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 سپاسگزاری

 پیامدهای مورد در را هاییگرانین از سوی طالبان هاخشونت افزایش است، جریان در دوحه در صلح االفغانیبین گفتگوهای که حالی رد

ویژه زنان داشته باشد، به  رفته، به حاشیه به هایگروه بر طالبان و افغانستان دولت بین که ممکن است توافق احتمالی صلح ایمنفی

ویژه در بخش حقوق بشر نادیده شان، بهفعاالن زن نگران این هستند که دستاوردهای از بسیاری حاضر حال است. در آورده وجود

 با طالبان مورد معامله قرار گیرد. گرفته شود یا در جریان مذاکره

 اندازها،چشم صلح که ردمو در زنانه روایت یک تا شد طراحی «امید و ترس میان صلح؛ و زنان»ی برنامه با توجه به این موضوع،

 دی چون حفظکردن مواری یادشده برجستهدیگر برنامه هدف آن، کنار در. دهد ایجاد شودبازتاب می زنان را آرزوهای و هانگرانی

 بشر حقوق و مدنی جامعه در تمام مراحل روند صلح بود. به این منظور، شبکه زنان معنادار شمولیت و بشری حقوق دستاوردهای

(CSHRN)  مورد های آنان را درهای مختلف تالش کرد تا دیدگاهمردان فعال در عرصه و زنان از تن 100با انجام مصاحبه همراه با 

 صلح بازتاب دهد. دستاوردهای این گروه از شهروندان در مذاکرات حفظ برای دادخواهی نقش آنان و زنان، تقویت حمایت از چگونگی

 و کابل در پرخواننده یزنامهرو سه های یادشده درمصاحبه صلح، تحکیم در نقش زنان مورد در مردم برای باال بردن سطح آگاهی

شان ه زندگیک ،شهروندان عادی در سطوح مختلف اب بشر حقوق و مدنی جامعه شبکه این، عالوه بر. شد نشر و چاپ والیات بیشتر

ی روند صلح دربارهشان را هایها و نگرانییدگاهبتوانند دآنان نیز  تا نیز مصاحبه کردهپذیرد بیشتر از دیگران از روند صلح تاثیر می

دولت ی کنندهاکرهذم عضای تیماه، ادانشگتادان مدنی، خبرنگاران، اس زن و نهادهای صلح از فعاالن پیام 365نتیجه،  در .بیان کنند

 مدنی شبکه جامعه به مربوط اجتماعی هایشبکه و هاسایتوب طریق از گسترده صورت آوری شد که بهعام جمع مردم و افغانستان

 .رسید نشر به خشونت محو و بشر حقوق موسسه و بشر حقوق و

های حقوق بشر، حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و آزادی بیان و رسانه در یک االفغانی صلح از ارزشبیندر صورتی که در گفتگوهای 

 این ستقبال و حمایت خواهد کرد. باا از این مذاکرات به شکل قوی بشر حقوق و مدنی جامعه گرا محافظت شود، شبکهفضای کثرت

 همچنین افغانستان و دولت یکنندهمذاکره ترکیب تیم در کمرنگ زنان ورحض نگران هنوز بشر حقوق و مدنی جامعه شبکه در ما حال،

به  که خواهممی جنگ در درگیر هایتمام طرف از بشر حقوق مدافع یک عنوان به من. هستیم های گروه طالبانخشونت افزایش

تنها مردم  نه شهروندان هایاولویت و هاخواسته به توجه. بدهند اولویت سرتاسری و فوری بسمردم، از جمله اعالن آتش هایخواسته

دادن به راهی برای پایان تا کندمی کمک های درگیر نیزبه طرف بلکه کند،می تضمین را صلح روند بودن شمولرا امیدوار و همه

 .سیاسی پیدا کنند حلراه یک به رسیدن و جنگ

 همکاری موسسه سخاوتمندانه حمایت از خشونت محو و بشر حقوق موسسه و بشر حقوق و مدنی جامعه شبکه از نمایندگی به من

 زحمات عبدالرحمن همچنین از. کنمگزاری میکتاب سپاس برای تهیه و چاپ این (SIDA) افغانستان در سویدن توسعه المللیبین

 حسینی، اهللنجیب رگبار، اهللوحالی و رم امور هوشمند، مدیر خانحضرت برنامه، محقق، مدیر ی کتاب، بانو حسنیه، نویسندهیاسا

ها آوری پیامها و همچنین ثبت و جمعدر هماهنگی و انجام مصاحبه کهی و جواد حمیدی فرهاد صاف، طه محقق حکیمی، فرشته

 هایپیام و مصاحبه طریق از را خود هایدیدگاه و به صورت ویژه، از کسانی که کنم. در پایانمیقدردانی نیز  ای داشتندارزنده سهم

 شود.گزاری میسپاسبشر به اشتراک گذاشتند،  حقوق و مدنی جامعه شبکه با صلح

 انوش حسین سید

 بشر حقوق و مدنی جامعه شبکه اجرایی رییس
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 دهیچک

 

قرار داده است. پس  ترس و امید انیزنان را مویژه ی افغانستان، بههرفت هیبه حاش یاهگروه ،صلح یاالفغاننیب یگفتگوها

 در دوحه یالدیم 2020ر سال سپتمب ماه لیدولت افغانستان و طالبان در اوا انی، مذاکرات صلح مه جنگدو ده با  یاز تقر

ی واقعی این گروه سبب شده است که مردم نسبت به اراده طالبانگروه ها از طرف تداوم خشونت، اما آغاز شد پایتخت قطر

به  یابیدهه جنگ و خشونت و دست نیدادن به چندپایانا گفتگوه یاصل هدفاعتماد شوند. آوردن صلح بیبرای به میان

ای دهامیجامعه، نگران پی گوناگون هافیطاز زنان از  یاریبس این در حالی است کهبرد است. -برد یاسیتوافق س کی

 ندیخاطرات ناخوشاهای اخیر آنان وجود دارد. توافقی هستند که در آن احتمال به خطر افتادن حقوق و دستاوردهای سال

ظ حقوق و حف یبرا ،تا به طور مشترکاست را گرد هم آورده ان آن ،طالبان گی در زمان حکومتهز زندزنان افغان ا

ختلف جامعه همچنان اشخاص دیگری که در سطوح مو  فعاالن زن .ددر ابعاد مختلف صدا بلند کننشان یدستاوردها

های زنان را در اجندای و خواسته اندازهاخواهند تا چشمیافغانستان می ندهکنمذاکره میو ت دولتاز  کنند،فعالیت می

قدرتمند  یگهدنینما ان خواهانآن لح،شمول بودن روند صبرای تضمین همه ،نیعالوه بر ا اصلی مذاکرات صلح قرار دهند.

