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از  فرشته  افغانستان،  از  رجبی  فاطمه  افغانستان،  از  خلیل  ناتاشا  فاطمه 
افغانستان، فرشته کوهستانی از افغانستان، ماللی میوند از افغانستان، مریم 
نورزاد از افغانستان، شرمیال فروغ از افغانستان، ماریا کالسنیکاوا از بالروس، 
فٌویی فٌویی آنگ از برما، ماکسیمیلیان سی.ان جی اُ.مبه از کامرون، وانگ یو 
از چین، مایرلیس آنگاریتا از کلمبیا، ژولین لوزنگ از جمهوری دموکراتیک 
کنگو، قاضی اریکا آیفان از گواتماال، شهره  بیات از ایران، موسکان خاتون 
از نپال، زهرا محّمد احمد از سومالیا، خواهر آلیشیا واکاس مارو از اسپانیا، 
رانیتا گناناراجاه از سری النکا، کنان گولو از ترکیه، آنا روزاریو کنتراس از 

ونزوئال!

زندگینامـۀ برنـدگـان جـوایـز 

بین المللـی زنـان شجـاع  در 

سـال 2021
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فاطمه ناتاشا خلیل از افغانستان 

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کارمندان  از  یکی  خلیل،  ناتاشا  فاطمه 
افغانستان بود. او به همراه راننده اش در ماه جون سال 2020 در حالیکه 
راهی دفترش بود در نتیجۀ انفجار یک مین مقناطیسِی جاسازی شده در 

کابل، کشته شد. در  نقلیه اش  وسیلۀ 
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فاطمه رجبی از افغانستان 

از والیت غزنی و عضو  فاطمه رجبی، یک افسر پولیس 23 ساله، اصالتاً 
بخش مبارزه با مواد مخدر بود. او در ماه جون سال 2020 با یک ماشین 
به منطقۀ محل سکونتش در ولسوالی جاغوری سفر  فالنکوچ غیرنظامی 
می کرد که طالبان وسیلۀ نقلیه اش را متوقف و او را به اسارت بردند. دو 
را که دارای زخم های  بقایای جسدش  و  را کشتند  او  بعد، طالبان  هفته 

مرمی و عالئم شکنجه بود، به خانواده اش فرستادند.
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فرشته از افغانستان 

فرشته بنت امیرمحّمد، محافظ 35 سالۀ دفتِر مدیریت زندان بود. در 25 
اکتبر سال 2020، زمانی که از محل سکونتش در شهر قندهار در حال 
مسلّح  فرد  توسط یک  بود  تاکسی  به سمت یک  کارش  به محل  رفتن 

ناشناس به قتل رسید.
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فرشته کوهستانی از افغانستان 

فرشته کوهستانی، 29 ساله، فعال حقوق زنان و دموکراسی، در تاریخ 24 
دسامبر سال 2020، توسط افراد مسلّح ناشناس در نزدیکی خانه اش در 
برای  را  برنامه هایی  مرتب  طور  به  کوهستانی  شد.  ترور  کاپیسا  والیت 
حمایت از حقوق زنان در افغانستان ترتیب می داد و از رسانه های اجتماعی 

به عنوان بستر پیام رسانی شان استفاده می کرد .
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ماللی میوند از افغانستان

دسامبر   10 تاریخ  در  انعکاس،  تلویزیونی  رادیو  خبرنگار  میوند،  ماللی 
سال 2020، در حمله ای که به وسیلۀ نقلیه شان صورت گرفت به همراه 
راننده اش توسط یک فرد مسلّح در جالل آباد، مورد اصابت گلوله قرار 
قرار  هدف  مورد  که  نیست  خانواده اش  در  نفری  اولین  ماللی  گرفت. 
گرفت. پنج سال قبل، مادر وی نیز که یک فعال مدنی بود توسط افراد 

شد. کشته  ناشناس  مسلّح 
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مریم نورزاد از افغانستان

مریم نورزاد، قابله ای که قبل از اینکه در شفاخانۀ پزشکان بدون مرز در 
ناحیۀ 13 کابل کار کند، در مناطق دورافتاده ای مانند والیت های بامیان 
و وردک خدمت می کرد. در 12 ماه مه سال 2020، سه فرد مسلّح به 
زایشگاه شفاخانه حمله کردند، اما مریم حاضر نشد بیمارش را که در حال 
با  تازه متولدشده همه و همه  بیمار  و نوزاد  زایمان بود رها کند. مریم، 

لباس های سفید پزشکی در بخش زایمان کشته شدند.



