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چکيده
در عصر جهانیشدن با اهمیت يافتن موضوع حقوق زنان ،تالشهايی در زمینه نقش زنان در فرايندهای مربوط به
صلح در سطح کالن و خرد انجام گرفته است .موضوع صلح در کشور افغانستان به سبب تحوالتی که طی سه دهه
گذشته با آن روبهرو بوده ،اهمیت يافته است .با توجه به شرايط مختلفی زنان در میان کشورهای گوناگون و از آنجا
که اين امر خود بر نقش زنان در فرايندهای صلح تأثیر میگذارد ،پژوهش حاضر بر موضوع نقش زنان در فرايندهای
مربوط به صلح در عصر جهانیشدن با تأکید بر کشور افغانستان تمرکز کرده است .پرسش اصلی پژوهش حاضر اين
است که زنان افغانستان چه نقشی در فرايندهای مربوط به صلح در اين کشور داشتهاند؟ اين پژوهش ابتدا بهطور
مختصر اقدامات بین المللی در زمینه نقش زنان در فرايندهای مربوط به صلح را بررسی کرده ،سپس ،بعد نقش زنان
افغانستان در روند صلح در اين کشور را بررسی کرده است .يافتههای پژوهش حاکی از اين است که زنان افغانستان
وضعیت متفاوتی طی دورههای گوناگون داشتهاند و در برخی دورهها از بسیاری از حقوق ابتدايی خود محروم بودهاند
و اين امر خود بر نقش آنها در روند صلح تأثیر گذاشته است .زنان فقط در طی سالهای گذشته حضور بیشتری در
روند صلح داشتهاند .پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی بوده و روش گردآوری اطالعات در آن مطالعات کتابخانهای
بوده است.
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مقدمه
قرن بیستم و بهویژه سالهای پایانی آن را میتووان دوران توهوه روزافوزون بوه
مسائل زنان دانست .از سالهای پایانی قرن بیستم نقش زنان در تحقو برناموههوای
توسعه افزایش چشمگیری داشته است .قرن بیستم را باید «قرن زنان» دانسوت زیورا
در شرایط آنها تحوالت اساسوی ر داده و در ررهوههوای اهتمواری ،اقتدوادی،
سیاسی و فرهنگی دگرگونیهای وسیعی انجوا گرفتوه اسوت .در هموه کشوورهای
ههان ،بهویژه کشورهای غربی ،وضعیت زنان نسبت به گذشته ارتقا یافته اسوت بوا
این حال ،همچنان اکثریت شایان توههی از زنان در سراسور ههوان ،شواهد ارموال
خشونتهای گوناگون هستند.
در ههان امروز که هر کشوری باید با حداکثر توان خود برای رشد و توسعه بوا
دیگر کشورها رقابت کند ،به زنان به رنوان نیمی از همعیت نمیتوان بیتوهه ماند.
آنان یکی از سرمایههای باارزش در هر کشور به ویژه در کشورهای در حال توسوعه
هستند .زنان به رنوان همعیت فعال ،در پیشرفت و توسعه همههانبوه هور کشووری
تأثیری مستقیمی دارند و راهبردهوای هور هامعوه توسوعهیافتوهای ،بایود بور مبنوای
مشارکت فعال زنان در امور اقتدادی ،سیاسی و اهتماری پایهریزی شود.
یکی از مباحث مهم در تاریخ زندگی بشر ،هلح بووده اسوت .برخوی کشوورها
نظیر افغانستان برای مدتهای مدیدی در تاریخ خود درگیر هنگ بودهاند و زنان به
رنوان نیمی از همعیت ،قربانی این هنگها شدهاند و فقدان هلح را تجربه کردهاند.
اکنون زمانی است که تحوالت پیچیده ههانی و پدیدههای فکری هدیودی افوراد را
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احاطه کرده است .یکی از این پدیدههای ردر حاضر ههانیشدن است .بوهنودرت
میتوان هامعهای را یافت که ههانیشدن را تجربه نکرده باشد اموا ایون پدیوده در
نقاط گوناگون و بر اقشار مختلف آثار متفاوتی را بر های گذاشته اسوت .هولح بوه
رنوان یکی از دغدغههای بشر طی تاریخ در ردور حاضور ،همچنوان اهمیوت دارد.
برای رسیدن به هلح پایدار ،رادالنه و فراگیر نیازمنود توهوه بوه نیموی از همعیوت
یعنی زنان است .امروزه با اهمیت نقش زنان ،توهه به نقش آنها در هولح بویش از
گذشته احساس میشود.
در پژوهش حاضر سعی شده است رالوه بر هدف اهلی که بررسی نقش زنوان
افغانستان در فرایندهای مربوط بوه هولح در ردور ههوانیشودن اسوت ،وضوعیت
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سیاسی ،اقتدادی و اهتماری زنان افغانستان در گذر زمان نیز بهطور اهمالی بررسی
شود.

مباني نظری
جهانيشدن

در تعریف هامع و مانع پدیده ههانیشدن ،میان هواح نظوران و اندیشومندان
اهماع وهود ندارد و هور دسوته بوه تناسو

برداشوتی کوه از ایون پدیوده دارنود و

پیشزمینههای ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بدان تعل دارنود ،تعریوف خاهوی از
این پدیده بیان کردهاند (میرمحمدی ،1831 ،ص .)2آنچوه تعریوف ههوانیشودن را
دشوار میکند ،فرایندهای گوناگون و گواه متعارضوی اسوت کوه در آن وهوود دارد.
نوپابودن مطالعات و نظریهپردازیهای انجا گرفته از یک طرف ،و چندوههیبوودن
و پیچیدگی این پدیده از دیگر سوی ،بارث شده است نتوان تعریفی واحد بیان کرد
(گل محمدی ،1838 ،هص11و .)12رلوی رغوم تعریوف هوای گونواگون در زمینوه
ههانی شدن ،بیشتر دانشمندان بر یک تعریف اتفاق نظر دارند و آن هم درهمتنیدگی
و پیوند بیشتر و غیرسرزمینیشدن به سب

گسترش تعامولهوای بوینالمللوی اسوت

(حاهی یوسفی ،1833 ،هص11و .)11پدیده ههانیشدن ابعاد و الیههای متعوددی
دارد .از نظر مک گرو ههانی شدن فرایندی چندبُعدی است که ابعواد و حووزههوای
مختلف اقتدادی ،سیاسی -اهتماری ،فرهنگی و محیط زیسوتی را شوامل مویشوود
(قری  ،1831 ،ص.)11
صلح

هلح در لغت به معنای سازشکردن و آشوتی و تراضوی میوان متنوازرین اسوت
(ندیری ،1833 ،ص .)2از هلح تعریفهای مختلفی وهوود دارد از هملوه هولح

نقش زنان در

مساوی است با فقدان هنگ .اما امروزه با دیدی همه هانبه هلح بوه معنوای فقودان

فرايندهای مربوط

هنگ نیست ،بلکه مفهو گستردهتری دارد که شامل موارد مختلف امنیتی (از همله

به صلح در عصر ...
( 973تا )911

اقتدادی ،سیاسی ،نظامی ،اهتماری و زیست محیطی) است (شفیعی.)1831 ،
رابطة جهانيشدن و صلح

ههانیشدن ،فرایندی پیچیده است و بر هر هنبوهای از زنودگی بشور ،از هملوه
دیپلماسی تأثیر میگذارد .ههانی شدن به فعالیتهوای دیپلماتیوک منجور مویشوود،
به طوری که در دنیای کنونی ،رونود تکواملی دیپلماسوی از دیپلماسوی کالسویک بوه
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دیپلماسی چندهانبه ،دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی هوشمند در حال وقوع اسوت.
در واقووع ،دیپلماسووی فرهنگووی بووا تأکیوود بوور رویکردهووای مبتنووی بوور همزیسووتی
مسالمت آمیز ،تبادل مراودات و ارتباطات فرهنگی به ایجاد هامعهای ههانی براساس
امنیت ،حقوق بشر ،آزادی ،مرد سواالری و هولح منجور مویشوود .بوهطوور کلوی،
هلح سازی یکی از فرریات ههانیشدن فرهنگ است .دیپلماسی فرهنگی به رنووان
ابزاری انعطاف پذیر و کارآمد سیاست خارهی ،به تفاهم ،هلح و ثبوات بوینالمللوی
منجر میشود (شهرا نیا و نظیفی نائینی ،1832 ،ص.)113
حقوق زنان

