
بازگشت  سالگی یک آستانھدر أفغانستان، در جنسیتی آپارتاید علیھ جھانی کمپین اندازی راه  ضرورت
طالبان بھ قدرت

کریمھ بنون

، فعال حقوق بشرزبیده اکبرمترجم: 

ویراستار: مارال طاھری، شاعر و نویسنده

 تبعیض سیستماتیکاعمال گر نظاره جھان طالبان، دست بھ کابل دوباره سقوط سالگرد اولین آستانھ در 
. است شده عمومیاززندگی ای عمده بخش از  زنان حذف باعثکھ  بودهافغان زنان بر  افراطیگروه   این

میان در خودکشی  افزایشمانند وحشتناکی پیامدھای کھ اند کرده اعمال زنان بر را ھایی پالیسی طالبان 
آنالنا اواخر این در  .است داشتھ کشوررانقاط برخی در  نوزادانمیر و مرگ آمار شدن برابر دو  و زنان
در زنان حقوق  ناقض «بزرگترینرا طالبان حکومت درستی بھ آلمان خارجھ امور وزیر بوک، بائر 

 کوتاھیمدت برای جھان کھ  طالباندست بھ افغانستان سقوط سالگرد  ھفتھ در کرد.توصیف  جھان»
واکنش  یکمحور در جھانی جامعھ کھ ست حیاتی  بسیار کرد، خواھدتوجھ افغانستان اوضاع بھ دوباره 
 متعھد آنھا بشریحقوق شدید نقض و زنان علیھ طالبان ساختاری  تبعیضبرابر در تر اصولی و موثرتر 

. بشناسند جنسیتی را بھ رسمیت آپارتاید و شده

«اعمال کند: می تعریف گونھ این را آپارتاید آپارتاید،  جنایتمجازات و منع  المللیبین کنوانسیون 
شود می انجام  دیگرنژادی گروه  بر  نژادیگروه یک  سلطھ برقراری و ایجاد منظور بھ کھ غیرانسانی 

 ھاینظام دیگر بھ میتواند آپارتاید مفھوم اما  .»میگردد تبعیضمورد گروه  سیستماتیکسرکوب باعث و 
اینرو از  . کندمطابقت  میدھند،قرار تبعیض مورد را دیگری گروه مردم از گروھی کھ سرکوب و کنترل 

طالبان ھای سیاست از دقیقی بسیار بازتاب آپارتاید متعارف تعریف در «نژاد» با «جنسیت» جایگزینی 
  . در برابر زنان را بھ بار می آورد

تحمیل را مردان و زنان میان سیستماتیک  جنسیتی تفکیککھ ست حکمرانی نظام یک  جنسیتیآپارتاید 
 سرکوبشامل جنسیتی آپارتاید کند. می حذف عمومی  ھایحوزه و  فضاھااز را زنان و کند می 

 فرودست ھای انسان"را زنان افغانستانی بشر حقوق مدافعین از یکی قول بھ و میگردد زنان سیستماتیک 
آپارتاید با مقابلھ در المللی بین فعاالن و ھا دولت المللی بین حقوق تعھدات . کند می تعریف" مردان از تر

. میشودمحسوب  المللیبین ازجرایم  آپارتاید، رویکردو رژیم با ھمدستی و دارد اھمیت بسیار جنسیتی 
آپارتاید  برچسب . شوندعمل وارد جسنیتی  آپارتایدبا مقابلھ برای متحدانھ تا مکلفند المللی  بینجوامع 
برای بازی دھنده تغییر تواند می و  ست پالیسیو عملی سطوح در مھم پیامدھای از وسیعی طیف دارای 

. پردازیم می ھا پیامد این بررسی بھ ادامھ در زنان افغانستانی باشد.

