در جنگ ،حلوا تقسیم منیشود

بررسی پاسخها و رویکردها به عدالت انتقالی در افغانستان پس از ۲۰۰۱

اورځال نعمت و رسینجوی بوس

سپتامرب ۲۰۲۰

در بار ه پروژه
انســتیتوت انتقــال جامــع یــا آی اف آی تــی (Institute
 )for Integrated Transitionsیــک ســازمان تحقیقاتــی
(اندیشــکده) بیناملللــی اســت کــه بهرتیــن نظریــه هــا و
عمــل هــا را در حــوزه مذاکــرات موفــق و عبــور از منازعــه و
حاکمیــت اقتدارگــرا ،گــرد آوری میکنــد.
ایــن مقالــه بخشــی از پــروژهای اســت کــه هــدف آن رفــع یــک
خــأ در زمینــه پالیســی ســازی اســت :ناتوانــی در بــه کار گیــری
تجربیــات اندوختــه شــده و رویــه هــای مطلــوب در عرصــه
عدالــت انتقالــی در اســراتژی هــای حــل منازعــه بــا دو نــوع
بازیگــر مســلح غیــر متعــارف )1 :گروههــای «تنــدرو خشــونت
گــرا» ،ماننــد جهــادی هــا و  )2گروههــای جرایــم ســازمانیافته،
ماننــد مافیــا ،شــبکه هــای تبهــکار و کارتــل هــای مــواد مخــدر.
تحقیــق انســتیتوت انتقــال جامــع در بــاره گــروه تنــدرو خشــونت
گــرا در همــکاری بــا مرکــز تحقیقــات پالیســی پوهنتون ســازمان
ملــل متحــد ( )UNU-CPRدر ســال  2017آغــاز شــد .دغدغــه
پــروژه آن بــود کــه آنچــه تــا آن روز رایــج بــوده ،رویکــرد بــه
شــدت تنبیهــی و معطــوف بــه دســتگیری بــوده اســت ،نه کمک
بــه حــل علــل ریشــه یــی و توقــف چرخــه خشــم و خشــونت،
رویکــردی کــه خطــر تجدیــد یــا تقویــت ایــن دو را بــه همــراه
دارد .در نتیجـهی ایــن تحقیــق ســه مطالعــه مــوردی مشــرک
(داعــش در عــراق ،الشــباب در ســومالی و بوکو حــرام در نیجریا)
منتــر شــد و یــک چارچــوب ابتدایــی پالیســی تدویــن شــد.
انســتیتوت انتقــال جامــع در ادامــه ایــن کا ِر ابتدایــی ،مرحلــه

دوم تحقیــق را روی همیــن موضــوع کالن در ســال 2019
بــه راه انداخــت .در ایــن مرحلــه ،از تجربیــات کشــورها در
مجموعــه وســیع تــری از تحوالتــی کــه در آن بــا چالشهــای
مشــابه برخــورد شــده اســت ،اســتفاده میشــود تــا رهنامیــی
جامــع تــری بــه پالیســی ســازان ارائــه شــود .ایــن کار متضمــن
گزارشهایــی بــود کــه از ســاحه جمــع آوری شــده و شــامل
لیبــی (گــروه جنگجویــان اســامی لیبــی) ،اوگانــدا (بــا مترکــز
بــر ارتــش مقاومــت خــدا) و افغانســتان (بــا مترکــز بــر طالبــان)
بــود .همــه ایــن گزارشهــا در صــدد بررســی نقــاط مشــرک
در اهــداف مذاکــره و عدالــت انتقالــی اســت .انســتیتوت
انتقــال جامــع بــه هــدف ترســیم اشــراکات و اختالفــات قابــل
شناســایی در انگیــزه ،ســاختار و زمینــه ،میــان طیــف وســیعی
از منونههــای برجســته ( )archetypesگروههــای مســلح غیــر
دولتــی یــا غیــر متعــارف ،تحقیــق طبقــه بنــدی (taxonomy
 )researchجداگانــه ای را روی دســت گرفــت .همــه ایــن
تحقیقــات در طراحــی چارچــوب نهایــی بــه کار گرفتــه شــد کــه
هــدف آن کمــک بــه پالیسیســازان بــرای تدویــن اســراتژی
هــای مؤثرتــر مذاکــره و عدالــت انتقالــی جهــت حــل علــل
ریشـهیی ،قطــع چرخــه خشــونت و تقویــت حاکمیــت قانــون در
محیطهــای متاثــر از افراطگرایــی خشــونت بــار اســت.
انســتیتوت انتقــال جامــع از (وزارت امــور خارجــه) هالنــد و
بنیــاد رابــرت بــوش بــه خاطــر حامیــت مالــی از ایــن پــروژه
سپاســگزاری و تشــکر میکنــد.

