
زنان افغان در دفاع از : افغانستان
.حقوق شان آماج محله اند  

. در آستانه انتخابات زنان افغان با محله و ارعاب مواجه اند  
 

سازمان نظارت برحقوق بشر در ) 1383پانزدهم ميزان , کابل ( 
گزارش که امروز به نشر رسيده است گفت  که جنگساالران و طالبان 

 سهم زنان افغان را در پروسه سياسی  به با محالت و هتديدات مداوم
هتديدات گسرتده وبی امنيتی عمومی حق زنان را در شرکت . حتليل ميربد

آزادنانه برای انتخابات م اکترب و احراز مقام سياسی و حصور 
.متام عيار در حيات اجتماعی به خطر مواجهه ساخته است  

 
و ارعاب عليه زنان هتديد : ميان اميد و هراس"" صفحه ای 36گزارش 

است از حنوه محالت و اذيت و اجياد مزامحت  شرحي"" در حيات اجتماعی
و دسته های شورشی عليه  زنان , طالبان, های جناحهای جنگساالر

.و فعالني حقوق بشر, خربنگاران , انتخابات , کارمند دولت   
 

ل علريغم هببود قابل مالحظه نقش زنان از زمان طالبان در اواخر سا
يک جوء عام از ترس در ميان زنان که در عرصه فعاليت های , 2001

يکی از فعالني زن حقوق . سياسی و حقوقی حضور دارند وجود دارد
بشر در شهر بلخ وافع در مشال افغانستان به سازمان نظارت برحقوق 

به تيلفون مهراه من زنگ زدند و گفتندـ تو کارهای : "" بشر گفت
ما تو را برای پند گرفنت ديگر زا . د بکنیرا می کنی که نباي

.""خواهيم کشت  
: جفرسن مدير اجرائيوی سازمان نظارت برحقوق بشر گفت. ر. الشان 

اکثريت زنان افغان با شرکت در حيات اجتماعی زندگی شانرا به "" 
دولت حتت اداره بوش بويژه از هببود وضعيت زنان . خطر می اندازند

نان افغان خود ابرام دارند که اميد آنان مگر ز. خبود می بالد
.""برای اعاده حقوق ابتدائی به حقيقت نپيوسته است  

 
انتخابات رياست مجهوری  اکترب آزمايش کليدی ای در مقابل توامنندی 
زنان برای ايستادن برابر با مردان در عرصه اجتماع افغان خواهد 

مت با امهيت از ثبت گسرتده زنان برای انتخابات خود يک عال.  بود
مگر ثبت نام چند باره باعث . هببود اوضاع در بسا نقاط کشور است

کل جمموع % 41تورم ارقام رمسی انتخابات گرديده است که اعالن داشته 
.  مليونی ثبت نام شده گان انتخابات را زنان تشکيل می دهد10.5 

رزی تداوام بی امنيتی در نتيجه عمليات های  شورشيان  در نوار م
ثبت نام شدگان % 10 پاکستان باعث گرديده تا زنان کمرت از 

.انتخابات را در مناطق جنوبی مانند زابل و ارزگان  تشکليل دهد  
  

بشمول اياالت متحده و _ ناکامی کشورهای کمک کننده بني املللی 
از فرستادن وجوه مالی و استحکام امنيت  اثرات سوء بر _ جرمنی 

ماه ماقبل انتخابات .  ابات جبا خواهد گذاشتشرکت زنان در انتخ
 3 کارمند انتخابات که حداقل 12تاکنون . با خشونت رقم خورده است

تن آنان زن بوده جان خود را از دست داده و ده هاکارمند ديگر 
مقامات انتخاباتی دربعضی مناطق خباطر عجز از . زمخی گرديده است



باتی بزرگان حمل را بکار استخدام کارمند زن در حوزه های انتخا
.گماشته اند  

  
گزارش شرح ميدهد  که چگونه زنان در نتيجه زير سوال بردن نقش 

گزارشات وجود . سنتی خود در اجتماع مورد هدف قرار گرفته اند
فعالني حقوق زن و کارمندان دولتی در ,دارد که هرگاه زنان خربنگار

اذيت و , ند با هتديد باره مسايل حساس چون طالق ابراز نظر کرده ا
طالبان و ساير گروهپای , جنگ ساالران حملی . محله مواجهه شده اند

شورشی با ارعاب و محالت مسلحانه بزور به بسنت پروژه های انکشافی 
آگاهی از حقوق و آموزش های , معارف, که شديدّا در عرصه صحت

