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سپاسگزاری 

ــم  ــان به خاطــر فراه ــوی زن ــان دارم از شــبکه منطق ــار ســپاس و امتن اظه
ــم از  ــژه می کن ــپاس گزاری وی ــه و س ــن مطالع ــام ای ــت انج ــردن فرص ک
نجــا ایوبــی و چلســی ســدورلم.  هم چنــان از همآهنــگ کننــده شــبکه 
ــه پــاس کمک هــای  ــان در افغانســتان فاطمــه کوهســتانی، ب منطقــوی زن
ارزشــمند و موثــر شــان در جمــع آوری معلومــات ایــن پژوهــش کمــال 
ــدون  ــش، ب ــن پژوه ــام ای ــک انج ــدون ش ــم، ب ــکر  میکن ــر و تش تقدی
همــکاری و کمک هــای خانــم کوهســتانی و  تیــم شــبکه منطقــوی 
ــود.   ــر یاســین، ناصــر صدیقــی و نظیفــه شــریفی( ممکــن نب ــان )دکت زن
ــدا،  ــا مانچان ــا بترجــی، ریت ــگان گرامــی هریــک نیپ ــان از فرهیخت هم چن
ــوری و  ــه ان ــاز، هنگام ــندا ن ــی، روخش ــا یفتل ــی، زرق ــا ایوب ــی نج قاض
ــش  ــن پژوه ــکاری را در ای ــری و هم ــش بازنگ ــه نق ــک ک ــت ویب جن
ــنهادات  ــات و پیش ــه نظری ــرای ارای ــان ب ــمند ش ــت ارزش ــتند و وق داش

ــم.  ــکری می کن ــر و تش ــد، تقدی ــرف کردن ــازنده ص س
ــجاعانه  ــه ش ــان آواره ای ک ــران و زن ــام دخت ــژه دارم از تم ــکری وی تش
داســتان های خــود را بــرای غنامنــدی ایــن پژوهــش شــریک ســاختند و 

ــن پژوهــش می باشــند.  مســتفدین نخســت ای
_ برین

امتیاز تصویر برداری: نظیفه رشیفی 

 امتیازديزاين : کرسنت اینکرز، کيرتاين سکاي ديزاين و نادر جاللی 



مخففات
  ACTED نهاد همکاریهای تخنیکی و توسع

  AREDP برنامه انکشاف رشکتهای دهاتی

   CC گفتامن محلی

  DREC کمیته اجرای  بیجاشدگان  و عودت کنندگان
   FAO   سازمان غذا و زراعت 
   FGD   بحثهای متمرکز گروهی
   GBV   خشونت بر اساس جنسیت
 HLP Rights  حق، زمین و مالکیت
   IDMC  مرکز نظارت از بیجاه شده داخلی 
   IDP  بیجا شده داخلی
   INGO سازمان بینالمللی غیر دولتی 
   IPV    آی پی وی شریک خشونت آمیز 
   MoE وزارت معارف

  MoRR وزارت مهاجرین و عودت کنندگان
   NGOs  نهاد غیر دولتی
   NRC  شورای پناهندگان ناروی 
   NUG  حکومت وحدت ملی
   SSI مقیاس ذهنیت های برای خود کشی

                                                         UNEPپروگرام محیطی سازمان  متحد
 UNHCRکمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

    UNOCHAدفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی در امو انسانی
  USAID اداره انکشافی  بین المللی ایاالت متحده

   VSLA انجمن قرضه دهی برای قریه جات
  WASHپروژه حفط الصحه

   WHO سازمان بهداشت جهانی
 WHO EMROسازمان بهداشت جهانی سازمان منطقه مدیترانه شرقی
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ویرایش گران: 

پدریشــآ کوپــر )PATRICIA COOPER( بنیان گــذار شــبکه منطقــوی زنــان 

در افغانســتان، پاکســتان و هنــد اســت کــه یکــی از رضــاکاران ایــن شــبکه 

از ســال 2010 بدیــن طــرف می باشــد.

 چلســی ســولدرم )CHELSEA SODERHOLM( به عنــوان مدیــر اجرایــی 

ــبکه  ــای ش ــام برنامه ه ــر مت ــارت ب ــئولیت نظ ــان، مس ــوی زن ــبکه منطق ش

منطقــوی زنــان را در افغانســتان، پاکســتان و هنــد دارد. او قبــال به عنــوان 

مشــاورح حقوقــی در ســازمان مــری رابینســون)Mary Robinson(  و عضــو 

گــروه مشــاور جامعــه ملــل متحــد در مــورد زنــان، صلــح و امنیــت کار کــرده 

اســت.

درباره نویسنده
برين سلطاين ایمن 

بریــن ســلطانی ایمــن محقــق مســتقل اســت کــه اولویــت کارش تمرکــز 
ــی،  ــرت، امنیت ــات مهاج ــاالی موضوع ــن ب ــت. ایم ــتان اس ــاالی افغانس ب
ــه  ــیندگان مقال ــن یکــی از نوس ــد. بری اجتماعــی و اقتصــادی کار می کن
پژوهشــی پالیســی اســت کــه در ایــن مقاله بحــران پناهنــدگان افغانســتانی 

را بــه چالــش کشــیده اســت. 
ــانه و  ــه های را در رس ــرمقاله و اندیش ــاالت س ــدادی از مق ــن تع هم چنی
 The( دیپلومــات )Independent( ــد: پیشــگام مســتقل نشــریات مانن
اســت.   نوشــته   )Gandhara RFE/FL( گنــدارا  و   )Diplomat
بریــن دارای مــدرک کارشناســی در مقایســه ای سیاســی از  رشــته 
ــن در  ــات بری ــت.  تحقیق ــدن اس ــکده لن ــی)LSE(، دانش ــوم سیاس عل
LSE روی دینامیــک متمرکــز بــر سیاســت های قــدرت محلــی در 
ــه  ــان نام ــن پای ــوده. بری ــتان ب ــازی در افغانس ــای دولت س ــه تاش ه زمین
کارشناســی ارشــد خــود را در مطالعــات بین المللــی از دانشــگاه امــوری، 
ــت. ــته اس ــا نوش ــه و آفریق ــات در خاورمیان ــل اختاف ــز در ح ــا تمرک ب
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ــرا  ــی نادیــده گرفتــه می شــود، زی وضعیــت اغلــب بیجاشــده  هــای داخل

آن هــا در جامعــه نســبت بــه بقیــه کمــر قابــل تشــخیص هســتند، ایــن 

در حالــی اســت کــه دولت هــا از اتخــاذ و عملــی کــردن هدایــت و 

اصــول اســتانداردهای بین املللــی در قبــال بیجاشــدگان داخلــی اجتنــاب 

می ورزنــد. به عنــوان مثــال، پاکســتان و هنــد درگیری هــای داخلــی 

ــود  ــدات خ ــب، تعه ــن ترتی ــه ای ــند و ب ــمیت منی شناس ــه رس ــود را ب خ

ــن  ــه از ای ــانی ک ــه کس ــی ب ــتانه بین امللل ــوق برشدوس ــاس حق ــر اس را ب

درگیری هــا فــرار می کننــد اجــرا منی کننــد. حتــی هیــچ کــدام شــان 

حــارض نســیتند،که بگویــد پناهنــدگان یــا بیجاشــدگان داخلــی  نیــاز بــه 

توجــه کمــر یــا بیشــر دارنــد. در حالــی کــه  پناهنــدگان و  بیجاشــدگان 

داخلــی بــه توجــه الزم نیــاز دارنــد؛ زیــرا پناهنــدگان و بیجاشــدگان 

دخلــی می تواننــد دو حالــت یــا وضعیــت  از یــک  حلقــه ای حرکــت 

ــدگان(  ــودت کنن ــروز )ع ــده  ام ــروز" بیجاش ــده دی ــی "پناهن ــند. یعن باش

ــردم  ــده فرادســت ”هامن طــور کــه م ــروزی پناهن اســت و بیجاشــده  ام

ــد ــم رس و کار دارن ــن ه ــا بی ــا و منفذ ه ــق مرزه از طری

شــبکه منطقوی زنان افغانســتان و گفتامن محلی  1 .1

شــبکه منطقــوی زنــان از زمــان تشــکیل تــا بــه حــال بــا مترکــز بیشــر بــر 

روی وضعیــت بیجاشــده  هــای داخلــی در والیــات کابــل، بلــخ، بامیــان، 

فاریــاب، هرات،کندهــار، ننگرهــار و کنــدز کارکــرده اســت. شــبکه 

منطقــوی زنــان قصــد دارد، مســائل مربــوط بــه صلــح و امنیــت، عدالــت 

و حکومــت داری را از طریــق یــک روش تحقیــق  زیــر عنــوان "گفتــامن 

محلــی"  مــورد مطالعــه قــرار دهــد. ایــن روش اجــازه می دهــد، تــا 

محقــق بتوانــد تعامــل پویایــی بــا زنــان محلــی را بــا یــک روش ارگانیــک 

متغییــر، نظــر بــه رشایــط خــاص هــر جامعــه مهیــا ســازد. گفتــامن محلی 

ــه  ــده ؛ ارائ ــان بیجاش ــود زن ــط خ ــت را توس ــی از وضعی ــری واقع تصوی

ــبکه  ــی، ش ــی پژوهش ــای مهم ــن موقعیت ه ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب می ده

ــران   ــه بح ــع ب ــا ارزش راج ــب ب ــژه مطال ــورت وی ــان  به ص ــوی زن منطق

ــق  ــان از طری ــدای زن ــت ص ــرای ثب ــت را ب ــی و امنی ــدگان داخل بیجاش

نقــل قول هــای مســتقیم  تهیــه و تدویــن می کنــد. شــبکه منطقــوی 

ــق  ــان در مناط ــورد زن ــر را در م ــمند دیگ ــزارش ارزش ــال دو گ ــان  قب زن

ــگ؛  ــوان "جن ــا عن ــی ب ــت. یک ــرده اس ــرش ک ــتان،  منت ــگ افغانس جن

ــذر )چشــم انداز هــای افغانســتان( 2۰13-2۰1۴"  و  ــروزی در حال گ پی

ــان بیجاشــده  داخلــی: واقعیت هــای  ــوان "افغانســتان زن ــر عن دیگــر زی

پیچیــده 2۰15 -2۰16."

ــفر  ــک س ــان ی ــال 2۰1۰ در جری ــان )WRN(در س ــوی زن ــبکه منطق ش

ــد  تأســیس شــده در  فعالیــن حقــوق زن در افغانســتان، پاکســتان و هن

ــه گــروه از رهــران جامعــه مدنــی  ــان ب ایــن زمــان، شــبکه منطقــوی زن

کــه نیــاز بــه جمــع آوری و ثبــت صدا هــای زنــان بــه حایشــه رانــده 

ــت شــکل دهنده موضوعــات سیاســی؛ انکشــاف پالیســی  ــه صف شــده ب

و تطبیــق برنامــه داشــت، تاســیس گردیــد. امــا امــروز، پــس از هشــت 

ــران  ــان در بح ــدای زن ــنیفنت ص ــان و ش ــازی زن ــرای توامنندس ــال ب س

ــاز اســت. ــوب آســیا بیشــر نی جن

در حــال حــارض حداقــل 6 درگیــری مــداوم در ســطح منطقــه وجــود دارد: 

جنــگ بیــش از40 ســال  در پاکســتان، بلوچســتان، کشــمیر؛  جنــگ در 

شــامل غربــی )جنــگ در وزیرســتان(؛ در هنــد؛ مناقشــات در کشــمیر؛  

 .)Naxalite( هفــت ایالــت خواهــر در هنــد؛ و شــورش مائوئیســت ها

اگرچــه جنــگ بــرای همــه فاجعــه بــار اســت، امــا زنــان و دخــران بیــش 

از حــد از جنــگ رنــج می برنــد. روی ایــن دلیــل بــود کــه شــورای امنیــت 

ــه 1325  ــق قطعنام ــزار از طری ــام در دوران ه ــد رس ــل متح ــازمان مل س

ــه ایــن مســئله توجــه کــرد.  محتــوای اساســی قطعنامــه 1325 راجــع  ب

بــه زنــان، صلــح و امنیــت اســت. “از متــام احــزاب خواســته تــا جنــگ 

ــرای  ــد و اقدامــات ویــژه ای در رشایــط درگیــری مســلحانه ب را حــل کنن

ــایر  ــی و س ــاوز جنس ــژه تج ــونت به وی ــران از خش ــان و دخ ــت زن حافظ

اشــکال ســوء اســتفاده جنســی کننــد"

بــر اســاس گــزراش شــواری امنیــت ســازمان ملــل تــا پایــان ســال 2۰16 

 تعــداد بیجاشــدگان داخلــی در جهــان حــدود ۴۰.3   میلیــون تــن بــود،

 کــه در ســال 2۰1۷ و 2۰1۸ ایــن رقــم افزایــش یافتــه اســت. طوریکــه 

ــتان،  ــی در افغانس ــدگان داخل ــداد بیجاش ــال 2۰1۷، تع ــط س ــا اواس ت

ــه  ــه  ب ــت ک ــیده اس ــن  رس ــون ت ــش از 3 میلی ــه بی ــد ب ــتان و هن پاکس

حیــث قــرش محــروم جامعــه زندگــی می کننــد، علــل  اصلــی محرومیــت 

و بیجــا شــدن داخلــی فاجعه هــای طبیعــی اســت. ایــن در حالــی اســت 

کــه مترکــز جهانــی بــر بحــران پناهنــدگان و مهاجــران وجــود دارد. ولــی 

توجــه اندکــی  بــه بیجاشــدگان داخلــی باعــث گردیــده اســت کــه آن هــا 

در دام فقــر مبتــال گردنــد.

بــوده  نگرانــی  مایــه ای  پناهنــدگان  در بحث هــای جهانــی موضــوع 

ــه  ــا ب ــدن آن ه ــال ش ــی و مبت ــدگان داخل ــا ش ــوع بیج ــه موض ــت، ن اس

فقــر؛ زیــرا پناهنــدگان از مرزهــای بین املللــی عبــور کردنــد و بی جــا 

شــدگان داخلــی، یــک موضــوع داخــل کشــوری اســت. در نتیجــه، 
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زنان بیجاشده  ای کندز در تخار )کمپ دشت قلعه(

تعــداد   2017 ســال  اواســط  تــا 

بیجاشــدگان داخلــی در افغانســتان، 

پاکســتان و هنــد بیــش از 3 میلیــون 

بــوده.
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شــبکه منطقــوی زنــان در افغانســتان بــا اســتفاده از گفتــامن محلــی در 

ــامن  ــد از دو گفت ــی کار می کن ــای قبل ــه گزارش ه ــاری در ادام ــال ج س

ــی  ــدگان  داخل ــدن  بیجاش ــامل ش ــش ش ــرای افزای ــین ب ــی  پیش محل

ــگ  ــط جن ــان آواره در رشای ــر روي زن ــر ب ــز بيش ــار و  مترک ــت تخ والی

اســتفاده کــرده اســت.

اهداف تحقیق  2 .1

ایــن پزوهــش ارائــه دهنــده دیــدگاه زنــان بیجاشــده  بــرای نهادینه ســازی 

از  داخلــی  بیجاشــدگان  بــه  مربــوط  در بحث هــای  شــمولیت  آن هــا 

ــان تالشــی اســت جهــت داشــنت  ــاوت میباشــد. هم چن بخش هــای متف

یــک آدرس بــرای در نظرگرفــنت نیــاز زنــان بیجاشــده در پالیســی ها 

می کنــد  شناســایی  را  چالش هایــی  تحقیــق  ایــن  برنامه ریزی هــا.  و 

کــه زنــان بیجاشــده در محیــط نامطمــن بــه آن رو بــرو هســتند، و 

ــک  ــازی کم ــاد،  نظامی س ــت، فس ــورد امنی ــا را در م ــای آن ه دیدگاه ه

ــه جوانــب ذیدخــل به منظــور  و توســعه انعــکاس می دهــد. در رســیدن ب

بهبــود وضعیــت  بــرای  پالیســی ها  انکشــاف  ایجــاد تغییــر مثبــت و 

ــن  ــال آن هــا،  یافته هــا و توصیه هــای ای ــان بیجاشــده و اطف زندگــی زن

ــت. ــان اس ــوی زن ــبکه منطق ــر ش ــند معت ــی و س ــل منطق ــق، دلی تحقی

دامنــه تحقیق و روش تحقیق   3 .1

ــد و  ــام گردی ــه انج ــان دو هفت ــوری 2۰1۸ درجری ــه در جن ــق اولی تحقی

ــود. در آن  ــدز ب ــت کن ــار و والی ــل، تخ ــم از کاب ــای منظ ــامل دیداره ش

ــدگان  ــای بیجاش ــی درکمپ ه ــه گروه ــا مباحث ــج)FGD(  ی ــش پن پژوه

آپارمتان هــای  و  قلعــه  دشــت  بهــارک،  خســکپه،  خلیــل،  )حســین 

ــت.  ــده اس ــام ش ــان( انج ــی در تالق کرای

 نقشــه زیر ســاحه تحقیق را مشخص می مناید.
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ــد  ــه گردی ــان مصاحب ــا ایش ــه ب ــر ک ــن،  از 15۰ زن و دخ ــاظ س از لح

در حــدود 16-۷۰ ســال ســن داشــتند.  از منظــر ســطح ســواد اکــر 

ــی نداشــتند و زراعــت  ــه شــوندگان هیــچ مــدرک رســمی تحصیل مصاحب

پیشــه بودنــد. از بعــد حالــت مدنــی، تقریبــا متــام زنــان 1۸ ســال و 

بزرگ تــر از آن ازدواج کــرده و یــا بیــوه بودندکــه حاصــل زندگــی مشــرک 

شــان حداقــل ســه طفــل و در بســیاری مــوارد بیشــراز ســه طفــل 

ــا  ــی از آن ه ــیار کم ــداد بس ــودن، تع ــمی ب ــد رس ــاظ کارمن ــت. از لح اس

ــد، کــه  در بســت های رســمی پیــش از بیجاشــدن اســتخدام شــده بودن

ــد.  از  ــت می کنن ــرل و مدیری ــی کن ــه خوب ــود را ب ــزارع خ ــواده و م خان

لحــاظ نــژاد و قومیــت درصــد بــزرگ پاســخ دهنــدگان ایــن پژوهــش از 

ــد.  ــز بودن ــا نی ــتون ها و تاجیک ه ــه پش ــت، اگرچ ــک اس ــوم ازب ق

جامعــه آمــاری تحقیــق، منطقــه شــامل اســت و زبــان اصلــی مــورد 

ــنت  ــرای گرف ــوده ب ــی/ دری ب ــان فارس ــا زب ــن مصاحبه ه ــتفاده در ای اس

ــتان  ــدگان  در افغانس ــی  بیجاش ــت زندگ ــر از وضعی ــر جامع ت ــک تصوی ی

ــا مقامــات  ــی، مصاحبه هــای ب ــا بیجاشــدگان داخل ــه ب ــر مصاحب عــالوه ب

محلــی،  و  بین املللــی  دولتــی  غیــر  ســازمان های  مناینــدگان  دولتــی 

ــی  ــود دوم ــع موج ــان از مناب ــت. هم چن ــده اس ــام ش ــی انج ــاالن محل فع

ــاالت و  ــاالت پالیســی،  مق ــه  بیجاشــدگان، مق ــا راجــع ب ــد: مقاله ه مانن

گزارشــات از نهاد هــای دولتــی و غیــر دولتــی نیــز اســتفاده گردیــده اســت. 

یافته هــای گفتــامن محلــی رهنمــود بــرای ایــن مطالعــه بــوده و ســواالت 

ــا فرصــت  ــده اســت، ت ــه گردی ــه صــورت منیه ســاختاری تهی ــه ب مصاحب

بهــر بــرای پژوهش گــر در جمــع آوری معلومــات و انعــکاس دقیــق 

ــی،  ــاظ محتوای ــد. از لح ــرده باش ــم ک ــدگان فراه ــخ دهن ــات پاس نظری

پرسشــنامه مترکــز بــاالی ایــن موضوعــات دارد: امنیــت، دسرســی 

ــش  ــراتژی،  نق ــه اس ــان در تهی ــرا روی زن ــای ف ــت، چالش ه ــه عدال ب

ــط کــه در  ــح، فســاد و افــراط و تفری ــه صل ــان در گفتامن هــا راجــع ب زن

ــدای  ــه در ابت ــه ک ــتان. آن گون ــای افغانس ــازی کمک ه ــد نظامی س رون

و  کمــک  نظامی ســازی  و  فســاد  موضــوع  می شــد  تصــور  پژوهــش 

توســعه  بــرای بیجاشــدگان داخلــی از ویژگــی برجســته برخــور دار باشــد، 

در نهایــت پژوهــش ثابــت گردیــد کــه این گونــه نیســت؛  موضــوع 

فســاد و نظامی ســازی کمــک و توســعه بــرای بیجاشــدگان  داخلــی 

در اولویــت قــرار نــدارد؛  بلکــه تــالش روزمــره زنــان بــرای بدســت آوری 

مــواد غذایــی اســت و مهمــر از همــه تهیــه کمک هــای اولیــه و رضوری 

بــرای حفــظ بقــای کــودکان و خودشــان اســت و موضــوع منابــع متویــل 

ــی نیســت.  ــدارد و جــای نگران ــت  ن ــرای شــان اهمی ــی ب مــواد غذای

چالش ها و محدودیت ها  4 .1

مانــع اصلــی تحقیــق، خطــر و فشــار فیزیکــی در عملیــات در مناطــق دور 

ــود. چالــش انجــام تحقیقــات ســاحوی در مناطــق  ــاده افغانســتان ب افت

نــا امــن منی توانــد اغــراق آمیــز باشــد؛ بویــژه هنگامی کــه تحقیــق 

ــای  ــود. محیط ه ــام می ش ــان انج ــط زن ــز دارد وتوس ــان مترک ــاالی زن ب

ــام  ــودن روش انج ــور ب ــی،  چط ــی، چگونگ ــه کجای ــت ک ــه اس خصامن

ــه 20  ــورد، حادث ــن م ــد. در ای ــن می کنن ــاحوی را تعیی ــان س کار محقق

جنــوری 2018 هوتــل اینرکنتیننتــال- کابــل، بــه طــور مســتقیم تأثیــردر 

شــده  تعيــن  مناطــق  بــه  تأخیــردر دست رســی  تحقیــق،  تــدارکات 

مطالعــه داشــت. مثــال  رشکت هــوای کام ایــر کــه 9۰ درصــد پروازهــای 

داخلــی افغانســتان1  را انجــام می دهــد، بخاطــر تلفــات پیلوت هــا و 

ــق در  ــه تعلی ــه مذکــور، پرواز هــای خــود را ب ــرواز در حادث خدمه هــای پ

ــه  ــفر ی و نتیج ــای س ــاالی برنامه ه ــتقیم ب ــر مس ــه تاثی ــود. ک آورده ب

ــت. ــاحوی داش ــی کار س ــدول زمان ج

ــود  ــه و نب ــرای مطالع ــده ب ــاب ش ــای انتخ ــه از مکان ه ــل فاصل ــه دلی ب

کنــرل مناطــق مذکــور به دســت دولــت، بــرای تیــم پژوهــش یــک چالش 

امنیتــی جــدی بــود. در چنیــن حالــت ســفر کــردن در افغانســتان به طــور 

ــق  ــی به مناط ــه دست رس ــاالت ک ــژه در ح ــت، بوی ــوار اس ــی کار دش کل

محــدود می باشــد و زیرســاخت های محــدود مشــکالت مهمــی را بوجــود 

ــوای  ــط آب و ه ــد توس ــا می توان ــت و چالش ه ــن محدودی ــی آورد و ای م

زمســتان شــدید تر شــود. اضافــه بــر آن پیچیدگی هــای تدارکاتــی، 

محدودیت هــای روزمــره بــود، ماننــد زنــان فقــط در طــول ســاعات 

ــد از  ــد بع ــق روال معمــول بای ــد و طب مشــخص روز روشــن ســفر می کنن

ــند. ــود باش ــای خ ــر در خانه ه ــار ع ــاعت چه س

شــاید یــک جنبــه ای کــه کمــر شــناخته شــده اســت، چالش هــای 

تــدارکات افغانســتان و دست رســی بــه فــردی مــورد نیــاز در انجــام 

پژوهــش اســت، کــه آن چالــش حاکمیــت فرهنــگ پدرســاالرانه اســت. 

