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 Children کودکان

 
  افسانه وحدت: فرستنده

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٩
  

  در افغانستان خشونت جنسی به دختران
  تلويزيون کودکان مقدمند با کبری سلطانی فعال دفاع از حقوق کودکانمصاحبۀ

  

 که در جريان یبه دختر ده ساله توسط مالی مسجد در واليت کندز به بينندگان در مورد تجاوز جنسی: دتافسانه وح

   .نيستند توضيح دھيد

  .با سالم خدمت بيندگان عزيز و تشکر از شما :کبری سلطانی 

اری دختر ده سال ج) ارديبھشت( ثور ٢تاريخ ه ب،  امن واليت کندزۀخان ول ؤمس  حسينه سروریطبق گذارش خانم 

تجاوز   مورد بارز امين هللا واليت کندز از طرف يک مالی مسجد به اسم التی گنبد ۀ در قريبرشنا به اسم  ایساله

ليس اين واليت دستگير و به جرمش اعتراف کرده و از طرف پالتی گنبد مالی مسجد امين هللا .است جنسی قرار گرفته 

  است

 ی پا، دستامين هللا ، ثور٢تاريخ ه رفته که ب علوم دينی می ی فرا گرفتن ين مال براا کند که او نزد  می  اظھار برشنا

از  که بعد  فزايد ا میبرشنا. کرده است و به او تجاوز جنسی و دھن طفل را بسته و او را در باغ نزديک به مسجد برده 

تمام فاميل  کند اين تجاوز به کسی صحبت او را تھديد کرده که اگر در مورد التی گنبد مسجد یمال عمل تجاوز جنسی 

.  رفته می علوم دينی نزد مال به مسجد  کند که دختر شان برای فرا گرفتن  کيد میأ نيز تبرشنامادر . او را خواھد کشت

خاطر تجاوز به يک دختر خردسال ه ب اين رويداد در زمانی اتفاق می ا فتد که در ھمان ھفته گوش و بينی مالی ديگری 

    .ط پدر و مادر آن دختر بريده شده استتوس

  

 کنند علتش را در چه می ی با استفاده از موقعيتش به کودکان تعرض میئ اولين بار نيست که مالاين: افسانه وحدت

 دانيد؟

 ساير يا کشيش و ،که تجاوز به کودکان از طرف مال يک موضوع تازه و يا اولين بار نيست  بلی اين  :کبری سلطانی

 .در طول تاريخ آلوده وضد انسانی مذھب ھمواره اين وقايع ننگين تکرار  شده است .گيرد بران دينی صورت میرھ

از طرف والدين شان  ين ئشود که کودکان از سنينن بسيار پا  اعتقاد به مذھب سبب می،مذھبی ۀدر کشورھای عقب ماند

  تجاوزمالھا و نمايندگان دينی قرار میۀ جسم شان عرصن کودکی ذھن ويوادار شوند تا به مسجد بروند و از ھمان سن

 .گيرند

صحبت کردن در  .يکی ديگر از مشکالت جوامع عقب مانده و مذھبی تابو بودن آموزش در مورد مسايل جنسی است

 جنسی و ۀ استفادءمورد روابط جنسی شرم و جرم حساب شده لذا نه تنھا کودکان و اطفال در مورد آزار جنسی و سو
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يا تجاوز   جنسی و ۀ استفادءسو دانند که مورد اوز معلومات ندارند بلکه در صورت وقوع آن حتی بعضی شان نمیتج

ن يرا طبيعی تصور کرده و بد آن يا بعضی کودکان و اطفال  ابند و ين نمیآقرار گرفته اند و الفاظی برای توضيح 

  .کند ت تکرار میش را به دفعاتجاوز با دست باز تری  عمل کثيفترتيب فرد م

کنند و ذھنيت حاکم  نبايد فراموش کنيم که در جوامع مردساالر و مذھبی والدين اند که برای اطفال شان تعيين تکليف می