ه تنها مشروعیت نگی ضعیف از زنان در روند صلح ههستند. نمایند لبانصلح با طا یدر تمام سطوح گفتگوها شانو معنادار

به همان  باشد، رتریهرچه روند صلح فراگشود. برد، بلکه سبب تداوم خشونت نیز میمی ی این روند را زیر سوالنتیجه

 خواهد بود.  شتریدوام آن ب اندازه
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 هدف

از  یبرخ. همچنین، است لح افغانستانصزنان افغان در مورد روند های ا، امیدها و نگرانیهدگاهیدی دهندهبازتابکتاب  نیا

در کشور  یریگدهه در نیچند یاصل انیقرباناز که  زنان گیزندهآن بر  تاثیراتمذاکرات صلح افغانستان و  یهاچالش

نقش  ربد است که در آن سازمان ملل متح تیامن یشورا 1325 یقطعنامهمبنای این کتاب کند. یمشخص مهستند را 

های آنان برای تحقق یک صلح فراگیر و پایدار تاکید شده شمولیت دیدگاهحل منازعات و ضرورت تحکیم صلح، زنان در 

 است. 
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 مقدمه

 

 تیبر اهم دیتأک ،صلح تحکیمو حل منازعات و گیری پیشمجدد بر نقش مهم زنان در  دیتأک
ت رضروو  تیصلح و امن تحکیمحفظ و  یها براتالشر تمامی دان مشارکت برابر و کامل آن

 منازعات.و حل گیری پیش در مورد یریگمیدر تصمان نقش آن شیافزا بر
 (2000)سازمان ملل متحد  1325قطعنامه          
 

 معنادار حضور مورد ارد، درد قرار کشور این در هادرگیری به دادنپایان برای حساس ینقطه یک در افغانستان حالی که در

 تخصص تغییرم و کارآفرین زنان ظهور با جامعه گذشته، سال هجده طی. رسدبه گوش می سخنیمذاکرات کمتر  در زنان

 2001 سال در شانحکومت سقوط زمان از زنان مورد در دیدگاه طالبان که در حالی است این. است کرده چشمگیری

 برندارند، انزن حقوق حفظ جهت در جدی هایگام جهانی یجامعه و افغانستان دولت است. اگر نکرده تغییر چندانی

 افغانستان دولت .داشت شمول و پذیرفتنی نخواهد بود و دوام چندانی نخواهدافغانستان، همه مردم برای صلح ینامهتوافق

  .افتدخطر نمی به بشری حقوق دستاوردهای طالبان، با صلح مذاکرات در که کند حاصل اطمینان باید

 

برداشت اشتباه  اساس بر ای راظالمانه و سختگیرانه شرایط ،1996 سال در قدرت گرفتن دست به از پس طالبان بالفاصله

 ن شرایط حقوقبدتری از یکی افغانستان این گروه، حکومت زمان در. کردند تحمیل اسالمی بر مردم افغانستان شریعت از

 ترینابتدایی حتی و کردند سرکوب به شکل سیستماتیک را جامعه هایبخش طالبان تمام. تجربه کرد را جهان در بشری

 تجاوز مورد ند،شد سنگسار دیدند، آسیب روانی نظر از دختران و زنان طالبان حکومت در. کردند نفی نیز حقوق افراد را

بودند؛ آنان  انداخته راه به زنان علیه را فاحشی طالبان جنگ. شدند شان زندانیهایدر داخل خانه و گرفتند قرار جنسی

حتا ها خانواده از رخیترک اشتغال کردند، ب به مجبور را تقریبا تمام زنان و بستند زنان رویر ب را مکاتب و هادانشگاه

  .فرستادند ایران و پاکستان طالبان، به یستیزانهمحافظت از آنان در مقابل رویکرد زن منظور شان را بهدختران

 

 سرنگونی هنگام که دارند را فکری طرز گروه هنوز همان افراد این بر تغییر رویکرد طالبان، مبنی ادعاها برخی رغم علی

 امریکا که صورتی اندیش است و دربه صورت افراطی خشن و جزم داشتند. گروه طالبان 2001 سال در شانحکومت

زیاد برای  احتمال به وکرده  مخالفت های انسانیحقوق و آزادی از برخی این گروه یک بار دیگر با کند، ترک را افغانستان

تواند تاییدی نشست مسکو میگان زنان افغانستان در هکرد. برخورد طالبان با نمایند دنخواه به عقب برگرداندن کشور تالش

چه زنان افغان را به آن ،گان طالبانهنمایند بود، شده در مسکو برگزار 2019 سال در که گردهمایی آن بر این ادعا باشد؛ در

. مواردی از این دست، از دالیل افزایش 1و بر آنان تاختند دهخواندند متهم کرمی« ترویج فساد اخالقی و بدحجابی»خود 

برند؛ ترس و امید به سر می در میانافغان  دختران و زنان. صلح است ویژه زنان در رابطه با نتایج روندهای مردم، بهنگرانی

                                                           
1 Emma Graham Harrison and Akhtar Mohammad Mokoii, "The Taliban Took Years of My Life: The Afghan Women 
Living Under the Shadow of War," The Guardian, February 9, 2019, https://bit.ly/2MuNV7S. 
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 عنان، ی کوفیبه گفته. طالبان ی مذاکره باشان در نتیجهیابی به صلح و آرامش و ترس از به خطر افتادن حقوقامید دست

 2«.نخواهد آمد به وجود زنان حقوق احیای بدون افغانستان، بهبود در و واقعی صلح»متحد  ملل پیشین سازمان سرمنشی

 

 واهدخ چگونه صلح افغان پس از گفتگوهای زنان گیزندهآورد که سش را به میان میها در رابطه با روند صلح این پرنگرانی

شود و  گینماینده بیبه خو آنان از در روند صلحباید  افغان، دختران و زنان برای روشن یآینده یک ایجاد ه منظورب .بود

 به رسیدن برای. ازگو کنندبرای طالبان ب واضح طور به را خود هایدیدگاه و هاآنان فرصت این را داشته باشند که خواسته

 هانگرانی تا داریم قصد کتاب در این. شوند وانمندت و باید آگاه -جامعه پایین سطوح در عمدتا- دختران و زنان هدفی چنین

 یچه در قطعنامهو مطابق با آن بازتاب دهیمدر کشور را  صلح جاری در پیوند با روند افغان دختران و زنان امیدهای و

 .مکنی صلح برجسته تحکیم برای هاتالش دررا  دختران و زنان موثر مشارکت آمده است، ملل سازمان 1325
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Amnesty International UK, "Women in Afghanistan: The Back Story," accessed November 24, 2014, 
https://bit.ly/3fyXCgh.   
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 آن از پس و طالبان حکومت زمان در زنان: اول فصل

 

 و اجتماعی روندهای در مشارکت هرگونه از کلی طور به دختران و زنان ،1990 یدهه در طالبان حکمرانی طول در

نداشتند و محکوم  را های دیگرفعالیت در گیریسهم و مکتب به رفتن کار، تحصیل، یشدند؛ آنان اجازه محروم سیاسی

نیز برای  ی شانهاخانه هایشدند، بلکه کلکینشان زندانی میهایزنان و دختران نه تنها در خانهبه ماندن در خانه بودند. 