9 www.didabantranslation.com

شرمیال فروغ از افغانستان 

جنرال شرمیال فروغ، مدیر ادارۀ جنسیت ریاست امنیت ملی )NDS(، یکی 
از افسران باسابقه و کارکشتۀ زن در ریاست امنیت ملی بود که به  عنوان 
رئیس بخش ضّد آدم ربایی خدمت می کرد و در مبارزه با جرایمی مرتبط 
به شبکه های مخفی نیز کار می کرد. جنرال فروغ در ماه مارچ 2020 در 
کابل در نتیجۀ انفجار یک مین مقناطیسی جاسازی شده در وسیلۀ نقلیه اش 

ترور شد.
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ماریا کالسنیکاوا از بالروس

انتخابات ریاست جمهوری در 9 آگیست 2020، زنان بالروسی  از  پیش 
در  اجتماعی  تحوالت  در  محّرک  و  مسلّط  سیاسِی  نیروی  یک  به عنوان 
بالروس ظهور کردند که دلیل اصلی آن ماریا کالسنیکاوا بود. پس از آنکه 
مقامات، سه نامزد محبوب اپوزیسیون مردان را زندانی و یا تبعید کردند، 
ماریا و شرکای او یک چالش تاریخی و پایدار را برای حاکمیت 26 ساله 
آلیاکساندر لوکاشنکا مطرح کردند. ماریا همچنان چهرۀ سرشناِس مخالفان 
داخل بالروس بود و پس از انتخابات اختالف آمیز، با شجاعت در زندان به سر 
می برد. با وجود بازداشت، ماریا همچنان می خواست که جنبش دموکراتیک 
را در داخل بالروس زنده نگه دارد و به عنوان منبعی الهام بخش، برای همۀ 
کسانی که می خواهند برای کشورهایشان آزادی کسب کنند عمل می کرد. 
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فٌویی فٌویی آنگ از برما

یک رهبر نوظهور که احتماالً در سال های آینده در شکل گیری کشور نقش 
خواهد داشت، فویی فویی آنگ از بنیانگذاران مؤسسه آشتی »وینگز« بود؛ 
از گروه های مختلف قومی  تبادالت و تعامالت بین جوانان  سازمانی که 
و مذهبی را تسهیل می کند. کار او باعث ایجاد صلح، سازش و گفتگوی 
حیاتی دربارۀ فدرالیسم و   عدالت شد. او یک تظاهرات اعتراضی در سال 
2015 از مانداالی به یانگون راه اندازی کرد که با نزدیک شدن به یانگون 
توسط پولیس میانمار با خشونت سرکوب شد. او و شوهرش دستگیر و 
زندانی شدند. سرانجام فویی فویی آنگ در ماه اپریل 2016، پس از 13 
ماه با فرمان عفو و بخشش سراسری زندانیان سیاسی که با محاکمه های 

دادگاهی روبه رو بودند آزاد شد.
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 ماکسیمیلیان سی.ان جی اُ.مبه از کامرون

ماکسیمیلیان سی ان جی اُ.مبه از طریق پشت سر گذاشتِن سختی ها و نامالیمت ها، به 
خاطر بهبودی حقوق بشر در کامرون و آفریقای مرکزی، رهبری، شجاعت و استقامت 
فوق العاده ای را نشان داده است. او در تالش برای حل مسالمت آمیز بحران آنگلوفون 
در کامرون، در میان عوامِل جامعۀ مدنی، صدایی رسا بوده است که اغلب امنیت 
شخصی اش را قربانی مبارزاتش کرده است. او خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشری 
شد که توسط تجزیه طلبان و نیروهای امنیتی در مناطق شمال غربی و جنوب غربی و 
همچنان نیروهای امنیتی در مناطق دورافتادۀ شمالی مرتکب می شدند. ماکسیمیلیان 
همچنین علیه افزایش محدودیت های اعمال شده بر جامعۀ مدنی، روزنامه نگاران و 
مخالفان سیاسی دولت کامرون انتقاد کرده است. تعّهدات او در زمینۀ بهبودی حقوق 
بشر علیرغم ارعاب، تهدید و حمالتی که متحّمل شده بود، همچنان پابرجا مانده است. 
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وانگ یو از چین