  ..نمايد يد میأئ بر خورد را تۀبر جامعه نيز اين شيو

لذا اطفال . قايل اند احترام خاصی و الدين به دليل تخدير ذھنيت شان در داشتن اعتقادات مذھبی به مال و مسجد جايگاه و 

 جنسی از اطفال در ۀمال سر پيچی کنند اين خود زمينه ساز استفاد از گفته ھای   خاطر ترسشان از والدين هب نميتوانند

 .ھمچو جوامع است

. ھستندبزرگ بر خوردار ه ای  به عنوان رھبران دينی از قدرت و سلط  مالھایناگفته نبايد گذاشت که در چنين جوامع

ھمزمان به دليل عدم حمايت اجتماعی از کودکان، کودکان قربانی تجاوز به داليل ناموسی در معرض خطر مرگ قرار 

قربانی  (شنابرخاطر مصونيت ه او ب: گويد  امن کندز میۀول خانؤ مسحسينه سروریکه خانم  طوری.  گرند می

  ناموسی به قتل میألۀخاطر مسه ھند زيرا اکثر قربانيان بموا فق نبوده که او را به والدينش تحويل د) تجاوز جنسی

 . رسند 

گويد تھديد يکی از احتماالتی  او می. ..ن نيستدختر مصو اين  گويد حيات ليس کندز میوی پئ امر جناويس الدين تالش

 بزرگی در  آسيب  در حريم خود مال ھا  متھم يک مالست و موضوعاً  ضمن  متوجه اوستاست که از طرف اقارب او

 مٶثری برای ۀطالبان نيز برای جلوگيری از خدشه دار شدن دين که وسيل. يد آموقعيت اجتماعی آنھا به حساب می

  .نمايند ل دانسته و به حکم شريعت اقدام به قتل آنھا میول افکار و عقايد مردم است، قربانی جنايات تجاوز را مسٶوکنتر

 ديده شده که گفته ھای اطفال از طرف بعضاً .  کودک بيچاره است  متوجه تیاحتماالت چندين تھديد اجتماعی و عقيد

شود که اين خود باعث خاموش ماندن اطفال و   بدان اعتماد نمیخصوص والدين جدی گرفته نشده و يا اصالً ه بزرگان ب

 .سازد د می به کودکان را مساع  تعرضۀدست ھم زمينه تمام اين عوامل دست ب .گردد تکرار تجاوز جنسی می

 

شود ھنوز ھم  ی که در مساجد و از طريق آخوند ھا اعمال شده و میکنيد با اين ھمه فجايع فکر می :افسانه وحدت

 سپارند؟ مردم به اين شکل اعتماد می کنند و کودکانشان را به آنھا می

  !دی را برايتان بيان کنمجديد نيست اجازه دھيد تا مستنۀ  تجاوز جنسی توسط مالھا يک پديدألۀمس :کبری سلطانی

 رھبر حزب حرکت اسالمی آشنا ھستيد روايتی است واقعی از اين قرار که  صف قندھاریآشيخ  با اسم شما حتماً 

 يکی از قومندانھای حزب حرکت اسالمی خواھری داشت دوازده ساله، که در زمان اقامتش در اسالم آباد مشتاق

 خواست تا به شيخ آصف محسنی تا ھمراه با فاميل شيخ زندگی کند وھم از  بردمحسنی ۀپاکستان، خواھرش را به خان

 .او احکام اسالمی را تدريس نمايد

عنوان عالم دينی و رھبر حزبش دريافت کرد و ه  بمحسنی حفاظت از خواھرش را از ۀکه وعد  پس ازآن مشتاق

  .شت برای به اصطالح جھادمطمئن شد که خواھر نابالغش سرپناھی يافته است، به افغانستان باز گ

محسنی  ديری نگذشته بود، که خبررسيد خواھرش در سن دوازده سالگی از طرف آيت هللا مشتاق  از اين اطمينان 

  . مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و حامله شده است

اعتراضی شديد  ۀ از اين پيشامد بسيار خشمگين گرديده و نام مشتاقندان ، قوممشتاق  نظر به حرفھای ھمسنگران