به ارتقاد بسیاری از حقوقدانان« ،حقوق زن همان حقوق بشر است» .معنای این
همله این است که حقوق زن از حقوق بشر تفکیکناپذیر است .اسوناد و تعهودات
بینالمللی در زمینه حقوق بشر کامالً قابل تسوری بوه «حقووق زنوان» اسوت .اسوناد
بین المللی حقوق بشر به گونهای بیطرف و فارغ از هنسویت در رابطوه بوا حقووق
انسانها میباشند و در راستای بیان تسواوی هموه مورد اروم از زن و مورد هسوتند
(وثوقی ،1833 ،ص .)13حقوق بشر به معنای امتیازات کلی است که هر فرد انسانی
براساس طبع ،ذات ،شأن و مقا خویش ،هم به نفس انسانبوودن (نگورش فوردی و
درونی) ،و هم به لحاظ نقش کلی در ههوان هسوتی و در ررهوه روابوط همعوی و
درون سازمان اهتماری (رویکرد همعی ،خارهی و بیرونی) از آن برخوردار اسوت.
البته هک دانلی ،1بر این ارتقاد است که حقوق بشر ،مجموع حقوقی است کوه هور
فرد ،به واسطه انسان بودن دارد و فقط به بعد اول این تعریف یعنی نگرش فوردی و
فصـلنامه
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درونی میپردازد (سازمند ،1831 ،ص.)11
ضمن اینکه حقوق بشر مربوط به زنان بخوش هوداییناپوذیر و تقسویمناشودنی
حقوق بشر را است ،زنان به لحاظ هنسیت خود نیازمنود حقووق ویوژه خوود نیوز
میباشند .در اردار مختلف زنان به لحاظ تفاوتهای بیولوژیک و هز آن با موردان،
بسیاری از حقوق بشر را که هر انسانی هدای از مرد یا زن بودن باید دارد ،به لحاظ
زنبودن از دست دادهاند و رالوه بر این ،زنان از حقوقی که بایود بوه دلیول ویژگوی
زن بودن دارا باشند ،محرو ماندهاند .بنابراین ،در تعریف حقوق زن هم باید حقوقی
را که به لحاظ انسانبودن و هم حقوقی را که مختص به هونس زن اسوت گنجانود
1. Jack Donnelly
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(وثوقی ،1833 ،ص .)13بهطور کلی ،حقوق زن ربارت است از «حقوقی که زن بوه
لحاظ انسانبودن و به لحاظ زن بودن یعنی هنسیت او بورای زنودگی انسوانی خوود
بدان نیازمند است» (شایگان ،1831 ،ص.)131
اقدامات زنان در عرصه صلح بينالمللي
وقوع مخاهمات مسلحانه گسترده در دهه هوای اخیور ،حواکی از آن اسوت کوه
وقوع هنگ و مخاهمات مسلحانه گروه های مختلف ارم از کودکان ،زنان ،مردان و
سالخوردگان را تحت تأثیر قورار داده اسوت .توهوه بوه آثوار متفواوت مخاهومات
مسلحانه بر زنان ،سب

شده است اقداماتی در ررهه بینالمللی در رابطه با موضوع

زنان ،هولح و امنیوت بوینالمللوی انجوا گیورد (طواهری .)1838 ،زنوان اغلو

در

مخاهمات ،چه به رنوان مبارز و چه به رنووان فعواالن سیاسوی و اقتدوادی ،بورای
حمایت از خانواده خود فعالیت میکنند .البته امروز نقش زنان فراتر از مخاهومات،
بلکه به منزله روامل ایجاد و تحکیم دائمی هلح مورد توهه کارشناسان قرار گرفتوه
است .در حقیقت ،هلح پایدار بدون مشوارکت زنوان و گنجانودن چشوم انودازهای
هنسیتی در فرایندهای رسمی و غیررسمی هلح ،ایجاد نخواهد شد .زنان از گذشته
تا امروز در ارمال نفوذ و سازماندهی هلح و خلع سالح نقش فعوالی را بوه رهوده
داشتهاند .گروههای زنان که شامل رامه مرد  ،هبهههای چند حزبی و قومی تشکیل
شدهاند ،هلح را ترویج میکننود و اقودامات آشوتیهویانوه انجوا مویدهنود .آنوان
خواستار حذف تسلیحات کشتار همعی شدهاند و رلیه سالحهای کوچک مبوارزات
تبلیغاتی انجا دادهاند و در برنامههای هموعآوری سوالحهوا مشوارکت کوردهانود و
اطالراتی را درباره مینهای زمینی منتشر کردهاند (شادمانی ،1831 ،ص.)38
حضور نیروهای زن حافظ هلح به هنگا اهرای رملیات حفظ هلح یوک نیواز
مبر و اساسی است .در بسیاری موارد زنوان مویتواننود واوایف و مأموریوتهوای

نقش زنان در
فرايندهای مربوط
به صلح در عصر ...
( 973تا )911

نیروهای حافظ هلح نظیر کمکهای روان درمانی و همع آوری اطالرات در زمینوه
قربانیان خشونت هنسی و فیزیکی ،همکاری با زندانیان زن ،استقرار مجدد آراموش
و برگردانوودن زنووان درگیوور در مناقشووات و درگیووریهووای بووینالمللووی بووه زنوودگی
شخدیشان ،کمک به آموزش نظامی زنان در آکادمیهای پلیس را با کیفیت بهتوری
انجا دهند .تا کنون  8درهد از نیروهای نظامی حافظ هلح را زنان تشکیل دادهاند.
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اخیرا سه زن سمت ریاست نماینده ویژه دبیور کول و سوه زن سومت قوائم مقوا و
نماینده ویژه دبیرکل را در رملیات حفظ هلح به رهده گرفتهاند.

1

از طرف دیگر ،زنان نقش بسیار مهمی در بسویاری از فعالیوتهوای مربووط بوه
هنگ و هلح دارند .زنان به رنوان همکاران دیپلمواتهوا ،کوارگران اموور دفواری،
فاحشههای پایگاههای نظامی قربانیان غیرنظامی هنگوی هسوتند .بوه ربوارت دیگور،
هنگ فعالیتی نیست که فقط در خدمت مردان یا انحدار آنها باشود ،بلکوه هنوگ
فعالیتی مبتنی بر هنسیت و با وضعیتی خاص است که وضعیت تابعی را برای زنوان
ایجاد کرده است .با این حوال ،ایودئولوژی حواکم ایون اسوت کوه موردان هنگجوو
ردالت پیشه و زنان روامل زیبای حمایت شدهاند .بورای نمونوه اموی سووردلو بیوان
می کند که چگونه رملکرد هنبش ارتدوا

زنوان در آمریکوا در اوایول دهوه  11و

خواستههای آنان توانست تا رئیس همهور کندی را متقارد کند تا معاهودهای بورای
کنترل تسلیحات هستهای با اتحواد همواهیر شووروی بوه وهوود آورد (هکسوون و
سورنسون ،1831 ،هص 81و .)81
نهاد زنان ملل متحد به مثابه یکی از بازیگران کلیدی در اقودامات هولحهویانوه
می تواند بستر مناسبی را برای رسیدن به این اهداف فراهم کند ،این نهاد برای تحق
برنامههای خود در زمینه توهه به موضوع هلح اقدامات بهنسبت مفیدی انجوا داده
است .شورای امنیت با تدوی

برخی قطعنامهها به نقش و تووان ایون نهواد هوحه

گذاشته و به کارآمدی آن کمک کرده است .مهمترین رئوس این قطعنامهها مبنی بور
نقش دهی به زنان در مناط بحرانی همچون اوگاندا ،سودان ،همهوری دموکراتیوک
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

