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درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل تحقیقاتِی مستقر در کابل می باشد که در سال 2002 با همکاری جامعه بین املللی در 

افغانستان تاسیس گردید. هدف این نهاد تحقیقاتی انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی، مبنی بر شواهد، مرتبط با پالیسی و انتشار 

نتایج حاصلۀ آنها و همچنان ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه می باشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 2020 به عنوان یک 

نهاد غیر انتفاعی در وزارت اقتصاد ثبت گردید. طبق گزارش پوهنتون پنسیلوانیا، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منحیث یک نهاد 

پژوهشی دارای جایگاه عالی در افغانستان بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در رده سوم قرار دارد. این نهاد با پالیسی 

سازان، جامعۀ مدنی، محققان و محصالن به منظور تحقق اهداف خویش ارتباط برقرار می مناید تا استفاده از نرشات مبنی بر شواهد 

و کتابخانۀ این واحد ترویج یافته، ظرفیت تحقیقی آنها تقویت شود و فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و تحلیل ها ایجاد 

گردد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می شود که متشکل از منایندگان ادارات متویل کننده، سفارتخانه ها، 

سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه، جامعه مدنی و کارشناسان مستقل می باشد. 

 Prospect( بریتانیا  پراسپیکت  مجله   2018 سال  املللی  بین  تحقیقاتی  نهاد  بهرتین  جایزه  برنده  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 

Magazine( گردیده است.

متویل کننده اساسی: 

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) نهاد انکشافی بین املللی سویدن

متویل کنندگان برنامه ها:

پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 2020 توسط  نهاد های بین املللی ذیل متویل گردیده است:

European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), Central Asia Regional Economic Cooperation Institute 

(CAREC), The Foundation to Promote Open Society (FPOS), The French Medical Institute for mother and children (FMIC), The 

Royal United Services Institute (RUSI), Institute for Integrated Transitions (IFIT), and UN Women.

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:

The RESOLVE Network, Global Challenge Research Fund (GCRF), The School of Oriental and African Studies (SOAS), Secure 

Livelihoods Research Consortium (SLRC), A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and 

Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tanks Network (ATTN) and The Regional Environmental Centre for Central 

Asia (CAREC).
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در مورد نویسندگان

شکریه آزادمنش مدیر تحقیق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است. وی مدرک لیسانس خود را در زبان و ادبیات انگلیسی گرفته و 

در حال انجام ماسرتی خویش در حقوق بین امللل است. شکریه از سال 2009 تا کنون در بخش تحقیق کار منوده است. همچنان، به 

عنوان هامهنگ کننده برنامه توسعه رهربی زنان کار کرده است. شکریه در پروژه های مرتبط با جندر به عنوان فوکل پاینت واحد تحقیق 

و ارزیابی افغانستان است و در موضوعات عدالت انتقالی، تعلیم  دخرتان، مهاجرت اطفال، اقتصاد سیاسی تعلیمی، و ارائه خدمات 

صحی کار کرده است. اخیرا وی یک مقاله تحقیقاتی را به حامیت اداره ملل متحد برای زنان تحت عنوان "مشارکت زنان در پروسه 

صلح" نوشته است. 

احسان الله غفوری به عنوان مدیر تحقیق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کار می کند. وی دارای مدرک لیسانس در مطالعات اسالمی 

از پشاور بوده و از سال 2009 بدینسو با واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همکاری دارد. او دارای تجارب زیادی در بخش تحقیق و 

مطالعات کمی و کیفی می باشد. وی مسلک یا حرفه خود را به عنوان معاون تحقیق با سازمان ActionAid Afghanistan در مطالعه عملی 

 .)Knowledge Attitude-Behavior and Practice study for HIV/AIDS( .در مورد رفتار، نگرش، دانش برای اچ آی وی/ایدز رشوع منود

همچنان در مطالعات دیگری از جمله نقشه برداری خطر باال برای اچ آی وی/ایدز، آموزش علام برای افزایش اطالعات در مورد ایدز در 

والیات کابل، بلخ ، تخار، و آگاهی عامه در مورد ایدز یا اچ آی وی، STI و مریضی های دیگر مزمن برای دریورهای الری های ملی و 

بین املللی کار منوده است. غفوری در مطالعه مسیر معیشت، و به تعقیب آن حکومت محلی و حکومت شهری در واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان نقش فعال داشته است. تحقیقات وی در انجام یک تحقیق روی مدیریت آبها روی موضوع )مدیریت منابع طبیعی( کمک 

کرد. در سال های 2013-14، غفوری به تیم SLRC )کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون( پیوست که در چندین مقاله همکار نویسنده 

بوده است. غفوری در پروگرام های تحقیقاتی زیادی از جمله قاچاق افراد، جندر، ارزیابی معیشت و نقش قرضه غیر رسمی در مناطق 

روستایی افغانستان همکاری منوده است.
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پیشگفتار

در  پروسه صلح  زنان  را تحت عنوان "مشارکت  و جالبی  دارد که مطالعه موردی معلوماتی  افتخار  افغانستان  ارزیابی  و  واحد تحقیق 

افغانستان" با حامیت مالی سخاومتندانه اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان، به خوانندگان گرامی ارائه میدارد. این مقاله تحقیقاتی 

تالش می مناید درک زنان افغان در مورد تالش های صلح و نقش آنها در این پروسه را بررسی مناید.  به منظور  درک نقش زنان در 

پروسه صلح، محدودیت ها و موانع و نیز منایندگی و ایجاد ائتالف، مطالعات  موردی از چهار والیت ارائه گردیده است.  

یافته های این مطالعه موردی نشان می دهد که صلح پایدار در صورتی امکان پذیر است که صدای زنان و دیدگاه آنها در پروسه شامل 

باشد. بنابراین، مشارکت زنان در این پروسه و حامیت از تالش های ملی صلح دارای اهمیت حیاتی است. مرور رسیع  پیشینه ادبیات 

تحقیق در این مقاله نشان می دهد که بین سال های 1990 و 2014 به تعداد 130 توافقنامه صلح به امضا رسید که فقط 13 مورد آن با 

حضور زنان در جایگاه و صالحیت امضا کننده به امضا رسیده است. توافقنامه هایی که با مشارکت زنان در سطح امضا کنندگان صورت 

گرفته، نسبت به توافقنامه هایی که فقط توسط مردها امضا گردیده، ماندگار تر بوده است. برعالوه، مشارکت زنان در روند صلح منجر 

به ادغام قویرت حقوق برش، عدالت انتقالی، مصالحه ملی، و متعاقبا مشارکت زنان در پروسه های تصمیم گیری در سطح محلی و ملی 

گردیده است. 

یافته های این مطالعه نشان میدهد که زنان آمادگی و متایل به مشارکت در تالش های ملی صلح جاری دارند. زنان میخواهند فراتر 

از آموزش ها  و سیمینارهای مرتبط به صلح که به صورت مکرر توسط نهادهای محلی و بین املللی برگزار میگردند، بروند. چنین برنامه 

های آگاهی دهی و ظرفیت سازی، هرچند مهم است، اما نقش زنان را به عنوان رشکت کنندگان برابر در سطح رهربی در تالش های 

ملی صلح محدود میسازد. رس انجام، با نگاهی به گذشته، موارد متعددی از مشارکت زنان در حل منازعات و صلح سازی توسط اشرتاک 

کنندگان برجسته گردیده است. 

این مطالعه تحقیقاتی مشارکت زنان در تالش های ایجاد صلح را از ُبعد دولتی و غیردولتی بررسی مینامید. "دولتی" در اینجا به مولفه 

ملی  و  والیتی  در سطح  که  ارتباطاتی  و  ها  به شبکه  "غیردولتی"  دارد.  اشاره  ملی  عالی مصالحه  مانند شورای  دولت  پالیسی  رسمی 

برای حل اختالفات و مباحثات صلح ایجاد شده، از قبیل جرگه ها و سایر شوراها که توسط دولت به رسمیت شناخته نشده و مرتبط به 

ساختارهای دولتی نیست، اشاره می دهد. 

اکرث پاسخ دهندگان به این باور بودند که نقش زنان در تالش های ملی صلح اهمیت دارد، و بنابر این از دولت و حامیان بین املللی 

خواستند نقش قویرت زنان در پروسه صلح را تضمین منایند. 

مشارکت زنان در تالش های غیردولتی برای صلح چشمگیر بوده است. فعالیت های زیادی از جمله آگاهی دهی ابتدایی در مورد صلح، 

گفتگوهای مستقیم با گروه های ضد دولت، ایجاد شوراهای محلی غیردولتی برای صلح، و مشارکت زنان در تالش های صلح و حل 

اختالفات در این مورد صورت گرفته است. پاسخ دهندگان به مواردی از مشارکت زنان در حل اختالفات، به صورت مشخص در قضایای 

مرتبط با خشونت علیه زنان و قضای خانوادگی اشاره منودند. برعالوه، جامعه مدنی، فعاالن حقوق زنان و صلح، یکجا با مقامات دولتی 

مانند اعضای زن کمیته شورای عالی صلح، سلسله ورکشاپ ها، کنفرانس ها، و برنامه های دادخواهی در مورد مشارکت زنان در تالش 

های ملی صلح را راه اندازی منودند. 
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میخواهم از نویسندگان این مقاله، و افرادی که پیش نویس این مقاله را مرور منوده و با نظریات خود به غنامندی بیشرت این مقاله افزودند و 

نیز از محققان برای تالش های خستگی ناپذیر شان با وجود چالش های موجود، سپاسگزاری منایم. جای دارد از متام پاسخ دهندگان زن 

و مرد که برای محققان ما در مورد زندگی، کار و فعالیت های خویش در ایجاد تغییرات مثبت در کشور معلومات ارائه منودند، تشکر منایم. 

امیدوارم این مقاله به عنوان یک منبع معترب اطالعات و تحلیل، در تهیه پالیسی واقع بینانه و پرداخنت به موضوعات مشخص در زمینه 

مشارکت زنان در نقش های برابر و تاثیر گذار در تالش های ملی صلح جاری برای پالیسی سازان کمک مناید. 

 با احرتام

داکرت اورځال نعمت

رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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تعاریف

جرگه 
جرگه یک نهاد غیر رسمی متشکل از بزرگان، افراد با نفوذ و تحصیل یافته در جامعه میباشد که درگیری ها و منازعات 

را از طریق حکمیت حل میکند.

ننواتی
نوعی پشیامنی، ندامت یا توبه و یا ترکیبی از عذرخواهی و فروتنی در کار غیرقانونی یا عمل خصامنه انجام شده در 

گذشته و تقاضا برای بخشش. 

رهرب سنتی قریهملک 

محققان/علامی دینیعلام

جامعه مدنی
نهادهای جامعه مدنی، نهادهای غیردولتی، نهادهای خیریه، گروه های اجتامعی، نهادهای مذهبی، بنیادها، اتحادیه 

های کارگری

مخففات

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان                      AIHRC

شبکه زنان افغان                       AWN

شورای انکشافی محلی   CDC

نهاد جامعه مدنی                       CSO

شورای انکشافی ولسوالی                        DDA

برنامه خلع سالح و غیرنظامی کردن افراد                        DDR

ریاست امور زنان   DoWA

بحث گروهی متمرکز                        FGD

GIZ                    اداره انکشاف آملان

شورای عالی مصالحه ملی        HCNR

شورای عالی صلح                        HPC

امارت اسالمی شاخه خراسان )داعش(   ISKP

برنامه دارای اولویت ملی    NPP

نهادهای غیردولتی                       NGOs

برنامه همبستگی ملی    NSP

شورای والیتی                          PC

ملل متحد                         UN

اداره انکشاف بین املللی امریکا                     USAID

Ziviler Friedensdienst                   ZFD
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چکیده

موضوع مشارکت زنان در تالش های صلح افغانستان به دلیل مبارزات زنان برای شمولیت در مذاکرات با طالبان، تبدیل به یک بحث 

داغ گردیده است. با وجود این که زنان در گذشته نیز در تالش های ملی صلح به طور مثال از طریق حضور خویش در شورای عالی صلح 

در سال 2011 رشکت داشتند، اما نقش آنها اساسا ضعیف و منادین بود. 

این مطالعه به صورت دقیق به دیدگاه های مردم در مورد مشارکت زنان در تالش های ملی صلح از زمان ایجاد شورای عالی صلح، و 

این که تا چه حد این مشارکت اهمیت دارد، می پردازد. این مطالعه همچنان به صورت دقیق اقداماتی را که توسط زنان صورت گرفته 

و نیز چالش هایی را که زنان با آن مواجه شدند بررسی مینامید. 

این مطالعه موردی یافته های 77 مصاحبه کیفی انجام شده با زنان و مردها در والیات کابل، بامیان، بلخ و ننگرهار را ارائه مینامید تا 

ضمن تامین امنیت تیم تحقیق، تا حد ممکن از مردم افغانستان منایندگی صورت بگیرد. قبل از تحلیل مخترص مقایسوی و مجموعه 

ای سفارشات و نتیجه گیری، یافته های والیات به صورت جداگانه ارائه گردیده است. برای درک عمیق موضوع، داده های کیفی از 

طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با معلومات دهندگان کلیدی به شمول زنان و مردها در نهادهای دولتی و غیردولتی، 

و بحث های گروهی متمرکز با زنان جمع آوری گردید. زنانی با پیشینه سیاسی و تجربه در موضوعات مرتبط با صلح هدف اصلی این 

تحقیق را تشکیل میدهد. 

مطالعه دریافته است که مشارکت زنان در تالش های ملی صلح برای صلح با ثبات در افغانستان حیاتی است، و مستلزم نقش فعال دولت 

و جامعه بین املللی در حامیت کرسی زنان در میز مذاکره و مشارکت موثر آنها است. مصاحبه ها نشان می دهد که نقش زنان تا کنون اساسا 

منادین بوده است. اما زنان روش های خالقانه ای برای به حد اکرث رساندن آنچه میتوانند در محدوده فعالیت خود انجام دهند، پیدا منودند. 

این امر شامل آگاهی دهی ابتدایی در مورد صلح، و نیز مشارکت در گفتگوهای مستقیم با عنارص ضد دولت، ایجاد شوراهای محلی غیردولتی 

برای صلح، و مشارکت زنان در تالش های صلح و حل منازعه اساسا در قضایای مرتبط با خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان و سایر 

موضوعات خانوادگی میگردد. فعاالن حقوق زنان و نهادهای جامعه مدنی ورکشاپ ها، کنفرانس ها، و برنامه های مختلف دادخواهی برای 

ارتقای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح راه اندازی منودند که توسط پاسخ دهندگان برجسته گردید. 

از جمله موانع  زنان  زنان، خشونت های فراوان اجتامعی علیه  مطالعه همچنان دریافته است که موانع اساسی در مشارکت سیاسی 

عقیدتی و هنجارهای فرهنگی که به صورت آشکار زنان را از فضاها و نقش های سیاسی و اجتامعی محروم کرده است، تشکیل می 

دهد: ساختارهای اجتامعی که توسط مردها ایجاد گردیده و نیز در تسلط مردها است که این امر زنان را محدود به موضع منادین میسازد، 

ناامنی که توانایی گشت و گزار آزادنه زنان را متاثر ساخته است و نیز موانع سنتی مانند سطح پائین سواد و فقر. استدالل هایی که در 

مقابل مشارکت سیاسی زنان مطرح می شود اغلبا از ُبعد دین مطرح میگردد، اما یافته های مصاحبه ها با علامی دینی نشان میدهد که 

هیچ محدودیت دینی برای مشارکت زنان در تالش های صلح وجود ندارد.

بسیاری از پاسخ دهندگان ترس و عدم اعتامد خود را در مورد طالبان و نگرانی خود در مورد عدم تعهد جامعه بین املللی به حقوق زنان 

و مشارکت زنان در تالش های ملی صلح بیان داشتند. گذشته از مشارکت در برخی ساختارهای صلح مانند جرگه ملی برای صلح، زنان 

هنوزهم دارای مشارکت موثر، صالحیت تصمیم گیری، و حقوق مساوی مانند مردها نیستند.

در میان اکرث پاسخ دهندگان یک باور مشرتک وجود دارد که برای بهبود وضعیت، دولت و جامعه بین املللی باید به اقدامات مثبت تشویق 

گردند تا از مشارکت برابر و صالحیت تصمیم گیری زنان در تالش های ملی صلح حامیت کنند. زنان از سهم مساوی در کشور و آینده 

منایندگی می کنند و بازیگران سیاسی ملی و بین املللی باید بدانند که زنان گروه اقلیتی نیستند. 

در این مقاله سفارشات عملی و مبنی بر شواهد بر اساس یافته های عمومی این مطالعه برای پالیسی سازان و سایر ذینفعان دخیل در  

پروسه صلح ارائه گردیده است. 
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دولت افغانستان:

در مشارکت سیاسی زنان باید یک برنامه اولویت ملی با تعریف مشخص از منابع و بودجه وجود داشته باشد. این برنامه باید  	

بتواند چالش های زنان از رسارس والیات را مطرح منوده و مشارکت سیاسی آنها را در سطوح ملی و زیرمجموعه آن تقویت 

کند و به دنبال مشارکت موثر زنان در طراحی و تفویض برنامه باشد. 

دولت باید به صورت فعال از مشارکت واقعی و موثر زنان در تالش های ملی صلح حامیت مناید؛ مشارکت حداقل 33  	

درصدی زنان در تیم مذاکره را تضمین مناید؛ و زنانی را در این پروسه انتخاب کند که تعهد قوی به حقوق متام افغانها 

داشته باشند نه اینکه تنها در یک ساحه مشخص مانند حقوق زنان مترکز منایند. حقوق زنان حوزه ای است که باید توسط 

مردها و زنان مطرح شود و نباید تنها برای زنان به دادخواهی واگذار شود.

دولت باید زنان را در سطح رهربی شورای عالی مصالحه ملی شامل بسازد تا قدرت تصمیم گیری داشته باشند. حداقل دو  	

تن از معاونین شورای عالی مصالحه ملی باید زنان باشند.

دولت باید شفاف باشد و نکات مباحث کلیدی و مولفه های پروسه صلح و نیز پیرشفت های به وجود آمده را جهت جلب  	

اعتامد و توافق در تالش های ملی صلح با مردم رشیک بسازد. 

زنان مبتکر و مستقل:

زنان مبتکر و مستقل که در تالش های ملی صلح و ایجاد صلح فعالیت دارند، باید در یک شبکه ملی سیاسی با یکدیگر  	

کار کنند تا بین زنان والیات مختلف ارتباط برقرار منایند. با ایجاد شبکه، زنان باید در سطح محلی و ملی برای مشارکت و 

شمولیت واقعی خود در تالش های ملی صلح دادخواهی و البی گری منایند. 

زنان مبتکر و مستقل باید برای دادخواهی و البی گری برای مشارکت موثر زنان در پروسه صلح ارتباط وسیع تری با جامعه  	

بین املللی و کشورهایی داشته باشند که با طالبان رابطه نزدیک دارند. 

شبکه ملی سیاسی زنان نباید پروژه محور باشد بلکه باید یک شبکه سیاسی با دوام و پایدار بوده تا نقش زنان در تالش های  	

ملی صلح تقویت، شفاف و اسرتاتیژیک گردد. 

جامعه مدنی:

جامعه مدنی باید تالش های خود را برای پاسخگویی دولت افغانستان و طالبان در معامالت از جمله معامله باالی حقوق  	

یا تضعیف مقررات قانون اساسی به نام صلح، ادامه دهد. 

جامعه مدنی باید برای مشارکت موثر و شمولیت زنان در تالش های ملی صلح بدون محدودسازی یا خاموش ساخنت زنان  	

با مترکز به حقوق زنان، دادخواهی کند. 

جامعه مدنی باید با یکدیگر همکاری کند و به جای رقابت برای انحصار منودن نقش خویش در تالش های ملی صلح،  	

با یکدیگر متحد شوند. جامعه مدنی باید در مراحل مختلف پروسه صلح با موضوعات مرتبط با خلع سالح، ادغام مجدد 

جنگجویان در جوامع، عدالت انتقالی، ادغام سیاسی و آتش بس به طور فعاالنه نقش خود را ایفا منایند و اطمینان حاصل 

منایند که نگرانی های زنان در این پروسه مطرح گردیده است. 

جامعه مدنی باید خود را به میکانیزم های نوظهور و جدید  برساند. و نیز با شورای عالی مصالحه ملی در ظرفیت های  	

مختلف از قبیل میانجیگری ها، مذاکرات، و کارشناسان در موضوعات مختلف مورد بحث، همکاری داشته باشد. برخی 

نکاتی که جامعه مدنی میتواند ارزش قابل توجهی به آن بدهد، شامل این موارد اما محدود به این موارد نیست، خلع سالح و 

ادغام مجدد جنگجویان در جامعه، عدالت، ادغام سیاسی و آتش بس. شمولیت جامعه مدنی میتواند تالش های ملی صلح 

را شکل بدهد و خطرات احتاملی که حقوق، جوامع، و یا نقش زنان را در جامعه در معرض خطر قرار میدهد، پیگیری مناید. 
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جامعه بین املللی:

جامعه بین املللی باید بداند که منایندگی زنان در پروسه صلح منی تواند منادین باشد، بلکه باید مشارکت موثر و برابر داشته  	

باشند تا زنان رهربی موضوعات اسرتاتیژیک فراتر از امورات مرتبط با زنان را عهده دار شوند و قدرت تصمیم گیری داشته 

باشند. 

جامعه بین املللی باید حامیت خود را از شمولیت صدای زنان و حقوق زنان در پروسه صلح ابراز بدارد. باید روشن بسازد که  	

آنها تنها زمانی از صلح حامیت میکنند که شامل همه گروه ها در جامعه افغانستان از جمله زنان باشد. 

جامعه جهانی باید تعهدات مشخص به شمول نظارت بی طرفانه از پروسه صلح را ارائه بدارد تا اطمینان حاصل گردد که  	

زنان از این روند محروم نگردیده و نقش موثر در این پروسه دارند. 

جامعه جهانی باید برای شمولیت زنان و مشارکت برابر آنها از مجاری مختلف البی گری و دادخواهی مناید تا از ادغام آنها  	

در مباحث و نقش واقعی آنها اطمینان حاصل گردد. 
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مقدمه

این مطالعه موردی بر اساس یک پروژه تحقیقاتی که توسط اداره ملل متحد برای زنان درافغانستان متویل گردیده است انجام شد. 

هدف این تحقیق، درک آگاهی زنان از تالش های ملی صلح و نقش زنان در این پروسه است. در این مطالعه، تالش گردید تا نقشی 

را که زنان در این روند ایفا میکنند یا منیکنند و اینکه چرا این موضوع دارای اهمیت است، بیشرت مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد. ما به 

مشارکت در این روند، و نیز در روند انتقال و پس از مذاکره 1، هم از نظر مشارکت دولتی و غیردولتی نظر می اندازیم.

مشارکت زنان در تالش های ملی صلح و حامیت از این تالش ها برای اطمینان از اجرای موثر و پایدار آن بسیار مهم است: پایداری 

صلح در کشورهایی که صدای زنان با دیدگاه های شان در این روند گنجانیده میشود، افزایش می یابد .2 یافته های مطالعات انجام 

شده در این مورد نشان میدهد که بین سال های 1990 و 2014، 130 توافقنامه صلح امضا شد، که فقط در 13 توافقنامه زنان در نقش 

مقام امضاء کننده رشکت داشتند – که همه این 13 مورد پایدارتر و ماندگارتر از توافقنامه هایی بود که تنها توسط مردها به امضا رسیده 

بود.3 برعالوه، مشارکت زنان در روند صلح منجر به ادغام قوی تر حقوق برش، عدالت انتقالی، مصالحه ملی، و متعاقبا منجر به مشارکت 
زنان در فرآیندهای تصمیم گیری در سطح محلی و ملی شد.4

این مقاله دریافته است که زنان آمادگی و متایل به مشارکت در تالش های فعلی ملی صلح دارند، و از اهمیت اشرتاک در برنامه های 

آموزشی  و سیمینار هایی که توسط نهادهای ملی و بین املللی برگزار گردیده است، تذکر به عمل می آورند. عاملان دینی به شمول مردها و 

زنان، استدالل های سنتی و مذهبی علیه مشارکت زنان در تالش های ملی صلح را بی اساس خوانده اند. در پایان، با نگاهی به گذشته، 

موارد متعددی از مشارکت زنان در حل و فصل مناقشه و مذاکرات صلح توسط اشرتاک کنندگان برجسته گردیده است.

این تحقیق به اشرتاک دولتی و غیردولتی زنان نظر می اندازد. »دولتی« در اینجا به معنای مولفه نوشتاری پالیسی دولت، مانند شورای 

عالی مصالحه ملی است. »غیردولتی« به شبکه ها و روابطی که در سطح محلی و ملی برای حل منازعه و مباحثه در مورد صلح، مانند 

جرگه ها و سایر شوراهایی که توسط دولت به صورت رسمی شناخته نشده اند و مرتبط به ساختارها نیستند، اشاره دارد.

اکرث پاسخ دهندگان به این باور بودند که نقش زنان در تالش های ملی صلح مهم است، و بنابراین  از جامعه بین املللی و دولت خواستار 

محول منودن این نقش به زنان گردیدند. با این وجود، در ساختار دولتی تالش های صلح، کارهای اندکی انجام شده است. با وجود 

اینکه امنیت نسبتا بهبود یافته و  مشارکت زنان در تصمیم گیری بیشرتشده، ولی زنان در روند سیاسی و نیز در تالش های ملی صلح 

هنوزهم نقش اساسی ندارند.    
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مشارکت زنان در تالش های غیردولتی برای صلح، بیشرت برجسته بوده است. اشرتاک در این مورد فعالیت های مختلف از جمله آگاهی 

دهی در مورد صلح، گفتگوهای مستقیم با عنارص ضد دولت ، ایجاد شورای محلی غیردولتی برای صلح، و مشارکت زنان در تالش های 

صلح و حل منازعه، صورت گرفته است. پاسخ دهندگان مواردی از اشرتاک زنان در حل منازعه، خصوصا در قضایای مربوط به خشونت 

علیه زنان و موضوعات خانوادگی را بیان داشتند. برعالوه، جامعه مدنی، فعاالن حقوق زن و صلح و نیز مقامات دولتی از جمله اعضای 

زن کمیته شورای عالی صلح، سلسله ورکشاپ ها، کنفرانس ها یا گردهامیی ها و برنامه های دادخواهی برای اشرتاک زنان در تالش 

های ملی صلح را برگزار کردند. 

پاسخ دهندگان زن عدم اعتامد خویش را نسبت به تعهد طالبان در مورد حقوق زنان، و اشرتاک زنان در سیاست و سایر حوزه های دولتی 

بیان داشتند. آنها بیم داشتند5 که حقوق شان به مفهوم یا تصور صلح با طالبان معامله خواهد شد و این بیم به ظلم سیستامتیکی بر 

خواهد گشت که زنان قبل از رژیم طالبان با آن مواجه بودند. بسیاری از پاسخ دهندگان تا هنوزهم دوران طالبان را یک دوره تاریک 

برای زنان میدانند. این امر به زمانی بر میگردد که زنان به عنوان عضو بالغ جامعه محسوب منیشدند و زندگی آنها رسشار از محدودیت 

ها و قیودات بود. به همین ترتیب، زنان به تالش های ملی صلح بی باور اند: به باور آنها، نه طالبان و نه هم جامعه بین املللی قابل 

اعتامد است. برعالوه، باوجود دسرتسی به این گفتگوها و مذاکرات، مانند گفتگوهای صلح مسکو، گفتگوهای صلح دوحه، و یا جرگه 

ملی برای صلح، زنان از نقش خویش در این تالش ها راضی نیستند زیرا اشرتاک آنها فاقد صالحیت در تصمیم گیری موثر و مهم تر 

از همه، نابرابری در مشارکت تعداد آنها در مقایسه با هم ردیف  های مرد شان بوده است. پاسخ دهندگان معتقدند که زنان باید البی 

گری منایند: فعاالن زن  میخواهند یک شبکه متحد و یکپارچه زنان را در هر والیت ایجاد منایند تا دولت افغانستان و جامعه بین املللی 

را وادار منایند که اشرتاک مساویانه به طور مثال هامن نقش اقتدارگرایانه یا با صالحیتی که مردها در تالش های ملی صلح دارند، به 

شمول حق وتو در تصمیم گیری، برای شان داده شود.  

موسسه آموزش و تحقیق برای صلح، صداهای ناشنیده: دیدگاه افغانها در مورد چالش های تالش های صلح، )کابل: موسسه آموزش و تحقیق برای صلح، 2012(، 35:  5
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در این تحقیق نویسندگان از روش کیفی تحقیق از جمله مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با معلومات دهندگان کلیدی مرد و زن، 

و بحث های گروهی متمرکز با زنان استفاده منودند. شناخت عمیق موضوع، حساسیت موضوع و جلب اعتامد از جمله دالیل اصلی انجام 

مصاحبه های نیم ساختار یافته بود. هدف از بحث های گروهی متمرکز ترغیب زنان اشرتاک کننده به بحث و شناخت توافق عمومی و عدم 

توافق در مورد موضوع مورد نظر بود. برعالوه، هدف اصلی این مطالعه را زنانی تشکیل میداد که در سیاست شامل بوده و در تالش های 

صلح تجربه داشتند. این مصاحبه ها دو حوزه مجزا را به بحث میگیرد: اشرتاک سیاسی زنان به صورت عموم، و اشرتاک زنان در روند صلح. 

انتخاب والیات و ولسوالی ها. 	 .	

با درنظرداشت موقعیت جغرافیایی، وضعیت امنیتی، و مهمرت از همه ترکیب پیچیده قومیت ها، چهار والیت انتخاب شد: کابل، ننگرهار، 

بلخ، و بامیان.