، ازترس پراکنده شدن اين خبر در بين مردم،  مشتاق اعتراضیۀ، با دريافت ناممحسنی.  فرستادمحسنیالحنی  را به 

  . تصميم می گيرد او را از بين ببرد
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 دستور داد، تا سيد حسين انوری را به عقد نکاح خويش درآورد و پس از آن به مشتاق ۀ سال١٢ خواھر  محسنیشيخ 

 . را برای ھميشه خاموش کندمشتاق

 را چندی قبل يک ع اين موضو.به قتل می رسد مشتاقبه اينگونه و گيرد دخترک توسط شيخ پير مورد تجاوز قرار می 

غ که خودش را مبلصف محسنی آخاطر پرده برداری از روی خيانتھای رھبران جھادی و از جمله شيخ ه ژورناليست ب

چندی . ھبی را به کمک جالدان جمھوری اسالمی در افغانستان  بنانھاده باز گو شدگويد و مدارس مذ اسالم شيعی می

  . ھريوا در واليت ھرات نا پديد گشت و تا حاال مفقود االثر استۀ سردبير روزنامم فھيمیمسلنگذشت که 

عظان دين را در  بخش کوچکی از جنايات آخوند ھا و وا،اخبار منتشر شده در مورد تجاوز جنسی بر کودکان در مساجد

  . کند افغانستان را منعکس می

خصوص در واليات کنر، بلخ و اکنون در سمنگان گزارش شده ه در اين اواخر قضايای تجاوز جنسی در افغانستان ب

 کارل مارکس ۀبه گفت. اند، اما نگرانی ھا وجود دارند که عامالن اين جنايات به ندرت مورد مجازات قرار می گيرند

ل توسط آخوند ھا را طفادر جوامع بسته، فقير و مذھبی والدين در تنگناه افتاده، تجاوز بر ا.ن توده ھاستمذھب افيو

 باالفعل آخوندھا و که نقش با آن. دانند  مرتبط به آن آخوند و مال دانسته و در مجموع مذھب را مقصر نمیاً امری صرف

 در تجاوز بر کودکان شاھد ھستند، کماکان مساجد را اماکن مقدس پنداشته و با اعتماد اطفال شان را به آن مالھا را عمالً 

 مالی و تبليغاتی را که امکانات وسيع. دين استۀ  اين امر تخدير ذھنيت توده ھا به وسيلۀدليل عمد. فرستند مکانھا می

  . تمندان دين مدار در ذھن مردم مھيا می نمايددين در اختيار دارد، زمينه را برای تحميل افکار قدر

 در جوامع بسته در سنتھا، مذاھب،  تابوھا و  نيز مسبب اين بدبختی ھاست مثالً یدر کنار اعتماد والدين عوامل ديگر

نافھمی ھا، تحميل  فرھنگ محافظه کارانه بر تفکر آحاد جامعه، فقر مادی و فرھنگی چنان در جامعه سايه افکنده است 

  . گردند که مردم به مشکل متوجه نقش پای دين و در گسترش آن جنايات، می

گيرند در خفا ھم از طرف خانواده و ھم از طرف فرد   که دختران ديگری که مورد تجاوز قرار میبرشنانه تنھا  

تا در مورد شود  شوند و مجالی به او داده نمی خاطر فرھنگ و سنتھای عقب مانده سرکوب و شکنجه میه متجاوز ب

ی اين واقعه  به معنای ئشود ، آيا باز گو ال پيدا میؤخانواده  ريخته می شود سی يد زيرا آبروخودش سخن بگو

کنند   آبروداری، سکوت اختيار میۀ آيا خانواده و والدينی که به بھان؟يا آبرو ريزی  قربانی استۀآبروداری خانواد

  ی به آبرو؟ئآبروداری درک می شود يا بی اعتناوت آنان، باورمندی به آبرو و شرف دارند؟ آيا از سک

ين در اماکن و يا ئ اطفالی که از سنين پاگردد مثالً  مين اقتصاد نيز زمينه ساز اينگونه تجاوزات میأ شرايط کار و تبعضاً 