ــی و  ــط خانوادگ ــی، رواب ــر واقع ــا غی ــف ی ــی، ضعی ــاختارهای دولت باس

ــام  ــرای انج ــن روش ب ــب موثرتری ــه مرات ــی ب ــبکه های اجتامع ــره ش غی

ــق دور  ــه در مناط ــه همیش ــت ک ــزی اس ــامن چی ــن ه ــت. ای ــا اس کاره

افتــاده افغانســتان بــوده؛ بنابرایــن، بــرای شــبکه منطقــوی زنــان جمــع 

آوری معلومــات ایــن پژوهــش، تنهــا از همیــن طریــق ممکــن بــود، 

آمدند؛کــه  بدســت  مصاحبه هــا  از  مشــرک  موضوعــات  از  تعــدادی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــق ارائ ــن تحقی ــا در ای ــته ترین آن ه برجس

ــرکات و  ــه مش ــه هم ــیدگی ب ــرای رس ــه ب ــت، ک ــاد آوری اس ــه ی الزم ب

تفاوت هــای کل مصاحبه هــای انجــام شــده، خالصــه ای از موضوعــات 

ــده  ــه ش ــر گرفت ــش در نظ ــن پژوه ــده در ای ــع آوری ش ــات جم و  معلوم

از بخش هــای  تصویــری  ایــن  واقــع  در  اســت.  گردیــده  تحلیــل  و 

متفــاوت وضعیــت و اســناد ارزشــمند صــدای مســتقیم زنــان و یــک ابــزار 

ــق  ــن تحقی ــده ای ــام ش ــای انج ــت تالش ه ــت. در نهای ــی اس دادخواه

ــی کــه  ــد. از آن جای ــی را می کن ــان محل ــدگاه واقعــی زن منایندگــی از دی

ایــن پژوهــش یــک تحقیــق کیفــی اســت ممکــن اســت کــه در تجزیــه، 

ــد. ــی باش ــی و ذهن ــث انتزاع ــر مباح ــری آن بیش ــل و نتیجه گی تحلی

تــا ختــم ســال 2۰1۷ بیــش از 61۰۰۰۰ افغــان جــرا از پاکســتان اخــراج 

ــال  ــه س ــبت ب ــته را  نس ــان بازگش ــون افغ ــک میلی ــز  ی ــران نی ــد و ای ش

پــار افــزوده اســت.

1  Mujib Mashal and Fahim Abed, ‘Grounded and Gutted, Main Af-
ghanAirline Struggles After Taliban Attack’, The New York Times, 
28 January 2018.
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ــش از 1.2  ــه بی ــتان ب ــداد آوارگان در افغانس ــامر 2۰1۷ تع ــر دس در اواخ

ــی  ــه جمعیت ــوط ب ــزرگ مرب ــم ب ــن رق ــه ای ــید. در حالی ک ــر رس ــون نف میلی

اســت کــه فقــط در حــدود 3۴ میلیــون نفــر نفــوس دارد. بــا توجــه بــه ایــن 

ــت،  ــی اس ــگ دامئ ــری و  جن ــه درگی ــار ده ــا چه ــتان تقریب ــه درافغانس ک

احتــامال اولــن مــوج خــروج از افغانســتان و  بیجاشــدگان  داخلــی در اواخــر 

19۷۰، و مــوج دوم همزمــان بــا تهاجــم شــوروی در ســال 1992 بــه وقــوع 

ــداد  بیجاشــدگان  در  ــه تع ــی افغانســتان ب پیوســته اســت. جنگ هــا داخل

ــارت  ــروزی  و تأســیس ام ــا پی ــم ب ــن رق ــه ای ــش داده ک ســال 1996 افزای

ــال 2۰۰1  ــده  در س ــاالت متح ــه ای ــس از مداخل ــتان و پ ــالمی افغانس اس

افزایــش بیشــر یافــت.

ــل  ــی را متحم ــج فراوان ــتان رن ــردم افغانس ــال، م ــل س ــن چه ــول ای در ط

شــدند و کشــور شــاهد متــام نابهنجاری هــا از جملــه نــا امنــی، بحران هــای 

ــل  ــادی از عوام ــعه اقتص ــای توس ــع و محدودیت ه ــر و موان ــی، فق سیاس

اساســی بودنــد، کــه در ایــن دوره رونــد ثابــت رو بــه افزایــش  بیجاشــدگان  

و پناهنــدگان را فراهــم کردنــد. عــالوه بــر ایــن علــل انســاين، افغانســتان با 

بســیاری از بالهــای طبیعــی نیــز مواجــه گردیــده اســت. نظــر بــه موقعیــت 

و توپوگرافــی کوهســتانی افغانســتان، زمیــن لرزه هــا، خشک ســالی و رانــش 

زمیــن نیــز  باعــث بیجاشــدن بیشــر مــردم گردیــده اســت.

کشورهای همسایه  1 .2

از لحــاظ تاریخــی پاکســتان و ایــران در طــول زمــان جنــگ  بــرای 

افغانســتانی ها محــالت امــن بودنــد، ولــی در ســال های اخیــر، رفتار هــا و 

احساســات آن هــا نســبت بــه مهاجریــن افغانســتان تغییرکــرده اســت. حــاال 

هــر دوکشــور بــرای مــردم افغانســتان طــوری بــه نظــر می رســد کــه آن هــا 

ــن دهــه و افزایــش  ــده افغانســتان طــی چندی ــی میلیون هــا پناهن از میزبان

تنش هــای سیاســی بیــن افغانســتان و پاکســتان خســته شــده انــد و مــوارد 

خطــر پذیــری افغانســتانی های پناهنــده بــه صــورت قابــل توجــه افزایــش 

یافتــه اســت. ماننــد آزار و اذیــت، اســتثامر، ســوء اســتفاده و مجبــور کــردن 

ــاالی  ــر مســتقیم ب ــد تاث ــن رون ــرک مجــدد محــل ســکونت. کــه ای ــه ت ب

ــال  ــان س ــتان دارد. در پای ــل افغانس ــی در داخ ــدگان داخل ــداد بيجاش تع

ــا اخــراج  ــه بازگردانیــدن ی ــور ب 2۰1۷، بیــش از 61۰۰۰۰ افغانســتانی مجب

اجبــاری از کشــورهای پاکســتان و ایــران شــدند و طــی یــک ســال گذشــته 
بیشــر از یــک میلیــون تــن بــه کشــور بازگردانیــده شــدند.2

2   IOM and UNHCR, ‘Returns To Afghanistan in 2017: Joint IOM-UN-
HCR

     Summary Report’, 28 February 2018.
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ــد  ــران متول ــا ای ــرادی می شــوند کــه در پاکســتان ی ــن اعــداد شــامل اف ای

شــده انــد، حتــی افغانســتان را بــه عنــوان خانــه خــود منــی پندارنــد. بــا ایــن 

حــال آن هــا بــه ســمت نامعلومــی و نــا امنــی بازگردانیــده شــدند، کــه منجــر 

بــه ایجــاد انــواع جدیــدی ترومــا )آســیب از بیــرون( بــرای افــراد بازگردانیــده 

گردیــد. ایــن رونــد  خــود فشــاری اســت  به یک کشــور که گرفتار مشــکالت 

فزاینــده  بیجاشــدگان  داخلــی اســت. در حالــی کــه بســیاری از افــراد 

بازگردانیــده بیشــر بــه دلیــل درگیــری، کمبــود زیرســاخت ها، نبــود خدمــات 

ــرت  ــل مهاج ــه مح ــد ب ــدد، منی توانن ــتقرار مج ــای اس ــی و چالش ه اساس

ــه  ــده ب ــراد بازگردانی ــه اف ــده ک ــت باعــث گردی ــن وضعی ــد و ای خــود برگردن

بیجاشــدگان  دایمــی مبــدل  شــوند. همچنــان معلومات هــای فعلــی در مورد  

ــی  ــن معلومات ــدگان منی شــود. چنی ــی شــامل بازگردانن بیجاشــدگان  داخل

ــه نقــض ارایــه کمک هــا گردیــده اســت و افــراد  در بســیاری مــوارد منجرب

بازگردانیــده شــده از سیســتم ارایــه خدمــات کمــک رســانی محــروم  شــدند.

کندز و تخار   2 .2

شــامل افغانســتان بــه طــور فزاینــده از زمــان کاهــش نیروهــای خارجــی در 

ــت.  ــده اس ــن گردی ــا ام ــال 2۰1۴ ن ــان س ــوص در پای ــتان به خص افغانس

ــدز در شــامل افغانســتان موقعیــت داردکــه شــاهددرگیری های  والیــت کن

شــدید میــان طالبــان و نیروهــای امنیتــی افغانســتان در طــول چنــد ســال 

گذشــته بــوده. مرکــز والیــت کنــدز دو بــار بــه دســت طالبــان ســقوط کــرد؛ 

یــک بــار بــرای یــک دوره کوتــاه در ســال 2۰15، و بــار دوم در ســال 

2۰16 . از جنــوری 2۰15 بــه بعــد بیــش از 35۰۰۰۰ تــن از خانــه و زمیــن 

ــدز  خــود بیجــاه شــدند و بخــش بزرگــی ایــن بیجــا شــدگان در والیــت کن

ــد.3  در کل  ــه والیــت همســایه تخــار مهاجــرت کردن ــا ب ــد و ی باقــی ماندن

ــدز و تخــار دو  ــان بزرگ ســال هســتند. کن 21 در صــد از بیجــا شــدگان زن

والیــت اســت کــه از جملــه 15 والیــت میزبــان  بیجاشــدگان و بازگردانیــده 
ــد4 ــده ها را  دارن ــده ش ــدگان  و بازگردانی ــرین  بیجاش ــده ها، بیش ش

عــدم یــک رویکــرد واحــد بــرای اجــرای پالیســی ملــی بیجاشــدگان داخلی، 

منجــر بــه ایجــاد  فضایــی گردیــده کــه نهادهــای ذیدخــل در امــور  

بیجاشــدگان   بــر اســاس ثلیقه هــای شــخص خــود عمــل می کننــد  نــه 

بــر اســاس پالیســی. 

3  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
    (OCHA).

4 IOM, ‘Displacement Survey Shows 3.5 Million Internally Dis-
placed,

     Returnees from Abroad in 15 Afghan Provinces’, 8 March 2018.
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زنان بیجاشده  بیوه که شوهران شان را دربحران  کندز از دست داده اند و اکنون در والیت تخار بیجا شده اند.

تــا ختــم ســال 2۰1۷ بیــش از 61۰۰۰۰ 

افغــان جــرا از پاکســتان اخــراج شــد و 

ایــران نیــز  یــک میلیــون افغــان بازگشــته 

ــت.  ــزوده اس ــار اف ــال پ ــه س ــبت ب را  نس
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پیاده سازی پالیسی ملی  بیجاشدگان  داخلی  1 .3

کار بــاالی پالیســی ملــی بیجاشــدگان داخلــی توســط دولــت افغانســتان در 

فــروری 2۰1۴ آغــاز شــد. افغانســتان در حــوزه فعالیــت شــبکه منطقــوی 

زنــان تنهــا کشــوری اســت، کــه در حــال حــارض پالیســی ملــی بیجاشــدگان  

را دارد. پالیســی ملــی بیجاشــدگان افغانســتان، ســند جامعــی اســت 

ــه  ــرای رســیدگی ب ــت ب ــر مطــرح شــدن اصــول هدای ــزون ب کــه در آن اف

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــات خاص ــی و موضوع ــدگان داخل ــوق بیجاش حق

نیازهــای زنــان، مســائل مهــم دیگــر چــون برجسته ســازی و ترویــج نقــش 

فعــال زنــان در امــور تصمیم گیــری وتصمیم ســازی و تعییــن نقــش و 

ــی و  ــر دولت ــازمان های غی ــی، س ــف دولت ــای مختل ــولیت های نهاده مس

ــت.  ــده اس ــتانه درج ش ــازمان های برشدوس ــایر س س

ایجــاد پالیســی ملــی بیجاشــدگان یــک گام مهمــی اســت کــه تنها داشــنت 

ــش از  ــه بی ــا وجــود ک ــت شــمرده می شــود. ب ــن پالیســی خــود موفقی چنی

چهــار ســال از ایجــاد ایــن پالیســی ملــی می گــذرد، هنــوز گام هــای 

حیاتــی و رضوری بــرای حصــول اطمینــان از موفقیــت اجــرای آن برداشــته 

نشــده اســت. یکــی از بزرگریــن مانــع اجرایــی پالیســی ملی بیجاشــدگان، 

ــرای حامیــت  ــود تعهــد ملــی از جانــب حکــوت وحــدت ملــی )NUG( ب نب

و پی گــری اســتفاده از پالیســی اســت. نبــود چنیــن تعهــدی از طــرف 

حکومــت وحــدت ملــی باعــث اختــالل در اولویت هــا و پاســخگویی بیــن 

ــارز  ــه ب ــت. منون ــده اس ــی ش ــی و محل ــی، والیات ــطوح مل ــولین در س مس

آن پاییــن بــودن ســطح آگاهــی از پالیســی ملــی  بیجاشــدگان  در ســطح 

ــاه  زندگــی بیــان کــرد: محلــی اســت. یــک مقــام رســمی از رس پن

“وزارت مهاجریــن و عــودت کننــدگان بخاطراجــرا پالیســی ملــی بیجاشــده 

ــا  ــه ت ــری مناید، ک ــد و پی گ ــت بده ــا هدای ــام نهاد ه ــرای مت ــد ب ــا بای  ه

هنــوز ایــن کار را نکــرده اســت. به طــور مثــال هــر وقتــی بیجاشــده  هــای 

داخلــی می آیــد؛ مــا بایــد یــک پــالن داشــته باشــیم و تصمیــم بگیریــم کــه 

کجــا بایــد آن هــا جابجــا شــوند. هــر ســازمان رسوی خــود را انجــام بدهــد و 

تصمیــم خــود را بگیرنــد کــه بــرای  بیجاشــدگان  داخلــی چــی بایــد کننــد. 

در حالــی کــه فعــال هــر دفــری طرزالعمل هــا و طریقه هــای خــاص خــود 

را بــرای کمــک بــه بیجاشــدگان  دارنــد.”

عــدم موفقیــت تطبیــق پالیســی ملــی  بیجاشــدگان، معلــول پاییــن بــودن 

ــن متــام رسان مراجــع ذیدخــل  ــر بی ســطح ارتباطــات و آگاهی دهــی موث

ــتان  ــم در افغانس ــط حاک ــه رشای ــه ب ــا توج ــت. ب ــف اس ــطوح مختل در س

پالیسی ملی  بیجاشدگان  افغانستان. 3

ناکامــی در تطبیــق پالیســی ملــی بیجاشــدگان جــای تعجــب نیســت؛ زیــرا 

ــط  نســبتا ضعیــف اســت و از  از یــک طــرف ظرفیت هــای نهادهــای مرتب

طــرف دیگــر چنیــن وضعیــت  ازویژگی هــای کشــورهای در حــال توســعه 

می باشــد. 

عــدم جهت گیــری واحــد بــرای اجــرای پالیســی ملــی بیجاشــدگان موجــب 

مشــکالت   بــه  رســیدگی  در  مســئول  نهاد هــای  ســلیقه ای  عمل کــرد 

بیجاشــدگان شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر مســئولین یــک دولــت 

خــود عالقمنــد بــه تطبیــق پالیســی ملــی بیجاشــدگان باشــد و بــرای اجرای 

آن در بخــش مربوطــه خویــش فشــار آورد، در آن صــورت مقام هــای رســمی 

ــد  ــور عالقمن ــی مذک ــق پالیس ــرای تطبی ــان، ب ــای ش ــوزه فعالیت ه در ح

خواهنــد شــد و پالیســی را در دســتور کار خــود قــرار می دهنــد. در حالیکــه 

برعکــس موضــوع هــم ممکــن اســت، یعنــی اگــر بــرای مســئولین دولــت 

ــی نباشــد،  ــی بیجاشــدگان داخل ــق پالیســی مل ــرای تطبی اراده سیاســی ب

تطبیــق و اســتفاده از پالیســی مذکــور در ســطح محلــی نیــز ضعیــف و غیــر 

قابــل اجــرا می باشــد. 

ــک  ــه ی ــتان، ک ــاد ACTED افغانس ــده نه ــگ کنن ــدی، هامهن ــس کن آلی

ســازمان بیــن املللــی غیــر دولتــی اســت  این طــور بیــان کــرد: 

ــه از  ــت. دوم اینک ــخصی اس ــه ش ــه رابط ــته ب ــن[ وابس ــیاری از ای "]بس

ــت اســت،  ــط مثب ــات رواب ــر دارد. گاهــی اوق ــط، تأثی هم گســیختگی رواب

زیــرا ممکــن اســت گاهــی بتوانیــم فــردی بســیار بــا انگیزه را داشــته باشــیم 

ــرای کار  ــا فــردی مواجــه باشــیم کــه اصــال انگیــزه ای ب و گاهــی شــاید ب

ــدارد. ایــن حقیقــت واضــح اســت کــه بســیاری از شــخصیت ها تطبیــق  ن

پالیســی ملــی را وابســته بــه خــود می ســازد – در حالیکــه نبایــد چنین باشــد؛ 

ــق اســراتژی  ــرای تطبی ــه ایجــاد یــک سیســتم ب ــد ب ــل عالقمن ــرا کاب زی

اســت، امــا وابســتگی ایجــاد شــده مانــع بــرای ایــن رونــد اســت."

امــور  وزارت  داخلــی  بیجاشــدگان   ریــس عمومــی   مهرخــدا صبــار؛ 

بیــان کــرد:  مهاجریــن و عــودت کننــدگان موضــوع را چنیــن 

“اجــازه دهــد بــا یــک مثــال مشــکل تطبیــق پالیســی ملــی بیجاشــدگان را 

بیــان کنــم:  پالیســی ملــی بیجاشــدگان داخلــی بــه گل آغــا شــیرزی؛ والــی 

ــمس  ــد )ش ــی جدی ــی  وال ــد از مدت ــد و بع ــی گردی ــار؛ معرف ــبق ننگره اس

الحــق رساج( بــه جایــش تعیــن گردیــد و مــا پالیســی را بــرای رساج ترشیح 

کردیــم؛  امــا نقــش او تغیرکــرد و شــخص دیگــر بــه جایــش آمــد. مــا رفتیــم 

ــخص  ــن ش ــاز ای ــم و ب ــی کردی ــوم معرف ــخص س ــرای ش ــی را ب و پالیس
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ــی  ــرای پالیس ــرای اج ــد ب ــرد واح ــک رویک ــدم ی ع

ایجــاد   بــه  منجــر  داخلــی،  بیجاشــدگان  ملــی 

ــور   ــل در ام ــای ذیدخ ــه نهاده ــده ک ــی گردی فضای

بیجاشــدگان   بــر اســاس ثلیقههــای شــخص خــود 

ــی ــاس پالیس ــر اس ــه ب ــد  ن ــل میکنن عم

زن بیو بیجا شده در تخار که شوهرش را در جنگ کندز از دست داده 
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تبدیــل شــد شــخص دیگــری آمــد”

نبــود تــداوم رهــری یــک مانــع عمــده بــرای موفقیــت در اجــرای پالیســی 

ملــی بیجــا شــدگان اســت. بــا توجه بــه همیشــه درگردش بــودن کار گــزاران 

و انتظــار تغییــرات بیشــری در افغانســتان و  بی ثباتــی، بــرای مقابلــه بایــد 

سیســتم کنــرل بــه انــدازه کافــی قــوی باشــد. ایــن موضــوع مشــکل دیگــر 

ــول  ــال  بیجاشــدگان  معل ــد کــه عــدم پاســخ گویی در قب را  روشــن می کن

زیــاد بــودن مســئولین متعــدد در ایــن راســتا اســت.

باوجودیکــه کمیتــه اجرایی بیجاشــدگان و عــودت کننــدگان )DiREC( برای 

مدیریــت تطبیــق پالیســی ایجــاد گردیــده اســت، امــا هنــوز ازکار کردهــای 

ــا  ــج مصاحبه ه ــه نتای ــود. در حالی ک ــده منی ش ــوس دی ــج ملم ــان نتای ش

ــود  ــور اراده ای وج ــی مذک ــه پالیس ــق موفقان ــرای تطبی ــد، ب ــان می ده نش

ــق  ــات در تطبی ــمی و موسس ــع رس ــای مراج ــه ج ــه ب ــی ک ــا زمان ــدارد، ت ن

ــناریوی  ــز س ــه کار نی ــند، نتیج ــته باش ــش داش ــخصیت ها نق ــی، ش پالیس

مخلوطــی اســت. در ایــن حــال خــالء کاری متنفذیــن تعــداد قابــل توجــه از  

بیجاشــدگان  داخلــی درازمــدت،  را متأثــر می ســازد. 