کنگو ،افغانستان ،کلمبیا ،هزایر سلمان و بوروندی از طری توسوعه اسوتراتژیهوای
هنسیت ،مشارکت فعال در برگوزاری انتخابوات و آمووزش تخددوی در رملیوات
هلح است.)www.unwomen.org( 2.
رویکرد ویژه این سازمان نسبت به سهم زنان در واایف مربوط به مقوله هولح
از این نظر اهمیت دارد که از بدو تأسیس تاکنون اهمیت ویژه ای بوه نقوش زنوان و
نگرش های مربوط به هنسیت در برنامه ریزی و رملیوات حفوظ هولح قائول بووده
است .تأسیس ارگانهای ویژه ای با رنوان کمیسیون مقوا زن در سوال  1311نقطوه
 .1برگرفته از  www.un.orgدر تاریخ 2016, January 16
 .2برگرفته از www.unwomen.org
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رطفی در مسیر ارتقای برابری و توسعه به شمار میرود .همانطور که این کمیسیون
ارالمیه مربوط به ازبینبردن خشونت رلیه زنان را در سال  1338تنظیم کرد کوه بوه
تدوی

مجمع رمومی سازمان ملل متحد رسید (ضیائی بیگدلی ،1838 ،ص.)811

روند دولتهای متخاهم در دهههای اخیر مبنی بر استفاده از ارتکا

به اشکال

مختلف خشونت هنسی رلیه زنان و دختران به رنوان تاکتیک و ابزاری نظامی ،این
ضرورت را ایجاد کرده است که اهالحات و اقداماتی در چارچو ساختار کنوونی
حفظ هلح و امنیت بین المللی ،برای ارتقای مشارکت و نقشپوذیری و حمایوت از
زنان انجا گیرد .یکی از راهکارهایی که در این ارتبواط مطورح شوده اسوت ارتقوای
حساسیت های هنسی در زمینه مخاهمات مسلحانه بوده است از همله در روانودا،
هائیتی ،لیبریا ،با همکاری نهاد زنان ملل متحد اقداماتی برای ارتقای مشارکت زنوان
در فرایند حفظ هلح و امنیت بینالملل اتخاذ شده است .برای نمونوه مویتووان بوه
اقداماتی نظیر ایجاد کمپینهایی در رابطه با موضوع زنان ،هلح و امنیت بوینالملول
در کشورها ،ایجاد کمیتههای تخددی برای حمایت از زنان و ایجاد هوندوقهوای
امانی برای زنان قربانی خشونت هنسی اشاره کورد 1.رویکورد سوازمان ملول متحود
همواره حاکی از ایجاد کمیسیون ها و کنفرانسهای با هدف ارتقوای کموی و کیفوی
تأثیرگذاری زنان در فرایند هلح به طور خاص ،پس از هنگ ههوانی دو و هنوگ
سرد است (هبوری و همکاران ،1831 ،ص.)113
بررسي وضعيت زنان افغان در گذر تاریخ
دوران پيش از طالبان

از زمان شکلگیری افغانستان کنونی تا زمان اماناهلل خان زنان در هیچ ررهوهای
مشارکت نداشتهاند .زنان نه فقط مشارکت نداشتهاند ،بلکه از انظار رمومی نیز غای

نقش زنان در
فرايندهای مربوط

بودهاند .هایگاه زنان در میان چهاردیواری بوده است .در زمان اماناهلل خان وضعیت

به صلح در عصر ...

زنان کمی تغییر کرد (قادری .)1832 ،امیر اماناللّه خان که از سوال  1313قودرت را

( 973تا )911

به دست گرفت ،هدف اهلیاش اهالحات و تغییرات بود .یکی از محورهای مهوم
اهالحات حکومت وی« ،تأمین برابری حقوق زن و مرد» بود .ملکوه ثریوا ،همسور
اماناللّه خان ،به رنوان اولین پایهگذاران حضور سیاسی و اهتماری زنان ،نقشی مهم
 .1برگرفته از www.unwoman.org
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را در این دوره ایفا کرد .نخستین سازمان زنان به نوا «انجمون حمایوت نسووان» در
این دوره تأسیس شد که ملکه ثریا در اهراییشدن همه این طورحهوا نقشوی فعوال
داشت .انجمن حمایت از نسوان توسوط دوازده نفور از زنوان و وکوالی کابول اداره
میشد .از دیگر اقدامات میتوان به امکان فراهمشدن تحدیل برای زنان اشاره کرد،
زیرا تا قبل از سال  ،1313فقط زنان مرفه و خانوادههوای سولطنتی امکوان تحدویل
داشتند .از دیگر اقدامات مهم در این دوره ،که حتی به سقوط رژیم کمک کرد ،رفع
حجا

بود .بهطور کلی ،برنامه مدرن سوازی افغانسوتان کوه از زموان امواناهلل خوان

( )1313-1323آغاز شد ،بارث تغییر وضعیت زنان شد .ایون تحووالت بوا واکونش
سران قبایل و خانوادههای سنتی مواهه شد و در نهایوت ،امواناهلل خوان شکسوت و
مجبور به ترک وطن شد (حسینی ،1831 ،هص 113و .)111
اهالحات زمان امان اهلل خان ،با حاکمیت یافتن امیر حبیو اهلل ملقو
سقا» در  1813شمسی به بنبست رسید .به تعبیر اغل
«فاهعه ای در تاریخ افغانستان محسو

بوه «بچوه

محققان دوران حکوموت او

مویشود» کوه مورد در انودک مودتی از او

روگردان شدند .وضعیت زنان نیز ،همچنان با مشکالت بسیار باقی مانود .بوه هموین
سب  ،رمر حکومت حبی اهلل شاه ،بیش از دو ماه طوول نکشوید .در زموان محمود
نادرشاه هم قوانینی هدید تدوی

شد و مخالفت با اهالحات زمان اماناهلل خان به

شکل دیگری پیگیری شد و زنان مجدداً مکلف به حجا

شوده و از آمووزش منوع

شدند (توکلی ،1833 ،ص.)1
با پیدایش نیازهای هدید در هامعه ،که آموزش دختوران را ضوروری مویکورد،
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

فرهت برای تحدیل زنان در سطح محدود ،آن هم فقوط در شوهرها مهیوا شود .در
دوره محمدااهرشاه نخستین گا ها برای بور پوایی نظوا مشوروطه و محودودکردن
اختیارات خانواده شاهی برداشته شد .طب قانون اساسوی قووه مقننوه متشوکل از دو
مجلس با رنوان «ولسی هرگه» و «مشرانو هرگه» تأسیس شد .در این دوران ،بورای
اولین بار در تاریخ افغانستان ،چهار زن با برنامههای هداگانوه بوه رضوویت «ولسوی
هرگه» انتخا

شدند و در شورا ها گرفتند (فرهنگ،1831 ،

ص.)313

به دنبال کودتای داوودخان و ارال نظا همهوری ،نظوا مشوروطه ملغوی شود.
اقدامات ترقی خواهانه در دولت داوودخان که در زمان اماناهلل خان شروع شده بود،
در سال  1883شمسی ،مجدداً پیگیری شد .در این دوره ،تعدادی از زنان شهرنشوین
از حقوق سیاسی و اهتماری برخوردار شدند و اولین هیئت زن در سوال  1823بوه
311

سازمان ملل متحد فرستاده شد و در سال  1881زنان توانستند ح رأی کس

کننود

و در همین زمان زنی بهرنوان وزیر هوحت راموه بوین سوالهوای  1811توا 1813
مندو

شد و اولین گا های مشارکت سیاسی زنان پایهریزی شد (حسوینی،1831 ،

هص 111و .)111
با کودتای نورمحمد ترهکی و معاونش ،ببرک کارمل ،که گرایشهای کمونیسوتی
داشتند ،قوانینی از سوی «شورای انقال

همهوری دموکراتیک افغانستان» تدووی

شد که تغییر نظا و تفکر اهتماری ،و گذر از نظا قبیلوهای و طایفوهای بوه نظوا و
تفکر سوسیالیستی را دربرداشت .دوران حکومتهای سوسیالیستی و کمونیسوتی در
افغانستان ،مقطعی مهم ،بهویژه برای زنان است ،بهطوری که ریشه بسیاری از وقوایع
سیاسی در طی سالهای گذشته را میتوان در دوران این حکومتها یافت .زنوان در
این دوران به پیشرفتهای زیادی دست یافتند .برخی اهالحات انجا گرفته در این
دوره ربارتاند از ملغی کردن رسو سنتی ازدواج ،باالبردن سن بلوغ دختران توا 11
سال ،ممنوریت پوشیدن برقع ،اهبار مردان به تراشیدن ریش ،تحدیالت و آمووزش
اهباری برای دختران ،ح رأی زنان اشاره کرد .اما در دوران طالبان درست رکوس
این اهالحات ،همراه با خشونت فزاینده انجا گرفت (هادقی ،1831 ،ص.)131
تهاهم نظامی شوروی به افغانستان به مدت ده سال از  1333تا  1333به هنوگ
داخلی گستردهای منجر شد و در نهایت ،به دلیل ناکامی روسها در مهار آن موه
شد که شوروی در سال  1333افغانستان را ترک کنود .بوا خوروج شووروی و قطوع
کمکهایی که از هان