در بار ه نویسندگان
داکــر اورځــا نعمــت کارشــناس اتنوگرافــی سیاســی و دارای مــدرک دکــرا در مطالعــات انکشــافی از پوهنتــون مطالعــات
رشق شناســی و افریقایــی (انگلســتان) اســت .موضوعــات تحقیقــی مــورد عالقــه وی شــامل حکومتــداری ،منازعــه ،جنســیت
و حقــوق بــر ،اقتصادهــای غیــر قانونــی ،مطالعــه رسزمیــن هــای مــرزی و دولــت ســازی اســت .داکــر نعمــت ،رئیــس واحــد
تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان اســت.
داکــر رسینجــوی بــوس اســتاد ( )lecturerارشــد سیاســت و روابــط بینامللــل پوهنتــون نیــو ســاوت ویلــز در ســیدنی اســت.
وی در بــاره موضوعــات نظــم سیاســی و خشــونت ،اقتصــاد سیاســی دولــت ســازی و صلحســازی در دولــت هــا و جوامــع
«شــکننده» و چنــد پارچــه تحقیــق میکنــد.

سپاسگزاری
نویســندگان مقالــه از حامیــت کارشناســان و افــراد متعــدد در مراحــل مختلــف ایــن تحقیــق سپاســگزاری میکننــد .نخســت ،از همه
مصاحبــه شــوندگان بــه خاطــر اعتــاد و زمانــی کــه بــرای بیــان دیدگاههــا و نظــرات شــان در اختیــار مــا گذاشــتند ،قدردانــی مــی
کنیــم .همچنــان ،از داکــر باقــر ذکــی بــه خاطــر کمــک بــه مــا در اجــرا و تدویــن مــن مصاحبههــا و آقــای حســن وفایــی مدیــر
تحقیقــات واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان بــه خاطــر هامهنگــی تیــم تحقیــق جهــت اجــرای مصاحبههــا و مســایل تدارکاتــی،
تشــکر مــی کنیــم .از پاتریشــیا گوســمن و پییــر هــازان و دیگرانــی کــه در تدقیــق مقالــه ( )peer reviewکمــک کردنــد ،بــه خاطــر
نظــرات و پیشــنهادات ســازنده شــان اظهــار امتنــان مــی کنیــم .و رس انجــام ،از شــکیبایی و حامیــت تیــم انســتیتوت انتقــال جامــع
و ویراســتاران بــه خاطــر بیــان نــکات ارزنــده ای کــه بــه بهــر ســازی ایــن تحقیــق انجامیــد ،بــه خصــوص هانــی میگالــی ،مــارک
فریمــن و ماریانــا کســیج ،ممنــون و سپاســگزاریم .مســئولیت هــر گونــه خطــا و کاســتی در ایــن تحقیق به عهده نویســندگان اســت.
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مقدمه
در جنگ حلوا تقسیم منیشود