حامیت های اضطراری برای  بیجاشدگان  درازمدت  2 .3

ــن  ــی چنی ــدگان  داخل ــوم  بیجاش ــدگان ، مفه ــی  بیجاش ــی مل  در پالیس

ــت: ــده اس ــف ش تعری

ــه  ــور ب ــا گروهــی از افــرادی اســت کــه جــرا مجب "بیجاشــدگان، افــراد ی

فــرار یــا تــرک خانــه یــا محــل اقامــت خــود شــده انــد بویــژه در نتیجــه یــا 

به منظــور اجتنــاب از اثــرات درگیــری مســلحانه، وضعیــت نــا امــن، نقــض 

ــه  ــا ســاخته شــده توســط انســان ها ک ــی ی ــای طبیع ــا بالی ــرش ی ــوق ب حق
ــور نکــرده باشــد "5 مرزهــای شــناخته شــده را عب

ــی  ــه روی کاغــذ اســت، عمل ــردی ب ــف کار ب ــک تعری ــن ی در حالی کــه ای

ــف  ــن تعری ــوص ای ــت. به خص ــده اس ــی پیچی ــای واقع ــردن آن در دنی ک

ــده   ــک بیجاش ــه ی ــی ک ــس از زمان ــی پ ــان دارد، یعن ــد زم ــکل در قی مش

داخلــی دیگــر نبایــد بیجاشــده  داخلــی تلقــی شــود. پالیســی ملــی 

بیجاشــدگان  مســئله مــدت زمــان را بــا بیــان اینکــه یــک فــرد "بــه عنــوان 

بیجاشــده   در نظــر گرفتــه می شــود ... رصف نظــر از علــت و مــدت زمــان 
ــت".6 ــرده اس ــف ک ــا تعری ــدن آ ن ه بیجاش

بــا ایــن حــال، بــه دلیــل عــدم موجودیــت معیار هــای تعییــن کننــده زمانــی، 

کــه بعــداز چــه زمانــی یــک بیجاشــده  داخلــی دیگــر بــه عنــوان "بیجاشــده 

" در نظــر گرفتــه منی شــود، مراجــع ذیدخل)اعــم از مقامــات دولتــی، 

ســازمان های غیــر دولتــی، INGOs و فعــاالن محلــی( هــر کــدام از ایــن 

ــن  ــی ای ــت. حت ــرده اس ــف ک ــدی مختل ــیرمتفاوت و زمان بن ــوع تفس موض

ــه  ــن مطالع ــه شــده در ای ــرای بســیاری از ســازمان های مصاحب موضــوع ب

مبهــم بــوده و تفــاوت دیــدگاه در بیــن نهاد هــا وجــود داشــت. ایــن ابهــام 

5 The Government of the Islamic Republic of Afghanistan, ‘The National
      Policy on Internally Displaced Persons’ (Ministry of Refugees and     

Repatriation,
23   November 2013.

6  The Government of the Islamic Republic of Afghanistan.

ــای  ــه آمار ه ــه در ارای ــد، بلک ــوارتر می کن ــی را دش ــد هآمهنگ ــا رون ــه تنه ن

نهایــی از  بیجاشــدگان ، ارقــام متفــاوت ارایــه می شــود کــه  بــاالی رونــد 

ــر منفــی می گــذارد. ایجــاد پالیســی و برنامه هــا تاثی

ــدی  ــر ج ــدگان، تاثی ــی بیجاش ــی در پالیس ــی و عل ــای زمان ــدان قید ه فق

در رســیدگی بــه بیجاشــدگان داخلــی داشــته اســت. طوریکــه گاهــی  

ــع زود  ــا قط ــم ب ــی ه ــد و گاه ــا بودن ــاهدکاهش کمک ه ــدگان ش بیجاش

هنــگام کمک هــا مواجــه گردیدنــد،  ایــن رونــد بــرای  بیجاشــدگان  

ــه  ــات مســئول در رســیدگی ب ــرای مقام ــوده و ب ــده ب ــد کنن ــا امی ــی ن داخل

نیازمندی هــای  بیجاشــدگان، نتیجــه نــا مطلــوب را در پــی داشــته اســت. 

مدت زمان و استقامت  3 .3

ــراری و   ــوم اضط ــن مفه ــی بی ــاد دوگانگ ــی،  ایج ــد زمان ــودن قی ــم ب مبه

بیجاشــدگان  داخلــی درازمــدت را متفــاوت ســاخته اســت. ســازمان ها 

تفــاوت بیــن رشایــط اضطــراری و بیجاشــدگان داخلــی درازمــدت را مطابق 

بــه پالیســی ملــی بیجاشــدگان داخلــی دولــت تفســیر نکردنــد، بلکه تفســیر 

بــر اســاس برداشــت و ســلیقه خــود ارایــه منودنــد.  تفســیر های متفــاوت 

و نــا درســت ســازمان های مرتبــط بــه امــور بیجاشــدگان داخلــی از رشایــط 

اضطــرار و  بیجاشــدگان  داخلــی، رونــد تصمیم گیــری را آســیب می رســاند. 

بــر اســاس مصاحبه هــا انجــام شــده در ایــن پژوهــش، گروه هــای مراجــع 

ذیدخــل و جوامــع میزبــان دیدگاه هــای متضــاد، در مورد رشایــط اضطراری 

بیجاشــدگان و بیجاشــدگان طوالنــی مــدت ارایــه کردنــد. بــه طــور کلــی، 

تعبیــر از بیجاشــدگان داخلــی دراز مــدت، نســبت بــه نظریــات ارایــه شــده 

ــه آوارگان داخلــی مطــرح شــده اســت، بیشــر  در بحث هــای کــه راجــع ب

طوالنــی مــدت می باشــد. بــرای مثــال یــک زن از جامعــه میزبــان طالقــان 

کــه در مــورد آوارگان داخلــی کــه اخیــرا وارد شــده انــد، بــا همتایــان خــود 

صحبــت کردنــد. ســقوط دوم کنــدز در ســال 2۰16:

ــا  ــتیم؛ ام ــک داش ــیار جای کوچ ــا بس ــد و م ــا آم ــه م ــه قری ــر ب ــاه نف “پنج

ــرد؛  ــان می ک ــت؛ کمک ش ــوب اس ــر کار خ ــت خی ــرر می گف ــوهرم مک ش

یــک پرسخــورد می گفــت “ خالــه؛ لطفــا  یــک چایــر چــای بدهیــد تشــنه 

هســتیم” می گفتــم خــوب بیــا و برایشــان چــای دادم؛  لبــاس وکمپــل 

برایشــان دادیــم متــام لباس هــای مــان متــام شــد. هرچیزیکــه داشــتیم 

ــد باالی شــان آورده و  ــن روزیســت کــه خداون ــره  ای شــوهرم می گفــت خی

ــم” ــان کنی ــد کمک ش ــا بای م

کمــپ بهــارک کــه در 2۰ کیلومــری شــامل شــهر طالقــان والیــت تخــار 

ــرف  ــوه و در ط ــرف آن ک ــک ط ــد ی ــی می باش ــن خاک ــرار دارد،. در زمی ق

باشــد.   مــی  بیجاشــدگان   خانه هــای    UNHCR خیمه هــای  دیگــر 

بیجاشــدگان  داخلــی والیــت کنــدز کــه بخاطــر شکســت بــار اول والیــت 

ــن کمــپ جابجــا شــدند و  ــان در ســال 2۰15، درای ــه دســت طالب ــدز ب کن

ــد. یــک زن وضعیــت ایــن  ــا دو ســال می شــود آنجــا زندگــی می کنن تقریب

ــن تعریــف کــرد:   کمــپ را چنی

ــال  ــا در ح ــم." م ــی نداری ــه آب دسرس ــا ب ــدارد و م ــود ن ــا آب وج "اینج

حــارض در رشایطــی زندگــی می کنیــم کــه در آن هیــچ انتخابــی نداریــم و  
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مــا بــه فروشــگاه ها می رویــم بــرای گــدای کــردن و تنهــا غــذا بــرای زنــده 

ــم" ــد می خواهی ــه منی رن ــال ک ــدن  اطف مان

وضعیــت کمــپ بهــارک نگــران کننــده اســت، مهم تریــن نگرانــی درایــن 

کمــپ عــدم دست رســی بیجاشــدگان بــه غــذا وآب پــاک آشــامیدنی اســت. 

در واقــع، نیازهــای مــردم نیــز ماننــد نیاز هــای کــه زنــان از جامعــه میزبــان 

ترشیــح کردنــد بــود. بــه همیــن دلیــل پاســخ پرسشــی کــه چــرا نگرش هــا 

ــا  ــه ب ــول مصاحب ــد. در ط ــکار گردی ــد آش ــاوت باش ــروه متف ــد در دو گ بای

مراجــع مختلــف ذیدخل)مقامــات دولتــی و ســاکنان جامعــه میزبــان( 

واضــح گردیــد کــه آن هــا درک منفــی از بیجــاه شــدگان داخلــی دراز 

ــی کمــپ بهــارک از بیجاشــدگان  ــاوت بیجاشــدگان  داخل مــدت دارد. تف

دیگــر کمپ هــای در ایــن اســت کــه  بیجاشــدگان کمــپ بهــارک در طــی 

ــد و موضــوع دوم  ــی زندگــی منــوده ان دوســال گذشــته در حــال بالتکلیف

ــی انحــالل  ــا ســاکنین اصل ــت ســاکنین دیگــر کمپ هــای ب اینکــه اکری

ــایر  ــی و س ــردم محل ــد. درک م ــته ان ــود برگش ــا خ ــه خانه ه ــا ب ــه و ی یافت

مراجــع ذیدخــل در مــورد بیجاشــدگان کمــپ بهــارک ایــن بــود، کــه 

وضعیــت طوالنــی آن هــا نتیجــه علــل تنبلــی، فرصــت طلبــی وانگیــزه بــرای 

ــده  ــده اســت. یــک پاســخ دهن ــرداری از ســازمان های کمــک کنن بهــره ب

ــان گفــت: ازجامعــه میزب

ــه  ــی آن  ب ــد و یک ــه دارن ــه خان ــد هم ــته ان ــپ نشس ــه در کم ــانی ک "کس

دیگــران خــود اطــالع می دهنــد کــه کســی ازســازمان کمک رســان بــرای 

کمــک شــان آمــده اســت، و آن هــا بــه رسعــت خــود را بــه کمــپ می رســانند 

و وامنــود می کننــد کــه فقیــر و بیچــاره هســتند تــا کمــک را دریافــت کننــد. 

 بیجاشــدگان درکمــپ بهــارک از دیــگاه منفــی جامعــه میزبــان نســبت بــه 

خــود شــان آگاه هســتند. یــک زن از کمــپ بهــارک گفــت کــه مــردم متهــم 

شــان می کننــد کــه یــک خانــه ســاخته انــد، پــس بجــای نشســنت در چــادر 

بایــد بــه خانــه خــود بــرود.  بیجاشــدگان  گفتنــد کــه برای شــان گفتــه شــده 

اســت کــه" بایــد بــه بــاال برونــد و بــاالی زمین هــای خــود."

ــن  ــه ای ــا ب ــدت، بعضی ه ــدگان درازم ــه بیجاش ــبت ب ــی نس ــد بین ــد ب در بع

ــک  ــان هســتند. در ی ــه میزب ــار دوش جامع ــد، کــه بیجاشــدگان ب ــاور ان ب

ــد،  ــی ندارن ــت غذای ــهروند مصئونی ــون7 ش ــل 11.1 میلی ــه حداق ــور ک کش

کمک هــا خارجــی بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت، بیــکاری خشــن وجــود 

دارد و وضعیــت بحرانــی دایمــی اســت، تعجــب آور نیســت؛ در آنجــا کــه 

مــردم محــل زیســت دارنــد و  شــکاک باشــند، در حالیکــه یگانــه نگرانــی  

7    World Food Programme: Afghanistan Country Brief (October 2017)’,
       accessed 25 April 2018.

محوطه خلوت کمپ بهارک
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وابســتگی بــه تقســیم منابــع دارد. بســیاری از جمعیــت میزبــان از لحــاظ 

اقتصــادی آســیب پذیر هســتند، در جایکــه بیجاشــدگان داخلــی درازمــدت 

منتظــر دریافــت کمــک هســتند ایجــاد تنــش بیــن آن هــا و جامعــه میزبــان 
یــک امــر طبیعــی اســت 8

ــه طــور معمــول در یــک گــرداب  ــی ب ــن حــال،  بیجاشــدگان  داخل ــا ای ب

ــن  ــار بیجاشــدن، همــه ای ــن ب ــد در چندی ــش یاب ــد افزای ــر کــه می توان فق

ــاال. در  ــیار ب ــطح بس ــک س ــم در ی ــد، آن ه ــه می کنن ــختی ها را تجرب س

متــام پنــج گفتــامن محلــی، تقریبــا متــام زنــان بیجــاه شــده حــد اقــل دو 

بــار بیجاشــده  انــد، در حالیکــه بســیاری آن هــا ســه یــا بیشــر از ســه بــار 

بیجاشــدن خــود را گــزارش داده اســت.  بــی بــی گل، ۴۷ ســاله، از کمــپ 

غیــر رســمی حســین خلیــل در کابــل توضیــح داد کــه او "از لوگــر اســت و 

ســه بــار آواره شــده، بیــن لوگــر و کابــل رفــت و آمــد کــرده اســت." 

ــی دراز مــدت  ــد کلســر  بیجاشــدگان  داخل ــی نیازهــای چن براســاس ارزیاب

- افغانســتان توســط REACH، خانواده هایــی کــه چندیــن بــار بیجاشــده  انــد 

به طــور فزاینــده ای مصئونیــت غذایــی ندارنــد .9  در کنــار ایــن مســئله مهــم،  

بیجاشــدگان چندیــن بــار بــا ســایر مشــکالت مرتبــط اســت، از جملــه میــزان 

بــاالی اخــراج کــودکان شــان از مکتــب اســت، حضور کــودکان بیجاشــدگان 

در مکتــب در پایین تریــن ســطح می باشــد.10 یافته هــا نشــان می دهــد 

کــه در میــان خانواده هــای بیجاشــده ، خانــواده ای کــه زنــان رسپرســت آن 

می باشــد، آســیب پذیر ترین آن هاســت؛ زیــرا وضعیــت اقتصــادی آن هــا 

بســیار بدتــر از ســایر خانواده هــای بیجــا شــده  اســت. مطالعــات انجــام شــده 

نشــان می دهــد کــه تنهــا 13 در صــد خانوادهایــی کــه منونــه بــرداری شــده 
دست رســی بــه ســطح قابــل قبــول منابــع غــذای دارنــد.11

بــه طــور خالصــه، آشــکار اســت کــه  بیجاشــدگان  داخلــی درازمــدت در 

معــرض خطــر بــاال انــد، بــه خصــوص در جایــی کــه یــک زن رسپرســت 

ــان در وضعیــت  ــرای زن ــان گــروه آســیب پذیر اســت. ب ــواده اســت. زن خان

دایمــی بــا چندیــن بحــران مشــکل اســت کــه از آن بــدون آســیب بیــرون 

ــف  ــازار کار ضعی ــاد و ب ــون اقتص ــارهای چ ــه فش ــه ب ــا توج ــژه ب ــد، بوی آین

در افغانســتان. درک منفــی از بیجاشــدگان  طوالنــی مــدت و عــدم وجــود 

ــرای  ــودن ب ــط ب ــد رشای ــن واج ــرای تعیی ــازگار ب ــح و س ــای واض معیاره

دریافــت کمــک یکــی دیگــر از تهدیــدات اســت، قســمی که ایــن عوامــل 

تأثیــر جــدی بــاالی کاهــش برنامه هــای کمکــی بــرای  بیجاشــدگان  

ــد داشــته اســت. در نتیجــه   ــر ان ــی در مقطــع کــه آن هــا آســیب پذی داخل

ــرای  ــدی ب ــواری های ج ــار دش ــرا دچ ــدت اک ــی م ــدگان  طوالن بیجاش

احیــای مجــدد خــود در جامعــه هســتند. در  حــال حــارض بــدون داشــنت 

ــد.  ــر ماندن کــدام راه حــل در گــرداب  دامئــی بیجاشــدن گی

8    Anne-Kathrin Glatz, ‘Afghanistan: New and Long-Term IDPs Risk   
Becoming

      Neglected as Conflict Intensifies (IDMC)’, 16 July 2015.

9    REACH, ‘Multi-Cluster Needs Assessment of Prolonged IDPs – 
Afghanistan’,

      January 2017.

10  REACH.

11   REACH.
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یکــی از بزرگریــن مســائلی کــه در جریــان انجــام ایــن پژوهــش کشــف 

شــد فقــدان راه حل هــای بلنــد مــدت بــرای بیجــاه شــدگان طوالنــی مــدت 

اســت .12 یــک فــرض کلــی وجــود دارد کــه  بیجاشــدگان  درازمــدت، بهــر 

ــی  ــدت دسرس ــدگان دراز م ــرا بیجاش ــتند؛ زی ــازه هس ــدگان  ت از  بیجاش

بــه کمک هــا دارنــد و می توانــد زندگــی خــود را دوبــاره در جامعــه بســازند. 

مطالعــات انجــام شــده نشــان می دهــد کــه  بیجاشــدگان  طوالنــی مــدت 
مشــکل جــدی در قســمت رسپنــاه  و مصئونیــت غــذای ندارنــد.  13

ســازمان های برش دوســتانه، بخشــی از مســئله وقایع وضعیت  بیجاشــدگان  

داخلــی طوالنــی مــدت را بــه حیــث مســئله توســعه دراز مــدت می داننــد، 

ــاه مــدت مترکــز  ــرای فراهــم منــودن امداد هــای کوت ــه جــای آن ب کــه ب

می کننــد. اگــر بیجاشــدگان جدیــد در شــش مــاه اول بیجاشــدن در خــالِی 

ــد و مســتحق کمــک شــناخته شــوند، بیجاشــدگان  ــرار نگیرن معلوماتــی ق

برشدوســتانه  ســازمان های  از  اضافــی  کمک هــای  می توانــد  داخلــی 

بــه دســت آورنــد. اگرچــه معیارهــای واجــد رشایــط بــودن بــرای دریافــت 

معیار هــا  ایــن  و  اســت  متفــاوت  در ســازمان های مختلــف  کمک هــا 

ــه  ــد. ک ــتانه می باش ــازمان های برشدوس ــروه س ــخصات گ ــه مش ــته ب وابس

ــه یــک وضعیتــی می شــودکه کمــک  در ســاحه عمــل، ایــن امــر منجــر ب

بــه آســانی و زود هنــگام بــه دســت رس  بیجاشــدگان  منی رســد، امایافــنت 

ــی  ــه در برخ ــت ک ــن اس ــت. ممک ــکل تر اس ــدت مش ــای دراز م راه حل ه

ــه نهاد هــا توســعه ای در پایــان برنامــه کمک هــای  مــوارد  بیجاشــدگان  ب

اضطــراری منتقــل شــوند. 

ــدت،  ــی م ــدگان  طوالن ــرای  بیجاش ــدت ب ــد م ــای بلن ــدان راه حل ه فق

یکــی از خالی هــای پالیســی ملــی بیجاشــدگان اســت، کــه باعــث گردیــده 

بســیاری از  بیجاشــدگان  طوالنــی مــدت داخلــی در معــرض گــرداب 

ــت  ــه وضعی ــد. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد ک ــرار گیرن مخــرب ق

ــرار  ــط ق ــن رشای ــده در چنی ــه ش ــان مصاحب ــا ایش ــه ب ــان ک ــیاری از زن بس

ــی  ــا دولت ــی ی ــر دولت ــازمان های غی ــک از س ــه کم ــا هیچ گون ــد، آن ه دارن

ــن  ــورد چنی ــن م ــان در ای ــی از  زن ــد. یک ــرده ان ــد و نک ــت منی کنن دریاف

اظهــار کــرد:

ــا  ــه م ــدگان( ب ــودت کنن ــن و ع ــن )وزارت مهاجری ــور مهاجری "وزارت ام

ــاه اســت  ــن 3-6 م ــد. بی ــون آن هــا کمــک منی کنن ــا اکن کمــک کــرد، ام

ــام   ــه ش ــد ک ــات[ می گوین ــا ]مقام ــد. آن ه ــرده ان ــک نک ــا کم ــه آن ه ک

بیجاشــدگان  نیســتید، مــا منی توانیــم بــه شــام کمــک کنیــم. شــام بایــد 

اینجــا راتــرک کنیــد چــون شــام بیجاشــده  نیســتید. و هیــچ کــس بــه رساغ 

مــا نیامــده اســت. "

12 OCHA’s new study “Breaking the Impasse, Reducing Protracted  Inter   
nal

      Displacement as a Collective Outcome” highlights a new ap 
proach to

      the issue of IDPS in protracted situations.

13 See: WFP and REACH Initiative, ‘Afghanistan: Multi-Cluster Needs
      Assessment - Food Security in Informal Settlements’, November 

2017.
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ــکالت  ــای و مش ــه نیازمندی ه ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــه نویس ــال در برنام خ

ــرات و  ــنت تغیی ــر نگرف ــی از در نظ ــدی ناش ــا ح ــی، ت ــدگان داخل بیجاش

تجربیــات درون قــرش بیجاشــدگان داخلــی اســت. در حالی کــه متــام 

بیجاشــدگان مملــو از مشــکل هســتند، ولــی ســطوح مختلــف مشــکالت و 

تنش هــا در ایــن طیــف وجــود دارد. بخشــی از ایــن تغییــرات مربــوط بــه 

وضعیــت زندگــی بیجاشــدگان  قبــل از بیجاشــدن می باشــد.) ماننــد روابــط 

ــامت(.  ــه تعلی ــا ب ــی آن ه ــی و دست رس اجتامع

ــر  ــدن تاثی ــل از بیجاش ــی قب ــای زندگ ــکالت و چالش ه ــف مش ــم و کی ک

گــذار در میــزان و چگونگــی چالش هــای جریــان بیجــا شــدن دارد. ماننــد 

ــا، اشــتغال، آمــوزش و  ــه چگونگــی و نوعیــت رسپن دست رســی داشــنت ب

پــرورش و مســایل بهداشــتی قبــل از بیجاشــدن نقــش اساســی در جریــان 

ــی  ــیت در چگونگ ــم جنس ــش مه ــن، نق ــر ای ــالوه ب ــدن دارد.  ع ــا ش بیج

تجــارب زنــان و مردان بیجاشــده  متفاوت اســت ) بیشــربخش ۴ مشــاهده 

کنیــد(. اکریــت زنــان در ایــن مطالعــه، بــه عنــوان مثــال، از فامیل هــای 

ــدون ســواد و  ــل از بیجاشــدن ب ــب قب کــه درآمــد کــم دارد می باشــند، اغل

ــه در  ــی ک ــد. در حال ــن دارن ــه زمی ــدود ب ــی مح ــا دست رس ــد و ی ــن ان زمی

ایــن زمنیــه مطالعــات نظرســنجی انجــام نشــده اســت، مشــخص اســت که 

بســیاری از زنــان پیــش از ایــن بــا رشایــط چالــش برانگیــز مواجــه بودنــد 

ــل در  ــن مشــکالت از قب ــه بیجاشــده  شــوند و ای ــل ب ــش از آنکــه تبدی پی

زندگــی شــان موجــود بــوده، تنهــا بــا بیجاشــدن تشــدید پیــدا کــرده.

نیــاز اســت کــه بــرای درک نیازهــای بیجاشــدگان داخلــی طوالنــی مــدت 

بهصــورت پایــدار، هامهنگــی شــود بیــن  ســازمان های برشدوســتانه و 

ــرات را  ــد تغیی ــل  بای ــع ذیدخ ــال، مراج ــن ح ــا ای ــعه ای. ب ــای توس نهاد ه

در بیجاشــدن در نظــر بگیرنــد و مطابــق بــا آن پاســخگو باشــند. بــه منظــور 

ــراین  ــق بیش ــه تحقی ــاز ب ــر، نی ــی موث ــیدن پالیس ــعه بخش ــه و توس تهی

موضــوع اســت.