کابل، به عنوان مرکز سیاسی و متنوع ترین شهر از نظر قومی، به عنوان منطقه اصلی مطالعه شناسایی گردید. مصاحبه شوندگان عمدتا 

شامل مقامات بلند رتبه دولتی مانند، اعضای پارملان، اعضای نهادهای جامعه مدنی، و افراد شاغل در نهادهای بین املللی میگردید. 

ننگرهار، به عنوان والیتی که تهدیدات امنیتی در آن باال است انتخاب گردید زیرا این والیت اکرثا پشتون نشین بوده و معموال یک 

منطقه محافظه کار و مذهبی است. هرچند احزاب سیاسی در این والیت فعالیت دارند، اما نقش آنها در جامعه مشخص نیست. در 

مقابل، واحدهای مذهبی محلی بسیار مورد احرتام بوده و صالحیت یا اقتدار بیشرتی در اداره رستارسی والیت دارند. در والیت ننگرهار، 

ولسوالی بهسود برای جمع آوری داده ها انتخاب گردید، زیرا نزدیک شهر جالل آباد و نسبتا امن بود. 

بلخ والیتی متنوع با ترکیب های مذهبی، قومی و سیاسی است. سیاست های این والیت در مسیر احزاب با مشارکت زنان به ویژه پر 

رونق است. در نتیجه، بلخ گزینه مناسب برای تحقیق در مورد نقش زنان در تالش های صلح در آنجا بود. در والیت بلخ، ولسوالی 

دهدادی مورد مطالعه قرار گرفت زیرا نسبتا امن بوده و نزدیک به شهر مزار است که این موضوع نقش زنان در مشارکت های سیاسی را 

متاثر میسازد. این ولسوالی همچنان دارای بیشرتین تعداد مکاتب دخرتانه بود. 

بامیان یکی از والیات مرکزی، کمرت توسعه یافته، و تقریبا به حاشیه رانده شده است. با این حال، از نظر مشارکت سیاسی زنان، این 

والیت کامال پیرشفته است و به عنوان قطب آزمایشی برای دولت، به طور مثال با اولین والی زن در تاریخ افغانستان، میباشد. بر اساس 

ارزیابی امنیتی ما، ولسوالی یکه ولنگ  در بامیان که هم در دسرتس و هم امن بود، برای انجام این تحقیق انتخاب گردید. 

پروفایل های پاسخ دهندگان. 	 .	

در زمان انتخاب پاسخ دهندگان، بحث گسرتده صورت گرفت و توافق شد که با کارمندان دولتی و غیر دولتی مصاحبه صورت گیرد. هدف 

این کار دانسنت میزان کارهای انجام شده توسط نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح ولسوالی و والیت بود. برای انتخاب پاسخ دهندگان، 

تیم تحقیق از منونه گیری روش گلوله برفی )snowballing( برای مطالعه استفاده کرد. در ساختار دولتی، نهادهایی را که زنان کار میکردند 

  (snowballing(شناسایی منودیم و به صورت مستقیم با آنها صحبت منودیم. هرچند در سطح جامعه، پاسخ دهندگان را با استفاده از روش

]روشی که یک مصاحبه شونده تعداد دیگر افراد را که مرتبط با همین موضوع میباشند، برای مصاحبه معرفی میکند[ استفاده منودیم. 

دولتی: با زنان و مردانی که در ادارات دولتی از جمله در بخش های پولیس، دفاتر والی، مدیران ولسوالی، ریاست امور زنان، شورای 

والیتی، مدیران شاروالی، ریاست های تعلیم و تربیه، پوهنتون های دولتی و غیره فعالیت دارند مصاحبه صورت گرفته است. 

غیردولتی: ساحه پوشش نهادهای غیردولتی بیشرت از نهادهای دولتی قابل توجه بود، زیرا پاسخ دهندگان نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون 

حقوق برش، انستیتوت های تحقیقی، پوهنتون های خصوصی، رسانه های محلی، و منایندگان رادیو و تلویزیون را تحت پوشش قرار دادیم. 
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در مجموع، 77 مصاحبه شامل هشت بحث گروهی متمرکز یعنی دو بحث در هر والیت، برای این مطالعه انجام شد. جمع آوری داده ها 

برای این مطالعه در ماه می سال 2019 آغاز و در اخیر ماه اکتوبر سال 2019 پایان یافت. پاسخ دهندگان بحث های گروهی متمرکز را 

زنانی با پیشینه های مختلف تشکیل میداد، در هر بحث دو زن شاغل که در وظایف دولتی، جامعه مدنی یا نهادهای غیردولتی فعالیت 

داشتند، شامل میگردید. 

 

 

مصاحبه های نیمه ساختار یافته

 بحث های گروهی 
متمرکز

زنمرد

سکتور خصوصیدولتسکتور خصوصیدولت

22882ننگرهار

039112بلخ

13872بامیان

15722کابل

4133228مجموع
8

1760مجموع

منبع: نویسندگان.

محدودیت ها و چالش ها. 	 .	

چالش های متعددی در جریان جمع آوری داده ها تجربه گردید. در حالی که چالش های معمول شامل دشواری های رسیدن به مقامات 

ارشد به دلیل مرصوفیت های کاری آنها بود، سایر دشواری ها شامل آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری، موضوعات امنیتی، 

عدم متایل پاسخ دهندگان زن برای مشارکت به ویژه در بحث های گروهی متمرکز میگردید. بعضی اوقات، تاخیر در مراسالت در برخی 

از دیپارمتنت های دولتی در سطح والیتی و مقامات ارشد سبب طوالنی شدن مدت زمان جمع آوری داده ها گردید. هرچند ما توانستیم با 

استفاده از روابط شخصی از سایر مقامات دولتی درخواست مناییم تا زمینه انجام مصاحبه را فراهم منایند. هرچند این موارد سبب تاخیر 

در جمع آوری داده ها گردید، اما به کیفیت داده ها تاثیری نداشت.
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قبل از اینکه به یافته های مربوط به هر والیت پرداخته شود، مهم است مواردی را که در ادامه این گزارش کمک میکند، ارائه گردد. 

این موارد شامل نقشی است که زنان در پروسه های تصمیم گیری سنتی ایفا کرده اند؛ از قبیل نقش جرگه ها، دین، استدالل های 

سنتی یا دینی در عین پروسه؛ و نهادهای رسمی دولتی حامی صلح مانند شورای عالی مصالحه ملی. 

سنت ها، باورهای مذهبی/مقدسات، و نقش زنان

زنان از لحاظ تاریخی در فرایندهای تصمیم گیری در افغانستان عمدتا از طریق سیستم سنتی جرگه که تحت سلطه مردها است نقش 

داشته اند، اما در بعضی موارد زنان با حامیت یا بدون حامیت اعضای مرد خانواده در آن رشکت منوده اند.6 منونه بارز آن مشارکت زنان 

در ننوات  است؛ فرهنگ حل منازعه که متام خانواده فرد متهم توبه کرده و طلب بخشش میکنند.7 در این جا زنان نقش همرس، مادر یا 

دخرت فرد متهم را دارند. احرتامی که به زنان وجود دارد، اغلبا منجر به حل رسیعرت منازعه میگردد. مانند این موضوع، زنان همچنان در 

برخی موارد محور توجه جرگه ها بوده اند، به طور مثال در موضوعات مرتبط به حقوق زنان به عنوان بخش اصلی مباحث رشکت داشتند. 

در برخی جوامع، زنان نقش مهم در حل منازعات بازی کرده اند،9،8 و منجر گردیده است که دیدگاه ها و اشرتاک آنها از جمله توسط 

مقامات مذهبی، بهرت پذیرفته شود. به طور مثال، منونه ای که در مطالعه مقاالت و نیز توسط پاسخ دهندگان تذکر یافته است، یک زن 

رسشناس در والیت خوست ، به نام مالداره است کسی که مرتبًا هم قطاران مرد خود را به چالش کشیده و نشان داده است که اشرتاک 
مناسب در یک جرگه قابل پذیرش است.11،10

استدالل های مذهبی به عنوان ابزارهای اصلی برای محدود سازی توانایی زنان برای اشرتاک در جرگه ها و سایر انجمن های رسمی تر 

مشارکت های سیاسی به حساب می آید.12 مصاحبه با مقامات مذهبی، شامل زنان و مردها، این مخالفت ها را کم ارزش یا بی اساس 

نشان می دهد. به گفته مقام های مذهبی، هیچ سندی در متون دینی وجود ندارد که زنان را از اشرتاک در تالش های صلح و حل منازعه 

باز دارد. در عوض، علامی دینی منونه های از نقش های که زنان ایفا منودند یا میتوانند ایفا کنند، بیان منودند. 

یک منونه ذکر شده در اینجا از متون اسالمی است که بعد از معاهده صلح حدیبیه اتفاق افتاد، زمانی که حرضت محمد )ص( برای 

صحابه خویش دستور داد که موهای خود را برتاشند و یک حیوان قربانی کنند، اما آنها متایل به اطاعت از این دستور وی نداشتند. 

همرس حرضت محمد )ص(، ام سلمه )رض(، او را متقاعد ساخت که به جای دستور دادن به صحابه، خودش به عنوان یک منونه رهربی 

کند. زمانی که حرضت پیامرب )ص( چنین کرد، متام اصحاب  رشوع به تراشیدن موها و قربانی حیوانات شان منودند.13 از میان بسیاری 

از مثال های دیگر، این مثال نشان دهنده احرتامی است که پیامرب )ص( نسبت به همرسان خود و با پیروی از توصیه های آنها داشت. 

با ایفای نقش یک مادر، همرس یا دخرت، زنان در مشوره دهی و تاثیرگذاری نقش مثبت دارند.

این دو منونه متون بیشرتی را نشان میدهد و در مصاحبه های علامی دینی نیز تائید گردیده است: هیچ چیزی در اسالم وجود ندارد که 

زنان را در خانه محدود بسازد، اما دین به عنوان ابزاری در مباحث دینی بخاطر محدود ساخنت فعالیت های زنان در خارج از خانه، مورد 

استفاده قرار میگیرد.
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http://appro.org.af/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-01-Fragility-and-Making-Peace-Rights-of-Afghan-Women-and-Peace-with-the-Taliban-1.pdf
http://appro.org.af/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-01-Fragility-and-Making-Peace-Rights-of-Afghan-Women-and-Peace-with-the-Taliban-1.pdf
http://appro.org.af/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-01-Fragility-and-Making-Peace-Rights-of-Afghan-Women-and-Peace-with-the-Taliban-1.pdf
https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1812&type=publicationfile
https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1812&type=publicationfile
https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1812&type=publicationfile
http://www.lse.ac.uk/international-development/Assets/Documents/PDFs/csrc-occasional-papers/OP7-Tribal-Security-System-in-South-East-Afghanistan.pdf
http://www.lse.ac.uk/international-development/Assets/Documents/PDFs/csrc-occasional-papers/OP7-Tribal-Security-System-in-South-East-Afghanistan.pdf
http://www.lse.ac.uk/international-development/Assets/Documents/PDFs/csrc-occasional-papers/OP7-Tribal-Security-System-in-South-East-Afghanistan.pdf
https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1812&type=publicationfile
https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1812&type=publicationfile
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زنان در برنامه همبستگی ملی نقش دارند، اما نقش و مشارکت آنها، مانند سایر زمینه ها، عمدتا منادین یا سمبولیک است. در بسیاری 

از مناطق، زنان به عنوان اعضای شورای انکشافی محلی  انتخاب شدند، اما در تصمیم گیری نقش موثری ندارند.14 در بعضی موارد 

زنانی که با رئیس مرد شورای انکشافی محلی یا سایر نخبگان قریه نسبتی داشته باشند، میتوانند نقش اساسی تر ایفا کنند. بنابراین ، 

بسیاری از زنان در جریان مصاحبه نارضایتی خود را از نقش خود در این شوراها ابراز داشتند . برعالوه، دسرتسی محدود به منابع و موارد 

فساد در شورای انکشافی محلی زنان یا شورای انکشافی محلی که توسط زنان رسپرستی میشود، منجر به ناکامی پروژه های انکشافی 
در محالت گردیده است.15

نهادهای دولت افغانستان برای صلح

دولت افغانستان با نگاهی به متون اسالمی، آداب و رسوم عنعنوی یا سنتی، و رهنمودهای بین املللی مانند قطعنامه 1325 شورای امنیت 

ملل متحد، پالن عمل ملی خود را تدوین کرد 2015-22: »دولت افغانستان تعهد می مناید که از منایندگی زنان در همه سطوح تصمیم 

گیری، با تاکید ویژه بر نقش زنان در تالش های ملی صلح در 34 والیت کشور اطمینان حاصل منوده و تصدیق مناید که صلح و ثبات 

پایدار در افغانستان مستلزم مشارکت زنان در زندگی اجتامعی و سیاسی است.«16 دولت افغانستان تعهد خود را نسبت به حقوق زنان 

نشان داده و زمینه را برای مشارکت فعال آنها در امورات عامه و سیاسی فراهم منوده است. هرچند این تعهد در تالش های صلح فعلی 

عملی نگردیده است. 

از ُبعد میکانیزم های حامیت از صلح، در سال 2011، دولت افغانستان شورای عالی صلح را با شعبات آن در 34 والیت کشور ایجاد 

کرد. هدف شورای عالی صلح، تالش برای ادغام عنارص ضد دولت در پروسه صلح بود. برای این منظور، اعضای شورا جلسات زیادی 

با جهادی ها )مبارزان برعلیه عساکر شوروی(، علام، و زنان برگزار کردند. بر اساس گزارش های شورای عالی صلح، این شورا برنامه 

های زیادی برای برجسته سازی نقش زنان، و اینکه چگونه از نقش زنان در تالش های صلح استفاده صورت گیرد، برگزار منود.17 با این 

حال، در نتیجه عدم هامهنگی با دولت و نارضایتی مردم از کارکرد این شورا، رئیس جمهور طی فرمانی حکم لغو دبیرخانه شورای عالی 

صلح را صادر کرد و در سال 2019 صالحیت های آن به وزارت دولت در امور صلح واگذار گردید.18 

تالش های فعلی ملی صلح بر طالبان متمرکز گردیده است، و نه سایر گروه های ضد دولتی. گروه های دیگر مانند داعش در این پروسه 

شامل نیستند زیرا آنها متایلی به اشرتاک در تالش های صلح ندارند، یک گروه تروریستی اند که در سطح بین املللی تحریم شده اند،  

و نیز دولت آنها را به عنوان مخالفان تاثیر پذیر در تالش های صلح منی بیند. 

AREU :داکرت لینا گانش در 2012. توامنندسازی اقتصادی زنان در افغانستان، 2002 – 2012. تحلیل وضعیت، کابل ، AREU  14

AREU، اچاوز، چونا. آر. 2012. آیا مشارکت زنان در برنامه همبستگی ملی تغییری در زندگی زنان خواهد آورد؟ مطالعه موردی در والیت کابل. مطالعه موردی، کابل: واحد تحقیق و ارزیابی   15

افغانستان. 

پالن عمل ملی افغانستان )NAP( جوالی 2015.  16

شورا، عالی صلح. 2017. گزارش ماهوار از 20  سپتامرب-30 نوامرب 2017. گزارش فعالیت ها، کابل: سکرتریت اجرایی برای پروسه صلح و مصالحه.   17

.https://tolonews.com/afghanistan/president-ghani-dissolves-high-peace-council .2019 طلوع نیوز. 2019. طلوع نیوز. 27 جوالی. دسرتسی 17 نوامرب  18

https://tolonews.com/afghanistan/president-ghani-dissolves-high-peace-council
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معلومات جدید در مورد گفتگوهای صلح

جمع آوری داده ها برای این مطالعه در سال 2019 صورت گرفت، قبل از اینکه تغییرات عمده در ساختار مذاکرات صلح رومنا گردد. در 

ماه می سال 2020، شورای عالی مصالحه ملی بر اساس یک توافق سیاسی بین رئیس جمهور غنی و داکرت عبدالله عبدالله، ایجاد شد. 

داکرت عبدالله عبدالله برای رهربی این شورا انتخاب گردید. این شورا پنج معاون خواهد داشت، دو معاون آن مردها هستند، و سه معاون 

دیگر تا هنوز انتخاب نگردیده است.19 از آنجایی که شورای عالی مصالحه ملی بر اساس یک توافق سیاسی ایجاد گردیده و ساختاری 

است که تیم سیاسی ثبات و همگرایی طراحی منوده است، احزاب سیاسی بیشرتی در این شورا نقش دارند. یک تن از زنان سیاستمدار 

و فعال حقوق زن، در مورد شورای عالی مصالحه ملی چنین میگوید:

این طرحی بود که داکرت عبدالله عبدالله یک سال قبل برای رئیس جمهور پیشنهاد داده بود که یک شورای ملی مصالحه 

ایجاد گردد و نخبگان اقوام، رهربان احزاب جهادی سابق و برخی افراد تاثیرگذار جامعه اعضای این شورا باشند. در آن 

زمان، به دلیل موضوعات سیاسی، این طرح رد شد. وقتی طرح رد شد، دولت جرگه مشورتی صلح را برگزار کرد، و بر اساس 

بین  گفتگوهای  جاری  سیاسی  موضوعات  میدانید،  که  طوری  گردید.  ایجاد  را  صلح  برای  دولت  وزارت  جرگه،  پیشنهاد 

االفغانی صلح را به بن بست کشاند، در نهایت، بعد از توافق بین رئیس جمهور غنی و داکرت عبدالله، شورای عالی مصالحه 

ایجاد گردید.20 

یک تن دیگر از زنان سیاستمدار گفت:

شورای عالی مصالحه ملی به رهربی داکرت عبدالله عبدالله، نقش مشورتی دارد. این شورا برای تیم مذاکره کننده با طالبان 

مشورت خواهد داد. به این مفهوم که شورای عالی مصالحه ملی خط رسخ مذاکره را برای تیم مذاکره کننده تعیین خواهد کرد.21 

با توجه به ساختار، اهداف و مسئولیت های شورای عالی مصالحه ملی، سواالتی در مورد نقش زنان در این شورا مطرح میشود. از 

آنجایی که این شورا متشکل از متام احزاب سیاسی جهادی میباشد، نگرانی در مورد نقش زنان و مشارکت در تالش های ملی صلح وجود 

خواهد داشت. و طوری که رهربان متام احزاب سیاسی مردها هستند، یک تن از زنان سیاستمدار و فعال حقوق زن چنین اظهار منود:

به نظر میرسد رئیس جمهور غنی و داکرت عبدالله عبدالله در تقسیم قدرت تا هنوز به توافق نرسیده اند، و مشارکت زنان در صلح اولویت 

آنها نیست. توجه عمده آنها روی قومیت، منطقه، و مشارکت سیاسی احزاب است. اگر یک زن را در پست کلیدی در این شورا بگامرند، 
این موضوع نیز با درنظرداشت نکاتی که قبال متذکر شدم انتخاب خواهد نه بر اساس مشارکت زنان در تالش های صلح.22

یک تن دیگر از زنان سیاستمدار گفت:

از آنجایی که افغانستان یک جامعه سنتی است، و رهربان متام احزاب سیاسی را مردها تشکیل میدهند، این موضوع نقش 

زنان را تضعیف منوده است. هرچند زنان البی گری منوده و سعی میکنند رئیس جمهور را وادار منایند که حداقل دو زن را 

به عنوان معاونین شورای عالی مصالحه ملی معرفی مناید، من در این باره خوشبین نیستم. شاید یکی از معاونان زن باشد. 

هرچند این موضوع هم تا هنوز مشخص نیست.23 

https://8am.af/the-full-text-of-the-rich-political-agreement-between-ghani-and-abdullah/  19

مصاحبه، کابل-اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری-11062020  20

مصاحبه، کابل-اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری-13062020  21

مصاحبه، کابل-اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری-11062020  22

مصاحبه، کابل-اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری-13062020  23
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یک تن از کاندیدان سابق پارملانی گفت نگرانی هایی در مورد نقش زنان در شورای عالی مصالحه ملی وجود دارد:

زنان در تالش های صلح نقش داشتند، اما نقش های آنها معنادار نبود. در مورد شورای عالی مصالحه ملی، انتقاد ما این 

است که دو تن از معاونان این شورا باید زنان باشند. طوری که میبینیم دو معاون داکرت عبدالله مردها هستند، و به نظر میرسد 

که رئیس جمهور غنی نیز سه معاون دیگر را از جمع مردها تعیین کند. بر اساس گزارش ها از رسانه ها مانند بی بی سی، 

میبینم افرادی که در جنگ نقش داشتند، مانند حکمتیار و دیگران، اعضای شورای عالی مصالحه هستند. تا فعال منایندگان 

زن و قربانیان جنگ )جامعه مدنی( را در این شورا ندیدم. ما در این مورد نگرانیم. این وضعیت ما را ناامید میسازد. فقط گفته 

شده که زنان بخشی از مصالحه خواهند بود، اما ذکر نگردیده است که در چه سطحی.24 

نقش پر رنگ احزاب سیاسی در شورای عالی مصالحه ملی نقش زنان را در تالش های ملی صلح شکننده ساخته است. اعتبار این 

توافقنامه تا پایان دولت فعلی است.25 

ایدئولوژی طالبان در مورد زنان نگرانی دیگری است. طبق مقاله رساج الدین  حقانی در نیویارک تایمز،26 طالبان به نقش قانونی/حقوقی، 

اجتامعی، و سیاسی زنان توجهی ندارند. طوری که در این مقاله ذکر گردید، حقانی در مورد حقوق زنان کامال مبهم نگاشته است.27 

این وضعیت صلح را به صورت محدود »پایان جنگ« تعریف میکند و به صلح به عنوان وضعیتی که در آن زنان به متام حقوق قانونی، 

اجتامعی و سیاسی خود دسرتسی داشته باشند، منیبیند. 

به دلیل موضع مبهم طالبان در مورد حقوق زنان و نادیده گرفنت حقوق برش، فعاالن حقوق برش به شدت نگران اند که حقوق آنها تحت 

نام صلح معامله خواهد شد. یک تن از فعاالن نظریه خود را در مورد وضعیت نامشخص و نگرانی ها از حقوق زنان چنین بیان کرد: 

ندارد.  افغانستان عالقه ای  زنان در  امریکا دیگر در موضوع حقوق  ایاالت متحده  زیرا  نگران کرده است،  را  ما  وضعیت 

پس باید اسرتاتیژی خود را داشته باشیم، اول باید مردهای حامی را در ساختارهای دولتی شناسایی مناییم، و زنان باید از 

رسارس کشور گرد هم  آمده و برای دادخواهی در مشارکت فعال زنان در مصالحه ملی حرکت کنند. این حرکت به این دلیل 

رضوری است که برخی افراد باور دارند دادخواهی برای حقوق زنان و مشارکت زنان، فقط خواسته چند زن در شهرها است، 

اما من معتقدم که زنان در هرگوشه این کشور میخواهند به حقوق مساوی و محیط صلح آمیز دسرتسی داشته باشند. حرکت 

و دادخواهی زنان یک فشار برای دولت خواهد بود، و مطمنئ ام  تاثیر بزرگ خواهد داشت. ما زنان از دولت میخواهیم که 

از میان پنج معاون شورای عالی مصالحه ملی، دو تن از زنان را به عنوان معاونان این شورا تعیین مناید.28 

به صورت خالصه، سیاستمداران زن و فعاالن حقوق زنان باور دارند که بسیج منودن و دادخواهی یکی از راه های موثر برای جلب 

توجه بازیگران ملی و بین املللی در مورد مشارکت فعال و موثر زنان در شورای عالی مصالحه ملی است. اخیرا، شبکه زنان افغان یک 

نامه رسگشاده به پنج تن از رهربان زن در جامعه بین املللی فرستاده است. این نامه از فرصت های برای زنان در تالش های ملی صلح 

بحث میکند و تاکید دارد که زنان باید حق مساوی برای صحبت و فعالیت داشته و نقش موثر داشته باشند، و نیز تاکید میکند که آنان از 

تضعیف حقوق زنان در روند صلح بیم دارند. 

مصاحبه، کابل-اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری-12062020  24

/8am.af/the-full-text-of-the-rich-political-agreement-between-ghani-and-abdullah//:https  25

.opinion/taliban-afghanistan-war-haqqani.html/20/02/2020/https://www.nytimes.com .2020 ،حقانی، رساج الدین. 2020. نیو یارک تایمز. 20 مارچ. دسرتسی 22 جون  26

.opinion/taliban-afghanistan-war-haqqani.html/20/02/2020/https://www.nytimes.com .2020 ،حقانی، رساج الدین. 2020. نیو یارک تایمز. 20 مارچ. دسرتسی 22 جون  27

مصاحبه، کابل-اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری-13062020  28
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یافته های والیات. 	

ننگرهار. 	 .	

ننگرهار یکی از قدیمی ترین مکانهای مذهبی در افغانستان به حساب می آید. این موضوع بر میگردد به زمان آئین بودایی؛ و هنوز هم 

به عنوان یک والیت مذهبی به شامر میرود. از زمان تاسیس آن به عنوان مسیر تجاری برای امپراطوری مغول و پایگاه نظامی برای 

درانی ها29 در هند، در سال 1507، این والیت نشاندهنده فرهنگ و هرنی بوده که توجه زائران را جلب منوده است. در سال های اخیر، 

تالش های صلح و حل منازعات محلی با به میان آمدن جنگجویان گروه داعش پیچیده شده؛ هرچند نفوذ آنها به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است. 

به دلیل تاریخ طوالنی فضایل دینی در این والیت، علامی دینی در ننگرهار موقف باالیی دارند. رهربان مذهبی را تنها مردها تشکیل 

منیدهند: صدها زن نیز در مطالعات دینی و رشعیات لیسانس دارند. بر اساس گزارشی از خربگزاری پژواک، در سال 2018، 2،000 زن 

در پوهنځی های مختلف به شمول رشعیات،30 در این والیت مرصوف تحصیل بودند. عالقمندی زنان به تحصیل محدود به رشعیات 

نیست: تعداد شاگردهای دخرت در مکاتب ننگرهار چشمگیر است، طوری که در سال 2018، 257،232 شاگرد دخرت که 36 درصد از 
مجموع شاگردان مکاتب در ننگرهار را تشکیل میدهد، شامل مکتب شدند.31

از طرف دیگر، مشارکت سیاسی رسمی زنان در این والیت محدود است. به جز از چند مورد استثنایی برجسته مانند انگیزه شینواری، عضو 

شورای والیتی که برای حقوق زنان و موضوعات مرتبط به زنان کمپاین منود اما در ماه فربوری سال 2015 توسط یک گروه مسلح ترور 

شد32، و یا آمنه، استاد در پوهنتون ننگرهار و عضو شورای والیتی که یک دادخواه مقتدر برای حقوق زنان است؛ که این هردو با برخی 

دیگر از اعضای پارملان والیت ننگرهار نقش حیاتی در سیاست ننگرهار ایفا منوده اند، اکرث زنان در فعالیت های اقتصادی و سیاسی در 

این والیت هیچ نقشی ندارند.33 گذشته از عدم مشارکت سیاسی، زنان در مذاکرات غیردولتی برای صلح حضور داشتند. در گذشته، در 

موارد مختلف زنان به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی نقش ایفا می منودند  و هردو طرف را ملزم به پذیرفنت تصمیم نهایی میساختند.34 

سپس به شکل سنتی نقش خود را در تالش های غیردولتی برای صلح ایفا منودند، هرچند این نقش محدود بود. در این بخش، یافته 

های والیت ننگرهار با توجه به درک مردم از تالش های صلح، به تفصیل بیان شده است. 

تعریف صلح

در طول تاریخ ننگرهار شاهد جنگ های زیادی بوده است. در حالی که برخی افراد، معموال نخبگان و قدرمتندان، از درگیری ها منفعت 

میربند اما صلح به عنوان اولویت مردم عام و دولت محسوب میشود. در نتیجه، تالش های دولتی از طریق شورای عالی صلح سابق، و 

غیردولتی از طریق شوراهای محلی صلح، برای تثبیت و تامین امنیت ننگرهار جریان داشت. این شوراهای محلی صلح به عنوان مرکز 

حل منازعات محلی، به رهربی علامی دین محسوب میشود. 

