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  ٢٠١۶ فبروری ١٣
  

  ؟کند چرا خشونت عليه زنان، صلح جھانی را تھديد می

٢ 

   برای جنگه ایحقوق زنان بھان

افغانستان در طول تاريخ خود خشونت ھای زيادی را تجربه کرده است، اما از زمان لشکرکشی شوروی سابق، اين 

  جريحه دار ساخته، ً تمام افغانستان را عميقاً سال، تقريبا٣٠ جنِگ باالتر از اين. خشونت ھا ھنوز ھم قطع نمی شود

 جسمی و روانی ميليون ھا مرد و زن به بيماری ھای . ويران نموده است ًساختار و بافت فرھنگی اين کشور را کامال

انسانھا .  روزمره مبدل شده استۀ خانواده ھا، در ھر قشر و ھر گروه اجتماعی خشونت به پديدۀ در ھمًتقريبا. مبتأل اند

ی ئز رنج ھا و خشونت ھااکثريت مرد ھا برای رھائی ا. را بدون خشونت حل کنند فراموش کرده اند، که اختالفات شان

  خود اطفال را لت و کوب میۀزنان به نوب. که خود تجربه کرده اند، از خشونت عليه اطفال و زنان استفاده می کنند

 ِرا که خود متحمل شده اند، به بعدی ضعيف تر از خود میی  خود خشونتۀھر کدام به نوب. کنند، و اطفال حيوانات را

  . عذاب دھنده رھائی نمی يابند، زيرا خشونت تکرار می شودۀز اين تجرباما در واقعيت امر ا. دھد

. ر افغانستان استرسانه ھای غربی ادعا می کنند، که عامل اين ھمه خشونت، ساختار بدوی و سنت ھای عصر حجر د

انديش و فردی  آزاد که مردم افغانستان  قبل از جنگ به آن عقيده داشتند، بيشتر یاسالم.  نادرست استًاين ادعا کامال

  . َکه تحت تأثير بنيادگرايان و سلفی ھا باشد ينتا ابود، و بيشتر تحت تأثير افکار صوفی ھا قرار داشت، 

 ميليون ھا انسان ، سيالب ھای جنگ١٩٨٠در سالھای .  شان محصول فرھنگ افغانی نبودۀھمچنان طالبان در شکل اولي

 عاری از ًمدرسه ھای قرآن در يک فضای مطلقادر . شان ھزار ھا پسر يتيم راُرا به اردوگاه ھای پاکستان برد؛ دربين 

اين پسران به طالبان پرورش داده شدند و در اردوگاه .   بدون مادر، مادرکالن، خواھر و خاله–وجود  زن بزرگ شدند 

ديشند، چه نوع قيافه و که زن ھا چطور می ان اين. ھای نظامی شست و شوی مغزی و  به ماشين ھای جنگی تبديل شدند

شود، ھمه و ھمه برای  خندند، يا بدن شان چطور لمس می زنند و  می کنند، يا حرف می چھره دارند، چطور عمل می

 بيگانه، سمبول گناه و نجاست، بايد از ًزنان، اين موجود مطلقا. تبديل شدشان به يک راز و رمز خطرناک و تھديد کننده 

. ناه ھا  و بدجنسی ھا حفظ کندبرقع بايد مردان را از گ.  و تحت کنترول شديد قرار می گرفتانظارعامه  تبعيد می شد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از جنس   ھا با کوشش خسته ناپذيری به طالب آموختند و آموختند، که زن ھا از جنس ناپاک، اغواگر و فريبده،مال

  .شيطان و عفونيت اند

دھد، اگر پسر بچه ای در يک اجتماع عاری از زن و  جه میکه چطور نتي: اين خود يک آزمايش انسانی بی نظير بود

در فضای يک بعدی مردانه  بزرگ شود، در نادانی عصر حجر نگھداری شود، اما در عين زمان مدرن ترين سالح 

  ھای کشتار در اختيارش قرار داده شود؟

  .ای عليه زنان  را تأسيس کردنداين جوانان يکی از خصمانه ترين رژيم ھ:  اين آزمايش انسانیۀدست آورد و نتيج

را باالی   و غضب درونی شانم خشۀجوانانی که  روان شان  زخمی و جريحه دار شده بود،  بايد مقصری  بيابند، تا ھم

ی را ئ و تحقير ھا را التيام بخشند   شانۀ می کوشند، مردانگی صدمه خوردًبا تحقير زنان ظاھرا.  خالی کننداين مقصر