ــر  ــر جنســیت ب ــی ب در زمــان جنــگ، تهدیــدات جنســیتی و خشــونت مبتن

زنــان و دخــران گســرش می یابــد و میــزان مــرگ و میــر مــادران و عــدم 

ــاد می شــود. ــز زی ــه آمــوزش نی دست رســی ب

دختر خوردسال در کمپ بهارک جریان گفتمان محلی
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تاکیــد بــه ایــن واقعیــت کــه تجربــه زنــان از درگیــری نســبت بــه مــردان 

متفــاوت اســت یــک امــر رضوری اســت. در زمــان جنــگ، زنــان و 

دخــران در جریــان جنــگ بیشــر از مــردان در معــرض تهدیدات جنســی 

و جنســیتی قــرار دارنــد، میــزان مــرگ و میــر مــادران افزایــش می یابــد 

و رونــد دست رســی زنــان و دخــران بــه آمــوزش و پــرورش مختــل 

می گــردد. چالش هــای موجــود در جامعــه مردســاالر کــه حامــل میــراث 

ــه صــورت خــاص  ــان می باشــد ب ــا زن ــا مســاوات در برخــود ب مشــخص ن

موانــع را تقویــت می بخشــد. روی ایــن دلیــل اســت، کــه تجربــه زنــان 

ــا در نظــر داشــت ســن، طبقــه و عوامــل  ــه مــردان ب از درگیــری  نظــر ب

اقتصــادی و اجتامعــی متفــاوت اســت. همــه ایــن عوامــل تاثــر منفــی 

بــاالی زنــان در طــول بیجاشــدن دارنــد و در نهایــت منجــر بــه افزایــش 

ــردد. در  ــپ می گ ــل کم ــی در داخ ــدگان  داخل ــژه  بیجاش ــای وی نیازه

ــود  ــیتی وج ــی جنس ــدن بی طرف ــه در بیجاش ــگ و ن ــه در جن ــه ن حالیک

ــدون در نظــر داشــت جنــس متــرر می ســازد.  پــس  ــدارد، همــه را ب ن

برنامه  یــزی بــرای بیجاشــدگان  داخلــی منی توانــد  از نظــر جنســیتی 
بی طــرف باشــد14

بــه گفتــه ســازمان ملــل، مفهــوم امنیــت بــرشی متمرکــز بــر افــراد و چنــد 

ــی را  ــا امن ــوان ن ــه می ت ــه جانب ــرد هم ــه رویک ــا ارای ــه  ب ــت، ک ــد اس بع

ــد،  ــل متح ــازمان مل ــانی س ــت انس ــش  امنی ــزارش بخ ــرد. 15 گ درک ک

ــن تعریــف منــوده اســت: ــت انســانی را چنی امنی

ــا  ــل ن ــا و عل ــرده از تهدیده ــک درک گس ــتلزم ی ــان مس ــت انس "امنی

امنــی مربــوط بــه اقتصــاد، غــذا، بهداشــت، محیــط زیســت، شــخص، 
جامعــه و امنیــت سیاســی می باشــد "16

آزادی  و  تــرس  آزادی  از:  عبارتنــد  انســانی  امنیــت  اصلــی  جــزء  دو 

جنبــه،  دو  هــر  در  خــاص  به صــورت    ، بیجاشــده  زنــان  خواســت. 

هســتند. آســیب پذیر 

14 Rita Manchanda, ‘South Asia Tribunal on Women’s Human 
Rights Militarisation, Conflict and Displacement’ (Women’s 
Regional Net  work, May 2016).

15 Human Security Unit, Office for the Coordination of Humani    
tarian Affairs, United Nations, ‘Human Security in Theory and 
Practice:   Application of the Human Security Concept and the 
United Nations Trust Fund for Human Security’, 10 September 
2009.

16 Human Security Unit, Office for the Coordination of Humanitari-
an Affairs, and United Nations.
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ــه  ــه راجــع ب ــان مجموعــه ســواالتی ک ــی، از زن ــامن محل در طــول گفت

ــف  ــت را تعری ــه امنی ــه 'چگون ــت. ک ــیده اس ــت پرس ــا از امنی درک آن ه

ــل  ــا در مح ــد؟ «و» آی ــاس می کنی ــن احس ــود را ام ــدر خ می کنید؟''چق

اقامت تــان احســاس امنیــت می کنیــد؟ « اکریــت زنــان اظهــار کردنــد 

ــد.  ــا امــن دارن ــد  احســاس ن کــه آن هــا در محیطــی کــه زندگــی می کن

ــی  ــه کرای ــار درخان ــا تخ ــهر تالق ــکپه ش ــه ای خس ــه در ناحی ــه، ک نظیف

ــت: ــرد گف ــی می ک زندگ

ــر  ــا به ــی م ــکونت اصل ــل س ــا مح ــه ب ــا در مقایس ــای در اینج "چیزه

ــد جنــگ، امــا از لحــاظ دزدی، اینجــا ســارق و دزد بســیار  اســت.  مانن

زیــاد اســت و مانگــران آن هســتیم. ، بــه ویــژه بــرای خانم هــا در شــب 

دزد یــک مشــکل جــدی اســت. در جریــان شــب دزد هــا  می آینــد وهمــه 

ــد. " ــت می برن ــه رسق ــا را ب ــز م چی

ــی  ــل نگران ــین خی ــپ حس ــدگان زن در کم ــخ دهن ــر از پاس ــی دیگ یک

ــت: ــابهی داش مش

"مــا امنیــت نداریــم؛ شــب می ترســیم کــه  ممکــن اســت دزد وارد خانــه 

ــه  ــد، دزدی و حمل ــا می گردن ــراف م ــارق ... در اط ــای س ــود. مرده ش

می کننــد بــه خانه هــا. در شــب، اگــر متــاس بگیریــم بــه نیــروی امنیتــی 

کــه بــه مــا کمــک کننــد، آن هــا منی آینــد چــون خودشــان می ترســند. "

مــوارد فــوق نشــان می دهــد کــه حتــی تجربــه زنــان از تهدید هــای 

فیزیکــی قریــب الوقــوع و نــا امنــی شــخصی و متفــاوت از دیگــران اســت.

خشــونت مبتنــی بــر جنســیت: رشم و تأثیــر مصئونیــت 1.1.41

فرهنگــی

نظــر بــه گــزارش ســازمان ملــل، "خشــونت بــر زنــان و دخــران یکــی از 

ــای  ــرش در دنی ــوق ب ــن  نقــض حق ــدار و ویران گر تری گســرده ترین، پای
امــروز اســت "17

زنــان بیجاشــده ، به خصــوص زنــان کــه رسپرســت خانــواده هســتند، بعــد 

از بیجاشــدن بــه دلیــل اینکــه مــرد در خانــه بــرای محافظــت شــان وجــود 

نــدارد بــا خطــر فزاینــده خشــونت مبتنــی بــر جنســیت مواجــه هســتند. بــا 

ایــن حــال، خشــونت رشیــک صمیمــی بیجاشــدگی، نوعــی از خشــونت 

17  United Nations, ‘International Day for the Elimination of Violence
          against Women, 25 November’.



تحلیل دیدگاه های امنیت برشی زنان بیجا شــده داخلی در افغانســتان     19 

متام زنان در گمپ حسین خیل به شکل غیر رسمی زندگی می کنند.

در زمــان جنــگ، تهدیــدات جنســیتی و خشــونت 
مبتنــی بــر جنســیت بــر زنــان و دخران گســرش 
ــدم  ــادران و ع ــر م ــرگ و می ــزان م ــد و می مییاب

دسرســی بــه آمــوزش نیــز زیــاد میشــود. 
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ــول  ــد در ط ــه می توان ــت، ک ــیت( اس ــر جنس ــی ب ــونت مبتن ــان )خش برزن

ــد. در حالــی کــه شــواهد نشــان  ــا افزایــش یاب ــد ی بیجاشــدن بوجــود آی

ــت؛  ــو اس ــتان تاب ــان در افغانس ــر زن ــونت  ب ــه خش ــارزه علی ــد، مب می ده

خشــونت بــر زنــان در جریــان بیجاشــدن یــک رخ داد نســبتا عــادی 

حســاب می شــود18 – یــک زن درکمــپ اینکــه فشــارهای بیجاشــدن 

چطــور بــاالی زندگــی آن هــا تاثــر منفــی گذاشــته اســت را چنیــن 

ــح داد: توضی

"آن هــا ]مــردان[ پریشــان هســتند. وقتــی چیــزی در خانــه وجــود نــدارد 

ــت و  ــا را ل ــم م ــت را بخواهی ــه رضورت اس ــه در خان ــزی ک ــا چی ــر م اگ

کــوب می کننــد و می گوینــد از کجــا کنــم یــا می خواهــی کــه بــدزدم؟ "

بــا توجــه بــه تابوهــای فرهنگــی، خشــونت های جنســی بــه نــدرت 

ــت،  ــوری اس ــئله ط ــن مس ــات ای ــح جزئی ــود. توضی ــزارش داده می ش گ

کــه عمل کرد هــای ســلیقه وی فراگیــر در اطــراف بحث هــای رشم و 

افتخــار زنــان در افغانســان،  به صــورت خــاص اکــر زنــان را تحــت 

ــا ایــن لحــاظ  فشــار ناشــی از هنجارهــای فرهنگــی قــرار داده اســت. ب

ــد.  از  ــا کن ــواده افش ــزت خان ــر ع ــرم را  بخاط ــد مج ــی نبای ــان قربان زن

ــاالی شــان می شــود را اظهــار  ــان خشــونت های کــه ب طــرف دیگــر، زن

منی کننــد؛ چــون کســی بــاالی  زنــان اعتبــار منی کنــد. یکــی از دالیــل 

ــن  ــوز ای ــه هن ــت، ک ــکارت اس ــودن ب ــامل ب ــش س ــاری، آزمای ــن رفت چنی

ــر  ــا بدت ــگ رشم آور ی ــد فرهن ــت کنن ــن ســنت تقوی مســئله وجــود دارد ای

از آن  حافــظ قتل هــای افتخــاری اســت. دلیــل دیگــر این کــه چــرا 

بــه  اعتــامد  فقــدان  اســت،  نشــده  گــزارش  جنســی  خشــونت های 

ــرک  ــات مش ــه احساس ــن زمنی ــه درای ــت، ک ــور اس ــی کش ــتم عدل سیس

بیــن مصاحبــه شــوندگان وجــود داشــت. مثال،یــک زن از کمــپ حســین 

خیــل از تجربــه و تــالش بــرای پیــدا کــردن پــرس گمشــده اش کــه 

ــرد: ــو ک ــن بازگ ــت را چنی ــده اس ــم نش ــق ه موف

ــچ کار  ــا هی ــت، آن ه ــده اس ــم ش ــرسم گ ــه پ ــم ک ــت گفت ــه دول ــن ب "م

ــدارم” ــاور ن ــا ب ــی اینج ــام عدال ــه نظ ــن ب ــد. م نکردن

در عرصه منونه های بســیار مشــابهی وجود دارد. زن دیگر گفت:

"نــه، مــا هرگــز شــکایت منی کنیــم و بــه هیــچ کــس منی گویــم. حتــی 

ــا  ــرا آن ه ــد؟ زی ــرده می توانن ــه ک ــا چ ــم آن ه ــم کنی ــکایت ه ــا ش ــر م اگ

می گوینــد: "بــه مــا نــگاه کنیــد، مــا قــدرت نداریــم، چگونــه می توانیــم 

بــه شــام کمــک کنیــم؟ "

ــت و  ــت فرهنگــی معافی ــه حاکمی ــا توجــه ب ــوق ب ــوارد ف ــک از م ــچ ی هی

ــت و  ــگ حاکمی ــرا فرهن ــت؛ زی ــگفت آور نیس ــتان،  ش ــاد درافغانس فس

ــل  ــدرت در داخ ــطح ق ــن س ــامل باالتری ــتان ش ــطح افغانس ــاد در س فس

دولــت اســت. تأثیــر ایــن فرهنــگ نــا پســند، هرگونه اعتــامد بــه حاکمیت 

ــداوم  ــه ت ــند را در جامع ــا پس ــار ن ــه رفت ــرد و ادام ــن می ب ــون را ازبی قان

می بخشــد.  همچنــان منجــر بــه ازدیــات بدبینــی مــردم نســبت بــه نظــام 

18  Human Rights Watch, ‘Afghanistan: Child Marriage, Domestic Vio  
lenceHarm Progress’, 4 September 2013.

ــال، اگــر یــک جنگ ســاالر  ــوان مث ــه عن ــی افغانســتان می شــود. ب عدل

شــناخته شــده محکمــه شــود بــه جرایــم کــه انجــام داده بــدون جــران 

ــتم  ــورد سیس ــده  از  برخ ــان بیجاش ــرای زن ــدواری ب ــی امی ــارت، چ خس

ــد؟ ــد مان ــن اشــخاصی باقــی خواهن ــه چنی ــی علی عدل

ــان  ــوده و در جری ــتان ب ــلح افغانس ــروی مس ــو نی ــه عض ــی ک ــوهر زن ش

جنــگ علیــه طالبــان کشــته  شــده اســت، آن  زن دربــاره مــرگ شــوهرش 

و عــدم توجــه دولــت در قبــال جســدی شــوهرش ، چنیــن گفــت:

"شــوهر مــن یــک رسبــاز بــود و او در انجــام وظیفــه خــود توســط 

ــع  ــی مراج ــده ام. وقت ــدش را ندی ــروز جس ــا ام ــد، ت ــته ش ــان کش طالب

ــه پوســته  ــگام ب ــان شــب هن ــد کــه طالب مســئول پرســیدیم، آن هــا گفتن

ــه کــرد  او مجــروح شــد  و در اثــر آســیب دیدگــی جــان خــود را از  حمل

ــذرد. " ــال میگ ــج س ــدود پن ــه ح ــن قضی ــت داد. ای دس

وقتی پرســیده شــد  که آیا توانستی شکایت کنی، او گفت:

ــرو  ــرون ب ــد" بی ــا گفتن ــم، آن ه ــی گفت ــات دولت ــه مقام ــن ب ــی م "وقت

".دولــت کجــا اســت؟ "

ــت  ــت، حامی ــه عدال ــیدگی ب ــرای رس ــر ب ــاده و موث ــای س ــی از راه ه یک

در سیســتم  را  تعــداد زن هــا  کــه می خواهنــد  اســت  برنامه هایــی  از 

عدلــی و قضایــی افزایــش  دهــد. ایــن اولیــن قــدم مهــم و مفیــد 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــه عدال ــان ب ــه زن ــر هم ــی براب ــج دست رس ــرای تروی ب

به خصــوص بــرای زنانــی  کــه احســاس آن هــا توســط موضوعــات ماننــد 

ــود.  ــر می ش ــی متاث ــت جنس ــی )GBV( و  آزار و اذی ــونت های جنس خش

عــالوه برایــن، حضــور زنــان در نظــام عدلــی و قضایــی کمــک می کنــد 

ــان توجــه  ــه زن ــوط ب ــه موضوعــات مهــم مرب ــان می دهــد کــه ب و اطمین

ــرد. ــورت گی ــی ص خاص

رشکا،  ذیدخــل،  مراجــع  بــرای  دار  وجــود  کــه  دیگــری  حــل  راه 

آموزشــی  و  ظرفیــت  توســعه  ســازمان  ماننــد  محلــی  ســازمان های 

ACDEO(( ایــن اســت، کــه در حــال حــارض از ایجــاد  افغانســتان 

ــاوره  ــی، مش ــگان خانوادگ ــاوره رای ــرای مش ــن ب ــره تلف ــط/ من ــک خ ی

حقوقــی و رجعــت دادن  قضایــا بــه خدمــات اجتامعــی محلــی حامیــت 

ــل  ــر قاب ــد تاثی ــدگان زن می توانن ــرای  بیجاش ــنهاد ب ــن پیش ــد. چنی کنن

توجهــی در زندگــی آن هــا داشــته باشــند. در ایــن تحقیــق مناینــده 

ســازمان توســعه ظرفیــت و آموزشــی افغانســتان، عالقمنــدی خویــش را 

ــرای  بیجاشــدگان  اظهــار کــرد.  ــردی ب ــرای توســعه برنامه هــای کارب ب

ــد  ــه صــورت درســت ســاخته شــوند می توانن پــس اگــر ایــن ارتباطــات ب

ــند. ــکل باش ــل مش ــرای ح ــب ب ــه ای مناس گزین

 زنــان، صلح و امنیت2.1.41

نتایــج مباحثــه گروهــی بــا زنــان بیجاشــده  در مــورد نقــش زنــان در اعــامر 

ــار  ــق چه ــان )تواف ــت زن ــه از اکری ــد ک ــان می ده ــت، نش ــح و امنی صل

نفــر از پنــج نفــر در مباحثــه گروهــی( معتقــد هســتند کــه زنــان بایــد در 

رونــد صلــح اشــراک کننــد. زنــان واضــح ســاختند کــه چطــور می تواننــد 
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صلــح را در جامعــه خــود بیاورنــد. یــک زن از کمــپ بهــارک گفــت:

ــه  ــا ب ــم ت ــت می کنی ــا صحب ــا آن ه ــم و ب ــه می کنی ــا توصی ــه آن ه ــا ب م

آن هــا بگویــم کــه جنــگ کــردن بــد اســت. مــا می گوییــم کــه مــا یــک 

ــرادر و یکــی خواهــر هســتیم. ب

زن دیگــر از کمــپ حســین خیــل  در مــورد نقــش زنــان در اعــامر صلــح 

و تأمیــن امنیــت و تاثیــر مــادران بــاالی زندگــی اطفال شــان گفــت:

ــد ایســتاده شــوند  ــر جنــگ باشــند، زن های شــان بای "اگــر دو نفــر درگی

ــان را  ــد فرزندان م ــا بای ــد. م ــگ نکنن ــه جن ــد ک ــا درس بدهن ــه آن ه و ب

بنشــانیم و آمــوزش بدهیــم کــه جنــگ نکننــد. مــن بــه فرزندانــم توصیــه 

ــد." ــگ نکنن ــه جن ــم ک می کن

ــند،  ــته باش ــح داش ــامر صل ــه اع ــا دار  در پروس ــور معن ــان حض ــر زن اگ

مادر هــا  اینکــه  دلیــل  بــه  بیاورنــد  ارمغــان  بــه  را  صلــح  می تواننــد 

کننــد. تشــویق  را  خــود  فرنــدان  انــد می تواننــد  احساســاتی 

ــش  ــد از نق ــان می توانن ــه زن ــه چگون ــد ک ــان می ده ــارات نش ــن اظه ای

موثــر خــود در اجتــامع بــا مهارت هــای میانجی گــری کــه دارنــد، جهــت 

تأثیر گــذاری مثبــت در یــک محیــط بــرای  حــل منازعــه اســتفاده کننــد. 

ــد  ــان می توان ــه زن ــاخت ک ــان س ــارک خاطرنش ــپ به ــری از کم زن دیگ

یــک دیــدگاه متعــادل در جامعــه بوجــود بیاورنــد.

ــرد خــوب می باشــد، چــون  ــس م ــک زن وجــود داشــته باشــد، پ اگــر ی

زن بــه او کمــک می کنــد کــه خــوب باشــد، امــا اگــر زن نباشــد، وتنهــا 

مرد هــا باشــند، ســپس مــردان دیگــر آن هــا را فاســد می ســازند، آن هــا را 

ــان نــگاه کنیــد. ــه بیراهــه می کشــند. بــه عنــوان مثــال بــه طالب ب

اظهــارت و نظریــات زنــان  دقیقــا نشــان می دهــد، زنــان می توانــد 

ــان در  ــان از نقــش اشــراکی زن ــت داشــته باشــد. آگاهــی زن نقــش مثب

ــد.  ــل کن ــده را  ح ــا ش ــان بیج ــش زن ــد، چال ــامر صلح،می توان ــد اع رون

ــت   ــال و منایندگــی شــان در تقوی ــان از نقــش فع ــن زن ــا وجودیکــه ای ب

ــد. ــح آگاه ان صل

ــن  ــان در تضمی ــش زن ــه نق ــد ک ــان می ده ــا نش ــل قول ه ــن نق ــه ای هم

صلــح در ســطح خانــواده و در محــل زیســت شــان مهــم می باشــد. ایــن 

گفتــامن نشــان می دهندکــه چگونــه زنــان قدرمتنــد هســتند و نقــش 

گفتامن محلی کمپ بهارک
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موثــر در ایجــاد صلــح دارنــد. تحقیقــات انجــام شــده ثابــت کــرده اســت 

ــمی را در  ــش رس ــان نق ــی زن ــته، وقت ــال گذش ــل در 15 س ــد اق ــه ح ک

ــش  ــد  افزای ــده 35 درص ــل ش ــق حاص ــد، تواف ــا کردن ــح ایف ــاد صل ایج

یافتــه اســت.19 بــه همیــن دلیــل اســت کــه زنــان می تواننــد نقــش 

بســیار حیاتــی در رونــد صلــح افغانســتان نیــز بــازی کننــد. زنــان مشــتاق 

هســتند تــا نقــش فعــال در گفتامن هــای صلــح داشــته باشــند در صــورت 

کــه حقــوق آن هــا در همــه مراحــل بــه خوبی شــناخته و تأمیــن باشــد. در 

نهایــت، در حالــی کــه زنــان واقعــا می تواننــد در مبــارزه بــا افــراط گــری 

نقــش داشــته باشــند، مســئله حقــوق زنــان نــه تنهــا در موضــوع امنیــت 

می توانــد دنبــال شــود، بلکــه بــه ســادگی می تواننــد حقــوق زنــان را بــه 

ــت مســتقل اســت،  ــک اولوی ــه آن ی ــزار CVE هنگامی ک ــک اب ــوان ی عن
ــد.20 اســتفاده کنن

آسیب پذیری جغرافیایی3.1.41

درک  امنیــت انســانی یــک عنــر کلیــدی بــرای فهــم امنیــت شــخصی 

بنابرایــن موقعیــت جغرافیــای کمپ هــا در  بیجاشــده  اســت؛  زنــان 

ــان نقــش  مهــم دارد. عوامــي كــه در اينجــا   مــورد امنیــت شــخصی زن

نقــش اساســی دارنــد و مــورد توجــه هســتند عبارتنــد از شــدت و میــزان 

ــز   ــهر/ مراک ــه ش ــپ ب ــی کم ــه، نزدیک ــلحانه در منطق ــای مس درگیری ه

ــی پولیــس اســت.  ــه ایســتگاه های بازرســی امنیت ــا نزدیکــی ب شــهر و ی

بیشــرکمپ های جداگانــه، ماننــد کمــپ بهــارک، در معــرض خطــر 

بــزرگ امنیتــی قــرار دارد؛ زیــرا ایــن کمــپ نســبتا از شــهر جــدا اســت و 

ــرار دارد.  ــان ق ــرل طالب ــه مناطــق تحــت کن نزدیــک ب

"مــا بــه طــور مــداوم در مــورد طالبــان کــه از طــرف کــوه می آینــد 

نگرانیــم. در شــب، مــا منی توانیــم بخوابیــم؛ زیــرا نگــران هســتیم کــه 

طالبــان می آینــد. مــا صــدای فیــر تفنــگ و راکــت آن هــا را می شــنویم. 

