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مقدمه
روند  افغانستان  در  قیمت  هر  به  مصاحله  برای  ذینفع  کوشش طرف های 
از 30 سال جنگ، مردم خسته شده اند و در  بیش  از  غالب است. پس 
آرزوی امنیت، صلح و یک زندگی عادی هبسر میربند. بیش از %70 از 
مجعیت پس از اشغال کشور به وسیله روسیه در سال 1979 به دنیا آمده 
و زندگی خود را در جنگ گذرانده است. میلیون ها نفر خبشی از زندگی 
ایران گذرانده اند و صدها هزار  خود را به عنوان پناهنده در پاکستان و 
داخل  در  حاکم  نامطمئین های  هستند.  آواره  کشور  داخل  در  هنوز  نفر 
افغانستان بسیاری را هنوز در تبعید نگه داشته است. در سال های اخری، 
هزاران جوان افغاین به خاطر ناامین حاکم و نبود امکان امرار معاش به 

خارج از کشور مهاجرت کرده اند. 
آمریکا  رهربی  به  نظامی  مداخله  از  پس  افغان ها  از  بسیاری  دلسردی 
برای کنار زدن طالبان از قدرت در اکتوبر 2001 بیشتر شده است. خمالفت 
گروه های شورشی طالبان با دولت مورد محایت بنی املللی خیلی زود جای 
جنگ داخلی را گرفت که تا سال 2001 ادامه یافته بود. میزان خشونت 
از سال 2005 به بعد افزایش یافته است. شبح جنگ بار دیگر پدیدار شده 
است. گرچه دولت پاکستان در ابتدا به شدت حضور طالبان به اردوهای 
با  طالبان  که  انکار می کرد، آشکار شد  در خاک خود  را  آن ها  آموزش 
به  موفق  مردم،  میان  در  ترس  اجیاد  بر  چریکی  تاکتیک های  از  استفاده 
بسیج نریوهای خود و قدرت یایب کایف شده اند. آن ها در بعضی مناطق 
توانسته اند در موقعیت اعمال نفوذ در تعینی مناصب قدرت قرار گریند. 
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ناکامی مداخله به رهربی آمریکا برای تأمنی ثبات در افغانستان در پی از 
توان افتادن متویل کننده ها به پیدایش استراتژی خروج بر اساس سناریویی 
اجنامی ده است که چند سال پیش قابل تصور نبود: مذاکره با طالبان برای 
توافق سیاسی. این دستور کار هزینه آن را برای مردم پیش رو افغانستان 
که بارها پشتیباین خود را از تغیریات دموکراتیک هنادی اعالم کرده اند، 
در نظر منی گرید. وضعیت رو به وخامت امنییت و اقدامات ترور و اجیاد 
را  افغانستان  مردم  خمتلف  مناطق  در  غرینظامیان  علیه  وحشت  و  ترس 
مضطرب کرده است؛ آن ها نقض حقوق بشر سیستماتیک و عمومی، فجایع 

و سرکوب در حکومت طالبان را هنوز به خویب به یاد دارند. 
به عالوه، پیشرفت در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور بسیار 
ناچیز بود و انتظارات زیاد ناشی از تزریق بیلیون ها دالر به وسیله جامعه 
است.  نشده  براورده   2001 سال  از  پس  افغانستان  اقتصاد  به  بنی املللی 
و  دموکراسی  برقراری  در  ویژه  به  است،  باقی  هنوز  اساسی  مانع های 
حاکمیت قانون. با وجود این سخیت ها، افغان ها بدون تزلزل امیان خود را به 
تغیریات پیشرو و دموکراتیزه کردن اعالم کردند؛ آن ها میل خود به عدالت 
و پایان یافنت فرهنگ معافیت از جمازات که فراگری است، نشان داده اند. 
هدف این گزارش این است که نشان دهد مصاحله ای عجوالنه با طالبان 
بدون توجه الزم به حقوق بشر، که دولت افغانستان و حامیان بنی املللی 
آن در حال حاضر دنبال می کنند، پایدار خنواهد بود و سراجنام شکست 
خواهد خورد. این رهیافت تالش های حقیقت یایب را از بنی خواهد برد و 
عدالت را از میان برخواهد داشت، فرهنگ معافیت از جمازات را تشویق 
خواهد کرد و به نقض بیشتر حقوق بشر خواهد اجنامید. به این ترتیب، این 
برپا سازد. جتربه کشورهای  رهیافت منی تواند پایه های صلحی پایدار را 
پس از جنگ ثابت کرده است که مصاحله پیش از حقیقت یایب و عدالت 

تنها به اعاده حیثیت برای مرتکبان نقض جدی حقوق بشر می اجنامد. 
خبش اول و دوم این گزارش به حتلیل چارچوب مصاحله تا زمان خروج 
نریوهای بنی املللی در پایان 2014 می پردازد. در خبش سوم نشان می دهیم 
که برای جلوگریی از بازگشت افغانستان به وضعیت نقض گسترده حقوق 
که  است  مهم  بسیار  ترور،  برای  امین  مکان  به  آن  دوباره  تبدیل  و  بشر 
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و  تضمنی   2001 سال  از  پس  دموکراتیک  و  هنادینه  مهم  دستاوردهای 
حتکیم شوند. فرایند گذار به 2014 و پس از آن باید شامل تعهد حمکم 
افغانستان و جامعه بنی املللی برای پشتیباین از عدالت و حقوق و  دولت 
بشر به عنوان اصول مرکزی و غری قابل مذاکره در متام توافقه ای هنادینه 
ثابت  و  می کشد  تصویر  به  را  طالبان  چهارم  باشد. خبش  استراتژیک  و 
می کند که آن ها هنوز به نقض حقوق بشر به مهان روشی مشغول هستند 
منظم  به طور  تا سال 2001  از سال 1996  قدرت  داشنت  زمان  در  که 
را  بشر  حقوق  خمتلف  کارهای  راه  این خبش مهچننی  می شدند.  مرتکب 
شرح می دهد که جامعه بنی املللی می تواند برای جلوگریی از اعاده حیثیت 
به طالبان و بازگشت حکومت ایدیولوژیک و خشن آن ها در پیش بگرید. 
در عنی حال، این خبش تعهدات و مسئولیت های اساسی جامعه بنی املللی 
در  بشر  حقوق  جاری  وضعیت  به  پرداخنت  در  را  افغانستان  شرکای  و 

افغانستان مشخص می سازد. 
که  است  شده  مطرح  مواردی  توصیه ها خالصه  و  نتیجه گریی  در خبش 
دولت افغانستان و شرکای بنی املللی آن باید برای برپا ساخنت دموکراسی 
و حاکمیت قانون به پیشگریی از نقض بیشتر حقوق بشر در افغانستان در 

دست بگریند.

انتشارات آرمان شهر





یک ـ چالش های افغانستان: جنگ، قومیت، فقر 
1 ـ تارخیچه جنگ، تنش های اجتماعی و نفوذ خارجی 

یب ثبایت  و  اشغال  جنگ،  توسعه نیافتگی،  شاهد  دهه  چندین  افغانستان 
سیاسی در اثر چندین بار تغیری رژمی بوده است. این عوامل آینده افغانستان 
را نامطمئن می سازند. از سال 1979 تاکنون چندین جنگ رخ داده است: 
پس از تقریبا 10 سال اشغال نریوهای شوروی، یک جنگ داخلی خوننی 
به حاکمیت طالبان اجنامید. سال 2001 پس از سقوط  رژمی طالبان شروع 
رهربی  به  مداخله  این  بود.  بنی املللی  نریوهای  مداخله  از  تازه ای  دوره 
با  و  دموکراتیزه  طالبان،  علیه  در جنگ  افغانستان  تازه  دولت  از  امریکا 

ثبات کردن کشور اعالم پشتیباین کرد. 
تعداد زیاد تلفات غرینظامی، تداوم درگریی، ُکندی تامنی ثبات و توسعه، 
سوء مدیریت در برنامه ریزی و فساد، حضور بیش از 100000 نریوی 
خارجی و اغلب امریکایی، را ناخوشایند کرده است. مردماِن قرباین محله 
متضاد سیاسی  از رهیافت های  انتحاری  قربانیان محله های  و خانواده ای 
و ناتواین دولت و شرکای خارجی آن در تضمنی امنیت شهروندان عادی 
انتقاد دارند. افغان ها در خممصه ای گرفتار آمده اند بنی ابراز خشم و نگراین 
به  بازگشت  از  ترس  و  طرف  یک  از  بنی املللی  ائتالف  کوتاهی های  از 
از  بنی املللی  نریوهای  خروج  از  پس  داخلی  جنگ  یا  طالبان  حاکمیت 

طرف دیگر. 
دولت حامد کرزی، که با پشتیباین ایاالت متحده امریکا بر سر کار آمد، 
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اخریًا در گفتگو را به روی جنگجویان طالبان و متحدان آن ها باز کرده و 
از طریق هم سخن های افغاین گام های آشیت طلبانه به سوی آن ها برداشته 
است. تصرف مناطقی به وسیله طالبان پس از سال 2005 ائتالف غرب را 
واداشت که اعالم کنند شکست طالبان تنها از طریق نظامی غریممکن است. 
با وجود فراز و نشیب ها، درگریی مسلحانه و گفتگو بنی امریکا و طالبان، 
که اکنون در عمل طرف گفتگوی رمسی شناخته می شوند، ادامه داشته است 
و دفتر منایندگی طالبان با پشتیباین امریکا و آملان در قطر باز شده است. 

دخالت خارجی در امور داخلی افغانستان پدیده تازه ای نیست و بسیار 
پیش از 1979 شروع شده بود. این مسأله برای درک الیه های چندگانه 

درگریی، از مجله نبود وحدت ملی که امروز برقرار است، کلیدی است. 
افغانستان کشوری به نسبت جوان است. این کشور در اوایل قرن هجدهم 
تشکیل شد و در دهه 1920 استقالل خود را از بریتانیا کسب کرد. مرزه ای 
آن نتیجه »بازی بزرگ« بنی امپرا توری های روسیه و بریتانیا برای کنترل 
منطقه در قرن نوزدهم هستند. ایرانیان در طی یک توافق صلح در سال 
1857 هرات را به انگلستان دادند و تنها در سال 1895 بود که رود پنج 

به عنوان مرز مشایل افغانستان تعینی شد. 
پس از جنگ دوم انگلستان- افغانستان )1880ـ  1878(، امری عبدالرمحن 
در افغانستان بر ختت نشست و نوعی از وحدت را در افغانستان به وجود 
انگلستان-  سوم  جنگ  پی  در  اما،  بود.  ناشناخته  زمان  آن  تا  که  آورد 
سنیت  انزوای  به  کوشید  خان  امان اهلل  شاه  که   1919 سال  در  افغانستان 
افغانستان پایان دهد، دوره تازه ای از درگریی های غرینظامی رخ داد. در 
زمان پادشاهی او بود که اولنی مدرسه برای دختران اجیاد شد. رژمی او به 
با اصالحات او خمالف  مدت بیش از 10 سال یب ثبات بود و روحانیون 
بودند تا این که ظاهر شاه در سال 1933 بر ختت نشست. پادشاهی او تا 
سال 1973 ادامه پیدا کرد و در آن زمان کودتای غری خشونت آمیزی به 

سلطنت در افغانستان پایان داد. 
با کوشش های رژمی تازه برای برقراری روابط نزدیک تر با احتاد شوروی 
 ،1978 سال  در  یافت.  ادامه  خارجی  نفوذ  پاکستان  با  دورتر  بطه  را  و 
زیر  کشور  و  شد  سرنگون  نظامی  خوننی  کودتای  در  داوود  حممد  رژمی 
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رهربی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، مجهوری دمکراتیک افغانستان 
نام یافت. رژمی این حزب به شکل های خمتلف تا سال 1992 ادامه یافت. 
در دوران اشغال افغانستان به وسیله احتاد شوروی، بنی 600000 تا دو 
میلیون نفر، اغلب غرینظامی، کشته شدند. در حدود شش میلیون نفر به 
پاکستان و ایران پناهنده شدند و در این دوران جنگ سرد بود که امریکا 
و  احزاب(  یا  )تنظیم  خمتلف  گروه های  به  خمفیانه  آموزش  و  مایل  کمک 
سرویس  طریق  از  را  اسالمی  جماهدین  دولیت  ضد  نریوهای  فرماندهان 
خمفی پاکستان، اینتر سرویسز اینتلیجنس )آی اس آی( شروع کرد. در پی 
خروج نریوهای شوروی در سال 1989، احتادهای سیاسی برای رهربی 
کشور شکست خورد. جنگ داخلی، به طور عمده میان فرماندهان خمتلف 
جماهدین به منایندگی از گروه های خمتلف قومی در کشور، شروع شد. این 
دوره از جنگ داخلی تا 1996 ادامه پیدا کرد و در این زمان طالبان، با 
پاکستان و محایت مایل عربستان سعودی، قدرت را در  نظامی  پشتیباین 
دست گرفتند. در دوره رژمی ایدیولوژیک طالبان، فضای ترس حاکم شد و 
این جو با ترکیب تفسریهای افرا طی از شریعت و سنت های قومی پشتون، 
سرکوب آزادی های فردی، نقض حقوق بشر در مقیاسی گسترده، حذف 
زنان از حوزه اجتماعی و محله خشونت آمیز به اعضای دیگر گروه های 
شاه  امحد  به رهربی  احتاد مشال  مقاومت  با  برقرار شد.  مذاهب  و  قومی 
مسعود و عبدالرشید دوستم در مقابل تالش طالبان برای برقراری »امارت 

افغانستان« جنگ داخلی ادامه پیدا کرد. 
با باال آمدن طالبان در دهه 1990، افغانستان به زمنی بازی تازه ای برای 
»بازی بزرگ« بنی قدرت های بنی املللی و منطقه ای تبدیل شد. منافع 
امریکا، انگلستان، روسیه، پاکستان، ایران، عربستان سعودی و بعضی از 
رقابت  در  افغانستان  داخلی  جنگ  نتیجه  از  مرکزی  آسیای  کشورهای 
را  متحد  ملل  سازمان  در  افغانستان  رمسی  مناینده  این که  وجود  با  بود. 
رییس مجهوری تبعیدی جماهدین برهان الدین رباین منصوب می کرد، یک 
غریب  پایتخت های  در  و  بود  فعال  طالبان  طرفدار  نریومند  فشاِر  گروه 
مورد استقبال قرار می گرفت. تا سال 2001، هر یک از کشورها علنا از 
گروه های مشخص افغاین محایت می کردند و این گروه ها به نوبه خود برای 
مقابله با خمالفان داخلی خود در پی کسب پشتیباین خارجی بودند. از آجنا 
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با  مذهیب  و  قومی  مشترک  پیوندهای  افغانستان  در  خمتلف  گروه های  که 
گروه های مشابه در کشورهای مهسایه داشتند، درگریی ها به منایندگی از 
کشورهای منطقه نتیجه برنامه های سیاسی، استراتژیک و امنییت متناقض 
بود. حضور میلیوهنا پناهنده از افغانستان در پاکستان و ایران این کشورها 
متام طرف های  به وسیله  افغاین  بسیج جوانان  برای  پرباری  به فضای  را 

ذینفع تبدیل می کرد. 
نقش پاکستان، که مدعی بود افغانستان »حوزه طبیعی نفوذ« آن است، در 
درگریی در افغانستان و پشتیباین آن از طالبان پیچیده تر از نقش هر کشور 
دیگر منطقه بود. رژمی پس از انقالب در ایران، با وجود جنگ هشت ساله 
خود با عراق، در درگریی های افغانستان رمسا از چندین حزب هزاره و به 
میزان کمتری از احزاب تاجیک محایت می کرد. تاجیکستان و ازبکستان 
نیز از تاثری جنگ داخلی افغانستان بر جوامع خود ابراز نگراین می کردند. 
از زمان پایان جنگ سرد، افغانستان کانون استراتژیک توجه قدرت های 
پرنفوذ باقی مانده است. سرنوشت آن به منافع متناقض انگلستان، امریکا 
و ناتو از یک طرف و روسیه، چنی و سازمان مهکاری شانگهای از طرف 
خورده  گره  منطقه  گستره  در  آن  متحدان  و  سعودی  عربستان  با  دیگر، 
فقدان  و  افغانستان  در  نریومند  مرکزی  قدرت  نبود  به  توجه  با  است. 
اتفاق نظر و اعتماد ملی در کشور، تبلیغ فرایندی صرفا به رهربی افغان ها 
غریواقعی  دریافیت  آشکارا  بگرید،  رانادیده  خارجی  طرف های  نفوذ  که 
کار  نفوذهای خارجی  این  وجود  که  پذیرفت  باید  است.  به صلح سازی 
ساخنت دولت - ملت و تضمنی صلحی پایدار در افغانستان را بسیار دشوار 

می سازد. 
2 ـ وجه قومی درگریی 

مریاث فرهنگی افغانستان هنوز فوق العاده است. در دوران باستان، منطقه 
افغانستان امروزی زیر حاکمیت هندوها و زردشتیان بود. در سال 305 
پیش از میالد، بوداییسم از هند به قلمروی پادشاهی باختری ها و سغدی ها 
رفت.  میان  از  تدریج  به  سپس  و  آورد،  تاب  را  اسالمی  فتوحات  آمد، 
مکاهنای باستاین زیادی، از مجله در دره بامیان و کابل، پس از سال 2001 
گودبرداری شده اند. افغانستان، گرچه به طور عمده دارای مجعیت مسلمان 



)سین و شیعه( است، دارای چند گروه اقلیت غری مسلمان1 نیز است که 
شاهدی بر گوناگوین مذهیب گذشته آن به مشار می رود. 

از 40 گروه قومی  بیش  دارای گروه های قومی خمتلفی است؛  افغانستان 
چند  ویژگی  دارد.  وجود  متفاوت  گویش  و  زبان   50 از  بیش  با  اصلی 
قومی افغانستان به این معناست که گوناگوین زباین و نیز دو زباین و چند 
زباین پدیده راجیی است. باید اضافه کرد که مفهوم قوم در افغانستان نه 
تنها به یک گروه فرهنگی یا ژنتیکی بلکه به قبیله ها، خانواده ها، مناطق 
جغرافیایی و حتا حرفه ها اطالق می شود. کوشش برای »اثبات« برتری 
عددی و مبارزه زباین برای تعینی زبان رمسی افغانستان بنی مردمان پشتو 
زبان و دری )فارسی( زبان یکی از تنش های اساسی در سیاست افغانستان 
بوده است. 2 فارسی، زبان عمومی خنبگان سیاسی )شامل کاخ سلطنیت( و 
باشندگان کابل بوده است؛ این زبان در سراسر قرهنای نوزدهم و بیستم 
برای ارتباط بنی گروه های خمتلف قومی و زباین افغانستان به کار می رفت. 
نبود اراده سیاسی، جنگ، حترک مجعییت و نامشخص بودن مرز افغانستان/

پاکستان بدین معناست که سرمشاری سراسری مجعیت در افغانستان هرگز 
اجنام نشده است و3 در نبود دولت- ملت نریومند، هویت ها بر اساس تعلق 

منطقه ای و قومی شکل می گریند.
افغانستان، از زمان پیدایش تا جنگ داخلی دهه 1990، به حلاظ سیاسی 
زیر تسلط پشتون ها بوده است؛ متام پادشاهان از این گروه بوده اند. تعادل 
که  می شد  اجیاد  تعریف شده،  مراتیب  سلسله  سیستم  یک  طریق  از  قومی 
بر اساس آن بعضی گروه های قومی از امتیازه ایی برخوردار بودند که از 
استبدادی  داوود  حممد  رژمی  و  پادشاهی  رژمی های  می شد.  دریغ  دیگران 
بودند و متام نارضایی ها، خواسته ها و آرماهنای به حق گروه های اقلیت 

قومی را زیر کنترل داشتند. 
مسأله  یک  عنوان  به  بیشتری  شدت  با  قومیت   ،1970 دهه  پایان  در 
سیاسی پدیدار شد و اکنون به عاملی اساسی در سیاست افغانستان تبدیل 

1  از جمله چندین هزار نفر سیک، هندو و مسیحی  و تعداد نامعلومی زردشتی و بودایی. یهودیان کابل به اسرائیل 
رفته اند. 

2  قانون اساسی کنونی هر دو زبان را به عنوان زبان رسمی کشور پذیرفته و به ازبکی نیز مقام زبان ملی داده است. 
3  چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر بدون وجود سرشماری جمعیت انجام شده است. بر این 

اساس، تعداد رای دهندگان و در صد مشارکت تنها برا ساس براوردها تعیین شده است. 
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اسالم،  یا  و/  کمونیسم  نام  زیر  ایدیولوژیک  احتادهای  فرای  است.  شده 
جمموعه های سیاسی بر اساس تعلق های قومی و منطقه ای متحد شده اند. 
پدیدار شدن جماهدین و مشارکت متام گروه های قومی در این جنبش در 
گروه های متفاوت سیاسی و نظامی باعث تبدیل گروه های غری پشتون به 
نریوهای پرنفوذ سیاسی شد. جنگ داخلی دهه 1990 به عنوان واکنشی 
به از دست رفنت رهربی احنصاری پشتون ها در صحنه سیاسی نیز تفسری 
شده است. بنابراین، جنگ داخلی بنی پشتون ها که می کوشیدند تسلط خود 
را دوباره برقرار کنند از یک طرف و گروه های هزاره، تاجیک و ازبک 
از طرف دیگر که خواهان منایندگی متناسب سیاسی در استقالل مناطق 
خود بودند، درگرفت. اوج گریی طالبان، که یک جنبش مذهیب پشتون به 
رهربی جماهدین سابقه دار بود، به پیچیدگی های جنگ در افغانستان افزود. 
در واقع، فرقه گرایی و افراطی گری مذهیب طالبان به استفاده آن ها از جنگ 
به عنوان ابزار اجیاد وحدت ملی و حتکیم سیاسی به وسیعتر کردن شکاف 

بنی گروه های خمتلف اجنامید. 
سال  در  که  است  مانده  پیچیده  قدر  مهان  افغانستان  قومی  وجه  امروز، 
2001 بود و به نظر می رسد که طرف های ذینفع بنی املللی آن را تشخیص 
ناعادالنه  را  مصاحله  فرایند  گروه ها  از  یکی  که  در صوریت  اما  نداده اند. 
بداند، نارضایی ها و رقابت های حاکم در جنگ داخلی بیش از سال 2001 

به سادگی می تواند دوباره پدیدار شود. 
3 – دالیل واقعی فقر در افغانستان 

هبداشت،  وضع  بدی  مثل  توسعه نیافتگی  با  مرتبط  نشانه های  و  فقر 
یب ثبایت  نتیجه  و  دلیل  انساین  تکراری  حبران های  و  بیکاری  یب سوادی، 
افغانستان به عنوان  افغانستان و درگریی جاری داخلی بوده اند. جایگاه 
با ضعیفترین حکومت داری، در  یکی از کم توسعه یافته ترین کشورها و 
به  وضعییت  در  کشور،  مجعییت  داده های  اساسی  فقدان  در  اخری  ده های 
به  امید  است.4  مشهود  توسعه،  در حال  کشورهای  دیگر  از  بدتر  مراتب 
گزارش  به  براوردها  است:  پاینی  استثنایی  حد  در  افغانستان  در  زندگی 

4  در جوالی 2011، برای اولین بار پس از سرشماری ناکامل 1979، یک سرشماری ابتدایی برگزار شد. آمار 
جمعیت به 29،8 میلیون نفر اصالح شد. براورد قبلی به میزان 33،6 میلیون نفر از سرشماری سال 1979 استنتاج شده 

بود. گمان می رود 2،7 میلیون افغانی هنوز در پاکستان و ایران پناهنده هستند. 
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سازمان هبداشت جهاین در سال 2009 بنی 45 تا 49،7 سال قرار دارند.5 
آمار مرگ ومری کودکان زیر پنج سال،که در حدود %10 براورد می شود، 
مرگومری  آمار  است.  زندگی  به  امید  پاینی  اساسی سطح  از عوامل  یکی 
مادران در زمان زامیان بسیار باال است. از هر 50 زن افغاین یک زن در 

زمان زامیان جان خود را از دست می دهد. 
آماری که در سرمشاری حمدود مجعیت در سال 2011 گردآوری شد نشان 
می دهد که افغانستان دارای ویژگی های کشوری در پایینترین سطح توسعه 
است. هرم مجعییت نشان می دهد که 42،3 در صد از مجعیت زیر 14 سال و 
تنها %2،4 65 سال و به باال سن دارد. افغانستان فقریترین کشور در آسیا 
برنامه توسعه سازمان  انساین  و در میان 187 کشور در فهرست توسعه 
ملل در سال 2011 در رتبه 172 قرار دارد. گزارش اخری بانک جهاین 
حاکی از اینست که این کشور در سال های آینده به شدت وابسته به کمک 
خارجی باقی خواهد ماند. کمک خارجی %92 کل هزینه عمومی در سال 
2011 را تشکیل می داد. از سال 2001 به بعد، پیشرفت نسیب در ارائه 
خدمات هبداشت اساسی،6 دسترسی به آموزش و پروژه های توسعه برای 

بازسازی این کشور جنگزده به دست آمده است. 
این وضعیت غم انگیز اقتصادی، به مهراه درگریی های جاری، راه را به 
روی قاچاق باز کرده است. قاچاق مواد خمدر با فاصله زیادی مهم ترین 
رشته قاچاق به مشار می رود و در اساس خود با یب ثبایت در افغانستان و 
با  افغانستان  براوردهای سازمان ملل،  بر اساس  کل منطقه مرتبط است. 
تامنی %90 تریاک جهان تأمنی کننده اصلی تریاک در جهان است. در سال 
2011، کشت خشخاش در مقایسه با 2010 هفت در صد و تولید تریاک 

%61 افزایش یافت.7 
تریاک اغلب به عنوان یکی از عوامل اصلی درگریی ها در افغانستان و یکی 
از موانع اساسی در مقابل صلح سازی تشخیص داده شده است. تولید مواد 
خمدر و کنترل بر صادرات آن عاملی تعینی کننده در سیاست های معطوف 

5  نگاه کنید به:
The World Factbook 2012 Washington, DC: Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/af.html and World Health Organisation, World Health Statistics, 2009

6  شهروندان افغانستان زمانی که با مشکالت اساسی سالمتی روبه رو می شوند به پاکستان، هند و ایران سفر می کنند. 
7  UNODC
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با مشارکت  ملل  اقدامایت که دولت و سازمان  با وجود  به قدرت است. 
از سال 2007  آن  تولید  آورده اند،  عمل  به  هند  دولت  و  آمریکا  ارتش 
قابل کنترل نبوده است. در سال 2011، %78 کشت خشخاش در کشور 
در پنج والیت از 34 والیت آن اجنام شد. قندهار و هلمند، دو والیت به 
شدت ناامن که حضور ارتش های امریکا و انگلستان در آن ها قابل توجه 
است، از مجله بزرگترین تولیدکنندگان به مشار می رفتند. تریاک 9 در صد 
از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. به عالوه، ثابت شده 
که طالبان و دیگر گروه های شورشی برای متویل عملیات خود به گرفنت 
مالیات از خشخاش کاران متکی هستند. گرچه جتارت تریاک منبع اصلی 
درامد شورشیان نیست، این جتارت نقش مهمی در متویل آن بازی می کند: 
%10 از درامد حمصول تریاک احتماال به دست طالبان می رسد، اما وضع 
%70 آن نامعلوم است و احتماال در رشوه ها و فساد دولیت جذب می شود. 
درآمد تولیدکنندگان حملی کم است. جمموعه این عوامل به روشین نشان 
بلندمدت  باید  افغانستان  در  صلح  برقرارکردن  برای  کوشش  که  می دهد 
باشد و پیچیدگی وضعیت سیاسی و اقتصادی اجتماعی در کشور را در 

نظر بگرید.