در وقت جمع آوری داده ها، تعریف مشخصی از صلح وجود نداشت، زنان و مردان تعریف های متفاوتی از صلح ارائه داشتند: 

جکسن، اشلی. 2014. سیاست و حکومتداری در افغانستان: قضیه والیت ننگرهار. مطالعه موردی، لندن: انستیتوت انکشافی کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون. دسرتسی در 17 نوامرب، 2019.   29

.pdf.53a7d2c34/https://www.refworld.org/pdfid

 number-girl-student-surges-nangarhar-university/29/03/2018/https://www.pajhwok.com/en  30

افغانستان-احصائیوی-سالنامه-19-2018  31

angiza-shinwari-succumbs-injuries-kabul/10/03/2015/https://www.pajhwok.com/en  32

جکسن، اشلی. 2014. سیاست و حکومتداری در افغانستان: قضیه والیت ننگرهار. مطالعه موردی، لندن: انستیتوت انکشافی کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون. دسرتسی در 17 نوامرب، 2019.   33

.pdf.53a7d2c34/https://www.refworld.org/pdfid

حسن م. یوسفزی و علی گوهر. به سمت شناخت جرگه پشتون. مطالعه موردی، پشاور: نهاد بین املللی فقط صلح. دسرتسی در 17 نوامرب، 2019.  34

https://www.refworld.org/pdfid/53a7d2c34.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/53a7d2c34.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2018/03/29/number-girl-student-surges-nangarhar-university
https://www.pajhwok.com/en/2018/03/29/number-girl-student-surges-nangarhar-university
https://www.pajhwok.com/en/2015/03/10/angiza-shinwari-succumbs-injuries-kabul
https://www.pajhwok.com/en/2015/03/10/angiza-shinwari-succumbs-injuries-kabul
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زندگی کردن در جایی که مردم زندگی سامل داشته باشند، به تعلیم و تربیه و شغل دسرتسی داشته باشند، جایی که حمله 
انتحاری نبوده و مردم مضطرب نباشند و فقر ریشه کن شود، به چنین وضعیتی محیط صلح آمیز و نیز صلح گفته میشود.35

وقتی هر فرد از حقوق خود برخوردار بوده و بتواند از متام خدمات بهره مند گردد، میتوانیم بگوییم صلح وجود دارد.36

صلح به مفهوم این است که همه مردم در کشور به آرامش زندگی کنند. زنان از حقوق خویش از جمله تعلیم و تربیه برخوردار بوده 
و حق پوشش انتخابی داشته باشند و بتوانند به صورت آزادانه و مانند مردها به جایی که میخواهند بروند، مانند پارک یا میله.37

موضوعاتی که برای تعریف صلح ذکر گردید شامل حقوق زنان، عدم درگیری، حق کار، دسرتسی به تعلیم و تربیه، پیرشفت و توسعه، و 

ریشه کن منودن فقر است.38 39 نکات دیگر در این مورد شامل آرامش، حق انتخاب پوشش یا لباس، و بدون ترس رفنت به پارک برای 

تفریح، و بازار برای خریداری بیان گردیده است. این امر نشان میدهد  که تنها نبود خشونت و حمالت انتحاری به معنای صلح نیست: 

زنان و مردها باید از حقوق و فرصت های خویش مستفید گردند. 

نقش زنان در تالش های ملی صلح

داده ها نشان میدهد که پاسخ دهندگان زن در ننگرهار میخواهند در تالش های صلح سهیم باشند. هرچند زنان در شورای عالی مصالحه 

ملی حضور دارند، اما نقش آنها فقط منادین است. در نتیجه، پاسخ دهندگان زن که در نهادهای جامعه مدنی یا ساحات دیگر فعالیت 

دارند، به سهم گیری مستقیم زنان در تالش های صلح تاکید میکنند. 

زنان باید در این پروسه سهم بگیرند، و در تالش های صلح به صورت مستقیم دخیل باشند. از نظر من، مردها نباید برای 
حقوق زنان بجنگند، بلکه به زنان چانس بدهند که در تالش های صلح مشارکت داشته باشند و حقوق خویش را بگیرند.40

من نقش مشخص زنان را در این تالش های صلح ندیدم؛ بنابراین ، در این مورد خوشبین نیستیم. ثانیا، ما نقش عمده در 

تالش های صلح  نداشتیم. زنانی که در این مذاکرات صلح اشرتاک داشتند، حضور آنها فقط به صورت سمبولیک یا منادین 
بود. پس عالقه ای برای چنین مشارکتی نداریم.41

به همین صورت، بسیاری از پاسخ دهندگان زن و مرد به مواردی از ُبعد دینی اشاره کردند که خود را مستحق نقش داشنت در تالش های صلح 

میدانند. آنها مثال های تاریخی و دینی ارائه منودند که نشان میدهد زنان نقش مستقیم و یا حامی در تالش های صلح داشتند. اکرث پاسخ 

دهندگان به این باور بودند که از ُبعد دینی هیچ محدودیتی برای مشارکت زنان در تالش ها و گفتگوهای صلح وجود ندارد. برعالوه، آنها بیان 

داشتند که سنت و فرهنگ نیز برای زنان اجازه داده است در تالش های صلح اعم از دولتی و غیردولتی سهم بگیرند. در عمل، حقیقت اما 

متفاوت از چیزی است که پاسخ دهندگان در مورد مشارکت زنان در تالش های ملی صلح بیان داشتند. بنابراین، موضوعات ذکر شده عملی 
نگردیده است که بتوان به کمک آن تعداد اندک و مشارکت معنادار زنان را در تالش های ملی صلح توضیح داد.42

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-24062019  35

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-2062019  36

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-15062019  37

4/photo/1101361388881133570/https://twitter.com/AfgWomen4Peace/status .2019 اعالمیه اجامع ملی زنان افغان برای صلح، 28 فربوری  38

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/women- .2020 ،روتینگ، توماس. 2019. شبکه تحلیلگران افغان. 15 اپریل. دسرتسی در 19 جوالی  39

/and-afghan-peace-talks-peace-consensus-gathering-left-afghan-women-unassured

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-18062019  40

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-24062019  41

.825/https://www.ketabton.com/bookfile .2019 ،رحامن، گوهر. 1980. سیاست در اسالم. مردان: تفهیم القرآن. دسرتسی در 26 اکتوبر  42
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یافته های والیات 2020

اما زنان حق دارند بخشی از مذاکرات صلح باشند. مثال های متعددی از متون اسالمی وجود دارد که زنان نقش حامی در 

تالش های صلح داشته اند و یا بخشی از این پروسه بوده اند. بنابراین، از لحاظ دینی زنان میتوانند بخشی از تالش های 
صلح باشند، و هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد.43

برخی زنان برای داشنت نقش اساسی در تالش های ملی صلح، از دولت و جامعه بین املللی خواستار سهم خویش در این تالش ها 

شدند. زنان واجد رشایط، منایندگان نسبتا بهرتی از زنان در تالش های ملی صلح خواهند بود، و بسیاری پاسخ دهندگان از منایندگی 

مردها بیم داشته و طرفدار مشارکت زنان در تالش های ملی صلح بودند. حتی زنانی که در پست های بلند کار میکنند، هنگام تصمیم 

گیری حضور آنها نادیده گرفته میشود. مانند مورد حبیبه رسابی که به عنوان معاون رئیس شورای عالی صلح )2016-17( یک مسئولیت 

مهم داشت، اما از تصامیم گرفته شده زمانی باخرب میشد که قبال همکاران مرد وی در مورد یک قضیه تصمیم گرفته بودند.44 این مورد 

در بخش کابل با جزئیات توضیح داده خواهد شد. 

ما باید برای زنان زمینه مشارکت در تالش های صلح را مساعد بسازیم؛ ما زنان زیادی داریم که واجد رشایط اند و میتوانند 

گزینه بهرت برای مشارکت در تالش های صلح باشند. وقتی یک زن بخشی از تالش های ملی صلح شود، در این مورد، من 

مطمئنم ما میتوانیم به یک توافق برسیم. اگر صلح کامل نیاید، حداقل به یک آتش بس که هدف اصلی است، میرسیم.45 

زنان باید بخشی از این گفتگوها بوده و به صورت مستقیم در این پروسه دخیل باشند. وقتی در تالش های ملی صلح افراد مسلکی 
داشته باشیم، آنها درک بهرتی از اوضاع خواهند داشت، و این موضوع پروسه را به سمت تصامیم عاقالنه تر سوق میدهد.46

به صورت خالصه، زنان بیم دارند که حقوق خویش را در این پروسه صلح از دست خواهند داد، زیرا طالبان طرفدار حقوق زنان نیستند. 

بنابراین، همه پاسخ دهندگان نقش زنان را در تالش های ملی صلح رضوری دانستند زیرا زنان نیز بخشی از این ملت و قربانیان جنگ 

هستند. برعالوه، زنان دوره طالبان را که اجازه بیرون رفنت نداشتند و از حقوق اساسی خویش محروم بودند، به خاطر دارند. بخشی از 

این امر ناشی از ترس زنان از دست دادن حقوق اساسی آموزش و شغل است، و به هیچ صورت طرفدار این موضوع نیستند که مردها از 

آنها منایندگی کنند. با وجود عدم آگاهی زنان از این پروسه در طول تاریخ، و جامعه مرد ساالر، و نیز موانع ریشه دار اجتامعی، هیچ مانع 

فرهنگی و دینی برای مشارکت زنان در تالش های صلح وجود ندارد؛ بنابر این، زنان خواهان حق خویش برای مشارکت در این پروسه 

اند. با این حال، بسیاری پاسخ دهندگان در ننگرهار در مورد اینکه چگونه زنان اخیرا نقش قابل مالحظه ای در تالش های صلح نداشته 

اند صحبت کردند و از تالش های دولت برای ارتقای نقش زنان در این پروسه ناامید شده اند. با وجود اینکه زنان در حل منازعات محلی 

از طریق ساختارهای غیردولتی دخیل بوده اند، ورود آنها به تالش های ملی صلح حضور آنها را برجسته می سازد . برعالوه، اشرتاک 

زنان در حل منازعه و تالش های ملی صلح نظر به منطقه متفاوت است: به طور مثال، در والیت خوست مردم برای حل منازعات خویش 

به جرگه مراجعه میکنند که زنان نیز اعضای کلیدی آن هستند.47 در حالی که اکرث جرگه ها اعضای زن در ساختار خود ندارند، در برخی 

دیگر زنان اعضای جرگه ها هستند.48 در نهایت، موارد اندکی مانند مورد مالداره در جرگه ها وجود دارد که زنان دارای صالحیت تصمیم 

گیری بیشرتی نسبت به مردها باشند، اما این موارد به عنوان هنجار پنداشته منیشود.49 

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-16062019  43

حقوق زنان، تساوی جنسیتی، و انتقال: حفظ دستاوردها، پیرشوی 2013، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  44

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-19062019  45

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-18062019  46

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-08092019  47

محمد طارق عثامن. 2008. »سیستم امنییت قبیلوی )اربکی( در جنوبرشق افغانستان.« مرکز تحقیقات بحران 04. دسرتسی در25 نوامرب، 2019.  48

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-جالل آباد-15092019  49
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میکانیزم های دولتی

شورای عالی صلح ارگان ایجاد شده در ساختار دولت در تالش های صلح بوده است که اعضای این شورا جلسات متعددی در ننگرهار با 

جهادی ها، علام، و زنان در مورد چگونگی دستیابی به توافق، برگزار منود. با این حال، به دلیل عدم هامهنگی و برنامه ریزی، دولت از 

عملکرد و فعالیت های این ارگان راضی نبود، و مردم شاهد اقدام مثبتی که از طرف این شورا صورت گرفته باشد، نبودند. پاسخ دهندگان 

در ننگرهار حرف های زیادی در مورد شورای عالی صلح برای گفنت نداشتند و اکرث شان با این شورا آشنا نبودند. جمله زیر دیدگاه اکرثیت 

پاسخ دهندگان را منعکس میسازد:

در مورد آنها چیزی منیدانم. به خاطر اینکه شورای صلح ]بسیار[ پر کار نبود، و فعالیت های آنها در سطح دولتی محدود بود. 
بنابراین، مردم عادی هیچ معلوماتی در مورد آنها ندارند.50

منیدانم، فقط یک شورای صلح بود و یک مناینده داشت، و من معلومات بیشرتی ندارم.51 

یک شورای صلح بود؛ ما شاهد کدام اقدام مثبتی از این شورا برای صلح نبودیم. آنها وقت و منابع خود را ضایع میکردند.52

با وجود داشنت معلومات ابتدایی از موجودیت این شورا، مردم چیز زیادی در مورد شورای عالی صلح و فعالیت های آن در سطح والیت، 

منیدانند. این نشان میدهد که شورا نتوانسته بود حضور خود را برای مردم محل ثابت بسازد. هرچند بسیاری از پاسخ دهندگان از جلسات 

رسمی ماهانه با شورا تذکر به عمل آوردند، اما از عملکرد آن راضی نبودند. بسیاری از پاسخ دهندگان زن، به شمول رئیس امور زنان، در 

مورد اعضای زن این شورا صحبت کردند. با این حال، نقش این زنان در شورای صلح به رشکت در ورکشاپ ها و سیمینار ها به عنوان 

مهامن، محدود بوده است. هرچند در جلساتی که در درون ساختار دولت، نهادهای جامعه مدنی و یا جوامع مدنی برگزار می شد اشرتاک 

میکردند، اما پاسخ دهندگان میگویند تالش خاصی در قسمت صلح در این والیت ندیده اند. 

میکانیزم های غیردولتی

در مورد رویکردهای غیردولتی برای صلح، اقدامات زیادی صورت گرفته است. به طور مثال، جامعه مدنی در این مورد بسیار فعال است. 

ورکشاپ ها و سیمینارهای زیادی در سطح پوهنتون برگزار کردند که نه تنها کارمندان دولتی، بلکه محصالن و استادان نیز در آن رشکت 

داشتند. اشرتاک محصالن و مردم جامعه تاثیر بیشرتی در تالش های صلح خواهد داشت، اما مشخص نیست که آیا میکانیزم های 

غیردولتی میتواند به تالش های دولتی دامن بزند. برعالوه، در برخی از ولسوالی ها و قریه های والیت ننگرهار، مردم عام در مورد صلح 

رویکرد مستقیم برای گفتگو با نیروهای ضد دولت داشته اند. از آنجایی که این گفتگوها از طریق میکانیزم های غیردولتی توسط جوامع 

صورت گرفته، تاثیر کم رنگی  در تالش های ملی صلح داشته است. 

جامعه مدنی اخیرا یک برنامه را آغاز منوده است که اکرثا محصالن در این برنامه سهیم اند. موضوعات مختلف سیاسی و 

اجتامعی را به بحث میگیرند. چیزی شبیه ورکشاپ و برنامه های آموزشی است که روی موضوعات سیاسی و اجتامعی به 
شمول صلح، مترکز می کند.53

از طرف دیگر، برخی افراد در جامعه تالش میکنند برای صلح کار کنند و عنارص ضد دولت را برای پیوسنت به گفتگوهای 

صلح ترغیب و تشویق میکنند. با  وجود این، آنها افراد عادی جامعه اند و صالحیتی ندارند، بنابر این تغییرات مثبت در تالش 

های صلح رومنا نگردیده است.54 
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گروهی از رهربان مذهبی، شامل زنان و مردها سعی منودند تالش های صلح را بیشرت تقویت کنند، و ›شورای اجتامعی برای تحکیم 

صلح‹ که از 500 عضو به شمول 107 زن ترکیب گردیده است، را ایجاد منودند. منایندگی های این شورا در سایر والیات مانند هرات، 

کابل، و کندز فعالیت دارند. هدف این شورا سهم گرفنت در حل منازعات محلی و تالش های سیاسی برای صلح است. در حالیکه 

اعضای این شورا گفته بودند ظرفیت و پذیرش الزم برای برقراری متاس با این افراد را دارند، اما به دلیل منابع محدود، نتوانستند با 

نیروهای ضد دولت متاس بگیرند. هرچند تا کنون استفاده ای از این شورا صورت نگرفته، اما برای دولت فرصتی فراهم منوده تا در زمان 

نزدیک شدن به عنارص ضد دولت، منابع خود را به کار بگیرد. برعالوه، مشارکت این شورا ظرفیت حامیت از تالش های صلح از ُبعد 

دینی را دارد. یک عضو شورای اجتامعی برای تحکیم صلح گفت:

من، با علامی دیگر، شورای را تحت نام »شورای اجتامعی برای تحکیم صلح« ایجاد منودیم. هدف این شورا حل درگیری 

های خورد و ریزه در سطح والیت است. در مجموع، ما بیش از 500 عضو به شمول 107 عضو زن در رسارس کشور داریم. 

اکرث اعضای این شورا علام و محققان دینی هستند. هرچند فعالیت های خیلی اندکی داریم. برای این شورا، ما فقط دو دفرت 

داریم. فعالیت های ما در سطح محلی محدود است. ما این شورا را با دولت و دیگر سکتورهای مرتبط مانند امنیت، محکمه، 

شورای والیتی، حج و اوقاف، و بخش عدلیه راجسرت منودیم. در شورا فقط درگیری ها یا منازعات محلی را در بین مردم 

محل حل و فصل میکنیم. به دلیل کمبود منابع، ما نتوانستیم فعالیت های خود را در سطح والیتی و ملی گسرتش دهیم. 

وقتی هر مسئله ای حل میشود، برای آن یک فایل تهیه میکنیم و یک کاپی آن را به محکمه و کاپی دیگر را به اعضای 
امنیت ارائه میکنیم و  یک کاپی را نیز نزد خود نگه میداریم.55

اعضای این شورا با هردو طرف نشسته و در مورد موضوعات مرتبط به مصالحه صحبت میکنند. بعد از شنیدن صحبت های طرفین، این 

شورا هر دو طرف را به بخشش ترغیب و تشویق منوده و این موضوع را با ارائه متون اسالمی در مورد پاداش بخشش و حقوق متخلف 

و مدافع، برجسته می سازند. وقتی هردو طرف با پیشنهادات شورا توافق منود، تصمیم نهایی اخذ گردیده و قضیه حل میگردد. بعد از 

آنکه تصمیم نهایی اتخاذ شد، کاپی های امضا شده موافقتنامه به محکمه و اعضای امنیت توزیع میگردد؛ و شورا برای ریکارد، یک 

کاپی نزد خود نگه میدارد.

در این شورا، زنان در تالش های صلح نقش داشته اند. در برخی قضایا  به ویژه قضایایی که زنان در آن شامل اند، اعضای زن این شورا 

فعال بوده و مردها را در حل منازعه حامیت منودند. آنها توانسته اند در قضایایی جدی تر که طرف مخالف به توافق نرسیده و یا به طور 

مستقیم در جرگه رشکت نکرده است، نقش رهربی داشته باشند.56 با این حال، از دید بزرگان جامعه تنها زنان دارای تجربه در قسمت 

رسوم فرهنگی و ارزش های اسالمی می توانند در جرگه ها اشرتاک کنند، طوری که یکی از پاسخ دهندگان توضیح داد: 

شورای که ما ایجاد منودیم، زنان نقش واضح در این شورا دارند. آنها به صورت مستقیم در قضایایی که زنان قربانی منازعه 

هستند، سهم میگیرند.57 

گفتگوهای مصالحه و حل منازعه بین مردها ایجاد شد، اما رسیدن به توافق ناممکن گردید. در این زمان، یک زن بدون 

این  در  افراد شامل  احرتام وی،  به  گفتگوها شد،  وارد  زن  این  وقتی  پیوست.  گفتگوها  این  به  قضیه،  به طرفین  اطالع 

گفتگوهای مصالحه گفتند حاال یک سیاه رس )زن( برای صلح و مصالحه در این جرگه پیوست، به احرتام وی باید مصالحه 

و آشتی کنیم و هر دو طرف به زودترین فرصت به توافق رسیدند.58  
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ما داستان های زیادی از اشرتاک زنان در این تالش ها برای صلح و آشتی داریم. در قضایای که مردها منیتوانند به توافق 

برسند، زنان بدون اطالع مردها در جرگه سهم میگیرند، و مردها به احرتام آنها  پروسه را رسعت بخشیده و تصمیم زنان را 
می پذیرند .59

صلح موضوع گسرتده ای است که شامل موضوعات قانونی و نیز حقوقی، عدلی، مصالحه، پایداری، ادغام و بهبود بخشیدن، به ویژه در 

مورد افغانستان است. با توجه به اهمیت دین در افغانستان، به ویژه برای طالبان، پاسخ دهندگان معتقدند زنانی که در این تالش های 

صلح مشارکت می منایند، باید ارزش های دینی را عملی منوده، درک عمیقی از فرهنگ محلی داشته و از چارچوب رسمی روند صلح 

آگاهی داشته باشند. هرچند پاسخ دهندگان اظهار داشتند برای سهم گیری زنان در تالش های ملی صلح آمادگی وجود داشته است، آنها 

همچنان افزودند که زنان باید معیارهای مشخصی در زمینه تحصیل، ارزش های اسالمی، و دانش موردی داشته باشند. در عوض، چنین 

معیارها و الزاماتی در مورد مردها متفاوت است و خیلی سختگیرانه نیست، زیرا سایر عوامل از جمله موقعیت اجتامعی، مردساالری، و 

قدرت تعیین می کند که چه کسی در کدام جایگاه نقش داشته باشد. با وجود موافقت پاسخ دهندگان به مشارکت زنان در تالش های 

ملی صلح، اما توقعات و الزامات در مورد مردها و زنان متفاوت است. 

داستان کوتاه زندگی زنان شامل  در روند صلح

گل بانو)نام به دلیل حفظ هویت تغییر یافته است( یکی از جمله بسیاری از زنان فعال در والیت ننگرهار است. کارمند اجتامعی، عضو 

اسبق شورای انکشافی ولسوالی )DDA(، و عضو شورای خلع سالح و ادغام مجدد)DDR( در ولسوالی خود است. وی در برنامه هایی که 

توسط نهادهای غیردولتی برگزار میشود، مانند آگاهی دهی در مورد صحت، تحصیل، و انتخابات، همکاری می مناید  و در امور عامه به 

یک زن رسشناس تبدیل شده است. مسئولیت های گل بانو روابط اجتامعی وی را به والیات دیگری مانند کرن گسرتش داده است. وی 

در مدت زمان کاری خویش با موضوعات متعددی مانند تبعیض و تهدید از سوی مردم محل روبرو شد اما هنوزهم باید با افرادی مانند 

ملک )بزرگان قریه( و برخی علامی دینی در جامعه که با کار او مخالفت می کنند، رسو کار داشته باشد. وی در طول مدت وظیفوی خود 

در حل منازعاتی مانند منازعات زمین و قضیه قتل همکاری منوده است، او میگوید:

در همسایگی ما، دو بچه با هم دعوا کردند، یکی از این بچه ها زخمی، و دومی به طور اتفاقی کشته شده بود. بین این 

دو خانواده اختالف به میان آمد. خانواده پرسی که کشته شده بود، قصد انتقام از خانواده دیگر داشتند. خانواده پرسی که 

زخمی شده بود، نزد من آمده و از من کمک خواستند. وقت زیادی گرفت تا توانستم موضوع را حل کنم. رویکرد من برای 

حل این اختالف از اعضای زن خانواده رشوع شد، و در نهایت، توانستم آنها را قناعت بدهم که این اتفاق فقط یک حادثه 
بوده است. بنابراین، نقش زنان در حل منازعات بسیار مثبت است و میتواند اختالفات را به یک جهت مثبت، تغییر بدهد.60

رویکردی را که وی برای حل اختالف در باال ذکر کرد، شامل صحبت با هردو خانواده بود. هرچند بحث وی مدت زمان طوالنی تری 

در بر گرفت، اما حامیت و حضور گل بانو در قناعت دادن خانواده مقتول خیلی مهم بود. وی با یکجا ساخنت هر دو خانواده اختالف را 

حل کرد، به این معنی که خانواده متهم در از دست دادن پرس خانواده دیگر اظهار پشیامنی و طلب بخشش منوده و این موضوع سبب 

گردید که خانواده مقتول شخص متهم و خانواده وی را عفو منایند. و از آنجایی که خانواده ها اختالف خویش را با موفقیت حل منودند، 

نیازی به مداخله دولت  نبود.  

استدالل مخالف برای مشارکت زنان در حل منازعات یا بخش های دیگر زندگی عامه، نداشنت ظرفیت کافی زنان برای مسئولیت گرفنت 

در جامعه است. از میان بسیاری از زنان دیگر، داستان گل بانو، منونه ای است که این طرز فکر را به چالش میکشد. با اشرتاک در 

ورکشاپ ها و سیمینارهای مختلف، وی توانسته است ظرفیت و مهارت خویش را در امور عامه باال بربد. با وجود چالش ها و تهدیدهایی 

که وی با آن روبرو میشود، توانسته است با فعالیت های اجتامعی خویش تبدیل به یک شخص با نفوذ گردد که توانسته است منازعات را 

حل کند. در حالی که متایل زنان به مشارکت در امور عامه با وجود چالش ها عمدتا یک روند یا عمل شخصی است، اشرتاک در برنامه 

های آموزشی، ورکشاپ ها، و سیمینارها یک عامل مثبت بود که در توامنندسازی زنان کمک کرد. این مثال نشان میدهد زنانی هستند 

که به تنهایی ظرفیت حل اختالفات جدی بین افراد را دارا می باشند. بنابر این، این منونه ها ثابت می سازد که زنان نقش حیاتی در حل 

منازعات و اختالفات ایفا کرده اند و در تقابل با این استدالل مردها که ادعا می کنند زنان تجربه کافی ندارند یا اینکه نباید در سطوح 

باالتر مشارکت داشته باشند، قرار دارد.
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دیدگاه عمومی در مورد نقش زنان در تالش های ملی صلح

هرچند زنان در ورکشاپ ها، سیمینارها، و ترینینگ ها مشارکت داشته اند و در مکتب نیز در مورد صلح آموزش دیده اند، اما آنها این مواد 

را برای ارتقای نقش زنان در تالش های فعلی برای صلح کافی منیدانند. 

پیشنهاداتی مطرح گردیده است که زنان به صورت مستقیم وارد گفتگو با خانواده های نیروهای مخالف دولت شوند و آنها را به پیوسنت 

به تالش های صلح ترغیب و تشویق منایند. برای این منظور، بسیاری از پاسخ دهندگان اظهار داشتند  که برای  این طرح انتخاب زنانی 

که سابقه  مذهبی و دینی داشته باشند، الزامی است. 

پاسخ دهندگان به شمول زنان و مردها اظهار داشتند که زنان میتوانند در هر موضوع سیاسی و تصمیم گیری سهم بگیرند، و بنابراین، 

باید مشارکت زنان در تصمیم گیری و تالش های صلح افزایش یابد. آنها افزودند: زنانی که دانش معارص و اسالمی دارند، گزینه مناسب 

برای رشکت در پروسه صلح خواهند بود. 

ما در مورد صلح با طالبان گفتگو میکنیم، و میخواهیم زنان در این امر شامل باشند، بنابر این باید رشایطی ایجاد شود که 

زنان به صورت مستقیم با زنان طالبان گفتگو کنند. ما باید برای شان بگوئیم که در جنگ، ما زنان بیشرت ]از مردان[ متحمل 
خواهیم شد.61

زنانی که میخواهند در تالش های صلح سهیم شوند؛ باید دانش خوب اسالمی داشته باشند. باید ارزش زن را در متون 

اسالمی به شمول نقش زنان در فرهنگ افغانستان بدانند.62 

دولت و جامعه مدنی باید رویکرد خویش را برای افزایش آگاهی زنان در مورد تالش های صلح، فراتر از سیمینارها، ورکشاپ ها و برنامه 

های آموزشی به پیش بربد زیرا تعداد محدودی از زنان به این موارد دسرتسی دارند. بسیاری پاسخ دهندگان حتی از تالش های فعلی 

ملی صلح و وضعیت مشارکت زنان در این تالش ها آگاهی نداشتند. زنانی که آموزش دیده اند، به خوبی و مشتاقانه آماده اند در آگاهی 

دهی خانه به خانه در مورد تالش های ملی صلح در والیت ننگرهار سهیم شوند، به ویژه وقتی این موضوع مرتبط به اعضای زن خانواده 

مخالفین دولت باشد.  

باید آنها به صورت مستقیم در گفتگوها و تالش های صلح دخیل باشند. روش دیگر این است که باید زنان را به خانواده های 

مخالفان و عنارص ضد دولت بفرستیم. جایی که این زنان میتوانند با اعضای زن خانواده های ضد دولت در مورد صلح گفتگو 

کنند. این زنان با تجربه باید به مردم محل در مورد صلح و اهمیت صلح آگاهی بدهند.63 

در نهایت، پاسخ دهندگان در ننگرهار باور داشتند که زنان میتوانند نقش موثر در تالش های صلح داشته باشند، و ارتباط و صحبت آنان 

با خانواده های نیروهای ضد دولت، راه را برای صلح مداوم در کشور هموار میسازد. 
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اقداماتی که زنان برای صلح انجام دادند

در ساختارهای دولتی و غیردولتی، زنان در تالش های صلح و حل منازعات نقش داشته اند. هرچند نقش آنها در ساختارهای دولتی عمدتا 

سمبولیک و محدود به اشرتاک در ورکشاپ ها و سیمینارها بود، آنها فرصت اشرتاک در ساختارهای غیردولتی مانند شوراهای محلی 

داشتند. در مقایسه با ساختارهای دولتی یا سازمان یافته، زنان در ساختارهای غیردولتی بیشرت نقش داشته اند. اما نقش وسیع تر آنها در 

ساختار قبلی هنوزهم محدود به چیزی است که مردها برای شان در حل اختالفات تصمیم گرفته اند یا تصمیم میگیرند.

ما قبال شورا نداشتیم؛ اما حاال یک شورا وجود دارد که من عضو آن هستم، شبکه زنان افغان و فعالیت های جامعه مدنی 

در این والیت، این شورا را ایجاد کرد. جدا از عضویت زنان در برخی شوراها در ننگرهار، فعالیت دیگری در ارتباط با تالش 

های صلح برای آنها وجود ندارد.64 

یک موسسه به نام )برابری برای صلح و دموکراسی( است، که در ولسوالی ها شورا دارد و زنان و مردها اعضای این شوراها 

هستند. این اعضا با افرادی در قریه ها که میدانند طالب کی است و کی نیست، ارتباط دارند. تحت نظر این شورا، زنان برای 
اشرتاک در برنامه های مختلف و رشیک سازی نظریات با زنان دیگر، به شهر جالل آباد دعوت میشوند.65

در نتیجه لغو شورا های صلح توسط رئیس جمهور به دلیل عملکرد ضعیف آن و عدم برنامه ریزی مناسب این نهادها که بخشی از شورای 

عالی صلح در سطح والیت بود، مردم محل در گفتگوهای صلح آمیز و حل منازعه از روزنه های غیردولتی اقدام کردند. زنان زیادی در 

گفتگوهای غیرمستقیم با خانواده های عنارص ضد دولت از این راه غیردولتی وارد گفتگو شدند و اهداف و مرام آنها را شناسایی منودند. 

