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 مدنی،   جامعه همکاران و  جنابانعالی  جناب رییس،

 زنان،  بر تمرکز  با را  افغانستان در بشر حقوق  نقض ای با رهبری زنان کهتایمز، رسانهزن  مدیر مسوول هستم؛ نادر زهرا  من
 . دهدمی پوشش محیطی زیست  مسائل و  تیبی جیی الجامعه

ن یک مسوولیت است که امروز از وضعیت نا  .  با شما صحبت کنم افغانستانزنان و دختران گوار این برای من جای افتخار و همچنی 
  های مختلف زنانمستقیما از زبان طیفمهم است که شما  اریحال، بس نی. با ا دارمامکان بودن در اینجا را  هستم چون  جانیمن ا
ن أفغا قدرت   یکه هر روز برا یکسانکنند، یم  یکه هنوز در افغانستان تحت کنترل طالبان زندگ  یاز جمله زنان د،ی بشنو  ستان نی 
 . اندازندیجان خود را به خطر م  قت،یحق  یبه صدا دنی بخش
و دست کشته  دختر و زن هزاره  ۵۱نفر از جمله  ۵۵کاج حداقل  یمرکز آموزش بر یانتحار  یدر اثر حمله  شیپ یهفته چند   نیهم 
همزمان   این است کهکند یم  تردردناک  را برایم دادیرو  نیکه ا آنچهزن هزاره،  ک ی به عنوان. شدند یزخم  گریتن د ۱۲۴کم 

جا بودند؛ دانشگاه آن یشرکت در امتحانات ورود ی. آن دختران هزاره برافته استهدف قرار گر  دختران آموزش هزاره و جامعه
از هر زمان  شیب کنونپرورانند که ایرا در سر م  اییزندگ  یا یها رو . آنشوند اینجینی  نگار، داکتر و روزنامه کهبرای این 

س است.  یگرید  دور از دسیر

  شده رانده حاشیه به های گروه دیگر و ها هزاره مانند  قومی های گروه دختران، و زنان  حقوق به تعرض از آشکار نمادی حمله این
 .است من   امروز بیانیه محور   که است طالبان حاکمیت تحت

 حقوق زنان  تیوضع

ن کارشناسان به جامعه   دهند که کشور من به استبداد و آپارتاید جنسیتر سقوط کرده است.  الملیل هشدار م ی بی 

 م  افغانستاندر که  یزن و دختر  ونیلیم  ۲۰ در حدود امروز،
ی

اییط زندگ به   وند، کار کنند،بر توانستند به مکتبکردند که مدر شر
  یانسان یحقوق اساس نیاز ا شانبه خاطر جنسیت طالبان یزیر سلطه شان سخن بگویند،خواهند بروند و از تفکرات هر جا که م 

ن به مکتب ندارند. زنان و  ماندهمحروم  ان باالتر از صنف ششم حق رفیر اند. به زنان دستور داده شده که در خانه بمانند. دخیر
ان از سفر بدون همرا توانند سوار تکیس شوند. و مردان خانواده اگر در اجرای  اند و به تنهایی حتا نیمِه مرد منع شده دخیر

انه طالبان ناکام بمانند، مجازات م های زنسیاست  ن « دستگی  و زنداین  ستی  شوند. طالبان زنان را به دلیل به اصطالح »جرایم اخالقر
تنها محرومیت از تحصیل و فقر است. نهکودکان  و ازدواج یاجبار ی هاازدواجزایش کنند. ییک دیگر از نتایج بازگشت طالبان افم

ها را برآن داشته که دختران خود را در بدل پول مجبور به ازدواج کنند، بلکه طالبان دختران و زنان را مجبور به  مطلق خانواده 
 کنند.  ازدواج با اعضای خود می

گوی  ی پزشکی بود. الهه که از سوی سخنی رشته دانشجو  ی است. او در افغانستانالهه دالورز مربوط به  تکان دهندهاز موارد  یکی
لطفا به من کمک  پیام ویدیویی گفت: » سابق وزارت امور داخله طالبان قربانی ازدواج اجباری، تجاوز و شکنجه شده بود با انتشار