ی طالبان را شد. اگر زن یا دختری قوانین سختگیرانهشدن آنان توسط رهگذران پوشانده میپیشگیری از احتمال دیده

 دلیل به شدند، زنانادار به ازدواج پیش از وقت میدختران و. شدمی خورد یا اعدامشالق می عام مأل کرد، درنقض می

 شدند. اینمی اذیت دراز ریش نگذاشتن دلیل به مردان و گرفتندمی قرار شتم و ضرب )برقع( مورد چادری نپوشیدن

 .3شدمی اجرا و طرح اسالمی شریعت از طالبان تفسیر بر اساس قوانین

به فعالیت آغاز کردند و اعمال  دوباره کوتاهی زمان مدت پس از ،2001 سال شان درحکومت سرنگونی از پس طالبان

 دختران و زنان هایحرکت تحدید و شتم و ضرب سنگسار، عامه، انظار در ی خود، از جمله اعدامآمیز و وحشیانهخشونت

 ایانحرافی و سختگیرانههای از فعالیت آشکاری و آوری شرمنمونه این، 4.گرفتند سر را از شانکنترول تحت مناطق در

 شد.می اجرا طالبان توسط که است

 2001 پسا دستاوردهای

 افغانستان اساسی نقانو. است بوده جامعه در زنان یبرجسته ظهور طالبان، حکومت از پس دستاوردها ترینمهم از یکی

 به دسترسی و سیاسی و یاقتصاد مشارکت در را جنسیتی برابری داند ومی برابر قانون برابر در را مردان و زنان( 2004)

به  را امکان ینا شهروندان، حقوق برابر از جهانی یجامعه حمایت و قانونی چارچوب. کندمی تضمین آموزش و پرورش

راه  حال، این با .ردارندب اجتماعی مختلف هایعرصه در توجهی قابل هایگام ی گذشتهدهه دو طی که است زنان داده

 بهای هنگفتی زنان، ویژه به بشر، حقوق مدافعان از بسیاری. است نبوده دردسربی و هموار چندان مرحله این به رسیدن

 هشدار کنندمی تحمیل دختران و زنان علیه طالبان که محدودیتی به نسبت تا اندپرداخته هاآزادی و حقوق این برای را

 بلکه نیست، فعال مسلح هایگروه سایر و طالبان مربوط به تنها کندمی محدود را دختران و زنان که فکری طرز. بدهند

 هایکمک و یدموکراس دارد که با وجود استفاده از مزایای وجود حکومت در نیز دیگر کارمحافظه عناصر از گروهی

 .طالبان دارد با مشابه هایدر رابطه با زنان دیدگاه المللی،بین

                                                           
3 BBC, "Who Are the Taliban?" BBC, May 29, 2019, https://bbc.in/3mN6rFD. 
4 Nick Schifrin, "Graphic Video of Fatal Stoning Shows Taliban's Strength," ABC News, January 27, 2011, 
https://abcn.ws/35WTAtr. 



7 
 

 سیاست یعرصه در افغان زناننقش 

 از آنان اکنون. پیشینه بوده استسیاست از نظر تاریخی بی یعرصه افغان در حضور زنان گذشته، یدهه دو طول در

پارلمانی افغانستان  انتخابات از پس. دارند عهده بر را رهبری مختلف هایموقف گانهنمایند مجلس تا گرفته هاخانهوزارت

درصد از اعضای پارلمان  28 را از آن خود کنند و اکنون کرسی 69 پارلمان،کرسی  250 توانستند از زنان ،2018 در سال

 افغانستان اساسی قانون اساس جهانی است. این در حالی است که بر متوسط حد که بیشتر از 5دهندکشور را تشکیل می

 6.باشند زنان پارلمان گانهنمایند ٪25 حداقل باید ،(2004)

 افغانستان دولت کند،می تأیید صلح تحکیم در زنان مهم بر نقش ملل که سازمان امنیت شورای 1325 یقطعنامه اساس بر

 و طرح 1325 ملی عملی پالن چارچوب در را زنان مشارکت و ادغام پالن امنیتی، سکتورهای در زنان نقش ارتقاء برای

در  اینکه بر عالوه اکنون. یافت افزایش افغانستان امنیتی و دفاعی نیروهای در زنان مشارکت آن، ینتیجه کرد که در اجرا

 7معاونان این دو وزارت نیز زنان هستند. از کنند، یکیهای دفاع و داخله کار میزن در چارچوب وزارت 5982حدود 

 اقتصاد یعرصه در افغان زناننقش 

 چشمگیری کشور نقش اقتصادی یتوسعه بخش در ویژههای گوناگون، بهدر بخش افغان زنان گذشته، یدهه دو در

ی تامین خانواده، بر عالوه و دارند عهده بر دولتی و خصوصی مختلف هایبخش در را زیادی مناصب آنان اکنون. اندداشته

بود،  محدود شدت به جامعه در زنان کردن کار طالبان، حکومت زمان در. کنندمی نیز کمک کشور یشکننده اقتصاد به

 عنوان به هستند و هامدیر شرکت و مالکآنها  8.دهندمی تشکیل را کشور کار از نیروی درصد 21 حدود زنان در حاال ولی

 دیگری زمان هر از بیش اکنون افغانستان دختران و زنان. کنندمی کار مدارسیاست و کارآفرین وکیل، معلم، پرستار، داکتر،

 ی مدنی،هنری، نهادهای جامعه هایگروه تا گرفته از پارلمانهای مختلف دارند و با فعالیت در عرصه حضور جامعه در

 .کنندمی اقتصادی کشور کمک ثبات ها بهعرصه دیگر ورزشی و هایگروه

 هدف ها بابرنامه از ایگسترده طیف اجرای و طرح به شروع المللیبین هایسازمان مستقیم حمایت با افغانستان دولت

 به. است کرده کشور اقتصاد در آنان معنادار و فعال گیریسهم برای هافرصت و منابع به دختران و زنان برابر یابیدست

 که 10ملی یتوسعه استراتیژی همچنین و 20179 تا 2007 هایسال بین افغانستان زنان برای ملی یبرنامه مثال، عنوان

 .کندمی تاکید اقتصادی یتوسعه در زنان برابر هایفرصت و حقوق به همه است، شده تهیه 2008 سال در