از جانب دولت، کاری در مورد صلح انجام نشده. اما از طرف مردم، گفتگوهای زیادی روی این موضوع صورت گرفته است. 

و بر اساس این مباحث انجام شده، جانب ضد دولت قصد صلح دارد، و میخواهد به صلح برسد. هرچند این گفتگوها به 

صورت غیر رسمی و از طریق شورای که من نیز عضویت آن را دارم صورت گرفته، اما این گفتگوها انجام شد.66 

به طور خالصه، زنان ظرفیت خود را در زمینه تالش برای صلح از کانال های مختلف ثابت ساختند، و خواستار نقش فعال تر در تالش 

های ملی صلح هستند. 

چالش ها و تهدیدها

 با وجود اهداف قاطع برای صلح، زنان هنوزهم تهدیدها و چالش هایی صلح مداوم در کشور را احساس میکند، به خصوص زمانی که 

موضوع مرتبط با اوضاع اقتصادی باشد. نبود حاکمیت قانون، فرهنگ رشوت در ساختار دولتی، تداوم بی عدالتی، و عدم حامیت پولیس، 

از  جمله موانعی است که زنان احساس میکنند میتواند تالش های ملی صلح را به خطر بیاندازد. 

برعالوه، رفتار نابخردانه وناآگاهانه کارمندان دولتی با زنان و نگاه سختگیرانه و افراطی طالبان، حقوق زنان را به شمول مشارکت در 

انتخابات و دسرتسی به شغل، تهدید مینامید.67 در نتیجه، زنان به داشنت نقش فعال در تالش های ملی صلح ارصار دارند.

اگر زنان بخشی از تالش های صلح نباشند، مطمئنم که مردها در جریان این روند در مورد حقوق زنان گفتگو منیکنند، و تا 
زمانی که حقوق زنان تضمین یا حفظ نگردد، ما به صلح منیرسیم.68

به هرحال، میرتسم پس از توافق صلح با طالبان، زنان به عنوان جنس دوم محسوب شوند و اجازه فعالیت های اجتامعی، 

اقتصادی و سیاسی برای آنها داده نشود.69 
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نگرانی ها نشان میدهد که زنان متایلی به از دست دادن حقوق اساسی که برای آن مبارزه منوده اند ندارند، و از بازگشت به دوره طالبان 

که قیودات زیادی از قبیل محرومیت از آموزش، کار، دسرتسی به خدمات صحی )با مامنعت زنان از کار، برای زنان تقریبا ناممکن بود 

که به خدمات صحی توسط زنان دسرتسی داشته باشند(، و یا بیرون شدن از خانه بدون اجازه مرد که برای زنان وضع شده بود، بیم 

دارند. ترس از طالبان و محرومیت زنان از حقوق شان، از جمله مهمرتین مواردی است که زنان آن را به خاطر داشته و به حفظ حقوق 

خود مبارزه میکنند. 

در نهایت، واضح شد که زنان سابقه مشارکت در تالش های محلی برای صلح داشته اند، البته با درجه های متفاوت صالحیت و نفوذ که 

لزوما برابر با هم ردیفان مرد شان نبوده است. مشارکت زنان در تالش های صلح همچنان با محدودیت هایی چه در قسمت مشارکت، 

یا نقشی که آنها ایفا مینامیند، مواجه خواهد بود. به طور مثال، موانع فرهنگی به این معناست که زنان برخالف مشارکت فعال از آغاز 

پروسه، زمانی وارد قضیه میشدند که مردها منیتوانستند به نتیجه برسند. با وجود اینکه ننگرهار یک والیت بیشرت مذهبی و از لحاظ 

فرهنگی حساس است، با آنهم زنان در تالش های محلی برای مصالحه و صلح دخیل اند. هرچند علامی دینی مرد این شوراها را ایجاد 

کرده اند، اما زنانی که سابقه  تعلیامت دینی دارند یا علامی دینی هستند نیز اعضای فعال این شورا اند. برعالوه، زنان نه تنها به عنوان 

اعضای این شورا فعالیت دارند، بلکه حامیان تالش های محلی صلح و مصالحه و حل منازعات محلی نیز میباشند. زنان در والیت 

ننگرهار، منازعات زیادی را از طریق این شوراها حل منودند، و نیز بخشی از تالش های غیردولتی برای صلح بوده اند. آنها همچنان به 

صورت موثر از اعضای مرد این شوراها در قضایای منازعه حامیت میکنند. بنابراین، در روند ملی صلح فعلی، زنان با مطرح منودن ترس 

شان از نتایج احتاملی این پروسه خواهان مشارکت مستقیم در این روند هستند. به دلیل تجربه زنان از زمان طالبان، آنها منیخواهند 

دوره ای را که به عنوان جنس دوم جامعه با محدودیت های زیادی در قسمت آموزش، دسرتسی به خدمات اساسی، و بیرون رفنت از 

خانه مواجه بودند، تکرار کنند.  

بلخ. 	 .	

والیت بلخ در شامل افغانستان موقعیت دارد و یکی از والیت های اسرتاتیژیک کشور در مرز با ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان را 

تشکیل میدهد. موقعیت اسرتاتیژیک بلخ منبع تاریخ غنی آن است. این والیت به عنوان قطب فعالیت های تجارتی، ادبی، تعلیمی و 
سیاسی به حساب میآید.70

موقعیت ژئوپولیتیک بلخ، این والیت را در دوره های مختلف در معرض آسیب پذیری قرار داده است، و نیز رقابت های سیاسی مسلحانه 

و غیرمسلحانه محلی بین دولت و گروه های مسلح ضد دولت جریان داشته است.

بلخ شاهد ظهور و سقوط پادشاهی های مختلف، جهانگشایان و دولت ها بوده است. از میان شخصیت های بزرگ آن، زنان به عنوان 

نخبگان وقت خویش، از جمله رابعه بلخی، شاعری که 12 قرن قبل از امروز زندگی میکرد، نقش مهم ایفا منودند.71 مشارکت زنان در 

حوزه های اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی در این والیت، موضوع جدید و ناشناخته نیست. 

بلخ شاهد جنگ و اختالفات در رژیم های مختلف در بیش از 40 سال گذشته بوده است، و مردم از این فجایع به شدت متاثر شده اند. 

یک عضو شورای محلی زنان میگوید: 

حتی در دوران رژیم شاهی آرامی بود، اما بسیاری از مردم بی سواد بودند و دانش و تحصیل و آگاهی در مورد زندگی خود 

نداشتند. خوشحال بودند که یک قرص  نان را در فضای صلح و آرامش میخوردند، اما منیدانستند که کشورهای دیگر جهان 

به کجا رسیده بودند. با این حال، بعد از انقالب کمونیستی که جنگ رشوع شد، با رشوع جنگ اندکی پیرشفت رومنا گردید. 

مردم اعضای خانواده خود را از  دست دادند. زنان به نوعی آزادی دست یافتند اما در آرامش به رس منی بردند. در آن وقت، 

مجاهدین در منطقه فیر میکردند. مجاهدین آمدند و با یکدیگر جنگیدند. سپس طالبان آمدند و ما افغانستان را ترک کردیم، 

به تاجکستان رفتیم و برای شش سال آنجا زندگی کردیم. حاال این دولت را داریم. اما هنوزهم جنگ جریان دارد.72 

تا حدودی به خاطر موقعیت اسرتاتیژیکی که والیت بلخ دارد، نه تنها جنگ بلکه ناامنی های اجتامعی ناشی از رژیم های مختلف که 

دولت را شکل داده و طراحی منودند، تجربه کرده است. این تغییرات شامل حکومت از شاهی مطلقه تا جمهوریت، حکومت کمونیستی، 

جمهوری اسالمی، امارت اسالمی، و تا رژیم فعلی بوده است. در نتیجه، مصاحبه شوندگان در بلخ صلح را فراتر از پایان جنگ میدانند. 

.AREU :چونا آر. اچاوز، لین ال، باگاپورو. 2012. آیا مشارکت زنان در برنامه همبستگی ملی تغییری در زندگی زنان خواهد آورد؟ مطالعه موردی، کابل  70
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تعریف صلح در بلخ

به گفته زنانی که در بلخ با آنها مصاحبه صورت گرفت، صلح به وضعیتی گفته میشود که در آن هر شهروند بتواند از آسایش، شغل، 

دسرتسی به آموزش بدون چالش های اساسی، و دسرتسی به متامی حقوق خویش به عنوان انسان و شهروند برخوردار باشند. پایان جنگ 

به معنای صلح نیست، خصوصا برای زنان: به طور مثال در دوران طالبان در برخی مناطق جنگ نبود، اما مردم در وحشت زندگی میکردند 

و به خدمات عامه دسرتسی نداشتند. برعالوه امنیت، رفاه مالی، و دسرتسی به متام خدمات عامه و مشارکت های سیاسی دموکراتیک 

از جمله ابعاد مهم دیگر صلح برای زنان در بلخ بود. 

اگر از یک طفل در مورد صلح بپرسیم، خواهد گفت برای رفنت به مکتب و کسب دانش به صلح نیاز دارد زیرا این حق اولیه 

هر طفل است که به مکتب برود. وقتی میبینم که اطفال چگونه برای رسیدن به صلح آرزو میکنند، من متام روز غمگینم که 
این اطفال چطور نگران آینده خود اند.73

هر آن چیزی که در این 18 سال به دست آورده ایم، باید آن را حفظ منوده و نیز گسرتش دهیم. آزادی بیان، حقوق زنان، 

و مشارکت زنان در هر بخش از جمله مهمرتین دستاوردهایی اند  که زنان باید آنها را حفظ کنند. حقوق زنان و خواسته های 
آنها نباید در برابر صلح قربانی گردد؛ در غیر آن منیتوانیم آن را صلح واقعی بدانیم.74

در دوران طالبان، آرامی بود، اما زنان به خانه قید شده بودند، حقوق شان پایامل گردید. در آرامش نبودیم.75 

برای این که زنان در تالش های ملی صلح مشارکت داشته باشند، از ُبعد دموکراتیک، مشارکت آنها در سیاست مهمرتین 

موضوع است. امنیت و رفاه مالی بعد از آن قرار میگیرد. در جامعه ای که زنان به حقوق خود دسرتسی داشته و بتوانند در 

حوزه های مختلف فعالیت کنند، امنیت می آید. وقتی امنیت وجود داشته باشد، مارکیت ایجاد میشود و مردم میتوانند تجارت 
و سایر فعالیت های اقتصادی را رشوع کنند.76

بر اساس گفته های زنانی که برای این تحقیق در بلخ با آنها مصاحبه صورت گرفت، تالش ها و برنامه های صلح تا هنوز یک معام 

است، و آنها منیدانند در این روند چه جریان دارد. برعالوه، خواسته های طالبان در تضاد با قانون اساسی افغانستان قرار دارد. طوری 

که برخی از پاسخ دهندگان اشاره کردند:

در روند فعلی صلح، حتی دولت هم دخیل نیست. همین حاال، رشایط مانند این است که گله گرگ ها را در ساحه آزاد کرده 

باشید؛ هرکدام شان میدوند تا چیزی به دست بیاورند. اگر همه به فکر ایجاد گروه باشند و گفتگوهای صلح آغاز کنند، به 

این صورت صلح منیآید؛ هسته گفتگوها باید دولت باشد. همه باید یکجا شده و با یکدیگر یک اسرتاتیژی و برنامه بسازند. 

دولت تصمیم گیرنده است.77 

مردم افغانستان باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. کسانی که گروه ها تشکیل داده و به کشورهای دیگر مانند دوحه، یا 

روسیه میروند، باید بدانند تا زمانی که مذاکرات تحت عنوان دولت افغانستان و بر اساس قانون اساسی صورت نگیرد، صلح 
به این صورت منی آید. وقتی از یک آدرس و به یک هدف میرویم، میتوانیم دشمن را شکست بدهیم.78

این خدا، قرآن و پیامرب است که ما میپذیریم. من خواسته های آنها را منیدانم، و ممکن نیست با افکار آنها کنار بیاییم. ما 

باید با افراد صاحب صالحیت که آنها را حامیت می کنند گفتگو کنیم. اینجا در افغانستان ما کدام مشکلی نداریم. اگر یک 
منبع این شخص را حامیت نکند، دوباره به مزرعه رفته و رشوع به دهقانی میکند.79
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بن بست جاری تعریف زنان از صلح را واضح ساخت، و آنها را در دادخواهی برای مشارکت زنان در پروسه صلح فعال تر منود.  

نقش زنان در تالش های ملی صلح

در طول قرن ها جامعه مردساالر تاثیر اساسی باالی زنان داشته است، و زنان به ندرت در موضوعات سیاسی مانند برنامه ملی صلح و 

تالش های گذشته مشارکت داشته اند. طوری که یکی از پاسخ دهندگان گفت: »تاجایی که من دیدم و شنیدم، زنان در تالش های 

ملی صلح به هیچ وجه دخیل نبوده اند. امکان ندارد بدون مشارکت زنان صلح بیاید؛ به مدت زیادی آن را تجربه کرده ایم.«80 مشارکت 

زنان در تالش های ملی صلح در 18 سال گذشته به یک موضوع مهم تبدیل گردیده است، و اخیرا که زنان به داشنت منایندگان بیشرت 

در میکانیزم های دولتی و غیردولتی پا فشاری مینامیند، موضوع بحث برانگیز تر شده است.  

میکانیزم دولتی

شورای عالی صلح تنها میکانیزم دولتی در افغانستان بود که زمینه مشارکت زنان در تالش های ملی صلح را فراهم کرده بود، هرچند 

تعداد زنان در این پروسه محدود بود: از مجموع 70 عضو این شورا فقط ُنه عضو زن در آن رشکت داشتند.81 شورای عالی صلح در والیت 

بلخ یک کمیته داشت، اما پاسخ دهندگان معلومات کافی از فعالیت های محلی آن نداشتند. شورای عالی صلح مسئولیت داشت که به 

صورت مستقیم با جنگجویان ضد دولت مذاکره و گفتگو مناید، اما زنان هرگز این فرصت را نداشتند که به طور مستقیم با آنها وارد گفتگو 

شوند. دو تن از مصاحبه شوندگان، یک رهرب عامه/عمومی و یک فعال حقوق زن، در مورد شورای عالی صلح چنین گفتند:

در گذشته، ما شورای عالی صلح داشتیم که برای صلح کار میکرد. طوری که فعالیت ها و کارهای شان زیاد موثر نبود، بنابراین، 

لغو شده است. در شورای عالی صلح اعضای زن بودند اما آنان با گروه های ضد دولت گفتگو نکردند، من چیزی منیدانم.82 

… در گذشته، در والیت بلخ شورای عالی صلح داشتیم. اما طوری که عملکرد قابل توجه و دست آورد خاصی نداشتند، در 

نتیجه، رئیس جمهور این شورا را لغو کرد، و حاال در بلخ شورای صلح وجود ندارد.83 

از آنجایی که اعضای زن کمیته شورای عالی صلح فرصت مشارکت در مذاکرات مستقیم با طالبان را نداشتند، در هامهنگی با جامعه 

مدنی، حقوق برش، و فعاالن جندر برای تهیه و اجرای برنامه های آگاهی دهی در مورد صلح برای مردم محلی، رشوع به فعالیت منودند. 

فعاالن حقوق زن میگویند:

وقتی شورای عالی صلح فعالیت داشت، ما به صورت بسیار نزدیک برای صلح در این والیت باهم کار میکردیم. به عین 

شکل، ما 20 تن از جوانان را به شمول مردها و زنان آموزش دادیم.84 

یک عضو کمیته شورای عالی صلح اضافه کرد: 

وقتی من در شورای صلح بودم )کمیته والیتی شورای عالی صلح(، فقط میتوانستیم به قریه های همجوار طالبان بخاطر 

با برخی طالبان محلی  با زنان برویم، اما منیتوانستیم با طالبان یا زنان شان صحبت کنیم. تنها مردها میتوانستند  گفتگو 

بنشینند. زنان فقط در حل منازعات محلی مشارکت داشتند. به دلیل نا امنی، هیچ کسی حارض نبود برای اشرتاک زنان در 

مذاکرات با طالبان مسئولیت بگیرد.85 
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برخی عوامل در اینجا مانند ناامنی، رویکرد ناموثر، و نقش سمبولیک زنان، نقش و عملکرد کمیته شورای عالی صلح را تضعیف کرده 

است. این عوامل تاثیر به سزایی در نقش اعضای زن دارد. این کمیته به عنوان کمیته کاری شورای عالی صلح در سطح والیت برای 

گفتگوهای مستقیم با گروه های ضد دولت ایجاد گردید، اما به دلیل ناامنی و نقش سمبولیک، اعضای زن این کمیته به حل منازعات 

محلی و برنامه های آموزشی و دادخواهی برای صلح مشغول گشتند.       

میکانیزم های غیردولتی

میکانیزم های غیردولتی برای حل منازعات محلی و مصالحه در بلخ، مانند سایر والیات افغانستان از طریق جرگه های ملی و محلی یا 

شوراهای محلی صورت میگیرد. با این حال، به صورت نادر میتوان زنی را رساغ کرد که در یک جرگه یا شورا برای حل منازعه مهم محلی 

یا هر درگیری مسلحانه، مانند سایر نقاط افغانستان اشرتاک کرده باشد. جامعه مردساالر و ایدئولوژی طالبان و جنگجویان ضد دولت، 

رشایط را برای مشارکت مستقیم زنان در مذاکرات دشوار ساخته است.

در اولین گفتگو با طالبان، گفتگوی مستقیم و نقش اساسی زنان محدود بود. اما، خوب خواهد بود که برای زنان فرصت داده 
شود یا نقش زنان و دستاوردهای آنها را در جریان این سال به یاد داشته باشیم، هرچند خیلی موثر نبوده است.86

آنها میخواهند حتی سایه زن را بکشند. این روزها من منیتوانم به والیت خودم به بغالن بروم. امکان ندارد که یک طالب 
بیاید و در مورد صلح با زنان گفتگو کند.87

هرچند در بلخ زنانی هستند که در منازعات محلی و حل خشونت های مرتبط به موضوعات خانوادگی و موضوعات جندر، مانند مساعدت 

های حقوقی خدمت کرده اند، اما به ندرت در درگیری های مسلح یا گروه های ضد دولت رسو کار داشته اند. بعضی اوقات، هرچند 

قضایای استثنایی در بلخ و سایر والیات دیده میشود که زنان به شکل حضوری با طالبان محلی گفتگو کرده اند. چنین قضایایی نشان 

میدهد که زنان میتوانند در مذاکرات صلح رشکت کنند، اما هنوز هم حضور شان محدود بوده و نقش آنها کمرنگ است. 

داستان کوتاه زندگی

یک تن از پاسخ دهندگان به عنوان یک مقام دولتی، داستان خویش را با تیم تحقیق رشیک ساخت. وی توانسته بود با طالبان محلی 

در مورد اجرای پروژه ها و خدمات اجتامعی در برخی قریه های نا امن در یکی از ولسوالی های بلخ گفتگو کند. از طریق این مذاکره 

که با وساطت بزرگان و از طریق اجرای پروژه ها و برنامه ها ترتیب گردیده بود، وی توانست طرز فکر مردم محل را تغییر دهد که دیگر 

طالبان را حامیت نکنند، هرچند آنها منیتوانستند از حضور طالبان جلوگیری کنند زیرا قریه تحت تسلط و کنرتل طالبان بود. مردم قریه او 

و تیم اش را از اوضاع موجود در قریه و نتیجه کار وی اطالع دادند که او منیتواند افکار و طرز فکر طالبان را تغییر بدهد. 

من هم با آنها صحبت کردم؛ شاید ده ها جلسه با آنها داشتم. برای شان گفتم متام پروژه های سیاسی میآید و یک روز ختم 

میشود. اما ما از یک ولسوالی هستیم؛ همسایه هستیم، زمین های مشرتک داریم، مرگ و زندگی ما مشرتک است، بیایید 

روابط و همسایگی خویش را با گفنت این که هیچ پروژه و خدماتی در این جا وجود ندارد، بدتر از این نسازیم. بنابر این، در 

هرجا، و هر پروژه ای که شام میخواهید، برای شام بهرتین پروژه ها را می آوریم، هر پروژه ای مثل آب، مکتب. به تعقیبب 

این صحبت ها، پروژه ساخت یک مکتب را در قریه شان آغاز کردم. هرجایی که آنها گفتند مکتب بسازید، من گفتم درست 

است هرجایی که شام راضی باشید، مکتب را هامنجا میسازم. چندین بار برای شان گفتم بیائید صلح کنیم؛ هیچ دلیلی به 

جنگ نداریم؛ با همدیگر مشکلی نداریم. اما آنها یک حرف به گفنت داشتند:»ما میخواهیم شام مردم را مسلامن کنیم.«
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حاال، حداقل مردم قریه با ما همکاری دارند. 70 یا 80 درصد مردم قریه ای که من با قومندان طالبان در آنجا صحبت کرده 

بودم، با وی همکاری داشتند، اما حاال با او همکاری منیکنند و حارض اند با ما در هر ساحه همکاری کنند. با ما متاس 

میگیرند و ما را احوال میدهند که آنها )طالبان( حاال کجا هستند و چه میکنند. زیرا مردم نیت خیر ما را فهمیدند که دولت 
میخواهد برای آنها کار کند.88

من باور دارم که صلح به شیوه ای که ما امروز حرکت کردیم منیآید. من کسی هستم که دشمن را رو در رو میبینم، و جنگ 

جریان دارد، آن مردم )طالبان( حارض نیستند که از ارزش ها و ایدئولوژی خود بگذرند. آنها افکار بسته ای دارند؛ و منی 

پذیرند. در واقع، برای صلح، باید به پاکستان، عربستان سعودی، و کشورهایی که این مردم را حامیت مالی منوده و افکار 

آنها را تغییر میدهند برویم. ما منیتوانیم با مذاکره با این قومندان طالبان )از ذکر نام خود داری شد( در این ولسوالی صلح 

برقرار کنیم. ما منیتوانیم خواسته های آنها را برآورده کنیم. من با آنها صحبت میکنم؛ اولین جمله آن این است که مسلامن 

شوید. من منیدانم آنها چه نوع مسلامنی میخواهند. 

پاسخ دهندگان باور دارند که صلح به افغانستان آمدنی نیست زیرا موضوع صلح پیچیده تر و مغلق تر از چیزی است که به نظر میرسد، 

و مذاکره با برخی از طالبان افغان راه حل نیست. از آنجایی که طالبان دارای نفوذ گسرتده اند، مذاکرات باید در سطح ملی، منطقوی 

و بین املللی صورت بگیرد.

من فکر میکنم صلح باید به مرور زمان به افغانستان بیاید. اگر آنها فکر میکنند که صلح را به یکباره به افغانستان بیاورند، این 

غلط است. این میز را ببینید؛ اگر میخواهید یک میز بسازید، باید قدم به قدم پیش بروید، بعد میتوانید یک میز را به صورت  
مکمل  بسازید. اینجا، ما برنامه مشخصی برای صلح نداریم، و اکرثا فکر میکنیم صلح چیزی است که باید یکباره بیاید.89

وی امنیت را به عنوان ُبعد اصلی صلح میداند که میتواند زمینه را برای سایر موضوعات اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مساعد بسازد. 

امنیت میتواند رفاه مالی و ترقی بیاورد. من آن را عمال میبینم. در قریه هایی که جنگ جریان دارد، ما خدماتی از قبیل 

تحصیل و صحت نداریم و اگر زندگی زنی در خطر باشد و مشکلی داشته باشد، ما منیتوانیم برایش کمک کنیم. بدون صلح 
و امنیت، زندگی معنا ندارد. ما منیتوانیم هیچ کاری بکنیم.90

این داستان زندگی، توانایی مدیریت، رهربیت، و مذاکره یک زن در تالش های محلی صلح را نشان میدهد. براساس گزارش ها، او تنها 

زنی بوده که در سطح والیت به شکل رو در رو با برخی از قومندانان طالبان گفتگو کرده است. وی از طریق پروژه های توامنند سازی 

اقتصادی و توسعه، به مردم و برخی از قومندانان محلی تاثیر گذار بوده است. این نکته نشان میدهد که امنیت ریشه ایجاد بسرتی 

برای گفتگوهای بیشرت در مورد صلح است، و نیز اهمیت رفاه اقتصادی و خدمات اجتامعی را در داشنت صلح پایدار برجسته میسازد.  

   دیدگاه عمومی در مورد  نقش زنان در تالش های ملی صلح

پس از سال ها جنگ و درگیری مسلحانه در رژیم ها و حکومت های مختلف، مردم بی صربانه مشتاق صلح اند. از آنجایی که زنان 

قربانیان مستقیم و غیرمستقیم جنگ و نا امنی هستند، دولت فعلی قطعنامه 1325 ملل متحد را امضا کرد و این قطعنامه فصل جدیدی 

برای زنان افغانستان باز کرد. یک تن از پاسخ دهندگان مرد در بلخ گفت: 

به همین صورت، در مورد قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد برای تالش های صلح، هیچ کسی در کشور معلوماتی 

ندارد. این خیلی عجیب است که ما در مورد تالش های ملی صلح و نقش زنان صحبت میکنیم، اما به مشکل کسی پیدا 

میشود که در مورد قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد چیزی بداند. به این مفهوم است که ما صلح را منی شناسیم . 

ما باید کرسی های جداگانه برای زنان در تالش های ملی صلح داشته باشیم. ما باید از تالش های صلح به صورت جدی 
نظارت منائیم. هر دو جانب )دولت و مخالف دولت( باید قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد را مرور کنند.91
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از آنجایی که مشارکت اساسی زنان در موضوعات سیاسی، بخصوص در تالش های ملی صلح یک موضوع جدید در جامعه است، برای 

جامعه مردساالر و ایدئولوژی طالبان دشوار خواهد بود که زنان را به عنوان تصمیم گیرندگان بپذیرند.

افراد تنگ نظر و مردهای متعصب چنین فکر منیکنند. آنها به دموکراسی و مشارکت زنان اهمیتی منیدهند.92 

زنان از موضع موسفید بودن و با هموار منودن چادر شان، توانستند درگیری ها یا منازعات محلی را میانجیگیری کنند، اما نتوانستند به 

عنوان تصمیم گیرندگان در آوردن صلح رشکت کنند. زنان میخواهند به جای داشنت نقش سمبولیک یا استفاده از امتیازات یا ویژگی 

های خاص زن بودن، تصمیم گیرنده باشند. آنان باور دارند که با وجود تابوهای که در گذشته جامعه را از پذیرفنت زنان منع کرده بود، 

میتوانند در تالش های ملی صلح به عنوان شهروند مشارکت داشته باشند. 

وقتی در مورد تالش های ملی صلح صحبت میشود، به دلیل برخی عوامل، زنان نقش کمرنگی در تالش های ملی صلح 

دارند. گفته میشود که زنان آگاهی ندارند؛ بسیاری از نخبگان و مقامات بلند رتبه دولت میگویند زنان آگاهی سیاسی کافی 

ندارند. موضوع دیگر این است با کسانی که ما در مورد صلح صحبت میکنیم مخالفان دولت اند و آنها کسانی اند که زن را به 

عنوان انسانی که قدرت تفکر دارد، منیپذیرند. آنها میخواهند مردها تصمیم گیرنده باشند و تصمیم اتخاذ شده را باالی زنان 

اجرا منایند. بنابراین، ما مخالف گروهی هستیم که هرگز منیخواهد همرای زنان صحبت کند، حتی در هر جا و هر کشوری 

که آنها به مذاکره بنشینند. این عوامل سبب گردیده که زنان نتوانند نقش و مشارکت کافی در تصمیم گیری و تالش های 

ملی صلح داشته باشند.93 

را در ردیف خود  نه. مردها مشارکت زنان در سیاست را منیخواهند. طوری که قبال گفتم، مردها فقط زنان  به هیچ وجه 

میخواهند، اما  بدون هرگونه امتیاز و منفعتی. وقتی پول و قدرت به میان میآید، باید فقط برای مردها باشد و نه برای زنان. 

بنابراین، از دید یک مرد، مشارکت دموکراتیک در سیاست فقط برای مردها است، نه برای زنان.94 

در این جا یکی از پاسخ دهندگان مرد گفته است که مردها بهرت از زنان میتوانند در تالش های ملی صلح مشارکت داشته باشند، و 

میتوانند حقوق زنان و عزت آنها را حفظ کنند: 

از نظر من، ما رضورت به فرستادن زنان به پروسه صلح نداریم. باید مردهایی را بفرستیم که بتوانند بعد از پنج سال وضعیت 

را درک و در مورد قضاوت  کنند. من طرفدار 25 درصد سهمیه برای زنان در پارملان نیستم. ما باید مردهایی را داشته باشیم 

که میتوانند حقوق زنان و عزت آنها را در جامعه حفظ منایند. اگر ما زنان را در تالش های ملی صلح میفرستیم، باید زنان 

وطن دوست و دارای تخصص در تالش های صلح باشند. به جای صحبت در مورد مشارکت زنان، باید اجندای ملی داشته 

باشیم که متام حقوق افراد و زنان را حفظ کند.95 

اند.  نبوده  برخوردار  در تالش های ملی صلح  فعال  برای اشرتاک  املللی  بین  و  ملی  در سطح  از حامیت های جدی  زنان  نتیجه،  در 

داده های والیت بلخ نشان میدهد که زنان در تالش های ملی صلح به حاشیه رانده شده اند.96 از دیدگاه عمومی، مشارکت زنان در 

گفتگوهای صلح و مذاکرات در اولویت قرار ندارد زیرا تا کنون نقش آنها در تالش های ملی صلح از طریق کانال های مختلف اکرثا 

منادین بوده است. 