م.« ند،ی مرا نب یکس گریدشاید   دئو،یو  نیا  نشر ! پس از دیکن ن  شاید بمی  ن به همی  مکان فعیل او مشخص نیست. سایر زنان افغان نی 
 گذرد.  اند؛ اکنون یک سال از ناپدید شدن عالیه عزیزی، مدیر زندان زنان والیت هرات م ترتیب ناپدید شده 

  میو احتماال هرگز نخواه - میدان می ن  صورت گرفته را تخلفات  دقیق زانیاست که ما م  نیا  قتی. حقدهدای رخ م تازهروز تخلفات  هر
اند و  شکوب شده طالبان، از سوی خبرنگاران زن ژهیافغانستان، به و  یها، رسانه محدود استسازمان ملل  نظارت رای، زدانست

ارعاب وادار به  با تهدید و ها را داشته، که جرأت مخالفت با آن  یاند. و طالبان هر کسترک کردهکشور را   عمدتا یالمللنیب هایرسانه
 .سکوت کرده است
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 سرکوب زنان معترض 

ن آمخشونتطالبان هستند و در سال گذشته شاهد سرکوب  یزنان هدف اصل  بدون شک   یهااستی سدر برابر که  می بود تمام کسانی ی 
 اند. کرده ها اعتراضآن یزانه یزن ست

  ایدهندهتکان یهاتیرواها مصاحبه کردیم و آن  ۲۰۲۱در سپتامبر  ف یتظاهرات ضد طالبان در شهر مزارشر افراد دخیل در با ما
آمیز، به  توسط طالبان به خاطر نقش داشتن در اعتراضات مسالمت و کشته شدن افراد زنداین ، شکنجه، ه شدنربودوکوب، لت   از

ن مدین به نام فروزان صاقن از جمله وادار به سکوت شدند. شان با تهدید هایو سپس خانواده ؛ اشتراک گذاشتند  ی ییک از فعالی 
پیدا شد. خواهر صافی به من   مزارشریف در گذشته،  اکتبر ماه  در وی شدن ناپدید از پس روز  صافی چند جسد. شدگان بودکشته
کت در لیکه به دل یگریزن د  .«. متالشی کرده بود را صورتش گلوله. شناختیم لباسش از روی را او ما» گفت:   تضااعترا شر

ن مادران، طالبان  یاعضاکه به چشم خود دیده  کرده، به ما گفت  یروز را در بازداشت طالبان سپر ۱۱ برای تحت فشار گذاشیر
ِ سالحم  یلیس هاگرفتند و به آناسلحه را بر ش کودکان م   .کردندی زنان را مجبور به اعتراف م  زدند و به جیر

 ؟چیستساکت کردن زنان  یطالبان براهمه تالش دلیل این

، . زناناندهای طالبان را بسیج کردهشیوه در برابر سیاست  نیزتری آم و مسالمت نیترانه ریگیپ نستانتا به امروز، زنان افغا رایز
. ما به نان  استما  یاصل یهاخواسته تجیل که  فریادی ،دادندسر  «ی ار، آزادنان، کو شعار » آمده هاابان ی به خ ی پیش،همین هفته

به دست  برابر در جامعه و همه جانبه و . ما خواهان استقالل و حق کار، مشارکت ستین  یکاف ییبه تنها ندناما زنده ما م،یدار ازین
ن  سازمان ملل   از سوی  که ناپذیر و مسلم هر فرد  و حق مذاکره  مایهجان تأکید ما بر آزادی است؛. و میخود هست یکنترل زندگ  گرفیر

 است.  شده مقرر عضو آن   یمتحد و کشورها

ن زنان بودند که دانند،یدشمن م  ، و در واقع هر زن افغانستانی را که سخن بگوید،معترض زنان   طالبان  یعمق و دامنه زیرا همی 
در برابر آنچه طالبان   یبه مانع اصلبا سخن گفتن  نستان. زنان افغاکنندو م  را افشا کردهتان استفاده طالبان از مردم افغانسسوءوسیع 

 . یالمللنیجامعه بشدن از سوی   شناخته  تیاند: به رسم شده  لیتبد دارند، آرزو  هر چیزاز  شیب