  . دکی تحمل کرده اند، کاھش دھندکه در زمان کو

بی " و به پشتيبانی  "آی اس آی"اين آزمايش انسانی توسط  پول ھای عربستان سعودی و پشتيبانی استخبارات پاکستان 

 ١٩٩۴طالبان در سال .  نيز با  کمک ھای دولت امريکاًوجود آمد، و طبعاه بپاکستان  صدراعظم آنزمان "نظير بوتو

ين رژيم  تفاوت جنسيتی را به ادر.  شھر کابل را، و يک رژيم ترور را بنيان گذاشتند١٩٩۶ردند، قندھار را اشغال ک

  .را بپوشانند مرد ھا بايد ريش ھای دراز داشته باشند، زن ھا بايد تمام بدن شان. ئيد کردندأ اغراق آميز آن تۀسوي

ه ند، اما با آنھم می خواھم، جزئيات اين رژيم را بيد، که رژيم طالبان چه باالی مردم افغانستان آورد آگاھًشما حتما

 سنت ھای مروج در افغانستان را نابود ساختند و اين نابودی و ۀصورت مختصر بيان کنم، زيرا اين عمل طالبان ھم

  .تخريب تا امروز دوام دارد

، رقصيدن، رفتن به سينما، نواختن يا شنيدن موسيقی:  که طالبان برای مردم افغانستان وضع کردند ای رئممنوعيت ھا

 –دی پران بازی، نقاشی حيوانات، نگھداری پرنده ھا استفاده از اسباب بازی اطفال، گ خواندن کتاب، ديدن تلويزيون،

  .شد، ممنوع قرار دادند ی را که  باعث يک لحظه خوشی میئ چيز ھاۀھم

  

  :ممنوعيت ھای را که برای زنان وضع کردند

ان نشوند، بوت ھای کوری بلند نپوشند، بدون مرد محرم از خانه بيرون نروند، با مردان بيگانه ُ زن ھا روی بالکن نماي

حرف نزنند يا به آنھا دست ندھند، اجازه ندارند به محاکمه مراجعه کنند، لباس شوئی در مالی عام برای زنان ممنوع 

 خنديدن به آواز بلند ممنوع، پوشيدن لباس ی ممنوع ست، بايسکل رانی ممنوع ست،گست، استفاده از  داروی ضد حامل

رنگه ممنوع، رفتن به حمام ھای عمومی ممنوع، ورزش، عکاسی و فلم گرفتن از زنان ممنوع، سخن گفتن در راديو 

س ھای ممنوع، نزد خياط مردانه رفتن ممنوع، سھمگيری در محافل خوشی ممنوع، استفاده از آرايش، زيورات و لبا

  ً را بدون برقع معاينه کنند، طبعاکاندران ممنوع، داکتر ھا و حتی داکتر دندان نبايد زنزنی با دقشنگ ممنوع، چانه 

  .رفتن به مکتب، و اشتغال در بيرون از منزل ھمه و ھمه را برای زنان ممنوع قرار دادند

ھدف اين ھمه ممانعت .  تبديل شدِستاديوم ورزشی کابل به جايگاه اعدام زنان که  به نظر آنھا متھم به فساد اخالقی بودند،

اين ترس .  عام و از انظار مردان پنھان نگھدارندءھا برای اين بود، که موجوديت زنان را ازروی زمين يا العقل از مال

  . يافتءبيمارگونه از روابط جنسی بين زن ومرد، به سطح  يک دولت ارتقا

  

  گرفت؟ منشأ میاين ترس باورنکردنی و غير قابل تصور از زنان از کجا 
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ً  تنگاتنگ دارند، که تقريباۀترس از زنان و ترس از رابطه جنسی، اين دو باھم رابط. توام حدس بزنم  من نيز فقط می

 در يک نوع تضاد روانی يا تضاد ً پدر ساالر دائماۀمردان در جامع.  جوامع  پدرساالر کم وبيش از آن متأثر اندۀھم

گی به اين موجود بی نھايت خواستنی،  شيفت زنان اند، از جانب ديگر اينۀ شيفتازيک طرف: برند درونی به سر می

ستقالل عمل مردانه و مقاومت مردانه، ابرداشت او را از ارزش ھای  پدرساالری، از قبيل خودمختاری مردانه ، 

