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 گزارشاجرائی خالصه 

 مسائل طالبان، قانون، حاکمیت عدم از ایپیچیده مجموعه در بشر حقوق مدافعین علیه تهدید عوامل

 شهرها اب فاصله میزان و جنسیتی مسائل عامه، آگاهی پایین سطح اقتصادی، سیاسی،-فرهنگی-اجتماعی

 مسلح هایگروه طالبان، که است کرده فراهم را چتری افغانستان در قانون حاکمیت عدم. است نهفته

 افیایم و مخدر مواد مافیای سیاسی، مذهبی، افراد از اعم گراستفاده سوء و طلب فرصت افراد غیرمسؤول،

 مدافعین دتهدی به دست افغانستان امنیتی-دفاعی نیروهای سربازان از بعضی حتی و اقتصادی اقتصای

 آنچه اما د؛دهمی تشکیل عامه آگاهی پایین سطح را حقوق مدافعین علیه تهدیدها بستر بزنند؛ بشر حقوق

و کسب امتیاز  است ناامنی واژه همان یا افغانستان در جاری جنگ کندمی متصل هم به را هااین ایهمه که

 در گفتگوهای صلح توسط طالبان عامل افزایش تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر است.

 تحقیق های کلیدییافته

  طالبان عامل اصلی تهدید علیه مدافعین حقوق بشرند و افزایش تهدیدات علیه مدافعین حقوق

 مستقیم دارد.دوحه رابطه -بشر با گفتگوهای صلح افغانستان

 ی در گرایاز نظر علیتی طالبان بزرگترین عامل تهدید علیه مدافعان حقوق بشر هستند؛ افراط

مرتبه دوم قرار دارد و عدم حاکمیت قانون و سطح پایین آگاهی عامه هردو به یک میزان در تهدیدات 

 علیه مدافعان حقوق بشر نقش دارند.

 آیند و تهدیدات سیاسی درترین تهدید به حساب میاز نظر نوعیتی هم تهدیدات امنیتی بزرگ 

فرهنگی در مرتبه چهارم -مرتبه دوم قرار دارند و تهدیدات اقتصادی در مرتبه سوم و تهدیدات اجتماعی

 و تهدیدات روانی کمتر از محدود شدن آزادی بیان برای مدافعان حقوق بشر نگران کننده است.

 تری به تناسببه زنان دارند؛ در مقابل زنان نگاه روانیتری نسبت مردان به تهدید نگاه عینی 

 مردان به تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر دارند.

 ی که برای زنان تهدید روانگیرد در حالیبرای مردان تهدید اقتصادی بعد از تهدید امنیتی قرار می

 بعد از تهدید جنسیتی قرار دارد.

  در معرض تهدید قرار دارند؛ یعنی در اثر فعالیتی که انجام مردان بیشتر از زنان به طور مستقیم

شود در حالی زنان به طور غیر مستقیم و ناشی از برداشتی که مخاطب از فعالیت آنان دهند تهدید میمی

 گیرند.دارند در معرض تهدید قرار می

 شوند؛ چونمیگوید که مردان از جنگ و زنان از پیامد جنگ بیشتر متأثر مورد قبلی به ما می 

 شود در حالیکند خشونت عریان است که قتل منجر میعواملی که مردان مدفع حقوق بشر را تهدید می

ن رفتن اند منجر به از بیگرایی که از نتایج جنگکه زنان مسائل جنسیتی، سطح پایین آگاهی عامه و افراط

 شود.یها و تنگ شدن زمینه برای فعالیت زنان مدافع حقوق بشر مفرصت

 اجتماعی و جنستیی بر علیه مدافعین حقوق بشر در والیت -به لحاظ موقعیتی تهدیدات فرهنگی

گرایی در حال قندهار در بیشترین سطح خود قرار دارد در حالی در هرات مدافعین حقوق بشر از افراط



 

2 

لخ اما در والیت ب رشد و تهدیدات اقتصادی ناشی از مافیای مواد مخدر و مافیای اقتصادی شکایت دارند؛

 بیشتر تهدیدات از ناحیه سیاسیون است و در کابل تهدیدات امنیتی مثل والیت ننگرهار بلند است.

  به تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر رسیدگی الزم صورت نگرفته است و این باعث ترس و

و  و دفاعی افغانستان حراس زیادی در میان مدافعین حقوق بشر گردیده است تا جایی که نهادهای امنیتی

دانند و امید چندانی به حمایت از سوی شان مینهادهای کمک کننده در این زمینه را ناتوان از تأمین امنیت

اند: نهادهای مدافع حقوق بشر توان کم برای حمایت از مدافعان پاسخگویان گفته %61ها ندارند. بیشتر از آن

اند که نهادهای امنیتی نهادها رضایت دارند و همین تعداد هم گفته آنان از کار این %35حقوق بشر دارند و 

آنان اراده دولت افغانستان را  %41و بیشتر از  دارندو دفاعی اراده کم برای حمایت از مدافعین حقوق بشر 

ز ا ای برای حمایتکه دولت افغانستان هیچ اراده اندگفتهدانند و درصد قابل توجهی در این زمینه کم می

 مدافعین حقوق بشر ندارد.

  جوانان بیشتر از بزرگساالن عالقمند فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشرند و در این خصوص

شود؛ اما میان وضعیت تأهل و تجرد تفاوت معناداری میان عالقمندی دختران و پسران جوان دیده نمی

که افراد متأهل بیشتر عالقمند فعالیت یهای حقوق بشری وجود دارد طورافراد و درگیری آنان در فعالیت

ای هاند و رابطه معناداری میان مسافرت یا مهاجرت افراد در بیرون از افغانستان و فعالیتدر این زمینه

 حقوق بشری وجود دارد.

 یدهای گیر بودن تهداند و این با چشمبیشتر مدافعین حقوق بشر در حوزه دفاع از حقوق زنان فعال

مورد ارجارع به کد تهدیدات جنسیتی( قابل توجه است و تعداد کمتری  66ها )حلیل مصاحبهجنسیتی در ت

شان روی دفاع از حقوق قربانیان جنگ است و این با تهدیدات امنیتی که بیشترین ارجاع را در دغدغه

 دهد.ارجاع( رابطه متضاد دارد و نوعی تناقض را نشان می 89) داردها مصاحبه

 های حقوق بشری و احتماالً تهدیدات علیه مدافعین حقوق و مذهبی در فعالیت تناسب قومیتی

 بشر هم سطح نیست و تفاوت معناداری میان اقوام و مذاهب وجود دارد.

 ان های بیشتر مصاحبه شوندگبیشترین مدافعین حقوق بشر در کابل قرار دارند و این با گفته

مایت از مدافعین حقوق بشر را متمرکز به شهرها خصوصاً های حقوق بشری و حهمخوانی دارد که فعالیت

 .دانندمیکابل 

  دانند ولی را کم می شاناساسیحتی مدافعین حقوق بشر میزان برخورداری خود از حقوق

 زیاد است. فعالیتشاناز  رضایتشان

  نزدیک به نیمی پاسخگویان پرسشنامه و در صورت تعمیم به عموم مدافعین حقوق بشر بسیار

های حمایت از مدافعین حقوق بشر را کم و اند؛ اما زمینهزیاد شاهد نقض حقوق بشر در افغانستان بوده

 اند.های نقض حقوق بشر را بسیار زیاد گفتهدانند در مقابل زمینهبسیار کم می

 اند و همینطور شاهد حداقل نیمی از مدافعین حقوق بشر به صورت تکرار با تهدید روبرو شده

 اند و بیشتر ازاند؛ اما ربع آنان هیچ نوع حمایتی را دریافت نکردهشدن هم مسلکان خویش بوده تهدید
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 ها تهدید علیه مدافعین حقوق بشرهایی که با تکیه بر آنمدافعین حقوق بشر باور دارند که گزینه 61%

 (.19چارت ) استکاهش یابد کم 

 یار قضایای تهدید علیه مدافعین حقوق بشر بس اند کهنزدیک به نیمی از مدافعین حقوق بشر گفته

 المللی کم است.از حمایت همکاران بین رضایتشاناند و کم بررسی شده

  قریب به نیمی از مدافعان حقوق بشر باور دارند که میزان هماهنگی میان مدافعان حقوق بشر کم

 های مصاحبه شوندگان همخوانی دارد.است و این با گفته

 لمللی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر بسیار زیاد مؤثر است و قطع شدن یا اهای بینکمک

را بیشتر مدافعان حقوق بشر تهدیدی بر علیه مدافعان حقوق بشر و همینطور  هاکمککاهش فاحش این 

دانند و میزان خوشبینی به آینده هم در میان مدافعان حقوق بشر های حقوق بشری در افغانستان میفعالیت

 م است.ک

  حراس ناشی از تهدیدها باعث خودسانسوی بیشتر مدافعین حقوق بشر گردیده است در حدی که

خیلی از آنان حاضر نیستند حتی یک پست در فیسبوک درباره بعضی موضوعات حساسیت برانگیز از نظر 

 خودشان بنویسند.

 ینه فعالیت و هم در شرایط برای مدافعان حقوق بشر زن و مرد تفاوت معناداری دارد هم در زم

های دفاع از حقوق بشر ممکن است که زنان با گرویدن در فعالیتها طوریزمینه برخورداری از حمایت

به لحاظ جانی تهدید شوند اما در صورت مواجه شدن با تهدیدات امنیتی و پناه بردن به محالت امن آنان 

 .گیرندمیدر معرض تهدید روانی قرار 

 کاربردیپیشنهادات 

 شنهادی ترین پیدر میان این همه پیچیدگی تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر در افغانستان کلی

ها را ای از حمایتارائه نمود این است که راهکارهای حمایت از مدافعین حقوق باید مجموعه شودیمکه 

ای قابل های پراکنده، انفرادی، تک بُعدی و متمرکز به یک یک موقعیت نتیجهدر برداشته باشد؛ حمایت

 توجهی در پی نخواهد داشت.

 ید رای حمایت از مدافعان حقوق بشر بادر طراحی هرگونه استراتیژی، پالیسی و یا پالن عملیاتی ب

اقتصادی و جنسیتی تهدیدات در نظر گرفته شود و نظر به متناسب -سیاسی-فرهنگی-های اجتماعیجنبه

 به موقعیت و زمان مناسب عملی گردد.

  میکانیزم حمایت از مدافعان حقوق بشر در پرتو پالیسی حمایت از مدافعان حقوق بشر و تحت

 از مدافعان حقوق بشر ایجاد گردد. رهبری کمیته حمایت

 یشانهاخانوادههای امن به شمول فرزندان و برای زنان مدافع حقوق بشر امکانات محافظتی خانه 

 تدارک دیده شود.

 .دیتابیسی از تمام مدافعان حقوق بشر در تمام والیات افغانستان تهیه گردد 
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 امور داخله و دیگر نهادهای امنیتی و ای حمایت از مدافعان حقوق بشر در وزارت بخش ویژه

 گردد. 1411دفاعی ایجاد و شامل بودجه سال مالی 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر کمیته ویژه بررسی قضایای خشونت علیه مدافعان حقوق بشر را در

 دفاتر والیتی خویش ایجاد نماید.

  ایجاد نماید که عمالً در سازمان ملل متحد در یوناما بخش ویژه حمایت از مدافعان حقوق بشر را

 این زمینه فعالیت نماید.

 المللی باالی دولت افغانستان بیشتر گردد تا حمایت و حفاظت از مدافعان فشارهای نهادهای بین

 حقوق بشر را در اولویت کاری خویش قرار دهد.

 ما ا های محافظت امنیتی فراهم شود؛برای مردان مدافع حقوق بشر در معرض تهدید بلند زمینه

نجیده شود س یابرنامهبرای زنان فقط زمینه محافظت امنیتی کافی نیست؛ باید برای امنیت روانی آنان نیز 

های و قطع یا محدود کردن مدت دسترسی آنان به اخبار و رسانه کنارشاندر  شانخانوادهمثل بودن کودکان و 

 اجتماعی.