اما میگیرد،  قرار المللی بینجامعھ گذر  زود توجھ معرض در اگست 15مناسبت بھ دیگر یکبار  افغانستان
رسانھ گاھی ازچند ھر چھ، اگر .میکنند زندگیروز ھر را کشور  این شکست ھایپیامد افغانستانی زنان 
 از چشمگیرای گونھ بھ افغانستان زنان زندگی واقعیت  اما پردازند، میافغانستان اوضاع بھ چاپی ھای 

https://www.justsecurity.org/author/bennounekarima/
https://twitter.com/ZubaidaAKBR
https://news.un.org/en/story/2022/07/1121852
https://news.un.org/en/story/2022/07/1121852
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-62458894
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-62458894
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-62458894
https://gandhara.rferl.org/a/germany-afghanistan-taliban-human-rights-women/31960655.html
https://gandhara.rferl.org/a/germany-afghanistan-taliban-human-rights-women/31960655.html
https://gandhara.rferl.org/a/germany-afghanistan-taliban-human-rights-women/31960655.html
https://gandhara.rferl.org/a/germany-afghanistan-taliban-human-rights-women/31960655.html
https://gandhara.rferl.org/a/germany-afghanistan-taliban-human-rights-women/31960655.html
https://gandhara.rferl.org/a/germany-afghanistan-taliban-human-rights-women/31960655.html


بھ را افغانستان دوباره جھان اگست،  16در و است شده حذف المللی بین  ھای تلویزیونھای صفحھ 
ماه در  است قرار کھام نوشتھ جنسیتی آپارتاید مورد در  پژوھشی من. سپرد خواھد فراموشی دست

از  زیادی عدهبا رسالھ  ایننوشتن برای برسد. نشر بھ  کلمبیا بشر حقوق قانون بررسیصفحھ نوامبردر 
از یکی  ھا، مصاحبھ از یکی جریان در. دادم انجام مصاحبھ افغانستان از زنحقوق و بشر حقوق فعالین 
صحبت من با  دارم) شک آن امنیت  مورد در(کھ امن خانھ یک  از کھ افغانستانیبشر حقوق فعالین 

".میکرد، گفت: "ما در حال حذف شدن ھستیم

 بایدما . دھیم فراگوش افغانستان زن مدافعین  و فعالین صدای بھ باید ما آن،ادامھ در و  اگست پانزدھم در 
جنیستی  آپارتاید یکعنوان بھ  راطالبان ھای پالیسی   خواستارندکھ زمانی باشیم ھایشان حرف شنونده 
 طالبان برابر در المللی بین گذار تاثیر و متداوم اصولی، پاسخ خواستار کھ ھنگامی ھمچنین وکنیم  شناسایی
درس بیستم قرن آپارتاید ضد  جنبش موفقیت از المللی بین جامعھ کھ کند می ایجاب امر این میشوند. 

استفاده مورد موثر طور بھ این از پیش کھ ھایی  شیوهبھ مشابھ ھایی روش بھ را طالبان اکنون و بگیرد 
. تحت فشار قرار دھند،دادند قرار می

آپارتاید جنسیتی در عمل 

در است شده  منحلکمیسیون این اخیرا کھ  افغانستانبشر حقوق مستقل کمیسیون اسبق رییس  اکبر شھرزاد
رسمیت بھ را مملکت یک نفوس نصف نمیخواھد حکومت یک اگر " گفت: من با اش مصاحبھ جریان 

 یا و میشداعمال مردان بھ نوع این از ھایی  محدودیتاگر بشناسیم.  رسمیتبھ را آنھا نباید  نیزما بشناسد، 
 بیننھادھای  وھا دولت ". بود؟ چگونھما العمل عکس میشدند،  سرکوب شان نژاد اساس بر گروھی اگر

افغانستانی  زن حقوق مدافعینتمام تقریباً کنند. فکر جدی صورت بھ اکبر شھرزاد سوال این بھ باید المللی 
 موافق آنھاھمھ و بود جنسیتی آپارتاید افغانستان، وضعیت از شان تعریف کردم،  مصاحبھآنھا با من کھ 