دو ـ فرایند بن و پیامدهای آن به مشکالت حقوق بشر پاسخ منی دهد 
1 ـ راه حل های شتاب زده و کوتاه بیین در فرایند مصاحله 

در  آمریکا  رهربی  به   2001 سال  نظامی  مداخله  اساسی  هدف های 
افغانستان برکنار کردن طالبان از قدرت و نابود کردن شبکه های القاعده 
روش  رخینت  دور  به  معنای  به  طالبان  کردن  برکنار  بودند.  کشور  در 
و  اصول  از  تازه  جمموعه  برقراری  و  آن ها  حکومت داری  سرکوب گرانه 
کشورهای  و  افغانستان  دولت  بود.  افغانستان  در  دموکراتیک  هنادهای 
غریب برای دستیایب به این هدف چند سال استراتژی متحدی را در پیش 
نشدند.  کنار گذاشته  از صحنه سیاسی  کامل  به طور  اما طالبان  گرفتند. 
بیانیه های خمتلف رهربی ایاالت متحده به تدریج »طالبان خوب و طالبان 
بد« را مطرح کرد و در را به روی مذاکرات با آن دسته از اعضای طالبان 
سال 2009،  پایان  در  گذاشت.  باز  می پذیرفتند  را  تازه  رژمی  اقتدار  که 
انکار  واقعیت غریقابل  با  تلفیق  در  افغانستان  در  نظامی  هزینه درگریی 
اُباما  باراک  نیامده بود، ریاست مجهوری  که پریوزی در جنگ به دست 
را بر آن داشت که گفتمان تازه ای درباره استراتژی آمریکا در افغانستان 
در  امریکا  نریوهای  مشار  در  موقیت  افزایش  اُباما  بگرید.  پیش  در  را 
افغانستان )مهزمان با خروج نریوها از عراق( و در پی آن انتقال تدرجیی 
مسئولیت های امنییت به دولت افغانستان را اعالم کرد. تاریخ خروج کامل 

متام نریوهای بنی املللی 31 دسامرب 2014 تعینی شد. 
گرفتند،  پیش  در  آن  بنی املللی  متحدان  و  امریکا  که  استراتژی  وجود  با 
قدرت شورشیان به طور منظم افزایش یافته است. در عنی حال، موارد 
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نقض حقوق بشر به دست نریوهای بنی املللی در مبارزه با شورشیان افزایش 
منایندگان  با  افغاین  سراسر  مذاکرات  اجیاد  برای  فراخوان هایی  و  یافت 
طالبان مطرح شد. در طی برگزاری جرگه صلح در کابل در جون 2010، 
 2010 اکتوبر  هفت  تاریخ  در  عضو   68 از  متشکل  صلح  عایل  شورای 
مجهور  رییس  رباین،  برهان الدین  ریاست  به  شورا،  این  یافت.  گشایش 
پیشنی افغانستان، هدف تسهیل گفتگوهای صلح با طالبان و دیگر نریوهای 
شورشی را دنبال می کرد. شورشیان رباین را در تاریخ 20 سپتامرب 2011 
با فرایند  به قتل رساندند. 1 این اقدام به ترور شک و تردیدهای مرتبط 
صلح را آشکار کرد، اما باعث توقف گفتگوها نشد. در نتیجه ترور رباین، 
آینده گفتگوهای صلح نیز به دستور کار جرگه کابل در تاریخ -19 16 
نومرب 2011 افزوده شد. در این زمان آشکار شد که دولت کرزی در پی 
کسب توافق با استراتژی تازه خود برای مذاکره درباره صلح به هر قیمیت 
با طالبان است. در این جرگه، که یک گردمهایی از به اصطالح افغان های 
سرشناس است، در حدود دو هزار نفر از منایندگان برگزیده و منصوب از 
سراسر کشور شرکت کردند. ابتدا بنا بود این جرگه نقش مشوریت داشته 
باشد، اما سپس از آن برای مشروعیت خبشیدن به یک سری از تصمیم های 
اجرایی استفاده شد و به دولت کمک کرد که پارملان را دور بزند. بعضی 
از منایندگان ُرک گوی جامعه مدین افغانستان، از مجله گروه های حقوق 
بشر و حقوق زنان، سالمت این فرایند را مورد تردید قرار دادند و اظهار 
کردند که این فرایند حقوق زنان را به خطر میاندازد و تضمیین برای پایان 
دادن به معافیت از جمازات متهمان ارتکاب نقض حقوق بشر ارائه منی کند. 
مشارکت اولیه دولت افغانستان )و متحدان آن( در اجیاد فرایندهای عدالت 

انتقایل کامال از دستور کار کنار گذاشته شد. 
از اجیاد دفتر ارتباطی طالبان در دوحه، قطر، گام  با طالبان پس  گفتگو 
ایاالت   ،2011 دسامرب   27 تاریخ  در  برداشت.  پیش  به  کننده ای  تعینی 
متحده و آملان از ابتکار ریاست مجهوری کرزی در پیگریی این گفتگوها 
متام  از  متناقض  پیام های  و  نشیب ها  و  فراز  وجود  با  کردند.  پشتیباین 
طرف ها، مذاکره درباره توافق صلحی که طالبان را در بر بگرید در مرکز 

گفتگوهای دیپلماتیک باقی مانده است.  
1  احتماال طالبان، شبکه حقانی یا اعضای القاعده 
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در این چارچوب، کنفرانس های صلح و امنیت که در پایان 2011 برگزار 
شد بیشتر منایشی به نظر مریسند و آشکارا در تناقض با فرایند مصاحله 
در افغانستان قرار دارند. برای منونه، کنفرانس استانبول در تاریخ 2 نومرب 
2011، افغانستان و کشورهای مهسایه آن را برای تعینی یک نقشه راه به 
منظور پیشربد »امنیت و مهکاری منطقه ای« گرد هم آورد. بیانیه هنایی این 
کنفرانس،2 که عزم کشورهای امضا کننده را برای »مبارزه با تروریسم و از 
بنی بردن آن در هر شکل و منودی و افراط گرایی خشونت آمیز و پیشگریی 
از پیدایش پناه گاه های امن برای تروریست ها و تروریسم در منطقه« ابراز 
کرد، با تالش های موازی افغانستان برای مصاحله با طالبان در تناقض بود. 
بیانیه ای که در پی کنفرانس بن در تاریخ 5 دسامرب 2011 صادر شد و 
تعهد افغانستان را برای تأمنی فرایند صلح و مصاحله به رهربی افغان ها 
مهزمان با رعایت حقوق بشر و هنادهای دموکراتیک کشور مورد تأکید 
دوباره قرارداد، از این هم کمتر قانع کننده بود.3 این تردید و ناباوری زماین 
تأیید شد که دو مببگذاری فرقه گرایانه یب سابقه در تاریخ 6 دسامرب 2011، 

58 نفر را در مزار شریف و کابل کشت. 
به طور خالصه، استراتژی که دولت افغانستان به تازگی برای پیشربد صلح 
در کشور در پیش گرفته است در هبترین حالت تردیدآمیز به نظر می رسد. 

به بیان کارشناس افغاین، امحد شجاع: 
طالبان تاکنون دولت افغانستان را کامال به حاشیه رانده اند و نشان داده اند 
که تنها با ایاالت متحده مایل به گفتگو هستند. آن ها نه به عنوان شورشیان، 
بلکه به عنوان امارت اسالمی افغانستان – دولت مشروع کشور- مشارکت 
می کنند که هدفشان گفتگو درباره خروج نریوهای اشغالگر خارجی است؛ 
و به این ترتیب، شورای عایل صلح افغانستان بیکار نشسته است در حایل 
که طالبان با ایاالت متحده امریکا گفتوگو می کنند. به مهنی ترتیب، جامعه 
به  این حذف  کنار گذاشته شده اند.  افغانستان  و گروه های سیاسی  مدین 

2  این بیانیه در تاریخ 2 نوامبر 2011 به وسیله کشورهای " قلب آسیا"، شامل جمهوری اسالمی افغانستان، جمهوری 
خلق چین، جمهوری هند، جمهوری اسالمی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسالمی 

پاکستان، فدراسیون روسیه، پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و امارا ت 
متحده عربی تصویب شد. 

3 نگاه کنید به نتایج کنفرانس بن، 5 دسامبر 2011، در 
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/
contentblob/603684/publicationFile/162760/Conference_Conclusions_-_International_Afghanistan_
Conference_Bonn_2011_engl.pdf;jsessionid=2C673C50B0C6D5C573726583564520F2
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این معناست که منافع زنان، اقلیت ها و خمالفان سیاسی در گفتگوها مطرح 
منی شود.4  

این استراتژی با 10 سال فعالیت برای بنا کردن هنادهای دموکراتیک و 
حاکمیت قانون با هدف پایان دادن به فصل طالبان و بازگشت آن ها به 
بعد چندین  به  از سال 2001  بنی املللی  جامعه  است.  تناقض  در  قدرت 
بازسازی  برای  و تالش های خود  است  مرتکب شده  استراتژیک  اشتباه 
افغانستان و بنیانگذاری یک دموکراسی با ثبات را به خطر انداخته است. 
این جامعه، افغانستان را در رویارویی با دوره دیگری از عدم اطمینان و 

یب ثبایت ترک می کند. 
2 ـ شکست قابل پیش بیین استراتژی خروج 

قرار است نریوهای افغاین تا پایان 2014 مسئولیت کامل امنیت ملی را 
به عهده بگریند. از زماین که این تصمیم در مارچ 2011 گرفته شد، انتقال 
مسئولیت امنییت به اولویت استراتژیک جامعه بنی املللی تبدیل شده است تا 
خروج شتابان آن را از افغانستان اجنام پذیر کند و امید به حفظ صلح در 

کشور را پس از 2014 افزایش دهد. 
در یکی از نشست های وزرای ناتو در بلژیک در فوریه 2012، ایاالت 
افغانستان  ملی  امنیت  برای کاهش نریوهای  را  پیشنهادی  امریکا  متحده 
حاضر  حال  در  که  پولیس(  و  هوایی  نریوی  افغانستان،  ارتش  )شامل 
300000 نفر هستند، ارائه کرد. این نریو هنوز در حال رشد است تا در 
تازه پیشنهادی  یابد. طرح  نفر دست  به هدف 352000  سپتامرب 2012 
امریکا دستیایب به تعداد 352000 نفر و حفظ این تعداد را تنها تا پایان 
باید  افغانستان  ملی  امنییت  نریوهای  زمان  آن  در  و  دربرمی گرید   2014
برسند.5  نفر   220000 تعداد  به  و  کنند  شروع  را  نریوها  تعداد  کاهش 
و  است  بیشتر  مسئولیت  پذیرش  خواهان  نریوها  این  از  ناتو  مهزمان، 

می خواهد آن ها در درگریی های خط اول جبهه با طالبان شرکت منایند. 

4  احمد شجاع، "از گفتگوهای صلح با طالبان چه انتظاری باید داشت"، 5 جنوری 2012، خبرگزاری سازمان ملل، 
http://www.undispatch.com/what-to-expect-from-peace-talks-with-the-taliban :در

 CJ Radin, “Cutting the Afghan Security Forces: economics trumps military :5 برای اطالعات بیشتر، نگاه کنید به
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2012/02/cutting_ در ،Threat Matrix ،2012 فوریه necessity، 28

.the_afghan_security_fo.php
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ایاالت متحده امریکا و ناتو خبش اعظم هزینه های نریوهای امنیت ملی 
این  نگهداری  برای  شده  براورد  هزینه های  می کنند.  تامنی  را  افغانستان 
نریوها به تعداد 352000 نفر در حدود 6 بیلیون دالر آمریکایی است. بنا 
به گزارش ها، هدف امریکا کاسنت از این هزینه ها به میزان یک سوم، تا 
4،1 بیلیون دالر است؛ به مهنی دلیل ایاالت متحده آمریکا و ناتو خواهان 
روشن  هستند.  نفر   220000 به  نفر   352000 از  نریوها  تعداد  کاهش 
مرحله  آن  در  خود  آسیب پذیری  و   2014 از  پس  افغانستان  که  نیست 
چگونه مشکل امنیت را حل خواهد کرد. به گفته وزیر دفاع افغانستان، 
بر  باید  افغان[  نریوهای  تعداد  ]از  »کاهش  وردک:  عبدالرحیم  جنرال 
شد؛  خواهد  افتضاح  درغریاین صورت،  باشد.  استوار  حملی  واقعیت های 
به دست  مال  دادن خون و  با  ما  که  متام دستاوردهایی  انداخنت  به خطر 
آورده امی فاجعه خواهد بود.6 در واقع، یکی دیگر از نگراین های مهم، اثری 
است که مرخص کردن 132000 سرباز افغاین از خدمت بر ثبات کشور 

خواهد داشت.«
امروز باید پرسید آیا ساخنت ارتش و نریوی پولیس مستقل و موثر افغان 
در چننی مدت کوتاهی عملی است. در واقع، این کشور هرگز نریوهای 
این خطر  نشانگر  بسیاری  عوامل  و  است  نداشته  باثبات  و  دامیی  امنییت 
از  یا  یا خنواهد شورش را متوقف کند  نتواند و  هستند که نریوی کنوین 

ارتکاب نقض حقوق بشر خودداری مناید.7 
با وجود این که آموزش و سرپرسیت نریوهای امنییت افغانستان، از مجله 
مدت جلسه های آموزش، به تازگی هبتر شده است، هنوز مانع های اساسی 
در زمینه توانایی و مسئولیت پذیری وجود دارد که باید مورد توجه قرار 
گرید. خبش قابل توجهی از مردم نریوی پولیس را به ویژه هتاک، فاسد 

6  جنرا ل افغانی زنگ خطر را در مورد برنامه امریکا برای کاهش نیروهای امنیتی به صدا دراورد، 18 فوریه 2012، 
http://www.foxnews.com/world/2012/02/18/afghan-general-sounds-alarm-on-us-plan-to- وال استریت جورنال، در

./cut-local-security-forces

7 تولید ناخالص داخلی افغانستان در حدود 15 بیلیون دالرا مریکایی در سال است. مجموع درامد دولت در سال 3 
بیلیون دالر امریکایی است. تنها  بخشی از این درامد در اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار خواهد گرفت. به 

طور واقعی، سهم دولت افغانستان در تمویل این نیروها نمی تواند از 500 میلیون دالر در سال فرا تر برود، و این میزان 
برای نگهداری 30000 نیرو کافی است. تمامی نیاز مالی نیروهای امنیت ملی افغانستان در حال حاضر با کمک امریکا 

و کمک های کوچک از سایر کشورهای عضو ناتو و صندوق مالی ویژه نظم و قانون از طرف ژاپن تامین می شود. 
Threat Matrix، http://www. سپتامبر 2011،  در CJ Radin,“Funding the Afghan security forces”، 16 نگاه کنید به

longwarjournal.org/threatmatrix/archives/2011/09/funding_the_afghan_national_se.php#ixzz1tKnTs1by



تازگی جذب شده اند  به  که  )اغلب نریوهای جواین  و یب کفایت می دانند 
از شرکت پولیس  یا کم سواد هستند(. گزارش های اخری حاکی  یب سواد 
در نقض جدی حقوق بشر ازمجله شکنجه، خشونت، سوء استفاده جنسی، 
محله های بدون جموز، قتل های فرا قضایی، ناپدید شدن قهری و بدرفتاری 
با زندانیان است. با توجه به مسائل پریامون بررسی صالحیت، فرماندهی 
نریوهای  است و خطر  افغانستان حبث انگیز  پولیس  از  استفاده  کنترل،  و 
شبه نظامی با تعصب قومی یا سیاسی دوباره در حال پدیدار شدن است.8 
در  آن  عملیات  و  نیست  برخوردار  اقدام  برای  کایف  جتهیزات  از  ارتش 
است.  نظامی شده  غری  زیاد  تلفات  باعث  "مستقل"  پوشش  مورد  مناطق 
بشر  حقوق  نقض  درباره  حتقیق  برای  کایف  توانایی  از  ارتش  دراین حال 

برخوردار نیست و به قربانیان غرامت مناسب عرضه منی شود. 
با در نظر گرفنت سطح نگران کننده خشونت علیه زنان در افغانستان – که 
بنا به براوردها %90 از آنان در معرض خشونت رواین و یا جسماین و 
خشونت جنسی قرار گرفته اند- دولت افغانستان تعداد کایف از زنان را در 
نریوهای امنییت خود به کار نگرفته است. در حال حاضر در حدود 1200 
زن خدمت می کنند، که این تعداد کمتر از %0،5 کل پرسنل است. به عالوه 
امور زنان  پولیس در زمینه  برای آموزش  بلندمدت  برنامه های مشخص 

برای اجیاد تغیری در تفکر ضروری است. 
برنامه صلح و بازپذیری افغانستان، که دولت افغانستان در جوالی 2010 
آغاز کرد و قرار است در 2014 به پایان برسد، دومنی خبش از استراتژی 
طریق  از  آن  رهربی  و  شورش  تضعیف  برنامه  این  هدف  است.  خروج 
از  نفر  اواخر آگوست 2011، 3000  تا  برنامه  این  است.  مذاکره  فرایند 
شورشیان عادی را به جامعه بازگردانده بود. این عده خشونت را حمکوم 
قانون  بودند  بریده و توافق کرده  با تروریست ها  پیوندهای شان را  کرده، 
اساسی افغانستان را رعایت کنند. با وجود این، مشکالت آن ها مورد توجه 
قرار نگرفته و امکان امرار معاش کایف در اختیار آن ها گذاشته نشده است. 
این وضعیت، در کنار نبود مکانیسم های کارآمد بررسی، می تواند به حضور 

8  فقط آن را میلیشیا ننامید: معافیت از مجازات، نیروهای میلیشیا و "نیروی پولیس افغانستان "، دیده بان حقوق بشر، 
سپتامبر 2011  
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به اصطالح  با  مرتبط  شبه نظامی  نریوهای  پیشنی  اعضای  گسترش  به  رو 
جنگساالران و پیشینه ارتکاب نقض جدی حقوق بشر در نریوهای امنیت 

ملی بینجامد. 
از سال 2001 به بعد، تالش های هنچندان جدی و نااستوار جامعه بنی املللی 
پیدایش قوه قضاییه یب سامان،  به  در جهت اصالحات حقوقی و قضایی 
ناکارآمد، فاسد و گاهی خمرب کنوین اجنامی ده است. در نتیجه، معافیت از 
جمازات حاکم شده است و مکانیسم های سیار عدیل رشد کرده اند )نگاه 

کنید به خبش سوم(. 
3 ـ عملیات و تبلیغات طالبان به حقوق بشر ضربه می زنند 

ایدئولوژی طالبان هنوز به مهان میزان زمان حاکمیت آن ها خمرب باقی مانده 
است و طالبان از آن پس اراده و توانایی خود را برای اجنام مهان نوع 

موارد نقض حقوق بشر را به ویژه نسبت به زنان نشان داده اند. 
جنگ لفظی ظریفی که از سال 2001 به بعد در کنار جنگ علیه شورشیان 
بر آن  را  افغانستان و شرکای بنی املللی آن  بوده است، دولت  در جریان 
داشته است که بنی طالبان »میانه رو« و »تندرو« تفاوت قایل شوند. گروه 
این  است.9  شده  شناخته  موجه  گفتگوی  عنوان طرف  به  تدریج  به  اول 
چرخش در اثر متایل بنی املللی و نیز فعالیت دستگاه تبلیغایت طالبان برای 
این گروه در سطح بنی املللی ممکن شده است.10  به چهره  هببود خبشیدن 
به  را  طالبان  دسترسی  توانایی  خویب  به  بن  کنفرانس  به  منتهی  فرایند 
تریبون های ملی و بنی املللی و پخش نظریات خود به عنوان »صدای متحد 

افغانستان« در فرایند صلح و مصاحله نشان داد. 
مقاومت  قرن  درباره »چندین  لفاظی  با  ویژه  به  و  اول  طالبان در درجه 
و  آن  تغیریناپذیری  اصطالح  به  خارجی«،  دخالت  برابر  در  افغانستان 
پیوند ذایت با ساختارهای قدرت و موازین سنیت قبیله ای می پردازند. این 
نوع تقلیل گرایی فرهنگی، پیچیدگی جامعه افغانستان را – که گوناگوین 

9 »پاکستان- افغانستان- امریکا برای حذف نام طالبان از فهرست سازمان ملل همکاری می کنند«، 27 آپریل 2012، 
http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-04/27/c_131556890.htm :بخش انگلیسی خبرگزاری شین هوا، در

http:// :10 برای شرح کامل تبلیغات طالبان و دست یافتن به نشریات آن ها، نگاه کنید به دیده بان تبلیغات طالبان، در
http:// :و وب سایت آن ها که کامال ضد دولت افغانستان است، در /milnewsca.wordpress.com/tag/voice-of-jihad

shahamat-farsi.com
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اجتماعی - سیاسی و کثرت گرایی از ویژگی های آن است- انکار می کند. 
تضعیف  طالبان،  سیاسی  و  ایدیولوژیک  برنامه  حتمیل  هدف  با  کار  این 
رویه های  از  بعضی  توجیه  و  دیگر  اجتماعی  مترقی  پروژه های  موقعیت 
بنی املللی  تعهدهای  و  افغانستان  اساسی  قانون  آشکار  ناقض  »فرهنگی« 
که  است  این  طالبان  استدالل  ویژه،  به  می گرید.  اجنام  آن  بشری  حقوق 
نظر به سنت های فرهنگی افغانستان مدارس عمومی برای دختران مناسب 
نیستند: در نتیجه، آن ها توصیه می کنند که متام مدارس در داخل مساجد 
آپریل 2012،  کنند. در  را رعایت  تفکیک جنسییت  باشند و  قرار داشته 
طالبان در حدود 50 مدرسه را در جنوب شرقی افغانستان به طور کامل 
یا بعضًا خبشی از آن را تعطیل کردند. این پیام به سرعت پخش شد که 
طالبان به معلمان و خانواده ها اخطار کرده اند که کودکان را در مزنل نگه 
 36000 از  نیمی  حدود  در  افغانستان،  در  مسئوالن  اعالم  به  بنا  دارند. 
دانش آموزی که معموال در والیت جنویب غزین به مدرسه می روند، تسلیم 
مدرسه  دهها  طالبان  گذشته،  سال  چند  ظرف  در  شده اند.  طالبان  هتدید 
ـ به ویژه مدارس دختران ـ را در خبش های خمتلف کشور بسته اند یا به 
حال تعلیق درآورده اند. تعطیلی گسترده مدارس در والیت غزین یکی از 
آشکارترین نشانه های توانایی شورشیان، عالوه بر مبارزه با نریوهای ناتو 
متویل  که  است  اجتماعی  اساسی  کردن حقوق  برای حمدود  افغانستان،  و 

کننده های غریب یک دهه برای تقویت آن ها وقت صرف کرده اند.11  
طالبان، به عنوان خبشی از تبلیغات خود، ات هام های خود علیه نریوهای 
مردم  »دمشنان  عنوان  به  نریوها  این  داده اند.  گسترش  نیز  را  بنی املللی 
افغانستان«، دلیل اصلی یب ثبایت و تنها جمرمان جنایت های علیه غرینظامیان 
به  تالش سرعت خبشیدن  این  از  هدف  می شوند.  توصیف  افغانستان  در 
خروج نریوهای بنی املللی از کشور و در عنی حال منایاندن طالبان به عنوان 
حامیان مردم افغانستان است. آن ها متام جنایت هایی را که گویا به دست 
طالبان اجنام می شود به خارج نسبت می دهند و محله های انتحاری را به 

عنوان نتیجه تنفر افغان ها از نریوهای بنی املللی توصیف می کنند. 

11 کوین سیف )Kevin Sieff(، »طالبان ده ها مدرسه را تعطیل کردند«، 26 آپریل 2012، واشنگتن پست، در
 http://www.washingtonpost.com/world/taliban-closes-dozens-of-afghan-schools/2012/04/26/gIQA7IzUjT_story.
html.
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منابع  و  درآورند  احنصار خود  در  را  رسانه ها  می کوشند  طالبان مهچننی 
دیگر اطالعات را سانسور کنند. به نظر آن ها روزنامه نگاران مستقل که 
درباره تلفات غرینظامیان افغاین گزارش می دهند باعث می شوند که مردم 
افغانستان تصویری منفی از طالبان داشته باشند. با وادار کردن رسانه ها 
به سکوت، طالبان می کوشند زمینه مناسیب برای بازگشت خود به قدرت 
فراهم کنند. آن ها دارای دستگاه ارتباطایت بسیار کارآمدی هستند که با 
استفاده از آخرین فناوری ها به آن ها امکان ارتباط سریع و گسترده در 
سطح ملی و بنی املللی را می دهد. آن ها این فناوری ها را به تناسب برای 
خماطبان خود به کار می گریند، چه خماطبان عمومی یب سواد )با استفاده از 
رادیو، برنامه های تلویزیوین، شعرخواین آنالین، دی وی دی، ام پی 3( یا 
خماطبان بنی املللی )وبسایت هایی به پنج زبان، چندین جمله و روزنامه، و 

نشریات اطالع رساین(. 
به ویژه قابل توجه است که طالبان به طور آشکار با هنادهای دموکراتیک 
افغانستان خمالفت کرده اند. آن ها به رای دهندگان اخطار کرده و در زمان 
انتخابات مردم را ترسانده و جمازات کرده اند. مشخص نیست که آن ها در 
گفتگوهای اخری خود با دولت های خمتلف و مذاکره کنندگان بنی املللی تا 
چه میزان آمادگی خود را برای پذیرش متامی یا »جنبه هایی« از قانون 
اساسی افغانستان، قواننی جاری و تعهدهای بنی املللی، به ویژه در زمینه 
با  طالبان  کرده اند.  اعالم  مطبوعات  آزادی  و  زنان  حقوق  بشر،  حقوق 
صدای بلند فساد دولیت را حمکوم کرده و قانوین بودن دولت و هنادهای 

دموکراتیک را به چالش کشیده اند. 
پارملان  گذاشنت  کنار  با  است  کوشیده  افغانستان  دولت  رهربی  مهزمان، 
به  توسل  افزایش  با  است،  جاری  سیاست  با  خمالف  اعضای  دارای  که 
هنادهای موازی و سیاسی موردی و غری انتخایب مثل شورای عایل صلح 

و لویه جرگه ها خود را در نظر طالبان مشروع جلوه دهد. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که طالبان بارها آن را حمکوم کرده 
است، در چند سال گذشته به تدریج به حاشیه رانده شده و زیر فشار قرار 
فرایند صلح  در  آن  نقش  و  توصیه ها  پاینی(.  در  کنید  )نگاه  است  گرفته 
کمیسیون  اول،  دوره های  برخالف  است.  یافته  کاهش  منادین  موقعییت  به 
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کنندگان  متویل  بنی املللی  کنفرانس های  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
در لندن، کابل و بن در حاشیه از امکان اظهارنظر برخوردار شده است. 
آخرین  از  پیش  بود  قرار  که  منازعه  درباره  کمیسیون  این  مهم  گزارش 

انتخابات منتشر شود هنوز منتشر نشده است. 
مرجع  )یک  علما  شورای  بیانیه های  از  کشور  رهربی  ترتیب،  مهنی  به 
پنج  مصوبه  از  مجله  از  است،  کرده  محایت  مذهیب(  مشوریت  کار  حمافظه 
ماده ای مارچ 201212 درباره مسائل خمتلف که طوالین ترین ماده آن، ماده 
پنجم، درباره زنان، حقوق و تعهدات آن ها و یادآور حذف آن ها در دوران 
حاکمیت طالبان بود. این مصوبه می گوید »مرد اصل و زن فرع« است؛ 
زنان باید از اختالط با مردان بیگانه در عرصه های خمتلف اجتماعی، مانند 
تعلیم، حتصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زنده گی دوری جویند؛ به عالوه به 
زنان دستور »اجتناب از سفر بدون حمرم شرعی« می دهد. رییس مجهوری 

کرزی محایت رمسی خود را از مصوبه شورای علما اعالم کرد. 
در فوریه 2012، وزیر فرهنگ سید خمدوم رهنی خواست که »جمریان زن 
از منایش سر برهنه و آرایش غلیظ پرهیز كنند« و اضافه کرد که این مسأله 
وزارختانه  این  دستور  می شود.  خصوصی  و  دولیت  تلویزیون های  شامل 
غافلگریکننده بود. متام جمریان زن با پوشش سر ظاهر می شوند و این نظر 
مطرح شد که هدف از این دستور تأثری گذاشنت بر طالبان از طریق تسلیم 
نشان  واکنش  فوری  رسانه ها  است.  شده  صادر  آن ها  نظریات  به  شدن 
دادند. آن ها ابراز نگراین کردند که این فشار آغازی برای حمدودیت های 
رسانه ای به خاطر طالبان است. به گزارش دیدبان رسانه ها، ین، منونه های 
متعدد فشار بر مطبوعات در سال گذشته از مجله شامل اسید پاشی به یک 
روزنامه نگار باسابقه افغاین و جلوگریی از منایش یک سریال خانوادگی 

ترکی بوده اند.13 
نکردن  برگزار  احتمال  به  دولیت  مقامات  اخری  اشاره های  این،  بر  عالوه 
ائتالف  در  گذار  دولت  یک  اعالم  )و  مجهوری  ریاست  آینده  انتخابات 

 .http://president.gov.af/fa/news/7489 :12  متن کامل بیانیه شورای علما را می توان در سایت ریاست جمهوری دید
http://afghanistananalysis.wordpress.com/2012/03/04/english- :ترجمه انگلیسی آن را از اینجا دریافت کنید

/translation-of-ulema-councils-declaration-about-women

13  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/9083480/Afghan-female-TV-presenters-asked-
to-wear-headscarvesand
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و  انتخابات  تاریخ  تغیری  احتمال  حکمتیار(،  اسالمی  حزب  و  طالبان  با 
حتا تغیری احتمایل در قانون اساسی برای ممکن ساخنت دور سوم ریاست 
مجهوری کرزی، شک و تردیدهای مردم را نسبت به امکان دستاندازی به 

فرایند دموکراتیک تقویت کرده است. 
نتایج آیت این گونه روندها می تواند بسیار گسترده باشد. اول این که ممکن 
است شهروندان افغانستان از حق قانوین خود برای رای دادن و حاکمیت 
منایندگاین که به طور دموکراتیک انتخاب می شوند حمروم شوند. به عالوه، 
مقابله با مشروعیت هنادهای استوار بر قانون می تواند به سادگی به برچیدن 
حقوق بشر مورد محایت آن ها بینجامد. در کل، به نظر می رسد که طالبان 
با استفاده از احساسات ملی گرایانه و توسل به مهبستگی  موفق شده اند 
از  که غرینظامیان  درگریی  مناطق  در  ویژه  به  منطقه ای،  و  ایدیولوژیک 
حضور نریوهای بنی املللی زیان دیده اند، محایت کسب کنند. آن ها مهچننی 
بلندپایه دولیت  از محایت در میان مقامات  به طور مستقیم و غریمستقیم 
محایت خبش های  نشده اند  موفق  آن ها  این،  وجود  با  هستند.  برخوردار 
دیگری به جز حامیان اساسی خود در گذشته را به دست بیاورند و دیگر 
مردم و مناطق کشور به آن ها به چشم دمشن و با ترس نگاه می کنند. ضعف 
هنادهای دموکراتیک افغانستان و نبود حاکمیت قانون در کشور به طالبان 
امکان می دهد خود را به عنوان نریوی سیاسی- نظامی جایگزین مطرح 
کنند. در خبش بعدی کاسیت های دولت افغانستان و جامعه بنی املللی را در 
حاکمیت  پایه  بر  قضایی  کارکردی  نریومند  سیستم  بنیادهای  کردن  برپا 
قانون و محایت از حقوق بشر متام مردم افغانستان را بررسی خواهیم کرد.  