وانگ یو تا زمان دستگیری و زندان رفتنش، در پیگیری آزار و شکنجۀ 
وکالی حقوقی و مدافعان حقوق بشر در سراسر چین در جریان »سرکوب 
709«، یکی از برجسته ترین وکالی حقوق بشر در کشور بود. او پرونده های 
متعّددی را از نظر سیاسی به نمایندگی از فعاالن مدنی، دانشمندان، فعاالِن 
فالون گونگ، کشاورزان و عارضین در مواردی شامل طیف گسترده ای 
بیان،  آزادی  مذاهب،  حقوق  و  کودکان  زنان،  حقوق  ازجمله  مسائل،  از 
اکنون ممنوع الخروج است و  او  اتحادیه ها را برعهده داشت.  انجمن ها و 
از زمان شروع به کار در پرونده های سوءاستفاده از حقوق بشر در سال 
2011 توسط پولیس مورد آزار، تهدید، جستجو و تعّرض فیزیکی قرار 

گرفته است.



14www.didabantranslation.com

    

مایرلیس آنگاریتا از کلمبیا

مایرلیس آنگاریتا، با شجاعت، صلح و حقوق بشر را در کلمبیا پیش برده است، درحالیکه 
او اغلب در معرض خطراِت بزرگ امنیت جانی قرار داشته است. کار او باعث بهبود 
امنیت، معیشت و تاب آوری تعداد بیشماری از رهبران زن، قربانیان درگیر مشکالت 
و جامعۀ او شده است. او با کاستن  از دردهایش به وسیلۀ داستان سرایی، پس از 
ناپدیدشدن مادرش، خودش در درگیری های کلمبیا، سازمان جامعۀ مدنی »روایت 
برای زندگی« را تأسیس کرد که اکنون بیش از 800 زن قربانی را تحت پوشش قرار 
داده است. عالوه برآن او برای پیشبرد یک برنامۀ اقدامی جامع برای جلوگیری از 
خشونت علیه رهبران زن در جامعه، دولت کلمبیا را در باالترین سطح درگیر کرد. 
مشارکت سازندۀ مایرلیس در 27 نهاد دولتی، جامعۀ مدنی و جامعۀ بین المللی عامل 
اصلی موفقیت این طرح بود و این طرح را الگوی حمایتی از مدافعان حقوق بشر در 

سطح کلمبیا تبدیل کرده است.
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ژولین لوزنگ از جمهوری دموکراتیک کنگو 

از سال 1978، ژولین لوزنگ از پیشگامان فعال زنان در جمهوری دموکراتیک کنگو 
دختران  و  زنان  حقوق  بهبود   ،)GBV( جنسیتی  خشونت  علیه  که  است   )DRC(
در شرایط سخت مبارزه می کند. در سال 2000، او برای همبستگی زنان در صلح، 
ایجاد  را  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  سازمان  برجسته ترین  یکپارچگی،  و  توسعه 
کرد. این سازمان از حقوق زنان و دختران در برابر مصونیت از مجازات خشونت 
جنسیتی دفاع می کند. شهادِت صوتِی ژولین به تصویب موافقتنامه های بین المللی به 
تأّسی مادۀ 1820 سازمان ملل که خشونت جنسی را به عنوان یک سالح جنگی به 
رسمیت می شناسد، کمک کرده است. ژولین زندگی میلیون ها زن در سراسر جمهوری 
دموکراتیک کنگو را لمس کرده است و توجه جامعۀ جهانی را برای تأیید و اقدام در 
مورد خشونت جنسی و جنسیتی که جوامع جمهوری دموکراتیک کنگو را متالشی 

می کند، جلب کرده است.
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                 قاضی اریکا آیفان از گواتماال

اریکا لورنا آیفان، قاضی دادگاه است که در دادگاه کیفری با خطِر باال با 
مسئولیت جرایمی با اثرگذاری فوق العاده کار می کند. او ریاست پرونده های 
فساد و جنایت جنگی را که منجر به افترا و تهدید به خشونت علیه وی 
آیفان  قاضی   ، چالش ها  این  علیرغم  است.  داشته  عهده  بر  است،  شده 
به عنوان قاضی گواتماالیی مستقل علیه فشارهای سیاسی، پافشاری می کرد. 
است.  داده  نشان  گواتماال  در  قانون  از  حمایت  در  را  هّمتش  و  عزم  او 
اریکا  قاضی  تصّدی اش،  دورۀ  در طول  او  با  مخالفت های شدید  علیرغم 
در گواتماال به عنوان اسوۀ مبارز با فساد، تالش برای افزایش شفافیت و 
اقدامات برای بهبود استقالل در بخش عدلی و قضایی شناخته شده است.
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شهره بیات از ایران