این در  بایدجنسیتی آپارتاید و است "  جامعھ و دولت از زنان"حذف درصدد طالبان ھای پالیسی کھ بودند 
 سیاھپوستانزندگی  واقعیت بھبود برای کلیدی ابزار یک آپارتایدچارچوب شود. شناختھ رسمیت بھ  بین

منبع  میتواند  جنسیتی،آپارتاید  شناسی رسمیتبھ  یتجربھ  این واست  بودهگذشتھ در جنوبی آفریقای 
. باشد افغانستان زنان امیدی برای

وضعیت بھ جھانی جامعھ سوی از گذار  تاثیر و متحد واکنش اھمیت نمایانگر تنھایی بھ واقعیت این
 نام"طالبان" را  خود کھ نھادی دارند،تاکید واقعیت این بر افغانستانی  زن حقوق مدافعیناست. افغانستان 

صورت بھ شان  حکمرانیقلمرو در را دختران و زنان کھ ھستند جھان در حاکم گروه یگانھ  نھاده،
شانزده دختر . اندکرده محروم  21قرن در  دیگر بارو بیستم قرن در  بار یکآموزش حق از سیستماتیک 

گفت: سی بی بی بھ کردند تایید را لیسھ و متوسطھ مکاتب تعطیلی طالبان اینکھ از بعد سال یک  ای،سالھ 
 ھمانند حکم مرگ است. بیاموزیم اینکھ ما نمیتوانیم

. باشد مینیز تلخ واقعیت این  بیانگردیگر  سوی امااست، قدرتمند ای استعاره او ھای حرف کھ حالی در 
کھ  ستمعنی بدین دختران آموزش منع کنند،  مداوا را زنان میتوانند زنان تنھا کھ آپارتاید رژیم یک در

فوریت بر زن حقوق فعال یفتلی، زرقا  داشت. نخواھد داکتر و نرس زنان  دیگرزودی بھ افغانستان 
و تاثیرات باشد، کوتاه عمرش اگر حتی جنسیتی آپارتاید کھ میگوید و  میکندتاکید بحران این بھ پرداختن 
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ده برای آنھا  آیندهنروند، مکتب بھ سال دو یا  یک برایدختران اگر " داشت: خواھد دوامداری  پیامدھای
در نقشی ھیچ توانند نمی کھ داشت  خواھیمرا زنان  ازسواد بی نسل یک ما میگردد. متاثر سال پانزده تا 

 وقدرت طالبان، رژیم سالگی یک آستانھ در اکنون  یفتلی زرقا سخناناین باشند." داشتھ خود، ممکلت 
.کند بیشتری پیدا می معنای

موارد کھ کنند  میتاکید زن حقوق فعالین است،  وحشتناک دختران آموزش ممنوعیت کھ اندازه ھمان بھ
شامل موارد این است. شده داده  گزارشو ثبت یوناما  سویاز نیز دیگری بشری حقوق نقض گسترده 

 بازداشت کشتار، اجباری، ھای غیاب بشری،ھای بحران بدترین از یکی  با ھمزمانزنان کار ممنوعیت 
.  از طالبان میشودانتقاد منعھدفمند بھ اقلیت ھا و  حمالت مردان، و زنان خودسرانھ ھای

جنسیتی آپارتاید با مقابلھ و شناسایی

بود؟ خواھد چھ جنسیتی آپارتاید رویکرد افزوده ارزش گذشتھ،  سالیک تلخ واقعیت این با مواجھھ در 
بلکھ  دھد،می ارائھ را ھمراھش  استیگمای و اوضاع از دقیق و واقعیتوصیف یک تنھا نھ  آپارتایدمفھوم 

ی فاجعھ  این قبال در جھانی  یجامعھ  قانونیھای  مسوولیت و پاسخگوییبرای ضروری مکانیزم 
 حقوقعملکرد بھ منجر میتواند رویکرد این  میکند. پیشکش را قدرت بھ طالبان بازگشت یعنی فراملی 