 تحقیقشناسی روش

 آوری گردیده است.پرسشنامه جمعی تحقیق به روش مصاحبه و هاداده

 ها و تحلیل اطالعاتمصاحبه

 پرسشنامه 31 های پاسخ گفته شدهتعداد پرسشنامه

 %4119 اندفیصدی زنانی که به پرسشنامه پاسخ داده

 %5811 دانفیصدی مردانی که به پرسشنامه پاسخ داده

 مصاحبه 13 زنانتعدد ماصحبه با 

 مصاحبه 11 مردانتعداد مصاحبه با 

 مصاحبه 5 کابلها در تعداد مصاحبه

 5 بلخها در تعداد مصاحبه

 6 هراتها در تعداد مصاحبه

 3 قندهارها در تعداد مصاحبه

 3 ننگرهارها در تعداد مصاحبه

 3 بلندافراد تحت تهدید ها با تعداد مصاحبه

و  SPSS24اطالت گزارش توسط برنامه  تحلیل اطالعات

MAXQDA10 .تحلیل شده است 

 ها و تحلیل اطالعاتمصاحبه: 1 جدول
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 هدف تحقیق

عوامل تهدید علیه مدافعین حقوق بشر و زنان مدافع حقوق  بررسی اطالعات روی هدف از این گزارش

 بشر در افغانستان است.

 تحقیق مقاصد

 بررسی عوامل تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر 

  های زنان مدافع حقوق بشریآسیب پذیربررسی 

 مقایسه تهدیدها علیه مدافعین حقوق بشر در پنج والیت 

 شناسایی انواع تهدیدها علیه مدافعین حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان 

 مدافع حقوق بشر

اه با یا همر شود که به صورت انفرادیاصطالح مدافع حقوق بشر برای توصیف افرادی به کار برده می

کنند. مدافعان حقوق بشر پیش از همه، با اعمالی که دیگران، برای بهبود و حمایت حقوق بشر فعالیت می

کنند اصطالح مدافع هایی که در آن کار میشوند و از طریق کارهایشان و زمینهدهند شناخته میانجام می

یست های مدافعان حقوق بشر یک لشده از فعالیتهای داده شود. البته مثالحقوق بشر بهتر توضیح داده می

به نحو  1998جامعه نیست. اصطالح مدافع حقوق بشر از زمان تصویب اعالمیه مدافعان حقوق بشر در سا 

 ها، کارمندان یا ناظران بیشترایشود. تا آن زمان، اصطالحاتی مثل فعاالن، حرفهبه کار برده می یفزاینده

 (.1) ع حقوق بشر اصطالح مفید بوده و با موضوع ارتباط بیشتری دارد.رایج بود. اصطالح مداف

 تهدید علیه مدافعین حقوق بشر

 محدودیت هراز تهدید علیه مدافعین حقوق بشر وجود ندارد.  ایشدههیچ تعریف جامع، جهانی و قبول 

 یا و دنهبد انجام را دارند نظر در که فعالیتی یا برسند خود هدف به نتوانند افراد شود باعث که چالشی و

 برده پیش به را خود هایفعالیت درست که شود باعث و شوند آسیب دچار انیور و امنیتی نظر از کهاین

 (.2) است تهدید نتواند،

شر چیزیکه علیه فعالین حقوق ب هر از دید من تهدید انواع مختلف دارد، وقتی از دید حقوق بشری ببینیم

تهدید هست، تهدیداتی مثل نا امنی خودش یکی از تهدیدات بلند است، یا اینکه از سوی اجتماع تهدید 

ها با این مورد زیاد درگیر است چون به محض شود، تهدید اجتماعی، به نحوه کار که مخصوصن خانممی

شوی و کنی تهدید میرصه حقوق کودک کار میشوی، در عکه در عرصه حقوق زن کار کنی تهدید می

های خوبی نیست بین های مختلف که معمولن دیدگاهکنند یا دیدگاهصدا می هزاران القاب و نام برایت

                                                           
. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدافعان حقوق بشر: حامیان حق دفاع از حقوق بشر، ترجمه محمد اسماعیل 1

 .9-11جا، صص تا، بیحکیمی، بی
 .2121جنوری  14مصاحبه تلفنی: . مصاحبه با بانو مریم درانی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر در والیت قندهار، تاریخ 2
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های که کنم آنها کاملن تهدیدات جدیی هست در عرصه فعالیتشود. و من فکر میمردم به تو وارد می

 .(3) بدهیمقرار است انجام 

 پیشینه ادبیات گزارش تحقیقیمرور 

  المللعفو بیندر زمینه بررسی تهدیدها علیه مدافعین حقوق بشر سازمان (AI در گزارش سال )

خود تحت عنوان مدافعان بی دفاع به تهدیدها علیه مدافعان حقوق بشر در افغانستان پرداخته است.  2119

 در این گزارش جای عوامل تهدیدها خالی است.

 افغانستانع جامعه مدنی موسسه مجتم (ACSFO در گزارس )کندز بعد از تحت عنوان  2116 آل

در این گزارش هم به عوامل تهدیدها به تهدیدها علیه مدافعین حقوق بشر پرداخته است؛ اما  طالبان

 پرداخته نشده است.

 رد اسلحه با خشونت و غیرقانونی هایسالح شبکه زنان افغان گزارشی را تحت عنوان تأثیر 

های غیرقانونی پرداخته به نقض حقوق زنان در اثر سالح 2121زنان در دسمبر سال  زندگی بر افغانستان

 است.

  نشر  2119دیدگاه زنان در مورد پروسه صلح گزارش دیگری است که توسط شبکه زنان در سال

 های زنان درباره صلح پرداخته است.شده است. در این گزارش به نگرانی

 تحقیق هایمحدویت

 حجم که طوری به آیدمی حساب به حاضر پژوهش اصلی محدودیت و مانع اولین تهدیدها گستردگی

 کلمش امری مختلف هایدیدگاه میان مناسب معنایی ارتباط برقراری. دهدمی دست به را هاداده از وسیعی

 گستره در را زیادی هنجاری هایارزش و هاویژگی باید مهم این به توجه ضمن حاضر پژوهش. است

 عنوان نبود روز به توجه با این بر عالوه. افزایدمی تحقیق محذوریات بر که نماید بررسی مشخص زمانی

 ررسیب و جامعه افغانستان هنجاری و فرهنگی هایویژگی خصوص در بحث گستردگی همچنین و تحقیق

 میان گیرییجهبرای نت معنایی انسجام برقراری لزوم و پیچیدگی بر تهدید علیه مدافعین حقوق بشر آن تأثیر

 افزاید.و در هر تحقیقی در این زمنیه نیز می است افزوده آنها

 تحقیق امر به عمومی توجهی بی 

 دسترسی محدودیت 

 محدودیت امنیتی 

 زمانی محدودیت 

 بلند بودن سطح تهدیدها 

 خودسانسوری 

 نبود بودجه کافی 

                                                           
 .2121جنوری  11. مصاحبه با نو بانو عاطفه ابراهیمی، فعال حقوق کودکان در کابل. تاریخ مصاحبه 3
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 اند.این زمینهها در ترین محدودیتاز جمله کلیدی

 علیه مدافعین حقوق بشر دهایتهدعوامل 

 طالبان .1

ترین و اولین عامل تهدید علیه مدافعین حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان طالبان اصلی

 دهندیم قرار هدف را هاآن بکنند، سرکوب را آنها خواهندمی که تواندمی بوده طالبان آن اصلی دلیلهستند. 

گوید که: اند و یکی از آنان میمصاحبه شوندگان به طالبان عنوان دشمن داده .4کشندمی ظالمانه شکل به و

 ازبین را دارد وجودمدافعین حقوق بشر  وجود در هنوزهم که هایانگیزه همان که مکند کوشش دشمن

 .5ببرد

تار شکل آن کش اشکارترینکنند که ها و انواع مختلف مدافعین حقوق بشر را تهدید میطالبان به روش

 یروان جنگ یک اینهای مصاحبه شوندگان: های دیگری نیز دارند براساس گفتههدفمند است؛ اما روش

 ام امنیتی نیروهای و طالب. بودن قسم ای سابق. است مضر بسیار مردم روان به که شده شروع واری

 به. دهکر تغییر جنگ نوعیت و شده تحمیل مردم باالی که است روانی دیگر جنگ یک این جنگیدند،می

 دشمن را دیگر کسی هرکس و. باشدنمی معلوم دشمن و دوست هیچ و کرده تارگیت را مردم خاطر همین

 .6کندمی فکر

گیری و تهدید مدافعین حقوق بشر بسیار گسترده است از مناطق تحت مجراهای فعالیت طالبان برای هدف

 مورد وگرفته تا فعالیت از طریق مدارس دینی غیر رسمی و حتی رسمی تحت کنترل دولت:  کنترلشان

 نجاآ که هستند جاهای مدارس اکثریت در مسأله این خاطر به دولت خود توجه و ارزیابی عدم اینکه دیگر

 نا آدرس یک یا نام به بسازند گروهی یا دسته یک کنندمی کوشش آنها که افرادی برای است شده پاتوقی

 .7بدهند قرار خود حطه به را آنها هم و برسانند دیگران به طالبانی ذهنیت و تأثیرات باشد مشخص

ارند توانایی هدفگیری و تهدید مدافعین حقوق بشر را د طالبان به لحاظ موقعیتی در اکثریت نقاط افغانستان

 ها یولسوال به نظر است والیات مرکز در که آنچهجات افغانستان: ها و قریهاز شهرها گرفته تا ولسوالی

میزان و رویکرد طالبان برای تهدید مدافعین  .8کندمی فرق کابل با والیات مرکز همچنان و کندمی فرق

 با موارهه دولت و دولت مخالف که است کسی یک طالب مثلن بود که قبلنرده است: حقوق بشر تغییر ک

 شد ورمجب طالبان آمد میان به صلح بحث وقتی .بود درگیر مشخص بخش یک در و مشخص گروپ یک

 .9بخش این در کنند زیاد را فشارهایشان

   
                                                           

 .2121جنوری  14. انوشه اسدی، فعال جامعه مدنی، بلخ، 4

 .2121جنوری  14معه مدنی، ننگرهار، ، فعال جااتل. نصیب احمد 5

 ، همان.تلا. نصیب احمد 6

 .2121جنوری  11. فریدون فکوری، مدافع حقوق بشر، هرات، 7

 . فریدون فکوری، همان.8

 .2121جنوری  14. مریم درانی، مدافع حقوق بشر، قندهار، 9
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 ناامنی به طور کلیجنگ و عامل  .2

گیرد عامل تهدید کننده جدی باالی روزه از مردم افغانستان قربانی میجنگ و ناامنی همانطور که همه

شود. مدافعین حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر است که در اکثر موارد هیچگاه منبع تهدید مشخص نمی

ر این فضا انواع دناامنی هم به حیث عامل و هم معلول تهدید علیه مدافعین حقوق بشر است؛ چون 

، تهدید جسمی و یا تهدید خارجی و 11تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر وجود دارد مثل تهدید جانی

. در فضای جنگ و ناامنی انواع تهدیدات 12باشد، ولی اکثر اوقات تهدیدات جانی می11تهدید دشمنی

پذیری زنان باشد و آسیبمیمتوجه مدافعین حقوق بشر  اجتماعی و روانی نیز-اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

 مثل همچنانبرد: یمدافع حقوق بشر از انواع این تهدیدات خصوصاً تهدیدات جنسیتی را به شدت باال م

 و همچنان 01ندشد ترور آن نفر دو که شریف مزار در که شاهین 219 اردوی قول دو کارمند خانم همان

