آن  اجتامعی  ریخت  پایه های 

جامعه  این  داد؛  قرار  موردبررسی  را  جامعه  یک  رفتار  آن،  از 

بر می گیرد  در  را  زمین  انسان های  اوقات، متامی  بسیاری  در 

و می تواند وجه زیستی انسان ها را بدون هیچ تفکیکی شامل 

شود.

شاید  و  مهم ترین  از  یکی  انسانی،  کهن  الگوهای  از  یکی 

»آدم«  و  »لیلیت«  به  انسان ها،  اجتامع  نخستین  پایه های  از 

برمی گردد. لیلیت نخستین زنی بود که همراه با آدم آفریده شد 

برابری کامل وجود داشت. نخستین  نیز یک  او  آفرینش  و در 

زن، حوا نبود؛ لیلیت بود که هم چون آدم از خاک آفریده شد و 

هرگز منی خواست در برابر آدم، سهم کمی از رشایط یک انسان 

را داشته باشد.

در قصه ی آفرینش به روایت کتاب یهودیان آمده است »و یهوه 

گفت: خوب نیست آدم تنها باشد؛ به جهت او یاوری مناسب 

خواهم ساخت … و سپس یهوه از دنده ای که از آدم گرفته بود؛ 

زنی ساخت و او را بر آدم آورد.« این داستان آفرینش حوا است؛ 

زیرا پیش از او زنی که از آن با نام لیلیت یادآور شدیم، آدم را رها 

کرده بود و منی خواست زیردست آدم باشد و یا هنگام آمیزش 

جنسی در زیر آدم قرار بگیرد.

لیلیت، پس ازآن که خودخواهی های آدم را دید، نزد خدا رفت و 

گفت؛ من با او برابر هستم پس منی خواهم با من رفتاری صورت 

بگیرد که شأن مرا نزد او کمرت نشان بدهد. این ماجرا، بیش از 

هر چیزی ریشه در شیوه آمیزش جنسی داشت. آدم گامنش بر 

این بود که لیلیت برای او آفریده شده است و باید تحت امر او 

باشد؛ یعنی هنگام آمیزش نیز او تسلط بیشرتی بر لذت یابی 

داشته باشد.

آدم، با این کار خود لیلیت را آزرده ساخت و لیلیت از بهشت 

رفت. پس ازآن آدم پشیامن شد و از خدا خواست تا او را بازگرداند 

اما لیلیت، نپذیرفت و خدا نیز از او ناراضی شد. این کار لیلیت، 

را  امروز آن  او هویتی را داد که  به  بعدها و در اساطیر دینی، 

که  است  دیگری  موجود  شیطان  هرچند  می نامند.  شیطان 

بعدها با لیلیت ازدواج می کند و آن  دو باهم سبب اخراج آدم 

و هوا از بهشت می شوند؛ زمانی که لیلیت به همکاری شیطان، 

خود را در هیئت ماری درآورده و در باغ می رود، حوا را فریفته و 

میوه ممنوع را به او می خوراند.

او این گونه از اسطوره ها حذف شد و یا هم به زشتی ها گره خورد 

و بعدها از او اگر یادی شد به عنوان نخستین زن نه بلکه »ملکه 

شب« بود. ملکه شب، نشان می دهد که »لیال« واژه عربی که 

رایج است، هامن زن اسطوره ای،  نیز  فارسی زبانان  بین  امروز 

نخستین زن مدعی برابری با مرد است؛ زیرا لیال، ریشه در »لیل« 

یعنی شب دارد.

زن، کسی که امروز خواهان برابری است و این برابری خواهی 

را بیشرت با هشتم مارچ می شناسیم، لیلیتی است که بازگشته 

و می خواهد حق برابر با آدم داشته باشد. به باور دیگر، برابری 

جنسیتی، هزاران سال از اسطوره ها و زندگی انسان ها حذف 

که  لیلیت  می شود؛  مطرح  آن  بحث  دوباره  امروز  آن که  تا  شد 

خواهان برابری با آدم بود، پنهان ماند و با روایت های تحریفی، 

چیزی درست شد که هیچ ارتباطی با آدمی زاده ها نگیرد.

کینه مرد با زن، ظلم مرد بر زن، ناشی از خودبرتربینی ای است 

که آدم با لیلیت داشت؛ هامن اسطوره های نخستین هر دین و 
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