                                                           
5 The World Bank, "Proportion of Seats Held by Women in National Parliaments," The World Bank, 2020, 
https://bit.ly/35YgzV4. 
6 The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan," The Islamic Republic of Afghanistan, January 26, 2004, 
Article 83, https://bit.ly/2TS2z9N. 
7 US Department of Defense, "Enhancing Security and Stability in Afghanistan," Department of Defense, June 2020, 
p.41, https://bit.ly/3oWGGEA. 
8 The World Bank, "Labor Force, Female (% of Total Labor Force) – Afghanistan," The World Bank, 2020, 
https://bit.ly/3lnv4sd. 
9 Islamic Republic of Afghanistan, "National Action Plan for the Women of Afghanistan," The Government of 
Afghanistan, 2007-2017, p. 13, https://bit.ly/38ovZF6. 
10 Afghanistan Research Evaluation Unit, "Afghanistan National Development Strategy," AREU, https://bit.ly/2JP25zt. 
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 که فرهنگی-اجتماعی یدیرینه هنجارهای چون عواملی ؛است نبوده آسان چندان هموار و زنان پیشرفت مسیر حال، این با

 محدود جامعه در را زنان حضور ناامنی، و قدیمی هایسنت جنسیت، مذهب و مبنای بر تبعیض بیشتر مردساالرانه هستند،

 .است کرده روروبه چالش با کار به اشتغال و امالک مالکیت مورد در را آنان حقوق و کرده

  بخش تعلیم و تربیهزنان افغان در 

 اما ؛دید آسیب شدت به رورشپآموزش و  بخش موارد، سایر کنار در ،1990 یدهه در مسلحانه هایی درگیرینتیجه در

 بازسازی به ایویژه است. در این مدت توجه داشته چشمگیری رشد کشور در پرورش و به این سو آموزش 2001 سال از

های ه فرصتپسر در سرتاسر کشور ب و دختر هاجهانی، میلیون یجامعه حمایت گرفت و با صورت آموزشی زیربناهای

 آموزشی دسترسی پیدا کردند.

 محروم تحصیل نوع هر طالبان از حکومت زمان در افغان دختران و زنان است.( حرام)تابو  طالبان نظر از زنان تحصیالت

کردند و یک بار  پیدا را یادگیری و آموزش فرصت افغان دختر و زن هامیلیون طالبان، حکومت سقوط از پس بودند، اما

درصد از شاگردان مکاتب در افغانستان را  40آمارها، حدود  بر اساس. یافتند را دانشگاه و مکتب به رفتن یدیگر اجازه

 در که است یافته افزایش 12٪56تا  ساله، 24 تا 15 دخترانِ باسوادی میزان این، بر عالوه 11دهند.تشکیل می دختران

 13.دهدمی نشان را توجهی قابل درصدی 2001 سال با مقایسه

 همیشه زنان تحصیل مسیر ویژه درامنیتی، به و اقتصادی اجتماعی، هایمحدودیت جغرافیایی، موانع چون البته عواملی

اند، خریده جان به ار ایستاده و خطرهای زیادی محکم هاچالش این برابر در دختران و است، با این هم زنان بوده چالش یک

 .اندنپوشیده چشم شانآرزوهای و بر رویاها هرگز اما

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11 The World Bank, "School Enrollment, Secondary, Female (% gross)," World Bank Group, 2020, 
https://bit.ly/2UerVyW. 
12 According to UNICEF, the number of people age 15-24 years who can both read and write with understanding a 
short simple statement on their everyday life, divided by the population in that age group. 
13 UNICEF, "Youth Literacy Rate for 15-24 Years," UNICEF, 2018, https://bit.ly/3nehs2X. 
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 ملل سازمان امنیت شورای 1325 یقطعنامه و افغانستان صلح گفتگوهای: دوم فصل

 ملل سازمان 1325 یقطعنامه به توجه با صلح تحکیمدر  زنان نقش

 2000 الس اکتوبر 31 در است امنیت و صلح زنان، مورد در که را 1325 یقطعنامه متحد ملل سازمان امنیت شورای

 کارهای ایدار،پ صلح صلح، تحکیم صلح، مذاکرات حل منازعات، و پیشگیری در زنان مهم نقش به قطعنامه این. کرد تصویب

 کامل مشارکت و تیجنسی برابری اهمیت بر مذکور یقطعنامه همچنان،. کنداشاره می جنگ از پس بازسازی و بشردوستانه

 .کندمی تاکید منازعه تحت مناطق در امنیت و صلح تقویت و حفظ برای هاتالش تمام در زنان

 هایِ را در تمام تالشزنان  هایدیدگاه تا خواهدمیهای عضو ه دولتاز هم تیامن یشورا 1325 ی، قطعنامهنیعالوه بر ا

گیرد اصل قرار بدهند. در این قطعنامه از تمام که تحت نظر سازمان ملل متحد برای تامین امنیت و تحقق صلح صورت می

 یهاتدر برابر خشون نمحافظت از زنان و دخترا یاقدامات الزم را برادر منازعه خواسته شده است که  ریدرگ یهاطرف

های کند تا پالنهای عضو را ملزم میی مذکور دولتهد. قطعنامی و سایر موارد روی دست گیرنتجاوز جنسمانند  یجنس

 دختران بدون داشتن کوچکترین نقشی و جایی که زناناز آن 14ملی خود را بر اساس رهنمودهای این قطعنامه طرح کنند.

 مکانیزمی ایجاد ضرورت بر 1325 یمسلحانه هستند، قطعنامه هایدرگیری خشونت، از قربانیان اصلی و جنگ ایجاد در

 کند.می تأکید خشونت نوع هر برابر در دختران و زنان از محافظت برای

 افزایش را منازعات حل برای هاتالش موفقیت میزان در روند صلح زنان دهد که شمولیتنتایج برخی تحقیقات نشان می

 توافق به یابیدست احتمال اند،داشته مذاکره روند بیشتری بر تاثیر زنان که مواردی حقیقات، دربر اساس این ت. دهدمی

 در روند زنان نقش افزایش .است بوده ضعیف آن در زنان مشارکت و تأثیر است که بوده مواردی از بیشتر بسیار نهایی

 مذاکرات آنان در مستقیم حضور معنای به لزوما   روند صلحدر  زنان شمولیت  البته 15کند،می بیشتر را صلح پایداری مذاکره،

 نامهتوافق تطبیق و مذاکره جریان در مذاکره، از پیش مختلفی از جمله شامل مراحل تواندبلکه این شمولیت می نیست، صلح

 .باشد صلح توافق از پس

 حضور از درست درک عدم به بیشتر این شود کهنمی گرفته جدی توافق صلح به یابیدست در زنان مهم بیشتر اوقات نقش