 سیارب اینجا در تارگیتینگ همان نهایت در و کند،می جابجا هاگلدان در هایکه ماین و چسپکی های ماین از

 طوالنی فاصله یک که بر این است تالش نهایت . در01های ما بسیار صدمه دیدهو فعالیت 14است تهدید

 جانی تهدید تهدید ترینکنندهمتأثر و ترینشایعو  16شود ایجاد بشر حقوق مدافعین و دولت بین مدت

 مورد بشر حقوق مدافعین و مدنی فعالین از زیادی شمار که گرفته اوج خیلی اواخر این در که هست،

 دفاع وزارت نداریم، قسمت این در فعال ملی امنیت ماو متأسفانه  17گیرندمیگرفتند و  قرار جانی تهدید

؛ اما نظر یکی از 18اندنداشته مردمتأمین امنیت  برای کافی مؤثریت ما کشفی نهادهای و داخله وزارت

 هگذشت از ترآگاه مردم شده، زیاد جامعه در بیداری حاال کنممی فکر منمصاحبه شوندگان این است که: 

 اندازه مانه به کنممی فکر من بازهم اما بکشند، کنند، تهدید که قدر هر و است، شده شتربی فعالین است،

 .19کنند کار بیشتر و شوند بیشتر بشر حقوق فعالین و مردم که است باز این برای فرصت

 گراییافراط .3

 کیست،ی خدا میگویند روندمی کنند،می استفاده سو آنها پاکی از دشمن و کشورها ولیمردم ما ساده هستند 

 و دهش جایگزین تاتبلیغ همان هایشانذهن در آنها و کنندمی تبلیغات هزاران و است، کفر حکومت ولی

 اگر و هستیم شهید میمرد اگر جنگیم،می اهلل کلمه خاطر به ما میگویند، راست طالبان که میگویند آنها

                                                           
 .2121جنوری  16، نوریه صافی، مدافع حقوق بشر کابل، 11
 .2121جنوری  14. نوریه ضیایی، فعال جامعه مدنی، بلخ، 11
 . نوریه صافی، همان.12
 . انوشه اسدی، همان.13
 ، همان.اتل. نصیب احمد 14
 ، همان.اتل. نصیب احمد 15
 . فریدون فکوری، همان.16
 .2121جنوری  11. لطیفه جعفری، مدافع حقوق بشر، هرات، 17

 .2121جنوری  14گلثوم صدیقی، مدافع حقوق بشر، هرات، 18 
 .2121جنوری  11. عاطفه ابراهیمی، مدافع حقوق بشر، کابل، 19
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ای از تهدید علیه مدافعین حقوق بشر . این یک قرائت از افراط گرایی است و جنبه21هستیم غازی کشتیم

شود. سطح تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر از ناحیه دهد که فقط به دشمن خالصه نمیرا نشان می

 رفته البا ارقامش بسیار که بینیممی را هاخشونت ولیها نیز راه یافته است: گرایی حتی تا قلب خانهافراط

 ماسال باورهای از باید، و برای مقابله با آن باور خانم نوریه صافی بر این است که: 21خانواده سطح در

 نه داده رقش نه داده، ما به اسالم که است چیزی گفته، را چیز این دین که بگوییم مبه مرد. بکنیم استفاه

 شرب حقوق میگویند کنیممی یاد بشر حقوق از ما وقتی. باور آقای فکوری بر این است که: 22داده غرب

 انیکس به هاکمک اکثر چون دارند، منفی دید هاکمک به نسبت مردم هم طرفی از و است، کفری چیز یک

. از سوی دیگر به نظر خانم مریم درانی: 23است بود کننده کمک دنها همان اقاریب جمله از که اندرسیده

این  شود؛می ما جامعه در دین از نادرست برداشتدارد،  وجود ما جامعه ذهن در که گرایی افراط مفکوره

 و رسم که جامعه این کنار در و .24شودسوء استفاده می ما جامعه در دینی مسائل یک ضعف است که از

تهدید علیه مدافعین حقوق  باعث تواندمی هم افراد او دارد مییقد بسیار هایریشه آن در عنعنات و رسوم

 باعث تواندمی هم آخوند یک ایرانی مردم اصطالح به و امام مال یک مولوی یک مثل طور به شودبشر 

 که هستند ییعلما .25پذیر هستندو خصوصاً زنان مدافع حقوق بشر از این ناحیه بسیار آسیب باشد تهدید

 غیبتر را افراد دیگه جامعه عرف و عنعنات از غلط هایبرداشت یا و دین از غلط هایبرداشت با متأسفانه

 و باشد انمخ که کندنمی فرق مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی برای کار ساحه ندبیای که کنندمی نای به

 این خیلی ما هایخانواده در و ما جامعه در مخصوصأ و. دنبساز تنگ ها راناو برای کار ساحه مرد یا

افعین مد که است خوب زیاد بسیار است سنتی کشوری افغانستان که بگویم خواهممی من .26است ممکن

 دین چوکات در هاآموزه این تمامی بکنند حرکت مردم دین و عرف فرهنگ داشت نظر در باحقوق بشر 

بیشتر  .27ودب خواهد کم اشتهدیدات جنبه که کنممی فکر بکند ترویج بکند معرفی افغانستان مردم به اسالم

های مصاحبه شوندگان در خصوص تهدیدها علیه مدافعین حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر به گفته

گرایی باالی مدافعین حقوق بشر داشت و تهدید از این جنبه خیلی نحوی ربطی به تهدیدآمیز بودن افراط

  عمیق و دیرپا است.

 

 

                                                           
 وریه صافی، همان.. ن21
 . نوریه صافی، همان.21
 . نوریه صافی، همان.22
 . فریدون فکوری، همان.23
 . مریم درانی، همان.24
 .21211جنوری  17. کبرا بلوچ، مدافع حقوق بشر، بلخ، 25
 . کبرا بلوچ، همان.26
 ..2121جنوری  14. خالد رامزی، مدافع حقوق بشر، کابل، 27
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 عامل عدم حاکمیت قانون .4

 قانون حاکمیت نبودن تهدید علیه مدافعین حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر جدی بسیار ازعوامل یکی

 در مثالً .28مشود فراهم وحشت برای فضا مسلمآ باشد نداشته وجود قانون حاکمیت که یکشور در است،

 شود،می تطبیق درست صورت به افغانستان در که است قانون کدام که ببینیم قانونی نگاه از قسمت آن

 ما. ستا اطفال علیه خشونتت منع برای که قانون زن، علیه خشونت منع قانون روی فعالً تا ما بشر حقوق

 زا کافی اندازه به دولت حمایت که است چالشی یک این شود،نمی اجرا چرا اما داریم دولت داریم، قانون

 است، کاغذ اساس بر داره وجود اگرهم و ندارد وجود بشری حقوق هایبرنامه از بشر حقوق مدافع

 حمایت ما که میزند حرف هرجایی دولت است، حرف اساس بر و ندارد وجود عمالً حمایت درحالیکه

 به ای میگویند را آن مردم به که هست آنها بیرونی چهره او اما هستید، شما که استیم خوش ما کنیم،می

 دولت حتی که دارد جریان هاییراه و دارد جریان هاییحرف پرده پشت درحالیکه دهد،می هارسانه خورد

 .29نشود طبیقت بشر حقوق مدافعین هایفعالیت و نشود تطبیق جایی در هابرنامه از بعضی که شودمی باعث

 بتواند اینا تا دنبساز خفه ار صداها تا زنندمی دست پیشه جنایت و جنایتکار مختلف هایگروه فضا این در

 داخل در چه بشر حقوق نمدافعی و مدنی فعالین رسایی صدای نبود در و قانون حاکمیت فضای نبود در

 .31دنبده ادامه هایشانفعالیت به نظام خارج در هچ و نظام

 رفته، باال هاخشونت ارقام ندارد، وجود پرسان ندارد، وجود قانون حاکمیتبه باور خانم نوریه صافی: 

 گیرند،می را خود شخصی هایخصومت همان هم آنها شودنمی دیده افغانستان سراسر در صلح

 اگر بارها: مثال طور به شوند،نمی مجازات بشر حقوق نقض عاملین .31شده برازنده شخصی هایخصومت

 افرادی هدیدت مورد مستقیم ما کنیم جور برنامه که اطراف به و ها ولسوالی به رفته بودیم اجتماعی کارمند ما

 افغانستان در . نظر آقای محمد باقری این است که:32ولی کسی پشت تهدید کنندگان را نگرفت گرفتیم قرار

 یزها یابعضی چ قسمت یک در که مدافعین حقوق بشر یا مدنی جامعه فعالین و شوندنمی تطبیق قوانین

 شکل به یا و بکنند دادخواهی یا بکنند کار قسمت او درکه  خواهندمی و شوندمی مطلع را اتموضوع

 .33شوندشود، مورد تهدید واقع می ختم جامعه نفع به که بتن انجام را فعالیت

 

 

 

 

                                                           
 .2121جنوری  17بشر، کابل، . ودود پدرام، مدافع حقوق 28
 .2121جنوری  11. عاطفه ابراهیمی، مداقع حقوق بشر، کابل، 29
 . ودود پدرام، همان.31
 . نوریه صافی، همان.31
 . فریدون فکوری، همان.32
 .2121جنوری  14. محمد باقری، مدافع حقوق بشر، هرات، 33
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 سطح پایین آگاهی عامه .5

 تهدید. 34است مردم آگاهی سطح بودن پایین علیه مدافعین حقوق بشر تهدید اجتماعی عامل ترینبزرگ

 مردم کهاین باشد؛ داشته مختلف عوامل تواندمی افغانستان شما و من اجتماع در علیه مدافعین حقوق بشر

 یمیتعل تحصیلی، مسائل خود؛ نیاز از و اجتماع از برنامه، از ندارند کامل اگاهی فهمند،نمی ندارند، دیگاه

برای  شده مشکل باعث این و خود برای توانندنمی تحلیل است پایین تحصیلشان و تعلیم سطح مردم که

های گوناگونی دارد و اثرات و پیامدهای آن نیز روی سطح پایین آگاهی عامه جنبه .35مدافعین حقوق بشر

کند. به باور مریم درانی مدافع حقوق بشر مدافعین حقوق بشر تهدیدات آشکار و پنهان زیادی را خلق می

 ایهبخش در زنان حضور مورد در غلط باور یک افغانستان در گذشته سال چندین در والیت قندهار: از

 هست باور همین به مردم هم حاال تا یعنی مردم برای شده ارزش و عرف یک دارد وجود جامعه مختلف

 هستند ایهارزش هستند، عرف هستند، فرهنگ اینها یعنی قاضی، یا باشد پلیس افسر توانندنمی زنان که

 هستند مانع و باعث شان یهمه و جامعه در دارد وجود متأسفانه هستند، هم غلط اگر حاال دارد، وجود که

 .36بسازند ثابت مختلف هایبخش در را خودشان بیشتر جامعه، در کنند رشد بتوانند زنان که

 نذهنشا در هنوز بشر حقوق و ندارند دقیق فهم بیان آزادی از دنندار دموکراسی از دقیق فهم هنوز ما مردم

 او هب کنندمی فکر مذهبی و گرایانهافراط افکار قالب در اغلباً و ندارد دقیق اطالعات و هست سوالیه یک

 که بودیم زن حقوق فعاالن و زن خبرنگاران قتل به مربوط قضایای از زیادی شمار شاهد ما هنوز تا لحاظ

 رفتندگ اگر هم یا نگرفته عهده به خاصی تروریستی گروه هیچ و گرفته صورت ناشناس افراد سوی از

 عالمیها یک داعش گروه اول کردند شهید را میوند ماللی هنگامیکه مثالً گرفته، پس را واکنششان دوباره

 .37گرفتند پس را خود اعالمیه دوباره بعد دادند

 آن جامعه سطح در و جامعه بین در روشنفکری و روشنگری هایارزش هم هنوز افغانستان در نهمتاسفا