اقداماتی که توسط زنان در مورد صلح صورت گرفته است 

برای غلبه بر مشارکت محدود زنان در موضوعات سیاسی مانند تالش های ملی صلح، زنان از طریق کنفرانس ها یا گردهامیی ها، 

ورکشاپ ها، و سایر برنامه ها برای دادخواهی و گسرتش آگاهی در جامعه در مورد صلح و حقوق شان به فعالیت پرداختند. فعاالن جندر 

و حقوق زن به عنوان پاسخ دهندگان چنین بیان داشتند:
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قبال، ما کمیته صلح داشتیم، و زنان عضو آن کمیته بودند. آنان در تالش های ملی صلح هیچ نقشی نداشتند. نقش آنها 

محدود به رفنت در دفرت کاری و اشرتاک در برخی گردهامیی ها بود.97 

من برنامه های مختلف آگاهی دهی را راه اندازی منودم. باور دارم که اگر ما افکار مردم را تغییر ندهیم، هرگز منیتوانیم برنامه 

را اجرا مناییم. در این برنامه ها، ما در مورد ارضار جنگ و فواید صلح با زنان و بیجا  شدگان کوه های الربز صحبت منودیم. 

بدبختانه، شورای عالی صلح برنامه مناسبی برای کمیته والیتی نداشت. ما از ارتباطات خود استفاده کردیم، و از طریق هامن 

ارتباطات کار و فعالیت های خود را انجام دادیم. هیچ برنامه و یا طرح مناسبی برای اجرای کارهای ما وجود نداشت.98 

ثانیا، ما برای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح کار میکنیم. بنابراین، ورکشاپ ها و سیمینارهای زیادی برای زنان و نقش 

آنها در تالش های ملی صلح تنظیم منودیم. من تریرن بودم. برای اقشار مختلف جامعه ترینینگ هایی در مورد نقش زنان در 

تالش های صلح راه اندازی منوده و آن ها را آموزش دادم. به همین صورت، پولیس را در موضوع »مشارکت زنان در تالش های 

ملی صلح« آموزش دادم. در 14 ولسوالی والیت فاریاب، شورای زنان برای صلح را ایجاد منودیم. یک عضو این شورا را آموزش 
دادیم. از طریق همین شورا، اعضای آن توانستند در حل اختالفات در سطح خانواده و ولسوالی سهم بگیرند.99

با مقامات دولتی مانند اعضای زن کمیته شورای عالی صلح، سلسله ورکشاپ های  جامعه مدنی، فعاالن حقوق زنان، فعاالن صلح 

آگاهی دهی، کنفرانس ها و برنامه های دادخواهی در والیت بلخ را راه اندازی منودند. همه این موارد نشان میدهد که زنان از طریق 

تالش های دولتی و غیردولتی نتوانستند به صورت عملی در مذاکرات و گفتگوهای صلح مشارکت داشته باشند. در عوض، برنامه های 

را اجرا کردند که بتوانند برای صلح دادخواهی منایند و نیز برنامه های آگاهی دهی برای مردم عام برگزار منودند، اما این فعالیت های 

آنها به عنوان نقش اساسی نبوده و زنان را در حاشیه قرار میدهد. 

چالش ها و تهدیدها

زنان افغان بعد از 19 سال مبارزات، هنوز هم با موانع روبرو اند. آنها بیم دارند که یکبار دیگر محروم  می شوند، و پیامی دارند – »ما را به 

طالبان نفروشید«- به مردانی که با طالبان مذاکره میکنند.100  باوجود برنامه های آگاهی دهی، زنان هنوزهم با چالش ها و تهدید های جامعه و 

جنگجویان ضد دولت )طالبان، داعش، و سایر گروه های مسلح( روبرو اند. زنان از معامله با طالبان میرتسند، اما تا حاال به جامعه بین املللی 

و دولت افغانستان باور کامل ندارند. نکات زیر را سه تن از مقامات دولت به عنوان پاسخ دهندگان این تحقیق بیان داشتند: 

خشونت های هست که توسط مردم صورت میگیرد. فرخنده سوزانده و کشته شد، زنان دیگر که مورد تجاوز قرار گرفته اند، 

چه کسی انجام داد، طالبان؟ نخیر، توسط مردم همین جامعه صورت گرفت.101 

من قبول میکنم که نقش زنان سمبولیک است؛ دلیل آن رسم و رواج است؛ هنوزهم مردها به حقوق زنان و توانایی های 

آنها باور ندارند. دلیل دوم، دموکراسی نو پا و جدید است؛ مردم آن را کامال منی پذیرند. برعالوه، دلیل سوم، زنانی که در 

پست های بلند در دفرت والی کار میکنند، برای زنان دادخواهی منیکنند و برای والی مشوره منیدهند که تعداد کارمندان زن 
را افزایش داده و نقش منادین یا سمبولیک آنها را در دولت تغییر دهد.102

میدانید پشت این تصمیم چه دلیلی وجود دارد؟ زنان دانستند که دولت و سایر جوامع بین املللی سعی میکنند با طالبان معامله 

صلح کنند. آنها پیشینه طالبان را دیده اند. آنها میدانند که اگر طالبان به قدرت بیایند، یکبار دیگر محدودیت ها باالی زنان 

وضع خواهد شد. بنابراین، تصمیم گرفتند در پروسه صلح نقش فعال داشته باشند؛ درغیرآن، مبارزات و دست آوردهای 18 
ساله آنها به خطر می افتد، اما آنها به دولت اجازه منیدهند که چنین کاری بکند.103
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عالوه بر چالش های ذکر شده، چالش دیگر برای طرفداران مشارکت زنان در حوزه های مختلف، به ویژه در تالش های ملی صلح، عدم 

موجودیت یک واحد یا نهاد دایمی یا پایدار است که برای حقوق زنان کار کند. از سال 2001، متام برنامه های مربوطه بر اساس پروژه 

ها و یا پروژه محور بودند. یک مقام دولتی اظهار داشت:

برخی نهادهای غیردولتی هستند که در قسمت صلح فعالیت دارند، اما آنها نهادها هستند، و فعالیت های آن ها پروژه محور، 

و کار آنها موقت است، نه دامئی. بنابراین، این نهادها کافی نیست. به عنوان مثال، شبکه زنان افغان روی صلح در این 
والیت کار کرد اما پروژه آنها تکمیل شد و فعال فعالیتی ندارند.104

یک مقام دیگر دولتی گفت که فیصدی پائین زنان تحصیل کرده و با مهارت نیز مشارکت فعال زنان در تالش های ملی صلح را به چالش میکشد.

تحصیل از جمله موضوعات مهمی است که میتواند جوامع را در عرصه های پیرشفت و توسعه کمک کند. فکر میکنم به داشنت صلح 

پایدار نیز کمک میکند. دالیل وجود جنگ متفاوت است. موضوعات سیاسی خارج از حیطه درک ما وجود داد، اما یک دلیل آن داشنت 

جامعه عقب افتاده و بیسواد است.105 

به طور خالصه، چالش های مشخصی وجود دارد که مانع مشارکت زنان در تالش های ملی صلح میگردد. زنان هنوز با خشونت های 

اجتامعی و موانع سنتی روبرو اند که این امر ناشی از سطح پائین سواد و تحصیل میباشد. موجودیت ایدئولوژی طالبانی در جامعه، حتی 

در نهادهای دولتی، چالش دیگری در مشارکت زنان در هرنوع تالش برای صلح است. از طرف دیگر، زنان از طرف دولت و جامعه بین 

املللی شاهد اسرتاتیژی مشخص و متمرکزی در مورد حقوق زنان در گفتگوهای صلح نبوده اند. این نکات و همه چالش ها با توجه به 

پیشینه طالبان، موقعیت زنان را در مذاکرات صلح در سطح محلی و ملی تضعیف منوده است. زنان به عنوان تصمیم بعدی باقی میامنند 

و مشارکت آنها هنوزهم توسط مردها تعیین میگردد و تا زمانی که این معادله تغییر نکند، بعید است زنان نقش موثری در تالش های 

ملی صلح جاری داشته باشند. 

بامیان. 	 .	

بامیان در مرکز افغانستان موقعیت دارد. مانند سایر مناطق کشور، این والیت نیز از جنگ و درگیری در رژیم های گذشته رنج برده است، 

اما از سال 2001  به این سو نسبتا امن است.106 این امنیت نسبی باعث افزایش تحرک و فرصت ها برای زنان و نیز دیدگاه آزادتر در 

مورد زنان و دخرتان گردیده است. بامیان یکی از والیاتی به طور مثال با کمرتین رقم دخرتان محروم از مکتب است.107 با نگاهی به 

تاریخ، تقریبا هیچ ریکارد یا سابقه ای از وضعیت زنان در این والیت وجود ندارد زیرا یکی از مناطق دور افتاده در تاریخ افغانستان است 

و در مورد مشارکت زنان در سیاست، سابقه ای طوالنی ندارد. در تاریخ اخیر، زنان استثنایی در نقش تصمیم گیرنده وجود داشت، مانند 
ارباب خدیجه، رئیس قریه که در دوران پادشاهی ظاهرشاه و حکومت داوودخان زندگی میکرده است.108

دهه های جنگ و ناپایداری، دسرتسی زنان به تحصیل را در بامیان پیچیده ساخته است. تحصیل دخرتان و زنان در بامیان از زمان 

سلطنت ظاهرشاه تا آغاز رژیم فعلی، مقطعی و دوره ای بوده و از جمله عواملی محسوب میشود که شاید مشارکت زنان در امورات عامه 

را متاثر ساخته است. بهبود وضعیت دسرتسی به خدمات تعلیمی، با افزایش مشارکت سیاسی زنان مورد توجه قرار گرفته است.109  

از سایر عوامل تاثیر گذار در نقش زنان در حوزه های مختلف در بامیان، اولین کاندیدای والی زن در تاریخ افغانستان است. 

شام میدانید که بامیان اولین والیتی است که اولین والی زن را داشت و اولین والیتی که یک زن موفق در امورات انتخاباتی 

برای هشت سال در این والیت کار کرد. تنها والیتی که یک زن برای دو سال رئیس پوهنتون بود. و حاال »مستوفی« رئیس 

دیپارمتنت مالی والیتی یک زن است که بعد از والی مقام دوم را دارد، رئیس حقوق برش نیز برای یک مدت، و اولین رئیس 

شورای والیتی نیز زنان بودند.110 
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یافته های والیات 2020

این دستاوردها برمیگردد به امنیت نسبی 19 سال گذشته که برای مردم بامیان به ویژه زنان، بسرتی برای تحصیل و مشارکت در حوزه 

های اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی فراهم کرده است. دولت افغانستان نیز با استفاده از این فرصت  بامیان را به 

عنوان مکان تجربی برای حقوق زنان، با تجاربی مانند ایجاد دفرت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، تعیین اولین والی 

زن در تاریخ افغانستان، اولین دیپارمتنت جندر در دفرت امنیت، و نیز در برخی ابتکارات دیگر مورد آزمایش قرار داده است. این امر باعث 

شد که زنان بامیان به سطحی از جایگاه اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که قبال اتفاق نیفتاده بود، برسند. 

تعریف صلح در بامیان

مردان و زنان در بامیان صلح را به عنوان وضعیتی که هرفرد به عنوان یک انسان به خدمات حقوقی باید دسرتسی داشته باشد، تعریف 

میکنند. صلح برای آنها به معنای پایان جنگ نیست. مردم میخواهند امنیت اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی داشته و زنان و 

مردان بتوانند به طور مساویانه در این حوزه ها مشارکت داشته باشند. برخی از پاسخ دهندگان زن و مرد چنین میگویند:

من فکر میکنم باید امنیت و مساوات در جامعه وجود داشته باشد. زنان باید بتوانند از حقوق خود طوری که مردان مستفید 
میشوند، استفاده کنند.111

به صورت ساده، صلح برای آنها وضعیتی است که بدون تحت فشار قرار گرفنت، بتوانند کار کنند و هرجا بروند. آنها صلح را 

پایان جنگ منیدانند. صلح برای آنها به معنای داشنت آزادی مانند پرسان، و دسرتسی به فرصت ها مانند مردها است. ما می 

بینیم که پرسان برای اشرتاک در کورس های ظرفیت سازی یا برای ساعت تیری تا دیروقت شب بیرون از خانه میباشند، 

دخرتان نیز باید عین فرصت ها را داشته باشند. این برای زنان به معنای صلح است. صلح یعنی دخرتان بتوانند از مکان های 

عمومی برای ورزش و مترین استفاده کنند، هامنطور که پرس ها استفاده میکنند. پایان جنگ به معنای صلح نیست. همه 
شهروندان باید به حقوقی که قانون برای شان داده است، دسرتسی داشته باشند.112

براساس  دارد،  پروسه صلحی که فعال جریان  تنش است.  بدون  زندگی  و  آرامش  امنیت،  اجتامعی،  رفاه  معنای  به  صلح 

وضعیت فعلی افغانستان و مردم آن، تعریف نشده است.113 

پروسه صلح یک روند تصمیم گیری برای پایان دادن به جنگ است. اما نباید به قیمت گزافی ختم شود. نباید دستاوردهای 

خود را از دست دهیم. طوری که من مثال والیت بامیان را برای شام بیان کردم، دستاوردهایی  که زنان در این والیت 

دارند، به آسانی به دست نیامده است. من به مدت 13 سال شاهد بودم که چقدر زمان گرفت تا رشایط به آهستگی تغییر 

کرده و به وضعیت فعلی برسد. اگر ما صلح را با از دست دادن حقوق قربانیان به جامعه باز گردانیم، من منیتوانم آن را 

صلح بنامم. صلح وقتی است که متام مردم باید به حقوق خود برسند و خواسته های آنها باید به عنوان شهروندان افغانستان 

احرتام شود.114 

فکر میکنیم زنانی که در بامیان در موقعیت های رهربی و مدیریت قرار دارند، صلح را وضعیتی تعریف میکنند که زنان بتوانند 

پیرشفت کنند. واضح است که صلح برای اقشار مختلف جامعه سودمند است، اما زنان باید بیشرت از آن سود بربند زیرا در 

جنگ زنان بیشرت آسیب دیده اند. من این موضوع را با فکر منودن در مورد زنانی که در پست های کلیدی در این والیت 

قرار دارند، میگویم.115 

رفاه مالی و اجتامعی، خدمات تعلیمی، و مشارکت زنان در هر حوزه در جامعه، ابعاد مهم صلح برای مردان و زنان در بامیان است. 

چگونگی مشارکت زنان در حوزه های اجتامعی، اقتصادی، و سیاسی بر جامعه تاثیر گذار است، و بامیان میتواند یک الگوی مناسب 

برای این امر باشد. یک تن از فعاالن جندر، یک تن از فعاالن حقوق برش و یک تن از ژورنالیستان تاثیرات رفاه اقتصادی و مشارکت 

مردم در پروسه صلح در بامیان را به بحث گرفتند:
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...اگر همه مردم شغل و درآمد داشته باشند، برای بدست آوردن پول به راه غلط منیروند. یک گفته وجود دارد که میگویند 

پول باعث کامگاری منیشود، اما طوری که می بینیم، نبود آن دقیقا میتواند بدبختی و بدچانسی به بار آورد. این موضوع را 

به این خاطر میگویم که فکر میکنم کسانی که خشونت انجام میدهند و به گروه های ضد دولت می پیوندند ، شغل مناسب 

و مصئون ندارند که بتوانند رضورت های خانواده خود را برآورده بسازند.116 

در حقیقت، میتوانیم بگوئیم این موارد ابعاد مهم صلح را تشکیل میدهد: متام شهروندان افغانستان، در رسارس کشور، باید 

به حقوق اولیه و قانونی خویش دسرتسی داشته باشند. امنیت، رفاه مالی، و مشارکت در سیاست کشور از جمله حقوق اولیه 
متام شهروندان است.117

 به نظر من، ُبعد اصلی صلح ریشه کن کردن زیرساخت های جنگ است که در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، و تقسیم قدرت سیاسی گنجانیده 

شده است.118 

با تحلیل نقل و قول باال، عواملی وجود دارد که منجر به تخریب صلح در جامعه میشود. نخست، عدم رفاه ملی و خدمات 

اجتامعی میتواند مردم را به خاطر بدست آوردن درآمد به سوی نیروهای ضد دولت بکشاند. موضوع دیگر شمولیت مردم و 

دیدگاه های آنها در مورد صلح، به ویژه زنان، و نیز گروه های قومی، ِسنی، اقتصادی و اجتامعی است. موضوع دیگر این 

است که چطور اوضاع بی نظم سیاسی جاری در کشور باعث افزایش عدم اطمینان در بین مردم شده است. برخی از مقامات 

زن، جامعه مدنی و فعاالن حقوق برش به شمول زنان و مردها، باور دارند که موضوع صلح در کشور تبدیل به یک معضل 

گردیده است: مشخص نیست که دولت باید با کی ها  گفتگو کند، چگونه دشمن را تعریف کند، و آنها چطور در این پروسه 

شامل شوند. برخی از پاسخ دهندگان نظریات خود را چنین بیان داشتند: 

ابتدا باید بگویم که صلح افغانستان یک پروسه مبهم است زیرا مردم افغانستان که از جنگ رنج میربند، در گفتگوهای صلح 

شامل نیستند )از جمله زنان و مردان(. اما دیدگاه زنان این است که باید نقش مهمرتی در تالش های ملی صلح داشته 

باشند. صلح برای زنان و مردها مهم است، اما زنان بیشرت رنج میربند. شوهران، پرسان، و برادران خویش را از دست میدهند 
که از لحاظ روحی به آنها آسیب میزند. زیرا زنان بیشرت از مردها عاطفی و احساسی هستند و بیشرت به صلح نیاز دارند.119

ابتدا باید تعریفی از صلح داشته باشیم، با چه کسی میخواهیم صلح کنیم و چه کسی میخواهد با ما صلح کند. بدبختانه، 

ما منیدانیم چه کسی بر علیه ما است، آیا ما با طالبان مذاکره میکنیم و یا چطور. باید واضح باشد؛ همه چیز باید به صورت 

مشخص در قطعنامه ای که ارائه میکنند، تعریف شود.120 

به طور مثال، قطعنامه ای که در دوحه تهیه شده بود، طالبان گفته بودند که قانون اساسی افغانستان را بر اساس رشیعت 

اسالمی می پذیرند . دیدگاه و تعریفی که ما از اسالم داریم، با دیدگاه طالبان کامال متفاوت است. حتی، از ننگرهار تا بامیان 

نیز دیدگاه ها متفاوت است، همه چیز باید واضح باشد.121 

در مورد روند صلح در یک وضعیت حساس قرار داریم، ما تعریف مشخصی از دشمن خود نداشتیم و نداریم، طوری که 

طالبان و سایر دشمنان برادر خوانده شدند. در مورد صلح نیز چنین است. تالش های ملی صلح جریان دارد، اما برای همه 

به صورت مشخص تعریف نشده است.122 

در نتیجه، مردم در بامیان باور دارند که صلح و رفاه مالی بدون ریشه کن کردن ساختارهای جنگ از جامعه و همچنان تعریف نامشخص 

از دشمن و اسرتاتیژی نا مشخص دولت در برابر گروه های ضد دولت، پدید نخواهد آمد. برای رسیدن به صلح پایدار، پذیرفنت قانون 

اساسی افغانستان توسط طالبان حتمی، و نقش مستقیم مردم به ویژه زنان، الزامی است. 
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نقش زنان در تالش های ملی صلح

بامیان را مانند زنان متام کشور، به حاشیه رانده است. برای زنان فرصت  نیز جامعه مردساالر، زنان  دهه های جنگ و محرومیت و 

مشارکت در هیچ حوزه ای از قبیل اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی، تعلیمی یا سیاسی وجود نداشت. به گفته یک تن از پاسخ دهندگان 

مرد، مذاکرات و گفتگوهای صلح در افغانستان موضوع جدیدی نیست، اما در هیچ یک از این گفتگوها زنان به صورت معنادار مشارکت 

نداشته اند.

موضوع دیگر این است که زنان پیشینه کوتاه اجتامعی، فرهنگی، و سیاسی )بر اساس مشارکت شان( دارند. اگر مشارکت 

زنان را از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، خواهیم دید که به شدت کمرنگ است. در حقیقت، مشارکت زنان در هر زمینه 

بسیار کم ذکر شده است، حتی کسی در مورد آن بحث منیکرد. زنان در هیچ مذاکره ملی حضور نداشتند. فقط در رژیم فعلی 

در تالش های ملی صلح در 15 سال گذشته میتوانید آن را مشاهده کنید. اما تالش های ملی صلح از زمان حکومت داکرت 

نجیب الله آغاز شد. او از متام گروه های ضد دولت به صلح دعوت کرد، و یک انتخابات برگزار کرد. در آن وقت زنان حضور 

نداشتند. عین قضیه در زمان مجاهدین اتفاق افتاد. اما رژیم فعلی فرصتی برای مشارکت زنان و تبارز نقش آنها در روند 

تصمیم گیری به عنوان تالش های ملی صلح فراهم کرده است.123 

تاریخ  ایجاد صلح و مصالحه124  آنها در  اما مشارکت  تاریخ کوتاهی دارد.  زنان، مشخصا در پروسه صلح،  بنابراین، مشارکت سیاسی 

طوالنی فرهنگی و دینی دارد. مانند سایر مناطق، میکانیزم های دولتی و غیردولتی برای صلح و مصالحه در بامیان وجود داشته است. 

تنها میکانیزم دولتی در بامیان شورای عالی صلح بود، و میکانیزم های غیردولتی شامل شوراهای مردم محل و جرگه ها بوده است. 

میکانیزم های دولتی: شورای عالی صلح

این والیت، فقط  نفره آن در  از میان اعضای 28  ایجاد کرد،  بامیان  به شمول  را در هر والیت  شورای عالی صلح کمیته های خود 

یک عضو زن داشت.125 این کمیته تنها میکانیزم دولتی برای ایجاد صلح و مصالحه و موضوعات مرتبط به تالش های ملی صلح در 

والیت بامیان بود، و یکی از وظایف عمده آن مذاکره با گروه های شورشی محلی در برخی ولسوالی های دور افتاده بود. به گفته پاسخ 

دهندگان، عضو زن این شورا فقط در حل برخی منازعات محلی  مرتبط با زنان سهم داشت.

ما یک شورای صلح داشتیم که حاال لغو شده است. آنها برخی از قومندانان مسلح محلی را تشویق میکردند که تسلیم شده 

و به دولت بپیوندند )آنها طالب نبودند(. زنان در این شورا بودند، اما این که آنان به صورت مستقیم با این قومندانان صحبت 
کردند یا خیر، چیزی در این مورد منیدانم. بنابراین، این قومندانان تسلیم شدند.126

وقتی شورای عالی صلح بود، معاون این شورا یک زن بود. وقتی کدام گردهامیی مانند سیمینار، ورکشاپ، یا هر برنامه ای 
در مورد زنان و موضوع صلح میبود، وی اشرتاک میکرد.127

مانند والیت بلخ، اعضای زن کمیته والیتی شورای عالی صلح در گفتگوهای محلی صلح در بامیان دخیل نبودند و با فعالیت های جامعه 

مدنی در آگاهی دهی و دادخواهی برای صلح در جامعه مرصوف گشتند. 

میکانیزم های غیردولتی

میکانیزم های غیردولتی عبارت از میکانیزم های سنتی برای مصالحه محلی در درگیری و حل منازعه در افغانستان است، و والیت بامیان 

نیز از این امر مستثنا نیست. هرچند مشارکت زنان در میکانیزم های غیررسمی صلح در گذشته استثنا بود، اخیرا زنان فرصت های بیشرت 

برای مشارکت رسمی داشته اند. یک مقام دولتی در مورد مشارکت زنان در حل منازعات محلی چنین میگوید:
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28مشارکت زنان در پروسه صلح افغانستان

2020واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در مورد خشونت زنان، ما یک تیم داشتیم که به عنوان میانجیگر در حل موضوعات کمک میکرد، اما نه گفتگو با طالبان. 

به طور مثال، موضوعات کوچک مانند فرار یک دخرت از منزل، یا هر نوع خشونت خانوادگی، یا منازعات ویا سایر درگیری 
های محلی.128

در واقع، زنان در بامیان فقط میتوانند به عنوان تصمیم گیرندگان یا به عنوان بزرگرتها در پروسه های ایجاد صلح در حل مشکالت 

خانوادگی محلی، مشارکت داشته باشند. با وجود افزایش نقش زنان، آنان هنوزهم محدود به سطح والیت هستند. 

قابل ذکر است که به دلیل امنیت نسبی بامیان، گروه های طالبان در آنجا کمرت است و بناء فرصت های کمرتی برای تعامل با آنها وجود 

دارد. دلیل دیگری که مانع تعامل با طالبان میشود، عدم اعتامد است. یک تن از پاسخ دهندگان به عنوان فعال حقوق برش و جامعه 

مدنی بیان داشت که برای وی طالبان گروه قابل اعتامد نیستند: »نه، نه، بخاطری که ما منیتوانیم به آنها اعتامد کنیم، و آنها آدرس 
مشخصی ندارند که ما همرای آنها گفتگو کنیم.«129

داستان کوتاه زندگی

یک تن از پاسخ دهندگان داستان زندگی خود را رشیک ساخته و بیان کرد که چطور به عنوان یک زن تصمیم گیرنده در جامعه فعالیت 

دارد. هرچند وی تعلیامت ثانوی را تکمیل نکرده است، یک زن تجارت پیشه است و جایگاه اجتامعی که وی دارد، سبب گردید در 

موضوعات مرتبط به زنان در جامعه نقش داشته و مقابله کند. باوجودی که وی در بعضی موارد توسط اعضای مرد شورای اجتامعی نادیده 

گرفته شده است، در جرگه ملی صلح به عنوان یکی از بزرگان جامعه اشرتاک کرد. او با لحن شکایت آمیزی گفت:

مردها در هیچ جایی زنان را جدی منیگیرند. من را ببینید؛ من مناینده زنان در این قریه هستم. هر وقت در قریه جلسه 

یا گردهامیی باشد، رئیس شورای مردها به من متاس منیگیرد. برایش میگویم چه دلیلی وجود دارد که برای من اطالع 
منیدهد... بهانه های زیادی میآورد.130

در همسایگی ما یک پرس، دخرتی را از جای دیگر دوست داشت و همرایش فرار کرد...خانواده دخرت از مادر پرس 40،000 

افغانی پول خواست. از آنجایی که وی بسیار فقیر بود و منیتوانست این مقدار پول را تهیه کند، پذیرفت که دخرت 12 ساله 

خود را به عنوان »بد« )جربان خساره( برای شان بدهد. این یک جرم است. برایش اخطار دادم که اگر تصمیم خود را تغییر 

ندهد، موضوع را به پولیس و کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان اطالع میدهم. با خانواده آن دخرت نیز صحبت کردم 
و گفتم که اگر این کار را بکنند، موضوع را به پولیس اطالع میدهم. رسانجام، قراداد خود را آورده و آن را لغو کردند.131

با وجود امنیت نسبی و وضعیت قابل توجه بامیان، فرهنگ مردساالری هنوزهم در جامعه وجود دارد، اما وی برای ادامه ماموریت خود 

و کمک به زنان تالش میکند. اهداف وی باعث گردیده که بتواند به والیات دیگر نیز دسرتسی داشته باشد. به عنوان یک زن فعال، 

سفرهایی برای زنان از والیات دیگر مانند ننگرهار به بامیان تنظیم منوده، و نیز برای مالقات با زنان به والیات دیگر سفر کرده است. او 

میخواست با این کار به تبادل افکار بپردازد، و تقریبا نوعی شبکه ایجاد صلح در سطح ملی از طریق مشارکت زنان ایجاد کرد. او میگوید: 

دولت باید برای زنان اجازه مشارکت در حوزه مختلف را بدهد. زنانی که من در ننگرهار میشناسم، پرسان شان در گذشته 

طالب بودند، اما حاال نیستند. باور کنید که صلح از مسکو منیآید. تا زمانی که زنان در تالش های ملی صلح سهیم نباشند، 

هیچ کس دیگری قادر نخواهد بود که صلح بیاورد. برای اینکه زنان از دردها و رنج های یکدیگر از جنگ بدانند، باید بین 

زنان همه والیات ارتباط برقرار گردد. اگر تنها برای مردها بگذارید، هامن جنگ و جدال خواهد بود. به هر اندازه ای که 

زنان در تالش های ملی صلح سهیم باشند، به صلح نزدیکرت میشویم. خوب، میخواهم هربار تکرار کنم که مشارکت زنان 

در تالش های ملی صلح بسیار مهم است.132 
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زنی که در این جا با وی مصاحبه صورت گرفت، باوجود تحصیالت محدود وی، دارای درک سیاسی بود و دانش سیاسی خود را نشان 

داد. وی باور داشت ارتباط زنان از طریق یک شبکه محلی میتواند در مشارکت آنها در تالش های ملی برای صلح که تاثیر به سزایی 

در مذاکرات صلح خواهد داشت، کمک کند. به نظر او، به هر اندازه ای که زنان مشارکت فعال تر در مذاکرات صلح داشته باشند، 

گفتگوهای صلح موفق تر خواهد بود. عدم حضور زنان در گفتگوهای ملی و بین املللی صلح منجر به ناکامی مذاکرات و بیشرت به حاشیه 

راندن زنان خواهد گردید. 