  .سازد متزلزل می

 آن ھستند، اما در ظاھر ۀا که شيفتبسياری از اين مردان، برای رھائی از آشوب و غوغای درونی شان، از آنچه ر

باعث وابستگی و اسارت شان می شود، متنفر اند، تحقير شان می کنند و مطيع خود می سازند؛ به شکل افرطی آن، 

 روانی ست، که در ھمه ۀاين يک پروس. ُ شان می کنند و آنھا را می کشندۀحتی به آنھا تجاوز جنسی می نمايند، شکنج

خصوص در دوران جنگ و بحران،  که استقالل و خودکامگی مردان با ترس، خشونت ه  ب– شود جای دنيا مشاھده می

  .و مرگ مواجه می شود

ی که در ئگاه در تضاد با چيز ھا   جنگزدگی جمعی  باشد، که البته ھيچۀشايد ھم اين تنفر افراطی طالبان از زن ھا، نشان

 تأثيرات  دراز مدت آسيب ھای ۀتا حال تحقيقات علمی در بار.  ن است آۀباال نوشتم، قرار نمی گيرد، بلکه تکميل کنند

.  دسترسی داريماه معلومات خيلی ناچيزی درين راستروانی جنگ  باالی اجتماع خيلی به ندرت صورت گرفته؛ ما ب

 مشغول )جنگزدگی( پدر نازی ام می نوشتم، خودم را با موضوع آسيب ھای روانی جنگ ۀ در باریکه من کتاب زمانی

منعکس " سپر بالی  بيرونی"را باالی  انسانھای جنگزده بيشتر تمايل دارند ، که ھرج و مرج درونی شان. ساختم

  .شان کند" منفجر"ی ير آن، شايد آشوب درونی شان روزسازند، زيرا در غ

سيب ھای شديد  آًحيث عسکر در جنگ جھانی اول حتماه  تأمل کنيم، که در جوانی ب"ھيتلر"يک لحظه به شخصيت 

که در سنگر ھای جنگ مرگ را  يناطبق اسناد تاريخی، نفرت شديد او عليه يھودی ھا بعد از. روانی را متحمل شده بود

که  طوری. طور ديوانه وار انکشاف داده ُ  که به مرور زمان  شخصيت کشنده و قاتل او را ب–تجربه کرد، تبارز نمود 

  . منبع نفرت يھودی ھا بودند، ممکن برای طالبان منبع نفرت جنس زن باشد"تلريھ"برای 

  
 

  انعکاس و عکس العمل اين جا چه گونه بود؟

  تو گوئی، طوری بود، "جورج بوش پسر"تدای دخالت ناتو در افغانستان، رفتار سياستمداران غرب ، در قطار اول بدر ا

  .فمينيست ھای دوآتشه باشنداز 

  ". حقوق زنان در افغانستان قابل معامله نيست" که : ين بوداخارجه را عقيده بر وزير Colin Powell"کولين پاول "

   "ذلتبار و تأسف انگيز"لمان ھی می ناليد، که مقام زن در افغانستان ا ۀ وزير خارجJoschka Fischer" يوشکا فيشر

 . است

     سرنوشت سياسی خودش را وابسته با سرنوشت لمان حتیاصدراعظم  Gerhard Schroeder "گرھارد شرويدر" 

را ) حزب سبز ھا و حزب سوسيال ديموکرات(لحاظ  حکومت ائتالفی سبز و سرخ از ھمين : می دانست زنان افغان

کسی که تصاوير انسانھای لرزان از شدت سرما را در :" لمان در اقدام نظامی با امريکا سھيم شودامجبور ساخت، تا 

کنند و اجازه  را از قيد طالبان آزاد احساس می الخره خود شاناخصوص تصاوير زنان افغان را که به د، بکابل ديده باش

 نبايد مشکلی داشته باشد، که يورش نظامی باالی اين کشور به صالح مردم -راه رفتن روی سرک ھا را دارند، 

  ."آنجاست
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ن واقعيت ھا، خيلی اميان شجاع غربی، با در نظر گرفت رھائی زنان افغانستان توسط نظۀ اما اين اسطوره يا افسان

           – ارائه کردند و ديگر سياستمداران غربی، برای مداخله در امور افغانستان دليل ديگری" شرويدر. "زودگذر بود

.  ان است تداوم جنگ در افغانست طرفداران يورش نظامی وۀرا،  که تا امروز ورد زبان ھم" مکتب برای دختران"دليل 