. حرفوی مورد نياز زنان و دخرتان بوده است پرداخته اند  
 

از زمان برکناری طالبان زندگی زنان بالشک هبرت شده : جفرسن گقت
مگر حاال جنگساالران با متام توان تالش دارند تا مانع دست . است

.""يازی زنان به حقوقشان گردند  
 

با وضعيت نا امن فعلی زنان منی توانند کامّال  در بازسازی 
محالت اکثريت آنان از . افغانستان بدون خماطره شرکت کنند

انتقاجمويانه هراس دارند و گفتار و رفتار شانرا متناسب با اين 
تعداد زيادی از فعالني حقوق بشر به سازمان . وامهه عيار می سازند

نظارت برحقوق بشر گفته اند که ناکامی در خلع سالح مليشاه های 
حملی شديدّا  حقوق زنان را با خطر مواجهه ساخته و هببودی آن را 

.انيده استبکندی کش  
 

در انتخابات پارملانی که قرار است سال آينده  برگزار شود زنان 
سازمان نظارت برحقوق بشربا دها . با هتديدات بيشرتی روبرو است

نامزد بالقوه پارملانی مصاحبه کرده است که با اطمينان ابراز می 
داشتند در صورت نامزدی خود و فاميل شان در معرض خطر قرار 

يکی از فعالني حقوق زن به سازمان نظارت برحقوق . فتخواهند گر
افراد . من فکر منی کنم که خود را نامزد کنم:"" بشر گقت 

يک شب به خانه خواهند رخيت و برای خود و ) وابسته به جنگساالران(
از اين خاطر فکر منی کنم که کانديد . فاميلم مشکل خواهند ساخت

."" هبرت است آرام بشينم. شوم  
 

ناتو و ساير جوامع بني املللی بايد اقدامات آنی و , االت متخدهاي
جدی را رويدست گريند تا به تعهدات شان در زمينه هببود  حقوق 

کشورهای : سازمان نظارت برحقوق بشر گفت. زنان افغان وفا منايند
بايد سهميه _ بشمول کشورهای عضو ناتو_ ذيدخل در قضيه افغانستان

. نريوهای حافظ صلح وسيعّا افزايش دهندشان را خباطرگسرتش   
 

اياالت متحده و متحدين ناتو آن بايد الحيه وظايف , عالوه برآن
را با توجه به امهيت موضوع خلع سالح ) آيساف( نريوهای حافظ صلح 

و  گروه , مانند زنان, مليشاه ها و محايت از دسته های آسيب پذير
, ت افغان بايد هتديداتمقاما. های مستقل سياسی جتديد نظر کند

اذيت و محله بر زنان را مورد رسيدگی قرار دهد و متخلفني را مورد 
. پيگرد قانونی قرار دهند  

 



چکيده های از بيان سرگذشتهای شخصی افراد که در اين گزارش نقل 
:شده است  

بسياری ها خواهان :  "" يکی از فعاِلني حقوق زن در شهر مزار. 1
وفتی , اما . ای دفاع از حقوق زنان بودندتاسيس يک سازمان بر
."از آن دست برداشتند, خطرات آن را ديدند  

 
زنان منی : ""يکی از نامزد های بالقوه انتخابات پارملانی. 2"

مگر در . در کابل امکان دارد. توانند خودشان را نامزد کنند
اگر مشکالت  امنيتی باشد مردان .  واليات ديگر امنيت خوب نيست

.""ح داخله خانه شده  و آارا خواهند کشتمسل  
 

دفرت من خباطر : ""يکی از کارمندان موسسات خرييه برای زنان. 3
اخطار و (( يکی قوماندانان مليشاهای حملی . ديدات بسته شده است

هتديدی برای ما فرستاد که در آن گفته بود که ما را خواهد 
,  از چندين مرتبه هتديدمعلم آموزش صحت و سواد آموزی بعد.)) کشت

ولسوال وعده داد که هر . باالخره تصميم گرفتند که ديگر نيايند
کمکی که از دستش ساخته باشد خواهد کرد تا موسسه دوباره فعال 

اما گقت که او تضمني جان مارا کرده . گردد و با مال ها صحبت کرد
"".ما تاهنوز چشم براه هستيم که وضعيت هبرت شود.  منی تواند  

 
 سپتامرب حتت عنوان  28سازمان نظارت بر حقوق بشر درگزارش منتشره 

شيوه ها ي را که  جناح های نظامی به ارعاب "" حاکميت تفنگ"" 
مردم می پردازند و شرايط اختناق آميز را می آفرينند پرداخته 
.است  