دیدگاه عمومی در مورد نقش زنان در تالش های ملی صلح

باوجود بهبود امنیت، زنان در تالش های ملی صلح نقش عمده ندارند. پاسخ دهندگان بیان داشتند که چطور دهه های جنگ، محرومیت 

ندارند. اشرتاک زنان در  تاثیر گذار بوده است. زنان به سیاست مداران و محیط سیاسی اعتامد  آنها  از سیاست باالی  و حذف زنان 

سیاست، به ویژه در احزاب سیاسی، بیشرت منادین است. یک مقام دولتی و یکی از ژورنالیستان، در مورد درک مردم از نقش زنان در 

تالش های ملی صلح چنین میگوید: 

خوب، طوری که من میبینم، نوعی گریز در سیاست، در بین جوانان، خصوصا دخرتان وجود دارد. شاید دالیل زیادی باشد. 

یکی از دالیل آن میتواند تاثیرات احزاب سیاسی باشد، که سیاست را یک پدیده مسخره میدانند که در آن هر نوع دروغ و 

معامالت دیگر دیده میشود. یا آنها باور دارند که سیاست چیزی است که از خارج کشور کنرتل میشود و آنها منیتوانند در آن 
مداخله کنند. بنابراین، میبینیم که جوانان به شمول زنان و مردان عضویت کمرتی در احزاب سیاسی دارند.133

...زنان تحت فشار قرار داشتند، و حقوق آنها در زمان طالبان پایامل گردیده بود، مردها اما با چنین موضوعاتی مواجه نبودند. 

و یکی از نگرانی های طالبان حقوق زنان است. به زودی پس از سقوط رژیم طالبان و با روی کار آمدن دولت جدید، زنان 

به حقوق اولیه خویش دسرتسی پیدا کردند. بناء فشار و اسرتسی که ما احساس میکنیم، متفاوت از چیزی است که مردها 
احساس میکنند.134

با توجه به اینکه تجربه و پیشینه زنان در کشور متفاوت از تجربه مردها است، محرومیت از پروسه تصمیم گیری در نقش امروزه زنان در 

تصمیم گیری های سیاسی مشاهده میگردد. باوجود تغییرات عمده و بهبود در مشارکت زنان در تصمیم گیری در بامیان، زنان هنوزهم 

نقش فعال، پایدار و معنادار در سیاست ندارند. با توجه به این وضعیت، زنان و فعاالن جامعه مدنی معتقدند که زنان نیاز به یک شبکه 

دارند که نه تنها در بامیان بلکه در سطح ملی فعالیت داشته و پروژه محور نباشد. یک عضو مرد جامعه مدنی و فعال جندر گفت:

دو نکته وجود دارد. اول این که بازیگران صلح میخواهند نقش زنان را در نظر داشته باشند، و دوم این که زنان باید خودشان 

نقش خود را در این پروسه بازی کنند. ما همیشه به زنان میگوئیم هروقت دیدید برای زنان تصمیمی گرفته شده، خواه به 

نفع یا رضر زنان باشد، باید با تشکیل جنبش های میلیونی حرکت کنید. با این نوع حرکات، زنان میتوانند درک دیگران در 

مورد زنان را تغییر بدهند و نقش خود را در گفتگوهای صلح تضمین کنند. اما اگر خاموش بنشینند و هیچ اقدامی نکنند، از 
این صلح رنج خواهند برد.135

یک عضو مرد جامعه مدنی و فعال جندر اضافه کرد:

فکر میکنم زنان باید یک شبکه سیاسی، اجتامعی، و فرهنگی بسازند که به شکل رضاکار برای دادخواهی به حقوق زنان و 

یا هر موضوع مرتبط با زنان کار کنند. طوری که گفتم، زنان طرفدار جنگ نیستند. نقش آنها باید در تالش های ملی صلح 

مهم باشد، و این موضوع منجر به پایداری بیشرت صلح در افغانستان خواهد شد. من به زنان توامنند و افغانستان قدرمتند 
باور دارم.136
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امنیت و سطح باالی مشارکت زنان در حوزه های مختلف بر درک مردم در مورد مشارکت زنان در تالش های ملی صلح تاثیر گذار بوده 

است. به نظر میرسد بسرت سیاسی بامیان برای ایجاد شبکه متمرکز به تالش های ملی صلح برای زنان، نسبتا باز است. یک تن از 

مقامات دولتی بخش امنیتی گفته است مشارکت زنان در ساحه امنیت در این والیت بی مانند بوده است: »دولت افغانستان دیپارمتنت 

جندر را در زمینه امنیت برای اولین بار در دفرت امنیت این والیت ایجاد کرد.«137 شواهد نشان میدهد که بامیان میتواند مکانی برای 

ایجاد شبکه ملی سیاسی برای زنان باشد، هامنطور که در 18 سال گذشته در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در بخش های 

جندر نهادهای دولتی، و دیگر ارگان های جامعه مدنی اتفاق افتاده است. اما چنین شبکه ای باید فراتر از والیت گسرتش یابد و زنان 

به عنوان یک عضو مساوی در بحث ها و تصمیم گیری های موثر رشکت کنند. 

اقداماتی که زنان برای صلح روی دست گرفته اند

باوجود این که زنان فرصت محدودی برای مشارکت سیاسی در تالش های ملی صلح در میکانیزم های دولتی و غیردولتی داشته اند، 

تالش منودند صدای خود را از طریق سیمینارها، کنفرانس ها، یا ورکشاپ ها بلند کنند. یک تن از ژورنالیستان مرد گفت: 

برخی از ارگان های مدنی فعال مانند برابری برای صلح و دموکراسی، شبکه زنان افغان، نوای صلح، و سایر نهادهای ملی و 

بین املللی در بامیان وجود دارند که ورکشاپ ها، سیمینارها، یا برنامه های دادخواهی برای زنان را در بامیان برگزار میکنند. 
هدف این نهادها دخیل سازی زنان در تالش های ملی صلح است.138

یک فعال حقوق زن و جندر در یک بحث گروهی متمرکز تاکید داشت که نقش زنان محدود به موارد زیر است:

ما اینجا برنامه های مانند ورکشاپ ها یا سیمینارهای در محور صلح برای زنان داریم، اما برای سایر انواع مشارکت ها در 
تالش های ملی صلح برنامه ای وجود ندارد.139

مانند سایر والیات، زنان در بامیان میتوانند برای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح از طریق ورکشاپ ها، سیمینارها، و کنفرانس ها 

دادخواهی کنند، اما هرگز فرصت مشارکت در گفتگوهای صلح از نظر سیاسی و به شکل مستقیم با گروه های مسلح ضد دولت نداشتند. 

با این حال باید دید که آیا چنین تالش های برای دادخواهی، ظرفیت مشارکت مساوی زنان در تالش های ملی صلح را دارد. 

چالش ها و تهدیدها

در مقایسه با سایر والیات، زنان در بامیان فرصت های بیشرت داشته اند، مردها و زنان مشارکت زنان در بیرون از خانه را در زمینه های 

مختلف پذیرفته اند. با این حال، موانع اجتامعی، فرهنگی، و امنیتی وجود دارد. اشرتاک کنندگان بحث های گروهی متمرکز، چالش 

های را ذکر کرده اند که آنها تا هنوز با آن روبرو اند:

یکی از زنان فعال )کارمند نهاد غیردولتی محلی( در مسیر شاهراه کابل-بامیان توسط طالبان متوقف گردیده بود. آنها کمپیوتر 

ها و متام چیز های را که نزد وی بود از وی  گرفته بودند و به وی  گفته بودند که خدا را شکر کند  که او را رها کردند. آنها 

وی را اخطار دادند که از وظیفه خود استعفا بدهد.140 

بامیان والیتی است که در جریان این 15 سال زنان به صورت مداوم مبارزه و دادخواهی کردند، و تا هنوزهم مشکالت دارند. 

زنانی که به سطحی از تصمیم گیری رسیدند، روزهای سختی را پشت رس گذشتانده اند.141  

زنان از طریق مبارزات و دادخواهی های مداوم به سطح باالتری از تصمیم گیری در بامیان رسیده اند اما هنوز هم به عنوان بخشی 

از تالش های ملی صلح نیستند. این موضوع نشان میدهد که هیچ سندی مبنی بر اینکه کسی فرصت گفتگو و مذاکره با گروه های 

فعال ضد دولت در والیات همجوار را داشته است، وجود ندارد. بر اساس گفته های یک جوان فعال حقوق زن: »فکر منیکنم کسی از 

بامیان با طالبان گفتگو و یا مذاکره انجام داده باشد. اگر پروسه ای در مورد گفتگوهای صلح میبود، یقینا زنان بامیان در آن مشارکت 

میداشتند.«142 
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به صورت خالصه، موجودیت برخی عوامل عمده در بامیان، زنان را از مشارکت در تالش های ملی صلح باز میدارد. یکی از این عوامل 

عدم اعتامد کافی  زنان به سیاست و احزاب سیاسی است. زنان منیتوانند از طریق احزاب در یک پروسه سیاسی بپیوندند. عامل دیگر 

عدم اعتامد به طالبان و ناامنی است که هردو تهدیدی برای زنان در تالش های ملی صلح محسوب میشود. رسانجام، آخرین عامل 

موقعیت جغرافیایی بامیان است که توسط والیات ناامن محاط گردیده اما خود این والیت به صورت نسبی امن است. بناء زنان در بامیان 

فرصتی برای تعامل با جنگجویان نداشته اند. 

کابل. 	 .	

کابل به عنوان پایتخت افغانستان، ظهور و سقوط دولت ها و رژیم های مختلف و تغییر سیاست را با وضاحت بیشرت از سایر والیات شاهد 

بوده و تجربه کرده است. به گفته پژواک: »نوسان آشفتگی در وضعیت سیاسی کابل، سیاستمداران جهان را متعجب ساخته است. 

برای مدت طوالنی، کابل مرکز درگیری ها و جنگ ها با تاریخ سیاسی آشفته بود.«143 به عنوان پایتخت کشور، کابل برای قرن ها قطب 

اجتامعی-سیاسی در مشارکت زنان بوده است. زنان رهرب و سیاستمدار مبارزات خود را در این شهر آغاز کردند. انا الرسن در مورد مشارکت 

سیاسی زنان در افغانستان و تفاوت آن ها در بین شهرها و مناطق روستایی چنین نگاشته است: »از لحاظ تاریخی زنان در افغانستان 

دسرتسی محدودی به منابع و قدرت داشتند، هرچند این محدودیت بین مناطق روستایی و شهری و در رژیم های سیاسی مختلف متفاوت 

بوده است.«144 این واقعیت که کابل برای بلند منودن صدای زنان و دادخواهی برای حقوق آنها در سطح دولت اسرتاتیژیک بوده است، 

صدق میکند. و نیز در دوران رژیم طالبان، کابل بدترین والیت برای زنان بود. پاسخ دهندگان اظهار داشتند که کابل مرکز تصمیم گیری 

در هر زمینه اجتامعی یا سیاسی است؛ طوری که یک مقام دولتی گفت: »کابل محل تصمیم گیری برای کشور است، و زنان باوجود 
چالش های امنیتی به متام منابع دسرتسی دارند.«145

دسرتسی به منابع، زنان را در موضوعات سیاسی مانند پروسه صلح آگاه میسازد. بنابراین، برخی زنان فرصت مالقات با سیاستمداران را 

به دست میآورند تا دیدگاه های خود را با آنها رشیک سازند. طوری که یک تن از اشرتاک کنندگان بحث های گروهی متمرکز در کابل 

بیان داشت:

وقتی در مورد صلح صحبت میکنیم، ما میخواهیم حقوق و فرصت های مساوی داشته باشیم، اما طوری که گفتگوهای صلح 

توسط زملی خلیل زاد را دیدیم، هرگز نشنیدیم که وی در مورد حقوق زنان و جایگاه آن ها در جامعه صحبت کرده باشد.146 

کابل تنها جایی است که زنان مبارزه میکنند و میتوانند با دولت و جامعه بین املللی ارتباط برقرار کنند. حداقل، آنها دادخواهی 

میکنند یا اعالمیه هایی صادر میکنند که صدای شان به گوش جهانیان برسد.147 

کابل جای مهلک  برای زنان بوده، اما این والیت مرکز  پیرشفت و توسعه زنان در بخش های اجتامعی، اقتصادی، و سیاسی نیز بوده 

است، طوری که زنان در کابل دسرتسی بیشرتی به منابع در امر مبارزه برای حقوق زنان و مشارکت  سیاسی، در مقایسه با سایر والیات 

را دارند.   

تعریف صلح

کابل شهر اسرتاتیژیک برای فعالیت زنان در سیاست است. رهربان و منایندگان زنان از متام والیات در کابل حضور دارند و در جستجوی 

نقش تاثیر گذار در تالش های ملی صلح اند. از آنجایی که زنان در کابل دسرتسی بهرتی به منابع دارند، و از روند جاری در کشور با 

خرب اند، مطمئنا  تصویر بهرتی از این که چه چیزی و توسط چه کسی برای مذاکره تهیه شده است، وتصویر  احتاملی  از وقوع برخی 

معامالت را، دارند. بنابر این، برخی از این فعاالن زن صلح را در مصاحبه های خود طور زیر تعریف کردند:

جوالی   15 در  )دسرتسی   http://www.elections.pajhwok.com/en/content/kabul-province-background-profile کابل.«  والیت  پروفایل  »پیشینه  پژواک.  خربگزاری   143

 .)2020

انا الرسن صفحه 13  144
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از نظر من، صلح به معنی پایان جنگ نیست. صلح محیط امنی است که یک شخص میتواند زندگی کند، و به متام خدمات 

و فرصت ها به شمول آموزش دسرتسی داشته باشند. مناطقی وجود دارد که در آن جنگ نیست، اما زنان در آنجا به خدمات 

اساسی دسرتسی ندارند. این صلح تغییری در زندگی زنان منیآورد. در یک محیط صلح آمیز، زنان و مردها باید فرصت های 
مساوی داشته باشند.148

صلح حاال آرزوی هر افغان است، این یعنی امنیت. ما باید امنیت روحی، جسمی، و اجتامعی داشته باشیم. در تالش های 

ملی صلح جاری، در حالی که مشخص نیست طرف های مذاکره کی ها هستند، یک نوع پروژه است. آیا آنها رهربان واقعی 

طالبان هستند یا خیر؟ آیا زنانی که در تالش های ملی صلح مشارکت داشته اند، منایندگان واقعی زنان والیات و ولسوالی 
ها هستند؟ من به این پروسه باوری ندارم.149

تحلیل پاسخ های پاسخ دهندگان نشان میدهد که مانند سایر والیات، زنان در کابل نیز در مورد تالش های ملی صلح جاری تردید دارند. 

زیرا آنها نوعی رسدرگمی نسبت به موضع زنان در مذاکرات در درون دولت احساس میکنند. در عین حال، زنان به تعهدات طالبان در 

مورد حقوق زنان و مشارکت زنان در سیاست و حوزه های دیگر دولت، اعتامدی ندارند. عدم عالقه اشرتاک کنندگان مرد افغان نسبت به 

حقوق قانونی و سیاسی زنان در تالش های ملی صلح، موضوع دیگری است که اعتامد زنان را خدشه دار منوده است. طوری که برخی 

از رهربان زنان، فعاالن حقوق زنان، فعاالن حقوق برش، و جامعه مدنی میگویند: 

من در پروسه صلح به تعهد طالبان اعتامد ندارم. به خارجی ها نیز اعتامدی ندارم. هردو موضع و دیدگاه مشخصی در مورد 

صلح نداشته و صادق نیستند. شام میدانید که دولت و مردم همیشه پیشنهاد صلح کردند، اما پاسخ آنها با انفجار و کشتار 

مردم بی گناه داده شد. این به این معناست که طالبان در مورد صلح صداقت ندارند. ثانیا، طالبان یک گروه نیستند، اما 

گفتگوهای صلح با یک تیم صورت میگیرد. آنها گروه های مختلف اند که برخی از آنها شاید با دولت مذاکره کنند، اما گروه 

های دیگر خواهند جنگید. در افغانستان حتی اگر با طالبان مذاکره صورت بگیرد، صلح منیآید. گروه داعش فعالیت دارد و 

جنگجویان طالبان را استخدام خواهد کرد و جنگ در کشور جریان خواهد داشت. تا زمانی که طالبان خود تعهدی به صلح 

نشان ندهند، صلح وجود نخواهد داشت. در شش ماه گذشته من هیچ نشانه مثبتی از صلح ندیدم، زیرا رهربان طالبان در 
حال مذاکره اما جنگجویان آنها ما را میکشند. ابتدا باید دیدگاه طالبان تغییر کند.150

تعهدات مردهای سیاستمدار  در مورد تالش های ملی صلح پایدار نیست. آنها اهمیت منیدهند که آیا این به نفع زنان است 
یا نه. آیا پایدار است یا نه، و آیا پروژه محور است یا خیر.151

مانند سایر والیات، زنان کابل به شفافیت تالش های ملی صلح اعتامدی ندارند، آنان احساس میکنند که نه طالبان و نه جامعه بین 

املللی در تالش های ملی صلح صداقت دارند. هر قدر که دولت افغانستان طالبان را به صلح فرا میخواند، شورشیان اما با خشونت پاسخ 

میدهند، و زنان تغییری در دیدگاه یا عملکرد آنها در مورد حقوق قانونی و سیاسی زنان منی بینند. رشایط موجود و دیدگاه زنان نسبت به 

پروسه صلح در کابل همچنان نشان میدهد که گفتگوهای صلح برای آنها تبدیل به یک معضل گردیده است. علیرغم این که قدم های 

اولیه به سمت گفتگوهای بین االفغانی با طالبان برداشته شده است، زنان مبارزه میکنند که صدای خود را بلند منوده و پیام خود را به 

همه طرف های تیم های مذاکره و جامعه بین املللی برسانند. 

نقش زنان در تالش های ملی صلح

بعد از توافقنامه بن، مسیری در جهان سیاست برای زنان باز شد و کابل تبدیل به یک بسرت اسرتاتیژیک برای مشارکت سیاسی زنان در 

رسارس کشور گردید. خواه از طریق میکانیزم دولتی پروسه صلح یا میکانیزم غیردولتی، اما زنان توانستند با مذاکره کنندگان ملی و بین 

املللی همگام شوند. باوجود این فرصت ها، زنان از نقش خود در گفتگوهای صلح راضی نیستند. یک تن از فعاالن حقوق زن چنین گفت:

در واقع زنان از عدم مشارکت خود در پروسه صلح فعلی ترس داشته و نگران اند، آنها )طالبان و امریکایی ها( هیچگاهی از مشارکت 

زنان در جریان گفتگوهای صلح تذکری به عمل نیاوردند. موضوع زنان به عنوان موضوع اساسی مباحثات آنها نبوده است.152 

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-کابل-28052019  148
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یک تن از فعاالن مرد جامعه مدنی نقش زنان در تالش های ملی صلح را چنین توضیح داد: 

نقش زنان در پروسه صلح موثر و محسوس نیست، زیرا تا هنوز دولت نقشی در گفتگوهای صلح ندارد. تا کنون، مذاکرات 

اساسا بین طالبان و ایاالت متحده بوده و دولت بخشی از پروسه نبوده است. رهربان زنان در مذاکرات صلح بین دوایر طرفدار 
دولت کم حضور دارند. فکر منیکنم زنان تا حاال مشارکت معنادار در گفتگوهای صلح داشته باشند.153

زنان و حامیان آنها از نقش زنان در تالش های ملی صلح راضی نیستند. طبق نظریات پاسخ دهندگان، شواهد موجود در این زمینه نشان 

میدهد که زنان در توافقنامه صلح امریکا-طالبان به حاشیه رانده شدند. زنان نیز در برنامه های دولت افغانستان با طالبان ضعیف هستند. 

به صورت عموم، زنان در تالش های ملی صلح از طریق دو میکانیزم ذیل مشارکت داشته اند:

میکانیزم دولتی

هامنطور که در بخش قبلی این مقاله اشاره شد، شورای عالی صلح تنها میکانیزم دولتی در افغانستان بود که مسئولیت طرح چارچوبی 

که راه گفتگو با طالبان را باز کند به عهده داشت. سکرتریت شورای عالی صلح در کابل موقعیت داشت و از سال 2010 تا جوالی 

سال 2019 که توسط رئیس جمهور غنی لغو و به جای آن وزارت دولت در امور صلح ایجاد گردید، فعالیت داشت.154 هرچند مقامات تا 

هنوز چیزی در مورد چرایی لغو شورای عالی صلح نگفته اند، سه دلیل میتواند لغو آن را توضیح دهد. اول، شورای عالی صلح به عنوان 

یک نهاد فاسد و متهم به حیف و میل کردن بودجه شناخته شده بود. اظهارات سناتوران افغان و دیگر قانون گذاران، علت لغو آن را 

نداشنت دستاورد و فاسد بودن آن بیان میکند. در سال 2017، معاون رئیس مجلس سنا، آصف صدیقی ادعا کرد، »مشوره من به دونرها 

یا اهداکنندگان این است که مقدار پول اختصاص داده شده برای صلح حیف و میل شده است...این شورا باید لغو شود زیرا تا کنون 

هیچ دستاوردی نداشته است.«155 دوم، ترکیب جنگ ساالران در شورای عالی صلح به معنای این است که بسیاری از این افراد به جرم 

جنایاتی که مرتکب شده اند، تحت تعقیب قرار منیگیرند. ورود چنین افرادی به شورای عالی صلح از مرشوعیت شورا کاسته، به ویژه 

طوری که جامعه مدنی و فعاالن حقوق تصمیم گرفتند که به دلیل جنایات گذشته این افراد بر علیه آنها مقاومت کنند. سوم، شورای 

عالی صلح فاقد شفافیت در مورد اهداف و فعالیت های این نهاد بود و در مذاکرات، میانجیگری، و حل منازعات تخصص نداشت. 

ترکیب این شورا از جنگ ساالران سابق افزایش قابلیت ها را به شکل چشمگیری دشوار میساخت. اعضای زن نیز در شورای عالی 

صلح حضور داشتند، اما، طوری که زنان مصاحبه شونده در صحبت های خود بیان داشتند، مشارکت آنها منادین بود، حتی در سکرتریت 

شورای عالی صلح.

من از نقش زنان در پروسه صلح راضی نیستم، زیرا حضور زنان در گفتگوها فعال نبود. به صورت عموم، میتوانم بگویم زنان 

هیچ نوع نقش فعالی در گفتگوهای صلح ندارند. گفتگوها تا کنون بین مردهایی که بر علیه یک دیگر به جنگ هستند و نیز 

زنانی که هیچ نقشی در گفتگوهای صلح ندارند صورت گرفته است. دولت گفته است که نقش زنان در گفتگوهای صلح 30 

درصد خواهد بود. درحالی که در عمل، این حقیقت ندارد. من فکر میکنم برای زنان در پروسه صلح باید برابر با مردها فرصت 
داده شود، بخاطری که قربانیان اصلی خشونت و درگیری زنان بوده اند.156

نقل قول باال نکته ای را که در بخش والیت بلخ ذکر گردیده بود، برجسته میسازد. جایی که در دفرت والیتی شورای عالی صلح، از میان 

70 عضو شورا فقط ُنه عضو آن را زنان تشکیل میداد. حبیبه رسابی، عضو شورای عالی صلح، در یکی از صحبت های خود تاکید کرد 

که کسی به زنان گوش منیدهد. تصامیم برای زن ها فقط اعالن میشود، و آنها هیچوقت بخشی از پروسه تصمیم گیری نبوده اند.157 از 

داده های جمع آوری شده و منابع دیگر این طور به نظر میرسد که نقش زنان حتی در سطح ملی در کابل، ضعیف و منادین بوده است.
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2020واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

میکانیزم غیردولتی

باوجود دسرتسی به گفتگوها و مذاکرات، مانند مذاکرات صلح مسکو، مذاکرات صلح دوحه، یا جرگه های ملی برای صلح، زنان از نقش 

خویش در تالش های ملی صلح راضی نیستند. یک تن از مقامات دولتی که یک فعال حقوق زن نیز است، چنین گفت:

نهادهای زیادی است که برای حقوق زنان البی گری میکنند. باید آنها را شامل بسازیم، آنها را منایندگان زنان در تالش های 

ملی صلح بسازیم. ما نخبگان زنان داریم، از طریق آنها باید البی گری منوده تا چانس بیشرت برای زنان در تالش های ملی 

صلح داده شود. اگر دولت منیتواند برای زنان فرصتی برای مشارکت در تالش های ملی صلح بدهد، متام فعاالن زن باید 

یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار منوده و قطعنامه ای برای دولت، جامعه بین املللی و سازمان ملل صادر منایند، و به دولت و 

مخالفان دولت فشار وارد منایند که برای آنها فرصت بدهند.158 

ما شنیدیم که دو زن در گفتگوهای صلح مسکو با طالبان رشکت منودند و نیز برخی زنان دیگر در گفتگوهای دوحه رشکت 
داشتند. امیدوارم این زنان با طالبان در مورد فعالیت های زنان و جایگاه آنها گفتگو منوده باشند.159

برخی از زنان مصاحبه شونده اظهار داشتند که باوری به مشارکت زنان در گفتگوهای صلح در دوحه ندارند، و معتقدند که فقط یک پروژه 

یا به صورت منادین بوده است. در عوض، آنها میخواهند برنامه ملی برای شمولیت زنان در تالش های ملی صلح ایجاد شود، از جمله 

پروسه ای که به صدای زنان به عنوان قربانیان مستقیم جنگ گوش بدهد. یک رهرب عامه گفت: 

گردهامیی شبکه زنان افغان یک پروژه بود. باید یک گردهامیی واقعی غیردولتی از متام والیات تشکیل شود. باید یک 

برنامه ملی برای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح وجود داشته باشد. چنین برنامه ای داشتند، اما به سفارش یک 

شبکه بود، ده ها شبکه مانند آن وجود دارد که برای حقوق زنان کار میکنند. شاید از آن آگاهی نداشته باشند، به این خاطر 

یادآوری کردم.160 

چیزی که این مصاحبه ها می رساند آگاهی زنان از نحوه شکل گیری تالش های ملی صلح بدون حضور زنان است. فعاالن زن در کابل 

و والیات دیگر میخواهند یک شبکه متحد زنان افغان در هر والیت وجود داشته باشد که بتواند صدای آنها را به تصمیم گیرندگان برساند 

و آنها را وادار بسازد که آن را در اجندای کار خود بگنجانند. مدافعان حقوق زنان نیز تائید میکنند که مشارکت زنان از هم گسیخته است 

زیرا این مشارکت ها پروژه محور بوده یا اینکه انتخاب زنان از طریق مجاری خاص سیاسی صورت میگیرد که توسط مردها اداره میشود 

و نیز مردها تعیین میکنند که زنان چه نقشی در هر برنامه ایفا کنند. به جای رویکرد پروژه ای یا مشارکت منادین، زنان به یک شبکه 

مقتدر سیاسی در سطح کشور نیاز دارند که از حقوق و جایگاه آنها در مذاکرات صلح در سطح ملی و بین املللی دفاع و برای حقوق آنها 

البی گری مناید. 

دیدگاه عمومی در مورد نقش زنان در تالش های ملی صلح

از سال 2001، زنان برای حقوق خویش در دولت افغانستان مبارزه میکنند، و تا امروز از نقش زنان در سیاست ناامید گشته اند. از آنجایی 

که زنان آسیب پذیرترین قرش در دوران جنگ به خصوص در دوران طالبان بودند، برای آنها بسیار مهم است که در تالش های ملی 

صلح بیشرت دخیل شوند. زنانی که در تالش های ملی صلح مشارکت دارند باید منایندگان متام زنان به شمول مناطق روستایی و شهری 

باشند. یک تن از فعاالن جامعه مدنی و حقوق زنان میگوید:

تقریبا پنج زن در گفتگوهای صلح رشکت داشتند. زنان روستایی چیزی در مورد گفتگوهای صلح منیدانند. اگر دیدگاه زنان 

از کابل رشکت کردند،  یا  از جزئیات گفتگوها منیدانند. معدود زنانی که از شهرها  آنها  قریه را در مورد صلح جویا شویم، 

منیتوانند از متام زنان منایندگی کنند. آنها باید از زنانی که پرسان، دخرتان، و شوهران خود را از دست داده اند، منایندگی 

کنند. این زنان باید از سایر زنان قربانی که هنوز هم قربانیان خشونت توسط طالبان میگردند، منایندگی کنند. باید با همه 
این زنان مشورت شود و خواسته های آنها از پروسه صلح پرسان شود که آنان از صلح چه میخواهند.161
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از آنجایی که حقوق زنان در مذاکرات صلح یک موضوع حساس است، زنانی که فرصت مشارکت در تالش های ملی صلح دارند باید 

تصویر دقیق و مشخصی از وضعیت زنان در زمینه های مختلف در کشور داشته باشند تا بتوانند از آنها بهرت منایندگی و دفاع کنند. 

مصاحبه ها نشان میدهد تا کنون زنان از منایندگی زنانی که در مذاکرات صلح افغانستان-طالبان مشارکت داشتند، راضی نیستند. 