رضب املثل افغانی

در طــی چهــل ســال ،همــه طرفهــای منازعــه مســلحانه افغانســتان حقــوق بنیادیــن بــری و قانــون برشدوســتانه
بیناملللــی را نقــض کــرده انــد .ایــن واقعیــت ناخوشــایندی اســت کــه رسنوشــت کشــور را شــکل داده و مخاطراتــی را
متوجــه گفتگوهــای قریــب الوقــوع بیناالفغانــی صلــح مــی ســازد.
افغانســتان در قــرن نوزدهــم بــه «بــازی بــزرگ» معــروف شــد ،رسزمیــن حایــل در مرکــز منازعــات دراز دامــن سیاســی
و دیپلامتیــک میــان امپراطوریهــای روســیه و بریتانیــا کــه بــه هــم ســوء ظــن داشــتند .پــس از اســتقالل افغانســتان
در  ،1919دورهی حکومــت  40ســاله ظاهــر شــاه ( )1973-1933شــاهد اصالحاتــی بــود تــا اینکــه ســلطنت مرشوطــه
وی توســط پــر کاکا و نخســت وزیــر پیشــین اش رسدار محمــد داوود خــان ،کســی کــه افغانســتان را جمهــوری اعــام
کــرد ،رسنگــون شــد .تالشهــای ناموفــق داوودخــان بــرای ایجــاد رابطــه متــوازن بیــن غــرب و اتحــاد شــوروی منجــر بــه
کودتــای  1978شــد کــه جنــگ داخلــی را در پــی داشــت و بــه تجــاوز شــوروی در ســال  1979انجامیــد (.)1989-1979
امــا مجاهدیــن پیــروز در تامیــن وحــدت و صلــح نــاکام ماندنــد ،وضعیتــی کــه ســبب شــد جنبــش تنــدرو اســامی
طالبــان در  1996قــدرت را بــه دســت بگیــرد .حکومــت طالبــان کــه بــر اســاس تفســیر ســختگیرانه از قانــون رشیعــت
اجــرا میشــد و تنهــا از ســوی ســه دولــت بــه رســمیت شــناخته شــده بــود ،پــس از حمــات یازدهــم ســپتامرب در ســال
 2001بــا تهاجــم ایــاالت متحــده بــه پایــان رســید .طالبــان از آن زمــان تــا کنــون بــه گونــه خشــونت بــار بــا حکومتــی
کــه از طریــق توافقنامــه بــن در ســال  2001شــکل گرفــت ،مخالفــت کــرده اســت .ایــن توافقنامــه همچنیــن بــه نــام
توافقنامــه تشــکیالت موقــت در افغانســتان تــا زمــان تاســیس مجــدد نهادهــای دایمــی حکومــت ،یــاد میشــود.
افغانســتان امــروز بــه دلیــل گرفتــاری در بــی ثباتــی سیاســی ،فســاد سیســتمی ،فرهنــگ معافیــت ،فقــر و رشایــط
وخیــم امنیتــی ،در مقایســه بــا ســال  2001از رســیدن بــه صلــح احتــاال بســیار دور تــر اســت .نهادهــای دولتــی هنــوز
ضعیــف انــد ،انکشــاف اقتصــادی کنــد اســت و بخــش هــای عظیمــی از مــردم از ناامنــی غذایــی رنــج مــی برنــد.
حکومــت بــر کابــل ،مراکــز والیــات و مراکــز اکــر ولســوالی هــا کنــرل دارد در حالــی کــه طالبــان بــر بخــش هــای
بزرگــی از قلمروهــای کــم جمعیــت تــر مســلط اســتند .1مــردم تنهــا بــه صــورت محــدود ،رهایــی از خشــونت و بــی ثباتــی
را تجربــه کــرده انــد ،ماننــد آتــش بــس روزهــای عیــد فطــر ( 2018و  )2020و کاهــش موقــت خشــونت در هفتــه قبــل
از امضــای موافقتنامــه  2020بیــن ایــاالت متحــده و طالبــان.
تلفــات جنــگ از ســال  2001بــه بعــد بــه شــدت افزایــش یافتــه و بــرای شــش ســال متوالــی بیــش از  10هــزار غیــر
نظامــی قربانــی شــده انــد .تلفــات غیــر نظامیــان عمدتــا از ســوی گروههــای مســلح مخالــف حکومــت ماننــد طالبــان و
دولــت اســامی عــراق و شــام  -داعــش شــاخه خراســان – بــه بــار آمــده اســت امــا حمــات زمینــی و هوایــی حکومــت و
نیروهــای نظامــی بیناملللــی نیــز تلفــات غیــر نظامــی در پــی داشــته اســت .حمــات هوایــی عمدتــا از ســوی نیروهــای
ایــاالت متحــده انجــام شــده اســت.
وضعیــت انکشــاف اقتصــادی نیــز هشــدار دهنــده اســت .افغانســتان از میــان  189کشــور شــامل در گــزارش انکشــاف
بــری  2018ملــل متحــد در رده  170قــرار دارد ،کمکهــای خارجــی از ســال  2011بــه بعــد کاهــش یافتــه اســت.
در حالــی کــه کابــل هنــوز یکــی از دریافــت کننــده هــای اصلــی کمکهــای خالــص رســمی انکشــافی اســت ،بســیاری
از کارشناســان معتقدنــد بــدون ورود دوامــدار ایــن کمکهــا ،ممکــن اســت نهادهــا و ســکتورهای امنیتــی و اقتصــادی
فــرو بپاشــند و ورشکســتگی دولــت را رسعــت ببخشــد .همچنــان ،افغانســتان در شــاخص ادراک فســاد از ســوی
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ســازمان شــفافیت بینامللــل در ســال  2019از میــان  180کشــور در رده  173قــرار گرفــت .حکومــت متهــم بــه ســوء
اســتفاده از کمکهــای خارجــی اســت و رســوایی هــای عظیمــی از ســوی حکومــت هــای گذشــته و کنونــی ایجــاد شــده