این کشور میشد ،حکومت نجی اهلل ضوعیف و در نهایوت،

سقوط کرد .این واقعه سرآغاز دوره نوین از تغییرات سیاسی در افغانسوتان بوود کوه
مسائل اهتماری را بهشدت تحت تأثیر قرار داد (توکلی ،1833 ،ص.)21
با سقوط نجی اهلل از قدرت ،دوره دو هنگهای داخلی از  1332تا  1333آغاز

نقش زنان در

شد و این بوار میوان مجموروهای از نیروهوای افغوانی انجوا گرفوت و بوا تدورف

فرايندهای مربوط

افغانستان توسط طالبان در سال  1333این هنگها پایان یافت .بیشترین واکونش در

به صلح در عصر ...

مقابل اهالحات دولتهای چپگرا وقت کابل در ارتباط با زنان ،توسط تشوکیالت

( 973تا )911

اسال گرا ،که بهتدریج به نا مجاهدین شناخته شدند ،انجوا گرفوت .مجاهودین در
واکنش به سیاستهای چپ گرایانه کابل و به دلیل باورهایی که بوه اسوال منتسو
میکردند ،مخالف تحدیل زنان و کار بیورون از خانوه بودنود .اهوور حرکوتهوای
افراطی اسالمی در دوران پس از کمونیسم و نیز دولت طالبان ،تا حد زیادی معلوول
سیاستهای ارمالشده در دوران اشوغال شووروی در افغانسوتان اسوت .تهدیود بوه

313

کنارگذاشتن برقع در زمان کمونیستها روی دیگر سکه پوشیدن اهبواری برقوع در
دوره حکومت اسالمی و دوره طالبان بود (هادقی ،1831 ،ص.)131
دوره طالبان

در دوران هنگهای داخلی مجاهدین افغوان در نیموه اول دهوه  ،31طالبوان بوه
رهبری مالرمر به قدرت رسیدند و با استفاده از نا مذه  ،شریعت و قانون اسوال
به یک حز

سیاسی مبدل شدند و با هودور فرموان و بوهکوارگیری زور شوالق و

سرنیزه پنج سال با نا امارت حکومت راندند .طالبان با نادیدهگرفتن همه ارزشهای
انسانی ،قوانین خاهی را با نا شریعت و اسال به مرد افغانسوتان تحمیول کردنود
(توکلی ،1833 ،ص.)1
دوره طالبان یکی از تاریکترین دورانها در تواریخ ایون کشوور اسوت .در ایون
زمان افغانستان در یک انزوای کامل به سر میبرد و زنان به رنوان نیمی از همعیوت
از ابتداییترین حقوق خود محرو بودند .رهبران رژیم طالبان با دیدگاه یکسویه و
خشک مانند اررا

دوره هاهلیوت بوه زنوان نگواه مویکردنود (طوالبی .)1831 ،بوا

بهدست گرفتن قدرت توسط طالبان مشارکت نسبی زنان در امور سیاسی و اهتماری
نادیده گرفته شد و این امر بهشدت از سوی نیروهای مذهبی حاکم موورد مخالفوت
قرار گرفت (مقدودی و غلهدار ،1831 ،ص .)33با دستیابی طالبان به قدرت ،زنوان
سیر قهقرایی را تجربه کردند .آنان از ابتداییترین حقوق شهروندی محورو شودند.
از اقدامات انجا گرفته در این دوران مویتووان بوه ممنوریوت از تحدویل ،اشوتغال،
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

گشت وگذار و خرید مگر اینکه با شوهر و یا یکی از محار و همچنوین ،منوع کوار
زنان در مؤسسات خیریه و امداد خارهی حتی با چادر اشاره کرد .به طور کلی ،این
اقدامات و ده ها دستور دیگر در ردر طالبان همگی به محدورشدن زنان در خانهها
منجر شد (حسینی ،1831 ،ص.)111
افغانستان در طی سالهای پایانی قرن بیستم دوره بسیار دشواری را تجربه کورد
اگر با نگاهی مقایسهای به وضوعیت زنوان نگریسوته شوود ،تجربوه زنوان در دوران
مجاهدین و طالبان در مقایسه با دوران کمونیستی بهمرات

سختتر و تلختور بووده

است (هوادقی ،1831 ،ص .)131در دوران طالبوان سوختتورین محودودیتهوا و
رفتار های غیرانسانی را به نا اسال تجربه کردند .طالبان زنان را از ورود به ررهوه
311

رمومی منع و آن ها را به ررهه خدوهی محدود کردند ،اما با سقوط طالبوان و بوا

کمک کشورهای غربی تالشهای گستردهای شروع شد تا این محرومیتها برطرف
شود (کوالیی ،1832 ،هص 221و .)221
دوره پساطالبان

سالهای اولیه بعد از سقوط طالبان ،دولت هدید افغانستان گوا هوای مهموی را
برای حذف محدودیت هایی که طالبوان دربواره حقووق زنوان ایجواد کورده بودنود،
برداشت .در سال  ،2111حکومت افغامستان قوانون هدیودی را تدووی

کورد کوه

براساس آن همه شوهروندان افغوان حقووق مسواوی دارنود .در اوایول سوال ،2118
افغانستان به کنوانسیون محو تبعیض رلیه زنان 1ملح شود .در سوال  ،2113وزارت
امور زنان طرح رمل ملی را برای زنان را تدوی

کرد کوه تسواوی کامول زنوان را

محق میکرد .دوره پساطالبان را مویتووان ردور هدیودی بورای زنوان افغانسوتان
دانست .از تحوالت انجا گرفته در این دوره میتوان به دستیابی زنان به فرهتهای
آموزشی ،بهرسمیتشناختن هایگاه و حقوق زنان در سیاست اشاره کرد .آنها طبو
قانون اساسی ح انتخا شدن و انتخا کوردن را بوه دسوت آوردهانود و در قوانون
انتخابات این ک شور آمده اسوت کوه از هموع کاندیوداهای هور والیوت حوداقل دو
کاندیدای زن باید به پارلمان راه یابد .با وهود این ،با توهه به اینکوه افغانسوتان 81
والیت دارد ،تا کنون حداقل  13زن به رنوان نماینده در مجلس نمایندگان و  28زن
در مجلس سنا حضور پیدا کردهاند (طالبی.)1831 ،
بررسي وضعيت زنان افغانستان در عصر جهانيشدن
در ادامه ،وضعیت سیاسی (حضور زنان در پارلموان  -قووه مجریوه) ،اقتدوادی

نقش زنان در

(نر بیکاری – نر نیروی کار زنان) و اهتماری نر سواد – امید به زندگی) زنان

فرايندهای مربوط

افغانستان براساس آمارهای سازمانهای بین المللی در ردور ههوانیشودن (-2113

به صلح در عصر ...

 )1331بررسی شده است.

