
   کنيدهای زن را حمايت د نامز
  .ات را با آغاز مبارزات انتخاباتی بهبود بخشيدياقدامات امنيتی ونحوه رسيدگی يه شکا

 
 ديده بان حقوق بشر در گزارش که امروز به نشر رسيد گفت با آغاز مبارزات   برای انتخابات پارلمانی و -)2005 اوت 17, نيويارک(

دولت افغانستان و ناظرين بين المللی انتخاباتی بايد تدابير ويژه ای را جهت حمايت از نامزدهای زن در مقابل , ام سپتامبر18شوراهای واليتی 
 .  اتخاذ کنندمحلیحمالت و تهديد های طالبان و جنگساالران 

 
 به شکايات و ايجاد همآهنگی ديده بان حقوق بشر اظهار داشت که تدابير کليدی برای حمايت از نامزدهای زنان شامل بهبود روند رسيدگی

  . مستقيم ميان نيروهای امنيتی و نامزدها می شود
  

,  طالبان با شرکت در انتخابات شجاعانه به مبارزه نامزد های زن"محقق در بخش امور زنان ديده بان حقوق بشر گفت , نيشا واريا
و نيروهای حافظ صلح می توانند با , ناظرين انتخاباتی, ولت افغانستانوی افزود که د. رفته اند تنگ نظرانه اجتماعیو معيارات , جنگساالران

   .ارائه پاسخ سريع و مقتضی در بهبود امنيت و اعتماد نامزد های زن موثر واقع شوند
 

مندان بر اساس مصاحبه با ده ها نامزد زن و کار"  افغانستان2005شرکت زنان در انتخابات سال : پيکار با ترس" صفحه ای 28گزارش 
که در  -  نامزد زن در افغانستان582 ديده بان حقوق بشر به تفصيل چالش های می پردازد که. انتخاباتی در جريان ماه گذشته تدوين شده است

 . با آن مواجهه اند-دن نامزد  انتخابات را تشکيل می ده5800از ميان % 10مجموع تقريبآ 
 

 تاکنون در زندگی زنان رونما شده 2001بودی های چشمگيری که از دوران سقوط طالبان از سال  که عليرغم بهاعالم کردديده بان حقوق بشر 
در شرق و جنوب .    در عرصه سياست و حقوق زنان فعاليت می کنند در يک جو فراگيری از ترس و خوف بسر می برندآنعده زنانيکه, است 

 در حاليکه در بقيه نقاط کشور فرماندهان محلی می کوشند تا نتايج انتخابات را به نفع ,کشور طالبان می کوشند تا جريان انتخابات را برهم زنند
  .   خود بگردانند و به تهديد نامزدهای زنان که اغلب وابستگی جناحی ندارند می پردازند

 
من , من از القاعده نمی ترسم.  می کنممن احساس ترس: " يکی از کانديده های پارلمان در واليت شرقی جالل آباد به ديده بان حقوق بشر گفت 

  ."از قوماندانان که کانديد هستند می ترسم
 

حيرت آور نيست که زنان , با ديدن اسامی جنگساالران و ناقضين حقوق بشر در  اخرين فهرست  نامزد های انتخابات " واريا اظهار داشت 
  " .نگران امنيت خود باشند

 
احتماال ما شاهد تهديد و  اشت که با توجه به کثرت شرکت کننده گان و برخورد منافع  در محور های محلیسازمان ديده بان حقوق بشر بيان د
وضعيت امنيتی در ماه های اخير روبه . ام سپتامبر برای ولسی جرگه و شوراهای واليتی  خواهيم بود18ارعاب هايی بيشتر در انتخابات 

و ترور , توسط طالبان" جاسوسی برای امريکايان"قتل زن ديگری در دهم اوت به اتهام , ابات قتل يک کارمند زن انتخ,وخامت گراييده است
  . همه نشاندهنده وخامت اوضاع است توسط طالبان شش روحانی طرفدار دولت

 
نتخابات را به نفع خود  جنگساالران که می خواهند به هر طريق ممکن جريان ا-انتخابات با دو تهديد اصلی مواجهه است" واريا می افزايد که 

  ." رقم بزنند ؛ و طالبان که بطور فزاينده ای اخيرآ فعال شده اند و مصمم به برهم زدن کل روند انتخابات اند
 

ديده بان حقوق بشر گقت که ناتوانی کشورهای کمک دهنده به رفع کسری بودجه انتخابات افغانستان و تامين نيروهای امنيتی برای سراسر 
  .  ری ناگواری بر شرکت زنان در جريان مبارزات انتخاباتی و روز انتخابات خواهد گذاشتکشور تاثي