ــم." ــا ببینی ــان را از اینج ــم طالب ــم پرچ ــی می توانی ــا حت م

ــا  ــز ب ــت درافغانســتان نی ــه امنی ــی راجــع ب درک نیروهــای خارجــی و مل

ــزوی شــده )کــه  ــان من ــدگان یــک ســان اســت. زن ــدگاه پاســخ دهن دی

بیشــر آســیب پذیــری انــد( در کمپ هــا بــه صــورت عمــوم دیــدگاه 

ــازان خارجــی  ــژه رسب ــی و بوی ــه حضــور نیروهــای امنیت ــت  نســبت ب مثب

ــت: ــارک گف ــپ به ــا در کم ــی از زن ه ــد. یک دارن

" مــا نیروهــای بین املللــی را منی بینیــم، اگرنیروهــای خارجــی اینجــا 

ــا  ــه م ــر چ ــویم، اگ ــحال می ش ــیار خوش ــم،  بس ــا را ببینی ــد و آن ه بیاین

بــه زبــان آن هــا صحبــت کــرده منی توانیــم، ولــی خیلــی خوشــحال 

می شــویم کــه بیاینــد؛ زیــرا مــا احســاس می کنیــم کــه در آوردن امنیــت 

ــا امیــد هســتیم؛  ــد. حــاال  مــا خیلــی ناراحــت و ن ــه مــا کمــک می کنن ب

ــد." ــت می کنن ــا را اذی ــان  م ــرا طالب زی

19    Council on Foreign Relations, ‘Women’s Participation in Peace  Pro-
cesses’, 5 January 2018

20 Gender Action for Peace and Security (GAPS), ‘Prioritise Peace: 
Challenging Approaches to Preventing and Countering Violent Ex-
tremism from a Women, Peace and Security Perspective’, April 2018.

وی در ادامــه بیــان احساســات مثبــت خــود راجــع نیروهــای مســلح 

افغانســتان گفــت:

"چــه بگویــم! آن هــا در تــالش هســتند تــا بــه مــا کمــک کننــد و امنیــت 

مــا را تامیــن کننــد. آن هــا جــان خــود بــرای کمــک کــردن بــه مــا 

می دهنــد. اگــر نیروهــای امنیتــی اینجــا باشــند بهــر اســت. "

زن دیگری درکمپ حســین خیل اظهار داشت:

"اگــر یــک پســته امنیتــی یــا نیرویــی در اینجــا باشــد، مــا امنیــت 

" داشــت.  خواهیــم  بیشــری 

درک مثبــت زنــان از حضــور نیروهــای مســلح ملــی، یافته هــای بررســی 

ــه افزایــش  ــد21 کــه اشــاره ب ــاد آســیا فوندیــش را تأییــد می کن 2۰1۷ بنی

اعتــامد مــردم افغانســتان بــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان دارد.

امنیت غذایی  2 .4

امنیــت غذایــی هنگامــی فراهــم می شــود کــه یــک فــرد پیوســته، 

دست رســی منظــم بــه غذاهایــی داشــته باشــد کــه توســط آن هــا تغذیــه 

کافــی می گــردد و بــرای رفــع نیازهــای رژیــم غذایــی جهــت حفــظ 

زندگــی ســامل نیــاز دارد.22 دو عنــر اساســی امنیــت غذایی، دست رســی 

و موجودیــت اســت. همــه زنــان مصاحبــه شــده، دست رســی بــه غــذا را 

یکــی از ســه نکتــه اصلــی خــود بیــان کردنــد )اگرچــه دسرســی بــه مــواد  

غذایــی هــم یــک معضلــه اســت کــه ایــن مســئله در بخــش تغییــرات آب 

و هوایــی بیشــر مــورد بحــث قــرار  گرفتــه اســت(، اشــتغال و مســکن و 

ــت. ــر اس ــه دیگ ــای اولی نگرانی ه

یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه کمپ هــای انــزوا شــده ماننــد 

خانه هــای موقــت یــا خیمه هــا کمک هــای برشدوســتانه یــا ســاختامن های 

ــان  ــتند. زن ــی داش ــی غذای ــا امن ــاالی ن ــطح ب ــال( س ــوار از گل و ترپ )دی

ــد: درکمــپ بهــارک وضعیــت خــود را بــه رشح زیــر توصیــف کردن

"بخاطــر کــه مــا روغــن، آرد، برنــج  پیــدا کــرده منی توانیــم، گریــه 

ــدا کنیــم،  ــرای گــرم نگــه داشــنت پی می کنیــم. مــا منی توانیــم چــوب ب

ــم." ــه می کنی گری

ــی     ــرا زمان ــر از آمــوزش، غــذا اســت، زی ــا مهم ت ــرای م "خواهــر مــن، ب

کــه امنیــت بــه رسزمیــن مــا بازگــردد، مــا می توانیــم }بــه مکتــب{ برویــم  

ــا  ــت - م ــذا اس ــه غ ــی ب ــدم دست رس ــا ع ــکل م ــارض، مش ــال ح در ح

ــتیم." ــنه هس گرس

دست رســی بــه آب متیــز یکــی از عنــارص اصلــی مصئونیــت غذایی اســت، 

ــی کلیــدی اســت کــه در  ــه آب صحــی یکــی از نگران عــدم دست رســی ب

ــت  ــه وضعی ــیدگی ب ــن رس ــر ای ــد؛ بناب ــدار ش ــی پدی ــامن محل ــول گفت ط

کمپ هــای کــه بســیار منــزوی یــا جــدا هســتند فــوری می باشــد.

21  The Asia Foundation, ‘2017 Survey of the Afghan People’, 2017.

22  The Food and Agriculture Organization (FAO), ‘Rome Declaration on
        World Food Security. World Food Summit, 13-17 November 

1996’, n.d.
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ــواد  ــه م ــزرگ اســت، دست رســی ب ــک مشــکل ب ــه آب ی "دست رســی ب

غذایــی ماننــدآرد و روغــن معضلــه اســت؛ همــه چیــز دشــوار اســت."

"مــا در حــال حــارض در رشایطــی زندگــی می کنیــم کــه در آن هیــچ 

انتخابــی جــز گدایــی نداریــم، بــه فروشــگاه ها می رویــم بــرای گــدای و 

ــد." ــنگی منی رن ــان از گرس ــودکان م ــم تاک ــذا می خواهی ــط غ فق

"مــدت دو ســال اســت مــا گوشــت نخوردیــم. مــا گرســنه هســتیم، 

مشــکالت معــده دارم و خــون از دهانــم می آیــد."

ــی  ــک نگران ــی، ی ــت غذای ــان امنی ــی توســط زن ــامن محل در طــول گفت

بــه  دست رســی  عــدم  زمیــن،  نداشــنت  بــود.  شــده  مطــرح  عمــده 

کشــاورزی و مصئونیــت غذایــی ارتبــاط مســتقیم بــه دست رســی بــه 

منابــع دیگــر دارنــد. مالــی و یــا دارایی هــای دیگــر اگــر باشــد،  ممکــن 

ــی  ــچ طریق ــرا از هی ــه فق ــوند. اگرچ ــه ش ــذا معامل ــه غ ــرای تهی ــت ب اس

دست رســی بــه غــذا نــدارد. بــا وجــود کــه مصئونیــت غــذای مــرشوط بــه 

ــه کــرسی بودجــه امنیــت  ــط ب ــه نحــوی مرتب ــی اســت، ب مصئونیــت مال

ــه مرتبــط بــودن مســائل  شــخصی در مناطــق بحرانــی اســت. باتوجــه ب

بــه هم دیگــر، ایجــاد پالیســی بــرای پرداخــنت بــه متــام موضوعــات در 

ــت. ــان رضوری اس ــک زم ی

یکــی از عنــارص نهایــی کــه بایــد بیشــر مــورد بررســی قــرار گیــرد ایــن 

اســت: کــه نقــش خانواده هــا بویــژه نقــش مــرد بــه عنــوان تهیــه کننــده 

مــواد غذایــی، مصئونیــت غذایــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. در 

ــاوت  ــواده  بیشــر ســنتی اســت، اگرچــه تف افغانســتان نقش هــا در خان

ــادی دارد.  ــی و اقتص ــل اجتامع ــوزش و عوام ــه آم ــتگی ب ــا بس نقش ه

ســاختار های روســتایی و جاهــای کــه آمــوزش و پــرورش محدوداســت، 

زنــان بیشــر نقــش ســنتی  دارنــد. زنــان بیشــر بــه پــروش کــودکان  و 

ــت  ــه صف ــر ب ــردان  بیش ــد  و م ــروف ان ــد آن م ــف هامنن ــایر وظای س

ــر نقــش  ــی ب ــن ســاختار مبتن ــواده شــناخته می شــوند. ای ــان آوران خان ن

جنســیت ســنتی اســت. ایــن رونــد ممکــن اســت در متــام حــاالت بویــژه 

ــت  ــان از نظــر مصئونی ــرای زن ــی ب ــوان مانع ــه عن ــان بیجاشــدن ب در زم

ــان در حــال  ــط، تحــرک زن ــن رشای ــا ای ــی نقــش داشــته باشــد. ب غذای

ــه  ــام وظیف ــه انج ــور ب ــان مجب ــرا زن ــد؛ زی ــش می یاب ــدگی افزای بیجاش

ــن در  ــتند. ای ــواده هس ــان آور درخان ــد ن ــنتی مانن ــر س ــای غی در نقش ه

ــواده هســتند.  در ایــن  حالــی اســت که بســیاری از زنــان رسپرســت خان

ــت. ــوده اس ــن ب ــا  چنی ــادی از خانواده ه ــط زی ــش رشای پژوه

تغییر آب و هوا1.2.41

اســت.  غذایــی  مصئونیــت  دیگــری  عنــارص  از  اقلیمــی  تغییــرات 

ــتان در  ــده افغانس ــران کنن ــد نگ ــه رون ــه ب ــا توج ــوا ب ــران آب و ه تحلیل گ

کمپ دشت قلعه که در تزدیک رسحد تاجکستان موقعیت دارد
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حــال حــارض، هشــداربه افزایــش درجــه حــرارت داده انــد.23 در حــال حارض 

ــارش در  ــطح ب ــش س ــل کاه ــه دلی ــان دارد. ب ــور جری ــالی درکش خشک س

خــزان ســال 2۰1۷ افغانســتان دچــار یــک فصــل بی نظیــر خشــکی و بــی 

ــر رونــد تامیــن آب آشــامیدنی تــازه و  برفــی اســت. ایــن مســئله فشــاری ب

ــی دارد24. خشک ســالی بیشــر  ــد مــواد غدای ــاری درکشــاورزی و تولی آب ی

بــه کســانی رضر داردکــه بیشــر آســیب پذیراند، بــه خصــوص بیجاشــدگان، 

ــد. کــه در حــال حــارض مصئونیــت غــذای هــم ندارن

منبــع  بــه  افغانســتانی ها  از  درصــد   61 حــدود  اقتصــادی  ازلحــاظ 

ــع اقتصــادی  ــه مناب ــداد از کســانیکه ب کشــاورزی متکــی هســتند 25. تع

ــد.  ــق بودن ــن تحقی ــدگان ای ــراک کنن ــتند، از اش ــته هس ــت وابس زراع

ــان   ــل برای ش ــزرگان مح ــی از ب ــه یک ــد ک ــکپه گفتن ــپ خس ــان درکم زن

پســته بــرای  پوســت کــردن و شکســتاندن آورده بــوده، کــه ایــن یگانــه 

ــوده. ــدگان  ب ــرای بیجاش ــزان ب ــل خ ــول فص ــت کاری در ط فرص

"مــا خوشــحال هســتیم کــه هــر کاری کــه باشــد انجــام دهیــم. مــا یــک 

ــه  ــم هزین ــرای اینکــه بتوانی ــط ب ــم فق ــه ســنگ دیگــر می زنی ســنگ را ب

روغــن و غــذای مــان پیــدا شــود."

ــا منبعیکــه افغانســتان  ــع اقتصــاد افغانســتان اســت، تنه کشــاورزی منب

بیشــر بــه آن وابســته می باشــد زراعــت اســت. یگانــه نگرانــی کــه 

ــد  ــی می توان ــرات آب و هوای ــه تغیی ــر گون ــت،که ه ــن اس ــود دارد ای وج

ــای  ــده و فرصت ه ــی مان ــای باق ــاالی چیزه ــه ب ــل مالحظ ــوارض قاب ع

ــاورد. ــتان بی ــای افغانس اقتص

امنیت بهداشی  3 .4

ــا   ــه تنه ــالمتی ن ــت، س ــانی اس ــت انس ــی از امنی ــش مهم ــالمتی بخ س

شــامل فقــدان بیــامری یــا ضعــف می شــود، بلکــه شــامل وضعیــت 
کامــل ســالمت جســمی، روحــی و اجتامعــی می باشــد."26

بــه منظــور درک بهــر چالش هــای بهداشــتی زنــان بیجاشــده ، در 

بــاره خدمــات بهداشــتی پرســیده شــد. در حیــن گفتــامن محلــی در 

ــه  ــوط ب ــواالت مرب ــه س ــی ک ــه، زمان ــت قلع ــارک و دش ــای به کمپ ه

مراقب  هــای بهداشــتی مطــرح گردیــد، بســیاری از زنــان رشوع بــه بیــان 

بیامری هــای خــود کردند.کــه ایــن یــک مســئله حســاس و جــدی بــرای 

ــار داشــت: ــارک اظه ــک زن از به ــا اســت. ی آن ه

ــا  ــا  م ــا آن ه ــم، کج ــر بروی ــی اگ ــم؟ حت ــه بروی ــت ک ــفاخانه کجاس "ش

را معاینــه می کننــد یــا دارو می دهنــد. گلــوی مــن درد می کنــد، مــن 

فشــار خــون بــاال دارم هیــچ دارویــی وجــود نــدارد. چــون ماپــول نداریــم، 

ــه شــفاخانه نداریــم" ــه شــفاخانه برویــم. مــا دست رســی ب منی توانیــم ب

23  Central Statistics Organization, ‘The Afghanistan Living Conditions
          Survey 2013-2014’.

24  USAID, ‘Food Assistance Fact Sheet: Afghanistan’, 3 April 2018.

25  WFP and UNEP, ‘Climate Change in Afghanistan: What Does It Mean   
for Rural Livelihoods and Food Security?’, November 2016.

26 ‘WHO | Constitution of WHO: Principles’, WHO, accessed 16 May 2018.

در حــال حــارض بیــش از 9 میلیــون افغانســتانی بــه دلیــل پوشــش 

ــگ  ــه و جن ــت منازع ــه عل ــا ب ــتی  ی ــای بهداش ــط واحده ــی توس ناکاف

دست رســی بــه خدمــات بهداشــتی رضوری و حیاتــی ندارنــد.27 و مســایل 

ــودن  ــر دور ب ــم دیگ ــکل مه ــت.  مش ــکالت اس ــی از مش ــز یک ــی نی مال

فاصلــه جغرافیایــی اســت کــه امکانــات مراقبتــی انــدک اســت و فاصلــه 

بیــن و احد هــای بهداشــتی زیــاد. در مناطــق جنگــی دور بــودن مراکــز 

صحــی یــک چالــش جــدی اســت. حتــی بــرای کســانی کــه تــوان مالــی 

دارنــد، ســفر کــردن  و عبورکــردن از ســاحات نــا امــن بخاطــر رفــنت بــه 

مراکــز صحــی کار دشــوار اســت.

مراقبت هــای دوران بارداری و مراقبت های نوزادان1.3.41

ــایی  ــی شناس ــامن محل ــول گفت ــه در ط ــر ک ــای دیگ ــی از نگرانی ه یک

گردیــد، عــدم دست رســی بــه مراقبت هــای زایــامن اســت. در هــر 

ــوارد بیشــر از آن اســت.  ــه در بعضــی م ــل یــک زن  حامل کمــپ حداق

ــی  ــات صح ــود خدم ــود را از نب ــی خ ــان نارضایت ــام زن ــوم مت ــور عم به ط

زایــامن ابــراز کردنــد. یــک زن در کمــپ  بهــارک اضطــراب و نگرانــی 

ــح داد: ــن توضی ــاردار چنی ــان ب ــرف زن ــی را از ط جمع

بــرای  غذایــی  هیــچ  دیگــری( منی توانــد  زن  بــه  کــرد  )اشــاره  "او 

ــرود، کودکــش فــوت کــرد.  ــه داکــر ب ــد و نتوانســت ب ــدا کن خــوردن پی

ــا  ــچ روغــن ی ــده اســت. او هی ــرده، شــکمش پندی ــوزادش م دو ماهــه ن

ــه  ــای خــود را ب ــاره توان ــد دوب ــا بتوان ــرای خــوردن نداشــت، ت گوشــتی ب

ــا پاهــای خــود را گــرم  ــدارد ت ــرای ســوختاندن ن ــزم ب ــاورد. هی دســت بی

کنــد. در حــال حــارض در کمــپ دو زن بــاردار دیگــر داریــم و همــه مــا 

ــویم  ــن ش ــم و مطم ــت کنی ــا مراقب ــور از آن ه ــه چط ــتیم ک ــران هس حی

ــد." کــه خــوب ان

ــه امــور صحــی  ــه مشــکالت دست رســی ب یــک زن درکمــپ دشــت قلع

خویــش را چنیــن بازگوکــرد: بــار اول صنایــع دســتی خــود را بــه فــروش 

رســاندم، تــا پــول جهــت رفــنت بــه کلینــک را فراهــم کنــم و در  مرحلــه 

دوم نتوانســتم پولــی فراهــم کنــم. 

"چنــد بــار، ماشــین را گرفتــم و چیزی هــای دوختــم بــرای فروخــنت، و از 

پــول آن بــرای تــداوی خویــش در کلینــک اســتفاده کــردم. امــا حــاال کــه 

ــا حاملگــی  ــم ایــن کار را ب ــار دار هســتم، دیگــر منی توان شــش ماهــه ب

انجــام دهــم. "

زن دیگر توضیح داد:

ــم.  ــا منی توانی ــود، ام ــد ش ــا تول ــل م ــک طف ــم در کلینی ــا می خواهی "م

ــرای  ــر را ب ــی موت ــا حت ــامن، آن ه ــرای زای ــیم  ب ــته باش ــول داش ــر پ اگ

انتقــال زن بــاردار می فرســتند، امــا اگــر پــول نباشــد قصــه طــور دیگــری 

ــا  ــه م ــا ب ــم ت ــک بدهی ــه کلنی ــه ب ــم ک ــه می گری ــول قرض ــا پ ــت. م اس

27 OCHA, ‘2017 Humanitarian Needs Overview: Afghanistan’,     
November 2016. Ariel Higgins-Steele et al, ‘Humanitarian and 
Primary Health Care Needs of Refugee Women and Children in 
Afghanistan’, 11 December 2017.
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ــد." ــک کنن کم

ــدگان در  ــان بیجاش ــه زن ــوط ب ــکالت مرب ــا مش ــل قول ه ــن نق ــه ای هم

ــه مراقبت هــای بهداشــتی زمــان زایــامن در افغانســتان را  دست رســی ب

برجســته می کننــد. نظــر بــه گــزارش دفــر WHO، میــزان مــرگ و میــر 

ــت عمــده  ــزی عل ــه بیشــر اســت، کــه خونری ــادران در منطق ــوزاد و م ن

ــت  ــی کــه توســط بررســی جمعی ــار دقیق ــر اســت.28 آم ــن مــرگ و می ای

ــان  ــت. " نش ــده اس ــرش گردی ــال 2۰1۷ ن ــتان در س ــالمت افغانس و س

ــارداری  ــت ب ــه عل ــتان ب ــک زن درافغانس ــر 1۴ زن ی ــه از ه ــد ک میده

یــا در اثــر زایــامن فــوت می کنــد”.29 در حالی کــه بســیاری از ایــن 

مــرگ و میرهــا بــا مراقبــت درســت کامــال قابــل پیش گیــری اســت، امــا 

عــدم دست رســی یــک مســئله فراگیــر بــرای همــه افغانســتانی ها اســت 

به خصــوص بــرای  بیجاشــدگان .

ایــن نقــل قول هــا ارتبــاط روشــن میــان مراقبت هــای بهداشــتی و 

مصئونیــت مالــی را نشــان می دهــد. کــم بــود یــا نبــود منابــع بــه 

ــه  ــده ب ــا ش ــان بیج ــر زن ــی اک ــرای دست رس ــاز ب ــک پیش نی ــوان ی عن

مراقبت هــای بهداشــتی، یــک مشــکلی جــدی اســت کــه حــل شــدنش 

ــت. ــن اس ناممک

بنابــر ایــن نیــاز اســت کــه از لحــاظ تقســیم منابــع، اولویــت غــذا و آب  

ــه شــود.  ــرای  مراقبت هــای بهداشــتی بیشــر تصمیــامت جــدی گرفت ب

تعــداد کمــی از بیجاشــدگان داخلــی می تواننــد هــر دو را مدیریــت کننــد. 

ــائل  ــه مس ــر ب ــتند نظ ــزوی هس ــر من ــق بیش ــه در مناط ــان ک ــرای زن ب

ــرای  اضافــی لوجســتیک و ســفر مراقبت هــای بهداشــتی، دست رســی ب

شــان دشــوارتر می شــود.

به عنوان مثال یک زن از کمپ دشــت قلعه اظهار داشــت:

ــه  ــت قلع ــک در دش ــک کلینی ــم. ی ــتند و دارو نداری ــامر هس ــه بی "هم

اســت، امــا بسیاردوراســت."

سالمت قاعدگی2.3.41

اگرچــه قاعدگــی یــک واقعیــت زندگــی بــرای زنــان اســت، امــا نــه یــک 

ــگ مطــرح کــرد. باوجــود  ــی در بســیاری از فرهن ــه راحت ــه ب موضــوع ک

کــه افغانســتانی  ها از ایــن مســئله اســتثناء نیســت، یــک زن شــجاعانه 

بــه طــرز شــگفت آوری در بــاره عــدم دست رســی بــه امــور  بهداشــتی در 

طــی دوره قاعدگــی خوداظهــار کــرد و گفــت:

"یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت مــا ایــن اســت کــه مــا پــد در جریــان 

ــه نداریــم." قاعدگــی ماهان

زمانــی کــه او صحبــت می کــرد، صــر خشــو وی بــه رسآمــده بــود، 

توضیــح داد کــه ایــن زن دارای مشــکالت روانــی اســت کــه در اثــر از 

28  ‘WHO EMRO | Reproductive, Maternal, Newborn, Child and 
Adolescent Health | Programmes | Afghanistan’.

29  Central Statistics Organization and Ministry of Public Health, ‘Af-
ghanistanDemographic and Health Survey 2015’, January 2017.