( 973تا )911

وضعيت سياسي زنان افغان ()3111-1137

مشارکت سیاسی زنان به آن معنا و مفهومی که امروزه پوا بوه ررهوه گفتموان و
1. CEDAW

311

متون نظری سیاسی گذاشته است ،در هامعه افغانستان کمتور مجوال اهوور و رشود
داشته است .روی کار آمدن طالبان نیز نقطه پایانی برای همه تالشهایی بود که هور
چند هزئی در دوران ما قبل طالبان پیگیری شده بود (حسینی ،1831 ،هوص 118و
 .)111فقط بعد از خروج طالبان در این کشور میتوان گفت مشارکت زنوان انودکی
بهبود یافته است .از آنجا که هدف بررسی وضعیت زنان افغانستان از لحاظ سیاسوی
در ردر ههانیشدن است ،بنابراین ،در این ادامه میزان نمایندههوای زن در پارلموان
و وزرای زن در این بازه زمانی بررسی میشود.
الف) حضور زنان در قوه مقننه ()3111-1131

از آنجا که در دهه اول ههانیشدن ،افغانستان درگیر هنگهای داخلی و بعود از
آن حضور طالبان است ،بنابراین ،در این دوره زنان نهفقط از حقوق سیاسی ،بلکه از
حقوق ابتدایی خودشان هم محرو شده بودند .براساس آمارهای اتحادیه بینالمللی
پارلمان ،فقط بعد از خروج طالبان از کشور ،زنان موف شدند مجدداً بعد از گذشت
سالها به پارلمان راه یافتند .آنها در انتخابات  ،2111با کس
 213کرسی و در انتخابات  2111هم با کس

 13کرسی از مجموع

 13کرسی از مجموع  213کرسی بوه

موفقیت بیسابقهای در تاریخ افغانستان نائل شدند .در حقیقت ،افغانسوتان از لحواظ
حضور نمایندهای زن در پارلمان طی سالهای گذشته در رنکینگ ههوانی هایگواه
بهنسبت باالیی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه کس

کرده است.

1

ب) حضور زنان در قوه مجریه ()3111-1131
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

در دهه اول ههانی شدن فقط دو زن توانستند به کابینه راه یابند ،که ربارتاند از
معدومه ردمتی وردک 2به رنوان وزیور آمووزش ،و هواحه فوروک ارتموادی 8بوه
رنوان وزیر امنیت اهتماری .اما از سوال  2112توا سوال  2111تعوداد وزرای زن و
معاونان زن وزرا در افغانستان نسبت به گذشته بهطوور چشومگیری افوزایش داشوته
است .حضور زنان طی این سالها در وزارتخانه امور زنان بیشوتر بووده اسوت ،اموا
آنها در وزارتخانههای دیگر نظیر ،آموزش ،بهداشت ،کشور ،هوانوان ،کوار و اموور
اهتماری ،معلوالن و شوهدا ،اطالروات و فرهنوگ و وزارت مربووط بوه پناهنودگان
حضور یافتهاند

).(Worldwide Guide to Women in Leadership, 2016
1. Inter-Parliamentary Union, database 1996-2016
2. Masoma Esmati Wardak
3. Saleha Faruk Etemadi
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شکل  .1نرخ نیروی کار زنان افغانستان ()The Global Economy, 2016( )1991-6112

ج) وضعيت اقتصادی زنان افغان ()3111-1131
نرخ نيروی کار زنان در افغانستان

نر نیروی کار زنان افغانستان طی سالهای ( )1331-2111فراز و نشی هوایی
را تجربه کرده است ،اما نسبت به سال  1331که نر نیروی کار در میان زنان برابور
 11/31درهد بود به  13/12درهد در سال  2111افزایش داشته است.
براساس شکل  ،1طی این دوره زمانی ،زنان در سوال  2111بوه کمتورین میوزان
یعنی  11/83درهد و در سال  2111هم به بیشترین میزان از نر نیروی کار دسوت
یافتهاند.
نرخ بيکاری زنان در افغانستان

نر بیکاری زنان افغانستان در دهه اول ههانیشدن نسبت بوه دهوههوای دو و
سو آن به استثنای سالهای  2111و  2112از دهه دو  ،کمتر بوده است .طوی ایون
بازه زمانی ،کمترین نر بیکاری مربوط به سال  ،2112که برابر با  1/3درهد اسوت
و بیشترین نر بیکاری مربوط به سال  ،2111برابر با  18درهد بوده است.

نقش زنان در
فرايندهای مربوط
به صلح در عصر ...
( 973تا )911

شکل  .6نرخ بیکاری زنان افغانستان ()The Global Economy, 2016( )1991-6112
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د) وضعيت اجتماعي زنان افغان ()3111-1137
اميد به زندگي زنان در افغانستان

شکل  8مربوط به آخرین آمار بانک ههانی در زمینه نور امیود بوه زنودگی در
میان زنان افغانستان در ردر ههانیشودن ( )1331-2111اسوت .دادههوا حواکی از
افزایش نر امید به زندگی در طی این سالها است .در سال  ،1331امید به زنودگی
در میان زنان افغانستان  11/33سال و در سال  2111به  11/33سال افوزایش داشوته
است.

شکل  .3امید به زندگی زنان افغانستان (.)World Bank, 2015) )1991-6112

براساس آخرین آمار که توسط مؤسسات دیگر همعآوری شده است ،نر امیود
به زندگی زنان افغان در سال  2111به  12/3سال که نسبت بوه سوال  2111انودکی
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

کاهش داشته است ) .(Index Mundi, 2017در سال  ،2113نر امید به زندگی زنوان
افغان به  18/11سال افزایش یافته است و در رنکینوگ ههوانی در رتبوه  221قورار
گرفته است و هزء پایین تورین کشوورهای از لحواظ نور امیود بوه زنودگی اسوت
(.)Geoba, 2017
نرخ سواد زنان بزرگسال ( 31سال به باال) در افغانستان

نر سواد زنان باالی  11سال ،شاخص آماری که درهد زنان باسواد بواالی 11
را که توانایی خواندن و نوشتن به همراه فهم یک همله خبری در ارتباط با زنودگی
روزانه را دارند ،نشان میدهد

).(Index Mundi, 2017

آمارهای منتشرشده از وضعیت آموزشی زنان افغانستان چندان خوشایند نیسوت.
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براساس آمار وزارت زنان افغانستان در سال  ،1833سوهم دختوران در مودارس 83

درهد و در دانشگاهها  13درهد بود .فقوط  23درهود از معلموین و  11درهود از
استادان دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند که هموه ایون آمارهوا نشواندهنوده ایون
حقیقت تلخ است که سوهم زنوان در ررهوه تعلویم و تربیوت و تحدویالت روالی
دانشگاهی بسیار ناچیز است (حسوینی ،1831 ،ص .)113براسواس دادههوای بانوک
ههانی ،در سال  ،1333فقط  1/33درهد از زنان باالی  11سال باسواد بودنود و در
سال  ،2111به  13/11درهد افزایش و در سوال  2111بوه  28/33درهود افوزایش
داشته است (.)World Bank, 2017
نقش زنان افغانستان در صلح
افغانستان برای رسیدن به هلح و سعادت دائمی نیازمنود همکواری و مشوارکت
فزاینده زنان در سیاست و اهتماع است .زنان در این کشور به مثابه یک منبع بوالقوه
هستند که میتوانند در آینده کشور نقش بسزایی داشته باشند .آنها ح  ،ارفیوت و
آرزوی این را دارند که در شکوفایی آینده افغانستان سهم بگیرند .تالشهای شایان
توههی برای بهبود وضعیت زنوان افغانسوتان در ررهوههوای سیاسوی ،اقتدوادی و
اهتماری انجا گرفته است (طالبی .)1831 ،در این مبحث نقش زنوان افغانسوتان در
روند هلح در سطح خرد با استفاده از شاخصهوای مربووط بوه سوطح خورد نظیور
سازمانهای غیردولتی ،شورای هلح به مثابه نهاد دولتی و گفتمان افغانهوا پیراموون
هلح (گفتمان مرد ) و سایر اقدامات نظیر کنفرانس ،سمینار ،ورکشاپ و سمپوزیو
مورد مداقه قرار میگیرد.
نقش سازمانهای غيردولتي زنان در روند صلح

نقش زنان در

سازمانهای غیردولتی طوی سوالهوای گذشوته توسوعه چشومگیری داشوتهانود.
سازمان های غیردولتی زنان برای ارتقای موقعیت اهتماری سیاسی ،اقتدوادی زنوان