سه ـ نظام عدیل و حاکمیت قانون زیر محله
کوتاه بیین و اقدامات متناقض به روشین در مشکالت رویاروی نظام عدیل 
به دوش می کشد،  را  باِر چند دهه جنگ و جناح بندی ها  که  افغانستان، 
عدیل  نظام  از  محایت  برای  بنی املللی  جامعه  اخری  تصمیم  است.  منایان 
غریرمسی و »اصالح« آن در مغایرت با تعهد قبلی برای برقراری حاکمیت 
قانون در افغانستان است و پیامدهای تصمیم گریی بر پایه مصلحت را به 

منایش می گذارد.
در چارچوب اصالح قضایی، دادن اولویت به حقوق بشر در هتیه قانون 
اساسی سال 2004 و تصویب چندین کنوانسیون حقوق بشری اقدامات 
مثبیت هستند؛ اما برای محایت موثر از حقوق مردم افغانستان در عمل به 

هیچ وجه کایف نیستند و با موانع متعدد هنادینه و حقوقی روبرو هستند. 
1 ـ اولویت حقوق بشر 

نظام عدیل افغانستان از ویژگی هایی مثل چندگانگی منابع و راه کارهای 
حقوقی برخوردار است که در هنایت باعث وجود جمموعه های متناقض 
اساسی  قانون  در  اهبامی  هیچ  این،  با وجود  قضایی می شود.  موازین  از 
بر  بشری  حقوق  تعهدات  اولویت  باره  در  بنی املللی  حقوق  یا  افغانستان 
که  افغانستان،  اساسی  قانون  ندارد.  وجود  کشور  در  دیگر  قواننی  متام 
را مورد  بشر  به حقوق  تعهد کشور  به صراحت  در 2004 تصویب شد، 
بشر،  حقوق  جهاین  اعالمیه  در  مذکور  حقوق  اکثر  می دهد.  قرار  تاکید 
میثاق بنی املللی حقوق مدین و سیاسی و میثاق بنی املللی حقوق اقتصادی، 
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اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی گنجانده شده اند. بعضی از این حقوق 
و آزادی ها صریح و مطلق هستند. یک منونه مهم در مواد عدم تبعیض و 
برابری شهروندان افغانستان دیده می شود. ماده 22 قانون اساسی می گوید: 
»اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارا ى حقوق و وجایب 
اسالمی  کشورهای  اساسی  قواننی  در  تصریح  نوع  این  مساوى« هستند. 
نادر است. مهانطور که حمقق حممودی خاطرنشان می سازد، مهنی واقعیت 
که »رهرب کشور، ریاست مجهوری، بر اساس ماده 60 می تواند مرد یا زن 

باشد« در چارچوب اسالمی غریمعمول است. 
موضوع مهم دیگر این است که ماده 6 »عدالت اجتماعی، حفظ کرامت 
دولت  اساسی  تعهدات  را  دموکراسی«  بشر، حتقق  انساین، محایت حقوق 
با  قرار گرفته است.  نامی ده است.1 آزادی دین در ماده 2 مورد محایت 
قانون  این  افغانستان است،  قانون اساسی اسالم دین  به  بنا  این که  وجود 
مشخص می سازد که پریوان سایر ادیان در پریوى از دین و اجراى مراسم 

دیین شان آزاد هستند. ماده 6 برابری بنی مهه اقوام را مقرر می دارد. 
آزادی نشر به متام زبان ها در ماده 16 و به مهنی ترتیب آزادی بیان و تشکل 
در ماده های 34 و 35 اعالم شده است. ماده 4 بر ماهیت دموکراتیک )در 
مقایسه با دیین( دولت تأکید می کند و حاکمیت ملی را برخالف کشورهای 

دیگر اسالمی، مثل ایران و سودان، متعلق به مردم می داند نه به اهلل. 
قانون اساسی مهچننی مقررات مشخص حقوق بشری ویژه قانون کیفری 
و آینی دادرسی را دربرگرفته است. ماده 26 جمازات دسته مجعی را ممنوع 
می کند.2 با توجه به این که بر اساس رسم های قبیله ای اغلب جمازات های 
 40 تا   26 ماده های  است.  مهم  مقررات  این  می شود،  تأیید  دسته مجعی 
بر  در  را  اساسی  اصل  این  و  را تضمنی می کنند  دادرسی  قانوین  موازین 
می گریند که »هیچ شخص را منی توان جمازات منود، مگر به حکم حمکمه با 
صالحیت و مطابق با احکام قانوین که قبل از ارتکاب فعل مورد ات هام 

1  »دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق 
دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد،« 

قانون اساسی سال 2004 افغانستان، ماده 6 
2  »تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند،« قانون اساسی سال 2004 

افغانستان، ماده 26
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نافذ گردیده باشد.«3 ماده 29 جمازات بدین را که در قانون شریعت )مثل 
سنگسار، قطع عضو( جماز است، ممنوع کرده است: »تعینی جزایی که خمالف 
تعینی   31 ماده  اساس  بر  عالوه،  به  است.«  ممنوع  باشد،  انساین  کرامت 
وکیل مدافع برای متهمان یب بضاعت رایگان است. برخالف عملکرد سنیت 
اعالم می دارد: »ملکیت هیچ شخص،  ماده 40  قبیله ای عدیل،  نظام های 

بدون حکم قانون و فیصله حمکمه با صالحیت مصادره منی شود.« 
این جمموعه نریومند قواننی حقوق بشری و تبعیت حقوق قبیله ای و دیین از 
حقوق قانوین در ماده 7 مورد تأکید قرار گرفته است: »دولت منشور ملل 
متحد، معاهدات بنی الدول، میثاق های بنی املللی که افغانستان به آن ملحق 
شده است و اعالمیه جهاین حقوق بشر را رعایت می کند.« گویا این اصل 
نیز در قواننی اساسی کشورهای اسالمی یب نظری است.4 برای اطمینان از 
نظارت موثر بر اجرای تعهدات و حقوق بشری، ماده 58 قانون اساسی 
تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مقرر کرده است که به 
عنوان بازرس ناظر عمل می کند. گفته می شود این موضوع نیز در قواننی 

اساسی کشورهای اسالمی یب نظری است.5 
به طورکلی، قانون اساسی سال 2004 سندی مترقی در چارچوب اسالمی 
به واقع میخواستند  نویسندگان آن  این است که  بر  توافق عمومی  است. 
رعایت حقوق بشر را تضمنی کنند و »کوشیدند پیشرفته ترین قانون اساسی 
در جهان اسالم را هتیه منایند.«6 با تصویب آن، بیشتر ناظران توافق داشتند 
یب سابقه  بنیادی  بشری  حقوق  تضمنی های  دارای  اساسی  قانون  این  که 
مسأله  یا خری  این تضمنی ها رعایت خواهند شد  که  این موضوع  است. 
دیگری است که بستگی به قانون گذاری جملس ملی و عملکرد دیوان عایل 
کشور دارد. متأسفانه، این دیوان بیشتر حتت تأثری روابط و مصلحتاندیشی 
سیاسی بود تا صالحیت قانوین یا اراده واقعی برای پرداخنت به مسائلی 

که به آن ارائه می شد.  

3  قانون اساسی سال 2004 افغانستان، ماده 26
 Max-Planck-Institut für مکمل؟«  یا  تضاد  افغانستان:  تازه  اساسی  قانون  در  »شریعت  محمودی،  سعید   4

ausländischesöffentliches Recht und Völkerrecht، 2004، ص 873 

5  همان جا
6 همان جا، ص 879 
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در بررسی عمومی ادواری7 در جوالی 2009، دولت افغانستان 8 توصیه 
را برای تضمنی مهاهنگی قواننی، از مجله قواننی حملی، با قانون اساسی و 
تعهدات این دولت بر اساس حقوق بنی املللی حقوق بشر را پذیرفته است. 
این دولت مهچننی توصیه هایی را برای پیشربد و محایت از حقوق زنان، 
با وجود این،  با تبعیض و خشونت علیه زنان، پذیرفت.  از مجله مبارزه 
مانع های جدی در مقابل این تعهدات بنی املللی حقوق بشری و نظایر آن ها 

در قانون اساسی هنوز باقی است. 
2 ـ پیشرفت های به دست آمده در زمینه حقوق بشر 

الف( تغیریات هنادی در محایت از حقوق زنان 
شاخص ها در کشور هنوز تبعیض جدی علیه زنان و آسیب پذیری شدید 
آن ها را نشان می دهند. ناامین گسترده و نبود منابع به شدت مانع موفقیت 
شده   2001 از  پس  افغانستان  زنان  توامنندسازی  برنامه های  از  بسیاری 
است. با وجود این، دوره پس از طالبان را می توان به عنوان گامی به جلو 

برای زنان افغانستان دانست. 
اول، در دسامرب 2001، که شرکت زنان در دولت موقت در کنفرانس بن 
تضمنی شد، موضوع برابری جنسییت دوباره به میان آمد. اجیاد بالفاصله 
وزارت امور زنان آشکارترین نشانه تغیری بود.8 در سال 2003، افغانستان 
به کنوانسیون حمو تبعیض علیه زنان )CEDAW( پیوست و در پی آن یک 
رشته از گام های مثبت بلند در زمینه قواننی و سیاست های ملی برداشته 
شد. در سال 2005، پیشرفت های بیشتری در اثر انتخاب تعداد یب سابقه 
نظر در سهمیه  تعداد مورد  از  بیش  انتخابات جملس، حتا  افغان در  زنان 

موجود، به دست آمد. 
ناکامل،  افغانستان، هرچند  ازآن پس، خبشی از برنامه ملی عمل زنان در 
حکومت داری  هنادهای  متام  در  زنان  شرکت  ویژه،  به  است.  شده  اجرا 
شده  تقویت  اداری،  نظام  و  انتصایب  و  انتخایب  جمامع  از مجله  افغانستان، 
است. هفده درصد کارمندان دولیت در سراسر کشور زنان هستند که فعاالنه 
در بازسازی ملی و توسعه اقتصادی سهم دارند. اما، در حال حاضر تنها 

A/HRC/12/9 ،7 گزارش گروه تحقیق درباره بررسی عمومی ادواری افغانستان
8 حتی با وجود این که به این وزارتخانه به خط اختیار تهیه خط مشی داده شد و نه قدرت اجرایی 
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50 قاضی زن در افغانستان وجود دارند که بیشتر آن ها در کابل هستند و 
تعداد زنان پولیس حتا به یک در صد تعداد کل - در حدود 1200 نفر از 
136000 افسر پولیس - منی رسد. دولت در صدد است تا سال 2014، 

5000 افسر پولیس زن بیشتر استخدام کند.  
از  دیدار  از  بعد  زنان،  علیه  برای خشونت  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
زنان  علیه  خشونت  که  رسید  نتیجه  به   ،2005 جوالی  در  افغانستان 
جمازات  از  معافیت  از  جمرمان  و  می شود  »حتمل«  و  است  »فراگری« 
برخوردار هستند زیرا سیستم های اجرای قانون و عدیل به طورکلی دچار 
اختالل هستند و علیه زنان عمل می کنند.9 گزارشگر ویژه توصیه هایی را 
اصالح  از مجله  داد،  قرار  افغانستان  دولت  و  بنی املللی  اختیار جامعه  در 
قواننی خانواده و کیفری و اولویت دادن به حقوق بشر زنان و رفع تبعیض 

علیه زنان در سیاست های عمومی. 
ب( دسترسی به آموزش 

بر اساس قانون اساسی سال 2004 افغانستان، آموزش حق متام شهروندان 
)زن و مرد( و تا سطح معیین رایگان است. ماده 43 می گوید:

1ـ تعلیم حق متام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات 
تامنی می گردد. دولت  از طرف دولت  به صورت رایگان  تعلیمی دولیت 
تامنی  افغانستان  متام  در  معارف  متوازن  تعمیم  منظور  به  است  مکلف 
زمینه  و  مناید  تطبیق  ئ  طرح  موثر  پروگزام  اجباری،  متوسطه  تعلیمات 

تدریس زبان مادری را در مناطقی که به اهنا تکلم می کنند فراهم کند. 
توصیه های  افغانستان  در سال 2009،  ادواری عمومی  بررسی  زمان  در 
مربوط به گسترش دسترسی به آموزش، به ویژه برای زنان و دختران را 

پذیرفت. 
پس از سقوط خبش آموزش در زمان رژمی طالبان، از سال 2001 به بعد 

دستاوردهای زیر کسب شده است:10
• از سال 2001 تا 2010، ثبت نام در مدارس ابتدایی هفت برابر افزایش 
یافت، از حدود یک میلیون نفر به حدود هفت میلیون نفر و نسبت دختران 

9  E/CN.4/2006/61/Add.5

10  http://www.iiep.unesco.org/no-cache/news/single-
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از تقریبا صفر به حدود %38 رسید.11 
• تعداد معلمان در آموزش عمومی نیز هفت برابر افزایش یافته است، اما 

سطح علمی آن ها پاینی است و تنها %31 از آن ها زن هستند.12 
• از سال 2003 به بعد، بیش از 5000 ساختمان مدرسه بازسازی یا از 
از مدارس دارای  از 50%  بیش  تنها  این  با وجود  نو ساخته شده است، 

ساختمان های قابل استفاده هستند. 
بسیاری از مدارس از امکانات مناسب حمروم هستند و تعداد معلمان واجد 
صالحیت کم است. یکی از مانع های اساسی که باید بر آن غلبه کرد تعصب 
فرهنگی به ویژه در مناطق حمافظه کار نسبت به ضرورت آموزش زنان و 

دختران است. با وجود این، پیشرفت های مهمی به دست آمده است. 
سطوح  پایینترین  در  هنوز  افغانستان  در  بزرگساالن  سواد  میزان  گرچه 
یب سواد  هنوز  افغان  میلیون   11 که  می شود  )براورد  دارد  قرار  جهان 

هستند(،13 پیشرفت های دلگرم کننده ای اجنام شده است.  
در حال حاضر نسبت ثبت نام در مدارس در سطوح ابتدایی، متوسطه و 
میزان  است.  پسران 73،7%  برای  و  برای دختران 41،8%  آموزش عایل 
باسوادی و دسترسی به آموزش به ویژه در میان دختران رو به افزایش 
به ویژه در  که  تازه ای است  این، ترک حتصیل روند  با وجود  بوده است. 
ارتباط با فشار و ناامین در مناطق حضور طالبان به چشم میخورد و فقر 

نیز یکی دیگر از دالیل نگراین است. 
آموزش  خبش  در  آن  نفوذ  و  دارد  کشور  در  مهمی  نقش  مذهیب  تعلیم 
تعداد  از  اتکا  قابل  براورد  ارائه  این،  وجود  با  نیست.  انکار  قابل  رمسی 
مدرسه های اسالمی بسیار مشکل است. درعنی حال، تفاوت های آشکاری 
11  در سال 2001، 3400 مدرسه در افغانستان وجود داشت که در حدود یک میلیون دانش آموز در آن ها تحصیل و 
20000 معلم در آن ها کار می کردند. تعداد دانش آموزان دختر در واقعیت صفر بود. در حال حاضر در حدود 14000 
مدرسه در سراسر کشور وجود دارد که بیش از 8100000 دانش آموز، شامل 5117000 پسر  و در حدود 3272000 

دختر در آن ها درس می خوانند. 
12 تعداد معلمان 190000 نفر است که از آن ها 117800 نفر مرد و 72002 نفر زن هستند. در سال 2001، تعداد معلمان 
حرفه ای کم بود؛ امروز %36 از کل معلمان حرفه ای هستند. همین تفاوت چشمگیر در مرا کز تربیت معلمان و آموزش 

بزرگ ساالن مشهود است. 
13  نگاه کنید به وب سایت وزارت معارف افغانستان )http://www.moe.gov.af(. به گفته رییس اداره مبارزه با بی سوادی 
این وزارتخانه، %13 کل بودجه کشور به این وزارتخانه تعلق می گیرد اما تنها یک در صد آن به مبارزه با بی سوادی 

تخصیص می یابد.  
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بنی مدرسه های عمومی و خصوصی، و نیز در میان این مدرسه ها از نظر 
ارتباط های  و  ایدیولوژیک  و  فرقه ای  وابستگی های  مایل،  منابع  اندازه، 

فرامّلی وجود دارد. 
و سراجنام، یکی از ویژگی های دوره پس از سال 2001 گسترش سریع 
موسسه های آموزش عایل بوده است. تعداد دانشجویان در سراسر کشور 
از 22717 نفر در سال 2002 به 56451 نفر در سال 2008، یعین آخرین 
سایل که آمار در دست است، افزایش یافت. در سال 2010، در حدود 
131000 نفر برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها ثبت نام کردند 
که از این تعداد 120000 نفر در آزمون شرکت کردند و 70000 نفر در 
تنها 15000  موسسه های آموزش عایل پذیرفته شدند. در سال 2002، 
نوسازی  دانشگاه ها  از  بعضی  کردند.  ورودی شرکت  آزمون  در  دانشجو 
ننگرهار  دانشگاه  جنوب،  در  قندهار  دانشگاه  مثل  شده اند،  بازسازی  یا 
در شرق، دانشگاه هرات در غرب و دانشگاه بلخ در مشال. دانشگاه ها و 
موسسه های آموزش عایل خصوصی، که به وسیله نسل جواین از استادان 
حتصیل کرده اداره می شوند، در شهرهای اصلی کشور افزایش یافته اند و 
دانشگاه های  )که در  نیز  را  ارشد{  لیسانس }کارشناسی  فوق  دوره های 
دولیت کمتر وجود دارد( برگزار می کنند و برنامه آموزشی روزآمدتری، به 

ویژه در علوم اجتماعی، ارائه می منایند. 
ج( گوناگوین سیاسی و فرهنگی در افغانستان 

هنادهای  از  جدی  محایت  افغانستان،  در  پایدار  عدالت  و  صلح  برای 
انتخایب، و تفکیک قوا ضروری است.  دموکراتیک آن، به ویژه از جمامع 
گرچه انتخابات تاکنون14 در شرایط بسیار مشکل ساز برگزارشده در حایل 
که شورشیان به خبش های قابل توجهی از کشور محله می کردند و میزان 
یب سوادی باال بوده است، مردم افغانستان عزم خود به رای دادن و اشتیاق 
میزان  داده اند.  نشان  را  کشور  تصمیم گریی  فرایندهای  در  مشارکت  به 
مشارکت به میزان حضور طالبان و هتدید و ارعاب آن ها در مناطق خمتلف 
بستگی داشته است. میزان مشارکت تا سال 2009 بسیار دلگرم کننده بود؛ 
14  انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004، انتخابات پارلمانی و والیتی در سال 2005، انتخابات ریاست جمهوری 

و والیتی در سال 2009 و انتخابات پارلمانی ) ولسی جرگه( در سال 2010 برگزار شد. 
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نزدیک به %70 از مردم )بر اساس آمار تقرییب مجعیت که مقامات ارائه 
در  از 50%  بیش  و  ریاست مجهوری سال 2004  انتخابات  در  کرده اند( 
انتخابات پارملاین و والییت در 2005 رای دادند. اما، تعداد رای دهندگان 
در انتخابات ریاست مجهوری سال 2009 و انتخابات پارملاین سال 2010 
به 35-30 در صد کاهش پیدا کرد. در بسیاری از مناطق که شورشیان 
رخنه کرده بودند، تعداد رای دهندگان بسیار کمتر و حتا کمتر از %10 بود. 
پیش از انتخابات سال 2010، وزارت امور داخله اعالم کرد که تنها 11 

ولسوایل از 360 ولسوایل فاقد مشکالت امنییت هستند. 
جمموعه ای از برنامه های خمتلف ظرفیت سازی برای برگزاری انتخابات و 
شرکت در آن ها را ممکن ساخته است. این برنامه ها مهچننی آگاهی عمومی 
فعاالن حزیب،  آموزش  مثل  فعالیت هایی  از طریق  را  انتخابایت  فرایند  از 
برای  سازی  ظرفیت  و  تلویزیون  و  رادیو  طریق  از  شهروندان  آموزش 
نیز  را  انتخابات  ناظران  انتخابایت و سیاسی و آموزش  فرایند  بر  نظارت 

افزایش داده اند. 
در سطح سیاسی، افغانستان اخریا شاهد اجیاد و یا پیدایش دوباره بسیاری 
از احزاب سیاسی خمتلف بوده است. در سال 2003، قانون احزاب تصویب 
شد و چندین گروه تازه درخواست ثبت نام کردند. گروه های نظامی پیشنی 
با رهربان کامال شناخته شده که در مناطق زیر کنترل قبلی خود دارای 
گذشته  دهه های  در  مردم  از  محایت  برای  که  ادعا  این  با  بودند،  قدرت 
جنگیده اند، محایت گروه های قومی را جلب کردند. چندین حزب »تازه« 
نیز ثبت نام کردند که بیشتر آن ها پیشتر در زمان طالبان خمفیانه تشکیل شده 
بودند یا پیشتر به عنوان جنبش های مدین وجود داشتند. در زمان پیش 
از انتخابات پارملاین سال 2005 و انتخابات شوراهای والییت، 86 حزب 
انتخابایت  سیستم  رسیدند.  ثبت  به  رمسا  چپ  حزب   28 ازمجله  سیاسی 
افغانستان، که یک سیستم تک رایی غریقابل انتقال است، به نفع نامزدهایی 
تازه  قانون  هستند.  برخوردار  خود  سیاسی  احزاب  محایت  از  که  است 
احزاب که در اواخر سال 2009 به اجرا درآمد، ظاهرا بیشتر احزاب را 
حتکیم می کند. چندین حزب موفق شدند نامزدهای خود را در انتخابات 
پارملاین 2010 معریف کنند و با وجود این که سیستم تک رایی غری قابل 
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پارملان  داخل  در  را  گروهی  یا  حزیب  ائتالف های  تشکیل  اجازه  انتقال 
منی دهد، اکنون 21 حزب در ولسی جرگه مناینده دارند. 

پیشرفت چشمگری از سال 2001 به بعد مشارکت زنان در انتخابات بوده 
است. در اولنی انتخابات ریاست مجهوری در اکتوبر سال 2004، 18 نفر از 
مجله یک زن نامزد انتخابات بودند. از 10567000 رای دهنده ثبت شده، 
%41،3 زن بودند. به عالوه، دو سازمان ناظر بر انتخابات، بنیاد انتخابات 
به  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  و  افغانستان  عادالنه  و  آزاد 
ترتیب %50 و %30 ناظر زن اعزام کردند. در اولنی انتخابات پارملاین در 
نفر دارای حق  تقریبا 12600000  از  نفر  میلیون  سپتامرب 2005، شش 
رای در انتخابات شرکت کردند. %44 از رای دهندگان زن بودند. 6303 
نفر نامزد انتخابات بودند که صالحیت عده ای از آن ها رد شد و 5800 نفر 
از مجله 582 زن باقی ماندند. انتخابات دوم ریاست مجهوری و انتخابات 
شوراهای والییت در آگست 2009 برگزار شدند. 41 نفر از مجله دو زن 
انتخابات شورای والییت،  نامزد شدند. در  انتخابات ریاست مجهوری  در 
3180 نفر از مجله 333 زن نامزد انتخابات بودند. به گزارش کمیسیون 
انتخابات، میزان مشارکت در انتخابات ریاست مجهوری در حدود 38،8% 
بود و %59،3 از رای دهندگان مرد و %38،2 زن بودند. انتخابات پارملاین 
مجله  از  امنییت  بدتر  شرایط  اثر  در  شد.  برگزار   2010 سپتامرب  در  دوم 
هتدیدهای خمالفان مسلح، تقلب و یب قاعدگی ها در بسیاری از خبش های 
کشور، مشارکت زنان به ویژه در مناطق جنگزده پاینی بود. با وجود این 
تعداد نامزدهای زن از 335 نفر )2005( با افزایش هایی در 18 والیت و 

کاهش در 3 والیت دیگر به 413 نفر رسید. 
گوناگوین در افغانستان در زمینه های فرهنگی و هنری نیز وجود دارد. نسل 
جواین از هنرمندان، نویسندگان، شاعران، نوازندگان و سینماگران مستقل 
در سال های اخری به شدت فعال بوده است. کلوب ها و گروه های بیشماری 
در سراسر کشور تشکیل شده اند و با شور فراوان فعالیت می کنند. چندین 
هنرمند افغان جایزه های خمتلف بنی املللی را دریافت کرده اند. جایزه گلدن 
گلوب در سال 2004 برای هبترین فیلم زبان خارجی برای فیلم اسامه به 
صدیق برمک و جایزه پولیتزر در آپریل 2012 به عکاس جوان مسعود 
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حسیین اعطا شد. عالوه بر موارد باال، باید تأکید کرد که در اواخر سال 
2001، وزارت اطالعات و فرهنگ تشکیل شد و وظیفه یافت نه تنها امور 
هنری، مریاث فرهنگی، آرشیوها، کتاخبانه ها و رسانه ها بلکه امور جوانان 
با سیاست های  تناقض  اموری که کامال در  اداره کند، یعین  و ورزش را 

طالبان است که بیشتر این نوع فعالیت ها را ممنوع کرده بودند. 
پروژه های  اجرای  به  از زمان تشکیل خود  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
توسعه فرهنگی در مهکاری با یونسکو در والیت های افغانستان پرداخته 
کنوانسیون های  اجرای  برای  وسیعی  برنامه  وزارختانه مهچننی  این  است. 
مهکاری خاص  فرهنگی،  سیاست  توسعه  فرهنگی،15  مریاث  پیشربد 
دوباره  به کارگریی  است.  گرفته  پیش  در  بنی املللی  مهکاری  و  هنادها 
از  نگهداری  و  رسوم  و  تاریخ  درباره  رساین  آگاهی  و  موسیقی،  و  هنر 
مریاث فرهنگی برای بازسازی موفقیت آمیز بسیار ضروری است. این کار 
می تواند توسعه هویت مشترک و اجیاد بنیاد برای گفتگوی بنی فرهنگ ها 

و رواداری را تقویت کند. 
د( جمموعه ای شکوفا از سازمان های غریدولیت و رسانه ها

در  برجسته ای  بشردوستانه  نقش  از سال 1979، سازمان های غریدولیت 
افغانستان داشته اند. در دوران پس از طالبان، با پایان یافنت قید و بندهای 
تعداد سازمان های غریدولیت  توسعه،  برای  طالبان و جریان عظیم کمک 
داشته است. در جنوری 2012، 1473 سازمان غریدولیت  فراواین  رشد 
سازمان های  ملی  دفتر  در  خارجی  دولیت  غری  سازمان   294 و  حملی 
غریدولیت در افغانستان به ثبت رسیده بودند. چندین مرجع مهاهنگ کننده 
سازمان های غریدولیت وجود دارد، شامل اداره مهاهنگی موسسات غری 
 ،)ACBAR( افغان ها  برای  کمک ها  مهاهنگی  اداره   ،)ANCB( افغاین  دولیت 
شورای مهاهنگی اسالمی و احتادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و 
بلوچستان )SWABAC(. از میان این ها، تنها اداره مهاهنگی کمک ها برای 
افغان ها به طور رمسی با هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان مهکاری 

می کند؛ دیگران با مقامات افغاین ارتباط برقرار کرده اند. 
15  فعالیت های آن شامل حفظ سایت های میراث فرهنگی جهانی در افغانستان در جام و بامیان؛ مقبره گوهرشاد در 
هرا ت و مقبره عبدالرزاق در غزنی؛ بازسازی موزه ملی و موزه های منطقه ای؛ و آموزش کارشناسان میراث فرهنگی 