از نکات دیگر سوال برانگیز در جامعه، نقش زنان در گفتگوهای صلح بر اساس دین و فرهنگ است که کارشناسان از جمله علامی دین 

میگویند در این مورد هیچ مامنعتی در اسالم وجود ندارد. سوابق زیادی در تاریخ وجود دارد که نشان میدهد زنان در موضوعات سیاسی 

و پروسه های صلح در جوامع اسالمی، به صورت مشخص در زمان حرضت محمد )ص( رشکت داشتند. تنها زنان میتوانند با استدالل 

دینی در جریان مذاکرات و گفتگوهای صلح با طالبان مخالفت منایند، یکی از مصاحبه شوندگان گفت: 

با نگاهی به متون اسالمی، در بسیاری مناطق، زنان در پروسه صلح نقش عمده و حیاتی داشتند. به طور مثال، اگر ما نقش 

حرضت ام السلمه )رض( را ببینیم، وی دارای نقش برجسته در این پروسه بود. به همین ترتیب، در گذشته وقتی مردها 

منیتوانستند منازعه یا درگیری را حل کنند، یکی از طرفین یک زن را به طرف مقابل میفرستاد. طرف مخالف باچادر پوشاندن 

وی، به زنان احرتام نشان داده و موافقت خود را به صلح نشان میدهند. به همین صورت، یک تن از زنان در گفتگوهای 

دوحه رشکت کرده بود. وی مطابق با احکام و اصول اسالمی سخرنانی عالی ارائه کرد. پیشنهاد من این است که به جای 

فرستادن ده ها زن از سایر بخش های جامعه، بهرت است پنج زن که دانش اسالمی دارند و با طالبان طبق احکام و اصول 
اسالمی گفتگو کنند، بفرستیم. یقینا ذهن و طرز فکر طالبان را باز خواهد کرد.162

از آنجایی که رویکرد طالبان در مورد زنان دین محور است، پس بر اساس این منطق، برای ایستادن در مقابل طالبان، زنان باید دانش 

دینی داشته باشند. هرچند، مسئله این نیست که آیا زنان دانش دینی یا آموزش رسمی از متون اسالمی دارند، اما گروه های افراطی دینی 

با شکل مدرن دموکراسی دولت که تالش میکند برای متام افراد حقوق مساوی اعطا کند، مخالف اند. 

اقداماتی که زنان برای صلح انجام داده اند

برعالوه مشارکت مستقیم در گفتگوهای صلح با طالبان در مسکو و دوحه، زنان فرصت دادخواهی و کمپاین برای مشارکت خود در تالش 

های ملی صلح داشته اند. آنها با مقامات بلند رتبه و با صالحیت برای مبارزه به حقوق و بلند بردن صدای خود در سطح ملی و بین املللی 

دیدار منودند. یکی از پاسخ دهندگان گفت که زنان با فرستاده ویژه ایاالت متحده گفتگو کردند:

ایاالت متحده  زاد مناینده خاص  رتبه دولت، احزاب سیاسی، و زملی خلیل  بلند  با مقامات  را  مباحثات خود  زنان در کابل 
داشتند. این زنان در مورد نگرانی ها از مشارکت معنادار زنان در تالش های ملی صلح گفتگو کردند.163

یک تن از فعاالن مرد جامعه مدنی چنین گفت:

فعال ما هامهنگی خوب در بین زنان در رسارس کشور داریم، که برای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح دادخواهی میکنند.164

از سطح ملی گرفته تا سطح والیتی، زنان در دادخواهی از حقوق خود بهرت شده اند؛ اما هنوز هم مشارکت برای آنها به معنای تفسیر 

منایندگی برابر و معنی دار در سطح ملی و بین املللی است، جایی که تالش های ملی برای صلح جریان دارد. 

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-کابل-15092019  162

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-کابل-16062019  163
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چالش ها و تهدیدها

چالش ها و تهدیدها برای زنان در کابل شامل سیاستمداران مرد محافظه کار و وابستگی سیاسی زنان به مردها یا احزاب سیاسی است. 

ناامنی تهدید دیگری است که این چالش ها و تهدید ها را شدت میبخشد. این چالش ها و تهدیدها باعث شده است زنان در جریان 

گفتگوهای صلح در داخل و خارج از کشور، در پشت صحنه مبانند. یک تن از سیاستمدار زن گفت:

بسیار مهم است زنانی که در تالش های ملی صلح سهم دارند، باید حامیت شوند. اگر حامیتی نداشته باشند، به صورت 

مستقل رفته منیتوانند. به طور مثال، دیدیم که دو زن در گردهامیی مسکو رشکت داشتند. از حضور آنها در این گردهامیی 

خوشحالیم، اما این زنان توسط مردهای سیاستمدار معرفی شده بودند. باید این روند را حذف کنیم. زنان باید توسط زنان 
دیگر یا زنان سیاستمدار معرفی گردند، سپس حضور آنها در تالش های ملی صلح موثر خواهد بود.165

او عالوه کرد:

یک نکته که باید اینجا متذکر شوم، سیاستمدارانی هستند که منیخواهند زنان با ظرفیت را در تالش های ملی صلح بفرستند. به این 

مفهوم که این مردها میخواهند زنانی را که تحت کنرتل خود آنها هستند، در تالش های ملی صلح شامل بسازند. دلیل آن این است که 

آنان خواسته های خود را تحمیل میکنند. حاال، این سیاستمداران روی این موضوع کار میکنند. اما عواقب آن فاجعه بار خواهد بود. ما 

باید فعاالن مدنی را برای مشارکت در تالش های ملی صلح معرفی کنیم، نه احزاب سیاسی و یا دولت. درغیر آن، در این حالت، این 
زن حامی ]منافع[ دولت و احزاب سیاسی خواهد بود.166

یک تن دیگر از پاسخ دهندگان اشاره منود که چگونه برخی از مردهای سیاستمدار محافظه کار، زنان را در تالش های ملی صلح حامیت 

نه منوده و بنابر این ایدئولوژی طالبان را حامیت میکنند: 

برای من جای تعجب است که در یک برنامه میزگرد تلویزیونی، کاندیدان در مورد صلح بحث میکنند و نسبت به زنان دیدگاه 

خیلی مشابهی با طالبان دارند. به طور مثال، یکی از سیاستمداران که استاد من نیز بود و حاال کاندیدای ریاست جمهوری 

است، وقتی در مورد حقوق زنان صحبت میکند، دیدگاه خیلی مشابهی با دیدگاه طالبان دارد. حتی دیدگاه حکمتیار نسبت 

به این سیاستمدار، خیلی دموکراتیک تر به نظر میرسد. همه زنان ترس از دست دادن فرصت هایی را دارند که در 18 سال 
گذشته به دست آورده اند.167

چالش عمده برای زنان در سطح ملی وابستگی سیاسی آنها و حضور افراد افراطی با ایدئولوژی طالبانی در درون ساختار دولت و در 

میان سیاستمداران است. زنان باید منایندگان خود را در مذاکرات صلح انتخاب منوده و یک شبکه بی طرف برای جمع آوری نظریات 

و خواسته های متام زنان در مورد تالش های ملی صلح، از قریه ها گرفته تا سطح ملی ایجاد منایند. تا زمانی که زنان از لحاظ سیاسی 

مستقل نشوند و یک شبکه مقتدر سیاسی ملی برای هامهنگی با یکدیگر ایجاد نکنند، به هدف خویش منیرسند.  

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-کابل-28052019  165

مصاحبه، اداره ملل متحد برای زنان-مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان-کابل-28052019  166
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در این بخش، به مقایسه فعالیت هایی که در ارتباط با صلح در ساحه مورد مطالعه صورت گرفته است، به ویژه در مورد خطوط رسخ برای 

صلح و چگونگی ارتباط آن به ابعادی که برای مردم این مناطق بیشرت اهمیت دارد، میپردازیم. برعالوه، دیدگاه های مشارکت زنان در 

تالش های صلح و میزان خوشبینی زنان از نقش شان در این تالش ها را مرور مینامییم.

تعریف صلح

مصاحبه شوندگان دارای پیشینه های مختلف اجتامعی-اقتصادی و مکانی بودند. در این بخش، مقایسه ای کوتاه از تعاریف صلح و 

آنچه به باور مردم به عنوان ویژگی های اساسی صلح پنداشته میشود که نباید در تالش های ملی صلح معامله شود، ارائه میداریم. 

به  به همه خدمات  انتحاری، دسرتسی  از جمله حمالت  زنان، عدم درگیری  از صلح شامل حقوق  پاسخ دهندگان  ننگرهار، درک  در 

شمول دسرتسی به آموزش، و ریشه کن منودن فقر، از جمله ابعاد عمومی ذکر شده در تعریف صلح بود. عالوه بر این، حق کار، توسعه 

اقتصادی، توسعه زیرساختها، و گشت و گذار آزادانه نیز توسط پاسخ دهندگان ذکر گردید. 

در والیت بلخ، دستاوردهای 18 سال گذشته، قانون اساسی، مشارکت سیاسی زنان، رفاه مالی، مصئونیت مردم، و آزادی بیان، به عنوان 

ابعاد مهم صلح بیان گردید. عالوه بر این، برخی ابعاد مشرتک از تعریف صلح با ننگرهار که شامل حقوق زنان، امنیت، گشت و گذار 

آزادانه، و دسرتسی به تعلیم و تربیه میگردد، وجود داشت. پاسخ دهندگان به حقوق زنان به عنوان بخش مهم در تالش های ملی صلح 

در هر دو والیت تاکید کردند.

در بامیان، پاسخ دهندگان تالش های صلح را متفاوت بیان کرده اند. برای آنها جنبه های اساسی صلح در جامعه شامل برابری، گشت 

و گذار آزادانه، و دسرتسی یکسان به فرصت ها برای زنان، دستاوردها و توسعه والیت در 13 سال گذشته، و بهبود وضعیت برای زنان 

بود. مشابه با والیات دیگر، رفاه مالی و اقتصادی زنان، خدمات تعلیمی، و مشارکت زنان در حوزه های اجتامعی و سیاسی از جنبه های 

عمومی تعریف صلح بود. 

رس انجام، در کابل، پاسخ دهندگان دیدگاه های مشابه با دیگر والیات از تعریف صلح داشتند. با توجه به بدتر شدن اوضاع امنیتی در 

این والیت، پاسخ دهندگان محیط امن یا امنیت را به عنوان ُبعد کلیدی در تعریف صلح برجسته ساختند، و به تعقیب آن فرصت های 

مساوی برای زنان، دسرتسی به خدمات به شمول تعلیم و تربیه بدون مامنعت را یاد آوری کردند.

به طور خالصه، تفاوت زیادی در تعریف صلح در این والیات وجود ندارد. جنبه های مهمی که در این تعاریف ذکر گردید شامل حقوق 

زنان، دسرتسی به خدمات به ویژه آموزش و خدمات صحی، مشارکت سیاسی زنان، و امنیت میگردد. و نیز تاکید گردیده است که قانون 

بیفتد. این موارد نشان میدهد که پاسخ دهندگان صلحی  نباید در این پروسه صلح به خطر  اساسی و دستاوردهای 18 سال گذشته 

میخواهند که در آن هر شهروند از حقوق خود برخوردار باشد، خواه از والیات امن باشد و یا ناامن، توسعه یافته یا توسعه نیافته، لیربال 

و یا غیر لیربال. این امر یک عنرص مثبت در مورد مشارکت زنان در تالش های صلح است، طوری که داشنت نظریات و خواست های 

مشابه برای زنان اجازه میدهد جبهه متحد خود را در جریان گفتگوها ارائه منوده و اینکه  خواسته های آنها تنها به حقوق زنان بسنده 

منیشود، بیان منایند. با توجه به دستاوردهای 18 سال گذشته، مردم اظهار داشتند که خواهان یک سیستم دموکراتیک اند که حقوق 

اساسی افراد را تضمین مناید. برعالوه، پاسخ دهندگان به دولت و جامعه بین املللی گفته اند که به هر قیمتی صلح میخواهند. صلح برای 

پاسخ دهندگان دسرتسی به حقوق اولیه آنها بدون کدام معامله است. آنها عالوه منودند که صلح به معنای پایان جنگ با عنارص ضد 

دولت نیست، بلکه رفع موانع ملی و بین املللی است که منجر به ایجاد مشکالت در دسرتسی به حقوق گسرتده و دیگر خدمات میگردد.
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این تعاریف با دیدگاه طالبان از تعریف صلح متفاوت است. اعالمیه های طالبان خواستار بازگشت امارت اسالمی افغانستان است، 

بیانیه های طالبان در مورد حقوق  بود.  را در خانه محصور کرده  آنها  نیز  و  پایامل میکرد  را  آنها  باالی زنان ظلم و حقوق  رژیمی که 

تعلیمی، اجتامعی، و سیاسی زنان سکوت کرده است و حتی زمانی که برای گنجاندن این موارد تالش صورت میگیرد، به نظر میرسد 

که عمدا موضوع را مبهم میگذارند. به طور مثال، در یک بخش نظریه نیویارک تایمز، رساج الدین حقانی معاون رهرب طالبان بیانیه 

مبهم در مورد حقوق زنان با اشاره به این موضوع ارائه کرده است، »ما باهم تالش مینامییم یک نظام اسالمی که همه افغان ها از 

حقوق مساوی برخوردار باشند، ایجاد مناییم، جایی که حقوق زنان در اسالم تضمین شده است – از حق تعلیم تا حق کار، محافظت 

میشود.«168 اظهارات حقانی مبهم است و حقوق زنان را در تفسیر طالبان از اسالم و ایدئولوژی اسالمی قرار میدهد. و این دقیقا هامن 

چیزی است که زنان با توجه به سوابق طالبان با محروم منودن زنان از حقوق شان، با آن مخالفت منوده و نگران اند. در مقابل، قانون 

اساسی افغانستان برای زنان حقوق مساوی با مردان داده است و حق آموزش، شغل، و مشارکت سیاسی آنها را حفظ منوده است. با 

توجه به تفاوت های فاحش بین چیزی که طالبان برای ارائه دارند و مصئونیت های تضمین شده در قانون اساسی افغانستان، جای 

تعجب نیست که زنان افغان صلحی را انتخاب کنند که آنها را مساوی دانسته و از حقوق آنها از جمله حق آموزش، صحت، و مشارکت 

سیاسی حفاظت مناید. 

نقش زنان در تالش های ملی صلح

در این بخش دو میکانیزم، از جمله میکانیزم دولتی و غیردولتی برای صلح را مقایسه منودیم. در چارچوب این مطالعه، میکانیزم دولتی 

به مولفه مشخص و مکتوب پالیسی دولت به نام شورای عالی مصالحه ملی اشاره میکند، در حالی که میکانیزم غیر دولتی به شبکه ها 

و ارتباطاتی که در سطح والیتی و ملی برای حل اختالفات و منازعات و بحث ها در مورد صلح و برای درک نقش زنان در این میکانیزم 

ها اشاره دارد. 

میکانیزم دولتی

طوری که قبال در این مقاله اشاره شد، شورای عالی صلح توسط رئیس جمهور غنی در اواسط 2019 منحل و به جای آن وزارت دولت در 

امور صلح ایجاد گردید. در ماه می سال 2020، توافقنامه سیاسی که به بن بست انتخابات ریاست جمهوری پایان داد، منجر به ایجاد 

شورای عالی مصالحه ملی گردید که تنها میکانیزم دولتی در سطح ملی است. هدف این شورا فراهم منودن مسیری برای مذاکرات 

مستقیم صلح و گفتگو با طالبان و سایر عنارص ضد دولتی، و نیز مشورت و شناسایی خطوط رسخ برای تیم مذاکره کننده است. 

در شورای عالی صلح، هرچند زنان نقش داشتند، نقش آنها اندک و منادین بود. این شورا کمیته های فرعی در سطح والیت داشت و 

در هر کمیته چندین عضو زن حضور داشت که تعداد آنها در هر والیت متفاوت بود. به طور مثال، در ننگرهار، نقش زنان در این کمیته 

ها منادین و مانند یک مهامن بود. عدم مشارکت اساسی زنان به معنای این بود که بسیاری از پاسخ دهندگان منیدانستند این کمیته 

اعضای زن نیز داشته است.  

مشارکت زنان در کمیته های صلح هیچ تفاوتی با سایر والیات نداشت. به طور مثال، در والیت بلخ، این کمیته اسرتاتیژی مشخصی 

برای مشارکت زنان در تالش های صلح نداشت. در حالی که از طریق همین کمیته، برخی زنان مدیریت را به دست گرفته و تعداد 

دیگری را در موضوعات مرتبط به صلح آموزش دادند. گذشته از این، آنها در ورکشاپ ها و سیمینار ها نقش مهامن داشتند. در بامیان، 

از میان 28 عضو در کمیته صلح، فقط یک زن با نقش محدود به حل منازعات محلی مرتبط با زنان و اشرتاک در سیمینارها و ورکشاپ ها 

به عنوان مهامن فعالیت داشت. به همین ترتیب، در کابل، نقش زنان کمرنگ بود، و آنها از بحث های اساسی دور نگهداشته میشدند، 

هرچند از میان 70 عضو، ُنه عضو زن داشت. در جریان گفتگو با مصاحبه شوندگان زن در کابل، آنها به صورت واضح بیان داشتند که 

از نقش خود در شورای صلح راضی نیستند. آنها اضافه منودند دولت ادعا میکند که 30 درصد سهم برای زنان در گفتگوهای صلح داده 

شود، اما در عمل، دور از واقعیت است.

opinion/taliban-afghanistan-/20/02/2020/https://www.nytimes.com .2020 رساج الدین حقانی. 2020. ما طالبان چه می خواهیم. نیویارک تایمز. دسرتسی در 14 جوالی  168

.26=war-haqqani.html?searchResultPosition
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از میان سایر عوامل، نگرش های ریشه دار در فرهنگ و محافظه کارانه حتی در والیات بیشرت لیربال مانند بامیان و کابل، تداوم عدم 

مشارکت زنان را نشان میدهد.

هرچند زنان در شورای عالی صلح وارد شده و عضویت داشتند، اما توانایی تاثیرگذاری شان توسط هم ردیفان مرد آنها که ترجیح میدادند 

زنان را در نقش های منادین و حاشیوی نگهدارند، مامنعت شد. باوجود این موانع، زنان توانستند خود را به عنوان اعضای فعال ثابت 

بسازند و با اعضای مرد و زن جامعه که در غیر این صورت نادیده  گرفته میشدند، ارتباط برقرار کنند.

میکانیزم غیر دولتی

واضح است که زنان نقش بسیار سمبولیک در میکانیزم دولتی تالش های ملی صلح داشتند، هرچند مواردی وجود دارد که زنان نقش 

فعال در تالش های صلح داشته اند. هنگام جمع آوری داده ها، در تعدادی از میکانیزم های دولتی، برخی از زنان نقش مستقیم و پویا 

در تالش های صلح و حل منازعات داشتند. از جمله این میکانیزم ها، جرگه ها و شورای های محلی هستند.

در ننگرهار، جدا از جرگه ها و جامعه مدنی، تعدادی از شوراهای محلی از طریق علامی این والیت به هدف حل منازعات و حامیت از 

تالش های صلح ایجاد گردید. جالب است که تحت این شورا ها و با حامیت اعضای مرد آن، زنان میتوانند نقش مستقیم در تالش های 

صلح و حل اختالفات ایفا منایند. برعالوه، زیر مجموعه جامعه مدنی، زنان در گردهامیی های مختلف از جمله ترینینگ ها، سیمینار 

ها، و مباحثات روی موضوع  صلح در سطح محلی مشارکت داشتند. قابل ذکر است که در قضایایی که زنان قربانی بوده اند، زنان نقش 

بیشرت مستقیم در حل این منازعات داشته اند و اشرتاک آنها در این قضایا تاثیر مثبت داشته است.  

برخالف ننگرهار، نقش زنان در میکانیزم غیردولتی در والیت بلخ بسیار محدود به حامیت های حقوقی و قضایای مرتبط با خشونت های 

محلی، جندر و موضوعات خانوادگی بود. درحالی که موارد اندکی وجود دارد که زنان رویکرد مستقیم داشته و به صورت مستقیم با عنارص 

ضد دولت در تالش های صلح صحبت کرده اند، اما این مورد استثنا بوده است. 

در بامیان، نقش زنان در میکانیزم غیررسمی در حال گسرتش بوده است. اکنون زنان در والیت بامیان در تالش های ایجاد صلح به 

عنوان تصمیم گیرندگان یا بزرگان جامعه اشرتاک میکنند. دلیل عمده این پیرشفت افزایش آگاهی در مورد حقوق زنان، ظرفیت سازی 

زنان، و مشارکت در برنامه های آموزشی مرتبط با مصالحه و صلح است. به صورت استثنایی، چند زن از والیت کابل در تالش های ملی 

صلح در دوحه و مسکو مشارکت داشتند. حال آنکه مشارکت آنها با صالحیت نبوده و عمدتا منادین بوده است. بنابراین، زنان از داشنت 

نقش موثر در این پروسه مطمنئ نیستند. بسیاری از پاسخ دهندگان این مشارکت را پروژه محور خوانده و باور دارند که تاثیر مثبتی در 

نقش زنان در تالش های ملی صلح ندارد.

 انواع مختلف و تفاوت های مشارکت غیردولتی، هر دو نقشی را نشان میدهد که مشارکت زنان میتواند ایفا منوده و واقعیت های والیتی 

را که آنها در آن زندگی میکنند، منعکس مناید. برای ثابت سازی توانایی زنان به طور مثال از طریق موضوعات خانوادگی و حل منازعات 

مربوط به جندر، دیدیم که شیوه های مختلفی وجود دارد و زنان در قضایای مشخص، نقش مهمرتی در سطح محلی به عهده میگیرند، 

هرچند این پروسه تا هنوز در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفته است. 

در ساختار دولتی، شواهد نشان میدهد که به دلیل ماهیت پیچیده ای  تالش های ملی صلح، زنان یا از مباحثات صلح دور نگهداشته 

شده اند، و یا دارای نقش منادین بودند که آنها را در مورد دفاع از حقوق زنان، حق تعلیم و دسرتسی به خدمات دیگر، نگران میسازد. 

آنها همچنان استدالل میکنند منونه های وجود دارد که زنان در تالش های صلح و حل منازعات و درگیری ها هرچند نه از طریق ساختار 

دولتی، اما مشارکت داشتند. بنابر این، این موضوع باید زمینه را برای ادامه فعالیت زنان مساعد بسازد. دولت باید موضوع مشارکت زنان 

در تالش های ملی صلح را جدی بگیرد. به جای نقش منادین، زنان باید نقش فعال در مباحثات ملی صلح برای پیرشفت در عرصه 

حقوق خود داشته باشند.  



40مشارکت زنان در پروسه صلح افغانستان

2020واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

به صورت  آنها  این نقش ها جایگاه  اگر چه در  از طریق ساختار های دولتی و غیردولتی، رشکت میکنند،  زنان در تالش های صلح 

چشمگیری کمرت از همتایان مرد آنها است. در جایی که زنان مشارکت داشته اند، مشارکت آنها در این ساختار ها سودمند بوده و آنها از 

مشارکت فعال خود در تالش های ملی صلح خوشبین اند که میتوانند صدای خود را بلند کنند. 

دیدگاه عمومی در مورد نقش زنان در تالش های ملی صلح

مشارکت زنان در تالش های ملی صلح یک موضوع مهم در افغانستان است، اما برداشت های مختلفی نسبت به این که این مشارکت چیست و 

چطور باید به پیش برود وجود دارد. عواملی از قبیل آگاهی، تعلیم، حساسیت های فرهنگی و دینی روی این برداشت ها تاثیر مهم دارد. 

در ننگرها، باور عمومی در مورد زنان این است که آنها ظرفیت الزم برای مشارکت در سیاست ندارند، و دخیل ساخنت زنان در موضوعات 

سیاسی و تالش های ملی صلح، ممکن است صلح را به خطر اندازد. این دیدگاه عمدتا توسط مردها مطرح میشود: پاسخ دهندگان زن 

اما مخالف این موضوع اند. در گذشته، هرچند از مجاری غیردولتی، اما زنان بخشی از مذاکرات صلح و حل منازعات بودند. 

به همین ترتیب، در دو دهه گذشته، مشارکت زنان در موضوعات اجتامعی افزایش یافت و حضور آنها در سیاست توجه مردم را  جلب 

کرد. از نظر ظرفیت سازی، بسیاری از زنان در جلسات متعددی رشکت منودند که به گفته پاسخ دهندگان زن، برای زندگی زنان موثر 

بوده است. این موارد بخشی از استدالل هایی است که آنها از دولت خواستند زنان را بخشی از تالش های ملی صلح بسازد. برعالوه، 

دیدگاهی که پاسخ دهندگان در مورد رفنت خانه به خانه زنانی با پیشینه معلومات اسالمی برای آگاهی دهی از تالش های ملی صلح در 

ننگرهار مطرح منودند، به ویژه این که مرتبط با زنان خانواده های عنارص ضد دولت است، یک پیشنهاد جالب بود زیرا زنان را در صدر 

آگاهی دهی در مورد صلح قرار میدهد. 

به این ترتیب، والیت مردساالر بلخ نیز با مشارکت زنان در تالش های ملی صلح مخالف است و میگویند زنان ظرفیت و آگاهی در مورد 

مسائل سیاسی و صلح را ندارند. زنان هرچند با این ادعا مخالفت منوده و با این نظریه که مردها میتوانند از حقوق زنان در مذاکرات صلح 

دفاع کنند، موافق نیستند. زنان در بلخ استدالل منودند که در گذشته در حل منازعات مشارکت داشتند، اما این مشارکت فقط در نقش 

های سمبولیک بوده است. با توجه به این تجارب، زنان هنوزهم از نقش خویش در تالش های ملی صلح مطمنئ نیستند. 

با نگاهی به این زمینه در بامیان، زنان در جستجوی یک رویکرد منظم و سیستامتیک برای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح اند. 

مردم در بامیان از ظرفیت ایجاد یک شبکه فعاالن حقوق زنان که آنها بتوانند از طریق آن صدای خود را بلند منوده و از ابهامات و عدم 

اطمینان از نقش زنان در تالش های ملی صلح جلوگیری کند، بحث میکنند. 

در کابل، زنان هنوزهم از داشنت مشارکت موثر در تالش های ملی صلح محروم اند. هرچند، برخالف والیات دیگر، یکی از علامی 

دین در کابل استدالل منود زنانی که دانش اسالمی دارند، بهرت میتوانند در مورد حقوق زنان در تالش های ملی صلح صحبت کنند زیرا 

این امر در به چالش کشیدن و برخورد با طالبان کمک خواهد کرد. با این وجود، مشکل است به طور مشخص بگوئیم که آیا زنانی که 

پیشینه تعلیامت و آموزش های دینی دارند توسط دولت یا طالبان برای مشارکت در تالش های ملی صلح پذیرفته میشوند یا نه، زیرا 

ساحه سیاست و مذاکرات به شدت تحت تسلط مردان است. 

به صورت خالصه، زنان هنوز باورمند اند که جامعه محافظه کار مردساالر مانع عمده برای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح است. 

هرچند زنان در گذشته بخشی ازتالش های ملی صلح و حل منازعات بودند، در بسیاری موارد، به عنوان سمبول صلح شناخته شدند، 

هرچند این موارد استثنا اما موثر بوده است. برعالوه، در دو دهه گذشته، زنان مشارکت منوده و ظرفیت خود را در مشارکت سیاسی و 

تالش های صلح باال بردند. بنابراین، جامعه بین املللی و دولت افغانستان نباید مشارکت معنادار زنان و نقش آنها در تالش های ملی 

صلح را نادیده بگیرند، در عوض باید زمینه بحث در مورد حقوق و نگرانی های آنها را مساعد بسازند.
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باور مردها در مورد ظرفیت زنان در مشارکت در امورعامه تغییر کرده است و این امر امکان  پاسخ دهندگان بیان داشتند که رفتار و 

مشارکت زنان در سیاست را فراهم کرده است. هرچند موانع زیادی هنوزهم باقی است، حامیت مداوم دولت و جامعه بین املللی در زدودن 

این موانع کمک خواهد کرد.

اقداماتی که زنان در مورد صلح انجام دادند

زنان خواهان نقش مساوی، مستقیم، و فعال در تالش های ملی صلح هستند. شواهد نشان میدهد که برخی از زنان در ساختار دولتی 

تالش های ملی صلح شامل بودند. اما این مشارکت به صورت منادین است و زنان مصاحبه شونده از آن راضی نیستند. از آنجایی که 

زنان نتوانستند در تالش های ملی صلح نقش مساوی ایفا کنند، بسیاری آنها به ساختار های غیردولتی روی آورده تا از این طریق صدای 

آنها شنیده شود. به طور مثال، در والیت ننگرهار، زنان زیادی عضویت شورای صلح متشکل از نهادها و سازمان های مختلف را به دست 

آوردند و نقش فعال در تالش های ملی صلح و حل منازعه ایفا کردند. اعضای این نهادها در بسیاری از ورکشاپ ها و سیمینارهای که 

برای تالش های ملی صلح راه اندازی گردیده بود اشرتاک کردند، پیام صلح را به صورت غیر مستقیم به خانواده های عنارص ضد دولت 

رساندند، و اهداف آنها را در مورد صلح شناسایی منودند. 

در بلخ، زنان پیام صلح را از طریق فعالیت های مختلف مانند آگاهی دهی، دادخواهی، ورکشاپ ها، سیمینارها، و برنامه های آموزشی 

برای مردم محل رساندند. در این مباحث، زنان در مورد صلح، جنگ و تاثیر جنگ در زندگی زنان آگاهی دهی منودند. زنان توانستند 

شوراهای بیشرت زنان برای صلح و حل منازعات را ایجاد کنند. به همین ترتیب، زنان در والیت بامیان از طریق سیمینارها، ورکشاپ ها، 

و کنفرانس ها صدای خود را برای صلح بلند کردند. این مشارکت ها به صورت مشخص نشان میدهد که زنان مصمم اند در تالش های 

ملی صلح سهم بگیرند. این مشارکت باید در تالش های صلح دولت گنجانیده شود، و تنها محدود به سطح غیردولتی نباشد. 