زنان، گردد.  حقوق مدعی احترام بھ المللی و دولت ھای بین جامعھ سوی از محور

 طالبان،حاکمیت تحت افغانستان وضعیت مورد در آپارتاید مفھوم بردن کار بھ کالمی و نمادین اھمیت 
ھا، دولت امر این دھد. می افزایش ست، المللی بین قوانین تطبیق مھم ابزار یک کھ را شرم" بسیج "

کھ ھایی روش با تعامل وارد تا دھد می قرار فشار تحت را  فراملیھای وارگان المللی بین ھای سازمان 
استفاده  . نشوند میگردند، بشری حقوق قوانینشدید  نقضی  چرخھ تداوم بھ کمک و طالبان با مدارا بھ منجر

شناختن رسمیت بھ ھمچنین دارد. را آن عامالن ی کننده طرد وضعیت بر داللت آپارتاید اصطالح از 
اتفاق جنوبی آفریقای در کھ صورت ھمان بھ  ای)(منطقھ بومی مخالفین بھ صدابخشی موجب آپارتاید، 

 بھ ھایشسیاست کھ  رژیمی توصیفبرای آپارتاید اصطالح  کارگیریبھ عدم بالعکس،   شود.افتاد، 
ی جامعھ سوی از  آنانمقابل در محکم  واکنشعدم  ھمچنین و است ساالرانھ مرد یی رحمانھ بی صورت

می فرستد کھ حقوق شان اھمیتی ندارد. پیام وحشتناکی را بھ ھمھ زنان دنیا المللی، بین

قاطع واکنش زنان حقوق مورد در گردھایی عقب چنین با مقابلھ برای کھ دارد مسئولیت المللی بین جامعھ 
و الملل بین حقوق پروژه اعتبار برای اما دارد، اھمیت ھا افغان برای بیشتر موضوع این دھد. نشان 

الملل بین حقوق داخل در حاضر حال در نیاز مورد مفاھیم ست. حیاتی نیز متحد ملل سازمان سیستم 
در فمینیستی تحول چنین گیرند.  قرار استفاده مورد جنسیتیآپارتاید بھ پرداختن برای باید و دارند وجود 
 در"  ٢.٠"طالبانبھ پاسخ برای راه موثرترین و است ضروری یکم و بیست قرن الملل بین حقوق 

واقعیت این بر ھمچنین رویکرد  اینبود. خواھد میشوند، شان حکمرانی سال دومین وارد کھ افغانستان 
 در کھ ھمانگونھطالبان زمان در جنسیتی آپارتاید برای  مذھبیو فرھنگی توجیھات کھ کرد خواھد تاکید 
قابل نیز افغانستان در  المللیبین قوانین اساس بر بود،  قبول قابل غیر جنوبیآفریقای در آپارتاید  رژیم

. پذیریش نیستند
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برحال تبعیض انواع دیگر برخالف جنسیت، یا نژاد اساس بر (چھ آپارتاید از ناشی خاص حقوقی مشکل 
بشری حقوق ھای پیمان میزند. برھم را بشر حقوق قانون در فرضیات تمام  کھ استاین ) ایدوره یا 

میدارد.  مسوول برابریتحقق برای اولیھ نھاد عنوان بھ را آنھا و دھند می قرار مرکز را ھا دولت 
بھ را تبعیض  ھایشپالیسی و قوانین و  است سیستماتیکنابرابری عامل  خود حاکم،دستگاه کھ ھنگامی 
دلیل ھمین بھ گردد. عملی تواند نمی المللی بین بشر حقوق قانون  عادیمدل کند، می تدوین ھنجار عنوان 
دھند. انجام آپارتاید سرکوب برای را اقداماتی باید دیگر ھای دولت آپارتاید، قوانین اساس بر کھ است 