 بر بلکه تحقیقی، هاییافته اساس بر نه صلح روندهای و موارد مذاکرات در بیشتر. گرددمی بر صلح مذاکره در زنان معنادار

 آماری نشان هایتحلیل و تجزیه حال، این شود. بامی برده پیش شخصی هایگیریجهت یا نشدهآزمایش هایفرضیه اساس

 میان از تحقیق، یک اساس بر. دارد صلح هاینامهپایداری توافق و موفقیت بر مثبتی تأثیر زنان معنادار مشارکت که دهدمی

                                                           
14 The United Nations Security Council, "Resolution 1325 (2000)," UN Security Council, October 31, 2000, 
https://bit.ly/35zX0DG. 
15 Thania Paffenholz, Nick Ross, Steven Dixon, Anna-Lena Schluchter, and Jacqui True, "Making Women Count – not 
Just Counting Women: Assessing Women's Inclusion and Influence on Peace Negotiations," The Graduate Institute 
of International and Development Studies, April 2016, https://bit.ly/3pBSCvY. 
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 35 اند،بوده شامل زنان آن در که هایِنامهتوافق است، شده امضا 2011 و 1989 هایسال بین که ی صلحنامهتوافق 182

 شمولهمه پایدار بودن، باید یک توافق صلح برای از این رو، 16اند؛داشته را دوام سالپانزده از بیش احتمال بیشتر درصد

 .دهد بازتاب را ویژه زنانآرزوهای تمام مردم، به باشد و

 طالبان و امریکا متحده ایاالت بین بسآتش توافق

ی ی صلحنامهافغانستان، توافق جنگ خود در ترینطوالنی به دادنپایان هدف با 2020در اوایل سال  ی امریکامتحده ایاالت

 افغانستان پس از امضای آن از ماه 14 مدت در را خود سربازان تا سازدمی ملزم را نامه امریکاتوافق این. کرد را با طالبان امضا

 شدنبیرون البته 17.کنند مذاکره افغانستان دولت با صلح و دائمی بسآتش مورد در نیز باید و در مقابل، طالبان کند بیرون

 دیگر و القاعده گروه با رابطه در مورد قطع طالبان شدن تعهداتبه عملی بستگی افغانستان از امریکایی سربازان کامل

 المللیبین هایتروریست پایگاه عنوان به افغانستان هرگز دیگر که از شود حاصل اطمینان تا ،دارد تروریستی هایگروه

 .شودنمی استفاده

 یمداخله ستورد سپتمبر 11 یحمله به پاسخ در جمهور پیشین امریکا جورج دبلیو بوش، رئیس کهآن از پس بالفاصله

 رهبر با ی القاعدهبرجسته نظامیان و شد سرنگون طالبان حکومت کرد، صادر را افغانستان در امریکا رهبری به نظامی

بر  را سازیدولت روندهای المللیبین یپس از آن جامعه. شدند متواری پاکستان مرزهای به الدن، بن شان اسامهبدنام

 دوباره را خود انستندتو طالبان ثبات، چندسال از پس اما .انداخت راه به افغانستان لیبرال، در سازیدولت الگوی اساس

 خود بیاورند. کنترول تحت افغانستان دهات در را جغرافیایی بزرگ مناطق و کنند سازماندهی و تجدید

خسته از جنگ، به  یهااز افغان یاری، بساین وجود . بادارندل خود ورا تحت کنتر ییدر حال حاضر مناطق بزرگ روستا

 و نددار و طالبان مریکاالح نگاه تردیدآمیزی به توافق ص، اندبودهمداوم  یهایریدرگ یصلا یزنان و دختران که طعمه ژهیو

زنان و دختران افغان  تا طالبان همه، اما عمد میرژ 1990 ی. در دههترسندن میل طالباوتحت کنترشدن وبسرکز تکرار ا

ین ترمهمبه یکی از  نانز، حقوق به بعد . از آن زمانندرکوب کرددادند سنسبت میشرع ای که به رانهیسختگ با قوانینرا 

خود  یبه حقوق اساس یابیدست یهنوز بران آن، زنان و دخترای تبدیل شد که مدافعان حقوق بشر در کشورهای دغدغه

 در تالش هستند.

 گفتگوهای بین االفغانی صلح در دوحه

ر د 2020سپتمبر سال  12در االفغانی صلح ی بینگوهاوماه از توافق صلح امریکا و طالبان، گفتنیپس از گذشت چند

و جامع در  یمئبس داطالبان در دوحه گرد هم آمدند تا در مورد آتشدولت افغانستان و  آغاز شد.ر قط تختیپادوحه، 

                                                           
16 Marie O'Reilly, Andrea O' Suilleabhain, and Thania Paffenholz, "Reimagining Peacemaking: Women's Roles in 
Peace Processes," International Peace Institute, June 2015, p.12, https://bit.ly/2ILxhiE. 
17 Sara Dadouch, Susannah George, and Dan Lamothe, "U.S. Signs Peace Deal with Taliban Agreeing to Full 
Withdrawal of American Troops from Afghanistan," The Washington Post, February 29, 2020, 
https://wapo.st/3lUCL9z. 
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اند، اما را آغاز نکرده میهر دو طرف هنوز رسما  مذاکرات مستقی کنندهمذاکره یهامیاگرچه ت 18افغانستان مذاکره کنند.

 اند.گو کردهوتوافق صلح گفت رامونیمورد مقدمات پر ها دتماس آن یهاگروه

 افغانستان ساسیا قانون سر بر اختالفات دالیل آن از یکی. است شده متوقف دالیلی به صلح مذاکرات اخیرا   حال، این با

یک فقه مشخص  مورد در طالبان ناپذیرانعطاف موضع به دیگر دلیل. داندمی اسالمی غیر را آن گروه طالبان که است

 فقه طالبان، و امریکا بین صلح ینامهتوافق کنار در که کنندمی تاکید گردد؛ آنانمی بر مذاکرات اساس عنوان اسالمی به

 .شود پذیرفته االفغانیبین مذاکرات بنیاد عنوان به باید هم حنفی

ی پیرو شیعه مسلمان هامیلیون طالبان ناپذیرسازش موضع بیشتر مسلمانان افغانستان پیرو فقه حنفی هستند، اما اگرچه

که طالبان در ا اینب این، بر عالوه. راندبه حاشیه می را کشور سیک و هندو ی کوچکجامعه همچنان جعفری و فقه

 انیناتو یا تمایل ناشی از عدم حدودی تا کنونی بستی صلح با امریکا متعهد به کاهش خشونت شده بودند، بننامهتوافق

در  ی خودرف مذاکرهطر ب یشتریفشار با هخشونت شیبا افزااند تا شدر تالطالبان یا است.  خشونت کاهش این گروه در