هرچند در والیات متذکره زنان گام های محدودی برای صلح برداشتند، در کابل اما یک قدم جلوتر رفته اند، جایی که آنها برای داشنت 

نقش مستقیم در تالش های ملی صلح البی گری میکنند. زنان توانستند جلسات مختلفی با مقامات بلندرتبه ترتیب دهند، و زیر چرت 

جامعه مدنی، جلسات مختلفی برای مطرح منودن موضوع مشارکت زنان در تالش های ملی صلح راه اندازی منودند. این اقدامات 

و تصمیم  ملی  و حضور حکومت  پایتخت کشور  عنوان  به  این والیت  نقش  به  کابل صورت گرفته عمدتا  در  زنان  توسط  مختلف که 

گیرندگان در سطوح باال، که باعث فرصت های زیاد برای نقش زنان گردیده است، بر میگردد. 

هرچند زنان نقش منادین در ساختار دولتی تالش های صلح داشتند، این موضوع اما توانایی آنها را محدود نساخته و در حقیقت آنها را 

برای پیدا منودن راه حل به حرکت وا داشته است. با وجود مخالفت  مردها برای از بین بردن حتی همین نقش محدود زنان، آنها بیشرتین 

تالش خود را برای مشارکت در تالش های ملی صلح منودند. در نتیجه، از طریق دادخواهی و البی گری برای شمولیت، زنان توانستند 

به مردم محل و مقامات بلند رتبه  که خواستار نقش مستقیم در تالش های صلح بودند، برسند. مشارکت در تالش های صلح از طریق 

ساختار غیردولتی، اراده قوی زنان برای اشرتاک در تالش های ملی صلح را نشان میدهد. با توجه به تالش های آنها، دولت و جامعه 

بین املللی نباید مشارکت زنان را به خطر بیاندازند، و در عوض باید آنها را مساویانه سهیم بسازند. 

چالش ها و تهدیدها

زنان از به خطر افتادن حقوق خود در تالش های ملی صلح بیم دارند. بخشی از این تهدید ناشی از این واقعیت است که مشارکت 

آنها در دوحه و مسکو تنها منادین و کمرنگ بود. زنان در ننگرهار ترس خود را از نبود حاکمیت قانون، فساد، نبود حامیت پولس، و بی 

عدالتی مداوم ابراز میکنند. برعالوه، برخورد نابخردانه کارمندان در ساختار دولتی و نیز برخورد افراطی عنارص ضد دولت، ترس زنان را 

تائید میکند، که به صورت بالقوه میتواند تاثیر مستقیم باالی حقوق زنان در تالش های ملی صلح داشته باشد. 
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زنان در بلخ نیز تهدیدات مختلفی را بخاطر  مشارکت خود در تالش های ملی صلح قلمداد مینامیند. این تهدیدها شامل نبود اعتامد به 

دولت و جامعه جهانی، کم باوری مردها به توانایی های زنان، نبود حامیت یا دادخواهی در رده های باالی دولت، و کمبود کارمندان زن 

در ساختار دولتی، به ویژه در پست های کلیدی است. در نتیجه، در تالش های صلح، زنان احتامال نقش مستقیم در مباحثات حقوق زنان 

نخواهند داشت. برخی از زنان باور دارند که چالش های دیگری در جامعه وجود دارد که به عنوان تهدید برای مشارکت زنان در پروسه صلح 

محسوب میشود، به طور مثال، نبود یک نهاد متحد به مبارزه برای حقوق زنان و نیز نظام دموکراسی ضعیف. از طرف دیگر، زنان در بامیان 

از خودمختاری و مشارکت در پروسه تصمیم گیری حامیت میکنند، هرچند هنوز بیم دارند از تالش های ملی صلح دور مبانند. 

رس انجام، زنان چالش ها و تهدیدهای مختلفی را از قبیل فساد، سیاستمداران محافظه کار، سطح باالی ناامنی، و جامعه مرد ساالر که 

احتامال مانع مشارکت آنها در تالش های ملی صلح گردیده است تائید منودند.

در افغانستان، زنان چالش ها و تهدیدهایی را که مشارکت زنان در تالش های ملی صلح را به خطر می اندازد شناسایی منودند. ایجاد 

یک مرکز یا نهاد متحد متشکل از مدافعان حقوق زنان که مرتبط با تالش های ملی صلح بوده و توسط دولت و جامعه بین املللی به 

رسمیت شناخته شده باشد، این ظرفیت را خواهد داشت که موثریت مشارکت آنها را در تالش های ملی صلح باال بربد. 

یافته های کلیدی در مورد فرصت های  که این تحقیق به دست آورده ، شامل اهمیتی است که برخی پاسخ دهندگان برای زنانی با 

تعلیامت دینی داده اند تا بتوانند در مقابل استدالل طالبان، آنها نیز استدالل قوی ارائه منایند. رهربان دینی با این امر که در متون 

اسالمی هیچ محدودیتی برای مشارکت زنان در تالش های ملی صلح وجود ندارد، موافقت منودند. برعالوه، رسم و رواج و دین نیز 

اجازه مشارکت زنان در تالش های ملی صلح را داده است زیرا موثریت مشارکت آنها ثابت گردیده است. عالوه براین، زنانی با پیشینه 

مطالعات دینی منونه های زیادی از متون دینی ارائه میدهند که زنان در حل منازعات مشارکت داشتند. این پیشنهاد اساسی این سوال 

را مطرح مینامید که آیا این بحث باید روی جنبه دینی مترکز مناید یا جنبه حقوقی، اما این امر میتواند به عنوان نقطه آغازی برای ورود 

زنان در گفتگوهای صلح باشد. 

یکی دیگر از یافته های کلیدی این است که موانع زیادی بین زنان و طالبان وجود دارد که گفتگوهای مستقیم را تبدیل به یک چالش 

منوده است. اول، ایدئولوژی طالبان با رد حضور زنان، رشایط را برای مشارکت مستقیم زنان در مذاکرات مشکل ساخته است. زنان به 

طالبان اعتامد ندارند و معتقدند که امکان دارد در آینده طالبان به تعهدات خویش پایبند منانند. سومین مانع، دولت است: تالش های 

صلح فاقد شفافیت است و اعتامد نسبت به این پروسه را برای زنان مشکل میسازد، و نیز پالن و اسرتاتیژی مشخصی برای گفتگوی 

مستقیم با طالبان وجود ندارد. بنابراین، زنان از داشنت این نقش در تالش های ملی صلح راضی نیستند. برخورد نابخردانه کارمندان 

دولتی در مورد مشارکت زنان در گفتگوهای صلح یک مانع بزرگ است. همه این موارد بر میگردد به بسرت عمومی جامعه محافظه کار و 

مردساالر افغانستان که طرفدار مشارکت عمومی زنان نبوده و بنابر این، زمینه را برای وضعیت فعلی مساعد نساخته است. 

به صورت خالصه، در متون اسالمی و سنت حاکم، محدودیتی در مشارکت زنان در تالش های صلح وجود ندارد؛ و درک سنت، نورم های 

فرهنگی، و پیشینه اسالمی، مشارکت زنان را بیشرت حامیت میکند. عدم موجودیت اسرتاتیژی مشخص برای زنان، و ماهیت مردساالر 

دولت موجود، رشایط گفتگوی مستقیم با طالبان را برای زنان دشوار ساخته است. 
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روند صلح و ایجاد صلح سال ها است که موضوع مورد مناقشه و چالش برانگیز برای زنان افغان بوده است، زیرا مشارکت زنان در جامعه 

و ساختارهای سیاسی به صورت قابل توجهی محدود بود. هرچند، به دلیل این که زنان آسیب پذیرترین عنارص در جامعه افغانستان 

اند، باید نقش بسیار فعال در گفتگوها و مذاکرات صلح داشته باشند. در پایان بحث مخترصی در مورد یافته های کلیدی، چالش ها و 

تهدیدهایی آمده است که مشارکت زنان در تالش های ملی صلح را برجسته میسازد. 

این خواسته ای  هر مرد و زن افغان است که در صلح زندگی کند، زنان و مردانی که از حقوق و آزادی های خود در بیش از چهار دهه 

محروم گشته اند. در طی این مدت، زنان یا دسرتسی بسیار محدودی به حقوق اولیه اجتامعی و قانونی خود داشته اند، و یا هیچ نوع 

دسرتسی به این نوع حقوق نداشته اند. حاال، مردم میخواهند در محیط صلح آمیز زندگی کنند، جایی که میتوانند به متام حقوق سیاسی، 

اجتامعی، قانونی و اقتصادی خود دسرتسی داشته باشند، و نیز بتوانند به عنوان شهروند مسئولیت های خود را بدون ترس و تهدید و 

اجبار انجام دهند. 

طوری که صحتمندی به معنای عدم بیامری نیست، صلح نیز به معنای عدم درگیری نیست. اکرث پاسخ دهندگان این نکته را یادآوری 

منودند، و در عوض صلح را به مفهوم دسرتسی خود به متام حقوق اجتامعی و قانونی و خدمات اجتامعی که برای مردها قابل دسرتس 

است، تعریف منودند. هرچقدر که زنان مشارکت موثرتر در تالش های ملی صلح داشته باشند، این ابعاد به هامن اندازه یکپارچه و 

محافظت میشود. این تحقیق نشان میدهد زنان چگونه در میکانیزم های غیردولتی مذاکرات صلح و میکانیزم های حل منازعات، عمدتا 

از طریق شورای عالی صلح و مجموعه ای از میکانیزم های غیردولتی مانند جرگه و شوراهای محل، نقش داشتند. در جایی که زنان با 

موانع روبرو شده اند، تالش منودند تا حد ممکن راه حلی برای آن پیدا منایند، اما باوجود این اقدامات، زنان از مشارکت در نقش معنادار 

توسط همردیف های مرد خود به صورت چشمگیری محدود شده اند. 

یافته ها نشان میدهد زنان اکرثا از سطح مشارکت در تالش های ملی صلح، در گذشته و حال راضی نیستند. در سطح قریه، ولسوالی 

و والیت، نقش آنان محدود به شوراها یا جرگه های غیر رسمی محلی بوده است. نقش آنها در ارتباط به موارد جدی یا موارد مربوط 

به حقوق زنان استثنا بود، حتی در این موارد نیز نقش آنها به عنوان یک عضو کامل و تصمیم گیرنده در شورا یا جرگه تلقی نشده، 

اما به عنوان عضو افتخاری یا مهامن این پروسه بوده اند. مشارکت آنها در میکانیزم دولتی به نظر میرسید که محدود به سیمینارها، 

کنفرانس ها، برنامه های آموزشی، و ورکشاپ ها بود و ُبعد اجرایی نداشت. زنان خواستار مشارکت برابر شدند و آنچه به عنوان خواسته 

تفسیر میشود، عبارت از مشارکت برابری است که برای آنها نقش با صالحیت و قدرت مساوی و مناسب در تصمیم گیری بدهد. زنان 

در جستجوی صالحیتی هستند که بتوانند در مقابل هر تصمیمی که در آن حقوق اساسی آنها در تالش های ملی صلح مطرح است، 

ایستادگی منایند. برعالوه، تقاضای زنان برای مشارکت برابر همچنان به این معناست که آنها صالحیت و قدرت پذیرش یا رد هر توافقی 

را داشته باشند. 

در سطح ملی، زنان هیچ نقش فعال دولتی یا غیردولتی نداشتند که به صورت مستقیم با جنگجویان مسلح ضد دولت گفتگو کنند. نقش 

آنها در گفتگوهای فعلی منادین توصیف شده است. 

و  منازعات محلی  در حل  معنادار  برای مشارکت  و متایل  دارای ظرفیت  زنان  میدهد که  نشان  آوری منودیم  ما جمع  موضوعاتی که 

مذاکرات صلح اند، برخالف سطح ملی که چنین سابقه ای ندارد. زنان مصاحبه شونده باور ندارند که دولت، طالبان و جامعه بین املللی 

آنها را در گفتگوهای صلح ادغام خواهند منود. اما آنها اشاره منودند که گزینه های آنها برای اعامل نفوذ در مشارکت آنها محدود است. 

اکرثیت پاسخ دهندگان بیان منودند که ایدئولوژی طالبان دیگر قابل قبول نیست. پاسخ دهندگان گفتند که طالبان با خشونت های 

جاری نشان دادند که هیچ تعهدی به صلح ندارند، و چگونگی اعامل مجازات ها و محدودیت ها برای مردها و زنان مناطق تحت کنرتل 

آنها بر این موضوع بیشرت تاکید میکند. پاسخ دهندگان به تغییر دیدگاه طالبان در مورد حقوق زنان و مشارکت زنان در امورات اجتامعی 

یا سیاسی باور نداشتند و انتظار داشتند که طالبان از حضور زنان در پروسه صلح اعرتاض کنند. پاسخ دهندگان مواردی را ذکر کردند که 

افراد به تنهایی و با ظرفیت خود توانسته بودند با طالبان از نزدیک صحبت منایند، از جمله مناطقی که از پروژه های توسعه وی که تحت 

کنرتل آنها بود مستفید گردیده بودند. اما این تالش ها منجر به اقدامات مثبت یا گشودن راه برای مباحثات صلح نشد. پاسخ دهندگان 

همچنان اضافه منودند که در مورد تفسیر متون دینی در جریان گفتگوها با طالبان توافق عمومی وجود نداشت، و خاطر نشان میکنند 

که دیدگاه آنها ثابت خواهد ماند زیرا طالبان باور دارند که دیدگاه آنها مرشوع و خالص/پاک است. 
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به گفته پاسخ دهندگان، دولت و طالبان تعاریف متفاوت از صلح ارائه میدارند. اکرث پاسخ دهندگان بیان داشتند که از دیدگاه طالبان، 

صلح فقط به معنای ریشه کن کردن خشونت است، و در ُبعد حقوق، چه برای زنان باشد یا برای مردها، گسرتده منی شود. در مقابل، 

پاسخ دهندگان گفتند آنها صلح را به عنوان یک توافقنامه بین دولت و طالبان میبینند که حقوق اساسی آنها تضمین و حفاظت گردد. 

متام افغان ها طوری که در سیستم فعلی دارای حقوق اجتامعی، تعلیمی، صحی، و سیاسی میباشند، خواهان حفظ این حقوق اند. 

با مرتبط ساخنت موقعیت های مختلف در صلح، پاسخ دهندگان پیشنهاد کردند که دولت و طالبان باید تفسیر متون اسالمی را مجددا 

بررسی منوده تا در این مورد به یک اجامع دست بیابند. 

زنان توانستند تا حدودی در سطح ملی نقش ایفا کنند و در برخی موارد حامیت رهربان دینی را در شوراهای ملی به دست آوردند. شورای 

اجتامعی تحکیم برای صلح یکی از این منونه ها است، که نشان میدهد یک سیستم سنتی و عرفی، برخالف سایر شوراهای محلی که 

فقط عضویت موقت، رشطی و یا افتخاری برای زنان میدهند، چگونه پیرشفت منود تا به زنان عضویت دایمی بدهد. طوری که شورای 

اجتامعی تحکیم برای صلح نشان میدهد، زنان نقش فعال در حل منازعات و پروسه های صلح محلی بازی میکنند که برای حفظ صلح و 

نظم اجتامع مهم است. این مثال نشان میدهد که سیستم های غیردولتی از جمله سیستم های عدالتخواهی، با حامیت علامی اسالم، 

آهسته سازگاری پیدا میکند و به زنان اجازه میدهد به ردیف یا صفوف آنها بپیوندند. هرچند برای رسیدن به منایندگی برابر و موثر برای 

زنان در شوراها راه زیادی مانده، اما آمادگی یا متایل آنها برای تغییر باید به عنوان مثالی برای تصمیم گیرندگان در تالش های ملی 

صلح باشد که زنان باید به صورت معنادار در مباحث مرتبط به افغانها، نقش داشته باشند. 
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در پایان برای هر یک از بازیگران اصلی دخیل در تالش های ملی صلح مجموعه ای از سفارشات ارائه گردیده است. این سفارشات 

جامع نیست، اما باید آن را به عنوان نقطه آغاز برای اطمینان از این که زنان نقش و مشارکت موثر در تالش های ملی صلح دارند و نیز 

حقوق افغان ها در این مذاکرات صلح معامله شدنی نیست، تلقی شود. 

دولت افغانستان:

در مشارکت زنان باید یک برنامه اولویت ملی با تعریف مشخص از منابع و بودجه وجود داشته باشد. این برنامه باید بتواند  	

چالش هایی زنان را از رسارس والیات مطرح منوده و مشارکت سیاسی آنها را در سطوح ملی و زیرمجموعه آن تقویت کند و 

به دنبال مشارکت معنادار زنان در طراحی و تفویض برنامه باشد. 

دولت باید به صورت فعال از مشارکت معنادار زنان در تالش های ملی صلح حامیت مناید؛ مشارکت حداقل 33 درصدی  	

زنان در تیم مذاکره را تضمین مناید؛ و زنانی را انتخاب مناید که تعهد قوی به حقوق متام افغانها داشته باشند نه اینکه تنها 

در یک ساحه مشخص مانند حقوق زنان مترکز منایند. حقوق زنان حوزه ای است که باید توسط مردها و زنان مطرح شود و 

نباید تنها برای زنان به دادخواهی واگذار شود.

دولت باید زنان را در سطح رهربی شورای عالی مصالحه ملی شامل بسازد که قدرت تصمیم گیری داشته باشند. حداقل دو  	

تن از معاونین شورای عالی مصالحه ملی باید زنان باشند.

دولت باید شفاف باشد و نکات کلیدی در بحث و مولفه های پروسه صلح و پیرشفت های پروسه را، جهت جلب اعتامد مردم  	

و حامیت آنها در تالش های ملی صلح با آنها رشیک بسازد.

زنان مبتکر و مستقل:

زنان مبتکر و مستقل که در تالش های ملی صلح و ایجاد صلح فعالیت دارند، باید در یک شبکه ملی سیاسی با یکدیگر  	

کار کنند تا بین زنان والیات مختلف ارتباط برقرار منایند. با ایجاد شبکه، زنان باید در سطح محلی و ملی برای مشارکت و 

شمولیت معنادار خود در تالش های ملی صلح دادخواهی و البی گری منایند. 

زنان مبتکر و مستقل باید برای دادخواهی و البی گری برای مشارکت معنادار زنان در پروسه صلح ارتباط وسیع تری با جامعه  	

بین املللی و کشورهایی داشته باشند که با طالبان رابطه باز دارند. 

شبکه ملی سیاسی زنان نباید پروژه محور باشد بلکه باید یک شبکه سیاسی با دوام و پایدار بوده تا نقش زنان در تالش های  	

ملی صلح تقویت، شفاف و اسرتاتیژیک گردد. 

جامعه مدنی:

جامعه مدنی باید تالش های خود را برای پاسخگو ساخنت دولت افغانستان و طالبان در تخلفات از جمله معامله باالی  	

حقوق یا تضعیف مقررات قانون اساسی به نام صلح، ادامه دهد. 

جامعه مدنی باید برای مشارکت موثر و شمولیت زنان در تالش های ملی صلح بدون محدودسازی یا فقط ساکت منودن  	

زنان به حقوق زنان، دادخواهی کند. 

یکدیگر  	 با  ملی صلح،  در تالش های  انحصاری  درج  برای  رقابت  به جای  و  کند  یکدیگر همکاری  با  باید  مدنی  جامعه 

متحد شوند. جامعه مدنی باید در مراحل مختلف پروسه صلح با موضوعات مرتبط با خلع سالح، ادغام مجدد جنگجویان 

در جوامع، عدالت انتقالی، ادغام سیاسی و آتش بس به طور فعاالنه نقش خود را ایفا منایند و اطمینان حاصل منایند که 

نگرانی های زنان در این پروسه مطرح گردیده است.
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جامعه مدنی باید خود را به میکانیزم های نوظهور  برساند. و نیز با شورای عالی مصالحه ملی در ظرفیت های مختلف از  	

قبیل میانجیگری ها، مذاکرات، و نیز با کارشناسان در موضوعات گوناگون مورد بحث، همکاری داشته باشد. برخی نکاتی 

که جامعه مدنی میتواند ارزش قابل توجهی به آن بدهد، شامل این موارد اما محدود به این موارد نیست، خلع سالح و ادغام 

مجدد جنجگویان در جامعه، عدالت، ادغام سیاسی و آتش بس. شمولیت جامعه مدنی ظرفیت شکل دهی تالش های ملی 

صلح را دارد و میتواند خطراتی را که  حقوق، جوامع، و یا نقش زنان در جامعه را در معرض خطر قرار میدهد، پیگیری مناید. 

جامعه بین املللی:

جامعه بین املللی باید بداند که منایندگی زنان در پروسه صلح منیتواند منادین باشد، بلکه باید مشارکت معنادار و برابر داشته  	

باشند که زنان رهربی موضوعات اسرتاتیژیک فراتر از امورات زنان را عهده دار شوند و قدرت تصمیم گیری داشته باشند. 

جامعه بین املللی باید حامیت خود را از شمولیت صدای زنان و حقوق زنان در پروسه صلح ابراز بدارد. باید روشن بسازد که  	

آنها تنها زمانی از صلح حامیت میکنند که شامل همه گروه ها در جامعه افغانستان از جمله زنان باشد.  

جامعه بین املللی باید تعهدات مشخص به شمول نظارت بی طرفانه از پروسه صلح را ارائه بدارد تا اطمینان حاصل گردد که  	

زنان از این روند محروم نگردیده و نقش واقعی در این پروسه دارند. 

جامعه بین املللی باید برای شمولیت زنان و مشارکت برابر آنها، از طریق کانال های مختلف دادخواهی و البی گری منوده  	

تا از ادغام آنها در مباحث و نقش های معنادار آنها اطمینان حاصل کند. 
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پیشنهادات شام 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میخواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود. شام 

چه خواننده دایمی انتشارات ما باشید، چه در یکی از ورکشاپ ها یا سخرنانی های این واحد رشکت کرده باشید، چه از کتابخانه استفاده 

کرده باشید و یا جدیدا با این سازمان آشنا شده باشید. نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است. نظریات شام برای ما کمک 

میکند تا هدف خود را به بهرتین وجه تعقیب منوده و یافته های کاری خودرا به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم. 

areu@areu.org.af .سهل ترین راه برای ارائه پیشنهادات شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشد

شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره 799608548  )93+( در میان بگذارید. اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما 

سودمند خواهند بود عبارتند از:

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید. )مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات و غیره(؟ 	

به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ 	

به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟ 	

از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا  نسخه چاپی؟  	

چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟ 	

نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟ 	

انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟ 	

به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟ 	

عالقه، ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟  	

عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان؟   	
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لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

متام نرشیات در ویب سایت www.areu.org.af قابل دسرتسی اند و اکرث آنها به صورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و 

ارزیابی افغانستان موجود میباشند. 

نویسندهنام نرشیهتاریخ
موجود به 
زبان دری

موجود به 
زبان پشتو

موضوع 
تحقیق

نوع نرشیه

جوالی 2020
تردد قاطرها و وسایط نقلیه: تولید 
و تجارت فرامرزی و شکل گیری 

اقتصاد سیاسی ننگرهار
دیوید منسفیلد

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

مقاله تحلیلی

جوالی 2020
هشدار جنسیتی در مورد کوید 19 

در افغانستان: تاثیر کوید 19 باالی 
زنانی که در کشت کوکنار مشغول اند

خربنامهجندر

مارچ 2020
 آیا دولت افغانستان میتواند در 
منازعه بین کوچی ها و ساکنین 

موفقانه مداخله کند؟

 داکرت انتونیو 
جیستوزی

√√
مدیریت منابع 

طبیعی
 پالیسی نامه 

مارچ 2020

 تکنالوژی و کمک های برشدوستانه 
در افغانستان: استفاده از تکنالوژی 

برای جمع آوری اطالعات و 
ارتباطات در رشایط نا امن 

داکرت مینا رودریگو
مصئونیت 
اجتامعی

مقاله مقدماتی

 جنوری 2020
مالیات، پیش رشط دولت سازی، 

مروری بر سیستم مالیاتی در 
افغانستان 

 رساج الدین ایثار
حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

دسامرب 2019
خشونت علیه زنان در انتخابات 

پارملانی سال 1397 افغانستان
 نواه کوبورن و محمد 

حسن وفایی
 مقاله اجاملیجنسیت√√

√√داکرت دیوید منسفیلدزون غذایی هلمند، توهم موفقیتدسامرب 2019
 مدیریت منابع 

طبیعی
مقاله تلفیقی

نوامرب 2019
منازعه کوچی - ده نشین در 

افغانستان کنونی
داکرت انتونیو 

جیستوزی
√√

مدیریت منابع 
طبیعی

مقاله تلفیقی

 سپتامرب 2019
روند اسکان کوچی ها در افغانستان 

و تاثیر آن بر منازعه
 داکرت انتونیو 

جیستوزی
√√

مدیریت منابع 
طبیعی

 مقاله اجاملی

می 2019
آفتاب با دو انگشت پنهان منیشود: 

مواد مخدر غیر قانونی و بحث ها 
روی توافق سیاسی در افغانستان

√√دیوید منسفیلد
مدیریت منابع 

طبیعی
مقاله معلوماتی

می 2019
پارملان افغانستان: وظایف و 

صالحیت های مندرج قانون اساسی 
و عملکرد آن بعد از سال 2001

داکرت شمشاد پرسلی، 
زملی مالیار

مقاله تحقیقیقانون اساسی√√
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مارچ 2019
زندگی با قرضه: محدودیت های 

قرضه غیر رسمی مصوونیت معیشتی 
در والیت هرات

تام شاه، احسان الله 
غفوری

√√
مصوونیت 

اجتامعی
مقاله مقدماتی

جنوری 2019
نقش دولت در مدیریت کوچ نشینی 

و نزاع بین کوچی ها-ده نشین ها
√√انتونیو گیستوزی

مدیریت منابع 
طبیعی

مقاله تحلیلی

دسامرب 2018
سازمان و تشکیالت ادارٔە عامه در 
پرتو قانون اساسی قانون اساسی 

2004 افغانستان

میرویس ایوبی، داکرت 
هارون رحیمی

مقاله تحلیلیقانون اساسی√√

نوامرب 2018
خشک و دور از آب: کشت 

خشخاش و آینده ی ساکنان مناطق 
دشتهای جنوب غربی افغانستان

√√ دیوید منسفیلد
مدیریت منابع 

طبیعی
مقاله تحلیلی

می 2018
ارزیابی تاثیر EUPOL در اصالحات 

پولیس افغانستان
√√قیوم رسوش

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

مقاله مقدماتی

نوامرب 2018
خشک و دور از آب: کشت 

خشخاش و آینده ی ساکنان مناطق 
دشتهای جنوب غربی افغانستان

√√دیوید منسفیلد
مدیریت منابع 

طبیعی
مقاله تحلیلی

اکتوبر 2018
نوسان بین امید و ناامیدی: رفتار 

رای دهی شهروندان کابل در 
انتخابات ولسی جرگه 2018

محمد مهدی ذکی، 
صدیقه بختیاری و 

حسن وفایی

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

مخترصنامه

اکتوبر 2018
دست بردن به خانه زنبور: مردم 

روستایی هلمند مبارزات ضد 
شورشگری را چطور میبینند

√√دیوید منسفیلد
مدیریت منابع 

طبیعی
مقاله تحلیلی

سپتامرب 2018
اهداف توسعه پایدار مربوط به 

صحت و نقش مراکز تحقیق 
پالیسی: ایجاد تحرک در جنوب آسیا

سید احمد میثم نجفی 
زاده

حامیت 
اجتامعی

گزارش

سپتامرب 2018
خشونت مبتنی بر جنسیت در میان 

کودکان بی جا شده داخلی در کابل: 
اقداماتی که باید انجام شود

لیه ویلفریدا و چونا 
چاوز

حامیت 
اجتامعی

پالیسی نامه

آگست 2018

سیاست ها در ماورای شواهد: 
مورد سوال قرار دادن ارتباط 

میان ارائه خدمات و مرشوعیت 
دولت در افغانستان

اشلی جسکن و 
اورځال نعمت

√
حامیت 

اجتامعی
مقاله تحلیلی

جوالی 2018
افراطگرا و فعال: افراطگرایی در 
بین محصالن پوهنتون در کابل  

هرات
ویدا مهران

حامیت 
اجتامعی

پالیسی نامه

می 2018
ارزیابی تأثیر EUPOL در 

اصالحات پلیس افغانستان
قیوم رسوش

حامیت 
اجتامعی

مقاله مقدماتی

می 2018
آب هرچه عمیق تر، آرام تر: 

کوکنار نا مرشوع و تحول دشت 
های جنوب غرب افغانستان

√√دیوید منسفیلد
مدیریت منابع 

طبیعی
مقاله تحلیلی





واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

شامره متاس: 548 608 799 )0( 93+

publications@areu.org.af :ایمیل

 www.areu.org.af :ویب سایت


	_30j0zll
	_3znysh7
	_2et92p0
	_tyjcwt
	_1t3h5sf
	_4d34og8
	_2s8eyo1
	_17dp8vu
	_lnxbz9
	_1ksv4uv
	_44sinio
	_2jxsxqh
	_1y810tw
	_4i7ojhp
	_2xcytpi
	_qsh70q
	_49x2ik5
	_147n2zr
	_23ckvvd
	_32hioqz
	_2grqrue
	_vx1227
	درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 
	در مورد نویسندگان
	پیشگفتار
	تعاریف
	مخففات
	چکیده
	مقدمه


	1.	روش شناسی 
	1 .1.	انتخاب ولایات و ولسوالی ها
	2 .1.	پروفایل های پاسخ دهندگان
	3 .1.	محدودیت ها و چالش ها

	2.	پیشینه و تاریخچه
	3.	یافته های ولایات
	1 .3.	ننگرهار
	2 .3.	بلخ
	3 .3.	بامیان
	4 .3.	کابل

	4.	مقایسه یافته ها
	5.	نتیجه گیری
	6.	سفارشات
	مأخذ