اســت .2تالشهــای حکومــت کنونــی بســیار محــدود اســت ،قضایــای فســاد بــزرگ بررســی منیشــود و میکانیــزم
واضــح بــرای پرهیــز از فســاد بیشــر ،بــه خصــوص پــس از دور دوم ریاســت جمهــوری از ســوی مقاماتــی کــه مناصــب
حکومتــی شــان را تــرک میکننــد ،وجــود نــدارد.
در چنیــن رشایطــی ،تطبیــق قوانیــن و پالیســی هــای رســیدگی بــه جنایــات جنگــی ،نقــض فاحــش حقــوق بــر ،حقــوق
و نگرانــی هــای قربانیــان و بیعدالتــی هــای گذشــته و امــروز ،بــا چالــش روبــرو اســت .تقاضــا بــرای حســابدهی اکــرا
بــی پاســخ مانــده اســت .3عــاوه بــر فقــدان اقــدام حقوقــی و عــدم اجــرای پالیســی ،ناتوانــی در رســیدن بــه اجــاع در
بــاره رویکــرد مناســب بــه عدالــت انتقالــی ،خــأ بزرگــی اســت کــه در پاســخ بــه نقــض حقــوق بــر از ســوی گروههــای
مســلح دولتــی و غیــر دولتــی ،وجــود دارد.
توافقنامــه  2001بــن بــر اهمیــت شناســایی مــوارد نقــض سیســتامتیک حقــوق بــر و جنایــات جنگــی تاکیــد کــرد و
خواســتار تشــکیل کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان شــد .ایــن کمیســیون ابتکارهایــی را عملــی کــرده اســت.
بــا ایــن حــال ،رویکــرد غالــب در زمینــه رســیدگی بــه جنایــات جنگــی از آن زمــان بــه بعــد فراموشــی گذشــته و مترکــز
بــر آینــده (تیــر پــه هیــر یــا فرامــوش منــودن گذشــته) بــوده اســت.
ترویــج افشــای حقیقــت و حســابدهی میتوانــد تهدیــدی بــرای نخبــگان باشــد و بــه همیــن دلیــل چنــدان مــورد پســند
نیســت .ایــاالت متحــده از ایــن هــراس دارد کــه مخالفــت بــا زورمنــدان و جنــگ ســاالران در فقــدان دولــت مرکــزی
قــوی ،بــه مبــارزه بــا تروریــزم آســیب مــی زنــد و بــی ثباتــی را تشــدید میکنــد ،کــه احتــاال میتوانــد دور جدیــدی از
جنــگ داخلــی را شــعله ور ســازد .بنــا بــر ایــن ،ناگزیــری هــای نظامــی و سیاســی بــر رضورت رســیدگی بــه شــکایات
قربانیــان و بازمانــدگان از طریــق میکانیــزم هــای مؤثــر عدالــت انتقالــی ،مقــدم دانســته شــده اســت .عدالــت ،بــه
خاطــر کســب کمــک نخبــگان محلــی و نیروهایــی کــه در جنــگ تحــت رهــری ایــاالت متحــده و پــروژه دولــت ســازی
بــه عنــوان رشکای حیاتــی پنداشــته میشــوند ،قربانــی شــده اســت .جامعــه بیناملللــی ثبــات کوتــاه مــدت سیاســی و
نظامــی را در اولویــت قــرار داده اســت و بــه خواســت بازیگــران متهــم بــه نقــض فاحــش حقــوق بــر و جنایــات جنگــی
پاســخ داده است.4
ایــاالت متحــده و طالبــان پــس از یــک و نیــم ســال مذاکــره ،در  29مــاه فــروری ســال  ،2020روی خــروج مــروط
رسبــازان ایــاالت متحــده توافــق کردنــد .ایــن توافقنامــه عــاوه بــر ســایر مــوارد ،متضمــن تبادلــه زندانیــان ،رفــع
تحریــم هــا و تعهــد طالبــان مبنــی بــر عــدم میزبانــی از ســازمانهای تروریســتی ماننــد القاعــده اســت .توافقنامــه
همچنــان زمینــه گفتگــو بیــن طالبــان و حکومــت افغانســتان را فراهــم کــرد.
هرچنــد بازیگــران محلــی و بیناملللــی گوناگــون در منازعــه وارد یــا از آن خــارج شــده انــد ،ایــن مقالــه در صــدد کمــک
بــه فهــم جنــگ و طرفهــای درگیــر در جنــگ بعــد از ســال  2001اســت کــه عمدتــا طالبــان ،نیروهــای دولتــی و حامــی
دولــت اســت .مقالــه همچنــان مــی کوشــد رویکردهــای رایــج در بــاب عدالــت انتقالــی را کــه در مــورد نقــض حقــوق
بــر اعــال شــده اســت ،بررســی کنــد5؛ و درس هایــی را در بــاره جلوگیــری و کاهــش افــراط گرایــی خشــونت آمیــز و
نیــز نقــش عدالــت انتقالــی در پیشــرد ایــن هــدف ،تدویــن کنــد .مقالــه در بخــش نخســت بــه بررســی پیشــینه تاریخــی
مســاله مــی پــردازد .بــرای ایــن کار ،دیــدگاه هــا و رویکردهــای هــر طــرف در بــاره رســیدگی بــه تخطیهــای فاحــش
[حقــوق بــری] بــا توجــه بــه رشایــط کنونــی و دراز مــدت صلــح و توافــق سیاســی ،شناســایی میشــود .در بخــش
دوم ،مقالــه بــه تحلیــل فرصــت هــا و چالــش هــای گزینــه هــای عدالــت انتقالــی مــی پــردازد :ایــن گزینــه هــا از ســوی
طرفهــای منازعــه چگونــه تلقــی میشــود و تصامیــم چگونــه و بــا چــه نیتــی گرفتــه شــده اســت .در بخــش ســوم،
نویســندگان ایــده هایــی را در بــاره فرصــت هــا ،چالــش هــا و درس هــای آموختــه شــده کــه میتوانــد بــرای رشایــط
حــارض قابــل اجــرا باشــد ،تدویــن میکنــد.