در رشته های مختلف است. 
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صدها اجنمن مدین، سازمان فرهنگی، حقوق بشری و رسانه ای به سرعت 
اجیاد شده اند. چندین جمموعه مهاهنگ کننده و چتری وجود دارد که صدها 
سازمان عضو آن ها هستند. برجسته ترین این جمموعه ها عبارتند از جمتمع 
جامعه  و  فرهنگ  بنیاد  بشر،  حقوق  و  مدین  جامعه  شبکه  مدین،  جامعه 

مدین. 
تغیریات  دچار   2002 سال  از  بعد  افغانستان  حقوقی  نظام  عالوه،  به 
جامعه  سازمان های  برای  گسترده ای  پیامدهای  که  است  شده  اساسی 
افغانستان  انتقایل  دولت   ،2002 نومرب  در  دارد.  غریانتفاعی  و  مدین 
قانون سازمان های اجتماعی را بر اساس قانون اساسی 1964 افغانستان 
 ،2004 جنوری  در  افغانستان  تازه  اساسی  قانون  رسانید.  تصویب  به 
و  مادى  مقاصد  تامنی  منظور  به  دارند  حق  افغانستان  »اتباع  می گوید: 
قانون  این  منایند.«  تاسیس  قانون، مجعیت ها  احکام  به  مطابق  معنوی،  یا 
رمسیت  به  را  »تظاهرات«(  )یا  اجتماع  و  بیان  آزادی  مهچننی  اساسی 
می شناسد.16 در جون 2005، ریاست مجهوری کرزی قانون سازمان های 
غریدولیت را تأیید کرد که بالفاصله با امضای او به اجرا درآمد. این قانون 
چارچوب تازه ای برای سازمان های غریدولیت در افغانستان به وجود آورد 
و جایگزین مقررات فعالیت های سازمان های غری دولیت داخلی و خارجی 
در  طالبان  رژمی  که  شد  غریدولیت(  سازمان های  )مقررات  افغانستان  در 
 200 از  بیش  بعد،  به  سال 2001  از  بود.  گذاشته  اجرا  به  سال 2000 
رسانه چاپی )شامل روزنامه، جمله، فصلنامه و نشریات دیگر(، 44 کانال 
تلویزیوین، 141 ایستگاه رادیویی و 8 خربگزاری در افغانستان تأسیس 
و  اجتماعی  شبکه های  مجله  از  اینترنیت،  رسانه های  گسترش  شده اند.17 
بالگ ها، اراده مردم را برای دسترسی به منابع متفاوت اطالعایت و ابراز 
نظر آزادانه را نشان می دهد؛ تصویب قانون تازه مطبوعات در سال 2006 
گام مثبیت در جهت تقویت کثرت گرایی مطبوعات در افغانستان بود، گرچه 
قواننی افغانستان هنوز مطالیب را که برخالف قواننی اسالم تلقی می شوند 

ممنوع می کنند. 
با وجود این، جریان سرمایه بنی املللی به خاطر اشکال در توزیع در سراسر 

16  قانون اساسی افغانستان 2004، ماده های 34 و 36 
17  گزارشگران بدون مرز 
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افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا بنی گریندگان اصلی )ارتش، 
سازمان های دولیت و سازمان های مهم کمک رساین(، گریندگان کوچکتر 
)سازمان های غریدولیت   BINGO بینگو  به  موسوم  فرعی  شامل گریندگان 
به  مظنون  غریدولیت  )سازمان های   MANGOمانگو و  اقتصاد(  به  مربوط 
مالکیت  در  رسانه ای  سازمان های  است.18  شده  تقسیم  مافیا(  با  ارتباط 
جریان های خمتلفی هستند. آن ها نیز برای پرداخنت به مشکالت نامربده در 

باال نیاز به پشتیباین دوباره دارند. 
3 - چالش ها و هتدیدها در برابر نظام عدیل

می گذارند.  تأثری  افغانستان  در  عدالت  اجرای  بر  مشکل  چندین 
نامهاهنگی  مجله  از  دارد،  وجود  جاری  قانون  زمینه  در  پیچیدگی هایی 
بنی موازین حقوقی و ناروشین درباره این که چه کسی حق تفسری قانون 
اساسی را دارد. مسائل مربوط به حاکمیت قانون و نگراین درباره اجرای 
در  اجرایی  دخالت  واقع،  در  می شود.  افزوده  پیچیدگی ها  این  به  عدالت 
نظام عدالت و فقدان امکانات و منابع در این نظام باعث نگراین است. نظام 
اختیار شورشیان  به طور عمده در  ناقص و  اختیاری و  عدیل غریرمسی 
در  نظام عدیل رمسی  غیاب  در  نظام غریرمسی  این  این،  وجود  با  است. 
کشور جای آن را پر کرده است. وجود چندین شکل خمتلف از قواننی و 
نظام حقوقی به این معناست که شهروندان اغلب به »خرید« می روند تا 
نظام حقوقی را پیدا کنند که بیش از مهه با نیاز های آن ها، دعوای مورد 
تناسب  دعوا  به  رسیدگیکننده  اشخاص  با  آن ها  شخصی  رابطه  ویا  نظر 
داشته باشد. بدتر از آن این است که ردیفی از قواننی که به جمرمان سطح 
باال و منطقه ای پناه می دهند، باعث می شوند که معافیت از جمازات به طور 

سیستماتیک در افغانستان حاکم باشد. 
الف( نامهاهنگی موازین حقوقی و نقش مبهم شریعت در ساختار قانوین 

برقراری  اساسی  چالش های  از  یکی  حقوقی  خمتلف  الگوهای  وجود 
افغانستان  قواننی  تقابل موازین در  افغانستان است.19  قانون در  حاکمیت 

18  والتر مایر، »انتقاد از صنعت حبابی سازمان های غیردولتی افغانستان رو به رشد است«، 22 سپتامبر 2010، اشپیگل 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,718656,00.html :آنالین در

19  ویلیام مالی، »حاکمیت قانون و وزن سیاست«، در حاکمیت قانون در افغانستان- گمشده در بی عملی، ویراستار ویت 
میسون، انتشارا ت دانشگاه کمبریج، 2011، ص 69 
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از  توضیحات  نبود  اثر  در  تقابل  این  این،  وجود  با  نیست.  تازه ای  امر 
سوی مراجع قانون اساسی، قضایی و سیاسی در پی کنفرانس بن 2001، 
و چرخش 180 درجه ای اخری جامعه بنی املللی در محایت از نظام عدیل 
پیچیده تر شده  قانون اساسی است،  با  فاقد موازین منطبق  غریرمسی، که 
است. “کثرت گرایی حقوقی“ در افغانستان به جناح بندی یا جداییطلیب 
حقوقی نزدیکتر است تا مهزیسیت مهاهنگ موازین سازگار با هم. گروه 

بنی املللی حل حبران )ICG( تأکید می کند: 
»ناسازگاری اساسی بنی سه بنیاد اساسی حقوقی – قانون جزایی سکوالر، 
عدیل  نظام  این  مرکز  در   - قبیله ای  سنیت  قانون  و  اسالم  شرع  قانون 
ازکارافتاده قرار دارد. تنش های عمیق بنی قضاوت و مصاحله، قصاص و 
جربان خسارت در عمق این نظام های قضایی متفاوت قرار دارند و حبث 

درباره سیاست عدیل را پیچیده تر می سازند.«20
چندین منبع متفاوت حقوقی در افغانستان وجود دارند: قانون اساسی و 
قانون جزا به طور کلی و قانون شرع )مکتب های اهل سنت و شیعه( و 
عدالت  باید حیطه های  این ها  به  نظام عدیل غریرمسی.  و  قبیله ای  رسوم 
از  بسیاری  افزود.  را  امریکا  اختیار  زیر  بازداشتگاه های  مثل  فوق العاده 
سازگار  یکدیگر  با  خمتلف  حقوقی  منابع  این  از  ناشی  کنوین  فرایندهای 
نیستند. در نتیجه اهبام حقوقی به وجود می آید که در اثر نبود مرجع معترب 
سال  اساسی  قانون  اساس  بر  این که  وجود  با  می شود.  پیچیده تر  تفسری 
کشور  عایل  دیوان  اختیارهای  در حیطه  را  موضوع  این  می توان   2004
دانست، مقررات مربوط هم مبهم هستند و هم به شدت حمدودکننده. ادعای 
مراجع دیگر قضایی بر داشنت این اختیارات مسأله را پیچیده تر کرده است 
) نگاه کنید در پاینی(. گرچه فعالیت هایی برای مهاهنگ کردن چندگانگی 
قواننی زیر نظر وزارت عدلیه }دادگستری{ اجنام شده است، سرعت کار 
آهسته و رو به توقف بوده است. یکی از ناکامی های ادامه دار ترتیبات 
پس از سال 2001 ناتواین از برقراری یک پروتوکل روشن و غریسیاسی 

درباره سلسله مراتب موازین قانوین خمتلف بوده است. 
بسیار   7 ماده  ویژه  به  افغانستان،  اساسی  قانون  بشری  حقوق  موازین 

20  گروه بین المللی حل بحران، اصالح نظام عدلی از هم پاشیده افغانستان، گزارش شماره 195 آسیا 17- نوامبر 
2010، ص 2
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بر  ظاهرا  بشری،  حقوق  بنی املللی  تعهدات  اولویت  درباره  آن  مستحکم 
ماده می گوید:  این  قانون سست می شوند.  مغایرت” مهان  اساس “ماده 
»در افغانستان هیچ قانوین منی تواند خمالف معتقدات و احکام دین مقدس 
اسالم باشد.«21 این موضوع این پرسش را مطرح می کند که کدام جمموعه 
از قواننی باید اولویت داشته باشند، یعین آیا قانون شرع می تواند اولویت 
تعهدات بنی املللی حقوق بشر را نفی کند. سعید حممدی می گوید: »اولویت 
فرضی شرع بر هر جمموعه قانوین جاری دیگر می تواند از اجرای حقوق 
قانون  به  اشاره  و  جلوگریی  بشر  حقوق  جهاین  اعالمیه  در  شده  اعالم 

اساسی یا این اعالمیه را یب معنا و غریعملی سازد.«22 
ماده مغایرت ظریف اما بسیار قوی تر از ماده مشاهبی در قانون اساسی 
خمالف  نباید  قواننی  از  یک  هیچ  می گفت  فقط  قبلی  ماده  است.   1964
دیگر  ماده های  در  مغایرت  عدم  اصل  اما  باشد،«23  اسالم  »“اصول” 
قانون اساسی کنوین، به ویژه ماده 149، تقویت شده است. براساس این 
ماده: »اصل پریوى از احکام دین مقدس اسالم و نظام مجهورى اسالمی 
تعدیل منی شود.« به عالوه، ماده 130 مقرر می دارد: »هرگاه براى قضیه یی 
ازقضایاى مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قواننی حکمی موجود 
نباشد، حماکم به پریوى از احکام فقه حنفی و در داخل حدودى که این 
قانون اساسی وضع منوده، قضیه را به حنوى حل و فصل می مناید که عدالت 
را به هبترین وجه تامنی مناید.« تنها استثنای صریح از این ماده، ماده 131 
درباره مسلمانان شیعه است که در امور شخصی قواننی مکتب شیعه در 

مورد آن ها جاری خواهد بود.24
افغانستان در ساختار شبه حقوقی که  قواننی اسالمی در ساختار حقوقی 
نیز مورد استفاده )یا سوءاستفاده( قرار می گرید که  طالبان بر پا کرده اند 
اغلب در مناطق زیر کنترل خود نظام عدیل خود را برقرار می سازند و 

21  قانون اساسی 2004 افغانستان، ماده 3
22  محمودی، »شرع در قانون اساسی تازه افغانستان، تضاد یا تکمیل؟« 2004، ص 874 

23  نگاه کنید به: اندرو فینکلمان، »قانون اساسی و تفسیر آن: چشم انداز قانون اسالم در فرایند تحول قانون اساسی 
افغانستان، 2004 ـ 2002«، مجله آنالین داتشکد فلچر برای مسایل مربوط به جنوب شرقی آسیا و تمدن اسالمی، بهار 

2005
24  قانون اساسی سال 2004 افغانستان، ماده 131: »محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام 
قوانین دیگر  قانون اساسی و  این  نیز اگر در  قانون تطبیق می نمایند. در سایر دعاوی  به احکام  مذهب تشیع را مطابق 

حکمی موجودنباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.«
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تفسریهای تندروانه خود از قانون شرع را به اجرا می گذارند. 
ب( کارنامه بد دیوان عایل کشور 

بشری  حقوق  تضمنی های  و  اساسی  قانون  مغایرت  ماده  بنی  ذایت  تضاد 
دیوان عایل  بر  فشار  قانون،  اجرای  در  اسالم  نقش  تفسری  به   نیاز  و  آن، 
کشور را به شدت افزایش داده است. نقش دیوان عایل کشور توضیح و 
اهبامزدایی از تقابل حقوقی ناشی از تضاد بالقوه بنی ماده 3 و ماده 7 قانون 
اساسی است. ماده 121 می گوید: »بررسی مطابقت قواننی، فرامنی تقنیین، 
معاهدات بنی الدول و میثاق های بنی املللی با قانون اساسی و تفسری آن ها 
بر اساس تقاضاى حکومت و یا حماکم، مطابق به احکام قانون از صالحیت 

ستره حمکمه« است.
با وجود این، در دوران حکومت کرزی، دیوان عایل کشور بارها تبعیت 
به حقوق بشر، و  تقریبا کامل  از دستورهای سیاسی، یب توجهی  خود را 

نگران کننده تر از مهه، یب صالحییت حقوقی خود را نشان داده است.
بررسی  اختیار  از  کشور  عایل  دیوان  اساسی،  قانون   121 ماده  براساس 
قواننی برخوردار است. این موضوع در تاریخ حقوقی افغانستان امری نو 
است. اما، زبان ماده 121 اختیارات وسیع تر تفسری قانون اساسی را در 
بر منی گرید. این اختیارات در ابتدا در پیش نویس ماده های قانون اساسی 
در نظر گرفته شده بود و تشکیل دادگاه مستقل قانون اساسی را مطرح 
می کرد. ماده 121 اختیار مطابقت قواننی با قانون اساسی را به دیوان عایل 
کشور می دهد، اما از اعطای صریح اختیار مستقیم تفسری باز می ماند.25 با 
وجود این، دیوان عایل کشور از زمان تشکیل در سال 2004 در واقعیت 
به عنوان دادگاه قانون اساسی با اختیار تفسری قانون اساسی عمل کرده 
است. این موضوع به ویژه در سال 2005 در مورد عضویت در جملس 
سنا یا جملس باالیی )مشرانو جرگه( به وضوح آشکار شد. در این مورد، 
دیوان عایل کشور با نظریه مشوریت خود اعالم کرد که کرسی های خایل را 
می توان با اعضایی که شوراهای والییت انتخاب می کنند )به جای اعضای 
شوراهای ولسوایل براساس ماده 84 قانون اساسی( پر کرد تا زماین که 
را  تصمیم  جرگه این  مشرانو  شود.  برگزار  ولسوایل  شوراهای  انتخابات 
25  نگاه کنید به: جان دمپسی و ج آلکساندر تیر، »حل بحران تفسیر قانون اساسی در افغانستان«، گزارش صلح موسسه 

صلح ایاالت متحده امریکا، مارچ 2009 
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پذیرفت. به مهنی ترتیب، زماین که در سال 2006 بنی قوه جمریه و قوه 
مقننه درباره معنای واژه »اکثریت« در رأیگریی برای تأیید وزرای دولت 
کشور  دیوان عایل  کرد، حکم  بروز  اختالف  کشور  عایل  دیوان  قضات  و 
الزامی تلقی شد. این موضوع در زمینه حل و فصل اختالف های موثر بر 
جمموعه قواننی اختیار قابل توجهی به دیوان عایل کشور داد. به بیان دیگر، 
قواننی  بررسی  اختیار  دارای  که  کشور  عایل  دیوان  هر  که  در عنی حال 
باشد از نفوذ زیادی برای حتقق مفاد حقوق بشری قانون اساسی برخوردار 
خواهد بود، این مسأله به ویژه درباره دیوان عایل کشور افغانستان صدق 
درگریی های  و  اختالف ها  از  اساسی  قانون  کشور  این  در  چون  می کند 

داخلی تأثری می پذیرد. 
با وجود این، در سال 2007 بنی قوه جمریه و پارملان اختالیف بر سر عزل و 
نصب وزرا پیش آمد. در ماه مه 2007، ولسی جرگه رأی به برکناری وزیر 
خارجه وقت رنگیندادفر سپنتا داد. رییس مجهوری کرزی به دیوان عایل 
کشور شکایت برد که در هنایت طرف او را گرفت و حکم کرد که رأی 
جملس خالف قانون اساسی است. با توجه به این که بسیاری تصمیم دیوان 
پارملان  اعضای  از  تن  چند  می دیدند،  سیاسی  انگیزه  با  را  کشور  عایل 
که از این تصمیم خشمگنی شده بودند اعالم کردند که دیوان عایل کشور 
ماده  براساس  نیست، زیرا  برخوردار  این موضوع  به  اختیار رسیدگی  از 
به  بنابراین حاضر  121 این موضوع جزء اختیارات آن قرار منی گرید و 
پذیرش این حکم نشدند.26 این مسأله نشان می دهد که دیوان عایل کشور 
به طور روزافزون تسلیم خواسته های قوه جمریه و به ویژه آقای کرزی شده 
است. گروه بنی املللی حل حبران می گوید: »ریاست مجهوری اغلب برای 
حلوفصل اختالف های سیاسی به دیوان عایل متوسل می شود و به اینترتیب 

تصور استقالل این دیوان را تضعیف می کند.«27 
پس از این واقعه، اقدامایت اجنام شد تا با تشکیل کمیسیوین بر اساس ماده 
157 مسأله تفسری قانون اساسی حل شود. این ماده تشکیل »کمیسیون 
مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی« را مقرر می سازد که اعضای آن 
»از طرف رییس مجهوری« تعینی می گردد. ]ماده 157 می گوید: اعضای 
افغانستان«، گزارش صلح  ادامه بحران در  اساسی و  قانون  »تفسیر  به: سیلوانا سینها و اسکات جوردن،  نگاه کنید    26

موسسه صلح ایاالت متحده امریکا، نومبر 2011
27  گروه بین المللی حل بحران، اصالح نظام عدلی از هم پاشیده افغانستان، ص 15 
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این کمیسیون از طرف رئیس مجهور به تائید ولسی جرگه تعینی می گردند.[ 
آن  ارتباط  و  کمیسیون  مشخص  اختیارات  اساسی  قانون  این،  وجود  با 
با دیوان عایل کشور را روشن منی سازد. قانون تشکیل کمیسیون مستقل 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی پس از یک رشته اصالحات پر کشمکش و 
رفتوبرگشت بنی قوه جمریه و قوه مقننه، وتوهای ریاست مجهوری و جملس 
سراجنام در نومرب 2008 تصویب شد.28 فرمان ریاست مجهوری به مشاره 
11371 به تاریخ نومرب 2010 اعالم کرد که »پیش نویس قواننی پس از 
تصویب کابینه و پیش از ارسال آن ها به جملس ملی به کمیسیون مستقل 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارسال خواهد شد.« این کمیسیون تاکنون 
با قوه جمریه درباره اصالحات و بررسی قواننی و سیاست های پیشنهادی 
این  شده  منصوب  تازه  اعضای  است.  داشته  ارتباط  قانوین  اعتبار  برای 
کمیسیون )گل رمحان قاضی، سید عمر منیب، حممد امنی امحدی، عبدالقادر 
عدالتخواه و حمبوبه حقوقمل( اعالم کردند که وظیفه خود به عنوان داوران 
قانون اساسی را به دقت اجنام خواهند داد. با وجود این، توانایی آن ها در 

اجنام این کار مسأله دیگری است. 
ج ( ناکامی در اجرای عدالت و مداخله دامیی قوه جمریه 

اجرای عدالت رمسی در افغانستان با مشکالت بسیار بزرگی روبرو است. 
ناکایف بودن منابع به فساد فراگری اجنامی ده است که پیشتر نیز در نظام عدیل 
رمسی مسأله ساز بود. به نظر پاسخ دهندگان به نظرخواهی ها قوه قضاییه 
از مجله فاسدترین هنادهای کشور به مشار مریود. نبود منابع درعنی حال به 
این معنا است که پست های بسیاری در نظام رمسی عدیل خایل مانده است، 
یعین در حدود %50 از پست های قضایی. دو سوم از کساین که به عنوان 
قاضی فعالیت می کنند دارای آموزش دانشگاهی نیستند.29 این مشکل با 
توجه به فقدان تفکیک قوای دولیت بیشتر می شود. قانون اساسی افغانستان 
کوشیده است بنی سه قوه دولیت جدایی و تعادل معناداری اجیاد کند. در 
حیطه قانون گذاری، قوه جمریه و قوه مقننه می توانند قانون پیشنهاد کنند 
که سپس با اکثریت دو خبش جملس ملی، ولسی جرگه )جملس پاییین( و 
می تواند  مجهور  رییس  می شود.  تصویب  باالیی(  )جملس  جرگه  مشرانو 

28  همان جا، ص 16 
 Susanne Schmeidl, “Engaging traditional justice mechanisms”, in The Rule of Law in Afghanistan, :29  نگاه کنید به

2011, p. 159
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قواننی را وتو کند، اما جملس ملی می تواند این وتو را با اکثریت دو سوم 
رد کند. 

در زمینه انتصاب های ریاست مجهوری نیز بده بستان وجود دارد. اعضای 
بگریند و ولسی جرگه می تواند  قرار  ملی  تأیید جملس  مورد  باید  کابینه 
از  سوم  یک  مجهور  رییس  کند.  کنار  بر  و  استیضاح  را  کابینه  اعضای 
اعضای مشرانو جرگه را منصوب می کند و گرچه او متام قاضیان دیوان 
عایل کشور را منصوب می مناید، آن ها باید مورد تأیید ولسی جرگه قرار 
بگریند. رییس مجهور فرمانده کل ارتش است و با تأیید جملس ملی حق 

اعالم جنگ دارد. 
ماده 116 قانون اساسی درباره استقالل قوه قضاییه می گوید: »قوه قضاییه 

رکن مستقل دولت مجهورى اسالمی افغانستان« است. 
با وجود این، سنت دیرینه دخالت سیاسی در قوای مقننه و قضاییه و جهت 
کلی حتوالت قانوین و سیاسی در افغانستان از سال 2001 به این طرف به 
دوری از نظارت و کنترل اجنامی ده است. »در این زمینه سیاست ریاست 
حموری  نقش  هنادسازی  جای  به  شخصی  شبکه های  اجیاد  در  مجهوری 

داشته است.«30 
قانون اساسی یک نظام قدرمتند ریاست مجهوری اجیاد کرده است و دولت 
برای بقای خود نیازی به داشنت اکثریت در قوه مقننه ندارد. مفسران قانون 
اساسی در سال 2004 خاطرنشان کردند: »به نظر می رسد گرایش کلی 
قانون اساسی تازه مهار کردن سیاسی ردههای عایل قوه قضاییه است.«31 
با توجه به این که انتصاب مسئوالن در حیطه اختیار رییس مجهور است، در 

سال 2002 قدرمتندان حملی به پست های دولیت منصوب شدند. 
بعد، حرکیت به سوی سیاسی کردن و  به  به طور خالصه، از سال 2001 
است؛  داشته  او وجود  مشاوران  و  ریاست مجهوری  دفتر  کردن  شخصی 
به  مجهوری  ریاست  احترام  با  قدرت  مواضع  بر  مشاوران  این  تسلط 
به  متعددی  موارد  در  این موضوع  دارد.  معکوس  نسبت  قانون  حاکمیت 

.Maley, “The rule of law and the weight of politics”, p. 73 :30  نگاه کنید به
 Christina Jones-Pauly and Neamat Nojumi, “Balancing Relations between Society and State: :31  نگاه کنید به

 Legal Steps toward National Reconciliation and Reconstruction of Afghanistan”, The American Journal of

Comparative Law, Vol. 52, No. 4 )Autumn, 2004(, p.831
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خویب آشکار شده است که شاید روشنترین این موارد در زمان انتخاب 
دوباره او در سال 2009 بود. با وجود این که دوره ریاست مجهوری او در 
ماه می 2009 به پایان رسیده بود، انتخابات تا آگوست 2009 به تعویق 

افتاد و سپس بدون پرده پوشی در این انتخابات تقلب رخ داد.32 
خبش از مشکالت نظام عدیل ناشی از الگوی "کشور هدایت کننده" است. 
در این زمینه هر کشور دارای مسئولیت مشخصی در بازسازی افغانستان 
مسئولیت  و  ایتالیا  عهده  به  قضایی  و  حقوقی  بازسازی  مسئولیت  است. 
مهان  از  کوشش ها  این  است.  آملان  عهده  به  پولیس  سیستم  در  اصالح 
ابتدا با مشکالت ناشی از ناکایف بودن منابع و نریوی انساین، کم هبا دادن 
به مشکالت بزرگ و اختالف دربارة ختصیص منابع روبه رو شد. الگوی 
کشور هدایت کننده آنچنان که وعده داده شده بود موفق نبود. خبشی از 
این عدم موفقیت ناشی از حمدودیت های مایل و خبش دیگری به خاطر 
تبلیغ راه حل های تک بُعدی برای مشکالت چندجانبه بود. این اشکال در 
دیده  کیفری  دادرسی  آینی  قانون  در  برای اصالحات  ایتالیا  کوشش های 
افغانستان  واقعیت های  بر  مبتین  گزارشی  هتیه  در  ایتالیا  ناکامی  می شود. 
جامعه  کردن  دور  در  باشد  افغانستان  حقوقدانان  جامعه  تأیید  مورد  که 
حقوقدانان موثر بود که این حرکت را فرایند کوته بینانه "غریب" می دیدند. 
از  برای محایت  ایتالیا  »کوشش های  حبران،  بنی املللی حل  گروه  گفتة  به 
اصالحات قضایی از مهان ابتدا نامهاهنگ و نامناسب بود.«33 این فرایند 
شامل ختصیص خبش های بزرگی از وظایف مربوط به این برنامه به سازمان 
بنی املللی انکشاف حقوق می شد که ماه ها پس از شروع این برنامه تنها یک 

مناینده متام وقت در افغانستان داشت. 
با وجود تعهدهای خمتلف درباره حاکمیت  ناظران توافق دارند که  عموم 
قانون )از مجله کنفرانس سال 2007 ُرم درباره حاکمیت قانون(، اصالحات 
در خبش قضایی و برنامه های حاکمیت قانون در ردههای پاینی اولویت 
کمک  میزان  مثال،  برای  دارند.  قرار  بنی املللی  و جامعه  افغانستان  دولت 
ختصیصی به برنامه های حاکمیت قانون به وسیله آژانس توسعه بنی املللی 
ایاالت متحده امریکا در فاصله سال های 2002 و 2007 تنها یک در صد 

.International Crisis Group, Afghanistan: Elections and the Crisis of Governance, 25 nov. 2009 :32  نگاه کنید به
 .International Crisis Group, Reforming Afghanistan’s Broken Judiciary, p.10 :33  نگاه کنید به
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کل بودجه این سازمان برای افغانستان را تشکیل می داد. 
د( حمدودیت ها ـ و استفاده ابزاری ـ از نظام عدیل غری رمسی 

شاید بدتر از وضعیت حاکمیت قانون در افغانستان گفتمان عمومی برای 
توجیه کنار گذاشنت آن است. براساس این کلیشه که بسیار تکرار می شود، 
به حاکمیت قانون در افغانستان مهیشه به عنوان یک امر حتمیلی " غریب"، 
قبیله ای  سنت های  در  حمدود  شدت  به  جامعه  یک  بر  "نوامپریالیسیت" 
خود نگاه می شود. این جامعه گویا دارای هنادهای رمسی دولیت نبوده و 
مهواره آماده برداشنت سالح برای مقاومت در برابر مداخلة خارجی بوده 
افغانستان،  در  اروپا  احتادیه  پیشنی  ویژه  مناینده  وندرل،  فرانسس  است. 
افغانستان،  مناینده شخصی دبریکل و رییس هیأت ویژه سازمان ملل در 
خاطرنشان می سازد: »این نقد، هر قدر هم که به ما آسودگی خیال بدهد، 
از تاریخ افغانستان غافل است.«34 برای مثال، افغانستان در فاصله 1919 

و پایان دهه 1970 دارای هنادهای مدین کارکردی بوده است. 
مهانطورکه در باال مالحظه شد، نظام قبیله ای35 نه تنها در پی چندین دهه 
کشور  از خبش های  بسیاری  در  آن  نفوذ  بلکه  است،  داده  ماهیت  تغیری 
رو به کاهش بوده است. بسیاری از افغان های حتصیلکرده نظام قبیله ای 
عنوان  به  قبیله ای  قواننی  از  اخری  می دانند. محایت  تارخیی  ناهبنگامی  را 
می گذارد.  منایش  به  را  گرایش  این  عدیل  نظام  مشکالت  برای  راه حلی 
به نظر می رسد این کار کوششی برای رفع مسئولیت جامعه بنی املللی در 
شکست اصالحات قضایی باشد. دولت افغانستان و جامعه بنی املللی اکنون 
نظام عدیل غریرمسی را به عنوان منبع معترب قانوین و راهی برای اجرای 