دربرنامه ھای تلويزيونی،  در . اين جمله را ھمه جا به تکرار می شنويد". العقل دختران اجازه دارند، به مکتب بروند"

  .گزارش ھای رسانه ئی و در فلم ھا

نام ه ب کوچک ما ۀاتحادي. م دخترانۀ يادآور شدم، من مشتاقانه  طرفدار تعليم و تربيًکه قبال طوری: را اشتباه نفھميدن م

ھر سال تعليمئی ھر دختر يک دستاورد بزرگ برای . ر واليت نيمروز دو مکتب اعمار کرده استد" شھرازاده"

 گاز سمی و ۀيژی طالبان سوختاندن مکاتب دختران، مسموم ساختن شاگردان ذريعتعکس، ستراه ب. افغانستان است

 دختران را می دزدند، بلکه آينده ۀتنھا زندگی آينده ن) نطالبا( آنھا .  بزرگ استۀپاشيدن تيزاب بر روی دختران، فاجع

 . افغانستان را نيز

  :نويسد  مناقشات نظامی میۀ در رشتD. Suba Chandranمحقق معروف ھندی 

  . يژی دراز مدت طالبان است، جھت پرتاب جامعه به گذشته ھای تاريکت از سترایحمله بر دختران قسمت" 

منع تعليم برای    بيسواد و بی فرھنگ، جزۀاه بھتری وجود دارد، برای توليد يک جامعکدام ر"دھد،   وی ادامه می

سوی آزادی و ارزش ھای اجتماعی ه دانند، که پيشرفت جامعه به طرف مدرنيته شدن ، ب طالبان خوب می"  دختران ؟

  .به نفع شان نيست

. ه گران در رابطه به مکاتب دختران سخن می گويندکه مداخل اما با ھمه، برايم يک احساس خراب باقی می ماند، زمانی

 نظامی چه کار ھای مفيدی که برای زنان انجام داده می توانستند، ودر واقعيت  چه مقدار ناچيز ِ ۀزيرا با اين ھمه ھزين

  ! اين پول ھا برای زنان به  مصرف رسيده است

ست، برای ا هل مدرن ھمان دروغ قديمی و کھن شک"مکتب برای دختران"لحاظ من شک دارم، که اين بھانه ين ااز

در ظاھر، ھمه برای اين می جنکند . مشروعيت بخشيدن به جنگ ھا و لشکرکشی ھای مردان در تمام کشور ھای جھان

اما در واقعيت امر،  زندگی اينھا در اثر ھمين لشکرکشی ھا در معرض . که گويا زندگی زنان و کودکان را حمايت کنند

  . گيردخطر قرار می

نظام جديد اجتماعی و مقرارت در پايان ھر جنگ، تمام پنجره ھا  به روی مذاکره و مشاوره در رابطه به ترتيب يک 

. ِساختار ھای حکمفرمائی کھنه از ھم پاشيده اند، ساختار ھای جديد در حال شکل گيری اند.  برای زنان باز اندیجديد

 شماره ۀ  جزء  آجندای اين کنفرانس نبود، گرچه در آنزمان قطعنامًصال موضوع حقوق زن ا٢٠٠١ُانس بن اما در کنفر

اما  فقط   . برای تساوی حقوق زنان با مردان و شرکت زنان در پروسه ھای صلح، در ملل متحد تصويب شده بود١٣٢۵

.  کنفرانس داده شد اين ۀ اشتراک  در حاشيۀبه  دو زن، يکی از گروه  شاه سابق و ديگری مربوط به اتحاد شمال، اجاز

در ختم قطعنامۀ اين کنفرانس خيلی مبھم و نامشخص فقط ھمينقدر ياد آوری شده بود، که دولت آينده بايد برای تساوی 

  . و يک وزارتخانه برای زنان ايجاد گردد. حقوق جنسيتی حساس باشد

ن حقوق بشر را اوکرات ھا و مدافع ملل متحد، ديم١٣٢۵گرچه اين امکانات وجود داشت، که  با انتصاب به قطعنامه 

انی در  جھۀ و جامع نيز در دولت انتقالی دخيل سازند، تا يک توازن مقابل گروه ھای بنيادگرای افراطی برقرار شود

 ۀجامع. کرد  و محافظت میترا تقوي) ن حقوق بشراديموکرات ھا و مدافع( ھمين ھاًسال ھای بعدی بايد مخصوصا