روش تحقیق
ایــن مقالــه بخشــی از مطالعــات مــوردی کشــوری اســت کــه از ســوی انســتیتوت انتقــال جامــع رهــری میشــود.
موضــوع ایــن مطالعــات ایــن اســت کــه میکانیزمهــا و پالیســی مناســب عدالــت انتقالــی چگونــه میتوانــد بــه قطــع
دوامــدار منازعــه بــا «گروههــای افراطــی خشــونتگرا» کمــک کنــد .ایــن مقالــه بــر اســاس منابــع آتــی اســتوار اســت:
بررســی جامــع ادبیــات مربــوط بــه عدالــت انتقالــی در افغانســتان؛  15مصاحبــه رسی نیمــه ســاختاریافته بــا گروهــی
متنــوع و بلنــد رتبــه از مراجــع ذیدخــل افغــان و بیناملللــی؛ تحقیــق  2016واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان
در بــاره درک افغــان هــا از عدالــت انتقالــی6؛ و گفتگــوی ســاحوی چندیــن ســاله و مــداوم واحــد تحقیــق و ارزیابــی
افغانســتان بــا بازیگــران کلیــدی همــه طرفهــای منازعــه .پرسشــنامهای کــه بــرای اجــرای مصاحبههــا بــه کار گرفتــه
شــد (بــه ضمیمــه  1نــگاه کنیــد) بــرای پاســخ بــه پرس ـشهای اصلــی تحقیــق طراحــی شــده بــود .ایــن پرس ـشها
عبارتنــد از  )1طرفهــای منازعــه افغانســتان بــرای رســیدگی بــه تخطیهــای گذشــته از چــه رویکردهایــی پیــروی
کردنــد؟ و  )2بــا توجــه بــه صلــح پایــدار ،بــه مســایل مصالحــه و عدالــت انتقالــی چگونــه رســیدگی میشــود؟
بــا در نظــر گرفــن حساســیت ذاتــی و زمانــی مســاله در هنــگام برگــزاری مصاحبههــا (در جریــان مذاکــرات طالبــان و
ایــاالت متحــده) ،نویســندگان بــه دالیــل ایمنــی و امنیتــی ،هویــت نظامــی و سیاســی رســمی طرفهــا را ذکــر نکــرده
انــد .مصاحبــه شــوندگان شــامل مقامــات پیشــین حکومــت و طالبــان ،فعالیــن حقــوق بــر ،کنشــگران جامعــه مدنــی،
روزنامــه نــگاران و کارمنــدان و مناینــدگان ســازمانهای بیناملللــی فعــال در بخــش عدالــت انــد .نظــرات ایــن افــراد
بــه صــورت ناشــناس درج شــده اســت امــا دیــدگاه هــای آنهــا در کل بخــش هــای مقالــه بازتــاب یافتــه اســت.