عدالت تأیید کرده اند.36  
در واقع، گزارش توسعه نریوی انساین برنامه توسعه سازمان ملل در سال 
2007 برای افغانستان به تبلیغ »نظام عدیل دوگانه« پرداخت. قابل توجه 
است که »قانون اساسی تازه برای اولنی بار در تاریخ قانون اساسی در 

افغانستان به صراحت به "سنت های" افغانستان اشاره می کند.«37 
 Francesc Vedrell, “The international community’s failures in Afghanistan”, in The Rule of Law in :34  نگاه کنید به

.Afghanistan, 2011, p. 53

 Referring to Pashtun tribal codes and practices 35  اشاره به
.Islamic Republic of Afghanistan, National Justice Sector Strategy, 2008 :36  نگاه کنید به

 Jones-Pauly & Nojumi, “Balancing Relations between Society and State”, p. 845 :37  نگاه کنید به



تصمیم سیاسی برای تأیید قواننی قبیله ای بر انگیزه های مشکوکی استوار 
است، اما راه حل واقعی برای مشکالت نظام عدیل افغانستان ارائه منی کند. 
پیش نویس الحیه قانوین درباره ادغام نظام عدیل غریرمسی در حال حاضر 
این پیشنویس تضمنی های چنداین  به نظر می رسد  اما  پخش شده است، 
را درباره نقش زنان و تأثری آن بر حقوق بشر در بر ندارد. ایاالت متحده 
دادن  برای  مشکوکی  جتربه های  به  »دست  و  پیوسته  کاروان  این  به  نیز 
فاسد«38 زده است.  قبیله ای  به جرگه ها و شوراهای  مشروعیت سیاسی 
چه چی  مشاوران  شرکت  نام  به  امریکایی  پیمان کار  یک  متحده  ایاالت 
و شرکا را برای اجرا و نظارت بر برنامه های محایت از نظام عدیل سنیت 
شرکت  این  حبران،  حل  بنی املللی  گروه  گزارش  به  است.  کرده  استخدام 
در حدود ده میلیون دالر از 25 میلیون دالر کمک مایل امریکا به خبش 
این  درباره  را صرف »مطالعه«  )یعین 40 در صد(  نظام عدیل غریرمسی 
خبش خواهد کرد. گروه بنی املللی حل حبران با حسن نیت مالحظه می کند: 
»معلوم نیست که آیا این کار تأثریی بر حاکمیت قانون در کشور خواهد 
داشت یا خری. به مهنی ترتیب مشخص نیست که به کار گرفنت پیمان کاران 
خصوصی برای ارزیایب نقش قواننی سنیت قبیله ای در نظام عدیل کارکردی 

بیش از مترین نسبیتگرایی فرهنگی خواهد داشت یا خری.«39 
منازعه  و شوراها یک روش غریرمسی حل و فصل  نظام عدیل جرگه ها 
به  و صلح  به مهاهنگی  برگرداندن  )برای  عدالت  به  فقهی  نگاه  بر  مبتین 
برای حبث  مردان  جمامع  براساس  کامل  طور  به  نظام  این  است.  جامعه( 
مردان عضو جرگه و  تعداد  اجیاد می شود.  منازعات  و  اختالفات  درباره 
طول مدت رسیدگی به تناسب هر رسیدگی تفاوت می کند. در مورد بعضی 
از مسائل روزها حبث الزم است، و در مورد بعضی دیگر چندین هفته. در 
پایان رسیدگی، جرگه حکمی را صادر خواهد کرد که شفاها به دو طرف 
ابالغ می شود. سپس جمازات اجرا می شود و می تواند از جرمیه تا تبعید یا 
حیت به آتش کشیدن خانه یک نفر تفاوت کند. اگر یک طرف از حکم 

ناراضی باشد، اغلب می توان به یک جرگه دوم اعتراض کرد. 
صرف نظر از این واقعیت که زنان به طور کامل از این جرگه ها کنار گذاشته 

.International Crisis Group, Reforming Afghanistan’s Broken Judiciary, p. 31 :38  نگاه کنید به

.International Crisis Group, Reforming Afghanistan’s Broken Judiciary, p. 31 :39  نگاه کنید به
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شده اند، و توافق عمومی در سطح کشور به ویژه در میان جوامع غریپشتون 
درباره مشروعیت این جرگه ها وجود ندارد، این جرگه ها چالشی جدی 
در مقابل نظام حقوقی افغانستان به مشار می روند. رسم جاری دادن یک 
باکره« به خانواده دمشن )»بد دادن«( برای حل  یا چند »دختر جوان و 
و فصل اختالفات نه تنها با موازین حقوق بشری بلکه با موازین قانون 
گذاشنت  کنار  و  دادن  بد  رویه جاری  است.  مغایر  نیز  افغانستان  اساسی 
مداوم زنان از جرگه ها آشیت بنی نظام های عدیل سنیت و حقوق بنی املللی 
را تقریبا ناممکن می سازد. به گفته دیدهبان حقوق بشر در گزارش سال 
2012 آن »نقض حقوق بشر در نظام عدیل سنیت فراگری است و بسیاری 
از رویه های غریقانوین از مجله بد دادن که به معنای دادن یک دختر به 

خانواده ای دیگر برای حل اختالفات است، ادامه دارد.«40
باید تأکید کرد که وحدت رویه دنیوی یا غری آن در نظام عدیل غریرمسی 
وجود ندارد. گفنت این که نظام عدیل غریرمسی در طی قرن ها تغیری نکرده 
است بسیار گمراه کننده است. احتماال نظام عدیل غریرمسی افغانستان به 
علت مریاث جنگ و تعویض های پی در پی رژمی ها، که هر یک از آن ها 
قواننی عریف را برای نیاز های سیاسی و اداری خود تغیریدادند، بیش از 
و  تغیری می کنند  متام “سنت ها “  است.  کرده  تغیری  دیگر  هنادهای سنیت 
تکامل مییابند ؛ این موضوع به مهنی میزان درباره جرگه ها و شوراها و نیز 
عنوان  به  شوراها  حقیقت،  در  است.  درست  دیگر  جاهای  در  سنیت  هر 
به  افغانستان  جنگ های  دوره  در  بیشتر  جامعه  در  مشوریت  دامیی  جمامع 
دست فرماندهان جماهدین برای تاثری گذاری بر تصمیم های جامعه اجیاد 
شدند. بنابراین، این شوراها هنادهای تازه ای هستند که از هاله سنت که 
سنری،  نوشته  به  نیستند.41  برخوردار  می شود  داده  نسبت  آن ها  به  اغلب 
افغانستان راه را برای اجرای خودسرانه و  نانوشته قانون عریف  »ماهیت 
سوءاستفاده از آن را باز می گذارد. در واقع، تسلط کنوین فرماندهان بر 
ثابت  را  عریف  حقوق  هنادهای  حساسیت  خویب  به  مشال  در  شوراها 

می کند.«42
Human Rights Watch, Afghanistan: Little Progress on Rights, 24 Jan 2012 :40 نگاه کنید به

 Schmeidl, “Engaging traditional justice mechanisms”, p. 156 :41  نگاه کنید به
 Amy Senier, “Rebuilding the Judicial Sector in Afghanistan: The Role of Customary Law”, The :42 نگاه کنید به
Fletcher School Online Journal for issues related to Southwest Asia and Islamic Civilization, Spring 2006, p.5
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نظام  دیگری  از  پس  یکی  حملی  رهربان  که  ندارد  وجود  چنداین  تردید 
چر  موسسه  گزارش  به  دهند.  می  قرار  سوءاستفاده  مورد  را  جرگه ها 
پدیدار  با  سالیان  طی  در  شوراها[  و  ]جرگه ها  »قدرت  ُنرِوی:  میکلسن 
یافته  کاهش  ساالران  جنگ  و  نظامی  فرماندهان  و  سازمان ها  شدن 
است.«43 طالبان به ویژه جرگه ها را به سوی تفسری خشن تری از شرع 
به  تریاک  از فساد و جتارت  اسلحه و درآمد  اسالم کشانده اند و جریان 
جنگ ساالران امکان داده دادگاه ها و ساختارهای سیاسی حملی را به نفع 
در گزارش   )USIP( متحده  ایاالت  بگریند. موسسه صلح  در دست  خود 

آگوست 2011 خود گفت: 
»این راه کارهای مستقر در جامعه اغلب به دست مسئوالن فاسد، قدرمتداران 
حملی و یب ثبایت عمومی تضعیف شده اند. اسلحه و دسترسی به منابع مایل 
غریقانوین مثل جتارت تریاک به قدرمتداران حملی امکان می دهد تا بدون 
پاسخگویی به نیاز های جامعه برخالف رهربان در گذشته، در ساختارهای 

سیاسی حملی دست بربند.«44
در سال 2004، این موسسه گفته بود: »والیان حملی، فرماندهان میلیشیا، 
روسای پولیس و دیگر کارگزاران قدرت با اجیاد ترس و ارعاب و تقلب 
در شوراهای سنیت کنترل خود را اعمال می کنند.«45 برخالف صفیت که به 
عنوان نقطه قدرت زیاد نظام جرگه ها از آن جتلیل می شود ـ یعین ماهیت 
برابرخواهانه آنـ  شواهد رو به رشدی وجود دارد که نشان می دهد چندین 
دهه جنگ، جریان پول و اسلحه )"فرهنگ کالشنیکف"( و تغیریات شدید 
در توازن قدرت سنیت حملی به شدت در برابری و یب طریف جرگه ها تغیری 
اجیاد کرده اند. اکنون جرگه ها اغلب در خدمت تایید و مشروعیت دادن به 
قدرمتندان حملی و ملی هستند و تصمیم های آن ها به حمکومیت ضعفا و هبره 
مندی اقویا می اجنامد یب آن که استحقاق آن را داشته باشند. میاجنی گران 
جرگه ها اغلب »مستقل عمل منی کنند بلکه دست نشانده قدرمتداران هستند 

 Astri Suhrke, Torunn Wimpelmann Chaudhary, Aziz Hakimi, Kristian Berg Harpviken, Akbar :43  نگاه کنید به
 Sarwari, Arne Strand, “Conciliatory Approaches to the Insurgency in Afghanistan: An Overview”, Report prepared

by CMI and PRIO for the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, January 2009, p.7

 Noah Coburn, “The Politics of Dispute Resolution and Continued Instability in Afghanistan”, USIP, :44  نگاه کنید به
Special Report 285, August 2011, p.2

Establishing the rule of law in Afghanistan” USIP, Special Report 117, March 2004, p.3” :45 نگاه کنید به
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و به نفع قدرت یا منافع مایل عمل می کنند.«46
به گزارش ناظران شورای پناهندگان نروی، این نظام حتا در مواردی که 
منافع اساسی جامعه مطرح است، مثل بیشتر مواردی که بنی عودت کنندگان 
این موارد  دارد.  افغانستان رخ می دهد، ضعف  باشندگان مشال  و  پشتون 
اغلب به نفع گروه دوم حل می شود »زیرا قدرمتداران و مسئوالن دولیت در 
حمل از آن ها محایت می کنند و نه از عودت کنندگان.«47 باید توجه داشت 
که نظام جرگه ها بر این فرض بنا شده که در یک جامعه بسته با ارزش ها 
و شیوه زندگی مشترک عمل می کند و از عناصر بریوین تاثری منی پذیرد. 
با وجود این، این فرض در افغانستان معاصر روز به روز کمتر قابل قبول 

است. 
این عدم موازنه به نفع طرف های قدرمتند در عنی حال نشان می دهد که 
انداخنت بر زمنی های دولیت مورد  ساختارهای سنیت چگونه برای چنگ 
سوءاستفاده قرار می گریند. بعضی از قبیله ها مدعی زمنی های دولیت هستند 
و جرگه را وادار می کنند تا به نفع آن ها حکم کند. سپس دولت این حکم 
را به عنوان سند مالکیت به ثبت می رساند و به این ترتیب چنگ انداخنت 

بر زمنی را تایید می مناید. 
مرسوم  حملی  سفیدان  ریش  سازی  مهراه  طالبان،  سلطه  زیر  مناطق  در 
است. در اساس، طالبان نظام موجود جمازات ها را تغیری می دهند و اصرار 
دعواها  شریعت  طالباین  تفسری  از  استفاده  با  سفیدان  ریش  که  می کنند 
از  بیش  پیگرد جرم های خاصی  بر  آن ها مهچننی  کنند.  فصل  و  را حل 
جرم های دیگر اصرار می کنند، به ویژه »جرامی اخالقی« )زنا( که به زنان 
مربوط می شود. این وضع با ورود »روحانیون« جوان و رادیکال حتصیل 
کرده در مدرسه های پاکستاین که پس از آن به عنوان قاضی در جرگه ها 
و شوراهای حملی به افغانستان بازگشته اند، امکان پذیر شده است. تعجیب 
ندارد که در این حالت، رویدادهای زمان حاکمیت طالبان در اواخر دهه 
1990 تکرار می شود. در آن زمان، طالبان دادگاه ها و جرگه های حملی را 
برای مقاصد خود به کار می گرفتند.48 در واقع، عضویت روحانیت حملی 

Schmeidl, “Engaging traditional justice mechanisms”, p.161 :46 نگاه کنید به
47  نگاه کنید به: Schmeidl, Mundt and Miszak, 2009, quoted in Schmeidl ؛ همان

Jones-Pauly and Nojumi, “Balancing Relations between Society and State”, p.835 :48  نگاه کنید به
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در جرگه روستا به طور معمول الزامی شده است.
کار  به  سیاسی  جاری  نیاز های  تناسب  به  را  "سنت ها"  تنها  نه  جرگه ها 
افغانستان  بلکه از قواننی و موازین یکسان قضایی در سراسر  می گریند، 
استفاده منی کنند و بدین ترتیب این موازین در مکان ها و زمان های خمتلف 
تغیری می کنند. در واقع، »ریش سفیدان با نادیده گرفنت رویه ها حق دارند 
به اقدامات تازه دست بزنند و مسایل را حسب مورد تفسری کنند یا تغیری 
بیان  به  باشد.«49  توافق عمومی مهراه  با  باید  تغیریات  این  دهند، گرچه 
نیست  آور  الزام  برای یک جرگه  یا سنت ها  از رویه ها  دیگر، هیچ یک 
و این باعث می شود که تایید استدالل های محایت از عدالت جرگه ای بر 

اساس "سنت" سخت تر شود.
به عالوه، شواهدی در دست است که نشان می دهد نظام جرگه ای روز به 
روز فاسدتر می شود. در این نظام نیز، مثل نظام عدیل رمسی، طرف های 
ثرومتند می توانند با پول به نفع خود حکم دریافت کنند. در گذشته، ریش 
می دیدند.  اجتماعی  خدمت  عنوان  به  را  جرگه ها  در  مشارکت  سفیدان 
اکنون به نظر می رسد که بعضی از ریش سفیدان خدمات خود را فقط به 

خاطر منافع مایل اجنام می دهند.50
سراجنام، از آجنا که نظام جرگه ای بر اساس اشتراک اجتماعی عمل می کند، 
مهان طور که در مساله بنی کوچی ها و مردمان ساکن حمل رخ داد، در 

غالب موارد منی تواند اختالف های درون جامعه را حل کند. 
بعضی ها می گویند که بسیاری از افغان ها به نظام عدیل غریرمسی بیشتر از 
نظام عدیل رمسی اعتماد دارند.51 این موضوع به خودی خود چیزی را ثابت 
منی کند؛ در حقیقت، این اظهار را می توان بیشتر به عنوان شکست نظام 
عدیل رمسی تلقی کرد تا موفقیت نظام قبیله ای. این "آمارهای نظرخواهی" 
اغلب به عنوان ترجیح نظام غریرمسی بر نظام رمسی تفسری می شود، در 
حایل که تنها می تواند به این دلیل باشد که نظام غریرمسی تنها راه کاری 
است که در اختیار اکثریت روستایی قرار دارد.52 این نظر را َحَکِم حملی 

 Schmeidl, “Engaging traditional justice mechanisms”, p. 153 :49 نگاه کنید به
Schmeidl, “Engaging traditional justice mechanisms”, p. 162 :50  نگاه کنید به

Asia Foundation 2009, p. 85-89, quoted in Maley, “The rule of law and the weight of politics”, p. 70 :51  نگاه کنید به
Schmeidl, “Engaging traditional justice mechanisms”, p. 158 :52  نگاه کنید به
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تایید می کند که می گوید: »اگر ما یک نظام صحیح عدیل و ماموران توامنند 
اجرای قانون داشتیم، جمبور نبودمی از نظام جرگه ای استفاده کنیم.«53

به نظر می رسد که وضعیت تازه پدیدار عدالت در افغانستان و تعدد راه های 
ممکن حقوقی روش "خرید در بازار" را ترویج می کند. در بدترین وضعیت، 
هبترین  در  می کنند.  انتخاب  را  موجودی  راه حل  هر  روستاها  در  مردم 
وضعیت، آن ها نظام عدیل متناسب با نیاز های شخصی شان را برمی گزینند 
و شکایتشان را در یکی از نظام ها بر اساس مزایای آن پی می گریند، از 
با اعضای جرگه.  یا رابطه شان  نفوذ شخصی  بر اساس  برای مثال  مجله 
این رفتار "سوا کردن" به ویژه در مراکز شهری آشکارا با ماهیت یکساین 
و برابری در مقابل قانون در تضاد است، به ویژه که طرفنی دعوا با جسنت 
بیان  به  کنند.  تضعیف  را  دیگر  یک  توانند  می  متفاوت  حقوقی  راه های 

موسسه صلح ایاالت متحده: 
»در بعضی موارد، ردیف راه کارها به طرفنی دعوا امکان پیگرد در مرجعی 
را که برایشان راحت تر است می دهد. به این ترتیب، زنان که کمتر احتمال 
پیدا  دسترسی  بیشتر  عدالت  به  کنند  مراجعه  رمسی  عدیل  نظام  به  دارد 
می کنند. اما در عنی حال، ارتباط های شخصی طرفنی دعوا با افراد پرنفوذ، 
دعوا  در  افراد  این  کردن  داخل  برای  آن ها  توانایی  و  فرماندهان،  مثل 

می تواند احتمال حل و فصل عادالنه دعوا را کاهش دهد.«54
شهروندان  وسیله  به  ترجیح  مورد  حقوقی  راه  انتخاب  از  فراتر  مشکل 
است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد طرفنی دعوا هتدید می کنند 
که از نظام دولیت خبواهند به جرگه ها برای حکم کردن به نفع ایشان فشار 
بیاورد.55 شواهدی نیز وجود دارد که افراد قدرمتند حکم دخلواه خود را از 
نظام عدیل که گمان می برند در آن نفوذ دارند با پول می خرند یا به زور 

دریافت می کنند.56

Schmeidl, p. 158 53  نقل در: همان
Coburn, “The Politics of Dispute Resolution”, p. 4 :54  نگاه کنید به
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4 ـ معافیت از جمازات سیستماتیک و گسترده 
الف( مقدمه

نظام عدیل افغانستان در اثر معافیت از جمازات فراگری بیشتر تضعیف شده 
و  سیستماتیک  معافیت  به اندازه  شاید  دیگر  عوامل  از  یک  هیچ  است. 
گسترده از جمازات برای مرتکبان باالرتبه و حملی جرامیی مثل جنایت های 
جنگی، نقض حقوق بشر، قاچاق مواد خمدر و فساد، به اعتبار و مشروعیت 
دولت  به  فشار  از  خودداری  با  بنی املللی  جامعه  باشد.  نزده  لطمه  آن 
افغانستان برای توجه به فجایع اجنام شده در مراحل اولیه جنگ خبشی از 

مسئولیت این معافیت از جمازات را به عهده دارد. 
دوره  جنگی  جنایتکاران  و  ساالران  جنگ  از  محایت  به  امریکا  تصمیم 
جماهدین به طور مسلم عامل مهمی در تداوم معافیت از جمازات بود که 
به روشین عالمت داد که مصاحله به هبای عدالت اجنام خواهد شد. کمیته 
روابط خارجی سنای امریکا در سال 2009 چننی اعالم کرد: »بسیاری از 
جنگ ساالران ]در استخدام امریکا[ با وجود ارتباط با جتارت تریاک، بعدا 
از موقعیت خود به عنوان متحدان امریکا برای به دست گرفنت مقام های 
ارشد در دولت افغانستان استفاده کردند و زمینه را برای پیوند فاسد میان 
مواد خمدر و قدرت فراهم کردند و این پیوند امروز ساختار قدرت را فرا 
گرفته است.«57 به طور کلی، رهیافت »ردپای ضعیف« و اختیار حمدود 
و  کوزوو  مثل  دوامداری  انتقایل  عدالت  برنامه  اجرای  یوناما  به  اعطایی 
بوسین هرزگوین را مشکل کرده است. به کارگریی جنگ ساالران در نظام 
ضربه ای اساسی به کوشش برای پایان دادن به معافیت از جمازات و اجرای 
عدالت در مورد ناقضان پیشنی حقوق بشر وارد کرده است. این افراد نه 
تنها مورد پیگرد قرار نگرفتند بلکه قدرت یافتند. آن ها در دولت پذیرفته 
شدند و بسیاری از جنگ ساالران متهم به جنایت های جنگی جدی به 

ستاد انتخاب دوباره ریاست مجهوری کرزی پیوستند.
به طور خالصه، در آن زمان، مهچون اکنون، خط"اولویت صلح بر عدالت" 
اشتباه  جمازات  از  معافیت  فرهنگ  در  افغانستان  کردن  غرق  کرد.  غلبه 
بر  و  اجنامید  عدیل  نظام  به  بیشتر  عالقگی  یب  به  کار  این  بود.  بزرگی 

 US Senate Committee on Foreign Relations, quoted in Michael Hartmann, “Casualties of :57  نگاه کنید به
Myopia”, in The Rule of Law in Afghanistan, p. 181
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و  واحد حتقیق  افزود.  تاسیس  تازه  رژمی  اعتبار  و  مشروعیت  شکنندگی 
ارزیایب افغانستان می گوید: 

»پس از امضای موافقتنامه بن در سال 2001، دولت افغانستان هیچ تالش 
فعالیت  است.  نداده  اجنام  انتقایل  عدالت  برنامه  اجرای  برای  مهاهنگی 
افغانستان نشده و  از جمازات در  به فرهنگ معافیت  برای توجه  چنداین 
متهمان به ارتکاب تعدی های فاحش حقوق بشری مواضع قدرت را حفظ 
کرده اند. در مقابل]دولت افغانستان[ و بعضی از طرف های پرنفوذ بنی املللی 

ادعا کرده اند که اجرای عدالت می تواند صلح شکننده را خمتل کند.«58
در جاهایی که جمرمان از نفوذ کایف برخوردار بوده اند، معافیت از جمازات 
نه تنها برای جنایت های جنگی و فجایع دیگر بلکه برای جنایت های دیگر 
نیز تداوم داشته است. معافیت از جمازات برای فساد و تقلب انتخابایت به 
ویژه گسترده و ادامه دار بوده است. گرچه اداره عایل نظارت بر تطبیق 
استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در سال 2008 تشکیل شد، با وجود 
وزیر،  یک  حتا  اوایل سال 2010  تا  ختلفات،  به  مربوط  فراوان  مدارک 
معاون وزیر یا وایل حتت پیگرد قرار نگرفته بود. روشن است که پیوسته 
در کار اداره دادستاین دخالت سیاسی اجنام می گرید و مقام های باالرتبه از 
پیگرد، دستگریی یا حتقیق در باره افراد مرتبط با دولت جلوگریی می کنند. 
یکی از موارد مشخص به وزیر پیشنی حج، صدیق چکری، مربوط است 
که کارکنانش در سال 2009 با تقریبا 400000 دالر نقد در میدان هوایی 
کابل دستگری شدند، اما او هیچ گاه مورد بازخواست قرار نگرفت.59 در 
مورد تقلب انتخابایت در انتخابات سال 2009 که بیش از یک میلیون رای 
تقلیب به صندوق رخیته شد، نیز معافیت از جمازات برقرار است. با وجود 
این که دو نفر از مسئوالن کمیسیون انتخابات استعفا کردند، هیچ نشانه ای 
اجنام  تقلب  در  مسئول  افراد  جمازات  برای  اقدامایت  که  نیست  دست  در 
خواهد شد. در واقع، به نظر می رسد جامعه بنی املللی به منظور حفظ نتاجیی 
که پیش از انتخابات با کرزی مورد مذاکره قرار گرفته بود »یب سروصدا از 
کنار« تقلب گذشت. در حقیقت، خود کرزی بعدا احتادیه اروپا و سازمان 

 Emily Winterbotham, The State of Transitional Justice in Afghanistan, AREU, April 2010, p.4 :58  نگاه کنید به
See Hartmann, “Casualties of Myopia”, p. 190 and onwards :59 نگاه کنید به
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ملل را در تقلب مقصر خواند.60 
ب( قانون عفو

قوی تر شده  سال ها  در طی  از جمازات  معافیت  فرهنگ  می رسد  نظر  به 
به ویژه پس  است. دولت کرزی در فاصله بنی سال 2002 و 2005 و 
از گزارش سال 2004 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )با عنوان 
کرد.  محایت  انتقایل  عدالت  اجرای  از  شدت  به  رمسا  عدالت«(  »صدای 
نقض  بود که مریاث  کرده  اظهار  افغانستان  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
به  اعتماد  از  شدت  به  عدالت  نبود  علت  »به  افغانستان  در  بشر  حقوق 
مقامات رمسی کاسته است. این کمیسیون برای پایان دادن به معافیت از 
جمازات برای جنایت های جنگی و کشتارمجعی پیشنهادهایی ارائه داد، از 
مجله تشکیل دفتر دامیی و مستقل دادستاین ویژه و نیز تشکیل شعبه ویژه 
دادگاه برای رسیدگی به این پرونده ها. یافته های این گزارش نشان می داد 
که 8،86 در صد مردم افغانستان خواهان برکناری ناقضان حقوق بشر از 

مست های خود هستند. 
مشاور  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  داشت  توجه  باید 
را  اصالحیه هایی  نویس  پیش  فرید،  حمسن  حممد  پروفسور  آن،  حقوقی 
برای قانون جمازات هتیه کرده اند که بعضی از مقررات اساسنامه روم دادگاه 
در  تاکنون  کمیسیون  این،  وجود  با  می گریند.  بر  در  را  بنی املللی جزایی 
در  اصالحیه  این  گنجاندن  درباره  دادگستری  وزارت  با  خود  حبث های 
قانون جمازات افغانستان موفق نشده است. رییس مجهوری کرزی نیز به 
زده  دور  را  موضوع  این  خود  اولیه حکومت  سال های  در  ترتیب  مهنی 
است. در سال 2002، او تعهد کرد برای آشکار ساخنت جنایت های بزرگی 
که در دهه های گذشته رخ داده است یک کمیسیون حقیقت یاب تشکیل 

دهد، اما این تعهد هرگز حمقق نشده است. 
از  ثبات ملی در سال 2007،  قانون مصاحله، عفو عمومی و  با تصویب 
تالش های مربوط به پاسخگو کردن مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر و 
جنایت های بنی املللی در دوره های گذشته به شدت ممانعت شد. این قانون 
کرد. طزنآمیز  اعطا  عمومی  عفو  گذشته  در  بشر  مرتکبان حقوق  متام  به 

60  نگاه کنید به: همان، ص 192
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است که تنها چند ماه پیش از تصویب این قانون، کرزی برنامه عملی را 
برای جلوگریی از این گونه عفو امضا کرده بود. رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، دکتر سیما مسر، گفت که کرزی دو بار به او قول داده 
است که هیچ گاه چننی سندی را امضا خنواهد کرد.61 در سال های 2007 
و 2008 به نظر می رسید این قانون فراموش شده است، اما در دسامرب 