قانوناً  ھا دولت. اند یافتھ افزایشمتحد ملل سازمان مربوطھ ھای قطعنامھ اجرای بھ مربوط تعھدات 
بین ھنجارھای و متحد ملل سازمان پاسخ کنند. کمک آن بھ یا و شوند ھمدست آپارتاید رژیم با نمیتوانند 

 بنابراین. داشت نقش ھاتالش آن موفقیت در اما بود، نژادی آپارتاید علیھ ابتکارات از جزیی تنھا المللی 
.   حقوق بین الملل باید از تجربھ ھای موفق گذشتھ بیاموزد

شکل با تواند می است، المللی بین بزرگ جرایم  از یکیکھ آپارتاید عامالن عنوان بھ طالبان شناسایی 
باشد. داشتھ طالبان برای متعددی  مستقیمپیامدھای دیگر  المللی بینبازیگران پالیسی کردن محدود و دادن 

بھ عنوان مثال:

باشد.  میملل سازمان امنیت شورای ھای تحریم فھرست شامل حاضر حال در گروه این رھبری -
پابرجایی بھ آپارتاید  حیثبھ آنھا ھای پالیسی شناختن رسمیت بھ و بمانند باقی باید ھا تحریم این 
. یابد پایانباید  نیزطالبان رھبران بھ سفر معافیت اعطای بعالوه، . کند میکمک ھا تحریم این 

. نمود رابطھ تاکید این زن در مصاحبھ اش با من در حقوق فعالین از دیگر زبیده اکبر یکی
ملل سازمان در را افغانستان کرسی توانند نمی و اند نشده شناختھ رسمیت بھ ھمچنان طالبان -

سازمان در نباید  باشد،داشتھ ادامھ آنھا سوی از بشر حقوق فاحش نقض کھ زمانی تا کنند.  اشغال
احتمال بیشتر نتیجھ این  صورتیدر  جنوبی،آفریقای سابقھ بھ توجھ با . شوند کرسیمستحق ملل 
کھ ھایی  دولت ھمچنانباشند. جنسیتی آپارتاید جرایم بھ متھم افغانستان فعلی حاکمان کھ دارد 

مانند ھایی دولت و گردیده گوشزد جدیت با باید ھستند، طالبان شناختن رسمیت بھ درصدد 
رژیم با ھمدستی برای ھستند، طالبان با روابط  سازیعادی دنبال بھ کھ چین و  روسیھپاکستان، 

.گیرند قرار آپارتایدی مورد بازخواست
گروه رھبران و نموده توجھ  BanTalibanگسترده کمپین بھ تا گیرد قرار فشار تحت باید توییتر  -

توییتر  از گروه، این کھ حالیست در این. کندحذف توییتر از ھستند،  آپارتایدعامالن کھ را طالبان 
. کند برای سفید نمایی اعمال خود استفاده می

:یکم و بیست قرن در آپارتاید مسیر

ھستند.  المللیبین حمایت متوقع  اند، نکرده ایجادرا آن  تنھاییبھ خودشان کھ مشکلی حل برای افغانھا 
در ای گسترده نقش المللی بین جامعھ افغانستان،  از امریکا خروج عملیات طرفداران ادعایبرخالف 
 امور در مستقیم ھای شیوه بھ المللی بین یجامعھ  سوبدین  1970 دھھ ازاست. داشتھ افغانستان وضعیت 
.باشند ھستند کھ امروز مردم افغانستان با آن روبرو می کرده و عامل فاجعھ ای مداخلھ افغانستان

https://www.business-standard.com/article/international/afghans-launch-ban-taliban-campaign-on-twitter-receive-massive-support-122072300145_1.html


خیزش و تضادھا بروز بھ  منجر) سابق شوروی جماھیر(اتحاد روسیھ توسط کشور این اشغال یکسو  از
 بریتانیا، امریکا، معنویو مالی حمایت استراتژی  دیگر،سویی از و شد کشور این در  درونیھای 