دســت دادن کــودک اخیــرش بــه وی عــارض شــده. ایــن حادثــه نــه تنهــا 

ــد،  ــان می ده ــئله را نش ــه مس ــط ب ــی مرتب ــیت، رشم آور و خجالت حساس

بلکــه بیان گــر یــک مشــکل واقعــی جامعــه اســت. ایــن یــک نیــاز 

ــت. ــوار اس ــاالی آن  دش ــز ب ــه مترک ــت، ک ــایندی اس ناخوش

بــدون تردیــد دست رســی بــه محصــوالت بهداشــتی یــک جــزء رضوری 

ــا مشــکالت در اطــراف قاعدگــی  ــان اســت، ام ســالمتی مخصــوص زن

ــع عمــده ای کــه بیجاشــدگان   ــد. یکــی از موان ــان منی یابن در اینجــا پای

بــه او روبــرو هســتند نبــود فضایــی اســت کــه زنــان دوره قاعدگــی خــود 

را بــه صــورت خصوصــی و بــا خیــال راحــت مدیریــت کننــد، ماننــد عــدم 

دست رســی بــه آب پــاک. بیشــر مــوارد آب جــاری در دســت رس نیســت 

ــه در کمــپ بهــارک  بجــز آب کــه در دست شــوی می باشــد. ایــن معضل

ــت،  ــی  اس ــارک جای ــپ به ــد، کم ــاره ش ــال اش ــه قب ــور ک ــت، هامنط اس

ــه  ــا توج ــاک. ب ــه آب پ ــی ب ــدون دست رس ــطح  و ب ــک، مس ــن خش زمی

ــائل  ــرای مس ــگاه ها ب ــتفاده از آب فروش ــامیدنی،  اس ــودآب آش ــه کم ب ب

بهداشــتی کار دشــوار اســت. 

بــه دلیــل ننــگ اجتامعــی و نبــود راه حل هــا و امکانــات، زنــان مجبــور 

ــرای  ــری ب ــه محــالت دور ت ــه جســتجوی فضــای مناســب ب هســتندکه ب

پیــدا کــردن نیاز هــای خصوصــی خــود برونــد، در چنیــن حالــت احتاملــی 

ــاط  ــوه ارتب ــائل و نح ــتگی مس ــن همبس ــود دارد. ای ــان وج ــه زن ــه ب حمل

آن هــا بــه هــم، عامــل ایجــاد مشــکالت و بعضــی اوقــات خطــرات 

محیطــی بــرای زنــان بیجاشــده  داخلــی اســت. عوامــل مذکــور در کنــار 

ــش  ــان افزای ــر زن ــر جنســیت و جنســی را در براب ــی ب ــونت مبتن هــم خش
می دهــد و  نشــان دهنــده عمــق مشــکالت زنــان بیجاشــده  می باشــد.30

بهداشــت(  و  درمــان  )آب،   WASH دفــر   جدیــد  ابتــکارات  از  یکــی 

افغانســتان کلســر،  اســراتژی و برنامــه عملیاتــی بــرای ســال های 2۰1۸-

2۰19، اســت کــه بــه ایــن نــوع  نیازهــا کمــک می کنــد.31  البتــه بــا  توجــه 

ــاز اســت. ــه ابتــکارات بیشــر نی ــه مشــکل، ب وســعت و گســرش دامن

سالمت روان3.3.41

یکــی از موضوعــات اخیــر مصئونیــت ســالمتی کــه در جریــان گفتــامن 

محلــی بحــث گردیــد موضــوع بهداشــت روانــی بــود. مســائل بهداشــت 

روانــی هامن طــور کــه در رسارس جهــان معمــول اســت،  ســالمت 

ــز اســت به خصــوص  ــی در افغانســتان نی ــا بهنجــاری فعل ــک ن ــی ی روان

ــه کــرده اســت. ــا امنــی را تجرب افغانســتانی کــه چهــار دهــه جنــگ و ن

اگرچــه آمــار رســمی در ایــن مــورد جمــع آوری نشــده اســت، امــا آمــار 

تخمینــی WHO ســازمان جهانــی صحــت نشــان می دهد،کــه بیــش 

و  دارنــد  قــرار  افرسدگــی  معــرض  در  افغانســتانی  میلیــون  یــک  از 

ــی هســتند. کــه  ــه اختــالالت روان ــال ب ــون دیگــر مبت بیــش از 1.2 میلی

30    Marni Sommer and Margaret Schmitt, ‘What Is the Scope for Address-
ing Menstrual Hygiene Management in Complex Humanitarian 
Emergencies? A Global Review’, July 2016.

31    United Nations Children’s Fund, ‘Afghanistan WASH Strategy and     
Operation Plan - HRP 2018-19’, 19 April 2018.
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ــه و  ــه گفت ــه کاران ــن محافظ ــا را تخمی ــت این ه ــی صح ــازمان جهان س

ــا توجــه  ــر از آن اســت32. ب ــام واقعــی احتــامال بســیار باالت ــن ارق تخمی

بــه مشــکالت، ایــن موضــوع ممکــن اســت کــه در کمــپ بیجاشــدگان 

بیشــر مشــاهد شــود.  بســیاری از زنــان در بــاره غــم و انــدوه و احســاس 

ــد: ــت کردن ــدی خــود صحب ــا امی ن

ــرک  ــان را ت ــه م ــدیم خان ــور ش ــه مجب ــتیم ک ــت هس ــیار ناراح ــا بس "م

ــی  ــن حت ــه م ــت ک ــیب زده اس ــی آس ــن خیل ــه م ــدن ب ــم.  آواره ش کنی

منی توانــم  در منــاز مترکــز داشــته باشــم و مــن همــه چیــز را از جملــه 

ــرده ام. " ــا ک ــودم را ره خ

ــی  ــاروز خوب ــم، م ــی نداری ــه خوب ــا خان ــم، م ــی نداری ــی خوب ــا زندگ "م

نداریــم. "

"مــن خیلــی چیز هــا را دیــدم، مشــکالت روحــی دارم. مــن خیلــی خــون 

دیــده ام."

ایــن گفته هــا تصدیــق می کنــد کــه بســیاری از زنــان آســیب را در 

ــات در  ــای حی ــد بق ــد، مانن ــرده ان ــه ک ــدن تجرب ــک و بیجاش ــی جن زمان

اوضــاع تهدیــد آمیــز، خشــونت جنســی یــا شــاهد بــودن مــرگ یکــی از 

ــرس  ــد از اس ــج می برن ــان رن ــیاری از زن ــن بس ــر ای ــان. بناب دوستان ش

ــون  ــود چ ــخیص داده می ش ــدرت تش ــه ن ــا ب ــه )PTSD(، ام ــس صدم پ

عالئــم افرسدگــی و اضطــراب اســت کــه اغلــب همــراه بــا اســرس پــس 

ــد. ــاق می افت ــه PTSD اتف از صدم

یکــی از عالئــم اســرس پــس از صدمــه PTSD،  افرسدگــی و نــا امیــدی  

ــی همــه  اســت و ایــن چیــزی اســت کــه بســیاری از بیجاشــدگان داخل

روزه درگیــر آن هســتند. اســرس طوالنــی مــدت، و ضعیــت نابســامان، 

ــر ســالمت افــراد از  ــد ب بویــژه در جایــی کــه کــودکان هســتند،  می توان

ــت  ــن حال ــذارد. در ای ــی بگ ــر منف ــناختی تاثی ــمی و روان ش ــاظ جس لح

اگــر درمــان نشــود، احســاس نــا امیــدی می توانــد چنــان دیــد شــود کــه 

ــود.  ــی  ش ــه خودکش ــر ب ــی منج ــردد، حت ــن گ ــی مزم ــه افرسدگ ــر ب منج

هــارون ت. بــک، روان پزشــک مشــهور و توســعه دهنــده مقیــاس بــرای 

ــی  ــه خودکش ــر ب ــه منج ــدی ک ــا امی ــاط ن ــی )SSI(، ارتب ــده خودکش ای

افــرسده   بیــامران  کــه  "هنگامــی  بیــان می کنــد  چنیــن  را  می شــود 

ــدارد،  ــرای مشــکالت جــدی زندگــی وجــود ن ــی ب ــچ راه حل ــد هی معتقدن

آن هــا خودکشــی را بــه عنــوان راهــی بــرای خــروج از رشایــط غیــر قابــل 

تحمــل می بیننــد. "بــه گفتــه بــک "نــا امیــدی عامــل اصلــی افرسدگــی 
اســت کــه جهــت دهنــده افرسدگــی بــه ســمت خودکشــی می باشــد."33

ــج  ــادر، پن ــا م ــت  ب ــال داش ــه 3۰ س ــان ک ــان آواره از طالق ــی از زن یک

فرزنــدش و یــک عمــو زاده در خانــه کرایــه زندگــی می کــرد. او بــه ایــن 

32  World Health Organization (WHO), ‘Depression a Leading Cause 
of Ill Health and Disability among Afghans - Fighting Stigma Is a 
Key to Recovery’, 9 April 2017.

33     Aaron Beck, Robert Steer, and Maria Kovacs, ‘Hopelessness and 
Eventual Suicide: A 10-Year Prospective Study of Patients Hospi-
talized with Suicidal Ideation’, May 1985.

ــا الی  ــل ب ــور کام ــه ط ــواده اش ب ــای خان ــئولیت بق ــه مس ــود ک ــر ب فک

ــدی و  ــا امی ــه ن ــر ب ــت منج ــار در نهای ــن فش ــت، و ای ــش اس ــانه های ش

آســیب رســاندن بــه خــودش می گــردد. ایــن خانــم شــجاع داســتان خــود 

ــا مــا چنیــن رشیــک کــرد: را ب

"فشــار زیــادی روی شــانه هایــم اســت، هیــچ چیــزی حتــی بــرای خــودم 

انجــام داده منی توانــم. یــک شــب مــن دو یــا ســه بــار چشــامنم خیــره 

شــد و آن هــا مــرا در بیامرســتان بردنــد. چقــدر فرزندانــم می تواننــد مــرا 

بــه بیامرســتان منتقــل کننــد؟ ســه یــا چهــار بــار؟ گاهــی اوقــات مــن حتی 

خــودم را لــت کــوب می کنــم.  مــن در اینجــا زخــم دارم]در شــکم[. مــن 

شیشــه ها را شکســتم و بــه قطعــات شیشــه بــه خــودم رضبــه زدم. بغــض 

ــد،  ــه می کنن ــم گری ــا ه ــم و آن ه ــل های ــش طف ــرد پی ــم  را می گی گلوی

امــا زبــان مــن گــره خــورده اســت و مــن منی توانــم صحبــت کنــم. چــی 

می توانــم بگویــم؟ ایــن غــم و انــدوه زندگــی مــن اســت."

ــه، او  ــی رفت ــک روان ــا کم ــکی  ی ــزد پزش ــا او ن ــه آی ــیدیم ک ــی پرس وقت

ــر  ــا ب ــا بن ــود، ام ــال کمــک پزشــکی ب ــه دنب ــه در حالی ک ــح داد ک توضی

ــرود.  ــا روان درمــان ب ــزد داکــر و ی ــه ن محدویت هــای مالــی نتواســته ب

در حالی کــه ایــن موضــوع هــم ارتبــاط بیــن ســالمت روانــی و وضعیــت 

نــا مناســب مالــی را نشــان می دهــد.  ایــن موضــوع،  دست رســی کافــی 

بــه خدمــات بهداشــتی در بیــن افغانســتانی ها بــه طــور کلــی و مخصوصــا 

ــتان  ــت افغانس ــد. حکوم ــان می ده ــی را نش ــدگان  داخل ــرای  بیجاش ب

اخیــرا اعــالم کــرد کــه 700 مشــاور روانشــناس حرفــه ای و 101 پزشــک 

متخصــص روان درمــان را بــرای کمــک بــه آن هــا آمــوزش داده اســت، 

کــه جهــت حــل مشــکل بحــران ســالمت روانــی در افغانســتان کار 

ــن  ــه ای ــادی در گســرش ارای ــد.34 اگرچــه کــم و کاســتی های  زی مناین

خدمــات بــرای بیجاشــدگان وجــود دارد، به خصــوص کســانی که بــه 

کمک هــای بــرش دوســتانه ماننــد دست رســی بــه غــذا، آب و ســایر 

نیاز هــای اولیــه دارنــد. مســئله ســالمت روانــی بیجاشــدگان، بــه دلیــل 

آســیب های زیــاد آن بایــد تبدیــل بــه یــک اولویــت بــرای حکومــت 

افغانســتان و مراجــع متویــل کننــده گــردد. عوامــل چــون مــرف مــواد، 

خشــونت، توانایــی جســمی ضعیــف و عمل کــرد اجتامعــی پاییــن در 

افزایــش مشــکالت ســالمت روانــی بیجاشــدگان نقــش اساســی دارنــد،  

ــوب بیجاشــدگی را  ــه نامطل ــت از حلق ــرون رف ــط فرصــت بی ــن رشای چنی

ــده و دشــوار می ســازد35. بســیار پیچی

اینهــا فقــط برخــی از مســائل بهداشــتی هســتند کــه بــا آن هــا در جریــان  

تحقیــق رو بــرو شــدیم. بــا ایــن حــال، الزم اســت کــه ذکــر شــود 

مســائل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه می تواننــد بــر مصئونیــت ســالمتی 

34  World Health Organization (WHO), ‘Depression a Leading Cause 
of Ill Health and Disability among Afghans - Fighting Stigma Is a 
Key to Recovery’.

35  Barbara Lopes Cardozo et al., ‘Mental Health, Social Function, 
and Disability in Postwar Afghanistan’., 4 August 2004. Also, 
see: Bayard Roberts et al., ‘Post-Conflict Mental Health Needs: A 
Cross-Sectional Survey of Trauma, Depression and Associated 
Factors in Juba, Southern Sudan’, 4 March 2009.
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ــواده،  ــزی خان ــی، برنامه ری ــونت جنس ــوص خش ــدگان زن به خص بیجاش

ــر گــذار باشــند. ــر ســن در کشــور تأثی ــی ب ــامری و مســایل مبتن بی

امنیت محیطی4.3.41

ــت  ــرای اکری ــم ب ــه مه ــه نکت ــی از س ــکن یک ــی مس ــامن محل در گفت

زنــان بــود.  وضعیــت بی مســکنی بــرای کســانی کــه  در مــدت طوالنــی 

دارای مســکن نیســتند خوشــایند نیســت.  بســیاری از زنــان بخاطــر 

ــی  ــاس خوب ــی احس ــاظ امنیت ــب، از لح ــای مناس ــکن و ج ــنت مس نداش

ــوند. ــوم می ش ــته معل ــد و خس ندارن

ــام  ــم و رسانج ــود می خریدی ــرای خ ــای ب ــتیم و ج ــن می داش ــر زمی "اگ

ــتیم." ــت می داش امنی

ــود.  ــد ب ــی خواه ــد، عال ــک کن ــن  کم ــا زمی ــه م ــد ب ــت بتوان ــر دول "اگ

می توانیــم در وضعیــت مســاملت آمیــز زندگــی کنیــم و مــا می توانیــم 

ــازیم. " ــان بس ــرای خودم ــه ب ــک خان ی

ــد ســال اســت کــه  ــد، طــی چن ــان کــه در بحــث گروهــی بودن اکــر زن

ــن  ــار  در ای ــل دو ب ــد، و حداق ــی می  کنن ــدگان  زندگ ــث بیجاش ــه حی ب

مــدت بیجاشــده  انــد وبعضی هــا بیشــر از دو بــار بیجاشــده انــد. تعــدد 

ــت. ــی اس ــدگان  داخل ــدد  بیجاش ــه مج ــده حلق جابجــای نشــان دهن

ــل  ــود. دالی ــدت می ش ــی م ــدگی طوالن ــت بیجاش ــه وضعی ــر ب ــه منج ک

متعــددی در مصاحبه هــا، راجــع بــه مشــکالت مرتبــط بــه زمیــن و 

ــین  ــپ حس ــاله در کم ــک زن 5۰ س ــد. ی ــث گردی ــوال بح ــب ام تخری

ــح داد: ــن توضی ــل چین خی

"اگــر صلــح بــه لوگــر بیایــد، دلیــل بازگشــت مــن چیســت؟ مــن آن جــا 

زمیــن نــدارم ... خانــه و زمینــم ویــران شــده اســت. مــا بــرای بازگشــت 

ــد  ــاران ش ــتم مبب ــه داش ــه ای  ک ــم. خان ــه ای نداری ــچ خان ــه هی ــه خان ب

ــا هســتند." ــه م ــان / داعــش در منطق حــاال طالب

دو زن در کمــپ دشــت قلعــه کــه از پاکســتان عــودت کــرده بودنــد، بــا 

رسنوشــت مشــابه بســیاری از ایــن افــراد بیجاشــده   مواجــه بودنــد. ایــن 

ــر  ــی دیگ ــرا کس ــد، زی ــود بازگردن ــل زادگاه خ ــه مح ــد ب ــان منی توانن زن

ــت. ــرده اس ــب ک ــان را غص ــای ش زمین ه

ــم از  ــار رفتی ــن ب ــا چندی ــد. م ــا را گرفتن ــای  م ــا زمین ه ــی ازبک ه "بعض

ــرد و  ــک نک ــا کم ــه م ــس ب ــچ ک ــم، هی ــک کردی ــت کم ــت درخواس دول

ــد." منی کن

غصــب زمیــن منونــه ای دیگــری از چالش هایــی اســت، کــه بیجــا 

ــا  ــه بیج ــاختند.  وقتی ک ــته س ــق برجس ــان تحقی ــدگان آن را در جری ش

شــدگان بعــد از چندیــن دهــه غیبــت، بــه محــل زیســت شــان برگشــتند 

ــده. ــب گردی ــان غص ــوال ش ــن و ام ــه زمی ــدن ک ــا دی ــیاری از آن ه بس

نبــود اســناد رســمی مالکیــت امــوال از یــک طرف و ســاز وکارهــای ضعیف 

دولتــی بــرای بازگیــری زمین هــا از طــرف دیگــر، پروســه ای  بیجاشــدن را 

طوالنــی می ســازد و مانــع رونــد موفقیــت ادغــام مجــدد می گــردد .36

ــا آن مواجــه هســتند، اخــراج  ــی دیگــر کــه اکــر بیجــا شــدگان ب معضل

و تهدیــد بــه اخــراج اســت. زنــان  ســاکن در کمــپ حســین خیــل کابــل 

چنیــن رشح دادنــد:

ــه  ــد ک ــا گفتن ــه م ــا ب ــک روز آ    ن ه ــم. ی ــت منی کن ــاس امنی ــن احس " م

ــتند.  ــاد بفرس ــالل آب ــه ج ــد و ب ــراج کنن ــپ اخ ــا را از کم ــد م می خواهن

در ایــن خانــه گلــی بــدون ســقف مناســب بــاالی رسمــان کــه در حــال 

ــی  ــا زندگ ــه اینج ــحال هســتیم ک ــم، خوش حــارض در آن زندگــی می کنی

ــد." ــا بدهن ــرای م ــا اگــر اجــازه زندگــی کــردن  در اینجــا را ب ــم، ام کنی

ــان زمیــن و ســاختامن های کــه در اطــراف ایــن کمــپ ســاخته  "صاحب

ــکان  ــن م ــا را از ای ــد و م ــکان را بگیرن ــن م ــد ای ــد، می خواهن ــده ان ش

ــد." ــراج مناین اخ

زنــان در کمــپ بهــارک نیــز بــه عیــن مشــکل رو بــرو هســتند.  طــور یکــه 

یــک زن بیــان داشــت:

ــه او  ــت کــه یکــی از فرماندهــان ب ــا گف ــه م ــات تخــار ب "یکــی از مقام

ــرا زمیــن از قبــل  ــد ایــن مــکان را تــرک کنیــم؛ زی گفتــه اســت، مــا بای

تقســیم گردیــده اســت ... رئیــس وزارت امــور مهاجریــن هم چنیــن بــه 

مــا گفــت، کــه شــام می توانیــد در چــادر زندگــی کنیــد. مــا منی توانیــم 

خانــه بســازیم چــون ایــن زمین هــا مــال کســان دیگــری اســت. آ ن هــا 

ــه  ــرای کرای ــی ب ــا پول ــد و م ــا منی دهن ــرای م ــه را ب ــاخنت خان ــازه س اج

ــه جــز اینکــه درکمــپ  ــه نداریــم؛ بنابرایــن هیــچ انتخابــی ب گرفــنت خان

ــم. " بنشــینم نداری

در حالــی کــه تاثیــر اخــراج اجبــاری آشــکار اســت، یکــی از جنبه هایــی 

کــه احتــامال درســت در نظــر گرفتــه نشــده اســت  هزینــه ســالمت روانــی  

در رشایــط نامطلــوب اســت. تهدیــد بــه اخــراج، بیجاشــدگان داخلــی را 

ــاط  ــد. ارتب ــرار می ده ــراس ق ــراب و ه ــرس، اضط ــی ت ــت دامئ در حال

بیــن تهدیــد بــه اخــراج و گســرش اضطــراب و افرسدگــی در زنــان بیجــا 
شــده بــه وضــوح مشــاهده می گــردد.37

ایــن تروماتیــک، طــوری کــه قبــال اشــاره شــد، منجــر بــه اخــالل 

ســالمت روانــی افــراد بیجــا شــده  میگــردد و بی جــا شــدگی  را گســرش 

ــد. می ده

36  For example, see: UNHCR, ‘Land Issues within the Repatriation 
Process of Afghan Refugees’, 1 September 2003. Also, see: Erica 
Gaston and Lillian Dang, ‘Addressing Land Conflict in Afghani-
stan’, June 2015.

37  For example, see: Amy McCaig, ‘Eviction Can Result in De-
pression, Poorer Health and Higher Stress, According to New 
Rice and Harvard Study’, 5 May 2015. Also, see: Barbara Lopes 
Cardozo et al., ‘Mental Health, Social Function, and Disability in 
Postwar Afghanistan’, 4 August 2004.
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ــن یــک  ــه زمی ــه شــوندگان، دست رســی ب ــر اســاس اظهــارات مصاحب ب

ــرای  ــدی ب ــع ج ــن مان ــه زمی ــی ب ــدم دست رس ــت. ع ــده اس ــش عم چال

ــن یکــی  ــد مــدت پروســه بیجــا شــدگان می باشــد. مســئله زمی حــل بلن

دیگــر از مشــکالت پیچیــده و چنــد بعــدی اســت، کــه مدت هاســت 

ــق   ــل  رون ــی از عوام ــت. یک ــتان اس ــری در افغانس ــش و درگی ــع تن منب

در ســطح  قابــل کشــت  زمیــن  کمبــود  اخیــر،  در ســال های  زمیــن 

روســتا ها اســت، کــه بــه طــور پیوســته منجــر بــه گســرش جمعیــت در 

ــه وابســتگی  ــا توجــه ب ــده اســت. ب شــهرها و افزایــش شهرنشــینی گردی

ــی  ــه کشــاورزی ) ازهــر دو لحــاظ محصــوالت قانون اقتصــادی کشــور ب

و محصــوالت غیرقانونــی قاچــاق( و گســرش فقــر از طــرف دیگــر، 

ــرار  ــاال ق ــطح ب ــی در س ــرای رقابت ــع ب ــک منب ــز ی ــای حاصل خی زمین ه

ــت. ــه اس گرفت

مالکیــت زمیــن بــه صــورت مســتقیم بــا بهبــود مســکن و امنیــت غذایــی 

ــد از  ــدازه کافــی باشــد، معیشــت می توان ــه ان ــاط دارد. اگــر زمیــن ب ارتب

ــاد  ــای اقتص ــد  مزای ــن می توان ــد، و ای ــود آی ــه  وج ــاورزی ب ــق کش طری

38  Tazkera is a national identification card used to show identity, resi-
dency and citizenship.

ــد. ــان فراهــم ســازد و کار ایجــاد کن ــرای زن ــی راب محل

ــود  ــامل بهب ــه ش ــت ک ــاد اس ــان، زی ــرای زن ــن ب ــت زمی ــای مالکی مزای

ســالمت و افزایــش دست رســی آن هــا بــه آمــوزش و پــرورش می شــود. 