 یو دگرباشان جنس یو مذهب یقوم یهاگروه تیوضع

ن را یر یر جر ال و قوم و مذهتر  یهارانده شده مانند گروه هی جوامع به حاش طالبان   از به همین دلیل برخی و  انددادههدف قرار نی 
 .اندقرار گرفته بیشتری خطر  معرض  در زنان

هدف اند، امروز مواجه بوده  استفادهو سوء  ضیتبع شان بااست به خاطر هویت قوم و مذهتر قرن  ک یاز  شیها که بهزاره
دولت اسالمی از زمان تسلط طالبان،  دهند. کیسر هشدار ماند و کارشناسان نسبت به خطر نسلقرار گرفته  ک یستماتیحمالت س

در سراسر جهان بسیج جامعه هزاره  یهزاره بوده است. اعضا  ۸۷۹حداقل  شدن یو زخم  ارمسئول کشت ،(IS-K) خراسانوالیت 
 در  دهندهتکان یها و گزارش خواستار اقدام فوری شوند.اند تا شده 

ی
ن از جنایات جنیک بلخاب و هر جا که طالبان با  ر،یپنجشای نی 

 ناتواین آنان درهمراه با به ویژه زنان و دختران، طالبان به حقوق بشر،  تهاجمشود. ی منتشر م رو هستند، به مقاومت مسلحانه رو 
کند. رهبران های ناشی از حمالت را تشدید می در معرض خطر، آسیب  به جمعیت یضرور  فراهم کردن خدمات ای تامین امنیت

ها  ک یها، هندوها و س ی احمد  ان،یافغانستان، بلکه صوف عهیها از اسالم، حقوق نه تنها مسلمانان شآن  طیافرا ریو تفسپشتون طالبان 
 . اندگیری درباره آینده کشورشان محروم شده از تصمیم ها همهه؛ این گروهانداخت به مخاطره  زیرا ن

دگرباشان جنیس افغانستان نه تنها در جوامع خود مجبور به مقابله با تبعیض و سوءاستفاده هستند، بلکه اکنون به دلیل گرایش یا 
ند. گرویه یقرار م  می مستق دیو تهد ی، تجاوز جنسهویت جنیس از سوی اعضای طالبان هدف حمله از دگرباشان افغانستاین به  گی 

 خوفناک آنها وجه  ما گفتند که تحت تعقیب طالبان هستند. 
ی

 ی وحشتناک دیگری بخشیده است. و این به زندگ

 حاال وارد عمل شود  نیهم دیبا یالمللنیجامعه ب

است،   جلسه داده لیبار در مورد افغانستان تشک  ازدهی تیامن یگذشته، شوراسال  آگوستدرماه رسیدن طالبان قدرت  بهزمان  از
 رسانده است.  بیحقوق زنان به تصو  تیمجدد بر اهم  دینامه در مورد تاک صادر کرده و سه قطع یعموم  هی انیدو ب

 هیئت معاونت تیمأمور دیتمد پس از ، برعکس. طالبان را وادار به تغیی  مسی  کنند اند نتوانستهها تالش تاکنون این   این همه، با
را به   خود یهااست یس نیزتریآم از فاجعه  یبرخ  طالبان مارچ،در ماه   تیامن یتوسط شورا( یوناما) افغانستان در متحد  ملل  سازمان

زنان. به نظر   برای مرد  الزام همراهِ صورت و  مپوشش تما اجبار به ،متوسطه دختران لیتحص تیممنوع اجرا درآوردند، از جمله



 

ظاهرا تمایلی ندارد با تکیه بر ابزارهای موجود  تیامن یو شورا در مورد اقدامات بعدی دچار تردید شده رسد که سازمان مللیم 
 خود، به طالبان نشان دهد که نقض حقوق زنان قابل پذیرش نیست. 