 یازده حمالتبھ منجر مستقیم طور بھ  روسیھ، مقابل در افراطی ھای گروه از پاکستان و سعودی عربستان
.  آنھا بھ قدرت شد  و ھمچنین بازگشت1990 ظھور طالبان در  سپتامبرو

کھ اقدامی ، ٢٠٢١سال در افغانستان از فرار برای ترامپ ھای سیاست ادامھ در  بایدندولت تصمیم 
بیست قرن اوایل خارجی سیاست تصمیمات بدترین از یکی عنوان بھ گردید،  امروز سالگی یکبھ منجر 

مربوط  امن خانھدر القاعده دو شماره فرد  الظواھری ایمن ترور داشت نظر در با. ماند خواھد یاد بھ یکمو 
 ازتنھا  هنموضوع  نیا ،جوالی 31 تاریخدر  امریکایی سرنشینبی طیاره توسط طالبان رھبری بھ 

، حاکمیت اول دوره  درکھ ھمانگونھ . میکندپیدا اھمیت  المللیبین امنیت منظر  از بلکھ بشری حقوق لحاظ
. طالبان ثابت ساختند چالش ھای امنیتی و حقوق بشری از یکدیگر جدا نیستند

گذشتھ در کھ داد  کسانی تحویلرا افغانستانی زنان  ٢٠٢١سال در افغانستان از المللی بین جامعھ  خروج 
را خود آپارتایدی  رژیمدوباره کھ نبود تصور از دور و بودند کرده تمرین را آپارتاید رحمی بی با 

آنھا  ھشدارھایاما  دادند، ھشدار جھانیجامعھ بھ مورد  ایندر مکرراً  افغانستانیزنان کنند. حکمفرما 
 زنان کھ آنگونھ کرد، سقوط طالبان دست بھ 2021 اگست 15 در کابل کھ ھنگامیماند. باقی ناشنیده 

در شان ناقص و نشده تکمیل ھرچند ھای  آورد دستاز ای عمده بخش بودند،  کرده بینی پیش افغانستان
 داده ھشدار زنان کھ ھمانطور نیزاند یافتھ  تغییر طالبان روایت. رفت دستاز سرعت بھ ھفتھ چند مدت 

بودند، دروغ بود. 

منظور بھ  کھرا قوانینی و کردند اعالم را خود تخصص بی و  مردانھ سرپرست کابینھ "  ٢.٠" طالبان
 بیست طول در بشری حقوق فعالین و زن طلبان اصالح مخاطره پر ھای تالش اثر برو زنان حقوق حفظ 
 ایجاد خود حقوق از حفاظت برای زنان کھ را نھادھایی طالبان کردند.ملغی  بود، آمده بوجود گذشتھ سال
کشور این در زن حقوق و بشر حقوق مدافعین  برایدشوار بسیار وضعیت وجود با برچیدند. بودند،  کرده

 با شان ھای راھپیمایی در آنھا. دھندادامھ ھا راھپیمایی  اندازی راهبا را خود ھای فعالیت تا کردند تالش 
بھ زنان . ھستندشدن حذف حال در سرعت بھ افغانستان در مدنی فضاھای . شدند مواجھ طالبان ھای شلیک
جدید تعھد نیستند. مصوون  نیز ھایشانخانواده حتی و میشوند  شکنجھو دستگیر  ھایشانراھپیمایی خاطر 
کھ بود خواھد کسانی از حمایت برای راھی افغانستان در جنسیتی آپارتاید بھ دادن پایان برای جھانی 

