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CHECK AGAINST DELIVERY 
 خانم زبیده اکبر  ۀبیانی

 نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان 
 (2023 چمار  8)
 

 مدنی،  ۀ جنابان و همکاران جامعحناب رئیس، عالی
 «اکنونآزادی »سازمان  خود را از طرف ۀبشر از افغانستان هستم. من امروز بیانیمن زبیده اکبر، یک زن مدافع حقوق

  ،که عمدتاً تحت رهبری زنان هستند ،کند و مستقیماً با بیست جنبش مردمی بشر دفاع میسازمانی که از حقوق  ؛کنمارائه می
 .کنددر داخل افغانستان کار می

 
وق زنان  در مورد بدترین بحران حقدانم که امروز، در روز جهانی زن، در شورای امنیت و مسئولیت خود می دارمافتخار 

قدرت را به   2021 سال ستوآگماه طالبان در گروه که این شورا آگاه است، از زمانی که چنانکنم. در جهان صحبت می
اند  تنها تالش کردهفرمان، نه 40بیش از  با صدور ، حقوق زنان و دختران افغانستان را نابود کردند. طالبان دست گرفت

 .کنند، بلکه انسانیت ما را نیز از بین ببرند سازیزنان را از زندگی عمومی پاک
 : بگذارید چند نمونه از زندگی امروز زنان افغانستان را با شما در میان بگذارم

  گذرد روز از ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه می 78روز از رفتن دختران نوجوان به مکتب و  534اکنون  •
اند،  از دسترسی به اکثر اشکال آموزش رسمی منع شدهدر آن و افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان 

 .بار خواهد بودها فاجعهکه برای نسل
مرد   اند. زنان بدون سرپرست  طالبان تمام تالش خود را برای محدود کردن آزادی حرکت و بیان زنان انجام داده •

ها ممنوع است.  ها و پارکهای عمومی، رستورانکیلومتر سفر کنند. حضور زنان در حمام 75توانند بیش از نمی
به افغانستان از   آنهامعاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در سفر اخیر به حتی 

از آنچه را   کمیم است. آنها شان حرابدون محرم در آنجا نباشند و نشستن با طالبان برایسوی طالبان گفته شد که 
 .کند، تجربه کردندتحمیل می ستانیها زن افغانکه طالبان هر روز بر میلیون

به این معناست که زنانی که   ،و محرومیت زنان از آنچه که از آن باقی مانده است ،فروپاشی کامل سیستم حقوقی •
 .به عدالت دسترسی ندارند ،ندیروهبا خشونت خانگی روب

اکنون یکی از  یراً جنگجویان طالبان از فروش وسایل پیشگیری از بارداری جلوگیری کردند. در کشوری که هماخ •
شدن ندارند، بلکه   دار تنها انتخاب کمی در مورد بچهمیر مادران را در جهان دارد، زنان نهوباالترین میزان مرگ

 .اندازندجان خود را برای انجام این کار به خطر می
عمال شده است. تصمیم اخیر برای ممنوعیت کار زنان در  های مختلفی بر حق زنان برای کار ا  محدودیت •

ر  طور کامل فعالیت کنند. دمدنی نتوانند به  ۀسازمان جامع 100شده است که بیش از   سببهای غیردولتی  سازمان
لغو فوری و  فقطاند، واضح است که های صحت و آموزش را از سر گرفتهحالی که برخی کار در بخش

ویژه زنان و  های بشردوستانه، بهمیلیون افغان وابسته به کمک 28 جان  تواندمیممنوعیت این شرط و قیدبی
گوید که در  المللی میبین ۀنویم که جامعش خواهم بر این نکته تأکید کنم. ما مدام میمن مینجات دهد. را دختران، 

نقض حقوق زنان. اما من از شما   سر  طالبان بر  جنجال باها، یا جان نجات   :افغانستان با یک معضل مواجه است 
  ۀ؟ و به چه قیمتی؟ پیگیری اقدامات بشردوستانه بدون زنان، یا ارائدهیدجان چه کسانی را نجات می ، پرسممی

کند. اقدامات بشردوستانه باید مبتنی  نان از جامعه کمک میآرسد، تنها به حذف بیشتر هایی که به زنان نمیکمک
ت جان  خاطر داشته باشید که اگرچه اکنون ممکن اس خواهم بهبر حقوق و بدون تبعیض باشد. و من از شما می

 .حلی پایدار برای بحران کنونی نیستها را نجات دهد، اما جایگزینی برای یافتن راهانسان
کنند. دختران جوان با من در مورد پایان  گویند که احساس خفگی و ناامیدی میزنان در داخل افغانستان به من می
 .ادامه یابد بایداین ن .کننددادن به زندگی خود صحبت می