 بست مذاکرات صلحشدن بنکستهدر هر صورت، تا ش. جویان خود ندارنده تسلط کامل بر جنگکنیا ای، وارد کننددوحه 

 است. شیپدشواری در راه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Wolfgang Minatti, "The Challenges of the Afghan Peace Talks," European University Institute, September 28, 2020, 
https://bit.ly/3kHLBpA.   
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 افغان زنان هایدیدگاه بر تأملی: سوم فصل

مردم  یهادگاهیدی دهندهبازتابکه  بودهصلح  امیپ 365مصاحبه و  100شده از  یآورجمع یهادادهبخش مبتنی بر  نیا

 گیزندهن از اقوام گوناگون با سطوح مختلف ازنان و مردان افغها از ها و پیامت. این مصاحبهزنان اس ژهیوافغانستان، به

را منعکس شهروندان عادی  یهادگاهید عمدتا صلح  یهاامیپ و گانخبرههای دیدگاهها مصاحبه؛ ستآوری شده اجمع

ی نوعی اشتراک در کنندهدییتأ ،ردهی این اثر کمک کیهزنان و مردان که به تهبا  مصاحبه ی، مجموعهقتیکند. در حقیم

ه تنها نمنازعات و حل  ی در روند صلحتیدهد که مشارکت متعادل جنسینشان م نیا .استک میان آنان تجربه و در

 کند.یم نیتضم زیم روند صلح را نتداوو یر بودن فراگ بلکه ،ردآوه میان میرا ب یمختلف یهاارزشها و دگاهید

 دارد؟ معنایی چه افغان زنان برای صلح روند

تمام  یبرا در دوحه االفغانی صلحی بینگوهاو، گفتاندداشتهتوسعه به بعد در  2001ی که زنان از سال توجه به نقش با

ا بودجود آورده رامیِد آمیخته با ترس ، جنگدهه نیچند یاصل انیزنان و دختران به عنوان قربان ژهیوافغانستان به مردم

شان در ایدستاوردهن این هستند که اکنون نگراشهروندان عادی  نیها و مدافعان زنان و همچناز گروه یاری. بساست

 سیاسی ایناسنجیده فقتوا  ایباورند که بازگشت طالبان به قدرت،  نیاه بان . آنفتدایببه خطر مذاکرات با طالبان جریان 

که زنان و  یناد؛ دورسرکوب باش کیتار یبازگشت دوره یتواند به معنایخشد، مبب و قدرت بیشتری به این گروهکه نفوذ 

خانه  زر بیرون اکار د تیممنوعو با  شدندیشکنجه مشان ایموهشدن یل دیدهبه دل، بودندبه خانه محدود شده دختران 

ی فروپاشروه طالبان از زمان گی باورها مبنی بر تغییر در رویکرد برخبا وجود . رو بودندروبه و دانشگاهکتب رفتن به م ای

سال گذشته طی بیستزنان و دختران  هیعل ی طالبانو محدودکننده رانهیگسخت ی، رفتارها2001در سال امارت اسالمی 

 آمیز گذشته را دارد. دهد که این گروه هنوز همان ذهنیت افراطی و خشونتشان، نشان میلوتحت کنترق در مناط

 مراحل در دختران و زنان از معنادار و قوی گینمایندهخواستار یک  اکنون زنان حقوق مدافعان و مدنی یجامعه فعاالن

 به اما کنند،می تضمین اسالمی اصول بر اساس را زنان حقوق که اندکرده ادعا اگرچه طالبان. هستند صلح روند مختلف

دهند قوانینی که به اسالم نسبت می بر اساس شانداریحکومت زمان در طالبان چهآن به توجه با. اندنداده وضاحت نکته این

 تماس هایگروه بین ددمتع مذاکرات وجود با .دهددشمنی را نشان نمی گی وهخودکام گری،وحشی جز چیزی دادند، انجام

 سراسر در هاخشونت یشافزا و طالبان ناپذیرسازش ماهیت ،2020 سال طول در دوحه در طالبان و افغانستان دولت طرف از

ی ابهام قرار میان دولت و طالبان در هاله پایدار سیاسی توافق به رسیدن برای اندازهای زنان و همچنان چشمآینده کشور،

  دارد. 

زنان و  ژهیوکشور، بهی شدهراندههیحاشهای بهگروهساله، نیچندجنگ  دادن بهانیپا یبرا یجار یهابه بحثبا توجه 

امریکا که  ینینشبطالبان و عقت احتمالی بازگشتاثیرات و  یاسیس یامدهای، به شدت نگران پتیاقل یهاگروهو  دختران
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ید به با شانقاند که حقواصرار داشتهان همواره ، آننیر اهستند. افزون بی بگذارد منفان تاثیر آن گیزندهبر ممکن است 

 ی سیاسی محفوظ بماند.از هر گونه معاملهد تا در نظر گرفته شو« خط سرخ»عنوان 

 

 توجهی قابل پیشرفت مختلف هایزمینه جهانی در یجامعه مستقیم ویژه زنان با حمایتطور که گفته شد جامعه و بههمان

ان متخصص زن. هستند آمیزخشونت هایدرگیری و تکرار جنگ نگران بشر حقوق فعاالن از بسیاری حال، این با. اندداشته

 که توانندنمی آنان بگیرد، صورت «توافق بد» طالبان با اگر که باورند این بهیالن وکو  زن، معلمانتاجران ، نیآفرار کو 

 هر و است نکرده تغییری ویژه زنانبشر، به حقوق مورد در طالبان آنان دیدگاهببخشند. به باور  تحقق را خود آرزوهای

همه و به  آن طی نی کهباز خواهد برد؛ دورا 1990 یدهه به را افغانستان بازگرداند، قدرت به را گروه این که ایمعامله

 سهم اجتماعی رامو در که داشتندن حق زنان طالبان داریحکومت زمان در. گرفتند قرار ستم و ظلم مورد خصوص زنان

ندانیان داشتند، اما پس از سقوط طالبان زآنان وضعیتی شبیه به  .بزنند شان قدمهایبیرون از خانه یا حتی در جایِ  بگیرند

 کار، آموزش، به دسترسی بشر، حقوق یزمینه در ویژهاساسی، به قانون چارچوب در ایالعادهفوق هایتا کنون پیشرفت

 .به دست آمده است بیان آزادی های صحی ومراقبت
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. اندداشته بشر حقوق و دموکراتیک هایارزش با شدیدی هایمخالفت شریعت، از شانمبهم برداشت به توجه با طالبان گروه

 این به دموکراسی با طالبان ناسازگاری»گوید: ناامیدی نسبت به این موضوع می ابراز زن با فعاالن از یکی مهراد، شریفه

