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رویدادهای اخیر در کشور، باعث نگرانی بیشتر ما زنان افغانستان گردیده است. ما به این نتیجه رسیده ایم که وعده های طالبان 
در رابطه به حقوق زنان صرفاً به دالیل بدبینانه و سیاسی بوده است. این تعهدات یکی پس از دیگری شکسته می شوند. ممنوعیت 
آموزش برای دختران مکاتب متوسطه، اعالمیه در مورد عدم جواز آموزش رانندگی  برای زنان، و مقررات ایجاد شده برای پوشش 

زنان که اخیراً توسط طالبان اعالم شده است، زنان و دختران افغان را از حقوق اساسی شان بیشتر محروم می سازد.

طالبان از قدرت زنان می ترسند، اما در افغانستان، جایی که بحران های سیاسی، اقتصادی و بشری در حال افزایش است، این 
قدرت زنان یک ضرورت است. زنان در کابل و سایر والیات در جاده ها دست به اعتراضات زده و زندگی خودرا به خطر می اندازند 

تا صدای آنها شنیده شود. به آنها گوش دهید زیرا آنها تجاوز به حقوق خود را نمی پذیرند.

این پی آمد نیروهای بین المللی است که سال گذشته افغانستان را ترک کردند و جامعه بین المللی مسئولیتی را که مستلزم واکنش 
معنی دار به وضعیت رو به وخامت کشور است، به دوش دارد. 

وقت آن است که همه ی آن دولت ها و مقامات سازمان های بین المللی که گفته بودند، طالبان را بر اساس گفتارشان نه، بلکه بر 
اساس اعمال شان قضاوت خواهند کرد، اقدام جسورانه داشته باشند. ما از همه دولت ها می خواهیم که از زنان افغانستان دفاع 
کنند و برای طالبان واضح بسازند که هر گونه بحث در مورد به رسمیت شناختن آنها وابسته به شناسایی، احترام و تطبیق حق 
قانونی زنان است. ما همچنین از رهبران سیاسی جهان اسالم می خواهیم تا برای طالبان واضح بسازند که محروم ساختن دختران 

از تحصیل وممنوعیت زنان از کار هیچ گونه توجیه دینی ندارد.

با توجه به همه نشانه های مخالفت آنها؛ اگر طالبان نشانه های معنی داِر که تمایل اشتراک آنها را در  یک گفتگوی جدی سیاسی 
که شامل حقوق زنان و دختران می شود، نشان دهند ، سازمان ملل باید موضوع لغو معافیت و ممنوعیت سفر رهبری طالبان را 

که شامل لِست تحریم های سازمان ملل است، را دوباره بررسی کند.

حاال زمان آن فرا رسیده که  شعار جهانی »زنان، صلح و امنیت« را در معرض آزمایش واقعی قرار دهیم. جامعه بین المللی در حال 
حاضر دارای قدرت نفوذ بلند از بُعد حمایت مالی است. میلیاردها دالر برای کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان تعهد شده 
است. سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده می توانند از این بودجه برای توانمندسازی زنان در افغانستان استفاده کنند. 
زنان در یک موقعیت خوب رهبری برای ایجاد تحول قرار دارند که می توانند، نیاز شدید برای ایفای نقش شان در ارسال مؤثر 
و شفاف کمک های بشردوستانه در افغانستان را مرفوع کند. حاکمیت طالبان در افغانستان و مشکالت ناشی از آن یگانه موردی 
نیست که باید به آن پرداخته شود بلکه براساس گذشته فساد مالی در بیست سال اخیر در افغانستان، داشتن یک روند کار 
متفاوت و شفاف برای جامعه بین المللی بسیار مهم است. توانمندسازی زنان می تواند منجر به توزیع بهتر کمک ها و پاسخگویی 
بیشتر در فرآیند ارسال کمک های بشردوستانه شود، همچنین این امر برای تشخیص ضرورت مشارکت زنان درعرصه های مختلف 
کشورهای  مسئولیت  می کند.  ایجاد  طالبان  بر  را  الزم  فشار  افغانستان،  آینده  برای  زنان  رهبری  تحت  سازمان های  فعالیت  و 
کمک کننده، سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی دیگر این است که  کمک های بشردوستانه به افغانستان باید برای رفع 
نیازهای فوری افغان ها، تداوم و افزایش یابد و زنان باید در محور یک روند شفاف برای توزیع کمک های بشردوستانه قرار داشته 

باشند.
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پیشنهادات:

حصول اطمینان از شامل ساختن سازمان های تحت رهبری زنان برای توزیع کمک ها و اجرای سایر پروژه ها؛  .1

ایجاد شفافیت بیشتر در روند شناسایی مستفیدین و حصول اطمینان از توزیع کمک ها به صورت استراتژیک و بر اساس   .2
نیاز؛

ایجاد مکانیزم های نظارتی با اشتراک زنان و ارائه مشوره های الزم توسط آنها به منظور تاثیرگذاری بهتر کمک ها و به   .3
هدف جلوگیری از انحراف ارائه کمک ها توسط طالبان. 

در حال حاضر هیچ نشانه ی مبنی بر اجرایی شدن این پیشنهادات وجود ندارد اما عملی شدن این پیشنهادات نه تنها تأثیر قابل 
مالحظه ی بر شفافیت روند توزیع کمک ها خواهد داشت، بلکه از نظر سیاسی به معنی واقعی به رسمیت شناختن نقش زنان در 

ترویج صلح و امنیت نیز می باشد. 

انجمن زنان در افغانستان ابتکار جدیدی است که توسط رهبران زن افغان و جهانی ایجاد شده است تا برای رفاه و حقوق بشر 
مردم افغانستان و راه حل های فراگیر برای چالش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است، 

تالش کند.
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