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مردساالری نظامی 
شده در افغانستان

تاریخچه جنگ و درگیری در افغانستان چیست؟

جنگ، خشونت و ناآرامی واقعیت های روزمره زندگی در ۴۰ سال گذشته در افغانستان بوده است. این دوره 
از خشونت شامل اشغال شوروی، جنگ داخلی افغانستان، تهاجم و جنگ به رهبری آمریکا علیه طالبان و 

اخیرا تخلیه خروج نیروهای آمریکایی بوده است. 

منظور ما از مردساالری نظامی شده چیست؟

چهار دهه جنگ و درگیری های مسلحانه در افغانستان مردساالری را شکل داده و ساخته است که تاکید 
زیادی بر جنگجویی، سلطه و کنترل، سوء استفاده و خشونت – بخصوص خشونت علیه زنان و دختران – 
دارد. درعین حال، بر ویژه گی های مردانه که مردان را ملزم می کند حافظ زنان و سرزمین باشند تاکید می 

شود.

درحالی که این ویژه گی های مردانه در افغانستان وجود دارد، توجه به این نکته مهم است که آنها از همه 
مردان افغان نمایندگی نمی کنند، یک روایت نادرست که اغلب توسط رسانه های غربی تداوم می یابد. به 
هر صورت، برای پیشبرد صلح، آزادی و عدالت فمینیستی برای همه مردم افغانستان، مردساالری نظامی 

شده باید مورد توجه قرار گیرد و تغییر یابد.

عناصر و ویژه گی های مرتبط با مردساالری نظامی شده در افغانستان چیست؟

مردساالری نظامی شده ناگزیر محیط های را ایجاد می کند که عاملیت زنان را محدود می سازد و  	
احتمال ظلم به حقوق انسانی زنان و دختران و نقض حقوق انسانی آنها را افزایش می دهد. موانع 
باالترین  از  اجباری  های  ازدواج  خانگی،  آزار  یا  استفاده  سوء  جنسیت،  بر  مبتنی  تحصیل، خشونت 
موانع در سطح جهان در این کشور است که در آن زنان نیز ۸۰ درصد مرگ های ناشی از خودکشی 

را تشکیل می دهند.

مردساالری نظامی شده ریز، متنوع، متغیر و فرا بخشی است. این پدیده از شهری به شهر یا منطقه ی  	
به منطقه دیگر متفاوت است.



افغانستان در  نظامی شده  BACKGROUNDERمردساالری 

این پدیده توسط عوامل ساختاری و فردی مانند عسکری )خدمت اجباری(، آموزش نظامی، تکثیر سالح،  	
اجتماعی مردانگی، و همچنین  انتظارات  برآورده کردن  توانایی  مالکیت زمین،  استرس کاری، سلب 
عوامل فردی مانند سن، تحصیالت، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، اتنیکی / قومی، مکانی و مذهبی 

شکل می گیرد.

سیاست های خارجی ایاالت متحده پیرامون افغانستان با خشونت، تخریب، امپریالیزم و مداخله نظامی  	
همراه بوده است. بنابرین، اشغال نظامی افغانستان به رهبری ایاالت متحده با همان تاکید بر خشونت، 
تسلط، تجاوز، جنگجویی )سربازان شجاع بودن(، انتقام )پس از رویدادهای یازده سپتامبر( و حفاظت از 

زنان، مردساالری نظامی را در مردان غیر افغان نیز شکل داده و ساخته است.

براساس دیتابیس انتقال تسلیحات SIPRI، شانزده کشور از کشورهای عضو ناتو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰  	
تسلیحات  درصد   ۷۴ متحده  ایاالت  دوره،  این  در  اند.  کرده  عرضه  تجهیزات  و  افغانستان سالح  به 
افغانستان را تامین کرده و پس از آن روسیه به عنوان دومین تامین کننده بزرگ مسئول ۱۴ درصد 
واردات سالح بوده است. توزیع این سالح ها بین مردان مرگبار بودن خشونت مردان را افزایش داده و 

ارتباط بین مردان، مردساالری و مالکیت اسلحه را تقویت نموده است.

ارزش ها و ساختارهای مردساالرانه نهادینه شده دیرینه در کشور و پایبندی قوی به هنجارهای پشتون  	
و تقوای اسالمی نیز در تعریف مردساالری و زنانگی و آنچه برای هر کدام مناسب است، نقش داشته 

است.

آبرو و مردساالری نظامی شده با ایدولوژی جهادی طالبان نیز مرتبط است. در حضور نیروهای اشغالگر،  	
حفاظت از خانواده و سرزمین، انتقام، انتحار، و شهادت به عنوان راه های برای مردان برای زندگی یا 

مردن شرافتمندانه مورد احترام است.

تمرکز اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی )WILPF( به مردساالری نظامی شده 
چیست؟

 )WILPF Afghanistan( با همکاری نزدیک با اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی شاخه افغانستان
و سازمان های بین المللی حقوق بشر، اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی بر تضمین حقوق 
زنان و دختران افغان، حمایت از پناهندگان و کسانیکه به دنبال تخلیه هستند و تامین صلح و کمک های 

بشردوستانه برای کشور دچار آشوب متمرکز است.

 )WILPF Afghanistan( فعالیت های اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی شاخه افغانستان
متمرکز به کار با زنان، مردان و جوانان برای پیشبرد نقش زنان در جامعه افغانستان، ترویج ایجاد صلح و 

توسعه مشارکت فعال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای آینده مشمول و دارای رفاه بوده است.
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اقدامات و توصیه ها:

به  	 که  یی  ویژه  های  عملیات  و  تجسس  سرنشین،  بدون  هواپیماهای  با  حمالت 
خشونت و مردساالری نظامی شده دامن میزند باید ممنوع شده و در همه جا پایان یابد.

مردساالری نظامی شده نیز باید هم در داخل افغانستان و هم در کشورهایی که جنگ  	
و اشغال را به راه انداخته اند مورد توجه قرار گیرد.

و  	 متجاوز  کشورهای  و  نیروها  و  افغانستان  در  شده  نظامی  مردساالری  به  پرداختن 
اشغالگر باید شامل مشارکت مردان و پسران در ساختار شکنی و بازتعریف مردانگی، 
گفتگوهای درون اجتماع، سمینارهای و آموزش، و برنامه های حمایت روانی اجتماعی 

باشد.

با مردساالری های نظامی شده، مانند اردو و  	 باید مستلزم مقابله  همچنین، این امر 
پولیس، کاهش بودجه آنها و اولویت دادن به سرمایه گذاری در همه اشکال برابری و 
عدالت اجتماعی و اجتماعات خاص به شمول گروه های زنان و جامعه همجنس گرا، 
دو جنس گرا، تراجنس ها، کوییر و بیناجنس و بقیه، اقلیت های نژادی و افراد دارای 

معلولیت، باشد.

تغییر هنجارهای جنسیتی مستلزم مواجهه و به چالش کشیدن روایاتی است که در  	
فرهنگ عامه، رسانه های عمده / اصلی و توسط خود اردو تداوم یافته است.