فرايندهای مربوط
به صلح در عصر ...
( 973تا )911

در همه کشورهای ههان توسعه یافتهاند .در ادامه ،مهمترین سازمانهوای غیردولتوی
در رابطه با هلح در افغانسوتان معرفوی مویشوود .مؤسسوه برابوری بورای هولح و
دموکراسی ،1دفتر ارتباط ،2حرکت سمون ،هرگه هماهنگى نهادهاى مودنی ،مؤسسوه
1. Equality for Peace and Democracy
2. The Liaison Office
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ابتکار آزاد و مدنی بورای هولح ،1مؤسسوه رفواه بشور ،2مؤسسوه حقووق بشوری و
دموکراسی افغانستان ،8ابرار ،1مؤسسوه انکشوافی افغوان ،1همکواری بورای هولح و
انکشاف ،1مؤسسه آموزشی و تحقیقوی هولح ،3مرکوز انکشوافی وتربیووی افغوان،3
مؤسسه روزنه هلح زنان و بازسازی افغانستان ،3همکاری برای هولح و وحودت،11
مجتمع تحوول هولح آمیوز افغانسوتان ،11انسوتیتو تحقیقواتی زنوان ،هولح و امنیوت
افغانستان ،12مرکز تعلیموى زنوان افغوان ،18مؤسسوه انکشوافی سونایی ،11فدراسویون
نهادهای هامعه مدنی ،11شبکه زنان افغان( 11آژانس خبری پژواک.)1832 ،
از میان سازمانهای یادشده ،در برخی از این سازمانها زنان نقش فعوالی را ایفوا
میکنند .از آنجا که یکی از اهداف این سازمانها هلح است ،زنان با فعالیت در این
سازمانها میتوانند نقش مؤثری در هلح افغانستان ایفا کنند .در اینجا توالش شوده
است بهطور مختدر این سازمانها معرفی شود.
الف) مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسي

مؤسسه برابری برای هلح و دموکراسی یک نهاد غیردولتی ،غیرانتفواری اسوت.
این مؤسسه در سال  2111توسط نرگس نهان تأسیس شود .مؤسسوه برابوری بورای
هلح و دموکراسی برای ارتقای ارفیت هوانان و زنوان فعالیوت مویکنود توا آنهوا
نیازمندیهوا و ضورورتهایشوان را در فراینودهای انکشواف ،هولح و دموکراسوی
انعکاس دهند .از دیگر اقدامات این مؤسسه میتوان به بسیجکردن زنان در راسوتای
فای آمدن با چالشهای بیثباتی که افغانستان با آن دست بوه گریبوان اسوت ،اشواره
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317
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کرد.
1. Civil liberal initiative for peace
2. Organization of Human Welfare
3. Afghanistan Human Rights and Democracy Organization
4. Afghan Amputee Bicyclists for Rehabilitation and Recreation
5. Afghanistan Development Association
6. Cooperation for Peace and Development
7. Peace Training and Research Organization
8. Afghanistan Center for Training and Development
9. Peace Windows Women Rehabilitation Organization for Afghanistan
10. Cooperation for Peace and Unity
11. Peaceful Transformation of Afghanistan
12. Women Peace & Security Research Institute
13. Afghan Women's Educational Center
)14. Sanayee Development organization
15. Federation of Afghanistan's Civil Society
16. Afghan Women’s Network

ب) مؤسسه ابتکار آزاد و مدني برای صلح

مؤسسه ابتکار آزاد و مدنی بورای هولح در سوال  2112تأسویس شود کوه یوک
مؤسسه غیرانتفاری ،غیرسیاسی و مستقل میباشد که به منظوور رشود فرهوتهوای
اهتماری برای زنان و هوانان ،برنامههای آگاهیدهوی و ارتقوای ارفیوت را فوراهم
میکند ،تا آنان بتوانند در فعالیتهای مدنی مانند انتخابوات ،حکوموتداری خوو ،
حاکمیت قوانون و حقووق بشور اشوتراک کننود .بیشوتر فعالیوتهوای ایون نهواد در
والیتهای کابل ،پروان ،کاپیسا و پنجشیر متمرکز است و در سایر والیات هم قدد
فعالیت دارند ).(Civil liberal initiative for peace, 2012
ج) ابرار

ابرار مؤسسه ای محلی ،غیرانتفاری و غیرسیاسوی اسوت کوه در سوال  1332بوه
منظور یکپارچگی اقتدادی – اهتماری و توانبخشوی معلوولین و سوایر گوروههوای
آسی پذیر هامعه تأسیس شد .اولین کار آن آموزش دوچرخهسوواری بوه معلوولین
بود .هدف افزایش استقالل افراد معلول و هرفههویی در هزینههای رفتوآمد ایون
افراد بود .به مرور زمان ررهه فعالیت این مؤسسوه گسوترش یافوت و برناموههوای
اهتماری هم برای زنان و کودکان برای نیازهایشان طراحی کرد .همچنان ،ابرار برای
توسعه اهتماری ،افزایش آگاهی افراد معلول از حقوقشان و دفع نگرشهای منفوی
در زمینوه افوراد نواتوان نیوز فعالیوت مویکنود

(Afghan Amputee Bicyclists for

) .Rehabilitation and Recreation, 2016در سوال  2111لویال احمودی 1و در سوال
 2111زرالشت فیزی 2در این مؤسسه

رضو شدند ( AABRAR's Board Members,

.)2016
نقش زنان در

د) مؤسسه انکشافي افغان

فرايندهای مربوط

مؤسسه انکشافی افغان سازمانی غیردولتی ،غیرانتفاری و غیرسیاسی است که
خدمات انساندوستانه و توسعهای را برای افغانها ررضه میدهد .از سال  1331تا

به صلح در عصر ...
( 973تا )911

به حال ،در بخشهای مختلف خدمات گوناگونی را در سراسر افغانستان برای افراد
محتاج و آسی دیده ررضه کرده است .این نهاد میخواهد با دفاتر والیتی شورای
1. Leila Ahmadi
2. Zarlasht Faizi
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هلح کار کند که به حیث همکاران کلیدی فرایند هلح ،ارفیتهای آن ارتقا یابد
یکی از ارضای این سازمان در سمت مشاور هنسیتی یک خانم با نا ملیحه رزیز

1

است ).(Afghan Development Association, 2017
ه) مؤسسه روزنه صلح زنان و بازسازی افغانستان

مؤسسه روزنه هلح زنان و بازسازی افغانستان مؤسسهای غیرحکومتی و
غیرسیاسی است که برای بهبود زندگی مرد بهویژه زنان فعالیت دارد .این مؤسسه
تالش دارد تا با ایجاد ارفیتهاى اقتدادی ،اهتماری ،وفرهنگی ،زنان را قادر کند
در روند تدمیمگیری و دولتداری بیشتر سهیم شوند .این مؤسسه برای افزایش
دسترسی مرد به نهادهای ردلی در والیت قندوز طرح شده است .در هریان تطبی
فعالیتها ،انتظار میرود حدود  1111رضو پلیس محلی آموزشهایی را در زمینه
میانجیگ ری و مسائل حقوقی دریافت کنند تا بتوانند در حل منازرات در
محالتشان ،بهطور مؤثر و مناس

پاسخ بگویند (آژانس خبری پژواک.)1832 ،

و) سازمان همکاری برای صلح و وحدت

سازمان همکاری برای هلح و وحدت سازمانی غیرانتفاری است که تقریباً دو
دهه تجربه در زمینه ترویج هلح و ردالت اهتماری دارد .این سازمان در سال
 1331تأسیس شده ،و در طول دهه گذشته ،بیش از  111پروژه در بیش از 21
والیت افغانستان اهرا کرده است .این پروژهها شامل طرحهای پژوهشی ،مدیریت
هلح و هنگ ،آموزش خالقانه و ایجاد هلح ،برنامهنویسی و رسانهها بوده است.
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

رالوه بر این ،این مؤسسه دورههای آموزشی هلح برای بیش از  81111مرد و زن،
و کارگاهها و سمینارهای آموزشی برای نهادهای گوناگون برگزار کرده است .نکته
بااهمیت این است که در بخشهای گوناگون این مؤسسه تعدادی زن فعالیت
میکنند .برای مثال ریتو پریا 2مدیریت برنامههای اهرایی را به رهده دارد و مریم
شیرهانی 8در بخش ارتباطات فعالیت میکند (

Cooperation for Peace and Unity,

.)2017

1. Maliha Aziz
2. Ritu Priya
3. Maryam shirjani
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ز) انستيتيو تحقيقاتي زنان ،صلح و امنيت افغانستان

انستیتیو تحقیقاتی زنان ،هلح و امنیت افغانستان در سال  2111توسط فعاالن
زن افغان تأسیس شد .این سازمان نقشی مهم را در موضوع هلح و امنیت زنان ایفا
می کند و در موضوع مشارکت معنادار زنان در روندهای مربوط به هلح با شورای
هلح همکاری نزدیکی دارد .رالوه بر این ،این مؤسسه برای ساخت اهتماری
مبتنی بر هلح فراگیر با سازمانهای محلی و دیگر فعاالن تالش میکنند