حتــی گفتــه شــده اســت، زنــان کــه مالــک زمیــن هســتند هشــت برابــر 

ــیار  ــان بس ــرای زن ــن رو، ب ــد.39 از ای ــه کردن ــدن را تجرب ــر بیجاش کم

ــال،  ــن ح ــا ای ــردد. ب ــت گ ــا حامی ــت آن ه ــه از مالیکی ــت ک ــم اس مه

ــه  ــع جــدی اســت، کــه ب فقــدان اســناد رســمی در افغانســتان یــک مان

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــده  را تح ــان بیجاش ــدت زن ش

مالیکــت، مســکن، زمیــن و حــق وابســته اســت بــه داشــنت اســناد 

ــناد  ــایر اس ــه ازدواج و ...؛ و س ــنامه و گواهی نام ــد شناس ــت مانن هوئی

ــه رشعــی و  ــه رســمی، قبال ــه عرفــی، قبال ــد قبال ــن  مانن ــه زمی ــوط ب مرب

غیــره. 40 در صــوت نبــود چنیــن اســناد ممکــن اســت کــه الــزام قانونــی 

مالکیــت، جــدی گرفتــه نشــود حتــی در صورتی کــه مدعــی مرشوعیــت 

هــم کامــل داشــته باشــد. در حالی کــه اکــر بیجاشــدگان  داخلــی 

ــد. ــان دارن ــت ش ــری ملکی ــاز پس گی ــکلی در ب ــن مش چنی

دست رســی بــه اســناد مالکیــت بــرای اثبــات مالکیــت نیــاز بــه شناســنامه 

39  ‘Women’s Land Rights’, Landesa (blog), accessed 28 May 2018.

40  NRC, ‘A Guide to Property Law in Afghanistan’, 15 September 2011.

گفتمان محلی راجع به دسترسی به تذکره
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دارد، در صــورت از دســت دادن اســناد مالکیــت، یــک فــرد می توانــد بــا 

یــک نســخه تاییــد شــده ای شناســنامه دست رســی بــه مالکیــت پیداکنــد. 

در غیــر آن صــورت اثبــات هویــت بــرای دست رســی بــه ملکیــت امــکان 

ــه   ــت، ک ــی اس ــت کس ــوق در ملکی ــامل حق ــه، اع ــت.41 بلک ــر نیس پذی

شناســنامه دارد.  بــدون داشــنت تذکــره غیــر ممکــن اســت، کــه توســط 

اســناد و مــدارک، زمیــن بــه رسقــت رفتــه را بازگیــرد.

در کمپ هــای  بیجاشــدگان، پاســخ های متفــاوت راجــع بــه دست رســی 

و داشــنت شناســنامه ارایــه شــده اســت.  بعضــی از زنــان شناســنامه 

داشــتند، و تعــداد هــم نداشــتند. یــک زن راجــع بــه شناســنامه گفــت کــه 

ــای   ــه نگرانی ه ــه ب ــا توج ــته  و ب ــنامه نداش ــدن، شناس ــان بیجاش در زم

کــه داشــته، حتــی بــه یــادش هــم نیامــده شناســنامه بگیــرد:

ــا طالبــان داشــتیم هنگامی کــه در زادگاه مــان  "مــا مشــکالت زیــادی ب

بودیــم،  حتــی در مــورد تذکــره گرفــنت فکــر نکردیــم "

بــرای بیجاشــدگان آنچــه کــه مربــوط بــه مســئله زندگــی و مــرگ نباشــند 

مهــم نیســت،  مســئله بازیابــی اســناد ملکیــت و شناســنامه، بــرای 

بیجاشــدگان  در اولویــت قــرار نــدارد. یــک زن راجــع بــه نقــش متفــاوت 

ــح داد:  ــن توضی ــظ و نگهــداری اســناد چنی جنســیتی در حف

"مــردان مــا تذکــره دارنــد؛ زیــرا مــردان تذکــره را بــا خــود حمــل می کننــد 

تــا همیشــه تذکــره را بــا خــود داشــته باشــند. مــا معمــوال در خانــه تذکــره 

ــم " خــود را می گذاری

راجــع بــه اینکــه چــه کســی می توانــد شناســنامه را بدســت آورد و از 

ــه  ــان ب ــی زن ــت. بعض ــود نداش ــان و ج ــان زن ــد در می ــا، درک واح کج

ایــن بــاور هســتندکه فرزندانشــان در کمــپ متولــد می شــوند، می تواننــد 

شناســنامه بگیرنــد، ولــی بســیاری از زنــان در ایــن مــورد مطمــن نبودنــد 

کــه بــرای پــرسان و دخــران فرصــت یــک ســان  در دست رســی بــرای 

گرفتــه شناســنامه اســت. گفتگــو زیــر در میــان زنــان و ســطح اختــالف 

نظــر شــان را نشــان می دهــد:

" نــوزادان کــه در کمــپ متولــد می شــود، چــه پــرس یــا دخــر، منی تواننــد 

شناســنامه داشــته باشند"

" ما منی توانیم برای فرزندان خویش شناســنامه بگیریم."

"کجا برویم و از کجا شناســنامه بگیریم"

ــه داشــنت شناســنامه،  ــی راجــع ب ــودن ســطح نگران ــن ب ــه پایی باتوجــه ب

پیشــنهاد می شــود کــه برنامه هــای آگاهــی عامــه راجــع بــه اهمیــت 

و رضورت داشــنت شناســنامه برگزارگــردد. عــالوه برمســئله ملکیــت، 

افــرادی کــه دارای شناســنامه ملــی نیســتند، در دریافــت خدمــات 

قانونــی و پزشــکی، آموزشــی و بســیاری از خدمــات عامــه و کمک هــای 

دیگــر بــه مشــکل مواجــه خواهنــد شــد.  یــک شناســنامه بــه طــور 

قراربدهــد،  تاثیــر  تحــت  را  یــک زن  زندگــی  چشــم گیری می توانــد 

ــا و خدمــات حامیتــی کــه  امــکان داشــنت مالکیــت زمیــن و دیگــر مزای

41  Ibid. NRC.

ــدت  ــی م ــدگان  طوالن ــه  بیجاش ــرار از چرخ ــی در ف ــش اساس ــه نق هم

ــت.  ــی اس ــنامه مل ــنت شناس ــه داش ــته ب ــد وابس دارن

ــره،  ــت تذک ــه اهمی ــع ب ــه راج ــطح آگاهی عام ــردن س ــاال ب ــور ب همین ط

ــد از اولویت هــای  ــه دســت آوردن آن، بای اســناد و مــدارک و تســهیل ب

دولــت افغانســتان باشــد. بويــژه بــرای بیجاشــدگان؛ زیــرا داشــنت چنیــن 

ــی  ــر ناش ــدن و فق ــه بیجاش ــنت حلق ــادی در شکس ــت زی ــنادی اهمی اس

از آن  دارد. بایــد یــاد آوری کــرد کــه بســیاری  بیجاشــدگان  دچــار 

مشــکالت لویجســتیکی، محدودیت هــای مالــی )بــه عنــوان مثــال 

هزینه هــا و خطــرات مربــوط بــه ســفر( و چالشــی های دیگــر کــه در 

ــی ها  ــی پالیس ــا هآمهنگ ــد ن ــده، مانن ــر داده ش ــز تذک ــزارش نی ــن گ ای

دولــت و فســاد هســتند،که بعــدا منجــر بــه موجودیــت مشــکالت و موانــع 
ــردد42 ــخص می گ ــی ش ــناد مدن ــت آوردن اس به دس

امنیت اقتصادی  4 .4

بیــکاری یکــی از چالش هــای اصلــی بیجاشــدگان اســت، کــه بــدون در 

نظــر داشــت مــدت زمــان بیجاشــدن برآن هــا اعــامل می شــود.

"مــردان مــا خداونــد آن هــا را برکــت دهــد، همیشــه بــه دنبــال کار 

می ماننــد." بیــکار  گاهــی  و  می کنــد  پیــدا  کار  گاهــی  هســتند. 

"مــن بــه او می گویــم ســعی کــن هــرکاری  را کــه می توانــی انجــام 

ــود  ــن وج ــرای م ــغلی ب ــچ ش ــد: آه زن هی ــن. او می گوی ــدا ک ــی پی ده

ــت  ــدی اس ــکل ج ــک مش ــت. ی ــن نیس ــرای م ــی ب ــچ انتخاب ــدارد، هی ن

ــان اســت و آن راه دیگــر را  ــروم بخاطرکــه طالب ــم ب ــن راه را منی توان ای

ــم." ــه منی توان ــت رفت ــه کار نیس ــر ک بخاط

بیشــر  احساســات  دهنــده  انعــکاس  کل  در  قول هــا  نقــل  ایــن 

افغانســتانی های اســت، کــه پــس از امنیــت دومیــن نگرانــی شــان 

می باشــد. بیــکاری 

ــکار  ــه بی ــه توســط موسســه آســیا فوندیشــن راجــع ب ــر ک نظرســنجی اخی

ــان  از  ــکاری جوان ــزان بی ــه می ــد ک ــان می ده ــت43 نش ــده اس ــام ش انج

23.9 درصــد بــه 3۰.۷ درصــد افزایــش یافتــه اســت و 44 میــزان جمعیتــی 
کــه زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد،  54.5 درصــد تخمیــن شــده اســت.45

یافته هــا مطالعــات نشــان می دهدکــه تأثیــر بیــکاری بــر زنــان بیجاشــده   

داخلــی بــه مراتــب بیشــر اســت؛ زیــرا شــغل بــرای بیجاشــدگان معــادل 

بــه دست رســی بــه غــذا اســت. ایــن تفــاوت بیــن زندگــی در یــک چــادر 

ــور اســت کــه  کمــک شــده و مســکن کرایــی می باشــد. بیجاشــده  مجب

ــی را  ــکی، یک ــای پزش ــه مراقبت ه ــی ب ــه و دست رس ــه تغذی از دو گزین

42  See: Samuel Hall and NRC, ‘Access to Tazkera and Other Civil 
Documentation in Afghanistan’, 8 November 2016 and Amnesty 
International, Fleeing War, Finding Misery: The Plight of the Internally 
Displaced in Afghanistan’, 2012.

43  The Asia Foundation, ‘2017 Survey of the Afghan People’.

44  Central Statistics Organization, ‘The Afghanistan Living Condi-
tions Survey 2016-2017’, 2018.

45  Ibid. Central Statistics Organization.
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ــت.  ــر اس ــادگی ویران گ ــه س ــه ب ــن زمین ــکاری در ای ــد. بی ــاب کن انتخ

هیــچ ایمنــی بــرای ایــن زنــان وجــود نــدارد. اظهــارات زیــر دربرگیرنــده 

آنچــه کــه رخ داده اســت می باشــد:

"مــا بیکاریــم، ایــن بــدان معنــی اســت، کــه مــا پــول نداریــم تــا کرایــه 

بپردازیــم "

"مــا پــول بــرای خریــد یــک کلیــو گوشــت بــرای پخــنت غــذا نداریــم،  

مــا گرســنه هســتیم"

ــم  ــت، منی توان ــنه اس ــکمم گرس ــم، ش ــنه بودی ــادی گرس ــای زی "روزه

ــم." ــه کن ــت تغذی ــم را درس فرزندان

"مــا کار نداریم، پس حرمت هم نداریم."

زنــان بیجاشــده  می خواهنــد کارکننــد. اشــتغال از لحــاظ امنیــت غذایــی 

ــه  ــان ب ــت. زن ــی اس ــرگ و زندگ ــئله م ــا مس ــر ب ــع براب ــکن در واق و مس

هســتند.  مختــاری  خــود  و  خودکفایــی  بــرای  فرصت هایــی  دنبــال 

ــرد  ــل' را از بیــن می ب ــه شــدت روش' بیجاشــدگان تنب موقعیــت آن هــا ب

ــتند. ــک هس ــت کم ــع و دریاف ــار توزی ــه در انتظ ک

"اگــر فرصتــی کار بــرای زنــان وجــود داشــته باشــد، پــس ســختی های 

زیــادی بــرای مــردان نخواهــد وجــود داشــت... حتــی بعضی هــای 

ــا دوخــنت  کارکــم کــرده میتواننــد. مثــال دوخــنت، بنابرایــن می توانیــم ب

ــم." ــر نجــات یابی ــت فق ــا از حال ــم ت ــه مرد هــای خــود کمــک کنی ب

بــدون آگاهــی و شناســایی مشــکالتی کــه زنــان بــا آن هــا مواجــه انــد، 

مثــال  بــرای  بخشــید.  بهبــود  را  معیشــتی  فرصت هــای  منی تــوان 

آمــوزش نقــش مهمــی دارد در نــوع کاری کــه زنــان بیجاشــده  می توانــد 

ــش   ــد(. در بخ ــته باش ــود داش ــه کاری وج ــورت ک ــد)در ص ــام ده انج

بــه  بیجاشــدگی دست رســی  4.5.1 ترشیــح گریــده کــه در هنــگام 

ــت.  ــدود اس ــیار مح ــران بس ــرای دخ ــژه ب ــودکان بوی ــرای ک ــوزش ب آم

اگــر یــک زن طــی چنــد ســال بیجاشــده  باشــند یــا در حــال بیجاشــدن 

ــطح  ــد، س ــش بودن ــن پژوه ــه ای ــورد مطالع ــه م ــان ک ــد زن ــد، هامنن باش

تحصیــالت آن هــا در ایــن رشایــط می تواننــد در یافــنت حتــی کم تریــن 

ــد.  ــک کن کار کم

چالشــی دیگــر کــه زنــان بــا آن مواجه هســتند تاثیــر امنیت در دست رســی 

ــان قســمی که در بخــش 4.1 اشــاره  ــه اشــتغال اســت. بســیاری از زن ب

شــده، احســاس نــا امنــی می کننــد. در ســفر کــردن از حمــالت و تجــاوز 

می ترســند. ایــن یــک منونــه دیگــر از جنــگ و درگیــری اســت کــه 

ــن  ــر ای ــد. بناب ــدود می کن ــان مح ــرای زن ــود را ب ــای کاری موج گزینه ه

در تهیــه اســراتژی ها بایــد فراتــر از عالئــم فقــر را نــگاه کــرد و مترکــز 

بــاالی علــل؛ امنیــت شــخصی یــک امــر حیاتــی می باشــد.

یکــی از نــکات اخیــر کــه در تدویــن اســراتژی بایــد در نظــر گرفته شــود 

ایــن اســت، کــه چگونه بیجاشــدن، خانــواده و واحــد اجتامعــی را مختل 

می کنــد.  به طــور مثــال در بیجاشــدن تکیــه بــر واحــد اجتامعــی جهــت 

ــه مناســبت نیســت،  ــال یــک گزین ــه مراقبت هــای اطف کمــک رســانی ب

ــی  ــای اجتامع ــد ه ــر واح ــه ب ــد. تکی ــری نباش ــه دیگ ــه گزین ــر اینک مگ

خــود مانــع اســت، به خصــوص بــرای زن کــه در جســتجوی کار اســت.

ــان در کمپ هــای  بیجاشــدگان اکــرا  ــا وجــود ایــن محدودیت هــا، زن ب

راهــی بــرای کارکــردن را پیــدا می کننــد. حکایــت کــه  منونــه از غلبــه ای 

غــرور و اســتعداد زنــان و انگیــزه زنــان ســاکن روســتای خســکپه اســت، 

نشــان می دهــد کــه چگونــه بیوه هــا و دیگــر زنــان شــبکه خیاطــی 

ایجــاد کردنــد و درآمــد مشــرک شــان را در رسارس گــروه بــرای تامیــن 

نیازهــای اولیــه خــود مــرف می کننــد:

ــول  ــد و پ ــد خیاطــی کنن ــد، آن هــا تــالش می کنن ــان شــوهر ندارن "اگــر زن

ــد و  ــدا کنن ــی پی ــد... ممکــن اســت 300-400 افغان ــدا کنن ــرای خــود پی ب

ســپس آن هــا را بــا هــم یکجــا می کننــد، تــا رضوریــات خــود را رفــع ســازند."

ــد  ــر ان ــرا آن هــا انعطــاف پذی ــوان نیســتند؛ زی ــاد نات ــان بیجاشــده  زی زن

ــه کار  ــرای ادام ــاالی ب ــزم ب ــتقامت و ع ــد، اس ــازگاری دارن ــه س و روحی

ــرور و  ــده غ ــان دهن ــه نش ــت ک ــی اس ــد. حکایت ــان می دهن ــود نش از خ

انگیــزه ای بیجاشــدگان داخلــی را نشــان اســت. منونــه دیگــری از ایــن 

ــان در کمــپ دشــت قلعــه اســت کــه 20  صفــات در موفقیــت برنامــه زن

ــع  ــوان یــک منب ــن کار شــان به عن ــد. ای چوجــه مــرغ را نگهــداری کردن

غذایــی پایــدار و منبــع درآمــد شــان می توانــد باشــد. یــک منونــه مشــابه 

ــه انکشــاف دهــات  ــه توســط برنام ــخ توســط انجمــن روســتایی ک در بل

ــوان قرضــه  ــر عن روســتایی افغانســتان )AREDP(  حامیــت می گــردد زی

پــس انــداز )VSLA( بــه راه انداختــه شــده اســت46.

تــا کنــرول  توانــا می ســازد،  را  زنــان  اســت،که  ایــن فرصت هایــی 

وضعیــت را در دســت داشــته و حلقــه بیجاشــدن را درهــم بشــکنند. ایــن 

زنــان هــر زمانــی کــه فرصــت بیــرون شــدن از کمــپ را داشــته باشــند، 

چنیــن مهارت هــای کــه قابــل انتقــال اســت و کار بــرد بــه موقــع دارد و 

ــد.  ــل اســتفاده اســت را می آموزن ــرای شــان قاب ب

تحصیالت1.4.41

پالیســی ملــی بیجاشــدگان داخلــی افغانســتان، وزارت معــارف را مکلــف 

ســاخته اســت، تــا خدمــات تعلیمــی بالعــوض را تــا دوره ابتدایــه و 

متوســطه بــرای اطفــال  بیجاشــدگان  فراهــم ســازد. پالیســی همچنیــن 

ــه  ــناد )ب ــود اس ــل کمب ــه دلی ــده  ب ــودکان بیجاش ــه ک ــد ک ــان می کن بی

عنــوان مثــال تذکــره( یــا مســایل مالــی )بــه عنــوان مثــال بودجــه بــرای 

خریــد کتاب هــای درســی( نبایــد از تحصیــل محــروم شــوند.  متاســفانه 

واقعیــت کنونــی فعلــی  بســیار دور از ایــن اصــول اســت.

بــه طــور کلــی، کــودکان زنــان کــه در گفتــامن محلــی اشــراک کردنــد، 

ــد.  ــرده ان ــت نک ــمی دریاف ــوزش رس ــی آم ــار مال ــل فش ــه دلی ــا ب عمدت

ــد. ــام شــده بودن ــت ن تعــداد کمــی از کــودکا ثب

ــن  ــب در ای ــک مکت ــی، ی ــم. بل ــول نداری ــاب پ ــب و کت ــرای مکت ــا ب "م

46  See: World Bank, ‘Afghanistan: Entrepreneurial Women Bring Eco-
nomic Vibrancy in Rural Communities’, 28 August 2017
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ــاز  ــول نی ــرای پ ــودکان ب ــات ک ــیاری ازاوق ــا بس ــت، ام ــا اس ــی م نزدیک

ــد  ــد می گوین ــه می کنن ــد گری ــه می آین ــه خان ــی ب ــم  وقت ــد. بچه های دارن

ــرده  ــت ک ــا را ل ــه م ــا و کتابچ ــاب، قلم ه ــنت کت ــر نداش ــم بخاط ــه معل ک

ــت" اس

ایــن پاســخ دهنــده باشــنده کمــپ خســکپه اســت کــه  نگرانــی در مــورد 

دست رســی بــه آمــوزش  و پــرورش دارد، جایی کــه نزدیــک شــهر طالقــان 

- مرکــز والیــت تخــار – اســت. بــا توجــه بــه نزدیکــی ایــن کمــپ بــه مرکــز 

شــهر ســاکنان آن  امیــدوار انــد و توقــع بهــر شــدن وضعیــت را دارنــد.

ــودکان  ــه ک ــد ک ــی را می کن ــع آموزش ــه موان ــه ب ــب توج ــال جل ــن مث ای

بــه آســانی  بــا آن مواجــه هســتند و ممکــن اســت کــه  بیجاشــده  

ــکپه  ــپ خس ــودکان کم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــمی که ب ــود، قس ــكار نش آش

ــر ایــن،  ــام خواهــد شــد. عــالوه ب ــت ن در مکتــب در نزدیکــی کمــپ ثب

مســایل  دارد،  نقــش  فعلــی  سیســتم  ناکامــی  در  دیگــری  موضــوع 

ــردن و  ــد:  رد ک ــت. مانن ــال اس ــا اطف ــب ب ــا مناس ــای ن ــون برخورد ه چ

ــدگان  ــودکان بیجاش ــه ک ــب، در حالی ک ــودکان در مکت ــدن ک ــده ش ران

آموزشــی  امکانــات  فقــدان  علــت  بــه  و  باشــد،  کــودک  می خواهــد 

مکتــب، ازآمــوزش و پــرورش محــروم شــده انــد. زن دیگــر علــت نرفــنت 

فرزندانــش را بــه مکتــب چنیــن توضیــح داد:

ــار  ــد ب ــت... چن ــودکان نیس ــرای ک ــت ب ــوزش درس ــای آم ــب ج " مکت

بچه هــای مــا قصــد رفــنت بــه مکتــب محلــی را کــردن، امامکتــب آن هــا 

ــک  ــن ی ــوند م ــه منی ش ــا پذیرفت ــرا آن ه ــم چ ــن منی دان ــرد م را منی  پذی

ســند بــرای مکتــب دادم، امــا مکتــب رد کــرد. چنــد روز پیــش، کــودکان 

محلــی بهــارک جمــع شــدند پــرس مــن را بــه شــدت لــت و کــوب کردنــد"

ایــن منونــه موانــع پنهــان را نشــان می دهدکــه افــراد بیجاشــده  در 

دست رســی بــه خدمــات آمــوزش و پــرورش بــا آن مواجــه هســتند. 

هم چنــان نشــانه های بی رحامنــه اجتامعــی را ثابــت می کنــد کــه در 

ــه چشــم می خــورد. بچه هــای بیجاشــدگان   مــورد کــودکان بیجاشــده  ب

ــد،  ــد بخرن ــای جدی ــوازم و لباس ه ــد  ل ــب منی توانن ــتند و اغل ــر هس فقی

ایــن مســئله باعــث می شــود کــه کــودکان شــان توســط قلــدری و 

ــند. ــر باش ــیب پذی ــر آس ــتفاده بیش ــوء اس ــابه س ــکال مش اش

ــک  ــوان ی ــه عن ــوزش ب ــه آم ــی ب ــیتی در دست رس ــض جنس ــئله تبعی مس

مشــکل جــدی در ســاحه تحقیــق گفتــامن محلــی مطــرح نیســت اســت. 