 ۀدر تداوم پديد دم دست ترين و ارزانترين و بی دردسرترين منبع ،کنند و يا اطفال خيابانی فابريکھای کوچک کار می

  .باشد نکبت پدوفيلی می

 عاطفی بين والدين و فرزندان نيز زمينه ساز تجاوزات ۀ عدم توجه و عدم اعتماد و کم رنگ بودن رابط،یئ اعتنابی

  . جنسی بر کودکان اند

لدين توان گفت در جوامع بسته، عقب مانده، سنتی و مذھبی ھم اطفال وھم وا اگر در اينجا بحثم را جمع کنم می

تابوھای اخالقی که دين نگھبان آنھاست، بايد شکستانده . ضرورت به آموزش در مورد روابط اجتماعی و جنسی دارند

  .  دامن قربانی را بگيردد تجاوزجنسی نبايألۀشوند، مس

 والدين و ھر قدر روابط عاطفی بين.  متجاوزين در امان بمانندد غير انسانی، نبايۀبا زدن عالمت ناموسی به اين پديد

  .کنند  خودشان را مصونتر احساس می،ھمان اندازه اطفال در گفتن رازھا و وقايعه اطفال صميمی تر باشد ب
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أله دولت ملی مذھبی  افغانستان که دولت وحدت ملی نام گذاشته شده است، چه بر خوردی به اين مس: افسانه وحدت

  يد؟ئنما داشت و نقش دولت را چه گونه بررسی می

 طبقاتی ھمه ارکانھای دولت مارک طبقاتی بر ۀياد داشته باشيم که در يک جامعه  را ھميشه بألهيک مس : سلطانیکبری

تا . را انعکاس بيشتر دھد گيرند که ميديا بدان توجه کند و آن   آن زمان آدمھا را جدی می،ليسوقانون و پ. خود دارند

  . نقدی محکوم شده استۀسال حبس  و جريم٢٠ و به  دستگيرامين هللای که من از ميديا شنيدم مال ئجا

شود به سيستم  ولی نمی. سر برده  انده چه بسا دختران و کودکانی که خاموشانه مرده اند يا در بين مرگ و زندگی ب

سف که سطح خشونتھا عليه زنان در أ سازمان ديدبان حقوق بشر، با تۀفاسد دولتی در افغانستان  اعتماد کرد به نوشت

شود و  فغانستان خيلی افزايش يافته است، يکی از داليل آن ھم اينست جزای تجاوز باالی زنان بر خود زنان اعمال میا

 داده نمی شود، در اين حالت زنان قربانی تجاوزھای جنسی ءعنوان تجاوز جنسی جزاه در محاکم افغانستان به عامالن ب

چنانچه صدھا زن از اين درد در زندانھای افغانستان با کودکانشان يکجا  . زندان می شوندۀھم به نام جرايم اخالقی روان

  .در رنج اند

  

 توان کمپين اعالم شده را از طرف کودکان مقدمند در افغانستان از پيش برد؟ به چه شکل می: افسانه وحدت

عد از يک سلسله جنگھای تحقق ھر نوع کمپاين يا پروژه ضرورت به ثبات و امنيت دارد، افغانستان ب  :کبری سلطانی

  .داخلی و تغيير و تبديلھا ھنوز ھمچنان دستخوش  ھمان  بحرانھا است

  . ثير داردأاين بحران تمام زمينه ھا را در افغانستان زير ت

 مردان تفنگدار و قاچاقچيان محلی  و سيستم دولتی فاسد و ضعيف زمينه ،ی دولتی و غير دولتی، عدم امنيتئسيستم مافيا

 و غيره مساعد ءی فعاليتھای باندھای جنايتکار، تجاوز جنسی بر زنان و کودکان به اشکال بچه بازی، فحشارا برا

زند و  يد میأئ مذھب و سنت ھاست که مالکيت والدين و کالنساالن را بر اطفال مھر تألۀاز ھمه مھم تر مس .ساخته است