.  «آپارتاید جنسیتی»کند: درستی توصیف می، یک اصطالح وجود دارد که وضعیت امروز زنان افغان را بهجنابانعالی
عنوان  زنان افغان، کارشناسان و حتی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان را به

  جنایتو  بشر توسط طالبان بر اساس جنسیت، آزار جنسیتیحقوق بر این، نقض افزوناند. آپارتاید جنسیتی محکوم کرده
 .اندشدهدر مورد آن  و پاسخگویی طالبان آن ، که کارشناسان سازمان ملل خواستار بررسی است علیه بشریت

الملل، از جمله مفاد برابری و عدم  اما کافی نیست. چنین نقض آشکار حقوق بین ؛المللی حیاتی است محکومیت صریح بین
نقض سازد المللی است که روشن میمتناسب، هماهنگ و معنادار بین یواکنش مندرج در منشور ملل متحد، مستلزم  تبعیض  
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. اگر در اینجا از حقوق زنان دفاع  شد عواقب آن مواجه خواهدتوجیه است و طالبان با  غیرقابل و تحمل حقوق زنان غیرقابل
 .نکنید، هیچ اعتباری برای انجام این کار در هیچ جای دیگری ندارید

 
 حمایت از زنان معترض 

مقاومت زنان.  دوم،   ، وتسخیر طالبان م، یک :، دو روایت در مورد افغانستان وجود دارد2021 سال  ستوآگماه از 
هر روز جان خود  مبارزان اند و نون آشکارترین مخالفت مدنی با طالبان بودههای مردمی و تحت رهبری زنان تا کجنبش

اندازند. به قول یکی از معترضان، این زنان سفیران آزادی ما  خطر میها بهافغان ۀهم یبشر را برای دفاع از حقوق
 .هستند

، زندان و شکنجه بوده است. نرگس سادات، زن معترض،  آمیز آمیز حمالت خشونتپاسخ طالبان به تظاهرات مسالمت
نیست. تمنا زریاب پریانی و پروانه  هنوز خبریسرنوشت او از  دستگیر شد.   دون توجیهفوریه ب 12ها پیش، در هفته 

راه با کوهستانی هم هیر اها در بازداشت به سر بردند. نابراهیم خیل پس از تظاهرات در کابل ربوده و ناپدید شدند و هفته
با   ،کنندای که اعتراض میفرزندش دستگیر شده و در زندان طالبان مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. با زنان هزاره

 .شودخشونت بیشتری برخورد می
زنان افغان به حمایت شما نیاز فوری دارد. آنها به شما نیاز دارند که نام آنها را بگویید و به    ۀمقاومت مدنی شجاعان

های آنها در تعامل با طالبان بپردازید. آنها به شما نیاز دارند که آزادی آنها را بخواهید. آنها به شما نیاز دارند که به  ونده پر 
مین کنید. و آنها به شما نیاز دارند که طالبان را در هنگام بازداشت،  أآنها پناهندگی بدهید. آنها به شما نیاز دارند که آنها را ت

د تا  دهت میئجر طالبان به حقوق خود، پاسخگو بدانید. فقدان پیامدها فقط   ۀد شدن یا کشته شدن به دلیل مطالبشکنجه، ناپدی
 .های خود را با مصونیت کامل گسترش دهندسرکوب

 
 های قومی و مذهبی گروه
که آنها هیچ قصدی برای تشکیل یک دولت   دهدها مرد و اکثریت پشتون هستند، نشان میموقت طالبان که اکثریت آن ۀکابین

شده  راندهحاشیههای قومی و مذهبی بهیا از گروهو  ،تنوع قومی افغانستان یا زنان باشد ۀدهندفراگیر ندارند که نشان
 .محافظت کند
بلکه مستقیماً مسئول   ،اندشکست خوردهعامالن آنها  یا مجازات هزاره  ۀحمالت بر جامعدر مورد تنها در تحقیق طالبان نه

، طالبان به  2022 سال نوامبر ماه شود. در   محسوبجنایات جنگی که ممکن است  ،ها هستندجمعی هزارهکشتار دسته
 .هزاره از جمله کودکان را کشتند 11روستایی در والیت دایکندی حمله کردند و 

اند و اعضای جوامع های خود شدهه ترک خانهها به دلیل حمالت هدفمند مجبور بسیک ۀهای دیگر مانند جامعگروه
ها و اعضای طالبان توزیع  های آنها دوباره بین کوچیشوند و زمیناجبار آواره میچنان بهک و ترکمن همیزبوتاجیک، ا

 .نابرابر بوده است شانها در جوامعگویند که توزیع کمکشود. زنان در دایکندی و جوزجان نیز به من میمی
  بهنسبتدهد عام، گواه روشنی است که نشان میهای غیرقانونی، شالق و اعدام در مألطالبان به قتل ۀبازگشت وحشیان