خویش را بھ خاطر بھ دست آوردن حقوق اساسی شان بھ خطر می اندازند.  داشتھ ھای

المللی جوامع بین بھتر عملکرد سوی بھ: اگست 15 از بعد آینده مسیر

 واکنش چگونگی ھستند. فراگیر جنسیتی تبعیض طریق از حکمرانی بھ متعھد ایدئولوژیک نظر از طالبان 
مانده باقی ابزارھای تنھا از یکی ھستند، متعھد زنان حقوق بھ ظاھراً کھ دیگر ھای سازمان و ھا دولت 
بھ شان تعھدات بر مبتنی باید ھا  سازمان و ھا دولت این. است طالبان ھایسیاست بھ نسبت تغییر برای 

. المللی در مورد برابری زنان بھ سیاست ھای طالبان واکنش نشان دھند قوانین بین
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 آپارتایداین در نیز خود کابل بھ مردانھ تمام ھای ھیئت فرستادن با المللی بین ھای سازمان و ھا دولت 
و المللی بین ھای سازمان وقتی کھ کند  می تاکیدافغان زن نگار روزنامھ ساعی، مبینھ میگیرند.  سھم

در خصوص بھ میفرستند طالبان با گفتگو در خود از  نمایندگیبھ را  مردان»«فقط دیگر کشورھای 
بھ احترام و شناختن رسمیت «بھ مثابھ بھ آنھا برخورد این باشد، می زنان حقوق مورد در کھ ھایی گفتگو 

ایدئولوژی طالبان» است.  

اصولی باره، این در تر تھاجمی رویکرد تا میدھند  پیشنھادزن حقوق و بشر حقوق فعالین از زیادی عده 
باعث این بفرستند. طالبان با مالقات در زن پنج از متشکل ھیئت یک  باید ھا دولت": کھمعتقدند و  بودهتر 

عکس گرفتن و ھا مالقات مورد در کامل نظر تجدید خواستار اکبر زبیده  .شد»خواھد انھا  شرمساری
عکس چادری با حتی اعضا این گاھاً  کھاست طالبان با جھانی جامعھ ھای ھیئت  اعضایگروھی ھای 

عکس  و نتیجھ بدونجلسات طریق از را طالبان "تا میخواھد ھا دولت از زبیده کردند. منتشر و گرفتھ 
است این جنوبی آفریقای  آپارتایدضد جنبش از دیگر مفید آموزه یک  نکنند".سازی عادی گروھی، ھای 
دارند،  سیستماتیک تبعیض طریق از حکمرانی بھ ایدئولوژیکتعھد کھ آنھایی با سازنده" "تعامل کھ 

صریح و متداوم اصولی، مخالفت طریق از باید کھ است قانونی غیر وضعیت یک  آپارتاید. نیستکارساز 
.یابد پایان

از دویشان،حمایت ھر ) ٢٠٠١سال (در امریکا و ) ١٩٧٩سال (در شوروی جماھیر تحاد ا کشورھای 
 ھای انگیزه حالیکھ در بردندبکار افغانستان در زور از استفاده برای توجیھ یک عنوان بھ را زنان حقوق 
 را زنان حقوق ندارد، حضور افغانستان در جھانی جامعھ کھ حاال. داشتند افغانستان در مداخلھ برای متعددی

پاسخ «وقتی گفت: من بھ افغان زن نگاران روزنامھ از یکی . نمیدھند اولویت خود ھای گیری تصمیم در
ندارد. اعتقادی افغان زنان آینده بھ آنھا شوم.  میناامید بینم، می را طالبان سیاست بھ المللی بین جامعھ 
برای واقعی اقدام بھ ما نیست. کافی کلمات دھند. نمی قرار فشار تحت  راطالبان اما میدھند  اعالمیھ
تواند می جنسیتی آپارتاید چارچوب اکبر، شھرزاد گفتھ بھ راستا این در داریم." نیاز ھا افغان از حمایت 

 یک «ابزار بسیج قدرتمند» باشد.