 بماند محفوظ ی آنانگذشته دستاوردهای بیست سال بر اساس آن که صلحی توافق و زنان حقوق گروه این که است معنی

)برقع(  چادری پوشیدن به وادار را کنند یا آنان محدود هاخانه به را زنان که خواهندطالبان می. شناسدنمی رسمیت به را

بعضی تصورات مبنی بر تغییر تفکر طالبان در برخی موارد،  بر خالف. 19«بردگی محض نیست جز چیزی هااین که کنند

 کندمی ثابت تصور را این خالف طالبان کنترول تحت مناطق در زنان اسفناک وضعیت که باورند به این بشر حقوق فعاالن

 .ستیزانه دارنددیدگاهی زن طالبان هنوز و

                                                           
19 Sharifa Mehrad, women activist, in discussion with Hosnia Mohaqqiq, November 24, 2020. 
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 توافق یک تحقق رآشکا طور به صلح، مذاکرات مذهبی یگانه مبنای عنوان به حنفی گزینش فقهبا تاکید بر  از سویی طالبان

 غیر موضع بر هنوز ،1990 یدهه در شانداریطالبان مانند دوران حکومت. کشندمی چالش به را پایدار و فراگیر سیاسی

 و هندو هایاقلیت و ماعیلیهشیعه و اس مسلماناناز جمله  مذهبی و قومی هایاقلیت علیه تبعیض بر شان مبنیقبول قابل

 بر عالوه پایدار، صلح تحقق و آمیزموفقیت گفتگوهای برای که معتقدند گانهشوندمصاحبه از بسیاری. دارند اصرار سیک

 روند مراحل تمام در باید یزنافراد دارای معلولیت  و جنگ قربانیان ها،اقلیت مانند رفتهحاشیه به هایگروه از سایر زنان،

 بگیرد. صورت گینماینده صلح
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 اگرچه سیستم. هستند درصد( زن 20 حدود)ی دولت افغانستان، چهار تن کنندهعضو تیم مذاکره 21از  حاضر، حال در 

 که مردشان همکاران از دهع آن توسط باید افغان زنان اما کند،نمی تضمین را مطلوبی ینتیجه خود خودی به بندیسهمیه

 تحقق از روند صلح دفه شوند. اگر اند حمایتصلح تحکیم در جنسیتی برابری به متعهد و دارند حضور مذاکره تیم در

 محمد داکتر یگفته هباید در تمام مراحل این روند حضور فعال و معنادار داشته باشند. ب زنان ، در آنصورتاست پایدار صلح

 :تانی دولت افغانسکنندهمذاکره تیم اعضای از یکی احمدی، امین
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 داده آنان فرصت هبو  ،باشند داشته صلح گفتگوهای در معناداری مشارکت جنگ باید قربانیان تریناصلی عنوان به زنان

 حمایتی سازوکارهای یا یسممیکان باید هدف، این به دستیابی برای. کنند دفاع شانهایارزش و حقوق از تا خودشان شود

 اساسی قانون چارچوب در و جمهوری نظام در مردان و زنان برای جنسیتی برابری حق که نیست که نیازشود؛ اول این ایجاد

 مذاکرات در هک مسائلی و موضوعات که شود داده حق این باید افغان زنان به شود. دوم، رفتهگ بحث به صلح مذاکرات در

 صریحا   باید جهانی یمالی جامعه هایکمک کنند. سوم، داشته باشد را ردآنان  گیزندهثیر منفی بر أممکن ت و شودمی طرح

که باشد. در نهایت این دموکراتیک هایارزش سایر و بشر ویژه حقوقگذشته، به سالبیست دستاوردهای از حمایت به منوط

 توافق به رسیدن صورت در  هک بدهد اطمینان باید گروه نیز این و دهد قرار فشار تحت را طالبان باید المللیبین یجامعه

 .مانندپابند می شانتعهدات به سیاسی،

 

 رسمیت به و بسآتش مورد در افقتو همواره از هستند، االفغانیبین صلح مذاکرات در اصلی طرف دو از یکی کهبا این طالبان

 دوگانه بازی چنین هک باورند این به مدنی یجامعه فعاالن از بسیاری. اندکرده خودداری کابل در منتخب دولت شناختن

 استقالل و طالبان واقعی یر رابطه با ارادهایجاد تردید د باعث بلکه کند،رو میبا مشکل روبه را صلح مذاکرات یادامه تنها نه

 شود. می بسگیری برای آتشتصمیم مورد در آنان
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 با هم هاسال های درگیر کهطرف بین اعتماد فضای و کندمی ایجاد تکانه صلح روند در بسآتش سر بر توافق واقع، در

ها برای صلح تالش با رابطه دم درناامیدی در میان مر ایجاد باعث در کشور، خشونت تشدید. کندمی اند را هموارجنگیده

 متحد ملل سازمان رمنشیس بود، گسترش حال در 19-کوید ویروس کههنگامی ،2020 وسوم مارچدر بیست. شودمی

 بترتی همین به .پیوستند این درخواست به نیز چین و اروپا یپس از آن اتحادیه که شد جهانی فوری بسآتش خواستار

 ی خود ادامهرحمانهیب حمالت طالبان با نادیده گرفتن این درخواست، به اما ؛کرد استقبال فراخوان این از افغانستان دولت

 به بلکه برد،یم سوال زیر مذاکرات را مشروعیت تنها نه خشونت کاهش برای طالبان تمایل عدم ،دادند. به باور بسیاری

 حقوق ستقلم کمیسیون شهرزاد اکبر، رئیس. است توجه بی مردم خواست که این گروه به دهدمی نشان آشکارا صورت

 :گویدباره میدر این افغانستان، بشر

، نینابراد؛ بخواهد ش یمعنیب ی، به زوددروب شیخشونت پ ی بامواز اگر کنم مذاکرات صلحیمن فکر م»

د، که اگر چنین باشد جنگ نگاه کنن یبرای بدیل انهیصلح به عنوان گزگفتگوهای  به دیهر دو طرف با

نخواهد داشت.  تیروند صلح مشروع، صورت نیا ریدر غطبیعی است که همه با آن موافق خواهند بود، 

کنند، به کدام زبان سخن می گیزندهکه کجا ن ایندتهاست بدون در نظر گرفتافغانستان ممردم 

ه دیناد یبرا یمختلف لیاند. ممکن است دالبس شدهخواستار آتشگویند و به کدام دین باور دارند، می

 یفروپاش یی گروه وز جمله عدم پاسخگود؛ اداشته باش جودطالبان و یبس از سوآتش شدنهرفتگ

ی که خواهان حمایت گروه ایکه هر دولت کند ایجاب می عقالنیت سیاسیردم. ان نزد مآنمشروعیت 