 ما مثلن. توانیمنمی گفته یکسان ما است، مختلف عوامل. 38نهادینه نشده است شود نهادینه باید که چنان

 فرهنگ که را چیزی هست، مختلف هایفرهنگ آن کدام هر در هستیم که والیتی 36 یا والیت 31 همین

 زندک مردم فرهنگ پذیردمی آباد جالل فرهنگ که را چیزی پذیرد،نمی خوست فرهنگ پذیردمی بدخشان

 تهدید دهش باعث مورد این که بگوید یکسان صورتبه که تواندنمی آدم که است دلیل همین به پذیرد،نمی

 چهی نیست، هاخانم خواندن درس مانع کس هیچ بدخشان والیت در مثلن. هست مختلف هافرهنگ شوند،

 کندیم پرسان دختر از دهد،نمی زور به و ندارد وجود نپذیرد اگر کند ازدواج که دخترشان خاطر به تعصبی

 فامیل که را کس همان خوست در یا آباد جالل در ولی دهد،نمی نداشت اگر دهدمی داشت رضایت اگر

 بسیار وا خواهممی را دیگری کسی من که بگوید دختر اگر و بگیرد، را نفر همان باید دختر کندمی انتخاب
                                                           

 .2121جنوری  25خانم تحت تهدید بلند شماره دوم، کابل، . 34
 عاطفه ابراهیمی، همان. .35
 مریم درانی، همان. .36
 .2121جنوری  17. زینب فرهمند، فعال حقوق خبرنگاران، کابل، 37
 . رحیم جامی، همان.38



 

12 

 یک و ندارند قوی پشتوانه یک هاخانم خود هم و پایین است مردم آگاهی سطح .39است بزرگ ننگ یک

 والیت در و کنندمی شکنی کار نحوی به است هم دولت اگر بکنند، حمایت را آنان که ندارد وجود حامی

 حقوق از خواهدمی و آیدمی مدنی جامعه عضو عنوان به که خانمی یک امروز اگر نکرده، اعالن هنوز زکند

 یا بکنند سرکوب که خواهندمی را آنها و بکنند تخریب را او که خواهندمی نحوی یک به بکند دفاع زن

 حقوق و حق مربوط که موضوعات در باشند هم بیرون اگر و باشد خانه محدوده همان در خواهندمی

 .41باشند داشته دخالت نباید میاشد

 سیاسی عوامل .6

 خیلی }سیاست{هم این. 41کنندها میاشخاصی که در رأس سیاست قرار دارند از زنان قسم قسم استفاده

ها دیدگاه مدافعین حقوق بشر در خصوص عوامل سیاسی تهدیدات علیه آن. 42باشد کننده تهدید تواندمی

 زندگی ما که یاجامعه در گوید: فعالًگوناگون و بیشتر با سوء ظن و بدبینی همراه است مثالً بانو ضیایی می

. ستا دستش در جهان تمام و افغانستان تمام که کندمی فکر داشت قدرتی اندک که کسی یک کنیممی

 سیاسی بعد از ما اگر ولی. 43است ی مدافع حقوق بشرهاخانم برای کننده تهدید %71 الی %61سیاست 

 واضح چیز کی این. است تهدید ترینکالن سیاسی تهدید ببینیم }به تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر{

 هنرمندان از یکی حتی. 44بترسیم طالبان از ما که تنها نه شویم،می تهدید هم سیاسیون طریق از ما که است

 دادخواهی به توجهی آنهم با بود، مسأله این متوجه دولت حالیکه در گرفته قرار کوب و لت مورد هرات

 ازگوب را قصه یک خواهیدمی شما وقتی است؛ سالم نا سیاست یک افغانستان در سیاست .45نکرد مردم

 توانایی و درتق به چطور که بگیرید تحلیل یا قضاوت به را سیاسی شخص یا سیاسی گروپ کدام یا کنید

 من .46شده هم عرف یک هک حاال کندمی آمیز خشونت برخورد یک شما با او و میزند صدمه دارد او که

 که تأسف با. 47دارد سیاسی منشأ هست، سیاسی گیردمی صورت فعلن که تهدیدهای اکثریت کنممی فکر

 شفاف ورتص به وقت هیچ را انتخابات ما اینکه دلیل به نیست، پخته سیاست یک افغانستان سیاست

 و ملی مردمی، حکومت یک نداشتن. ایمنداشته تاحاال هم مردمی حکومت یک وقت هیچ بنأ ایم،نداشته

 .48باشد داشته وجود مردم امنیت رفع برای خشونتی متعدد هایجنبه که شودمی باعث شمول همه

 

                                                           
 2121جنوری  25، کابل، 1. خانم تحت تهدید بلند شماره 39
 .2121جنوری  25، کابل، 2خانم تحت تهدید بلند شماره  .41
 .2121جنوری  14مدنی، بلخ . نوریه ضیایی، فعال جامعه 41
 .2121جنوری  14. انوشه اسدی، فعال جامعه مدنی، بلخ، 42
 . نوریه ضیایی، همان.43
 .2121جنوری  16. نوریه صافی، مدافع حقوق بشر، کابل، 44
 . فریدون فکوری، همان.45
 .2121جنوری  14. مریم درانی، مدافع حقوق بشر، قندهار، 46
 .2121جنوری  11شر، هرات، . لطیفه جعفری، مدافع حقوق ب47
 .2121جنوری  14. گلثوم صدیقی، مدافع حقوق بشر، هرات، 48
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 اقتصادی عوامل .7

 تیم،هس کسی که دست زیر وکنیم ای ما را دامنگیر است، مثالً ما در جایی که کار میتهدید اقتصادی همه

 روز کی کنید کار ما همرای توانیدنمی شما که میگویند روز یک یک شویم،می گوناگون تهدیدهای همیشه

 که را مدنی جامعه گذارندنمی هاهمین کرده انحصار را بازار و اقتصاد که کسانی .49استی اخراج گویدمی

 بارزهم ما که است تهدید یک و واضح چیز یک خودش این که برود پیش زنان مخصوصن یا و برود پیش

 ما اینکه .51دارد وجود باال بسیار سطح به مافیاها چون توانیمنمی رسیده جایی به ولی آن ضد به کنیممی

 خود ینا بشینند خانه در و نکنند کار کنندمی بشری حقوق و مدنی هایفعالیت کسانیکه نکنیم، کار هم

 در که دارند، نیاز نفقه و دارند کار تربیه و تعلیم دارد، خانواده صورتیکه در است، اقتصادی ضربه یک

 عنطب نکند کار که ما مدنی فعاالن و شویممی دار قرض ما و است گذار تأثیر ما مادی و اقتصادی بخش

 .51ما یهمه برای است اقتصادی ضربه یک که

 زمینه کسانیکه و خصوصی اتتشبث ها،شرکت مثل اقتصادی نظر از کسانیکه اکثریت که هستیم این شاهد ما

 به نانآ از یا شودمی اختطاف آن پسر یا گیرند،می قرار تهدید مورد کندمی ایجاد بیکار افراد برای را کار

 هیچ اجرانت شودمی باعث که گذارندمی تاجران روی منفی بسیار تأثیر یک هااین شود،می گیری باج نوعی

 ند،ک توجه زمینه این در باید دولت که است این حق. باشند نداشته را افغانستان در ماندن برای آرزوی

 ردمم بین را مأیوسیت حس اندقدرت رأس به کسانیکه مرئی غیر شکل به که دیدیم را مواردی ما حتی

 بشری حقوق لحاظ از. 53دارد هاخانم زندگی در را مهم رول درصد صد اقتصادی مسائل .52کنندمی ریقتز

 هایعالیتف چراکه نداریم؛ این از بزرگتر تهدید ما و است، دتهدی ترینبزرگ }تهدید اقتصادی{اجتماعی و

 مینهز اگر. برسد آرامش آسایش به بشر شودمی یاداو  از که بشر همین که شودمی باعث بشری حقوق

 حصیلت باشند، داشته آرامش و کنند پیشرفت انسانها اجتماع در چگونه نباشد رشد زمینه و نباشه آرامش

 با مه زمینه و باشد داشته وجود زمینه باید پس بیاورند؟ دست به را خود اولیه حقوق همان که یا کنند

 مردم اولیه حقوق به یابی دست برای را زمینه که شناس وظیفه و فعال حامیان و امکانات بودجه، داشتن

 رینبزرگت لحاظ ازینببرد،  پیش به آن نرمال شکل به را خود زندگی مردم تا بسازند فراهم اجتماع در

 ویک شودنمی فراهم پیشرفت زمینه شود،می نقض حقوق نباشد امکانات وقتی مسلمن که است تهدید

 .54گیرندمی قرار انزوا در خاصی کتگوری
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 فرهنگی-اجتماعی عوامل .8

 در ما که جامعه نیا جامعه ما مشکل دارد همین 55شنویم مشکل در فرهنگ ماستاین ما می اکثر مواقع می

سخن درستی است و منبع خیلی از تهدیدات علیه مدافعین  ،56نیست دموکراتیک جامعه کنیممی زندگی آن

 شروع باال از است رمه یک مثل بگویم اگر را تهدیداتحقوق بشر خصوصاً زنان مدافع حقوق بشر است. 

 گاتنگتن خیلی مدافعین حقوق بشر را اجتماعی و سیاسی اوضاع وو  رودمی آمده پایین تا تهدیدات شده

 ،بیندمی خانواده وقتی است، و عوامل فرهنگی اجتماعی عوامل آن چهارم و سوم عوامل و، 57کندمی تهدید

 ارقام ندارد، وجود پرسان ندارد، وجود قانون حاکمیت است ضعیف دولت که بیندمی اجتماع وقتی

 دخو شخصی هایخصومت همان هم آنها شودنمی دیده افغانستان سراسر در صلح رفته، باال هاخشونت

 .58شده برازنده شخصی هایخصومت گیرند،می را

 برای شوندمی بیرون هاخانم که وقتی جامعه در اینکه دوم کند،می ایجاد مشکل هاخانواده خود اول قدم در

 که نندمانمی کنند،می بیجا توقعات آنها از بسیارشان بلکه نه همه شوندمی رو روبه که هایانسان با کار،

 هنگیفر عامل تنها زنان علیه خشونت عوامل. کنندمی آزار و تاذی آنهارا شودمی که گونه هر به بکنند، کار

 دیزیا دالئل .تواندمی بوده اجتماعی عوامل تواند،می بوده خانوادگی عوامل تواند؛نمی بوده اقتصادی و

 از. کندمی تجربه را بد اتفاقات و شوندواقع می هاخشونت مورد دار دوام صورت به هاخانم که هست

 لمشک یک و هزار با رونیب در شوند،می مواجه خانواده طرف از مشکل یک هزار با روندمی بیرون که خانه

 اشند،ب داشته یبرنامه یک و بروند یکجای گذارندنمی آنهارا شوند،می تحقیر و توحین شوند،می مواجه

 .59دارند مشکالت خیلی زنان فعال جامعه مدنی و زنان مدافع حقوق بشر

 ردم بینش همان بگوییم توانیممی فرهنگی نظر از دارد، وجود که غلطی و ناپسند عادات و عرفدر جامعه 

 افسر توانندنمی زنان که ندهست باور همین به مردم هم حاال تا یعنی دارد، وجود افغانستان در که یساالرانه

 اگر حاال دارد، وجود که هستند هایارزش هستند، عرف هستند، فرهنگ اینها یعنی قاضی، یا باشد پلیس

 رشد بتوانند زنان که هستند مانع و باعث شان یهمه و جامعه در دارد وجود متأسفانه هستند، هم غلط

 زنانه های مفکوره زنانه، ادبیات ما .بسازند ثابت مختلف هایبخش در را خودشان بیشتر جامعه، در کنند