( Research

.)Institute for Women Peace & Security, 2015
ح) مرکز تعليمي زنان افغان

مرکز تعلیمی زنان افغان در سال  1331توسط زنان تحدیلکرده پناهنده در
اسال آباد پاکستان تأسیس شد .این نهاد از نخستین سازمانهای غیردولتی است که
در اسال آباد ایجاد شده است .این مرکز اقداماتی به منظور گردهمایی زنان ،آموزش
به زنان ،یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر ،همچنین ،آگاهی زنان ار حقوقشان
انجا داده است

).(Afghan Women's Educational Center, 2017

فعالیتهاى این

نهاد در سال  2112میالدى در کوچههاى پیشاور با ایجاد دو مرکز آموزشى و بعداً
فعالیتهاى آن با اهراى کارهاىهاى آموزشى و خدمات اقتدادى تا شهر کابل
رسید .اکنون این مؤسسه در بخش ردالتخواهى ،سهیمشدن زنان در بخش
سیاسى ،تحکیم هلح سراسرى ،ایجاد پالیسیهاى زنان و تطبی

آن در هامعه

فعالیت میکند (آژانس خبری پژواک.)1832 ،

ط) شبکه زنان افغان

بعد از چهارمین کنفرانس سازمان ملل در رابطه با زنان در پکن ،در هایی که

نقش زنان در

گروههای مختلف زنان از سازمانها و نهادهای مختلف سازمان ملل شرکت کرده

فرايندهای مربوط

بودند ،نظریه ایجاد شبکه زنان افغان مطرح شد و سرانجا با الها از هنبش زنان در

به صلح در عصر ...

نقاط گوناگون دنیا در سال  ،1331شرکتکنندگان زن در کنفرانس به ایجاد این نهاد

( 973تا )911

تدمیم گرفتند .بهطور کلی ارضا این سازمان شامل ارضا انفرادی و سازمانهای
غیردولتی است .بیش از  8111رضو فردی و  121سازمان زنان رضویت دارند.
ارضای انفرادی هرفاً باید زن باشند و باید به حقوق زنان و کودکان متعهد باشند
همچنین ،آن ها نباید از نا این سازمان برای مقاهد شخدی خود استفاده کنند
) .(Afghan Women’s Network, 2017شبکه زنان افغان یک شبکهای غیرسیاسی و
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غیرانتفاری زنان است .این سازمان حضور فعال در والیتهای پکتیا ،قندهار،
قندوز ،هرات ،ننگرهار ،بامیان و بلخ داشته و همچنان در سایر والیتهای افغانستان
به همکاری ارضای خویش دسترسی و فعالیت دارد .شبکه زنان افغان تالش دارد
تا در اهالح قوانین و ترویج حقوق زنان مؤثر باشد ،شبکه زنان افغان در ادامه
فعالیتهای خویش در راستای تأمین مدوونیت حقوقی و اهتماری زنان ،سیستم
پاسخ دهی سریع را به راه انداخته است تا زنان که با خطرات ناشی از خشونتها
مواههند ،رسیدگی کرده و با بهکارگیری تکنولوژی هدید ،برای نجات زنان از
خشونتها کمک کرده و خدمات به قربانیان خشونت را فراهم کند .اولویتهای
استراتژیک این شبکه ،رهبری و مشارکت سیاسی زنان ،هلح و امنیت ،مدونیت
حقوقی و اهتماری زنان بوده و فعالیتهای دادخواهی ،هماهنگی و ارتقای ارفیت
را برای زنان افغان انجا میدهد (آژانس خبری پژواک.)1832 ،
شورای عالي صلح

شورای رالی هلح که متشکل از  13رضو (نه زن) است ،در سال 2111میالدی
با هدف تطبی برنامه هلح و ادغا مجدد ،تأسیس یافت .تأکید این شورا بر افزایش
تالشها برای مذاکره با مخالفان بهویژه طالبان بوده است ،با این حال ،با وهود
موهودیت شورای رالی هلح راضی نبودهاند .به رالوه رد شفافیت در روند هلح
و محض نمادینبودن نقش زنان در سطوح تدمیمگیریهای این فرایند یکی از
نگرانیهای دیگر در میان مرد بوده است (مؤسسه برابری هلح .)2111 ،شورای
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

رالی هلح نهادی دولتی است که از حکومت افغانستان نمایندگی میکند .حداقل
افراد و ارضای آن از طرف دولت افغانستان تعیین میشوند .در حالی که روند هلح
به میانجیگری نیاز دارد .اکثر ارضای شورای رالی هلح واایف رسمی دیگری نیز
دارند ،مثل رضویت نمایندگان مجلس ،مجلس سنا ،حقوق بشر و امثال آن.
در فوریه سال  ،2111از هان

رئیس همهور کشور تغییرات رمده در نقشها،

مسئولیت ها و رهبری شورای رالی و برنامه هلح ادغا مجدد افغانستان ،رونما
شدهاند .این تغییرات دربرگیرنده رهبری هدید شورای رالی هلح با داشتن یک تن
رئیس ،شش تن معاون زن و دو تن مشاور زن است .شورای رالی هلح یک تن
معاون زن و دو تن مشاور زن دارد که رضویت رهبری شورای یادشده را دارند و
اکنون میتوانند مشورتهای استراتژیک ارائه بدهند (شبکه زنان افغان،2111 ،
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ص.)2

مؤسسه آموزش و تحقی

هلح در سال  2111میالدی تحقیقی را پیرامون

مشارکت و نقش زنان در برنامه هلح و بازگشت به زندگی مسالمتآمیز انجا داد.
هرچند برنامه هلح و بازگشت به زندگی هلحآمیز افغانستان سیاست برابری
هنسیت دارد ،اما این برنامه بهویژه در راستای تدمیمگیری کمرنگ است.
همانطور که در راستای نظارت و ارزیابی پیرامون فعالیتهای مدلحانه در
افغانستان تفاوتهایی دارد .در برخی هرگههای هلح زنان با ساختارهای رسمی و
غیررسمی حکومتداری نشستهایی را برگزار میکنند .در حالی که اکثر زنان نقش
خود را تا واحدهای فامیل محدود دانستهاند .نتایج تحقیقات نشان داده است که
زنان در اهتماراتشان ح پذیرفتن یا ردکردن اشخاص پیوسته به هلح را ندارند.
کمپینهای زنان افغانستان برای هلح و آتشبس شورای رالی هلح ،هرچند در
راستای فعالیتهای رسمی حکومت ،نمونه دلچس

و هالبی از مشارکت زنان

است ،باز هم این نمونه از مشارکت واقعی زنان در فرایند نمایندگی نمیکند
(مؤسسه آموزشی و تحقیقات هلح.)2111 ،
در اواسط فوریه سال  2111میالدی 21 ،تن از زنان سرشناس به رنوان
کاندیدای برای رضویت شورای رالی هلح تعیین شدند .این  21تن نامزدان بهطور
رسمی با ر ئیس همهور یا رئیس اهرائیه شریک شدند ،و در فرها دو نفر از میان
آنها به رنوان رضو شورای هلح انتخا

شدند (نقشه راه برای هلح ،هامعه مدنی

و پروسه هلح در افغانستان ،1831 ،ص.)2
زنان افغانستان با رضویت در شورای رالی هلح تا کنون دستاوردهایی به دست
آوردهاند .از مهمترین دستاوردهای زنان میتوان به موفقیت آنان در هل

توهه و

حمایت هامعه بینالمللی ،گفتوگو با طالبان ،انعکاسدهنده تقاضاهای هلحطلبی

نقش زنان در

دیگر زنان و ایجاد ذهنیت در افراد راهع به هلح اشاره کرد (نهاد تحقیقاتی حقوق

فرايندهای مربوط

زنان و اطفال ،1831 ،هص 21و .)21

به صلح در عصر ...
( 973تا )911

گفتمان افغانها پيرامون صلح (گفتمان مردم)