گذارند و هیچ  های مردم افغانستان احترام نمیاند. آنها به حقوق و خواستهآخرین باری که در قدرت بودند، تغییری نکرده
کنند که بر سرکوب زنان و  ر ندارند. آنها تفسیری افراطی و مردساالرانه از اسالم را تحمیل میای برای تغییبرنامه
 .شده تکیه دارد راندهحاشیههای به گروه

 .ماند نخواهد ا محدود م ۀجنگی که در منطق  ؛سوی جنگ داخلی دیگری استبه یراه ، سوی صلح نیستاین راهی به
 :اقدامات زیر را انجام دهدکه واهم خبنابراین من از شورای امنیت می

های گروه ۀو هم  +LGBTQIها، از جمله زنان، دختران،افغان ۀبشر هماز طالبان بخواهید که به حقوق •
تنها  حقوق زنان پایان دهد. این به معنای لغو نه هایشده احترام بگذارد و به تمام محدودیتراندهحاشیهبه

های حقوق زنان است که تعهدات  های غیردولتی، بلکه تمام محدودیتهای تحصیل و کار برای سازمانممنوعیت 
 .کندرا نقض می«  (CEDAW)اشکال تبعیض علیه زنان ۀهم رفعکنوانسیون » در برابر  افغانستان 

با طالبان وجود   یقید و شرطین شروط اساسی برآورده نشود، هیچ تعامل بیکه تا زمانی که ا سازیدروشن   •
های زنان  ها و نگرانیاولویت درنظرداشتبدون  ، هیچ سفری در سطح باال به افغانستان بایدنخواهد داشت. 

کرسی سازمان   جمله، از  اسیدشنن به رسمیت طالبان را وجه خواهم که به هیچ. من از شما مینجام نشود ا ،افغان
 .ندهید را در اختیار آنان قرار  ملل

 2626 ۀطور که در قطعنامموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( را همانأموریت فعلی مأم •
( مشخص شده است، بدون هیچ تغییری، برای یک سال دیگر تمدید کنید. یوناما در حال حاضر ملزم به  2022)

بحران است که برای زنان و دختران افغان حیاتی است، اما تا کنون، انتظارات مردم   رسیدگی به ابعاد کلیدی
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که یوناما  باشد  افغانستان را در اجرای این مأموریت برآورده نکرده است. اکنون تمرکز باید بر اطمینان از این
شر و اولویت دادن به حقوق از جمله نظارت بر حقوق بـکند طور کامل اجرا میهای این دستور را بهتمام جنبه

دبیرکل برای افغانستان،   ۀویژ  ۀویژه نمایندزنان در سراسر کار خود. من از تمام رهبری سازمان ملل، به
این شورا،   برایاو  هایصحبتحقوق ما باشند و اطمینان حاصل کنند که در   خواهم که مدافعان صریح  می

 .ه شودشده اولویت دادراندهیهحاش های بهگزارش در مورد وضعیت زنان و گروه
های  مدنی زنان افغان و دیگر گروه ۀ اطمینان حاصل کنید که مشارکت کامل، برابر و معنادار جامع •

شته  گیری شما، نقش اساسی داافغانستان، از جمله تصمیم ۀگیری در مورد آیندشده، در هر تصمیمراندهحاشیهبه
 .دباش 

های طالبان علیه زنان و دختران ادامه دهید و  های قوی در محکومیت خشونتقطعنامهها و به صدور منظم بیانیه  •
اطمینان حاصل کنید که هیچ استثنایی برای ممنوعیت سفر رهبران طالبان وجود ندارد. اگر زنان افغان در  

 .شوند، طالبان نباید امکان سفر داشته باشند های خود زندانی میخانه
اند. بنابراین از شما  است که بدون هیچ عواقبی حقوق مردم من را زیر پا گذاشته طالبان بیش از یک سال •

های مبتنی بر بشر، از جمله انواع خشونتهای تقویت پاسخگویی در مورد نقض حقوقخواهم که از طرحمی
 .کنید شده حمایتراندهحاشیههای بهچنین حمالت علیه جوامع قومی و مذهبی و سایر گروه جنسیت، و هم

اگر به طالبان اجازه داده   .حقوق انسانی خود هستند ۀمردم افغانستان بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت و مذهب، شایست
  ۀد. در حالی که امروز در مورد آیندکشیخواهد  ها طولنسلافغانستان  ۀدوبار شود که این مسیر را ادامه دهد، بهبودی 

چرا    که خواهران خود فکر کنید و از خود بپرسید و  خواهم که به دختران، همسرانکنید، از شما میکشور من فکر می
 زنان افغان لیاقت کمتری دارند؟ 

 .متشکرم