 هب چیز همه چون شده، تهدید یک هم مورد همین که کنیممی پیدام کم افغانستان در زنانه هاینوشته یا

 یک کالً گینفره نظر از و است مردانه تالغ و هانوشته همه مردم، برای شده تعریف آن مردانه شکل

 در که مختلفی هایفرهنگ .61اجتماع در باشند داشته حضور بیشتر بتوانند زنان انیکه برای است چالش

                                                           
 . نوریه ضیایی، همان.55
 . نوریه ضیایی، همان.56
 . نوریه صافی، همان.57
 . نوریه صافی، همان.58
 .2121جنوری  14. انوشه اسدی، فعال جامعه مدنی، بلخ، 59
 .2121جنوری  14. مریم درانی، مدافع حقوق بشر، قندهار، 61
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و حمایت از  حکومت با مردم سازی همگام دارد، وجود غرب، تا شرق از جنوب، تا لشما از افغانستان،

 .61است ساخته ضعیف رامدافعین حقوق بشر 

 جنسیتی عوامل .9

 لد گپ که ندارند را این حق زنان، کنندمی هااستفاده قسم قسم زنان از هاآناین حرف قابل تأمل است: 

 مسائل دراز سوی دیگر:  .63دنخورمی ار تو گویا که کنندمی سیل چپ چپ قسم یک ،62دنبگوی را خود

 64اندشده متحمل را مشکالت خود نوبت به هرکدام مرد و زن کند،نمی فرق جنسیتی

 از ما که خواهدنمی هااین و دنبرس بلند جاهای به و دنکن کار هاخانم که خواهدنمی هااین مه نظر به

 که خانم چند حتی که جای تا دارد مشکل بشر و زنان حقوق با هاطالب حاال و شویم بیرون خود خانه

 اورب این به هاطالب. شد برکنار شانوظیفه از یا است برده خور با را کردمی کار بشر حقوق بخش در

 کاتبم خاطر همین به که دننرو مکتب آن از بعد و دنبخوان درس ششم صنف تا باید دخترها که هستند

 مورد مه مردها بلکه هاخانم تنها نه. بود فعال مرکز در)والیت لوگر(  مکتب چند فقط که کردند بسته ره

 تردف در حتی یا راه مسیر در یا خانه از شدن بیرون هنگام ره نفر چندین حتی و گرفتند قرار تهدید

 راه بی خاطر به بلکه نه زنان حقوق خاطر به هااین که هستند فکر این به هاطالب. کردند ترور کارشان

 والیت در ما که بود ما مشکالت از جمعی این و ببرند غلط راه به ره هااین که کندمی کار هاخانم کدن

 .65هستیم همچنان و بودیم مواجه آن با لوگر

 و کنیممی زندگی که جامعه در هنوز که است همین من نظر به بشر حقوق مدافعین و زنان علیه دتهدی

 یعنی هک بپذیرند زود آنها که است مشکل بسیار. هستیم بسته اجتماعی و سیاسی فرهنگی جامعه یک

 بنأ را عهجام نفوس بیشتر حتی و بدهد تشکیل را جامعه نفوس از نصف مردان ابهمث به تواندمی هم زنان

 و رفاه و همیشگی صلح آوردن برای و بکنند کار همدیگر کنار در و بکنند کار باهم آنها که دارند حق

 بشر وقحق مدافعان و فعال زنان نپذیرفتن که کنممی فکر من ملحوظ همین به بکنند تالش جامعه بهبود

 .66اجتماع در بپذیرند را زنان که است مشکل هستیم دچار ما که عنعناتی و عرف مشکالت با که
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 روانی عوامل .11

 شما ثلنم بیشتر است فامیلشان اعضای بلکه خودشان عامل تهدید روانی مدافعین نه فقط از تهدید شدن

 که دهدیم نشان هااین کمیسیون مستقل حقوق بشر بودید شمال زون دفتر رییسپس  شدن کشته شاهد

 گیردمی رارق تهدید مورد نیز آنها خانواده بلکه است تهدید مورد بشر حقوق مدافعیین خود تنها نه متاسفانه

مدافعین حقوق بشر و ) جامعه از قشر این دادن قرار هدف مه نظر به. 67که بیشتر نگرانی خلق کرده است

 این در خواهدمی که است جامعه از هایبخش دیگر دادن نشان ترس ای(فعالین جامعه مدنی و رسانه

 به ایدنب و بردارد دست کار این از باید اینها که است هشدار یک این و گذاشته قدم ای اردبگذ قدم عرصه

 چرا ندازیمب طالبان گردن به تنها توانیمنمی ما را تهدیدها این که بیاید صحنه به بشر حقوق مدافع عنوان

 دیگر هایگروه و شودمی اشخاص گونه این هایفعالیت مانع که هستند هم دیگری هایگروه و افراد که

 که هستم مجبور من خاطر این به. 68کندمی رسیدگی خود اهدف به و کرده استفاده شده ایجاد وضعیت از

 اطرخ همین به نکنم، بلند را صدایم و بکنم خاموش را صدایم امخانواده خاطر به بلکه نه دموخ خاطر به

 نم برای که طالب و داعش لحاظ از و سیاسی لحاظ از گیریممی قرار تهدید مورد که وقتی من برای هیچ

 .69است یکسان من برای آن همه باشد خطر در من خانواده باشد، خطر در من جان وقتی کند،نمی فرق

 و طالب. بودن قسم ای سابق. است مضر بسیار مردم روان به که شده شروع واری روانی جنگ یک این

 جنگ نوعیت و شده تحمیل مردم باالی که است روانی جنگ یک این جنگیدند،می ما امنیتی نیروهای

 سیک هرکس و. باشدنمی معلوم دشمن و دوست هیچ و کرده تارگیت را مردم خاطر همین به. کرده تغییر

 خراب را ما روان و روح که میزند را گپی یک میزند زنگ ما به کسی یک .71کندمی فکر دشمن را دیگر

 ام به کندمی هیبت ما سر نفر یک همینکه و دارد گوناگون هایحالت تهدید. تهدید شودمی او کندمی

 توانمنمی خودم خاطر به من آن غیر در .71میگوییم تهدیدبه لحاظ روانی  را او ما کندمی گفتگو سخت

 راحت آنها تا بکشم را خودم هستم مجبور کنم، قربانی را خود خانواده و کنم قربانی را خود هایطفل

 نا احساس که است کسی هر درگمی سر این و ،72هستند خطر در من خاطر به من فامیل آن غیر در شوند

 از کردم تالش خودمان کاری ساحه در .73آیدنمی بر کاری فعلن اش دست از هم دولت و کنندمی امنی

 زا چطور بد امنیتی شرایط در که بدهیم آموزش برایشان که ما اناث کارمندان برای شناسی روان نگاه

 .75نگرانند موضوع این از همگی .74کنند حفاظت خودشان

                                                           
 .2121جنوری  17. ودود پدرام، مدافع حقوق بشر، کابل، 67
 .211جنوری  25، کابل، 2. خانم تحت تهدید بلند شماره 68
 .2121جنوری  16. تمنا حبیبی، مدافع حقوق بشر، بلخ، 69
 ، همان.اتل. نصیب احمد 71
 انوشه اسدی، همان. .71
 .2121جنوری  25، کابل، 1. خانم تحت تهدید بلند شماره 72
 . محمدباقری، همان.73
 . مریم درانی، همان.74

 محمد باقری، همان.75 
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 ین حقوق بشر براساس والیتعلیه مدافع اتتهدیدعوامل 

ارد؛ افغانستان وجود دمیزانی از تهدید علیه مدافعین حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر در تمام والیات 

اما عوامل و شدت آن از یک والیت تا والیت دیگر و از یک شهر تا شهر دیگر با وجود اشتراکات تا 

 کند.ای فرق میاندزه

 کابل .1

که مرا به فکر فرو برد. او  گفتمیآمدم راننده تکسی حرف جالبی چند روز قبل که از شهر به خانه می

هدف  وان و مردم عام رهاند که چه کسی را بزنند، قبالً کراچیگفت: طالبان بعد بیست سال تازه فهمیدهمی

 این سخن او گواه تغییر تاکتیک طالبان .76کنندگرفتند، ولی حاال افراد ارزشمند و سرشناس ره ترور میمی

 .انددرک کردهتکسی نیز آن را  هایاست که حتی مردم عام مثل راننده

 مکنی شروع باال به پایین از ما که معنی این به این دارد، جریان ارزگان در دارد، جریان ما کار 5 ناحیه در

 خشونت هب آنها که است نخواسته نشینی شهر فرهنگ وقت هیچ بیاوریم شهر به را کار و کنیم کار اطراف از

 به زامرو ما ما، کرده تحصیل قشر خصوصن بدهند، انجام خراب کارهای که نخواستند یعنی بزنند، دست

. است ها جوگی هما آن عوامل یگانه و بینیممی را چسپکی های ماین که داریم را اطراف مردم خود شهر

 هک هستند خشن بسیار طبقه یک آنها و کنندمی کار گردند،می شهر در آنها و دادند جای شهر در را هاآن

 .77شودمی انتحار و شودمی داده انفجار ها ماین همین آنها توسط

 شهر یرونب در فضا بگیرد قرار حمله مورد و نباشد مسوون کشور پایتخت در بشر حقوق مدافعین زمانیکه

 اطراف از و پایان رمه همان از ما اگر. 78ندارد وجود صدا کردن بلند برای زمینه گونه هیچ که است طوری

 قدر همان اقل حد بدانند را چیز یک ما قریه و ده هایمردم ندانند به را چیز یک اطراف کنیم، شروع

 قتل مصابه به نفر یک قتل اسالم در که بسیازیم آگاه چیز یک از فقط نسازیم، آگاه ما چیز هیچ از بفهمند،

 ار موضوع همین آنها اقل حد دهیم،می نجات را بشریت تمام نفر یک دادن نجات با و است بشریت تمام

 .79ایمکشته را نفر قدر این بکشیم، را نفر یک اگر ما که بفهمند

 هرات .2

 است 3 درجه و 2 درجه سطح در که هایوالیت که است معلوم شما به که است جغرافایی مسأله یکی

 زا جاهای وهمچنا کندمی بیداد فساد متأسفانه که هاوالیت از بعضی و است اطراف در که های ولسوالی

 نندکمی کوشش و شوندمی کار مانع که هستند افرادی مناطق نوع این در است مشکل کردن کار که شهر

 .81شوند مردم بشری حقوق و دموکراسی روند مانع باالخره که

                                                           
 اهلل.قلعه فتح-. راننده تکسی، لین شهر76
 .2121جنوری  16. نوریه صافی، مدافع حقوق بشر، کابل، 77
 . ودود پدرام، همان.78
 . نوریه صافی، همان.79
 . فریدون فکوری، همان.81
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 همیشه داشته وجود هم کرونا موارد که امسال و میرم راه پیاده معموالً که رفتممی راه شهر داخل وقتی

 ها گرا بنیاد هایگروه همین از بلکه طالب از که نه. بیپاشند روی تیزاب یا بخورم کارد که کردممی فکر

 هب که کردیممی فکر و میرفیتم خیلی گذشته سال ما ها ولسوالی در ولی. دارد وجود هرات داخل در که

 .81ترسممیتوانم جا رفته نمیها هیچولی حاال نه در شهر و نه در ولسوالی رفتیممی مهمانی

 مساحت هک والیات از یکی تقریبأ کنممی فکر مه مساحت لحاظ از داره کالن بسیار ساحه یک بسیار هرات

 همرای میکنمی کار انتخابات بخش در نچین هم ما و داره ولسوالی 19 تعدادو  هست هرات داره کالن

 والیولس چهار دو یک حدود در بود خوب واقعن پیش سال چند تا هستیم ارتباط در ولسوالی تا 19 همی

 اخیر هاسال این در متأسفانه ولی نداشت جود و اصلن بشری حقوق و مدنی هافعالیت که بود امن نا خیلی