گفتمان افغانها پیرامون هلح ،ابتکاری است که در آن مرد رادی افغانستان
میتوانند دیدگاههای خود را به وسیله مباحثات فراگیر مردمی در زمینه با هلح،
آشتی ،امنیت ،اقتداد ،پیشرفت ،حقوق بشر و حاکمیت قانون بیان کنند .در سال
 2111میالدی 33 ،بحث گروهی در  81والیت افغانستان با حضور  1111نفر از
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زنان و مردان برگزار شد .یک کمیته که شامل  18نهاد هامعه مدنی بود ،گفتمان
مرد را رهبری میکرد .در این گفتمان زنان مختلفی از طبقات مختلف اهتماری
حضور یافتند .آمارها حاکی از شرکت بیش از  111زن در این گفتمان است
(گفتمان مرد افغانستان پیرامون هلح ،2111 ،هص 2و  .)8این گفتمان بدان دلیل
اهمیت دارد که زنان توانستند آزادانه دیدگاهها و برنامههای خود را در موضورات
گوناگون بیان کنند.
سایر اقدامات (برگزاری ورکشاپ ،سمپوزیوم ،کنفرانس و سمينار)

از دیگر اقدامات که در هامعه افغانستان در ردر ههانیشدن در راستای هلح
و امینت ر داده است ،میتوان به برگزاری ورکشاپ ،سمپوزیو  ،کنفرانسها و
سمینارهای متعددی است که در این زمینه به پیشنهاد افراد و نهادهای گوناگونی
است که برگزار شده است .در این قسمت بهطور اهمالی مهمترین این اقدامات
معرفی میشود.
از دیگر اقدامات مهم در زمینه ترویج نقش زنان در روند هلح افغانستان،
میتوان به برگزاری ورکشاپهایی در این رابطه اشاره کرد .در سال ،2111
ورکشاپ تقویت اشتراک زنان در فرایند هلح و امنیت تحت ریاست نبیله مدلح،
معین مالی و اداری وزارت امور زنان ،با اشتراک حبیبه سرابی ،معاون شورای رالی
هلح ،فعالین حقوق زن از ،والیتهای کابل ،ننگرهار ،لغمان ،میدان وردک ،پروان،
بامیان ،لوگر و پنجشیر ،رؤسا و کارمندان وزارت امور زنان در کابل برگزار شد.
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

هدف از تدوین این ورکشاپ مهیاکردن فرهتها برای حل چالشهایی که فرا راه
زنان در رسیدن به فرایند هلح و پیداکردن راهکارها برای اشتراک زنان در فرایند
هلح رنوان شده است .شرکتکنندگان به مدت دو روز روی موضورات مختلف،
رلت و انگیزه اساسی منازرات از دید محلی ،تجربههای بینالمللی و شیوههای
موف برای مشارکت زنان در فرایند هلح ،تقویت اشتراک زنان در ایجاد هلح در
سطوح ملی و محلی ،تعهدات ملی و بینالمللی حکومت افغانستان برای تقویت
زنان در هلح و امنیت افغانستان ،بحث و تبادل نظر کردند (وزارت امور زنان
همهوری اسالمی افغانستان.)1831 ،
طی ردر ههانیشدن سمپوزیو های مهمی در زمینه موضورات گوناگون در
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افغانستان برگزار شده است .برخی از این سمپوزیو ها در زمینه هلح و امنیت بوده

است و در برخی از آنها زنان نقش پررنگی داشتهاند .چهارمین سمپوزیو در این
زمینه در سال  1831با رنوان «زنان افغان ،پیا آوران هلح» برگزار شد .محمداشرف
غنی ،رئیس همهور کشور در این سمپوزیم خواستار حضور پررنگ زنان در روند
هلح شد (خبرگزاری خاورمیانه.)1831 ،
در سال  ،1831کنفرانسی با رنوان «کنفرانس زنان ،هلح ،ایثار و ارتمادسازی» از
سوی وزارت امور زنان برگزار شد .وزیر امور زنان که در کنفرانس زنان ،هلح،
ایثار و ارتمادسازی سخن میگفت ،بیان کرد بحران بیارتمادی در کشور هنگ و
برادرکشی را به میان آورده است که نیازمند ارتمادسازی در میان همه اقشار هامعه
بهویژه مادران و زنان هستیم .هدف از برگزاری این کنفرانس بیان مکلفیتهای
دولت در قبال زنان بهویژه مادران خواهد بود که زنان و مادران چه نقشی را در
فرایند هلح و دولت سازی خواهند داشت بود (وزارت امور زنان همهوری
اسالمی افغانستان.)1831 ،
از دیگر رویدادهای مهم در ردر ههانیشدن میتوان به برگزاری سمینارهای
متنوع اشاره کرد .طی دهههای گذشته سمینارهای متعددی در افغانستان برگزار شده
است .در برخی از این سمینارها موضوع زنان اهمیت شایان توههی دارد و زنان
حضور پررنگی در این سمینارها داشتهاند .برای مثال در سال  1831سمیناری با
رنوان گفتمان ملی زنان ،هلح و امنیت برگزار شد .در این سمینار نقش زنان در
روند هلح بررسی شد و سخنرانان خواهان حضور پررنگتر زنان در روند هلح
شدند و همگی اذران کردند هلح پایدار در افغانستان بدون حضور پررنگتر زنان
ر نمیدهد (مؤسسه تحدیالت رالی گوهرشاد.)1831 ،
نقش زنان در

نتيجهگيری
در سطح بینالمللی بعد از تشکیل سازمان ملل متحد زنان با رضویت در این

فرايندهای مربوط
به صلح در عصر ...
( 973تا )911

نهاد اقدامات گستردهای را با هدف ایجاد هلح انجا داده و همواره نقش
برهستهای در این روند داشتهاند .میزان اثرگذاری زنان مشروط به مشارکت فراگیر
زنان از لحاظ سیاسی ،اقتدادی و اهتماری است .برای رسیدن به هلح پایدار،
مشارکت سیاسی فزاینده زنان بسیار تعیینکننده است.
در سطح میانی کشورهای بسیاری وهود دارند که موانع زیادی در مسیر
مشارکت فراگیر زنان بهویژه از لحاظ سیاسی و هلحسازی برای زنان ایجاد
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کردهاند .افغانستان یکی از مهمترین کشورها در ررهه نظا بینالملل است که برای
دهههای طوالنی درگیر هنگ و تبعیض شدید رلیه زنان بوده است .در دوران پیش
از طالبان این معضل همواره با شدت مختلفی وهود داشته است .در دوران
حکومت طالبان و قدرتگرفتن تندروهای مذهبی و بنیادگرایان اسالمی زنان حتی
از ابتداییترین حقوق خود نیز منع شدند .با سقوط حکومت طالبان ،کنفرانس بن
آلمان در سال  2112که با هدف ایجاد حکومت وحدت ملی در راستای (ایجاد
هلح ،حفظ هلح و گسترش هلح) برگزار شد .زنان با توهه به روحیه
وحدتبخش و مشارکتی فعالی که داشتند حضور بسیار مؤثری را زمینه هلحسازی
انجا دادند ،در این مقطع ،زنان بهطور همگا در نمایندگیهای محلی و شورای
رالی هلح و در سازمانهای غیردولتی افغانستان در زمینه هلح فعالیت کردند
رلیرغم محدودیتها و محذوریتهای تحمیلی هامعه سنتی افغانستان اقدامات
شایان توهه و شایستهای را در ایجاد هلح فراگیر انجا دادند .و یافتههای تحقی
نیز این ادرای نویسندگان را تأیید میکند.
اقدامات هلحطلبانه زنان باید بهطور هریح در هامعه افغانستان منعکس شود.
با توهه به گسترش روبهرشد دموکراسی خواهی و ترمیمکردن دولت مرکزی در
این کشور ،زنان میتوانند گا های مؤثری بردارند هم از طری مشارکت فراگیر
بهطور را  ،و بهدستگرفتن پستهای اهرایی و نمایندگی بهطور خاص در روند
هلحسازی و تسریع در اشاره و فراگیری هلح ایفای نقش کنند .تجربه حضور
زنان در هامعه مدنی و نهادهای گوناگون اثباتکننده موارد یادشده است.
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317
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پیشینه سازی مقدماتی حضور حداکثری زنان در مشارکت گسترده سیاسی میتواند
به افزایش هلح و نهادینهشدن هلح پایدار در افغانستان منجر شود.
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