 20«.در نظر بگیردنیز را  آنهاهای مردم است باید خواسته

                                                           
20 Shahrzad Akbar, Chairperson for Afghanistan Independent Human Rights Commission, in discussion with Hosnia 
Mohaqqiq, September 12, 2020.   
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آمده و تعهدات های موجود، تغییرات به میانتوانند از طریق شورش در قدرت باقی بمانند، آنان باید واقعیتطالبان نمی

برابری خصوصا  حقوق برابر ه در آن ای کبه جز مذاکرهحلی اهر چیه نستان را درک کنند. منازعات کنونیالمللی افغابین

و  صلح، فظحتا  صلح گرفتهستقرار ، از اروند صلح یاهدر تمام جنبه دیزنان و مردان با .، نداردرعایت شود جنسیتی

د، نقش م بگیرنسهبه شکل برابر  یاجتماع و ی، اقتصادیاسیسی توسعهای که در آن بتوانند در وضعیت سیاسی گیریشکل

 .ددهیم شیرا افزا داریبه صلح پا دیام تنها راهی است که نیداشته باشند. ا

 سخن پایانی

جامعه ر گر فرد دیز ها شو بی دها بر دوش کشیری جنگ زنان، بار اصلویژه مردم افغانستان، به گذشته یطول چند دهه در

آزار و ختلفی را از ما مورد ظلم قرار دادند؛ این ظلم اشکال رافغان زنان  و طالبان نی، مجاهد1990 یدر دههاند. دهیرنج د

 ی، امارت اسالمنیهد. پس از شکست مجاشدشامل میدر خانه  کردنیو زندان سارگرفته تا تجاوز، ضرب و شتم، سنگ تیاذ

 بودندد محروم خو یساسحقوق از تمام زنان ا ویژهه، بهکه در آن همرا اعالم کرد  خود یخودخوانده عتیشر نیطالبان قوان

 اعی را نداشتند. امور اجتمفعالیت در دانشگاه و کتب و رفتن به می جازهاو 

، گرموارد دی در کنار. ن باز شدافغانستا یبرا یاکنندهو دلگرم دی، افق جد2001طالبان در سال  میرژز سرنگونی پس ا

شد  بیو تصو نیدوت یاساسجدید در عمل. قانون  تادر کلمات  شتریقرار گرفت، البته ب دییمورد تأمردان  زنان با  یبرابر

حقوق بشر، از جمله  یالمللنیاز اسناد ب یرویپ یبا تعهد دولت برا گیزنده یهانهیزم امکه در آن مشارکت زنان در تم

کردند که  دایپ فرصت را نی، زنان ادیشد تیمحدودوره د کیشناخته شد. پس از  تیحقوق بشر، به رسم یهانی جیهاعالم

 یه توسعهتوانند بب تیر نهادند تا ی حضور یابو اقتصاد یاسی، سیاجتماعهای مختلف عرصهبروند و در  انشگاهکتب و دبه م

 کمک کنند. ی کشورو ثبات شکننده دهیاقتصاد از هم پاش

خروج ند.  به دنبال شان هستیابی به حقوقش دستصورت گرفته، زنان هنوز در تال یهاشرفتیپحال، با وجود  نیبا ا

گیری فعاالن زن به طور چشم هیلیدها ع، خشونت، نقض حقوق بشر و تهدیتیامنوضعیت شدن میو وخ یخارج یروهاین

هرها، در شسعه روند تو بیتخر یخود را برا یها، تالشیستیترور یهاگروه ریطالبان، همراه با ساو  ه است؛تافی شیافزا

 ند.ردکشتن مردان، زنان و کودکان آغاز ک

 ی باالمللنیو ب یمل یهابرنامه یها، روند مذاکرات صلح را به عنوان سرلوحهدادن به خشونتانیپا یبرادولت افغانستان 

 دادن به خشونت و ادغام طالبانانیپا یبرااالفغانی بین، سازوکار صلح رمنظو نیبه همکرد و  یمعرفی جهان یجامعه تیحما

بر مبارزات  شتریکنند و بیگسترده، هرگونه کاهش خشونت را انکار م یهاتالش رغمیشد. طالبان عل شنهادیجامعه پدر 

در  2020ال س لیمتحده و طالبان در اوا االتیا نیصلح ب ینامهند. توافقتاکید دارگرفتن قدرت تبه دس یبرا یکیچر

االفغانی بین راتطالبان را موظف به مذاکره با دولت افغانستان کرد. مذاک که مضا شدا متحده االتیا یماسوپلیدی جهینت

وط آغاز مذاکرات ن که یکی از شردولت و طالبا نیب انیتبادل زنداند، اما با وجود آغاز ش 2020ر سال در ماه سپتمبصلح 

  دهند. می دامهه خشونت ابدست باال داشته باشند  مذاکره زیکه در م لیدل نیفقط به ابود، طالبان 
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ن رفتتاز دسان آن یهاینگرانیکی از بزرگترین ند. هست ترس ارگیر امیدی آغشته بحال، زنان افغان د نیدر هم

ر و حقوق بشاالفغانی صلح، ی بینگوهاونامند است. اگر گفتیبا طالبان م «توافق بد» چهآن یشان در نتیجهیدستاوردها

صورت،  نیا ریدر غبرداشته خواهد شد، به جلو گام مهمی ها محافظت کند، زنان را حفظ و از آن یاسیو س یحقوق مدن

 یهو دهد یطاین در حالی است که اند. تجربه کردهافغان  است که زنان یکیگرد به دوران تارعقب کمذاکرات ی نیا

 ی. در حالاندداشتهت اسیقتصاد و ساز جمله آموزش، اهای گوناگون، در زمینه گیریچشم شرفتیگذشته، زنان افغانستان پ

گوها با طالبان ودر گفتد که خواهنیم از دولتافغان  فعالین زندارد،  انیدر دوحه جراالفغانی صلح بین یگوهاوتکه گف

ید به عنوان با یر چارچوب قانون اساسد یتیجنس ی، حقوق زنان و برابرگریبه عبارت دند، محافظت کی آنان از دستاوردها

 .وددر نظر گرفته ش« خط سرخ»

ر ل و معناداوضع شود که در آن زنان بتوانند در تمام سطوح مذاکره مشارکت کام یروشن زمیمکان دی، باین هدفا یبرا

در  دیزنان با ژهیو، بهرفتهیهاشهای به حگروه . تمامنیاز است و گسترده ریفراگر، به یک روند دایصلح پا یداشته باشند. برا

وجود نداشته  نانز دگاهیکه در آن د یاسیستوافق  هرگونهو ت و جریانات پساصلح شامل باشند؛ ذاکراهای مدوره تمام

 صلح باشند.االفغانی وگوهای بینی گفتمحور اصل دینخواهد بود. زنان با داریو پا یانونقباشد، 
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