 دممر و داره وجود امنیت که داریم ولسوالی تا سه دو و شده عکس بر که که شده خراب خیلی ضعیت و

 مدنی هایفعالیت و شده خراب خیلی امنیتش دیگه ولسوالی 15 تقریبأ ولی. بکنند کار قسمت او در میتانه

 .82است مقطعی هم او باشه داشته جود و اگر ندرت به و کم خیلی یا حقوق بشری اجتماعی یا

 قندهار .3

 یتحاکم قانون ندارد، درست حاکمیت دولت متأسفانه است، کوچکتر محیط جات قریه و ها ولسوالی در

 فعر همان اساس بر است، شهرها سطح از ترپایین خیلی مردم دانش و آگاهی سطح حتی و ندارد درست

 رزشهاا نگاه از شهر مردم به نسبت هستند ترهوابست و کنندمی زندگی خودشان گذشته سالهای عادات و

 ستا مشکل ابتدا از کنند شکنی تابو خواهندمی که زنانی برای هاچالش مناطق آن در عاداتشان، و وعرف

 آن رد اگر که است همین کار بهترین .است برانگیز جنجال گزاری هسته همان در کار، مسیر در اینکه نه

 ولسوالی و روستایی و شهری مناطق بین رابطه بیاید، صلح اگر هستیم، جنگ حال در هرچند فعلن مناطق،

 .83شود بیشتر ها

 مرکز همان آمدمی کردمی تهدید طالبان اگر گذشته زمان در مثل کند،می فرق مجموع در تهدیدات نوع

 را، انآقای کردمی بندی روز سه دو یکی نهایت در یا را شما زدمی شالق دو یک با یا کردمی بسته را شما

 ،طالب یعنی شناسی،نمی را دشمن فهمد،نمی خودش آدم که شده قسمی یک که بینیدمی خو حاال ولی

 این از و هست ترور هست، ماین بفهمی که حاال کند،نمی چی مستقیم آنها که است این به نگرانی جای

 .84نوع

 صحیح تصور به ایمنتوانسته ما و هست حاکم ها ولسوالی و شهرها البالی در بسته فرهنگ یک متأسفانه

 قرار مردم کتگوری و منطقه هر در اجتماع هر در که است طبیعی هم اجتماع در. بسازیم حاکم را قانون

 در که دارند مردمی با تفاوت بسیار اجتماعی لحاظ از کنندمی زندگی هلمند در که مردمی: مثلن دارد،

                                                           
 .2121جنوری  11. عزیزه خیراندیش، مدفع حقوق بشر، هرات، 81

 . محمد باقری، همان.82
 مریم درانی، همان.. 83
 ، همان.1. خانم تحت تهدید بلند شماره 84
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 افغان یک عنوان به که ضعیف بسیار بسیار مشترکات همان. کنندمی زندگی کابل در یا قندهار در هرات،

 حاکمیت و کند پیدا افزایش گاهی گاه هاخشونت که شده این باعث کنندمی زندگی منطقه هر در که

 شکلم همینکاهش  باعث و کند اجرا یکسان افغانستان تمام در حاالتی چنین در را قانون که نتوانسته

 .85شوند

 هست باشد، یا خیاطی آموزی سواد های کورس مثلن باشد، داشته ییهابرنامه دولت که شودمی خوب

 هی رنامهب که است خوب آموزی سواد همین مثلن یا شودمی تطبیق هابرنامه کم سیار است، کم بسیار ولی

 و نندک تحصیل بتوانند بکنند، استفاده خوب موارد همین ازو آقایان  هاخانم یهمه تا بگیرند زیادتری

 .86خود زندگی مورد در بکنند پیدا آگاهی

 بلخ .4

 ردنک فعالیت و کردن کار شمول به کنندمی زندگی همانجا در کسانیکه برای حتی است، خراب وضعیت

 خاطر ازین دارند ترس شان خانواه خاطر به بلکه خودشان از ترس خاطر به که تنها نه فعلن چون

 وضعیت است دورتر شهر از ها ولسوالی است، گونه این وضعیت که شهر داخل در چونکه خواهندنمی

 .87است خراب بسیار

 دورترین در که برویم شهر از بیرون ما که برسد چی دهیم؛می دست از را خود عزیزان از یکی روز هر ما

 قطعن مبینیمی ما روز هر و است واضح این است، چطور بشر حقوق مدافعین علیه تهدید افغانستان نقطه

 شرب حقوق مدافع و خبرنگاران حوزه مدافعان و حامیان طرف از نه و دولت طرف از نه امنیتی برنامه کدام

 ندهست بشر حقوق مدافعین حامی کهینهادهای ملل، سازمان ما،ایون دفتر که هستم امیداور من ندارد، وجود

 و دادخواهی ،مدنی هایفعالیت به آرام شکل به و آرام فکر به ن،مصو ما اینکه تا کنند تالش پیش از بیشتر

 و کندمی بیشتر مارا نگرانی روز هر که همین است، کننده نگران درحالیکه. بدهیم ادامه خود بشری حقوق

 .88شودمی ما مانع هاخانواده حتی

 ایاندازه و حد به نرسای و خلم دادی، ده آن ولسوالی 3 یک در که داریم ولسوالی 14 ما بلخ والیت در

 گزاربر را ها ورکشاپ و ها تریننگ رفتیم، آنجا در بار چندین خودم من حتی که بود، خوب وضعیتشان

 یمبرو که بخواهند و بگیرند نظر در هم پول من برای اگر فعلن متأسفانه اما ،2121 شروع همان از کردیم

 .89توانمنمی داده خودم به را کار این اجازه من ها ولسوالی در
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 ننگرهار .5

 کار انیجا در کسانیکه و ایی رسانه فعاالن مدنی، فعاالن جمله از هستیم، رو روبه اینجا در ما چیزیکه اما

 روزدی همین که است، های هدفمند(قتل) تارگیتینگ از آباد جالل در برممی رنج چیزیکه از من کند،می

 ماین و چسپکی های ماین از همچنان. کردند ترور را آنها و شد تارگیتیکی دو نفر  آباد جالال در هم

 چهی ما به .است تهدید بسیار اینجا در تارگیتینگ همان نهایت در و کند،می جابجا هاگلدان در هایکه

 نای از ما است؛ ندهپراک ،دیگر یا است طالب یا است داعش است، مسؤول آن که که شودنمی شناسایی

 تهدیدات گونه همین همه به آنها و داشتیم جلسه مدنی فعاالن همراه هم امروز بریم،می رنج بسیار ناحیه

 .91برندمی رنج و هستند رو روبه

 شما. تنیس آسان و سهل والیات در کردن هتهی و نوشتن گزارش هم مردان برای حتی بگوییم برایتان اگر

 چون ند،بنویس والیات در شان فیسبوک صفحات در را اخبار تواندنمی مجموع در نگاران خبر که فهمیدمی

 را یزیاد تعدادی که شوندمی مرگ به تهدید طالبان سوی از و کنندمی متهم داری جانب به آنها راحتیبه

 برای. مردان برای حتی برای هست مشکالت اینگونه دست دور نقاط در. دادیم دست از اینگونه متاسفانه

 که است سخت هرات و مزارشریف مثل کالن شهرهای در حتی گزارشگر و نطاق مثل خبرنگار زنان

 دهش ترویج اشفرهنگ باید شهرها چنین در رودمی انتظار حالیکه در کنند هتهی گزارش ساحه در زادانهآ

 با اما ودب نطاق یک او نبود ساحه گزارشگر یک مومند مالله مثالًچنین نیست  هم هنوز متاسفانه که باشد

 لدالی این. شود ظاهر تلویزیون پرده در نباید زن یک که بود تهدید یک او آنها باور به هم همین وجود

 قرار ردمم منفور مورد کمتر کابل در و بیشتر والیات در زنان فعالیت. بگیرند را مالله جان که شد موجب

 وجودزیاد  مشکالت چنین ایناز  و. بکنند نظر اظهار و شوند ظاهر تلویزیون هایپرده در که گیردمی

 .91دارد

 شود،می رنگ کم آنجا در قانون حاکمیت اندازه همان به رویممی دست دور هایوالیت در ما که هرقدر

 زیادتر هایسنت قدرت اندازه همان به و شودمی زیاد دولت مخالف مسلح هایگروه نفوذ اندازه همان به

 .رودمی شده ترسخت و دشوارتر اندازه همان به انسانی و مالی امکانات به رسی دست عدم رود؛می شده

 در هک هست مسأله یک این و شود ساخته خواهدمی بازی بچه به رابطه در مستندی یک که بینیممی ما

 .92دارد مشکل امنیتی نگاه از و است دست دور

وجود  هک امکاناتی با از که است سازی ظرفیت برای کهیهای برنامه شود، استفاده دهی آگاهی هایبرنامه از

، نیدک روان قریه به د یا از شهربخواهی ولسوالی از شما را خانم یک است ناممکن کنممی فکر گرچند ،دارد

 اندبرس را موضوع دارید توقع شما که اندازه همان به و باشد منطقه همان از که کنید پیدا را کسی شما یا

 نظورمم شود، جور چیزی یک باید قسمت این در من نظر به ولی است، قریه و ولسوالی در که مردمی او به

                                                           
 .2121جنوری  14، مدافع حقوق بشر، ننگرهار، اتل. نصیب احمد 91
 زینب فرهمند، همان.. 91
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 هست هفاصل بسیار مفاهیم درک و مفکوره نظر از قریه و ولسوالی مردم شهر، مردم بین فعلن که است این

 .93و روی این موضوع باید کاری صورت گیرد

 رادیو همراه و نکردم مصاحبه تلویزیون در و نکردم پست چیزی فیسبوک در من که شودمی ماه یک

 و مه ما به دیده صدمه که من هایفعالیت. میتاننم اشتراک جلسه یک در دیگران همراه و نکردم مصاحبه

 نید؛بک فکر شما. هستیم مواجه آن با که شده خطری یک کردیممی ارسال را خود پیغام ما که هم ما مردم به

 ینا با کنی،می چی آغا که گفت من ساله پنج دختر بستممی خود کمر در را خود تفنچه من که صبح

 .94کنممی حفاظت خود جان از تفنگچه این با من بچیم، نه که گفتم من زنی؟می را مردم تفنگچه

 پرسشنامههای یافتهتحلیل 

 65الی  56 ازدهند. کمترین هم به رده سنی تشکیل می بیشترین پاسخگویان پرسشنامه جوانان 

 دهند.ها را درواقع بزرگساالن تشکیل میآن %1اند و فیصد پاسخگویان جوان %6116 دهد.سال تشکیل می

 5811%  دهند.میپاسخگویان زنان تشکیل  %4119پاسخگویان پرسشنامه را مردان و 

 29% اندمتأهلآنان  %71و  مجرداند پاسخگویان پرسشنامه. 