 ملل سازمان کارشناس و اسالمی کشورھای از زن حقوق دادخواھان استدالل مبنای بر من استدالل
 کرد، انتقاد نود دھھ در طالبان حکومت اول دور جریان در جنسیتی آپارتاید از کھ تونس از عمر عبدالفتاح

 آپارتاید کھ است آن وقت حاال. بپذیرد را آنان ھای تحلیل نتوانست المللی بین جامعھ زمان آن در. باشد می
 اندروزپنلوپھ مانند جنوبی آفریقای پوست سیاه برجستھ وکالی اخیراً بشناسیم.  رسمیت بھ را جنسیتی

 حمایت خود را از این رویکرد اعالم کرده اند.

کرد خواھند استدالل برخی طالبان، برابر در تر سخت گیری موضع برای درخواست این بھ واکنش در 
رسمیت بھ باید مسلح گروه این طالبان، حاکمیت تحت افغانستان در  بشریوحشتناک بحران بھ توجھ با کھ 

 جان نجات و بشردوستانھ خدمات ارایھ در دسترسی و سھولت ایجاد منظور بھ آنھا باو شود شناختھ 
طالبان بر فشار اعمال بر کردم، صحبت آنھا با من کھ زن حقوق  مدافعینگیرد.  صورت تعامل انسانھا،
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 تاکید دارند، قرار بشری فاجعھ یک با مواجھھ در کھ افغانستان مردم ساختن متضرر بدون تغییر برای
بھ مدنی، جامعھ مجریان طریق از کمک ارائھ شامل کار این انجام برای پیشنھادی ھای روش . کردند

  ویژه سازمان ھای بھ رھبری زنان، بھ جای کانال ھای طالبان بود. 

جنسیتی ھای ویژگی دو ھر و اند پیوستھ ھم بھ نزدیک از  بشردوستانھ یھا بحرانو بشر حقوق واقع در 
میشوند، محروم بشری بحران یک  جریاندر خود کار حق از و برند می رنج زنان کھ ھنگامی دارند. 

زنان بشری حقوق نیازھای بھ پاسخگویی میگردند. متاثر آنھا محرومیت عواقب از آنھا جوامع و خانواده 
نھ تنھا مانع محسوب نمیشود بلکھ برای حل بحران ھای بشری الزامی ست. 

بھ افغانستان در بشر حقوق بھ  دستیابیبرای دیگری راه ھیچ افغانستان، کنونی وخیم وضعیت بھ توجھ با 
 آپارتایدبا مبارزه برای جھانی تعھدات چارچوب طریق از المللی بین جامعھ ھای تالش ھماھنگی جز 

در شان قبلی حکومت دور در طالبان کھ افغانستانی محقق یک  مصدق حوریھکھ طور ھمان ندارد. وجود 
آپارتاید گروه یک عنوان بھ طالبان میگوید: شکستند اش، برقع برداشتن خاطر بھ را اش بینی نود دھھ 

آپارتاید جملھ از آپارتاید از نوعی ھر برای فضایی ھیچ  یکمو بیست قرن در اند، شده شناختھ جنسیتی 
اجازه و بگیریم الھام افغانستانی زن حقوق فعالین دیگر و او ھای حرف از باید ما  . ندارد»وجود جنسیتی 

باعث کھ شود داده افغانستان بھ  توجھ  مدت کوتاه فرصت یک  افغانستان،سقوط سالگرد در  ندھیم
برای المللی بین مجدد تالش آغاز باید آن، بجای . گرددطالبان  سازیوعادی  ھا افغانستانی ترومای 

و مدافعین حقوق بشر افغانستان در تحقق پایان آپارتاید طالبان باشد. حمایت از زنان افغانستان

وضعیت بھ جنسیتی آپارتاید رویکرد از استفاده برای  دادخواھی عمومیمجازی مجمع  یک
 آگست برگزار خواھد شد.١٩افغانستان بھ مناسبت پایان ھفتھ سالگرد سقوط در 

https://www.eventbrite.com/e/global-strategies-for-countering-gender-apartheid-in-afghanistan-tickets-388073417037