2009 روزنامه رمسی یب سروصدا و آرام آن را منتشر کرد. 
قانون سال 2007 بدون قید و شرط به »متام جناح های سیاسی و طرف های 
متخاصم« که پیش از اداره موقت سال 2001 در درگریی ها شرکت داشتند 
عفوعمومی اعطا کرده است. این قانون تضمنی کرده است که این افراد »از 
متام حقوق قانوین خود مستفید بوده ]…[ و مورد تعقیب قضایی و عدیل 
قرار منی گریند.« این قانون مهچننی به متام افراد و گروه های خمالف در حال 
حاضر »که بعد انفاذ این مصوبه دست از خمالفت کشیده، به روند مصاحله 
ملی بپیوندند و به قانون اساسی و سایر قواننی« احترام بگذارند، عفو اعطا 
کرده است.62 در این قانون هیچگونه حمدودییت در باره ماهیت جنایت های 
بدان  این  به طورکلی  نشده است.  یا حمدوده زماین عفو مطرح  مورد عفو 
استثنای  تنها  باشد.  برقرار  ناحمدود  طور  به  می تواند  عفو  که  معناست 
قابل  جنایت ها  قربانیان  فردی  که شکایت های  است  حالیت  در  عفو  این 
رسیدگی است. با وجود این، هیچگونه آینی رسیدگی مقرر نشده است.63 
این بدان معناست که این قانون مسئولیت دریافت پاسخگویی برای موارد 
نبود  افراد می گذارد. در صورت  برعهده  نقض حقوق بشر در گذشته را 
شکایت از سوی قرباین، مقامات افغانستان از پیگرد جنایتکاران جنگی 
منع شده اند. واحد حتقیق و ارزیایب افغانستان می گوید: »قانون عفو امهیت 
سیاسی زیادی دارد و نشانه آشکاری از تداوم قدرت ناقضان حقوق بشر 

در داخل دولت به مشار مریود.«64
قانون عفو با ماده 7 قانون اساسی افغانستان مغایر است، زیرا این ماده 
رعایت موازین بنی املللی )از مجله موازین اساسنامه روم دادگاه بنی املللی 
بنی املللی و حقوق عریف  و سیاسی  بنی املللی حقوق مدین  میثاق  جزایی، 

Hartmann, p. 185 :61  نقل شده در
Hartmann, p.184 :62  ماده 3 قانون عفو به نقل از

63 نگاه کنید به: Hartmann، همان
Winterbotham, The State of Transitional Justice in Afghanistan, p.10 :64  نگاه کنید به
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علیه  جنایت های  و  جنگی  جنایت های  برای  پاسخگویی  که  بنی املللی 
نقض  برای  کامل  عفو  می کند.  الزام آور  را  می کنند(  الزامی  را  بشریت 
فاحش حقوق بنی املللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر اساس حقوق 

بنی املللی جماز نیست.
ج( عدم محایت از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

با وجود این که تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در قانون 
اساسی مقرر شده است، در ابتدا به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای 
دولت پس از سال 2001 مورد ستایش قرار گرفت و به عنوان نقطه عطفی 
شد،  تلقی  گذشته  در  نقض  موارد  برای  پاسخگویی  شرایط  اجیاد  برای 
ناظران به زودی دریافتند که دولت افغانستان به طور پنهاین از پیشرفت 
به حاشیه  به طور روزافزوین  این کمیسیون جلوگریی می کند. کمیسیون 
رانده شده است و مهان رژمیی که قرار است از آن محایت و آن را تقویت 
کند اغلب فعالیت های آن را خنثی می کند. دولت کوشیده است کمیسیون 
مستقل حقوق بشر را از ثبت و حتقیق درباره جنایت های جنگی و فجایع 
گذشته به این دلیل بسیار مهمل که »نقض قانون ]عفو[ جرم و مستوجب 

جمازات است،« منصرف کند.65
از  تن  سه  کردن  برکنار  به  کرزی  مجهوری  رییس  غافلگریانه  تصمیم 
کمیشنر ها )نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی غالم حممد غریب( در 22 
دسامرب 2011، به نشانه این تفسری شد که که او می خواهد فعالیت کمیسیون 
را مهار کند. این کار »به عنوان محله ای پنهاین به حقوق بشر« تلقی شد.66 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دکتر سیما مسر، از تصمیم به برکناری 
مطلع نشد و سرنوشت کمیشنر های دیگر هنوز ناروشن است. در شرایطی 
که »این کار به معنای گامی برای تضعیف موقعیت این کمیشنر ها و ناامین 
نه  و  است  شده  متدید  نه  آن ها  مأموریت  مریود«67  به مشار  آن ها  شغلی 
مجله  از  اخراجی  کمیشنر  سه  که  کرده اند  اظهار  ناظران  از  بسیاری  لغو. 
پرسروصداترین منتقدان رژمی کرزی بودند. آن ها تصمیم رییس مجهوری 

 Human Rights Watch “Measure brought into force 65  نگاه کنید به: اظهارات یوسف حلیم، رییس تقنین، به نقل از
by Karzai means atrocities will go unpunished”, 10 March 2010

 Thomas Ruttig, “Another Blow to Justice: Three Commissioners Fired from the AIHRC”, AAN, 23 :66  نگاه کنید به
Dec 2011

67  همان
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به برکناری خود را به انتشار مورد انتظار )به تأخری افتاده( گزارش ترسیم 
نقض حقوق بشر در منازعه کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره افغانستان 
نسبت می دهند. این گزارش قرار است نقطه عطفی در حبث عدالت انتقایل 
باشد. انتظار مریود این گزارش افراد نزدیک به کرزی و شاغل در دولت او 
را به عنوان مرتکبان نقض حقوق بشر در گذشته نام بربد. به گفته توماس 

روتیگ از شبکه حتلیلگران افغانستان: 
استراتژی  از  خبشی  عنوان  به  می توان  را  منتقدان  از  تن  سه  »برکناری 
کمیسیون  و  فعال جامعه مدین –  برای جایگزیین خبش  دولت  بلندمدت 
مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یکی از هنادهای به ویژه مستقل و 
مورد احترام در کشور- با افراد مطیع و وفادار به کرزی مالحظه کرد.«68  
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وزارختانه ها و جامعه مدین برای 
انکشاف برنامه عمل سه ساله اجرایی برنامه ملی اولویت های حقوق بشر و 
مسئولیت های مدین مهکاری کرده است. این برنامه بر امهیت حقوق بشر، 
آگاهی عمومی و آموزش مدین تأکید می گذارد و هدف خود را جوامع 
سراسر افغانستان قرار داده است تا آگاهی مردم و جامعه مدین را باال بربد 
و پاسخگویی دولت را افزایش دهد. تا به امروز مشخص نیست که بودجه 

کایف برای اجرای این برنامه در اختیار خواهد بود یا خری؟
بودجه هنایی برای سال 2012/2011 که به جملس افغانستان تقدمی شده 
است تنها نیمی از بودجه تعهدی به کمیسیون مستقل حقوق بشر را ختصیص 
داده است و از حتکیم موقعیت قانوین این کمیسیون در چهارچوب کلی 
بودجه سر باز زده است. با توجه به این که کمک مایل بنی املللی احتماال 
کاهش خواهد یافت، کمیسیون مستقل حقوق بشر به طور روزافزون باید 
به ختصیص بودجه از دولت اتکا کند و تا زماین که موقعیت آن در بودجه 
حتکیم نیابد یا تضمنی نشود، استقالل کمیسیون و ادامه کار بلندمدت آن 

در خطر خواهد بود. 
د( به مضحکه کشاندن راه کارهای بررسی و نظارت

تداوم معافیت از جمازات و رعایت نکردن حقوق بشر راه کارهای بررسی69 
68  همان

69  vetting
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را به مضحکه می کشاند. فرایند بررسی به حدی ضروری تلقی شده که 
دیگر شکل های پاسخگویی )پیگرد و حماکمه جنایت کاران جنگی( کنار 
رفته اند. به طور کلی پذیرفته شده که ممکن است پیگرد متام جمرمان عملی 
نباشد، بنابراین سیاست محایت از برکناری یا حذف بعضی از افراد از مصدر 
قدرت در جامعه به عنوان اقدام های اعتمادساز عمل می کنند. بنابراین، راه 
از  پس  دمکراتیک  هنادهای  اعتبار  بناکردن  برای  بررسی  موثر  کارهای 
منازعه و تامنی حداقل احساس که عدالت پیگریی می شود مهم هستند. 
حتا این حداقل احساس در افغانستان مالحظه منی شود. بسیاری از جنگ 
میان خنبگان  در  بشر  نقض جدی حقوق  به  متهم  فرماندهان  و  ساالران 
به مست های رمسی رسیده اند.  کرزی  دولت  در  و  گرفته اند  سیاسی جای 

بدین حلاظ، این عفو مشروعیت و اعتبار رژمی را بیشتر تضعیف می کند. 
به  افراد حمکوم »از طرف حمکمه  افغانستان  انتخابات  قانون  در حایل که 
یا  مدین«  حقوق  از  حرمان  یا  و  جنایت  و  بشری  ضد  جرامی  ارتکاب 
اعضای نریوهای شبه نظامی یا گروه های مسلح را از نامزدی در انتخابات 
حمروم کرده است، اشاره ای به مظنونان به ارتکاب جنایت های جنگی و 
نقض حقوق بشر ندارد. در نتیجه، معافیت از جمازات به شکل یک دور 
باطل عمل می کند: از آجنا که هیچ کس تاکنون به علت معافیت از جمازات 
به خاطر این جنایت ها حمکوم نشده، منی توان آن ها را از کسب موقعیت 

بانفوذ حمروم کرد. 
تردیدی نیست که جامعه بنی املللی، شامل سازمان ملل، از اراده سیاسی 
برای تضمنی فرایند بررسی عادالنه برخوردار نیست. این وضع به ویژه در 
زمان انتخابات به بسیاری از فرماندهان نظامی از مجله فرماندهان طالبان 
امکان  دارند  قرار  ملل  سازمان  امنیت  شورای  حترمی  لیست های  در  که 
شرکت در انتخابات داده است.70 با وجود این که در انتخابات سال 2005، 
دبریخانه 1100 کاندیدای دارای ارتباط با گروه های مسلح غریقانوین را 
شناسایی کرد، به علت »ناکایف بودن مدارک« یا نگراین از هتدید امنییت 
حمرومیت شان، صالحیت  در صورت  افغانستان  نوپای  دولت  برای  آن ها 

بسیاری از آن ها رد نشد.
 International Centre for Transitional Justice, Vetting Lessons for the 2009-10 Elections in:70  نگاه کنید به

Afghanistan, January 2009
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در انتخابات شوراهای والییت 2009، کمیسیون رسیدگی به شکایات که 
مسئولیت اصالح و جمازات ختلف های انتخابایت را به عهده دارد )از مجله 
نیستند  برخوردار  انتخابات  قانون  شرایط  از  که  را  کاندیداهایی  که  این 
حذف کند(، در مقایسه با انتخابات قبلی تعدادی بیش از دو برابر )57( 
افراد را از برگه ها بریون گذاشت. باوجود این، انتخابات ریاست مجهوری 
نقض  مرتکبان  از  تعدادی  موقعیت  والییت 2009  انتخابات شوراهای  و 

حقوق بشر را در حیطه های نفوذ مستحکم تر کرد. 
در انتخابات پارملاین 2010 نیز روال مشاهبی بروز کرد. فرایند بررسی به 
حذف 36 کاندیدا به ات هام ارتباط با گروه های مسلح اجنامید. با وجود 
نبود شفافیت در کل فرایند روش و منشا تصمیم گریی  این، اغتشاش و 
حتلیلگران  شبکه  اظهار  به  نکرد.  آن  اعتبار  تقویت  به  چنداین  کمک 

افغانستان:
از فرصت  کاندیداهای حذف شده  بود.  مبهم  و  فرایند شتاب زده  »کلیت 
کوتاه که به آن ها امکان دفاع منی داد و نیز از دستورهای متناقض کمیسیون 
از  آن ها  داشتند.  شکایت  مدارک  ارایه  حمل  و  شرایط  باره  در  انتخابات 
این تعجب می کردند که چرا مدارکی که از اداره های حملی وزراختانه های 
مسئول دریافت کرده اند برای تربئه کردن آن ها از ات هام ها کایف نیست. 
آن ها ـ به درسیت ـ اظهار می کنند که برای راضی کردن وجدان خارجیان 
از کسب  ناتواین  به خاطر  دقیقا  و  قرباین شده اند"  دمکراسی  منایش  "در 
محایت از مسئوالن قدرمتند دولیت یا اجیاد دردسر و مزامحت در صورت 

حذف شدن دست چنی شده اند.«71

Fabrizio Foschini and Gran Hewad, “The Alchemy of vetting”, AAN, 16 July 2010 :71  نگاه کنید به



چهار ـ بازگشت ایدیولوژی طالبان و مسئولیت جامعه بنی املللی 
1 ـ منای کلی نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان 

سیستماتیک  طور  به   )1996 ـ   2001( خود  حاکمیت  دوره  در  طالبان 
حقوق بشر را نقض می کردند و هیچ تالشی برای تقویت حاکمیت قانون 
یا حکومت داری خوب به خرج منی دادند. برعکس، آن ها احکام افراطی 
مذهیب را بر متامی مردم افغانستان حاکم کردند و از کارکرد بد کشور یا 
نبودند. در جوالی 1998، رهرب کل طالبان، مال  نگران  رفاه مردم هیچ 
حممد عمر، قانون اساسی را بازبیین کرد تا آن را با قواننی اسالم مطابق کند. 
به ویژه عدالت، در مغایرت با موازین بنی املللی حقوق بشر، باید بر اساس 
تفسریهای افراطی از قواننی اسالم و قبیله ای برقرار می شد. اعدام های پی 
در پی در انظار عمومی، شالق و سنگسار در ورزشگاه ها یا پارک های 
عمومی اجنام می شد و دست و پای قطع شده دزدان مهواره چندین روز بر 

درختان آویزان می ماند. 
در حاکمیت طالبان، زنان حقوق اساسی خود را از دست دادند، از مجله 
دسترسی به خدمات درماین، حق آموزش و کار، آزادی رفت و آمد بدون 
تنهایی و حق مشارکت در زندگی سیاسی. مدارس دخترانه  به  و  مهراه 
در سراسر کشور تعطیل شد و زنان، شامل بیوه زنان که درآمد خانوادگی 
نداشتند، از اشتغال منع شدند. زنان به خصوص به خاطر رفتار یا لباس 
»نامناسب« بر اساس موازین طالبان هدف قرار می گرفتند. پوشیدن برقع 
اجباری و استفاده از کفش های پاشنه دار ممنوع شد. زنان از اجیاد صدا 
در حنی راه رفنت منع شدند و حتا در انظار عمومی حق خندیدن نداشتند. 



پنجره های خانه ها باید رنگ می شد تا آن ها از بریون دیده نشوند. پزشکان 
به  آن ها  دسترسی  از  ترتیب  بدین  و  می کردند  معاینه  را  زنان  نباید  مرد 
خدمات درماین ممانعت می شد. عکس گرفنت از زنان ممنوع شد. ماموران 
وزارت امر به معروف و هنی از منکر، شالق به دست، خودسرانه زنان را 

در خیابان می زدند تا فضای ترس و ارعاب را تداوم ببخشند. 
از حضور در  اجنام می دادند: کوتاهی  باید وظایف مذهیب را  نیز  مردان 
مناز های پنج گانه در مسجد به دستگریی و جمازات می اجنامید. تراشیدن 
باید از طول  برای مردان ممنوع شد و ریش آن ها در زیر چانه  صورت 
یک دست مشت شده بلندترمی بود. کوتاهی از این کار به زنداین شدن 
می اجنامید تا زماین که طول ریش به اندازه الزامی می رسید. حمدودیت های 
افراطی دیگر بر آزادی های اساسی که متامی مردم را در بر می گرفت شامل 
دستور الزامی طالبان برای تغیری متام نام های غریاسالمی به نام های اسالمی 
بود. فعالیت های دیگری که غری اسالمی تلقی می شد ممنوع شد. هر کسی 
که از اسالم به دین دیگری می گروید اعدام می شد. اقلیت های غریمسلمان 
مثل هندوها باید عالمت مشخصی به خود می زدند یا یک تکه پارچه زرد 

روی لباسشان می دوختند تا از اکثریت مسلمانان متمایز باشند. 
نشان   2001 مارچ  در  بامیان  در  بودا  جمسمه های  ختریب  که  گونه  آن 
داد، طالبان حتا مشروعیت هنر، نقاشی، موسیقی، شعر و مریاث نسل های 
متعدد را نفی می کردند. آن ها فیلم ها و نوارهای ویدیویی را در مکان های 
عمومی سوزاندند، عکس های افراد را حذف کردند و تصویر نسخه های 
خطی را به آتش کشیدند. موسیقی ممنوع شد و نوارها را باز کردند و از 
درختان آوخیتند؛ متام سازهای موسیقی و تلویزیون ها را شکستند و زیر 
خاک چال کردند. طالبان پخش برنامه های تلویزیوین را منع و تنها رادیو 

شریعت را جماز کردند.
اعدام می شد. در تصفیه  به مهراه داشت  ایراد دار  هرکسی که کتاب های 
کتاب ها در سال 1997، از مجله از کتاخبانه دانشگاه کابل، طالبان بیش از 
55،000 جلد کتاب و نسخه خطی آرشیوی کتاخبانه حکیم ناصر خسرو 
را در پلخمری در والیت بغالن به آتش کشیدند. موزمی کابل نیز از دست 
آن ها سامل مناند.، وزیر اطالعات و فرهنگ قدرت اهلل مجال و وزیر مالیه 
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حدود  در  سیستماتیک  طور  به  دست،  به  ترب  و  سنگ  معتصم،  آقاجان 
2،750 اثر هنری را در هم کوبیدند.

دسِت آخر ویل با امهیت زیاد این که گروه های قومی، به ویژه شیعه های 
هزاره، تاجیک ها و ازبک ها در معرض تعدی و سرکوب قرار گرفتند. به 
اعتقاد طالبان کشنت هزاره ها و بریون راندن آن ها از افغانستان خبشی از 
جهاد بود. بیشترین و طوالین ترین مهاجرت هزاره ها به کشورهای مهسایه 
در دوران طالبان اجنام شد که وخامت وضع در آن زمان را نشان می داد. 
به دقت ثبت شده است. در جوالی 1998،  به ویژه  چندین کشتار عام 
طالبان در حدود 2000 غرینظامی هزاره را در شهر مزار شریف اعدام 
دنبال مردان می گشتند  رفتند،  به خانه می  کردند؛ آن ها شش روز خانه 
کانتینرهای  با  کامیون هایی  در  را  زنداین  هزاران  می کردند.  اعدامشان  و 
اثر  در  یا  آن ها خفه شدند  از  بسیاری  بنی  این  در  و  کردند  آهین جاجبا 
گرمازدگی فوت کردند. در جوالی و آگوست 1999، طالبان دره صوف 
را که منطقه ای هزاره نشنی زیر کنترل ائتالف مشال بود، مبباران کردند. محله 
با اعدام های فوری، ربودن زنان، زندانیان، کار اجباری، سوزاندن خانه ها 
و ختریب منابع کشاورزی مهراه بود. در ماه مه 2000، در گذر رباتک، 
در مشال غرب پلخمری، طالبان حداقل 31 غرینظامی هزاره را به سرعت 
اعدام کردند. در جنوری 2001، در خواجه غار در والیت ختار، طالبان 
حداقل 31 غرینظامی ازبک را که از شهر فرار می کردند به سرعت اعدام 
کردند. آن ها در ولسوایل یکاولنگ، 170 غرینظامی شیعه هزاره را قتل 
عام کردند. کشتار قربانیان با گردآوردن آن ها در چندین نقطه اجنام شد. 

بیش از 10 سال از سقوط رژمی طالبان گذشته است. باوجود این، مهان 
نقض حقوق بشر که در آن زمان اجنام می شد امروز به دست گروه های 
با توجه به حرکت به سوی مصاحله با طالبان و  شورشی اجنام می شود. 
امکان روزافزون بازگشت آن ها به قدرت، خبش زیر به موارد نقض حقوق 

بشر به دست آن ها پس از 2001 می پردازد.
2 ـ نقض حقوق بشر به دست طالبان پس از 2001

از سال 2001 به بعد، دولت افغانستان و نریوهای ائتالف به عملیات ضد 
شورش کم دامنه علیه طالبان و دیگر گروه های ضد دولت جدید دست 
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زده اند. آن ها در ابتدا با مقاومت چنداین روبرو نبودند. اما، پس از 2005، 
طالبان حضور خود را در مناطق پشتون نشنی جنوب افغانستان گسترش 
به  اسالمی  حزب  مثل  دیگر  گروه های  با  ای  تازه  ائتالف های  و  دادند 
نفوذ در خبش های دیگر کشور  برای کسب  را  رهربی گلبدین حکمتیار 
مرتب  و  افزوده اند  به شدت محله های شان  پیوسته  طالبان  دادند.  تشکیل 
پیش رفته اند. براساس حتقیق شورای بنی املللی امنیت و توسعه، طالبان در 
سال 2009 در بیش از %80 کشور حضور دامیی داشتند.1 در جون 2011، 
گروه بنی املللی حل حبران گزارش داد که طالبان از پایگاه های مستحکم 
خود در جنوب و جنوب شرقی بسیار فراتر رفته اند و اضافه کرد: »رهربان 
شورشی با در پیش گرفنت استراتژی تشکیل دولت سایه به مهراه ارعاب 

و به کارگرفنت مسئوالن دولیت در والیت های شرق مرکز پا گرفته اند.«
طالبان به عنوان یک گروه مسلح در درجه اول و بیش از هرچیز بر اساس 
یوناما،  گزارش  اساس  بر  هستند.  جنایت ها  مسئول  بشردوستانه  حقوق 
درگریی های  در   2011 تا   2007 سال  از  غرینظامی   10000 از  بیش 
افغانستان کشته شده اند. تعداد و شدت قتل ها در طی سالیان افزایش یافته 
رخ  افغانستان  و شرقی  مناطق جنویب، جنوب شرقی  در  آن ها  بیشتر  و 
داده که به شورشیان نسبت داده می شود. در محله های طالبان تعداد زیادی 
افغانستان  نیز ماموران پولیس  از سربازان کشور و نریوهای بنی املللی و 
کشته شده اند. باوجود این، بیشترین صدمه به مردم غرینظامی وارد آمده 
اولنی  آن ها  وابستگان  و  طالبان  دست  به  غرینظامی  تلفات  آمار  است. 
بار پس از 2006 منتشر شد. شورشیان در درگریی های مسلحانه سال 
سال  در  کشته(،  نفر   700( غرینظامی  تلفات  کل   46% مسئولیت   2007
مسئولیت 75%  در سال 2011  و  کشته(  مسئولیت 75% )2080   2010
)2858 کشته( را به عهده داشتند. در طی مهان سال، %58 زنان و کودکان 
که در درگریی ها کشته شدند قرباین عملیات شورشیان بودند. محله های 
انفجاری  تله های  بود(،  نادر  بسیار  افغانستان  در  زماین  )که  انتحاری 
دست ساز، ترورها، آدم ربایی ها، هتدید و آزار تاکتیک های اصلی مورد 
عمد  به  غرینظامیان  از  بسیاری  است.  بوده  جنگ  در  طالبان  استفاده 

 ICOS, Press release: “Ten years after 9/11 Taliban now have presence in 80% of Afghanistan”, 10 :1 نگاه کنید به
/September 2010, http://www.icosgroup.net/2009/media/media-press-releases/eight_years_after_911
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کارگران  پزشکان،  امدادرسانان،  ویژه  به  گرفته اند،  قرار  هدف شورشیان 
روزمزد، مکانیک ها، روحانیون و کارمندان غرینظامی دولت، مثل معلمان 
عنوان  )با  طالبان  شده  اعالم  مقررات  بعد،  به  مه 2010  از  مهندسان.  و 
الحیه( از تلفات غرینظامی یا اقدام علیه فرماندهان یا اعضای آن ها که از 
تعداد کشته های  این مقررات سرپیچی می کردند نکاسته است. برعکس، 

غرینظامی ناشی از محله های شورشیان افزایش یافته است. 
مکان های  به  متعدد  محله های  مسئول  شورشیان  بعد،  به   2003 مه  از 
استفاده  مورد  هلیکوپترهای  بیمارستآن ها،  مسجدها،  مثل  شده  حفاظت 
برای انتقال پزشکی و دیگر مکان های مورد حفاظت حقوق بشردوستانه 
بوده اند. از سال 2008 به بعد، دفتر امنیت سازمان های غریدولیت افغانستان 
کرده  ثبت  را  علیه سازمان های غریدولیت  از 100 حادثه  بیش  هر سال 
است. در چندین مورد کارکنان و تاسیسات سازمان ملل هدف محله قرار 
داشته اند، از مجله در دو محله مهم در کابل در سال 2009 و در مزار شریف 

در سال 2011. 
طالبان مهچننی پس از 2001 کوشیده اند فرایندهای دمکراتیک را خمتل 
کنند. به این منظور، آن ها سیستماتیک به منادهای دمکراسی محله کرده اند. 
هتدید  را  عادی  شهروندان  و  کاندیداها  انتخابات  هر  در  ویژه  به  آن ها 
کرده اند. موارد متعدی شکنجه، مثله کردن و قتل گزارش شده است. در 
16 سپتامرب 2010، بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان گزارش داد که 
پیش از رای گریی انتخابات جملس در 18 سپتامرب 2010، 19 مورد قتل 
مربوط به انتخابات رخ داده است. بنا به این گزارش، این قتل ها، شامل 
قتل چهار کاندیدای انتخابات، در فاصله 15 جوالی 2010 و 25 آگوست 
2010 رخ داده بود. طالبان به رای دهندگان اخطار کردند که انتخابات 
بپیوندند.« بیش از هزار حوزه رای گریی به  را حترمی کنند و »به جهاد 
علل امنییت تعطیل شد. زنان فعال سیاسی نیز پیوسته هدف محله، هتدید و 

ارعاب بوده اند. 
معلمان و دانش آموزان پیوسته قرباین هتدیدهای طالبان بوده اند. در اوایل 
2012، میلیون ها کودک نتوانستند به مدرسه بروند. در فاصله جنوری و 
نومرب 2009، 613 مورد حادثه در ارتباط با مدارس ثبت شد، از مجله 
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تعطیلی مدارس و قتل یا جمروح کردن دانش آموزان و معلمان. این تعداد 
افزایش قابل توجهی به نسبت 348 حادثه در سال 2008 را نشان می 
داد. به اظهار یونیسف، وضع در والیت های جنویب بدتر از مهه بود و بیش 
از %70 مدارس در والیت هلمند و بیش از %80 در والیت زابل تعطیل 
شدند. در فاصله مارچ و جون 2011، حداقل 20 محله به مدارس ثبت 
شد. مدارس دخترانه به ویژه در معرض خطر بیشتری قرار داشتند و حادثه 
ای در نومرب 2008 این موضوع را به خویب نشان داد که مهامجان به 15 
دختر دانش آموز در قندهار اسید پاشیدند و آن ها را از شکل انداختند. 
حادثه دیگری در آپریل 2010 باعث شد در حدود 50 دختر دانش آموز 
که پس از محله در اثر گاز مسی در والیت کندوز از هوش رفتند یا دچار 
 150  ،2012 آپریل  در  شوند.  بستری  بیمارستان  در  شدند،  هتوع  حال 
دچار  ختار  والیت  در  آشامیدین  آب  آلودگی  اثر  در  آموز  دانش  دختر 
به  اسیدپاشی  از  بسیاری  موارد  گذشته  سال  چند  در  شدند.  مسمومیت 

صورت زنان و دختران در راه مدرسه گزارش شده است. 
شرایط کار روزنامه نگاران در افغانستان نیز، به ویژه پس از 2008، بدتر 
شده است. چندین گروه، از مجله قاضیان، دادستآن ها و رهربان سیاسی 
مسئول این وضع هستند و باز طالبان مسئولیت اصلی را به عهده دارند. 
به اظهار گزارشگران بدون مرز، در فاصله جون 2007 و جنوری 2009، 
حداقل 24 مورد محله فیزیکی، 35 مورد هتدید به قتل، 14 دستگریی و 
نگاران رخ داده است. در آپریل 2007،  هفت آدم ربایی علیه روزنامه 
امجل نقشبندی وحشیانه به دست طالبان به قتل رسید. چندین سخنگوی 
طالبان به رسانه ها در کابل گفتند که پس از خودداری دولت افغانستان 
نقشبندی را در ولسوایل  این گروه  از آزاد کردن رهربان زنداین طالبان، 

گرمسری والیت هلمند گردن زده است.2 
یکی از عوامل اصلی این میزان از هتدید به آزار و اذیت این است که، با 
وجود تکثرگرایی حاکم در کشور، روزنامه نگاران ملزم هستند بعضی از 
خطوط قرمز را رعایت و خودسانسوری اعمال کنند. برای مثال، شورای 
به  مستقل،  متام رسانه های  از  در سپتامرب 2008  در والیت غزین،  علما 