 
در . کرسيهای ولسی جرگه و شوراهای واليتی برای زنان اختصاص داده شده است% 25, مطابق قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات

 نفر آن زن می 328 نامزد صرف 2707يعنی از ميان ,  زنان تشکيل می دهد   را فعالکانديده های ولسی جرگه%  12بطور تخمينی حاليکه 
  .باشد

 
  فرماندهان محلی و معيارات تنگ نظرانه اجتماعیهایفشارزيرا  . خود را نامزد کرده اندشمار اندکی از زنان برای انتخابات شوراهای واليتی

 ,3025 نامزد از ميان 247  يعنی,%8 فقط  زنان.اعمال خواهد شداليتی  در شورا های و از سطح ملی ولسی جرگه در کابلاال بيشتراحتم
 کرسی 5 و احيا طالبان به موجوديت شرايط ناامندر واليات شرقی و جنوبی بنا . دنرا تشکيل می دهنامزد انتخابات شورا های واليتی 

  .  خالی خواهند ماندناختصاصی برای زنا
 

, مانند دسترسی به معلومات,  مواجهه اندبا آنمی  پردازد  که زنان  افغان جهت شرکت در انتخابات  متعددی گزارش به  شرح نابرابری های
  .  و کمبود منابع مالی, تظمين های امنيتی کمتر, گشت و گذار آزادانه در سراسر کشور



 

 

 
نان اقدام  به چاپ تصاوير شان بر پوستر های اگر ز.  گفت و شنود با مردم برای زنان نامزد انتخابات خطر آفرينتر است" واريا می افزايد 

و يا در محضر عام  به سخنرانی بپردازند با موانع بيشتری در , انتخاباتی کنند و يا از آن نواحی کشور که بيشتر محافظه کار اند بازديد نمايند
  .مقايسه با مردان مواجهه اند

    
زنان و ,  از گروپ های آسيب پذيرل نيروهای آيساف و نيروهای اياالت متحده بايدتمام نيروهای امنينی بشموديده بان حقوق بشر گفت که 

مقامات افغان بايد ديده بان حقوق بشر تاکيد ورزيد که .  فعاالنه سهم بگيرند خلع سالح مليشاه ها حمايت کنند و  در روندفعالين سياسی مستقل
  .  اند عليه تمامی کانديده هابعمل آورد و ناقصين آن را به محاکمه کشو حمله, اذيت, تحقيقات همه جانبه ای را در مورد تهديد

  
 

  :قطعات منتخب از گزارش
 
 

يک نامزد زن نميتواند .  بازار نصب کرده اندیمردها تصاوير شان را در همه جا. امنيت برای زنان و امنيت برای  مردان از هم فرق دارد
جنگساالران فرمان . هر چيز امکان دارد اتقاق بيفتد دراينجا .  خواهد کشت راد امد و همه شانشب کسی خواه. بخاطريکه می ترسد, چنين بکند
  .آنان صاحب تفنگ اند. د می توانند بکنندنهرچيزيکه آنان بخواه. می رانند

  
  2005 ,جوالی ام 27, کندهار, نامزد زن برای ولسی جرگهيک 

  
است و در  دور خيلی ولسوالی هابعضی  از .   من نمی خواهم که به ولسوالی چال بروم وروممن می ترسم که به ولسوالی کلفگان واليت تخار ب

هر جا که ميروم همرای پدر و يا برادر . من خودم از خانه خود تنها  بيرون نمی روم. شده اند) نامزد( زيادی ايستادماندان های قوبعضی ديگر 
  .خود می روم

  
   2005 ,ام  اوت7 ,واليت تخار, نامزد شورای واليتی 

 
مگر . بطور متوالی تکرار شده است هم اين پيشنهادات . امنيت هميش يک موضوع نگران کننده از دوران سقوط طالبان تا کنون بوده است

يشان می مگر حتی نمی گويد که ما حق زنان را برا. می گويند زنان آزاد اند. دولت بايد يک ساختاری را برای تامين امنيت رويدست بگيرد
   . اين زمينه را برای ما بدهند,  بنظر من آنان می تواند صرفا با ايجاد يک فضای مطمئن. دهيم

  
  2005, ام اوت10,  يک زن کارمند انتخابات

  
 
 

  : جهت معلومات بيشتر با آدرس های تماس بگيريد
  
  

 