ه ئان با استفاده از قوانين غير انسانی اسالمی خودشان را تبر افغانستان اکثرت مردم مسلمان و سنتی اند و ايشۀدر جامع

  .کنند می

البته تحقق کمپاين اعالم شده از طرف کودکان مقدمند کاری آسانی نيست و تمام اين مشکالت را در مقابل خودش دارد،  

ل خودشان رھا کرد تا حاه ی دارند بئکه ضرورت به کمک و ھمنوارا ی ئخاطر اين مشکالت انسانھاه توان ب ولی نمی

  .دستخوش اين ناماليمات گردند

لذا بر تمام انسانھای  آگاه و آزاديخواه و انساندوست است تا کوشش نمايند برای شکستن تابوھای مذھبی، بی حقوقی 

اطفال و کودکان، ساديسم فکری و جنسی مال، مجاھد و رھبران مذھبی سياسی و طالبانی جامعۀ مرد ساالر فاسد و 

 راه پخش افکار و عقايد اتی افغانستان منسجم شوند و در ضمن برای برچيدن مدارس مذھبی و ايجاد موانع درطبق

 بی ترديد اين مبارزه خيلی دشوار و پر بھاست ولی راه ديگری جز به گورستان سپردن. ی مذھبی کار نمايندئبنيادگرا

  .ل آن وجود نداردی طالبانی، جھادی و امثائنظام موجود و باورھای قرون وسطا

 

  شان را صادر كنند؟ ۀند اينقدر ساده و علنی حكم قتل جگر گوشتوا چطور خانواده ای مي: افسانه وحدت

 قتل ناموسی ألۀاالت قبلی ھم اندکی بدان پرداخته شد، در اين جا مسؤخوب ھمانطور که در جواب به س :کبری سلطانی

  .گی متفاوت استقتل ناموسی با ساير خشونتھای خان. مطرح است

، عصمت، شرم و آبرو مفاھيمی اند که چون زنجير بر تن و روان زن و ء شرف، عفت، حيا،واژه ھای چون ناموس

مالکيت مرد بر زن به زبانی دقيق با رعايت ھمين . کنند   برده دار و برده را در عرصه  روابط جنسی بيان میۀرابط
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 گذاشتن عرف يا قانون بردگی به آسانی جانش را یپا برده با زير. کند  میگردد، و بردگی زن را بيان مفاھيم اعمال می

  .دھد از دست می

مرد و خانواده و طايفه، مقام و » لکه دار شدن ناموس«. رسد زن نيز با نقض مناسبات پاتريارکی به راحتی به قتل می

کند، به  ا در سلسله مراتب قدرت ضعيفتر میآورد، آنھا ر ين میئسطح عشيره و طايفه و ده و شھر پامنزلت آنھا را در 

  . را پاک کنند» لکه«ھمين دليل الزم می بينند که اين 

ن و منزلت مرد را أکشد که دست از پا خطا کردن زن، ش ال نمیؤدر واقع سرپيچی برده، مقام برده دار را آنقدر زير س

  . کشد ين میئپا

ال شريعت اسالم مقام خاصی برای ناموس قائل است و قتل زن را به برای مث. کيد شده استأقتل ناموسی در دين نيز ت

  .شمارد داليل ناموسی مجاز می

لذا دست مردان خانواده در اعمال قتل ناموسی باز . کند  را خانوادگی شمرده پيگيری نمیألهدولت فاسد افغانستان نيز مس

  .است

ستم که زنان در افغانستان با آگاھی و توان اين سي سف تا زمانیأ نه اولين قربانی است و نه آخرين با تشنابر گفت که بايد

به زير نکشد ) منظورم عرف و سنت و فرھنگ و مذھب و ساير پديده ھايش(شخرفزنابرابر را با تمام روبنای م

 .*ھمواره قربانی اين برده داری ھا خواھد بود

  ١٣٩٣ ]قوس[ آذر ماه١١٩ ۀ کودکان مقدمند شمارۀنشري

  