 Committee to Protect Journalists, “Afghan journalist Ajmal Nakshbandi killed by captor” 9 April:2  نگاه کنید به
2007, http://cpj.org/2007/04/afghan-journalist-ajmal-nakshbandi-killed-by-capto.php
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ویژه ایستگاه های رادیویی، خواست که صدای زنان را پخش ن کنند. آن ها 
اعالم کردند که گفتوگو و متاس با زنان )بریون از خانواده( و پخش کردن 
صدای آن ها از رادیو در اسالم ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد 
به   در غزین،  نو  در شهر  دهکده  رادیو  رییس  روستایی،  امحد  فرید  شد. 
اجنمن روزنامه نگاران مستقل افغانستان گفت که او از طالبان هتدید مرگ 
کارکنان زن در رسانه های مستقل  آن،  پی  در  است.  کرده  دریافت  کتیب 
در غزین ناچار شدند حضور فیزیکی خود را در حمل کار کاهش دهند 
و برنامه های شان را در خانه ضبط کنند. در تاریخ 18 مه 2005، شیما 
رضایی، 24 ساله، در خانه خود در یکی از حمله های کابل به نام چهار 
از  پس  که  بود  روزنامه نگاری  اولنی  او  شد.  کشته  گلوله  به ضرب  قلعه 
پایان جنگ داخلی افغانستان در سال 2001 به قتل رسید. گزارشگران 
بدون مرز و مسئوالن حملی بر این باور هستند که قتل او با کار او به عنوان 
جمری در تلویزیون طلوع ارتباط داشته است. در سال 2007، زکیه زکی، 
35 ساله، در حایل که با پسر کوچک خود در رختخواب خوابیده بود، به 
ضرب هفت گلوله کشته شد. او که از روزنامه نگاران و فعال حقوق بشر 
مورد احترام در والیت پروان در مشال کابل بود، ریاست رادیو صلح را به 
عهده داشت که امریکا تأمنی مایل می کرد. او مهچننی رییس یک مدرسه 
حملی بود و در سال 2005 در انتخابات جملس کاندیدا شده بود. قتل او 
تنها چند روز پس از کشنت سنگا آماچ، 21 ساله،گویندة خرب تلویزیون 
خصوصی مششاد، رخ داد. بنا به گزارش ها، هر دو زن هتدیدهایی دریافت 

کرده بودند که به آن ها اخطار کرده بود دست از گزارشگری بردارند. 
و  بشر  حقوق  نقض  موارد  که  است  افزایشی  به  رو  شواهد  مهم  مسأله 
اساسی که در رژمی طالبان در فاصله سال های  بر آزادی های  حمدودیت 
پیدا می کند که  بودند، در مناطقی دوباره رواج  بر قرار  1996 و 2001 
طالبان حضور دارند. در آپریل 2009، طالبان یک زوج را به ات هام زنا 
در انظار عمومی در والیت نیمروز اعدام کردند. و هر دو نفر در جلوی 
مسجدی تریباران شدند. در 16 آگوست 2010، طالبان اعدام به وسیله 
از  فرار  برای  که  را  کردند و یک زوج جوان  برقرار  دوباره  را  سنگسار 
فشار خانواده با یکدیگر گرخیته بودند در ولسوایل دشت ارچی در والیت 
کندوز کشتند. فیلم ویدئویی این رویداد نشان می دهد که مجعیت متاشاگر 
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اعدام  از خشونت و  بیشتر اعضای طالبان هستند. موارد مشابه متعددی 
شتاب زده رخ داده است. در 11 نومرب 2011، گروهی از مردان مسلح یک 
زن و دختر او را در والیت غزین، در 300 متری دفتر وایل در شهر غزین، 
سنگسار کردند و به ضرب گلوله به قتل رساندند. این منطقه در اولویت 
انتقال به کنترل نریوهای امنییت افغانستان قرار دارد. این مادر به »احنراف 

اخالقی و زنا« متهم شده بود. 
کارکنان هنادهای دولیت نیز هدف طالبان قرار گرفته و کشته شده اند زیرا 
طالبان مشروعیت دولت را انکار می کند. بعضی از مسئوالن حملی به وسیله 
گرفت،  قرار  تأکید  مورد  باال  در  رسیدند. مهانطورکه  قطع  به  گردن زین 
طالبان در مناطق زیر کنترل خود در شوراها نفوذ کرده اند و اجرای دقیق 
قانون شرع را دنبال می کنند. آن ها با این هدف ریشسفیدان حملی را هتدید 
می کنند، می ترسانند و حیت به قتل مریسانند تا نشان دهند که در مناطقی 

که دولت ضعیف است، قانون طالبان خأل قانوین را پر خواهد کرد. 
3 – موارد نقض حقوق بشر به وسیله نریوهای بنی املللی 

مهانطور که در باال اشاره شد، طالبان پیوستهبه جرامیی که گویا نریوهای 
بنی املللی مرتکب می شوند استناد می کنند تا خواهان خروج فوری آن ها 
کنند. شرکت  وامنود  آزادی"  راه  "جنگجویان  عنوان  به  را  و خود  بشوند 
عملیات  در  بشر  حقوق  نقض  موارد  از  مشاری  در  بنی املللی  نریوهای 
ضدشورش را منی توان انکار کرد و تناقض در اینجا است که این موارد به 

هدف شورشیان کمک می کنند. 
در اکتوبر 2001، مردم افغانستان در ابتدا از این که از شر طالبان خالص 
شده بودند راضی بودند و دمشین خاصی نسبت به حضور نریوهای خارجی 
در خاک خود نشان منی دادند. سربازان ناتو که در سال 2002 در کابل 
مستقر بودند حتا از افغان ها به عنوان »مردمی مهربان و آرام« یاد می کردند. 
با وجود این، مببارآن ها، موشک ها و هواپیماهای بدون سرنشنی ائتالف به 

زودی به کشته شدن دهها غرینظامی  اجنامید و دمشین را دامن زد. 
تداوم مبباران هوایی نریوهای ناتو باعث افزایش تلفات غرینظامیان شده 
است و دولت افغانستان را وادار کرده تا، ابتدا غری مستقیم و به تازگی با 
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صراحت، از عملیات نظامی ائتالف انتقاد کند. خشم عمومی در میان مردم 
افغانستان و فشار از سوی طالبان، موضع رییس مجهوری را تقویت کرده 
است، به ویژه از وقیت که دو طرف به یکدیگر نزدیک تر شده اند. چندین 
حادثه به ویژه باعث ضربه های رواین بر مردم افغانستان شده و این تصور 
را به دست داده است که نریوهای ناتو هیچ امهییت برای زندگی انسآن ها 
قائل نیستند. در 6 جوالی 2008، یک محلة هوایی در منطقه ای کوهستاین 
در ولسوایل ده باال، والیت ننگرهار، به کشته شدن 35 کودک، 9 زن و 
سه مرد اجنامید که در راه یک عروسی بودند. در زمان محله، این گروه از 
مردم در بنی راِه روستای عروس و روستای داماد، در دهکده کامه مشغول 

استراحت بودند. آن ها به هیچ گروه شورشی ربطی نداشتند. 
و  بنی املللی  نریوهای  طرف  از  مشابه  حوادث  پی  در  پاسخگویی  نبود 
نریوهای افغان و بنی املللی که خارج از  سلسله مراتب منظم فرماندهی عمل 
نریوهای  اعتبار  شدت  به  امنییت،  خصوصی  گروه های  ویژه  به  می کنند، 
باعث  و  می کند  تضعیف  افغانستان  در  را  آن ها  تالش های  و  خارجی 
میان  در  تصور  این  اجیاد  باعث  این  حال  عنی  در  می شود.  خشم  اجیاد 
قانون هستند  از  باالتر  بنی املللی  نریوهای  که  است  افغانستان شده  مردم 
فراقضایی،  اعدام های  ویژه  گزارشگر  نیستند.  خود  اعمال  پاسخگوی  و 
شتاب زده یا خودسرانه سازمان ملل اعالم کرده است: »واکنش نریوهای 
بنی املللی به حوادثی که گویا تلفات غرینظامی داشته اند جدیت زیاد در 
از قانون جاری ]را ترکیب کرده[ ویل جای تعجب  اراده پریوی  قصد و 
است که نتیجه آن غریشفاف و غریرضایت خبش بوده است.« او مهچننی 
نتوانسته اند  شده اند،  کشته  شان  خویشاوندان  »کساین که  کرد:  مالحظه 
اطالعایت درباره مسئوالن آن به دست بیاورند.«3 تشکیل هسته پیگریی 
تلفات غرینظامی در انتشار رهنمودهای غریالزامی درباره جربان خسارت 
غرینظامیان برای کشورهای دارای سرباز در سال 2011 گام مثبیت به نظر 
کایف  امکانات  از  تلفات غرینظامی  پیگریی  این، هسته  با وجود  می آید. 
و اختیار متناسب برای حتقیقات به اجنام موثر مأموریت خود برخوردار 
تلفات  ثبت  برای  روشن  و  عملی  رویه های  نبود  عالوه،  به  است.  نبوده 
غرینظامی، دریافت ادعاها، اجنام حتقیقات و ارائه جربان هنوز مانع اجرای 

3  گزارش یوناما، 2008 
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این رهنمودها است. 
افغانستان  ملی  نریوهای  با  که  بنی املللی  نریوهای   ،2011 جوالی  در 
به  غرینظامیان  تلفات  از  زیادی  تعداد  مسئول  هنوز  می کردند  مهکاری 
نیمه  در  ناتو  هوایی  محله های  در  که  غرینظامیاین  تعداد  می رفتند.  مشار 
اول 2011 کشته شدند افزایشی برابر با %14 را نشان می داد. محله های 
هوایی- در حدود 300 مورد در ماه - که نریوهای امنییت ملی و بنی املللی 
اجنام می دهند باعث اجیاد ترس، ناامین، بیاعتمادی و خشم در میان مردم 
غرینظامی افغانستان شده است، با وجود این که این محله ها در سال 2011 

تنها یک در صد از تلفات غرینظامیان را موجب شده بودند. 
افغانستان  دفاع  وزیر  بنی  که  موافقتنامه ای  براساس   ،2012 آپریل  در 
بر  کنترل  امریکا  شد،  امضا  افغانستان  در  ناتو  و  امریکا  عایل  فرمانده  و 
محله های جنجال برانگیز شبانه در افغانستان را واگذار کرد. با این کار، 
کابل اختیار عملی وتو کردن عملیات دستگریی و کشنت رهربان شورش 
را که به گفته جنرال های امریکایی برای موفقیت در جنگ ده ساله اساسی 
است، در دست گرفت. نریوهای افغان تایید و رهربی متام محله ها را به 
عهده خواهند داشت و متام زندانیان افغان را بازجویی خواهند کرد و در 
بازداشت خواهند داشت. باوجوداین، کمبود نریوهای ویژه آموزش دیده 
محله های  اجنام  در  احتماال  امریکایی  نریوهای  که  معناست  بدین  افغان 
شبانه مشارکت قابل مالحظه ای خواهند داشت. واشنگنت گفته است که 
افغان اجنام می شود و به  %97 محله های شبانه اکنون با شرکت نریوهای 

گزارش آسوشیتد پرس تنها %40 این محله ها به رهربی افغان هاست.4
در  بنی املللی  نریوهای  عمده  که  ـ  امریکایی  نریوهای  که  ات هام  این 
افغانستان را تشکیل می دهند ـ از سال 2001 در نقض نظام مند حقوق 
بشر شرکت داشته اند، وضعیت در حمل را بدتر می کند. به ویژه این که آن ها 
بازداشت خودسرانه، شکنجه و حتقری در  بشر مثل  به نقض حقوق  متهم 

مبارزه با شورش هستند. 
در سال 2001، دهها افغان مظنون به ارتباط با القاعده خودسرانه و بدون 

4 Emman Graham-Harrison, Afghanistan takes control of night raids from US, 7 April 2012, The Guardian, 

available at: http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/08/afghanistan-us-night-raids
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هر گونه مدرک واقعی در باره چننی ارتباط هایی دستگری شدند. آن ها یا 
بازداشتگاه گوانتانامو  به  یا مستقیم  افغانستان  پایگاه هوایی بگرام در  به 
منتقل شدند.5 به منظور مقابله با نگراین مربوط به رویه هایی که آشکارا 
خارج  بازداشتگاه  عنوان  به  بازداشتگاه  این  بود  قانون  حاکمیت  خالف 
از کشور توصیف شد. از آن پس اسناد جامعی گردآوری شده که نشان 
القاعده سال ها  یا طرفدار  طالبان  به  وابستگی  به  متهم  زندانیان  می دهند 
در هر دوی این مکان ها در بازداشت مانده اند و در معرض طیف وسیعی 
به عالوه،  می شود.  و شکنجه حمسوب  که حتقری  گرفته اند  قرار  اعمال  از 
به  بازداشت شدگان از هیچ نوع حماکمه عادالنه یا دسترسی  از  بسیاری 
وکیل برخوردار نبوده اند. در سال 2002، افراد بازداشیت در مرکز بازجویی 
سیا در بگرام که حاضر به مهکاری نبودند، گویا وادار شدند ساعت ها با 
سرپوش کامل سیاه یا عینک های رنگ شده بایستند یا زانو بزنند. آن ها 
به »استرس و فشار«، مثل ماندن  گاهی در معرض تکنیک های موسوم 
در وضعیت نامناسب و دردناک قرار گرفتند و با نور 24 ساعته از خواب 

حمروم شدند. 
گزارش های  انتشار  پی  در  افغانستان  در  در سال 2004، خشم عمومی 
شکنجه و حتقری در زندان ابوغریب عراق اوج گرفت. این گزارش ها طالبان 
و دیگر گروه های شورشی را برآن داشت که موارد مشابه بدرفتاری در 
افغانستان و گوانتانامو را حمکوم کنند. در جنوری 2012، دولت افغانستان 
بازداشتگاه ها و شهروندان  امریکا خواست که  ایاالت متحده  از  سراجنام 
افغاین در اختیار نریوهای ائتالف در سراسر کشور را به افغانستان واگذارد. 
در سال 2008، رییس مجهوری اُباما قول داده بود گوانتانامو را تا پیش از 
جنوری 2010 تعطیل کند. باوجوداین، قانوین که در اواخر دمسرب 2009 
در کنگره امریکا تصویب شد تامنی بودجه برای انتقال بازداشت شدگان 
به ایاالت متحده امریکا یا کشورهای دیگر را ممنوع و حماکمه مظنونان به 
تروریزم را در دادگاه های نظامی الزامی کرد و بدین ترتیب اجنام این وعده 

غریممکن شد. گوانتانامو در زمان نگارش این گزارش هنوز باز است.
در فربوری 2010، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل »حتقیق 

5 Located in Guantanamo Bay, south-east of Cuba, Guantanamo Detention Centre is built on a 116 square 

kilometre naval base that the United States hired in Cuba under the Cuban-American Treaty of 1903
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در  خمفی  بازداشت  با  ارتباط  در  جهاین  عملکردهای  باره  در  مشترک 
چارچوب مقابله با تروریزم« را منتشر کردند. این گزارش کوبنده موارد 
بازداشت خودسرانه و خمفی و بدون حماکمه یا ات هام افراد را در افغانستان 
به  آن ها  انتقال  افغانستان،  از  شدگان  بازداشت  العاده  فوق  انتقال  نیز  و 
افغانستان یا از طریق آن به خارج از حوزه موازین حقوق ملی یا بنی املللی 
را ثبت کرده بود. ارزیایب حقوقی این حتقیق به صراحت نتیجه گریی کرد 
که »بازداشت خمفی بدون تردید ناقض حقوق بنی املللی حقوق بشر است، 

از مجله در دوران شرایط اضطراری و درگریی مسلحانه.6
به طور خالصه، نقض حقوق بشر به دست نریوهای بنی املللی باعث لطمه 
جدی به اعتبار و مشروعیت حضور آن ها در افغانستان شده و به یب ثبایت 

بیشتر و پامیال شدن حقوق بشر در کشور اجنامی ده است. 
4 ـ خطر در پیش گرفنت رهیافت معتدل به پاسخگویی برای جنایت ها به 

تعریف حقوق بنی املللی 
سازمان ملل و دادگاه بنی املللی جزایی تنها جمامع بنی املللی هستند که از 
تعریف حقوق  به  برابر جنایت های  در  افغانستان  مردم  از  اختیار محایت 
بنی املللی برخوردارند. در این خبش، نقش سازمان ملل و دادگاه بنی املللی 
جزایی در افغانستان از سال 2001 مورد حتلیل قرار می گرید. نتیجه گریی 
نکرده اند  کوشش  سازمان  دو  این  از  یک  هیچ  که  است  این  خبش  این 
با  مبارزه  در  و  بپردازند  بنی املللی  تعریف شده در حقوق  به جنایت های 

معافیت از جمازات موفق نبوده اند. 
الف( رهیافت سازمان ملل به وضعیت در افغانستان 

شورای امنیت سازمان ملل به درخواست دولت افغانستان هیأت معاونت 
داد.  تشکیل   2002 سال  در  را  )یوناما(  افغانستان  در  ملل  سازمان 
باوجوداین، یوناما تنها پس از 2007 دارای کارکنان خمتص حقوق بشر 
بوده است. یوناما در حال حاضر دارای 66 کارمند حقوق بشر است که 

6Joint study on global practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism by the 

Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering 

terrorism, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the 

Working Group on Arbitrary Detention )represented by its ViceChair(, and the Working Group on Enforced and 

Involuntary Disappearances )represented by its Chair(, A/HRC/13/42
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بر اساس  به سراسر کشور اعزام شده اند. اختیارات حقوق بشری یوناما 
قطعنامه 1974 )2011( شورای امنیت سازمان ملل از این قرار است:

• »نظارت بر وضع غرینظامیان، مهاهنگ کردن تالش ها برای اطمینان از 
حمافظت از آن ها«؛ 

• »ترویج پاسخگویی«؛
• »کمک به حتقق کامل آزادی های اساسی و مقررات حقوق بشری قانون 
اساسی افغانستان و عهدنامه های بنی املللی که افغانستان عضو آن هاست، 

به ویژه عهدنامه های مربوط به برخورداری کامل زنان از حقوق بشر.«
قطعنامه  آرا  اتفاق  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  مارچ 2012،   22 در 
متدید  مارچ 2013  تا  را  یوناما  ماموریت  و  تصویب  را   )2012(  2041
کرد. در متدید این ماموریت، شورای امنیت سازمان ملل تاکید بیشتری از 
گذشته بر نظارت بر نقض حقوق بنی املللی حقوق بشر، به ویژه در مورد 
زنان و کودکان، در افغانستان گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل در عنی 
در  نگاران  روزنامه  به  محله  و  رسانه ها  آزادی  بر  حمدودیت  تداوم  حال 
کشور را مورد مالحظه قرار داد. ماموریت تازه در ضمن بر امهیت فرایند 
سیاسی در محایت از مصاحله به رهربی و در اختیار افغان ها تاکید می کند. 
را حمکوم  که »خشونت  را تشویق می کند  با کساین  گفتگو  ملل  سازمان 
می کنند و ارتباطی با سازمان های بنی املللی تروریسیت«، از مجله القاعده، 
ویژه  به  آن،  بشری  حقوق  مقررات  شامل  اساسی«  قانون  »به  ندارند، 
حقوق زنان، احترام می گذارند و »مایل هستند به ساخنت افغانستان صلح 
آمیز بپیوندند.« باوجوداین، فرایند مصاحله در کشور بازتاب این شروط 
نیست و بعضی گروه ها، مثل طالبان، که فعاالنه حقوق بشر مقرر در قانون 
اساسی افغانستان را نفی می کنند، به مشارکت در مذاکرات سیاسی دعوت 
می شوند. جامعه بنی املللی به کارگریی به اصطالح »راه کارهای گفتگوی 
انتقایل« مثل لویه جرگه ها را تشویق و حتسنی می کند. باوجوداین، این راه 
کارها اغلب زنان را در برمنی گریند و بنابراین شروط مقرر در ماموریت 

یوناما را رعایت منی کنند. 
دفتر کمیشنر عایل حقوق بشر سازمان ملل در مهکاری نزدیک با خبش 
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حقوق بشر یوناما فعالیت می کند و پریو مصوبه 2/113 تاریخ 27 نومرب 
باره  در  منظمی  گزارش های  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای   2006
وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خطاب به این شورا منتشر می کند. 
کارشناس  انتقادی  گزارش  انتشار  از  کار پس  این  اجنام  باره  در  تصمیم 
مستقل سازمان ملل برای افغانستان ـ که ماموریتش در سال 2005 پایان 
یافت ـ در باره تاثری نریوهای بنی املللی در افغانستان گرفته شد. آخرین 
گزارش دفتر کمیشنر عایل حقوق بشر سازمان ملل در 18 جنوری 2012 
ارایه شد و به بیان مشکالت ادامه دار حقوق بشری، از مجله عملکردهای 
زیانبار سنیت مثل ازدواج کودکان، معافیت از جمازات در مورد نقض حقوق 

بشر و تبعیض و خشونت علیه زنان پرداخت. 
عالوه بر دفتر کمیشنر عایل حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر از 
طریق کارشناسان موضوعی خود بر پیشرفت وضعیت نظارت کرده است 
و اطالعات مفید تکمیلی در باره پیشرفت وضع حقوق بشر در کشور ارایه 
کرده است. به ویژه، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در سال 2005، 
گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه در سال 2008 
و گروه حتقیق سازمان ملل در باره استفاده از مزدوران در سال 2009 از 
کشور دیدار کردند.7 هر یک از این کارشناسان توصیه های جامعی مطرح 

کرده اند که متاسفانه به هیچ وجه به اجرا گذاشته نشده اند. 
در سال 2011، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه 
یک گزارش تکمیلی منتشر کرد که در آن از ادامه وقوع گسترده قتل های 
فراقضایی ابراز تاسف کرد و اظ هار داشت: »هیچ اقدام مشخصی در مورد 
اجنام  فراقضایی  قتل های  و  جاین  هتدیدهای  به  مربوط  زیاد  توصیه های 
نشده است.«8 عالوه بر این، او از مهکاری نکردن دولت افغانستان در هتیه 
گزارش خود ابراز تاسف کرد. در واقع، هیچ یک از گزارشگران ویژه، با 

7  Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk - 

Mission to Afghanistan )E/CN.4/2006/61/Add.5( ; report of the Special Rapporteur on extrajudicial summary 

or arbitrary executions - Preliminary note on mission to Afghanistan l )A/HRC/8/3/Add.6( ; report of the Special 

Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions - Mission to Afghanistan )A/HRC/11/2/Add.4( ; report 

of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of 

the right of peoples to self-determination - Mission to Afghanistan )A/HRC/15/25/Add.2(

8 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions - follow-up to country 

recommendations: Afghanistan )A/HRC/17/28/Add.6(, p. 21
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وجود درخواست های مکرر، پس از 2009 موفق به دیدار از کشور نشده 
است. 

با وجود تالش های مهاهنگ سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق 
ملل در  فعالیت های دیگر سازمان  از  بعضی  تأثری  از آن،  بشر و محایت 
افغانستان بر وضعیت حقوق بشر نگران کننده بوده است. به ویژه، کمیته های 
شورای امنیت، از مجله کمیته ای که پریو قطعنامه 1267 )1999( شورای 
و  مواد خمدر  دفتر  کمیته ضدتروریسم،  شد،  تشکیل  ملل  سازمان  امنیت 
هنادهای  اجیاد  از  ضدتروریسم  اجرایی  ریاست  به  ملل،  سازمان  جرامی 
کامل  رعایت  تضمنی  برای  موثر  راهکارهای  شفاف  اجرای  و  متناسب 
مبارزه  کردن  مهاهنگ  و  منطقه ای  امنیت  تقویت  جهت  در  بشر  حقوق 
علیه تروریسم بنی املللی، در مهکاری با سازمان های بنی املللی و گروه های 

کارشناسی، کوتاهی کرده اند. 
بر اساس  القاعده، که  امنیت علیه طالبان و  جمموعه جمازات های شورای 
قطعنامه 1267 برقرار شد، از شفافیت و معیارهای استاندارد برای قراردادن 
اسامی در لیست یا حذف اسامی از لیست برخوردار نیست. این جمموعه 
دارای کمبودهای جدی حقوق بشری است و بعضی جمامع قضایی، کمیته 
حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر و 

ضدتروریسم از آن انتقاد کرده اند. 
قطعنامه 1267 دارای حمدودیت زماین و مکاین بود و بر اساس فصل هفتم 
افغانستان صادر شد تا آن  از منشور سازمان ملل علیه رژمی طالبان در 
را وادار به حتویل رهرب تروریست اسامه بنالدن کند. پس از سقوط رژمی 
طالبان، این قطعنامه، بدون در برداشنت حمدودیت های زماین یا جغرافیایی، 
به لیست جامعی از تروریست های طالبان و القاعده تبدیل شد )قطعنامه 
-1390 2002(. این قطعنامه دارایی های افراد و موسسه ها را مسدود و 
ممنوعیت سفر برقرار کرد بدون این که موازین قضایی حماکمه عادالنه را 
رعایت کند و تضمنی های الزم در باره حق حفظ حرمی خصوصی، آزادی 

حرکت و حق مالکیت را فراهم کند. 
در پی انتقادها، شورای امنیت از طریق قطعنامه 1904 )2009 ( با اجیاد 
دفتر بازرسی برای حذف اسامی از لیست، بعضًا  اما نه کامال به نگراین های 
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اصالحات،  این  وجود  با  داد.  نشان  واکنش  قضایی  موازین  به  مربوط 
باقی است  بر این موضع  گزارش ویژه حقوق بشر و ضدتروریسم هنوز 
که این رویه های مربوط به قرار دادن اسامی در لیست یا حذف اسامی از 

لیست استانداردهای حقوق بنی املللی حقوق بشر را برآورده منی کنند.   
با  را  جمازات های خود  هم جمموعه  باز  امنیت  شورای  در جون 2011، 
طالبان  ترتیب،  بدین  داد.  تغیری  القاعده  و  طالبان  لیست های  کردن  جدا 
بر حمدوده  که  گرفته اند  قرار   )  2011( تازه 1988  قطعنامه  پوشش  زیر 
جغرافیای افغانستان مبتین شده است. با وجود این، مهانطور که گزارشگر 
ویژه حقوق بشر و ضدتروریسم می گوید، این قطعنامه در زمینه نگراین های 

حقوق بشری »گام های رو به عقب« برداشته است.9 به ویژه:
* این قطعنامه دالیلی برای حذف اسامی از لیست مطرح کرده است که به 
صراحت سیاسی هستند و »افرادی را در بر می گریند که شرایط مصاحله 
این  کنند«.  برآورده  را  بنی املللی  جامعه  و  افغانستان  دولت  تأیید  مورد 
به  توجهی  اما  است  افغانستان«  اساسی  قانون  به  »احترام  شامل  شرایط 

پاسخگویی آن ها برای جرامی گذشته ندارد؛ 
* این قطعنامه وظیفه بازرس حذف اسامی برای بازبیین مستقل لیست را 
حذف کرده است و بدینترتیب، به جای این که کمبودهای موازین قضایی 
و حماکمه عادالنه را هببود خبشد، در زمینه محایت از حقوق بشر به عقب 

رفته است. 
مجهوری  رییس  به   ،2010 سال  در  مصاحله  فرایند  شروع  با  عمل،  در 
افغانستان از شورای امنیت در خواست کرد نام اعضایی از طالبان را که 
از  بودند  پیوسته  دولت  طرفدار  نریوهای  به  و  کرده  حمکوم  را  خشونت 
و  پذیرفت  را  درخواست  این  سراجنام  امنیت  شورای  کند.  لیست حذف 
نام  حذف اسامی را از لیست شروع کرد. در جنوری 2010، این شورا 
معاون وزیر پیشنی امور مرزی، عبادحلکیم، را که طالبان را ترک کرده و در 
مه 2007 وایل والیت اروزگان شده بود، از لیست حذف کرد. در جوالی 
2010، نام پنج عضو دیگر طالبان از لیست حذف شد، از مجله عبداحلکیم 

9 See «The new UN listing regimes for the Taliban and Al-Qaida » - Statement by the Special Rapporteur on 

human rights and counter terrorism, Martin Scheinin, June 29, 2011
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عبدالسالم  و  ملل  در سازمان  طالبان  پیشنی  مناینده  اورنگ،  جماهد حممد 
ضعیف، سفری طالبان در پاکستان. 