انکشاف دھد، " پائين به باال"ی و از ه ئ کند و دولت افغانستان را منطقتديموکرات را تقويجھانی می توانست احزاب 

اين سيستم .   تمام امکانات خود را باالی يک سيستم مستبد مرکزی و رياستی ھزينه کردند– اين اشتباه محض –عوض 
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 جھانی می توانست، زيربناھای زراعتی ۀجامع. به خاطر ساختار جغرافيائی و چند مليتی اين کشور به درد بخور نيست

طور مثال  برای ه  کند، عوض اين که با واردات گندم از خارج، مزارع اين کشور رابتاين کشور زراعتی را تقوي

 جھانی می ۀالخره جامعاو ب کند می" تغذيه" ترياک آماده سازد، چيزی که فقط طالبان و جنگساالن را ۀکشت بت

 .برگزيند، که به  مردم و زن ھای کشور خود دلسوز باشدتوانست، رئيس جمھوری را

النه ھای جھادی ھا در . اند تأثيرگذار اين اشتباھات سنگين و تصميم گيری ھای غلط  از ھمان سرآغاز تا امروز

نيرو . رفت به حساب می" بوش"حکومت " دوست"ُند، زيرا ديکتاتور پرويز مشرف شو پاکستان در امان نگھداشته می

از بين  دست  جنگساالران ھرگزه در حقيقت، انحصار قدرت ب. شود ُپوليس افغانستان خيلی به کندی باز سازی میھای 

 جدی عليه خشونت خانوادگی ۀخصوص مبارزه  و ب دستور خلع سالح اربکی ھا داده نشد" فاقوای آيس"به. نرفت

را  زيرا جوانان پدران و بزرگان فاميل  شان. به تمام اجتماع سرايت کرد) خانواده(صورت نگرفت، خشونت از آنجا 

  . چرخد چرخد و می اين منحنی حلزونی خشونت ھمچنان می. الگوی خود قرار دادند

اسناد بيشماری در  . بعد ھا در رأس کميسيون حقوق بشر نصب گرديد-  شد نصبحيث وزير امور زنان ه  ب"سيما سمر"

 ۀ اما تا امروز اجاز–اوزات جنسی در دوران جنگھا جمع آوری کرد رابطه به نقض حقوق بشر، جنايات جنگی و  تج

  .برايش داده نشده است) ازجانب کدام قدرت ھا؟ و به خاطر کدام مقصد ھا؟( نشر اين اسناد 

کار ) جنگزدگی اجتماعی(که روی صدمه ھای دسته جمعی جنگ کند،  را حاصل می  يک اجتماع توانمندی آنیزمان

  : اجتماعی ذيل، موازی ھم راه اندازی شودۀدگی نمايد، که سه پروسکند، يا به آن رسي

نگرند، زيرا تحوالت مثبت و پيشرفت ھای محسوس را در کشور   شان به خوشبينی میۀ اعضای اين اجتماع به آيند.١

  . شان شاھد اند

ز احيای قدرت طالبان بار خصوص زنان افغان اه  عکس مردم افغانستان و بهب. در افغانستان اين احساس وجود ندارد

  .ين کشور بيرون برونداديگر ھراس دارند، اگر عساکر خارجی از

  .  انسانھای جنگزده دسترسی به درمان ھای طبی و دستری به روانشناسان اجتماعی دارند.٢

مديکا (طور مثال  ه مدنی بۀفقط چند نھاد  جامع.  وجود نداردًشود، يا اصال در افغانستان اين امکانات به ندرت يافت می

  .کنند درين بخش کار می) موندياله

يا در کميسيون ھای حقيقت يابی . شوند  علنی جوابگو اند، و محاکمه میۀ عام و در محاکمء جنايتکاران جنگی در مال.٣

  .کنند اعتراف می

  .کنند گی حمايت میدر افغانستان اين کار عملی نشده، زيرا امريکا و بازيگران ديگر ھنوز ھم از جنايتکاران جن

  . افغانستان چندان خوشبين نيستمۀفلھذا در رابطه به آيند

دست آوردن تساوی جنسيتی، برای ه اگر آرزوی بھتر شدن روابط اجتماعی را در افغنستان داريم، بايد برای ب: اما

  . سطح جھانیدر افغانستان و در.  دوامدار صورت گيردۀاستقرار حقوق زنان و عليه خشونت خانوادگی مبار

 ميديکا مونديآله: کنفرانس

 ٣٠/١١/٢٠١٢ُبن  

  

  

 

 