هنگامی که شهره بیات در پروازش سوار هواپیما شد و راهی مسابقات جهانی 
شطرنج زنان 2020 شد، تصّوری نمی کرد که ممکن است برای آخرین بار، ایران 
یعنی وطنش را ببیند. از شهره اولین داور زن شطرنج بین المللی ردۀ الیف در 
آسیا در مسابقات قهرمانی بدون حجاب عکس گرفته شد، حجابی که در ایران 
اجباری است. در عرض 24 ساعت، فدراسیون شطرنج ایران که شهره پیش از 
این مدیریت آن را بر عهده داشت، از تضمین امنیت شهره در صورت بازگشت 
به ایران بدون معذرت خواهی قبلی خودداری کرد. شهره از ترس امنیت خود 
و عدم تمایل به عذرخواهی به دلیل این حادثه، با تصمیم دلخراش از انگلیس 
درخواست پناهندگی کرد. او شوهرش را که فاقد ویزای انگلیس بود در ایران 
رها کرد. در همان لحظه، شهره ترجیح داد یک قهرمان حقوق زنان باشد تا اینکه 

تحِت تأثیر تهدیدهای دولت ایران باشد.
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موسکان خاتون از نپال

موسکان خاتون در اجرای قانون جدیدی که جرایمی اسیدپاشی را مجازات می کند و 
مجازات های شدیدی را علیه عامالن آن در نپال تعیین می کند، نقش مهّمی داشته 
است. هنگامی که موسکان 15 ساله بود، پس از رد پیشنهادات عاشقانۀ یک پسر، در 
یک حمله در اثر اسیدپاشی به شّدت آسیب دید. او با کمک یک مددکار اجتماعی، 
ننگ  و  تهدیدها  فشار  تحت  اسیدپاشی  عامالن  علیه  بیشتر  قانونی  اقدامات  برای 
اجتماعی سخت مرتبط به قربانیان اسیدپاشی، اقدام کرد. او به کمیتۀ پارلمانی رفت، 
با وی مالقات کرد تا قانون  نامه ای به نخست وزیر نپال نوشت و سرانجام شخصاً 
سخت تری را درخواست کند. رئیس جمهور نپال در ظرف یک سال پس از حمله به 
موسکان، مصّوبه ای را با مجازات سنگین برای اسیدپاشی و مقّررات مربوط به فروش 

اسید را صادر کرد که این نشانه ای از تالش های مهم موسکان است.
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زهرا محّمد احمد از سومالیا

زهرا محّمد احمد بیش از 20 سال، در صف مقّدم دفاع از حقوق بشر در سومالیا و 
به ویژه برای گروه های آسیب پذیر در آن کشور بوده است. زهرا به عنوان یک وکیل 
 )SGBV( ماهر، کمک های حقوقی را برای بازماندگان خشونت جنسی و جنسیتی
و زنانی که در بازداشت موقت بودند آغاز کرد. زهرا بنیانگذار و مشاور حقوقی مرکز 
رشد زنان سومالیایی است، سازمانی که از نقض حقوق بشر و موارد سوء استفاده از 
زنان، گزارش می دهد و بازماندگان را از طریق کمک های حقوقی پشتیبانی می کند. 
او اولین خدمات تلفن رایگان سومالیا را برای مبارزه با خشونت های جنسی تأسیس 
این خشونت ها،  بازماندگاِن  برای  کرد. زهرامحّمد همچنین، مراکز یک مرحله ای 
و  زنان  برای  امن  فضای  خانواده ها،  از  مراقبت  مراکز  سّیار حقوقی،  کلینیک های 

دختران و مراکز اجتماعی محافظت از کودکان آوارۀ داخلی را اداره می کند.
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خواهر آلیشیا واکاس مارو از اسپانیا