به  . و طالبان بینیممو عمل  سخن نیبعمیق  فیل شکادر سازمان مل ،جان ی، اآیدبه میان م  تیزنان، صلح و امنصحبت از  یوقت
ام نیم   گذارند. سخن احیر

 ها هیتوص

قومی و   یهاگروه اندازند و علیهرا به وحشت می زنان، دخترانکند طالبان  ثابت میدر دست دارد که  یادیشورا شواهد ز نیا
روی دست را  ری خواهم که اقدامات زیخواهرانم در افغانستان، از شما م . به خاطر تمام زنندمذهبی دست به حذف و تبعیض می

 : بگیرید

سایرین که به  و  ی، از جمله زنان، دختران، دگرباشان جنسانسانی تمام مردم افغانستانکه به حقوق  دیاز طالبان بخواه •
. وزارت امر به  دنده انیحقوق زنان پا یهات یبه تمام محدود .دن احترام بگذار اند،دلیل مذهب یا قومیت به حاشیه رانده شده 

هدف  معروف و نهی از منکر را برچینند؛ کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بازگشایی کنند. از طالبان بخواهید تا 
  از  در کل، ان دهند.شان را پایهایخانواده نگاران و استفاده از معترضان، مدافعان حقوق بشر، روزنامهن و سوءدقرار دا
ها را به رعایت آن  آن است سال  یک  از بیش امنیت، شورای  شما، که بشری  حقوق معیارهای  و  تعهدات به بخواهید طالبان
 . کنند عمل خوانید،فرا می

و مطمئین شوید که آنها عواقب نقض حقوق بشر را خواهند دید. شورای امنیت نباید  دینشناس تیطالبان را به رسم  •
گونه معافیت از ممنوعیت سفر برای رهبران طالبان را تمدید کند و باید افزودن نام اعضای رهبری طالبان را که  هیچ

های طالبان نباید د. سوءاستفاده های سازمان ملل در نظر داشته باش اند، به فهرست تحریم مسئول نقض حقوق بشر بوده
 توانید خود را تسلیم انفعال کنید. عادی شود و شما نمی

که به تازگی منصوب شده،  وناما،ی نماینده ویژه دبیر کلکل و  ریدب از جملهرهبران ارشد سازمان ملل متحد،  تماماز  •
رانده شده   هیبه حاش ی هاگروه ریزنان، دختران و سا تمامتا به حقوق  اورندیبر طالبان فشار ب یدر هر فرصت بخواهید تا

ی انجام مأموریتش در اولویت دادن به برابری جنسیتی و حقوق تمام و کمال  از یوناما بخواهید درباره احترام بگذارند.
 زنان همواره پاسخگو باشد. 

  بشر حقوق شجاع مدافعان تمام با اقدامی برای همبستگیتنها   نه افغان  زنان مدنی  جامعه از حمایت و   معنادار  مشارکت •
  تریناگر سازمان ملل بخواهد به اساسی  بلکه جنگند،می خود جوامع  حقوق برای ناپذیریخستگی  یکه به گونه است

 ها،نگرانی  کنندهمنعکس باید طالبان با المللیبین جامعه تعامل. است ضروری افغانستان عمل کند، خود در وظایف
 دیگر رانده حاشیه به هایگروه تمام و  مذهبی  هایاقلیت   قومی، های گروه افغان، زنان مختلف  هایتوصیه و   هااولویت

 از افغانستان، آینده مورد  در گیری تصمیم هر در باید افغان زنان مدنی جامعه معنادار  و  برابر جانبه،همه  مشارکت. باشد
 . شود تضمین شما، گیریتصمیم  جمله

 پاسخگوی دیگری در سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر حمایت کنید.  سمیمکان تشکیل از •

که طالبان همین اکنون هم به   است نیا نمیبم  چه من به روشتن آنو  نگار، شاهد بودن است. ی من به عنوان یک روزنامه وظیفه
 شود. تر میاند و هر روز که شما اقدامی نکنید، این آسیب عمیق ناپذیر وارد کرده های جبرانزنان و دختران افغانستان آسیب 

  مناطق ریزنان در سا فزون بر آن،. اکننداین مناظره را تماشا م  زنان ژهیافغانستان به و  مردم
ی

شان نگاه  زیدر سراسر جهان نجنیک
 تی امن یشورا برایخواهند دانست که  منی و سودان انمار،یم  ،یاوپیزنان در ات ،وارد عمل نشوید. اگر در افغانستان جاستاین 

 تیه نیست.  ای میان جز وعده یزیت چیسازمان ملل، زنان، صلح و امن

 تشکر 

 

 