در 12 جوالی 2010، مناینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، استفان دو 
میستورا، گفت که سازمان ملل امکان حذف 10 نام از فهرسیت 70 نفری را 
که در پی جرگة صلح جون 2010 در کابل به رییس مجهوری کرزی ارائه 
شده است، در دست بررسی دارد. در 18 جوالی 2011، شورای امنیت 
از طریق کمیته جمازات های خود نام 15 مسئول پیشنی طالبان را از لیست 
حذف کرد. 10 نفر از این افراد نقش مهمی در رژمی طالبان بازی نکرده 
نفر از آن ها در گذشته دارای پست های باال  این، چهار  با وجود  بودند. 
بودند. افراد زیر از این مجله هستند: مولوی ارسال رمحاین، معاون پیشنی 
وزیر آموزش عایل؛ سعید رمحان حقاین، معاون پیشنی وزیر معادن؛ معاون 
عربستان  در  طالبان  پیشنی  سفری  فوزی،  اهلل  حبیب  و  حممد؛  فقری  وزیر 
سعودی. هر چهار نفر اعضای شورای عایل صلح هستند.10 واکنش طالبان 
به حذف این اسامی این بود که این اشخاص دیگر عضو آن ها نیستند و 

اجازه ندارند در هیچ جممعی مناینده طالبان باشند.
تاثری  برقرار است ظاهرا  افراد طالبان  از  نفر  جمازات هایی که علیه 123 
چنداین بر این جنبش ندارد. این جمازات ها ممنوعیت سفر هوایی، مسدود 
هیچ یک  که  می شود  را شامل  اسلحه  و حترمی  بانکی  شدن حساب های 
ارتباطی به عملیات طالبان ندارد. با وجود این، درخواست های پی درپی 
از رهربان  بعضی  لیست، که  از  اسامی  برای حذف  رئیسجمهوری کرزی 
گلبدین  جماهدین  پیشنی  رهرب  و  عمر  حممد  مال  مهچون  طالبان  عایل 
حکمتیار )رهرب حزب اسالمی( را شامل می شود، قصد دولت به مصاحله 
با متام خبش های طالبان را نشان می دهد، از مجله با افرادی که هنوز نقش 

فعایل در شورش ایفا می کنند. 
مصاحله  فرایند  از  محایت  برای  بنی املللی  جامعه  تالش های  جمموع،  در 
اجزای بسیار مشکوکی را در بر داشته است، از مجله حذف اسامی رهربان 
زیر  شورش  که  دوراین  در  امنیت  شورای  حترمی های  لیست  از  طالبان 
منطقه  و  افغانستان  ثبات جامعه  برای  و  هنوز خشونتبار  طالبان  رهربی 

10 Maulvi Arsala Rahmani was assassinated in Kabul on 13 May 2012



80

حقوق بشر بر سر دوراهی

زیانبار است. 
ب( نقش دادگاه بنی املللی جزایی 

دادگاه بنی املللی جزایی می تواند افراد را به خاطر نسل کشی، جنایت  علیه 
بشریت و جنایت های جنگی که پس از تصویب اساسنامه روم به وسیله 
افغانستان در 1 مه 2003 رخ داده اند مورد پیگرد قرار دهد. دفتر دادستاین 
دادگاه بنی املللی جزایی در واقع دهها نوشته بر اساس ماده 15 اساسنامه 
روم دریافت کرده و رسیدگی مقدمایت به وضعیت در افغانستان را رمسا در 
2007 شروع کرده است. از آن پس، دادستاین از منابع متعدد )کارشناسان، 
سازمان  مسئوالن  افغانستان،  دولت  مسئوالن  مدین،  جامعه  سازمان های 
ملل، و کشورهای دارای نریو در ایساف( در باره ات هام ارتکاب جرامی در 
افغانستان اطالعات درخواست کرده و مورد حتلیل قرار داده است. گزارش 
دفتر دادستاین در باره رسیدگی مقدمایت آن که در 13 دمسرب 2011 منتشر 

شد،11 ات هام ارتکاب جنایت های زیر را مطرح کرده است:
بنی  فاصله  در  غرینظامی   10000 از  بیش  یوناما،  گزارش  به  کشتار:   •
2007 و 2011 در در گریی ها در افغانستان کشته شده اند. تعداد و شدت 
این قتل ها در طی سال ها افزایش یافته و بیشتر آن ها به شورشیان نسبت 
داده می شود که در مناطق جنویب، جنوب شرقی و شرقی افغانستان رخ 
به  که  غرینظامی  تلفات  بیشتر  گذشته،  سال  پنج  ظرف  در  است.  داده 
گروه های شورشی نسبت داده می شود گویا در اثر محله های انتحاری و 
تله های انفجاری دست ساز رخ داده است. طالبان و گروه های شورشی 
دیگردر عنی حال متهم به داشنت مسئولیت در کشنت عمدی غرینظامیان 
مشخص افغان و خارجی ظاهرا حامی دولت افغانستان و/یا منافع خارجی 
هستند. زنان فعال سیاسی اغلب قرباین شده اند. اطالعایت در باره مرگ 
غرینظامیان در طی عملیات نظامی )شامل مببارآن های هوایی و عملیات 
جستجو و دستگریی( »نریوهای طرفدار دولت« در دست است. از تعداد 
میزان  ترین  پاینی  به  کاسته شده و در سال 2011  تدریج  به  موارد  این 

رسیده است. 
• شکنجه: ات هام اجنام شکنجه یا رفتارهای ظاملانه، غریانساین یا حتقریآمیز 

11 Office of the Prosecutor, Report on Preliminary Examination activities, 13 December 2011
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شده  مطرح  درگریی  خمتلف  وسیله طرف های  به  بازداشت شدگان  علیه 
است. دفتر دادستاین اطالعایت در باره اقدامات دولت افغانستان و نریوهای 
طرفدار دولت برای رسیدگی کامل به این ات هام ها و تضمنی پاسخگویی 
مشارکت کنندگان احتمایل در بدرفتاری با زندانیان دریافت کرده و باز هم 

پیگری این گونه اطالعات خواهد بود. 
• محله به اهداف انسان دوستانه و سازمان ملل: از سال 2008 به بعد، 
دفتر امنیت سازمان های غریدولیت افغانستان هر سال بیش از 100 حادثه 
امنییت مربوط به سازمان های غریدولیت را در افغانستان ثبت کرده است. 
داده  رخ  عمدی  نتیجه محله های  در  است  این حوادث ممکن  از  تعدادی 
باشد. کارکنان و تاسیسات سازمان ملل در چندین مورد هدف محله قرار 

گرفته اند، از مجله دو محله پر سر و صدا در سال های 2009 و 2011. 
• محله به هدف های حفاظت شده: شورشیان از مه 2003 به بعد مسئول 
محله های متعدد به هدف های حفاظت شده، از مجله مسجدها، بیمارستآن ها 
با  مداومی  پزشکی، حمسوب شده اند. محله های  هلیکوپترهای خدمات  و 
به مدارس دخترانه اجنام  اسلحه و مبب گذاری  از آتش سوزی،  استفاده 

شده است.
متهم  افغانستان  نریوهای  و  شورشی  گروه های  کودکان:  سربازگریی   •
برای اجنام  از کودکان  از کودکان هستند. شورشیان گویا  به سربازگریی 
محله های انتحاری، کارگذاشنت مواد منفجره و محل مهمات استفاده کرده اند. 
ادعا را  این  از کودکان  استفاده  به سیاست خود در منع  با اشاره  طالبان 
تکذیب کرده اند. دفتر دادستاین از اقدامات دولت افغانستان در محایت از 
حقوق کودکان، از مجله تدوین برنامه عمل برای پیشگریی از سربازگریی 
افراد زیر سن قانوین به کمک مناینده ویژه سازمان ملل برای کودکان و 

درگریی مسلحانه در جنوری 2011، مطلع شده است. 
• باوجوداین، وقوع تعداد زیادی از جرامی و ادامه آن ها گزارش می شود که 
به اظهار دفتر دادستاین ارزیایب جدی بودن ات هام ها و دریافت اطالعات 
مشروح برای اجنام رسیدگی قانوین درست به هر یک از حوادث گزارش 

شده و مسئولیت فردی ارتکاب را بسیار دشوار و وقت گری کرده است. 
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باید دوباره تاکید کرد که صالحیت دادگاه بنی املللی جزایی در اثر موافقتنامه 
به  چارچوب  در  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت  بنی  دوجانبه 
بوش  دبلیو  دولت جرج  با  از جمازات"  معافیت  "موافقتنامه های  اصطالح 
تضعیف نشده است. این موافقتنامه در 20 سپتمرب 2002 برای گسترش 
افغانستان و  عفو و به طور مشخص حفاظت از شهروندان امریکایی در 
شهروندان افغان در امریکا از صالحیت دادگاه بنی املللی جزایی امضا شد. 
باوجوداین، این موافقتنامه در برابر دادگاه بنی املللی جزایی یب تاثری است 
بنی املللی  دادگاه  است.  کرده  مستثین  را  عفو  هرگونه  آن  اساسنامه  زیرا 
یعین  است،  دارای صالحیت  بودن  تکمیلی  اصل  اجرای  نبود  در  جزایی 
در حالیت که نظام قضایی کشوری مایل یا قادر نباشد مظنونان به ارتکاب 

جنایت ها را بر اساس صالحیت خود مورد پیگرد قرار بدهد. 
دفتر دادستاین در گزارش خود توضیح داده است که »به عنوان خبشی از 
سیاست اصل تکمیلی بودن، این دفتر اقدامایت را برای ترغیب طرف های 
اصلی اجنام داده است تا آن ها راه کارهای پاسخگویی را مد نظر قرار دهند 
و در حمدوده صالحیت خود پیش بربند.« متاسفانه، گزارش دفتر دادستاین 

اطالعات بیشتری را در این باره در برندارد.
تقویت نقش دادگاه بنی املللی جزایی در افغانستان برای کمک به جلوگریی 
از ارتکاب جرامی بیشتر بدون جمازات حیایت است. تاکید بر ماموریت دفتر 
کشور  در  قضایی  باره رسیدگی  در  بیانیه رمسی  و صدور یک  دادستاین 
برای تایید دوباره صالحیت دادگاه و اقدام آن در افغانستان ضروری است. 
باره جنایت های  بنابراین، تاکید بر صالحیت دادگاه بنی املللی جزایی در 
مهم ارتکایب پس از 1 مه 2003 هبنگام و مفید است. بدین ترتیب، دادستان 
دادگاه بنی املللی جزایی می تواند به نیاز عاجل قربانیان به عدالت جواب 

دهد و به پایان دادن به دور باطل معافیت از جمازات کمک کند.



پنج ـ توصیه ها و نتیجه گریی ها
پس از 30 سال جنگ و خیزش های سیاسی، کوشش هایی برای تقویت 
اجنام  افغانستان  در  بشر  حقوق  به  احترام  و  قانون  حاکمیت  دمکراسی، 
بشر،  حقوق  بر  نریومند  تأکیدی  با  اساسی  قانون  تصویب  است.  شده 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  تشکیل  حقوقی،  پیشرفته تر  چارچوب 
افغانستان و پیشرفت هایی در زمینه دسترسی به آموزش و حقوق زنان از 
مجله دستاوردهای کسب شده هستند. در دوران پس از 2001، مشخصه 
جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر گوناگوین آن بوده است. گوناگوین 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومی زباین نشان می دهد که به افغانستان 
افغانستان وجود  منی توان بر اساس کلیشه ها نگریست. عوامل تغیری در 
دارد و در رشد سازمان های غریدولیت، گسترش موسسه های آموزشی و 

پدیدار شدن رسانه ها در کشور، به حلاظ کمی و کیفی، دیده می شود. 
با وجود این، ده سال گذشته با چندین ناکامی مهم نیز مهراه بوده است. 
دولت افغانستان و جامعه بنی املللی موفق نشده اند سیستم عدیل را تقویت 
کنند تا جایی که سیستم عدیل قبیله ای و سنیت، با وجود خطرات آن برای 
می گردد.  ارائه  حل  راه  از  خبشی  عنوان  به  اکنون  عمومی،  بشر  حقوق 
نظاریت،  به ویژه راهکارهای  اساسی،  قانون  مقررات  از  مهمی  خبش های 
صالحیت قضایی برای مطابقت قواننی با قانون اساسی، یا ارجحیت حقوق 
بشر بر دیگر موازین، هنوز به درسیت اجرا نشده اند؛ و سراجنام، معافیت 
از جمازات برای جنایت های گذاشته و نیز موارد نقض فاحش حقوق بشر 
دارد. دستاوردهای دموکراتیک  حاضر هنوز در سطح گسترده ای وجود 
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در افغانستان به شدت شکننده هستند. هنادهای دولیت هنوز ضعیف باقی 
نتوانسته اند حاکمیت قانون یا  مانده اند؛ آن ها دچار فساد هستند و هنوز 

حکومت داری موثر را در سراسر کشور برقرار کنند.
فعال  دمکراتیک  ضد  نریوهای  وجود  و  بشر  حقوق  نقض  متعدد  موارد 
مشار  به  مصاحله  و  فرایند صلح  برای  آشکاری  هتدیدهای  افغانستان  در 
می توانند  آن ها  نشود،  اجنام  ضروری  اقدامات  که  صوریت  در  می روند. 
دستاوردهای دموکراتیک را که به سخیت به دست آمده است تضعیف کنند 
و شرایط را برای درگریی داخلی آماده سازند. چشمانداز پایان حضور 
نظامی ناتو در افغانستان تا پایان سال 2014، در کنار حضور روزافزون 
را ضروری  فوری  اقدامات  اجنام  مهم،  و هنادهای  موقعیت ها  در  طالبان 

می سازند.
1 ـ توصیه ها به دولت افغانستان 

در زمینه اجرای عدالت و مبارزه با معافیت از جمازات، دولت افغانستان 
باید: 

• موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مورد حتقیق قرار دهد، مسئوالن 
آن ها را به دست عدالت بسپارد و از ارائه جربان مناسب اطمینان حاصل 
ترور، شکنجه،  مثل  تعدی هایی  شامل  بشر  نقض حقوق  موارد  این  کند. 
سیاسی  خمالفان  و  روزنامه نگاران  بشر،  مدافعان حقوق  به  و محله  هتدید 
می شود. اسید پاشی به زنان و دختران و دیگر خشونت های جنسییت نباید 

بدون جمازات مباند. 
مدین  جامعه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  با  مهکاری  •  در 
چارچوب  قربانیان  گروه های  و  بشر  حقوق  سازمان های  افغانستان، 
کند.  اجرا  و  پیشنهاد  را  انتقایل  عدالت  مکانیزم های  اجیاد  برای  حمکمی 
این گونه راهکارها به منظور تکمیل راه کار های عدالت کیفری می توانند 
مراکز  کردن  بنا  و  قربانیان  به  جربان  ارائه  یایب،  حقیقت  کمیسیون های 
یادبود را در بر بگریند. به عنوان خبشی از این تعهد، دولت باید برنامه عمل 
ـ    حمور صلح و مصاحله را که در سال 2005 هتیه شد احیا و اجرا  قرباین 

کند. 
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• از طریق پارملان، قانون عفو عمومی و ثبات ملی را ملغا کند زیرا این 
قانون ناقض قانون اساسی افغانستان و تعهدات بنی املللی آندر عهدنامه ها 

و مانعی بر سر راه صلح عادالنه و پایدار است. 
·  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و استقالل آن را تضمنی 
متام  در  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  کامل  مشارکت  از  باید  دولت  کند. 
بالفاصله  و  مناید  اطمینان حاصل  و مصاحله  به صلح  مربوط  فرایندهای 
گزارش مشروح ترسیم منازعه این کمیسیون را درباره موارد نقض حقوق 

بشر در افغانستان در طی جنگ منتشر کند. 
•  از سازمان ملل متحد برای حتقیق و ثبت جنایت های مذکور در حقوق 
به  دعوت  شده اند،  مرتکب  مسلح  گروه های  دیگر  و  طالبان  که  بنی امللل 

عمل آورد. 
در زمینه حقوق زنان، دولت افغانستان باید: 

• حضور برابر زنان را در متامی مراحل گفتگوهای صلح، پست های کلیدی 
دولت، قوه قضاییه و مراجع تصمیم گریی تضمنی کند. زنان باید براساس 
امنیت درباره زنان و درگریی های مسلحانه، در  قطعنامه 1325 شورای 

اجرای توافق های مورد مذاکره حضور داشته باشند.
• متام قواننی تبعیض آمیز علیه زنان، به ویژه قانون احوال شخصیه تشیع، 
قانون ازدواج، مقررات تبعیض آمیز در قانون جمازات و قانون مالکیت و 
قواننی سنیت تبعیض آمیز را لغو کند. دولت با پشتیباین جامعه بنی املللی باید 
اقدامایت برای پایان دادن به توسل به دادگاه های سیار سنیت اجنام دهد و 

دسترسی کامل و موثر زنان را به سیستم رمسی عدیل تضمنی کند.  
• در مهاهنگی با دیوان عایل کشور و دفتر دادستاین کل، اجرای قانون حمو 

خشونت علیه زنان را تقویت کند. 
به حقوق اجتماعی مثل درمان و آموزش در  به هببود دسترسی زنان   •

سراسر کشور ادامه دهد. 
کمیته های  به  دولت  گزارش های  برای هتیة  به طور گسترده  و  • مهواره 
اجرای  و   )CEDAW( زنان  تبعیضعلیه  رفع  کمیته  ویژه  به  ملل،  سازمان 
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مالحظات پایاین و توصیه های گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و 
پیامدهای آن، با سازمان های جامعه مدین و کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان مشورت کند. 
در زمینه ظرفیت سازی در هنادهای دولیت، دولت افغانستان باید:

که  مناید  اطمینان حاصل  و  کند  پرهیز  قضاییه  قوه  امور  در  •  از دخالت 
جمامع  وسیله  به  مستقال  و  کامل  به طور  اساسی  قانون  با  امور  مطابقت 

کارشناسان با صالحیت حقوقی مورد بررسی قرار گرید. 
•  به کمیسیون انتخابات اختیار کامل بدهد و از طریق کمیسیون رسیدگی 
کمیسیون  با  در مهکاری  نظارت  سامل  روند  از  انتخابایت  شکایت های  به 
باید  کند. جامعه بنی املللی  اطمینان حاصل  افغانستان  بشر  مستقل حقوق 
به ناظران مستقل مأموریت دهد تا در آینده فرایند نظارت را تقویت و از 

تقلب در انتخابات جلوگریی کنند.
•  در مهکاری با جامعه بنی املللی، با فساد رایج که از کارکرد موثر هنادهای 

دموکراتیک جلوگریی می کند، مبارزه مناید.
برای خلع سالح عمومی در سراسر کشور و  تازه ای  برنامه  •  از اجرای 
اطمینان  اسلحه  قاچاق  از  جلوگریی  منظور  به  مرزها  از  موثر  نگهباین 

حاصل مناید.
افغانستان  ملل، دولت  ناظران حقوق بشر سازمان  با  در زمینه مهکاری 

باید: 
و  مدین  جامعه  سازمان های  بشری،  حقوق  غریدولیت  سازمان های  با   •
دفتر  توصیه های  اجرای  برای  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بشر  کارشناسان و جمامع حقوق  ملل،  بشر سازمان  کمیشنر عایل حقوق 

سازمان ملل و بررسی ادواری عمومی مشورت و مهکاری کند. 
•  از کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل دعوت دامیی به عمل 
آورد، به درخواست آن ها برای دیدار از کشور، مثل درخواست گزارشگر 
ویژه شکنجه، پاسخ سریع بدهد و به درخواست اطالعات درباره موارد 
مشخص یا روندهای عمومی، مثل درخواست گزارشگر ویژه اعدام های 
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فرا قضایی پاسخ دهد. 
2 ـ توصیه ها به سازمان ملل 

افغانستان  در  بشر  حقوق  برای  ویژه ای  گزارشگر  باید  ملل  سازمان   •
منصوب کند که از اختیار بررسی، نظارت، توصیه و انتشار گزارش علین 
درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و پاسخ به شکایت های قربانیان 
برای  راه  نقشه  افغانستان،  دولتمردان  با  مهکاری  در  و  باشد  برخوردار 

اجرای توصیه های حقوق بشری سازمان ملل را کارکردی سازد.
به  را  طالبان  دربارة   1988 قطعنامه  باید  ملل  سازمان  امنیت  •  شورای 

منظور زیر مورد بازنگری قرار دهد: 
تا مطمئن شود که  لیست ها را اصالح کند  از  -  معیارهای حذف اسامی 
متام افراد مظنون به داشنت مسئولیت در جنایت های بنی املللی بنا به تعریف 
به  لیست  از  نامشان  از حذف  پیش  آن ها،  در  شراکت  یا  روم  اساسنامه 
خاطر جنایت های ات هامی خود مورد رسیدگی قرار گریند و در موارد 
ضروری برای رسیدگی به جرامی ات هامی خود در دادگاه مستقل حاضر 

شوند. 
-  مأموریت بازرس حذف اسامی از لیست ها را که در قطعنامه 1904 ) 
2009( تعینی شد، به منظور دریافت درخواست از افراد یا جمموعه ها برای 

خروج از لیست، دوباره متدید کند. 
لیست ها را  برای هتیه  استفاده  متام اطالعات مورد  به  -  امکان دسترسی 

برای بازرس حذف اسامی فراهم سازد. 
عمل  در  اسامی  حذف  بازرس  توصیه های  که  مناید  حاصل  -  اطمینان 
رعایت شوند و از طریق تصمیم مجعی کمیته 1267 یا ارجاع به شورای 

امنیت ملغا نشوند. 
-  اطالعات کامل مورد استفاده برای پیشنهاد گنجاندن اسامی در اختیار 
از حق و  قرار بگرید و آن ها  لیست  افراد و موسسه های مذکور در  متام 

امکان عملی اعتراض موثر به پیشنهاد برخوردار باشند.
•  سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که رعایت حقوق بشر اساس هر 
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جامعه  و  کشورهای مهسایه  افغانستان،  دولت  بنی  مهکاری  توافق  گونه 
بنی املللی برای پیشربد امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریسم بنی املللی را 

تشکیل دهد. 
3 ـ توصیه ها به کشورهای عضو ناتو و کشورهای متویل کننده 

• مهانطور که در گزارش ساالنه 2011 کمیشنر عایل حقوق بشر سازمان 
ملل توصیه شده است، ناتو و دیگر نریوهای نظامی بنی املللی و نیز نریوهای 
مناسیب  سیستم های  که  کنند  حاصل  اطمینان  باید  افغانستان  ملی  امنیت 
برای ثبت صحیح حوادث زیانبار برای غرینظامیان و سوء رفتار نریوهای 
بنی املللی برقرار باشد و در پی این حوادث حتقیقات معترب و شفاف اجنام 
گرید. به متام افراد زیاندیده باید جربان مناسب عرضه شود، از مجله تضمنی 
اقدامات ملموس دیگری  عدم تکرار، خسارت، عذرخواهی، حتقیقات و 
که نشانه تشخیص اشکاالت باشد. جربان خسارت باید سریع، یکسان و 
نظام مند در اختیار متام قربانیان غرینظامی تلفات درگریی ها و موارد نقض 

حقوق بشر قرار گرید. 
• کشورهای عضو ناتو و کشورهای متویل کننده باید اطمینان حاصل کنند 
که خروج تدرجیی نریوهای بنی املللی به مهراه تقویت هنادهای دموکراتیک 
در سراسر کشور )شامل سیستم رمسی عدیل( و ظرفیت سازی در نریوهای 
امنیت ملی افغانستان صورت گرید. توصیه های کمیشنر عایل حقوق بشر 
سازمان ملل در گزارش ساالنه 2011 او برای پشتیباین و تقویت ظرفیت 
هنادها از طریق هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان )یوناما( باید به 
اجرا گذاشته شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید از پشتیباین 

کایف برخوردار و استقالل آن تضمنی شود. 
• کشورهای متویل کننده باید از جامعه مدین و جامعه سازمان های غریدولیت 
هنوز ضعیفدر افغانستان، از مجله سازمان های حقوق بشری، پشتیباین و 
اطمینان حاصل کنند که کمک های توسعه ای کامال متوجه نیاز هایی باشد 
که در مشورت با جامعه مدین افغانستان، از مجله زنان، تعینی می شود و به 

تقویت هنادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون یاری رساند.  
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4 ـ توصیه ها به دادگاه بنی املللی کیفری
•  دادستاین دادگاه بنی املللی کیفری باید به طور منظم گزارش های مشروح 

درباره حتلیل مقدمایت خود از افغانستان را منتشر مناید. 
·  دادستان دادگاه بنی املللی کیفری باید فعالیت های خود در زمینه اجرای 

اصل تکمیلی بودن دادگاه را منتشر مناید. 
•  از آجنا که راهکارهای نظام عدیل و قضایی کشور ناتواین یا بیمیلی خود 
در زمینه حتقیقات جدی و پیگرد قضایی مرتکبان جنایت های بنی املللی 
بر اساس صالحیت دادگاه بنی املللی  باید  این دادستاین  را نشان داده اند، 
کیفری حتقیق درباره جنایت های اجنام شده در افغانستان از سال 2003 به 

بعد را شروع کند و به نیاز قربانیان به جربان پاسخ دهد.
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چشم ها را باز نگهدارمي

بررسی وقایع ـ هیأت های حتقیق و نظارت قضایی
از اعزام یک ناظر قضایی به جلسه حماکمه تا سازماندهی یک هیأت حتقیق 
بنی املللی، فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر مدت ۵۰ سال است 
که به شکلی قاطع و یب طرف به بررسی وقایع و تعینی مسوولیت هیأت ها 

پرداخته است. کارشناسان به صورت داوطلب اعزام می شوند.

بشر طی ۲۵ سال گذشته حدود  بنی املللی جامعه های حقوق  فدراسیون 
و  کارزارها  اقدامات،  این  و  داشته  اعزام  کشور   ۱۰۰ به  هیأت   ۱۵۰۰

دادخواهی های فدراسیون را تقویت می کند.

محایت از جامعه ی  مدین ـ برنامه های کارآموزی و تبادل اطالعات
با  مهکاری  راستای  در  بشر  حقوق  جامعه های  بنی املللی  فدراسیون 
سازمان های عضو، مسینارها و کنفرانس هایی را در کشورهای آن ها برگزار 
می کند. هدف از این برنامه ها، تقویت کارآیی مدافعان حقوق بشر و نفوذ 

و اعتبار آنان نزد مقامات حملی است.

بسیج جامعه ی بنی املللی ـ متاس مداوم با مراجع دولیت بنی املللی
فدراسیون بنی املللی حقوق بشر از اقدامات جامعه های عضو و وابسته اش 
نزد مراجع دولیت بنی املللی محایت می کند، درباره وضعیت حقوق بشر و 
موارد نقض آن ها هشدار می دهد و در تدوین موازین حقوقی بنی املللی 

مشارکت می مناید.

آگاهی خبشی و گزارش دهی ـ بسیج افکار عمومی
فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر به آگاه سازی و بسیج افکار 
عمومی می پردازد و با برگزاری کنفرانس های مطبوعایت، صدور اطالعیه، 
حتقیق،  هیأت های  گزارش  دولتمردان،  به  خطاب  سرگشاده  نامه های 
در  را  افکار عمومی  و...  فراخوان ها  فوری، شکوائیه ها،  درخواست های 

جریان موارد نقض حقوق بشر قرار می دهد.
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در باره بنیاد آرمان شهر/آسیای آزاد
بنیاد آرمان شهر/آسیای آزاد یک سازمان غریدولیت، غریانتفاعی و مستقل 
شهروندان فعال و متعهد به گردآوری خوشفکران و فعالیت در راه فرهنگ 
حقوق بشر و کسب خواست های اجتماعی شهروندان در راه دمکراسی، 
افغانستان،  میانه،  آسیای  در  قانون  حاکمیت  و  عدالت  زنان،  برابری 

تاجیکستان و ایران است.
رسالت بنیاد اجیاد فضاهای مناسب برای گفتگو و تبادل نظر دمکراتیک در 
حوزه عمومی و به ویژه از طریق جمامع و جلسه های فرهنگی و در پیش 

گرفنت فعالیت هایی در راه آگاهی رساین است.
آرمان شهر فعاالنه گفتگو در افغانستان، در سطح منطقه و بنی املللی با هدف 
کسب مهبستگی، پیشرفت و حفظ صلح ترویج می کند. آرمان شهر در سال 

2010 جایزه صلح سیمرغ را تاسیس کرد. 
آرمان شهر مهچننی یک موسسه نشر است که نشریه سیاست نامهـ  گاهنامه 
مسایل روز ـ و آرمان شهر ـ نشریه حقوق بشر و جامعه مدین ـ را منتشر 
می کند. انتشارات آرمان شهر در سال های گذشته بیش از 100000 جلد 
کتاب برای خماطبان گوناگون با هدف کمک به پیدایش طیف گسترده ای 

از شهروندان آگاه منتشر کرده است.
آسیای آزاد در سال 1995 در تاجیکستان تاسیس و در سال 2000 در 

فرانسه و دامنارک فعالیت هایی اجنام داد. 
بنیاد آرمان شهر از سال 2006 در افغانستان فعال بوده است. آرمان شهر 

عضو فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر است. 
نشریات  و  آزاد  آرمان شهر/آسیای  بنیاد  باره  در  منظم  اطالعات  برای 
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خمتلف آرمان شهر:
وبسایت:

http://armanshahropenasia.wordpress.com 

فیس بوک:
/Facebook: http://www.facebook.com/groups/armanshahr.openasia 

فیس بوک انتشارات:
https://www.facebook.com/groups/Armanshahr.Publishing 

تویتر:
ARMANSHAHR OA” 

فدراسیون بنی املللی جامعه های 
FIDH:حقوق بشر

17, Passage de la Main d’Or, 
75011 Paris, France
CCP Paris: 76 76 Z
Tel: +33-1-43 55 25 18
Fax: +33-1-43 55 18 80

مدیر نشریه: سوهری باحلسن
ویراستار: آنتوان برنار

نویسنده: فدراسیون بنی املللی جامعه های 
حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر/آسیای 

آزاد
طرح: واسیلی زایتسف

فایل  تنظیم   - بشر  حقوق  جامعه های  بنی املللی  فدراسیون  چاپخانه 
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