خواهر آلیشیا واکاس مارو یک پرستار رسمی است و به مّدت هشت سال یک کلینیک پزشکی 
را  امراضش  تا  بیمار کم درآمد روزانه کمک می کرد  به 150  و  را در مصر مدیریت کرد 
درمان کنند. او سپس برای کمک به یک جامعۀ فقیر و بادیه نشین، به ویژه زنان و کودکان، به 
شهر مقّدس بتانی نقل مکان کرد. او برنامه های آموزشی برای زنان ایجاد کرد و فرصت های 
اقتصادی ای که قباًل در دسترس آنها نبود و کودکستان هایی را در اردوگاه های بادیه نشین 
تأسیس کرد و زمینه های تربیتی کودکان را فراهم کرد. خواهر آلیشیا در محیطی که در اثر 
درگیری اسرائیل و فلسطین شکل گرفته بود ، به پناهجویان آسیب دیده نیز کمک می کرد، 
شغلی که او همچنان در نقش فعلی خود به عنوان هماهنگ کنندۀ منطقه ای خواهران کامبونی 
 19-COVID در خاورمیانه، در مقیاس وسیع تری انجام می دهد. هنگامی که بیماری همه گیر
به شمال ایتالیا سرایت کرد، او برای کمک و معالجۀ خواهران راهبه به ایتالیا پرواز کرد و خطر 

شدیِد ابتال به بیماری کرونا را به جانش خرید.
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رانیتا گناناراجه از سری النکا

رانیتا گناناراجه، وکیلی است که علیرغم تهدیدها و چالش ها از سوی دولت، 
همچنان برای دفاع از حقوق جوامع حاشیه نشین و آسیب پذیر کشورش به 
راه خود ادامه می دهد. رانیتا، تخّصص خود را به ارائۀ خدمت و مسئولیت 
ناپدیدشدۀ اجباری و زندانیانی که  و برقراری عدالت در مورد قربانیان 
در  تروریسم  از  پیشگیری  قانون  تحت  اتّهامی  هیچ گونه  بدون  سال ها 
رانیتا فردی است که  اختصاص داده است.  بازداشت شده اند،  سریالنکا 
شخصاً تحت تأثیر درگیری قرار گرفته و براساس تجربۀ گسترده اش در 
کنار قربانیان و خانواده های آنها، اشتیاق و فداکاری فوق العاده ای نسبت 
به عدالت و پاسخگویی به ویژه برای آسیب پذیرترین مردم سریالنکا نشان 

داده است.
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کنان گولو از ترکیه
کنان گولو، به مدت 31 سال فعال مدنی، بنیانگذار و رئیس فدراسیون انجمن های زنان 
ترکیه بوده است که یک سازمان به نام »چتر« و سازمان غیر انتفاعی برای زنان است 
و 186 شعبه و52,500 عضو را رهبری می کند. او قهرمانی سرسخت در راستای 
برابری جنسیتی بوده است و برای بهبود مشارکت زنان در حکومت داری و نیروی 
کار و آموزش، تالش می کند. در سال 2007، اتحادیۀ انجمن های زنان ترکیه اولین 
خط تلفن اضطراری را برای قربانیان خشونت در ترکیه ایجاد کرد که فعالیت هایش 
ادامه دارد. طی دو سال گذشته، کنان یک کارزار آموزشی و پشتیبانی را با هدف 
تمرکز بر عدم موفقیت دولت ترکیه از سال 2012 درکنوانسیون استانبول، کنوانسیون 
شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت های خانگی 
آغاز کرد. فعالیِت کنان برای آموزش مردم در مورد این کنوانسیون و تقویت نیاز به 
مبارزه با خشونت جنسیتی که درخواست برخی سیاستمداران برای عقب نشینی ترکیه 

را فرو نشاند، بسیار مهم است.
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آنا روزاریو کنتراس از ونزوئال

آنا روزاریو کنتراس به عنوان رئیس انجمن پرستاران کاراکاس، در خّط مقدم نبرد 
برای حقوق متخصصان مراقبت های صحی، بیماران و اتحادیه های کارگری بوده است. 
و هم اکنون در  ونزوئال شده  باعث حمایت گسترده مردم  کنتراس،  فعالیت شدید 
مرکز جنبش مدنی سیاسی فعالیت می کند و همچنان بر تغییرات دموکراتیک تأکید 
می اندازد،  زندان  به  را  مخالفانش  روزمره  طور  به  دولت  که  شرایطی  در  می کند. 
شکنجه می کند، مورد آزار و اذیت قرار می دهد، تهدید و یا محدود می کند، کنتراس 
از حقوق شهروندان در معرض خطراِت بزرگ امنیت شخصی اش دفاع می کند. او 
تا کارمندان  مدافع حقوق کارگران بوده و به طور خستگی ناپذیر تالش کرده است 
مراقبت های صحی بتوانند از طریق برنامۀ قهرمانان صحی و بهداشتی رئیس جمهور 

موقّت، خوان گوایدو کمک هزینه دریافت کنند.