 8319%  ها آن %1611اند و سفر یا مهاجرت بیرون از افغانستان داشتهپاسخگویان پرسشنامه

 اند.نداشته

  ها را تشکیل آن %613بیشترین پاسخگویان پرسشنامه در زمینه دفاع از حقوق زنان فعالیت دارند که

ها فعال حقوق ها در زمینه دفاع از قربانیان جنگ فعالیت دارند و حدوسط انترین آنمدهد و کمی

 اند.کودکان

 ها ها پرسیده شد و بیشترین آندرجه تحصیل از شاخص دیگر پاسخگویان است که از ان

 اند.هم دارای درجه تحصیل فارغ لیسه کمترینشاناند و لیسانس

  اند و کمترین هم به قوم هزاره مربوط است.قوم تاجیکبیشترین پاسخگویان پرسشنامه از 

 اند.نیشان هم ساند و بیشترینکمترین پاسخگویان پیرو مذهب غیر از ماذهب دوگانه سنی و شیعه 

 نفر و بیشترین هم از  3اند و از هرات از پاسخگویان از والیت بلخ پرسشنامه را پرکرده یک نفر

 اند.نفر پرسشنامه پرکرده 5. از بقیه والیات نفر اند 21که  اندوالیت کابل پرسشنامه پرکرده

                                                           
 . مریم درانی، همان.93
 ، همان.اتل. نصیب احمد 94
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 است؟ مساعد چقدر افغانستان در بشر حقوق مدافعین از حمایت هایزمینه: 1 چارت

  های حمایت از مدافعین حقوق بشر در افغانستان اند که زمینهپاسخگویان گفته %917در اینجا

 لسؤامساعد نیست و در مقابل فقط یک نفر گفته است که بسیار زیاد مساعد است. در این « هیچ»

پاسخگویان گزینه بسیار کم را و  %4512که چرخد طوریمی« کم»و « بسیار کم»ها حول بیشترین پاسخ

 اند.پاسخگویان گزینه کم را برگزیده 4119%

 

 است؟ مساعد چقدر افغانستان در حقوق مدافعین حقوق نقض یهانهیزم: 2 چارت
  ی ایم. برحسب پیش بینچقدر زمینه نقض حقوق بشری آنان مساعد است را پرسیده سؤالدر این

اند در را برگزیده« بسیار زیاد»پاسخگویان گزینه  %4119قبل است.  سؤالهای ها نیز عکس پاسخجواب

نه یهایی که گزاند و آنرا انتخاب کرده« بسیار کم»شود گزینه پاسخگویان می %917نفر که  3که فقط حالی

اند. در پاسخگویان %1611اند را برگزیده« کم»که گزینه پاسخگویان و کسانی %3213اند را برگزیده« زیاد»

 انتخاب نشده است. یدهندهپاسخاز سویی هیچ « هیچ»، گزینه سؤالاین 

1

13 14

33.2

41.9
45.2

9.7

زیاد کم بسیار کم هیچ

زمینه های حمایت از مدافعین حقوق بشر در افغانستان چقدر مساعد است؟ 

تعداد

فیصدی

13
10

5
3

41.9

32.3

16.1

9.7

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم

زمینه های نقض حقوق مدافعین حقوق در افغانستان چقدر مساعد است؟ 

تعداد

فیصدی
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 باشید؟ شده تهدید شما خود شخص کارتان بخاطر که آمده پیش مواردی آیا: 3 چارت

 یشتر اند. باکثریت مطلق پاسخگویان پرسشنامه حین کارهای حقوق بشری به نوعی تهدید شده

تهدید « بسیار زیاد»اند که گفته %2518ها از نیمه دوم طیف به صورت معناداری باال رفته است. پاسخ

هدید ت« بسیار کم»ه هایی کتهدید نشده است. آن« هیچ»است که  گفتهاند در مقابل فقط یک نفر شده

 %1611اند خیلی کمتراند یعنی تهدید شده« کم»ها هم از کسانی که اند و همانپاسخگویان %615اند شده

پاسخگویان به طور  %4814اند. تهدید شده« زیاد»اند که اند. بیشترین پاسخگویان گفتهکم تهدید شده

عی در صورت تعمیم همین تعداد مدافعان حقوق کنند و به نوتقریبی نیمی از پاسخگویان را احتوا می

 اند.بشر تهدید را احتماالً تجربه کرده

 
 دانید؟می برخوردار الزم حمایت از را خود چقدر بودن بشر حقوق مدافع بخاطر: 4 چارت

 است.  ها هم کم یا ناکافیکند در افغانستان تهدید بسیار بلند است و در مقابل حمایتاین بیان می

پاسخگویان  %615بلند و بیشتر است. « هیچ»ها بیشتر در نقطه پایین طیف یعنی نزدیک به طرف پاسخ

اند را تجربه کردهپاسخگویان تهدید  %2518قبلی  سؤالاز حمایت برخوردارند در حالی در « بسیار زیاد»

ند. ارا برگزیده« بسیار کم»است و همین تعداد هم گزینه « هیچ»گزینه  پاسخشان %2518 سؤالو در این 

از « کم»پاسخگویان  %3213مربوط است یعنی به تنهایی « کم»به گزینه  سؤالها در این بیشترین پاسخ

8

15

5
2 1

25.8

48.4

16.1

6.5
3.2

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم هیچ

د؟ آیا مواردی پیش آمده که بخاطر کارتان شخص خود شما تهدید شده باشی

تعداد

فیصدی

2 3

10
8 8

6.5

9.7

32.3

25.8 25.8

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم هیچ

د؟ بخاطر مدافع حقوق بشر بودن چقدر خود را از حمایت الزم برخوردار می دانی

تعداد

فیصدی
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در واقعیت چنین است:  احتماالً دارند. این از حمایت برخور« زیاد»پاسخگویان  %917حمایت برخودارند و 

 تهدید زیاد و بلند و حمایت کم و مقطعی.

 
 هستند؟ مستفید افغانستان در زنان کار کلی شرایط به متناسب الزم حمایت از بشر حقوق مدافع زنان چقدر شما نظر به :5 چارت

 سؤال. در پاسخ هر فعالیت اجتماع قابل مشهود استساختارهای جنسیتی اجتماعی نمودهای آن در 

« هیچ»های الزم متناسب به شرایط کلی کار زنان در افغانستان یک نفر گفته است برخوردای زنان از حمایت

های الزم برخوردار نیستند؛ در مقابل دو نفر گفته است که از نظر این پاسخ دهنده زنان هیچی از حمایت

پاسخگویان آنرا  %4119است که « کم»ها مربوط به گزینه ارند. بیشترین پاسخبرخورد« بسیار زیاد»

اند. بیشتر فیصد پاسخگویان برگزیده 1914و  29های بسیار کم و زیاد را به ترتیب اند. گزینهبرگزیده

 های طیف است.در میانه سؤالهای این پاسخ

 هامصاحبههای یافتهتحلیل 

نفر از مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی  24های عمیق و طوالنی از های کیفی طی مصاحبهیافته

 در پنج والیت افغانستان به دست آمده است.

 
 موارد ارجاع داده شده به هر کد: کدها و تعداد 2 شکل ها و تعداد کدهای استخراج شده از هر مصاحبه: مصاحبه1 شکل

2
6

13
9

1

6.5

19.4

41.9

29.0

3.2

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم هیچ

نان در به نظر شما چقدر زنان مدافع حقوق بشر از حمایت الزم متناسب به شرایط کلی کار ز

افغانستان مستفید هستند؟ 

تعداد

فیصدی
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  ها بیشترین ارجاع به کدها مصاحبه وجود دارد. در میان مصاحبه 24شود که ( دیده می1) شکلاز

های ارجاع به مصاحبه 58( کد داده شده است. بعد از آن در مرتبه دوم 61) صافیبه مصاحبه بانو نوریه 

مصاحبه نیز  ترینطوالنیبینیم که ( می11) شکلبانو مریم درانی و آقای محمد باقری داده شده است. در 

از آن بانو مریم درانی است. این دو مصاحبه از نظر محتوایی بعد از مصاحبه بانو صافی از غنامندترین 

های بانو گلثوم صدیقی و آقای رحیم جامی روند. در مرتبه سوم مصاحبههای تحقیق به شمار میمصاحبه

ها به کدهای تحقیق به مصاحبه خانم تحت تهدید بلند شماره قرار دارند. کمترین ارجاع نیز در میان مصاحبه

ار دارد و رتبه سوم را همزمان در مرتبه دوم قر آتلسوم داده شده و بعد از آن مصاحبه آقای نصیب احمد 

 های آقای خالد رامزی و آقای محمدآصف حیدر زاده دارد.ها مصاحبهدر میان کمترین

  کد است و کد  89دریافت کرده که  "تهدیدهای امنیتی»در میان کدها بیشترین ارجاع را کد

ته در مرتبه سوم قرار گرف« یتهدیدهای سیاس»در مرتبه دوم قرار دارد. « تجارب مصاحبه شوندگان از تهدید»

مقایسه »ارجاع قرار دارد و کدهای تهدید جنسیتی با  67است. تهدیدهای اقتصادی در مرتبه چهارم با 

مورد راجع شدن  8کد دارد. کمترین ارجاع را با  66هر کدام « فعالیت و تهدیدات علی مدافعین حقوق بشر

اع انو»و « های آموخته شدهدرس»از این لحظا همزمان کدهای گرفته و در مرتبه دوم « فرار از افغانستان»کد 

 ارجاع دارند. 14با « تهدیدها به صورت کلی

 
 های انجام شده: رابطه میان کدها و مصاحبه3 شکل

 گوید که هر مصاحبه شونده دهد. شکل به ما می( نقاط پر رنگ در هر مصاحبه را نشان می3) شکل

مجموعه طرف چپ مجموعه تعداد  ین تمرکزش در حین صحبت روی چه موضوعاتی بوده است.بیشتر

دهد، یعنی سطرها کدها و ارجاعات به کدها و مجموعه پایین تعداد ارجاعات در هر مصاحبه را نشان می

نام مصاحبه شونده در ستون و کد در سطر قرار دارد. اولین مصاحبه از بانو نوریه  ها اند.ها مصاحبهستون

ا شده است. اکتف نامشانضیایی است که با نام بانو نوریه صافی یکی است. بخاطر کمتر شدن جا فقط به 

در  ت.اس« امنیتی»، و «سیاسی»، «روانی»، «اقتصادی»نقاط کلیدی مصاحبه بانو نوریه ضیایی تهدیدهای 

قرار  «تجربه مصاحبه شوندگان از تالش و مبارزه با تهدیدها»مصاحبه بانو نوریه صافی از باال مصاحبه دوم 

تهدیدهای روانی و »مبحث  آتلرود. در مصاحبه آقای ساله انتظار می 54دارد، همانطور که از یک خانم 

 پر رنگ است.« اقتصادی
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 ن از تالش و مبارزه با تهدیدها پر رنگ است در مصاحبه آقای فکوری تجارب مصاحبه شوندگا

ریت موث»بانو مریم درانی روی  تمرکز زیادی داشته است.« تهدیدات جنسیتی»و بانو انوشه اسدی روی 

تمرکز نموده است همچنان که « فرهنگی-و تهدیدهای اجتماعی« تهدیدهای جنسیتی»، «های حمایتیبرنامه

آقای محمد باقری در  های او.دارند در صحبت تریرنگیگاه پر و تهدیدهای اقتصادی نیز جا« طالبان»

رسیدگی به تهدیدهای »و « مقایسه تهدیدها در شهرها و بیرون از شهرها»مصاحبه خویش روی دو موضوع 

« هدیدات سیاسیت»بیشتر صحبت کرده است. خانم لطیفه جعفری بیشتر از تجارب خود گفته و به « امنیتی

 انگشت گذاشته است.

  تمرکز کرده است. کبرا بلوچ از تجارب خویش گفته و « تهدیدهای امنیتی»گلثوم صدیقی روی

 «تهدیدهای اقتصادی»نیز در مصاحبه او نقش پر رنگ دارند. عزیزه خیر اندیش روی « تهدیدهای سیاسی»

ی اتهدیده»، «، تهدیدهای جنسیتی«هامؤثریت برنامه»عاطفه ابراهیمی روی  انگشت گذاشته بیشتر.

بیشتر تمرکز نموده است. در مصاحبه طاهره سجادی « رسیدگی به تهدیدهای امنیتی»و « فرهنگی-اجتماعی

ته بیشترین تمرکز را داش« تهدیدهای امنیتی»پر رنگ است. بانو شازیه حجقو روی « تهدیدهای سیاسی»

زینب  ه است. بانوبود« تهدید طالبان»ت. خانم تحت تهدید بلند شماره سوم بیشترین تمرکزش روی اس

را جدی دانسته است و بیشترین تمرکز خانم تحت تهدید بلند شماره دو روی « تهدیدهای سیاسیی»فرهمند 

انگشت گذاشته و خانم تحت تهدید بلند « تهدیدهای سیاسی»بوده است. رحیم جامی روی « تهدید طالبان»

بت کرده است همچنان که از تجارب روی تهدیدهای طالبان و تهدیدهای امنیتی بیشتر صح اولشماره 

ر های حمایتی از مدافعین حقوق بشخالد رامزی بر تجارب خویش و مؤثریت برنامه خویش نیز گفته است.