یعنــی کــودکان بیجاشــده  جــدا از مســئله جنســیت،  دشــواری های 

زیــادی بــرای دست رســی بــه آمــوزش دارنــد. اگرچــه دخــران بیجاشــده  

ــع آموزشــی از طــرف مــادران، خواهــران، اقــارب درجــه یــک،  ــه موان ب

خالــه و مادربــزرگ، شــان بــه دلیــل خشــونت و نــا امنــی مواجــه هســتند.  

بــه عنــوان مثــال، یــک زن از کمــپ بهــارک چنیــن توضیــح داد:

"بســیاری از دخــران از مکتــب رفــنت می ترســند؛ زیــرا فکــر می کننــد که 

طالبــان ممکــن اســت در رفــنت بــه مکتب بــه آن ها حملــه کنند. مــا نیز از 

آن می ترســیم چــون مــا می دانیــم جنــگ جریــان دارد و مــا صــدای جنگ 

 آن هــا را می شــنویم؛ بنابرایــن مــا  زیــاد می ترســیم کــه بیــرون برویــم."

 عــالوه بــر میکانیزم هــای اشــتباه جهــت مقابلــه، ماننــد ازدواج کــودکان،

کــودکان کارگر نیز نقــش مهمی در نرفنت دخران به مکتب دارد. 

ــد تعــداد  ــود زن الگــو در عرصــه آمــوزش و پــرورش، مانن ــان کم ب هم چن

انــدک معلــم زن، نیــز نقــش اساســی در عــدم دست رســی دخــران بــه 

ــد  ــوزش بای ــه آم ــی ب ــورد دست رس ــث در م ــرورش دارد. بح ــوزش و پ آم

فراتــر از ســاخنت مکتــب باشــد، زیــرا موانــع زیــادی فراتــر از دست رســی 

مکتــب  در  دخــران  حضــور  از  مانــع  کــه  اســت،  موجــود  فزیکــی 

می شــوند. اهمیــت آمــوزش و پــرورش منی توانــد بیشــر از رویکــرد 

جامعــه بــه رســیدگی نیازهــای آموزشــی و متــام رضوریــات آموزشــی  

ــه  ــی رفــنت دخــران ب ــد از توانای بیجاشــدگان باشــد. رویکــرد کــه بتوان

ــد. ــان بخش ــب اطمن مکت

ــت  ــت امنی ــرای تقوی ــوی را ب ــک اتحــاد ق ــد ی ــان بیجاشــده  می توانن زن

 خــود و محفــوظ مانــدن از هــر عامــل خارجــی کــه در وضعیــت خطرنــاک

 و ناپایدار در برابر شــان قرار می گیرد، ایجاد کنند.
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Pregnant woman discussing the lack of obstetric care
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زنــان بیجاشــده  میتواننــد یــک اتحــاد قــوی را برای 

تقویــت امنیــت خــود و محفــوظ مانــدن از هــر عامل 

ــدار در  ــاک و ناپای ــت خطرن ــه در وضعی ــی ک خارج

برابــر شــان قــرار میگیــرد، ایجــاد کننــد.
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کودکان در  کمپ  بهارک بدون دسرسی به تحصیل
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اسرتاتژی های مقابله. 5

زنــان  ناعادالنه تریــن مشــکالت  و  از دردناک تریــن  بیچارگــی یکــی 

بیجــا شــده اســت. بیجاشــدن بــرای هــر کســی فوق العــاده دشــوار اســت 

ــد.  ــان کار می کنن ــه زن ــر علی ــل ب ــی عوام به خصــوص در جایی کــه متام

قــدرت ذهنــی و فیزیکــی ایــن زنــان بی نظیــر هســت؛ زیــرا آن هــا از هــر 

طریقــی در هــر رشایــط غیرقابــل تصــور بــرای پیــدا کــردن راهــی بــرای 

ــد. آن هــا اســراتژی های  ــوده خــود تــالش می کنن ــه خان ارایــه کمــک ب

ایجــاد کــرده انــد )مثبــت یــا منفــی( کــه بــه آن هــا در ســخت ترین 

رشایــط محیطــی بــرای زنــده مانــدن شــان کمــک می کنــد. 

امنیت  1 .5

یکــی از ایــن اســراتژی کــه در متــام کمپ هــا بــه طــور گســرده 

اســتفاده می شــود؛ گشــت و گــذار گروهــی زنــان، بویــژه در شــب اســت. 

در حالیکــه ایــن تاکتیــک دفاعــی، بــرای متامــی زنــان در رسارس جهــان 

آشــنا اســت، بــرای زنــان رسپرســت خانــواده بیجاشــده  کــه مــردی بــرای 

حفاظــت ندارنــد  بســیار مفیــد اســت.

کمــپ حســین خیــل کابــل توســط زنــان بــه همیــن روش تنظیــم گردیــده 

اســت. یــک مســافر توضیــح داد یــک پالیســی جامــع ســفر را در میــان 

زنــان کمــپ:

"در شــب، مــا خیلــی دور منی رویــم. حتــی اگــر مــا در جــای نزدیــک هــم 

ــول  ــم. در ط ــی منی روی ــه تنهای ــا ب ــم. م ــم می روی ــر باه ــم، دو نف بروی

ــن  ــا هســتند؛  بنابرای روز خــوب اســت چــون مــردم در چهــار اطــراف م

ــه  ــا ب ــم ی ــد بروی ــه خری ــره ب ــا دو نف ــی ی ــه صــورت تنهای ــم ب مــا می توانی

داکــر مراجعــه کنیــم."

ــان در  ــود کــه بســیاری از زن ــن ب ــل توجــه ای ــارص قاب یکــی دیگــر از عن

کمپ هــا همــراه بــا قــوم خــود بودنــد47 در جریــان بیجاشــدن همــراه قــوم 

خــود بــودن احســاس امنیــت بیشــری را بــه بیجاشــدگان  می دهــد. بــه 

عنــوان مثــال یــک زن چنیــن توضیــح داد:

"بهر اســت که با قوم خود باشــیم، تا امنیت بهر داشــته باشیم."

ایــن روش پیشــگیری خوبــی اســت، زیــرا بــه طــور گســرده درک شــده 

ــخصی  ــی ش ــبکه اجتامع ــک ش ــری در درون ی ــت بیش ــس امنی ــه ح ک

ــی  ــبکه های اجتامع ــاد ش ــد ایج ــت رون ــب اس ــه جال ــود دارد.  آنچ وج

47  Rudimentarily defined as a social unit based that can be based on 
kinship, experience and/or other various elements of identity.

جدیــد در کمپ هــا می باشــد. در جامعــه ای کــه وابســتگی و همبســتگی 

ــاد  ــازی و  ایج ــبکه س ــد ش ــتند، رون ــم هس ــه آن مه ــواده و قبیل در خان

ــد. ــه می باش ــل توج ــبکه ها قاب ش

ــوم  ــامن ق ــان ه ــرای زن ــان ب ــه زن ــود ک ــپ ب ــه، دو کم ــوان منون ــه عن ب

مســکن داده بودنــد، هم چنــان بــرای زنــان از بخش هــای متفــاوت 

دیگــر را نیــز مســکن داده بودنــد؛ در حالیکــه توقــع می رفــت کــه زنــان 

از بخــش دیگــر بــه عنــوان بیگانــه محســوب شــوند، امــا در واقــع یــک 

ــان در کمــپ تشــکیل شــده  واحــد اجتامعــی جدیــد انســانی از همــه زن

بــود. ایــن زنــان بــه طــور خــاص اظهــار داشــتند کــه همــه آن هــا بخشــی 

ــان بیجــاه  ــی ایــن کمــپ هســتند، آن هــا حــاال متــام زن از جمعــی داخل

ــد. ــوم خــود می دانن شــده در کمــپ را بخــش از ق

یک زن از کمپ حســین خیل گفت:

"خــب، مــن احســاس می کنــم ایــن افــراد اکنــون بــه قــوم مــن و خــون 

مــن تبدیــل شــده انــد، آن هــا اکنــون حتــی  بیشــر از مــادر و پــدر بــه من 

نزدیــک شــده انــد. ایــن خــوب اســت کــه  یــک همســایه خــوب داشــته 

ــرده  ــدر ک ــادر و پ ــا از م ــس آن ه ــد پ ــک باش ــایه نی ــر همس ــیم، اگ باش

بــرای مــا خــوب هســتند چــون نزدیــک انــد."

اهمیــت ایــن مســئله دو بعــدی اســت: اول اینکــه مفهــوم تقســیم قومــی 

ایــن نشــان می دهــد  زیــرا  افغانســتان،  بــه چالــش می کشــد در  را 

کــه مفهــوم یــک قــوم فراتــر از نــوع  یــا روابــط قومــی می رود.کــه 

شــامل معیارهــای بیشــر دیگــر می توانــد باشــد، بــه عنــوان مثــال، 

ــن  ــد و ای ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــر ک ــار دیگ ــا معی ــرک و ی ــای مش تجربه ه

ــا   ــد، کــه ب ــت را در افغانســتان برجســته می کن مســئله پیچیدگــی وضعی

ــح نیســت.  ــل توضی ــه ای قاب ایــن رویکــرد مفهــوم ســاده ای جنــگ قبیل

ــان بیجاشــده  در  ــی زن بعــد دوم کــه در اینجــا برجســته می شــود، توانای

ــد و  ــده  می توانن ــان بیجاش ــت. زن ــان اس ــراف ش ــط اط ــا محی ــق ب تطاب

بــه شــکل صلــح آمیــز تشــکیل اتحادیه هــای قــوی بدهنــد جهــت قــوی 

ســاخنت امنیــت خــود و زنــده مانــدن، بــا وجودکــه متامــی عوامــل 

خارجــی در مقابــل آن هــا بــه شــکل خطرنــاک و وضعیــت ناپایــدار عمــل 

می کنــد. ایــن رفتارهــا داســتان روایــت بیچارگــی زنــان بیجاشــده  را رد  

ــد. می کن

بدهی اضطراری  2 .5
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تحلیل دیدگاه های امنیت برشی زنان بیجا شــده داخلی در افغانســتان     3۷ 

زنــان بیجاشــده  صــدا دارنــد  ایــن 
کــه  اســت،  جهــان  مســئولیت 

صــدای آنهــا را بشــنود.

گفتمان محلی شبکه منطقوی زنان در کمپ دشت قلع 



تحلیل دیدگاه های امنیت برشی زنان بیجا شــده داخلی در افغانســتان     3۸ 

ــی  ــی مل ــل پالیس ــی در داخ ــد، مقررات ــاره ش ــال اش ــه قب ــور ک هامن ط

ــع  ــا توزی بیجــاه شــدگان افغانســتان وجــود دارد، کــه اجــازه پرداخــت ی

ــق  ــارض تطبی ــال ح ــا در ح ــد، ام ــدت را می ده ــرای دراز م ــا ب کمک ه

منی شــود. در حالیکــه تالش هــای هآمهنــگ در ایــن زمینــه جهــت 

کمــک بــه نیازهــای اضطــراری وجــود دارد، هیــچ تضمینــی بــرای برنامــه 

ادامــه کمــک بــه بیجاشــگان داخلــی درازمــدت وجــود نــدارد. در نتیجــه، 

هنگامــی کــه دوره حامیتــی اولیــه ختــم می شــود،  بیجاشــدگان  طوالنــی 

ــا  ــیاری از قرض داری ه ــا بس ــد، ب ــقوط میکن ــر س ــرداب فق ــدت در گ م

ــان. ــی ش ــات اساس ــردن رضوری ــرای تهیه ک ب

بســیاری از پاســخ دهنــدگان چنیــن وام هایــی را بیــان کردنــد، کــه 

بــرای تامیــن نیازهــای فــوری، ماننــد غــذا بــرای خانواده های شــان 

اســتفاده کــرده انــد یــا بــرای تامیــن هزینه هــای مالــی تــداوی شــان در 

بیامرســتان مــرف کردنــد. یــک زن اشــاره کــرد کــه مــردان کمــپ در 

ــد: ــت. او می گوین ــده اس ــکالت گیرمان ــن مش عی

"مــردان کــه بــه بــازار می رونــد تــا ســبزی بخرنــد، حتــی بــرای خریــداری 

ســبزی هــم قــرض دار می شــوند. چطــور ایــن زندگــی خــوب اســت؟ "

زن دیگر گفت:

“آیــا شــوهران شــام شــغل دارنــد؟ نــه، هیــچ کاری نیســت، از وقتی کــه 

ــز  ــد چی ــم، ماقــرض دار هســتیم... قــرض داری بســیار ب مــا اینجــا آمدی

اســت بخاطــر قــرض داری مــن اســرس و افرسدگــی دارم."

بــا ایــن حــال، وضعیــت  زنــان رسپرســت خانــواده  بســیار بدتــر ازســایر 

خانواده هــای بیجــا شــده اســت؛ زیــرا اکــرا شــبکه شــخصی ندارنــد تــا 

ــرار  ــدگان ق ــط وام دهن ــق  توس ــی های دقی ــورد بررس ــد، م ــرض بگیرن ق

می گیرنــد. عنــر دیگــر تبعیــض جنســیتی اســت کــه در محــل وظیفــه 

ــت،  ــرح اس ــه مط ــه رسمای ــی ب ــوع دست رس ــه موض ــود دارد وقتی ک وج

ــه مــردان می شــود. ــاز محــدود ب ــن امتی به صــورت ســنتی ای

"از کجــا بایــد پــول بگیــرم؟" مجبــور می شــوم قــرض بگیــرم و حتــی ایــن 

ــرض  ــن ق ــه م ــد ب ــی می خواه ــرا چی کس ــت، زی ــئله اس ــک مس ــم ی ه

ــه آن هــا بدهــم؟ روز دیگــر  مــن  بدهــد؟ چــه را بایــد بحیــث ضامنــت ب

ــم  ــرم قرض گرفت ــوی دخ ــات گل ــت عملی ــرای پرداخ ــی را ب 6۰۰۰ افغان

ــز  ــرم نی ــتان دخ ــداوی دس ــرای ت ــی ب ــا 3۰۰۰ اضاف ــردم ت ــعی ک و س

بگیــرم، امــا مــن بــه پیــش شــام قســم می خــورم کــه، هیــچ کــس برایــم 

قــرض منی دهــد."

ازدواج كودك  3 .5

ازدواج كــودك آســیب بی انــدازی بــه زنــان می رســاند. مســائل ناشــی از 

ایــن موضــوع شــامل مــوارد زیــر می شــود، امــا محــدود بــه آن نیســت: 

ابتــدای ازدواج؛  بیچیدگی هــای کــه زندگــی را تهدیــد می منایــد در 

خطــر افزایــش  خشــونت های خانوادگــی؛  محــدود یــا عــدم دست رســی 

بــه آمــوزش؛ بــاال رفــنت ســطح فقــر هــم از لحــاظ زمانــی و هــم از لحــاظ 

کیفــی،  اثــرات ترومــا روان شــناختی کــه می توانــد در متــام عمــر باقــی 

مبانــد.

ایــن موضــوع در جریــان یــک مباحثــه گروهــی )FGD( در کمــپ دشــت 

قلعــه جایــی کــه دو زن ازدواج کــودکان را بــه عنــوان اســراتژی مقابلــه 

ــد، مطــرح شــد. در حالی کــه از  ــم داد کردن ــی خــود قل ــا مشــکالت مال ب

دخــران خــود مطمــن هســتند.

ــاله  ــک 7 س ــر کوچ ــک دخ ــه ی ــم )ب ــرم گفت ــه دخ ــر ب ــن روز دیگ "م

ــو را  ــم ت ــرا منی توان ــی؛ زی ــه زودی ازدواج کن ــد ب ــو بای ــرد( ت ــاره ک اش

ــرد.   ــود را مخفی ک ــش ها خ ــر پوش ــت و زی ــرک رف ــم. دخ ــت کن مراقب

ــم." ــام ده ــن کار را انج ــد دارم ای ــن قص ــه م ــود ک ــیده ب ــرا او ترس زی

"زندگــی مــا خیلــی بــد و بــا بدبختــی اســت؛ مــن دخــرم را می فروشــم 

بــرای یــک کمــی مــواد غذایــی."

زنانــی کــه مطلــب دوم را بیــان کــرد  عــودت کننــده از کشــور پاکســتان 

بودنــد، کســی کــه در حــال مبــارزه شــدید بــا مصئونیــت غذایــی اســت و 

تحــت فشــار جــدی فزیکــی و روانــی قــرار دارد. اگــر چــه ایــده ازدواج 

ــم  ــش ترســناک اســت، و عالی ــی برای ــه طــور عین ــت ســاله ب دخــر هف

دل ســوزی بیشــر در طــرز فکــرش وجــود داشــت. عــالوه برتأمیــن غــذا و 

پنــاه گاه، بعضــی اوقــات ازدواج بــه عنــوان یــک ســپر یــا روش محافظــت 

از دخــران از آزار و اذیــت جنســی و خشــونت جنســی از دســت بیگانه هــا 

بــه حســاب می آیــد. ایــن نشــان دهنــده ی انتخاب هــای بســیار دشــوار 

زنــان اســت، کــه بــه حیــث میکانــزم مقابلــه بــا دشــواری ها بخاطــر زنــده 

مانــدن و نجــات کــودکان دخــر شــان اســتفاده می کننــد. 

ازدواج کــودکان همیشــه یــک پدیــده منحــر بــه بحــران نیســت، امــا 

یــک عمــل مــر اســت کــه در رسارسجهــان رخ می دهــد. ایــن درســت 

ــد  ــی مانن ــورهای غرب ــه  و کش ــعه یافت ــور های توس ــی در کش ــت حت اس

ــز وجــود دارد.  ــاالت متحــده انگلســتان نی ــکا و ای ــاالت متحــده امری ای

ــی  ــوارد اجتامع ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــان داده اس ــات نش مطالع

و فرهنگــی از طریــق آمــوزش محلــی می تــوان نقــش مهمــی را بــه 

ــازی  ــن عرصــه ب ــر در ای ــه موث ــوان بخشــی از یــک اســراتژی مقابل عن

کــرد.48 ایــن در حالــی اســت کــه دخــران بیجاشــده  دست رســی بســیار 

ــل  ــر قاب ــه کم ت ــس این گزین ــد. پ ــرورش دارن ــوزش و پ ــه آم محــدودی ب

اجــرا اســت، تنهــا در یــک صنــف درســی قابــل تطبیــق اســت. در اینجــا 

ــل بیــن آمــوزش و پــرورش، فقــر و ازدواج کــودکان  بازهــم رابطــه متقاب

برجســته می شــود.  کار دشــوار اســت کــه یکــی از ایــن مســائل را بــدون 

48  Girls Not Brides, ‘Addressing Child Marriage through Education: 
What the Evidence Shows’, 2018.
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اســتفاده از راه حل های موثری در محل که مشــکالت یاد شــده در کنار هم وجود دارند، را حل کرد. 

صدا دارند  این مســئولیت

جهان اســت، که صدای آن ها را بشنود.

 مهاجرت منطقه ای  4 .5

ــادی و  ــی اقتص ــتان بی ثبات ــد، در افغانس ــر ش ــال ذک ــه قب ــور ک هامن ط

ــد.49  ــط ان ــم مرتب ــا ه ــتنی ب ــا گسس ــور ن ــی به ط ــا امن ــوع کالن ن موض

معمــوآل  بیجاشــدگان داخلــی ازمهاجــرت منطقــه ای به عنــوان یــک 

ــا،  ــام کمپ ه ــا در مت ــه تقریب ــد. ک ــتفاده می کنن ــارزه اس ــراتژی مب اس

ــوده  ــای خان ــی از اعض ــردن یک ــفر ک ــل س ــی و عل ــاره چگونگ ــان درب زن

ــد. ــت کردن ــن صحب ــران چنی ــه ای ــان ب ش

"پــرسم بــرای پیــدا کــردن شــغل بــه هــر طــرف رفــت و برگشــت. حتــی 

او بــه ایــران هــم بــرای کســب پــول ســفرکرد و بازگشــت."

"هــر شــغلی کــه می تواننــد پیــدا می کنــد، و از 3۰۰۰ افغانــی تــا 5۰۰۰ 

ــتدآن ها  ــذا می فرس ــه و غ ــرف خان ــر م ــواده بخاط ــرای خان ــی ب افغان

ــتیم." ــدت تنهاهس ــن م ــا در ای ــد و م ــال ها می رون ــرای س ب

ــه  ــت ب ــود و منی دانس ــاردار ب ــاه ب ــه 9 م ــکپه ک ــپ خس ــک زن در کم ی

کجــا بخاطــر مراقبت هــای پیــش از تولــد مراجعــه کنــد. شــوهرش شــش 

ــی هــم نفرســتاده  ــچ پول ــود،  هی ــه ب ــران رفت ــه ای ــرای کار ب ــل ب ــاه قب م

بــود، بخاطــر کــه  آنجــا هــم کاری پیــدا کــرده نتوانســته اســت.

گاهــا اســتدالل می شــود کــه  مهاجرت هــا باتوجــه بــه انگیــزه مهاجــرت 

ــدی شــوند ، مثــال مهاجــران اقتصــادی، امــا ایــن  ــد طبقــه بن شــان بای

موضــوع فرامــوش شــده اســت کــه ایــن فامیل هــای آســیب پذیر  بــرای 

ــان  ــادی ش ــکالت اقتص ــا مش ــدند، ت ــدا ش ــم ج ــال ها از ه ــا و س ماه ه

را حــل کننــد. در واقــع، ایــن افــراد تــالش بــرای زنــده مانــدن  دارنــد. 

عــالوه بــر آن، زنــان از مشــکالت )ماننــد ، تبعیــض و تعصــب( کــه 

بــه  نیــز  بــا آن روبــرو می شــوند،  افغان هــا در کشــورهای همســایه 

ــتند. ــی آگاه هس خوب

"اگــر امنیــت داشــته باشــیم، کشــور مــا بهــر اســت و مــا منی خواهیــم 

ــم  ــم کــه بتوانی ــا امنیــت نداری ــم، بخاطرکــه م کشــور خــود را تــرک کنی

پــول پیــدا کنیــم، مجبوریــم کــه بــه ایــران برویــم. ولــی در ایــران هــم 

بــرای مــا بدبختــی اســت."

ایــن نقــل قــول نشــان دهنــده پیچیدگــی وضعیــت و دشــوار بــودن 

ــه   ــت،  بلک ــی اس ــدگان  داخل ــرای بیجاش ــا ب ــه تنه ــم، ن ــنت تصامی گرف

طــور  بــه  افغانســتانی ها  از  بســیاری  کــه  اســت  مشــکالت  بیانگــر 

چشــم گیری بــا آن مواجــه هســتند. مســائل امنیــت شــخصی و نیــاز 

اقتصــادی باهــم  بــاالی افغانســتانی ها فشــار می آورنــد، تــا کــه مجبــور 

ــوند. ــرت می ش ــه مهاج ب

زنان بیجاشده 

49  Hameed Hakimi and Barin Sultani Haymon, ‘The Voice behind the 
Refugee Outflow from Afghanistan’, June 2016.
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