نگ دارد. نقش پر ر« تهدیدات جنسیتی»بیشتر تأکید نموده است. در مصاحبه خانم تحت تهدید شماره دوم 

ی گذاشت است. آقای سیرت روی تجارب و تهدیدات امنیتتمنا حبیبی روی تهدیدات امنیتی بیشتر انگشت 

تأکید نموده است. در مصاحبه آقای حیدرزاده برداشت از تهدید و مقایسه فعالیت و تهدید علیه مدافعین 

حقوق بشر در شهرها و بیرون از شهرها جایگاه پر رنگ دارد. و در پایان آقای ودود پدرام روی نقش طالبان 

 دات امنیتی بیشتر انگشت گذاشته است.در تهدیدها و تهدی

 
 : رابطه میان کدها4 شکل

  دهد. نقاط پر رنگ رابطه علت و معلولی میان دو ( رابطه میان کدها را نشان می4) شمارهشکل

هد که دها نشان میموضوع است. نخستین نقطه پر رنگ رابطه میان عوامل تهدیدها و طالبان است. یافته
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ب ربیشتر تهدیدها علیه مدافعین حقوق بشر از ناحیه طالبان است. رابطه میان تهدیدهای جنسیتی و تجا

مصاحبه شوندگان رابطه پر رنگ دارند، همچنین رابطه میان سطح پایین آگاهی عامه و تهدیدهای جنسیتی 

بولد است. و همچنین رابطه میان تهدیدهای جنسیتی و مقایسه تهدیدها در شهرها و بیرون از شهرها نیز پر 

 رنگ است.

 امه سطح پایین آگاهی عفرهنگی و -ها این است که رابطه میان تهدیدات اجتماعینقطه جالب یافته

رابطه مستقیم و پر رنگ است و تهدیدات اقتصادی با تهدیدات جنستی رابطه پر رنگ دارند و رابطه 

 گرایی نیز پر رنگ و مستقیم است.فرهنگی با افراط-تهدیدات اجتماعی

  یان ممقایسه فرهنگی، طالبان، -روابط را با دیگر کدها تهدیدات امنیتی، اجتماعی ترینرنگپر

گرایی، تهدیدات جنستی، دارند. یعنی عوامل تهدید علیه مدافعین تهدیدات در شهرها و بیرون شهرها، افراط

 سیاسی، اقتصادی، سطح پایین آگاهی-فرهنگی-ای از طالبان، مسائل اجتماعیحقوق بشر مجموعه پیچیده

 ند.دهعامه، مسائل جنسیتی، نزدیک و دور بودن به شهرها تشکیل می

 که کدام عامل نقش آغاز کننده وای آن است تشخیص ایندر چنین فضایی که پیچیدگی مشخصه 

کدام عامل نقش ثانویه را دارد تقریباً ناممکن است؛ اما یک چیز مشخص است و آن این است که فضای 

ازد. و سمیجنگی در جامعه ردیابی هر نوع علتی را در بررسی تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر مشکل 

از سوی دیگر بیشتر مصاحبه شوندگان علت افزایش در تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر را با مسأله 

 اند و کسب امتیاز توسط طالبان را در این گفتگوها عامل افزایشگفتگوهای صلح افغانستان مرتبط دانسته

 اند.این تهدیدات خوانده

 
 دها: نقشه ک5 شکل

 یه ها را انواع تهدیدها علدهد که بیشترین ارجاعات در مصاحبهنقشه سلسله مراتبی کدها نشان می

مدافعان حقوق بشر گرفته و بیشترین زیر مجموعه کدها را نیز دارد و حتی تا سه سطح رسیده است. در 

ا تجارب مصاحبه شوندگان مرتبه دوم عوامل تهدیدها قرار دارد که چهار زیر مجموعه دارد از این حیث؛ ام
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از تالش و مبارزه با تهدیدها از نظر تعداد ارجاعات در مرتبه دوم قرار دارد. مقایسه میان تهدید در شهرها 

و بیرون از شهرها در رتبه بعدی قرار دارد و از لحاظ سلسله مراتبی تهدیدهای جنسیتی در مرحله دوم یا 

تهدید دارد. در میان عوامل تهدید علیه مدافعان حقوق بشر یک  از برداشت مدافعان حقوق بشر از ترپایین

 های خطی افراط گرایی قرار دارد.سر طیف طالبان و در سر دیگر طیف

 
 کدها میان معلولی-علی : رابطه6 شکل

 قیه متصل کننده بدهد که طالبان در مرکز قرار دارند و نقطه معلولی میان کدها نشان می-رابطه علی

ای برقرار است از یک سر طیف اما از سوی دیگر های پر رنگ کدها هستند. میان اکثریت کدها رابطبخش

 هایمؤثریت برنامهور طهای آموخته شده و تهدیدهای روانی و فرار از افغانستان و همینمیان کدهای درس

از مدافعان حقوق بشر بخاطر تهدیدهای  یک ای برقرار نیست یعنی احتماالً هیچهیچ رابطه تطبیق شده

رار از ف آنان فشار روانی باشد در حالی که میان ترک روانی حاضر نیستند افغانستان را ترک کنند یا علت

 ای برقرار است و همینطور طالبان و تهدیدات امنیتی و برعکس.گرایی رابطهافغانستان و افراط

 

 میان کدها در یک نمای ساده خطی رابطه: 7 شکل
  رابطه میان طالبان و تهدیدات امنیتی علیه مدافعان حقوق بش بسیار پر رنگ است و یک سوی

که طالبان نقطه متصل کننده تهدیدات امنیتی و میزان تهدیدات علیه مدافعان دهد طوریگراف را تشکیل می
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در باالترین سطح تهدیدات علیه مدافعان حقوق بشر  حقوق بشر در شهرها وبیرون از شهرها هستند که

 تهدیدات در بیرون شهرها است و رابطه طالبان با عوامل تهدیدات نیز به همان اندازه پر رنگ است.

  در سوی دیگر طیف میان تهدیدات جنسیتی و سطح پایین آگاهی عامه رابطه نزدیکی وجود دارد

و همینطور رابطه میان تهدیدات جنسیتی و مقایسه تهدیدات برعلیه مدافعان حقوق بشر در شهرها و 

طه ببیرون از شهرها پر رنگ است و رابطه میان تهدیدات جنسیتی و تهدیدات سیاسی و امنیتی نوعی را

سیاسی نقطه متصل کننده آن دو است و طالبان، که تهدیدات خطی و نزدیک به مستقیم است طوری

-دهند که ضلع پر رنگ آن طالبانتهدیدات روانی و تهدیدات امنیتی یک مثلث بسته را تشکیل می

 تهدیدات امنیتی است.

 ت: این حرف ما را که در ای برقرار اسها رابطهدر نگاه چندعاملی میان هر علتی با بقیه علت

ی باز هم . در نگاه چند عاملکندمیایم که تهدید علیه مدافعان حقوق پیچیده است تأیید گیری گفتهنتیجه

 فرهنگی و سیاسی نقطه ثقل و نزدیکی بیشتری دارند.-طالبان در مرکز قرار دارند ولی تهدیدهای اجتماعی

 ن جا خوش کرده است. نقطه ثقل بیانات مصاحبه بیشتر عوامل و انواع تهدیدها در اطراف طالبا

گرایی، تهدیدهای جنسیتی بوده و شوندگان روی تهدیدهای امنیتی، محل تهدیدها، طالبان، افراط

تهدیدهای روانی که ناشی از این تهدیدها است با محدود شدن آزادی بیان با این نقطه ثقل نزدیکی زیادی 

ی عامه و در باالی شکل هم انواع تهدیدات و عدم حاکمیت قانون دارد. در پایین شکل سطح پایین آگاه

که عدم حاکمیت قانون عامل اصلی و چتری تهدید علیه مدافعین حقوق جا خوش کرده است: یعنی این

 بشر است؛ اما سطح پایین آگاهی عامه بستر تهدیدها را تشکیل داده است.

 ترین مصاحبه مصاحبه بانو مریم هد که طوالنیدها نشان میهای مصاحبهمقایسه تعداد پاراگراف

مصاحبه نیز با خانم تحت تهدید بلند شماره سوم صورت گرفته است که اولی  ترینکوتاهدرانی است و 

 ها عمیق و تحلیلی بوده است.ای مصاحبهپاراگراف. ازا ین نظر همه 11پاراگراف دارد و آخری  42

 تهدید است. در رأس  واژه مرکزی تحقیقWord Cloud  ،واژه حمایت قرار دارد. کلمات حقوق

 د.ها هستنهای پر کاربرد در مصاحبهافغانستان، علیه، جامعه، مدافعین، اجتماعی و برنامه از دیگر واژه

 گیرینتیجه

 طالبان، از عدم حاکمیت قانون، ایپیچیده در مجموعه بشر حقوق مدافعین علیه تهدید عوامل 

له با جنسیتی و میزان فاص مسائل عامه، آگاهی پایین سطح اقتصادی، سیاسی،-فرهنگی-اجتماعی مسائل

سلح ی مهاهم کرده است که طالبان، گروهرانهفته است. عدم حاکمیت قانون در افغانستان چتری را ف شهرها

 مافیای مواد مخدر و مافیای گر اعم از افراد مذهبی، سیاسی،سوء استفاده غیرمسؤول، افراد فرصت طلب و

حقوق  امنیتی افغانستان دست به تهدید مدافعین-و حتی بعضی از سربازان نیروهای دفاعی اقتصای اقتصادی

ای که همه دهد؛ اما آنچهبشر بزنند؛ بستر تهدیدها علیه مدافعین حقوق را سطح پایین آگاهی عامه تشکیل می

 در افغانستان یا همان واژه ناامنی است. کند جنگ جاریها را به هم متصل میاین
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 که کدام عامل نقش آغاز کننده وای آن است تشخیص ایندر چنین فضایی که پیچیدگی مشخصه 

کدام عامل نقش ثانویه را دارد تقریباً ناممکن است؛ اما یک چیز مشخص است و آن این است که فضای 

ازد. و سهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر مشکل میجنگی در جامعه ردیابی هر نوع علتی را در بررسی ت

از سوی دیگر بیشتر مصاحبه شوندگان علت افزایش در تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر را با مسأله 

 اند و کسب امتیاز توسط طالبان را در این گفتگوها عامل افزایشگفتگوهای صلح افغانستان مرتبط دانسته

 اند.این تهدیدات خوانده

 ها روی عامل تهدیدات تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در ن تأکید زنان و مردان در مصاحبهمیا

 تری به تهدیدات دارندنوع تهدیدات مردان بیشتر نگاه عینی به تهدیدات دارند در حالی زنان نگاه ذهنی

ادتر زنان فرهنگی زی-که تهدیدات اجتماعیکه تهدیدات امنیتی بیشتر متوجه مردان است در حالییعنی این

دات که تهدیبییند در حالیسازد. از سوی دیگر تهدیدات اقتصادی را مردان بیشتر جدی میرا متأثر می

هدیدات های امنیتی تکنند. جنبهمهم قلمداد می جنسیتی ناشی از تبعیض و سطح پایین آگاهی عامه را زنان

کند شر است را مردان بیشتر روی آن تأکید میکه شامل ترورهای هدفمند و کشتارهای مدافعین حقوق ب

 شوند.در مقابل زنان از تهدیدات روانی و ترس ناشی از این ترورها بیشتر متأثر می
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