پیشینه تاریخی منازعه
افغانســتان چهــار دهــه درگیــر منازعــات خشــونت بــار بــوده اســت – کودتــای طرفــداران شــوروی در  ،1978ســپس
تهاجــم شــوروی ( ،)1989-1979جنــگ میــان مجاهدیــن ( )1996-1992و منازع ـهی داخلــی در جریــان حکومــت
طالبــان ( ،)2001-1996تهاجــم ایــاالت متحــده در ســال  ،2001تــا ســتیز کنونــی حکومــت و طالبــان .ایــن کشــور
و مــردم آن شــاهد فروپاشــی دولــت کارآمــد و نهادهــای دولتــی بــوده و از نقــض گســرده حقــوق بــر رنــج بــرده انــد.
تهاجــم شــوروی پــس از  40ســال حکومــت ظاهــر شــاه اتفــاق افتــاد ،حکومتــی کــه در نتیج ـهی کودتــای بــدون
خونریــزی  1973رسنگــون شــد .جمهــوری جــرال محمــد داوود در ســال  1978از طریــق یــک ضــد کودتــا توســط
هــواداران شــوروی بــه رهــری حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان رسنگــون شــد و در نتیجــه ،جمهــوری دموکراتیــک
افغانســتان تاســیس شــد کــه تــا ســال  1978دوام داشــت.
مخالفــت بــا حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان پــس از اعــام برنامــه اصالحــات ارضــی و پالیســی هــای نوســازی
کــه قوانیــن مدنــی و ازدواج را متاثــر مــی ســاخت ،رو بــه فزونــی گذاشــت .مجاهدیــن کــه مخالــف ایــن اصالحــات
بودنــد از حامیــت پاکســتان و ایــاالت متحــده بهــره بردنــد در حالــی کــه اتحــاد شــوروی هــزاران مشــاور نظامــی بــه
افغانســتان فرســتاد .در نهایــت ،مســکو بــرای جلوگیــری از فروپاشــی حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق در ســال
 1979بــه افغانســتان تجــاوز کــرد .منازعـهای کــه در پــی آن ایجــاد شــد ســبب کشــته و زخمیشــدن میلیونهــا افغــان
و بیجــا شــدن حــدود  6میلیــون افغــان دیگــر شــد .بیجاشــدگان عمدتــا بــه پاکســتان و ایــران گریختنــد.
بــا افزایــش تلفــات شــوروی ،مســکو خواســتار خــروج از طریــق راه حــل توافقــی شــد تــا از احســاس شکســت جلوگیــری
کنــد .داکــر محمــد نجیــب اللــه احمــدزی ،وابســته بــه حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان ،بــه [ریاســت جمهــوری]
گامشــته شــد تــا از طریــق سیاســت مصالحــه ملــی کــه متکــی بــه مشــوق هــای اقتصــادی بــود از مجاهدیــن دلجویــی
کنــد .اصالحــات اجتامعــی بــه شــمول تغییــر نــام کشــور از جمهــوری دموکراتیــک افغانســتان بــه جمهــوری افغانســتان
و کمــک بــه احیــای هویــت اســامی آن نیــز اجــرا شــد امــا نتوانســت بــه انــدازه کافــی مؤثــر باشــد تــا رضایــت
جنگجویــان و رهــران مختلــف ضــد شــوروی را بــه دســت آورد.7
پــس از خــروج نیروهــای شــوروی در ســال  ،1989کشــور در گــرداب منازعــه منطقهیــی افتــاد کــه بــه جنــگ داخلــی
بیــن جنگجویــان مجاهدیــن انجامیــد .مجاهدیــن عمدتــا از ســوی رقبــای غربــی شــوروی یــا قدرتهــای منطقهیــی
ماننــد پاکســتان و ایــران حامیــت میشــد .اوج ایــن منازعــه بیــن  ۱۹۹۰و  ۱۹۹۶بــود ،دورهای کــه شــاهد قســاوت
وســیع و نقــض فاحــش حقــوق بــر بــود.
جنــگ بیــن جناحهــای مجاهدیــن ســبب نارضایتــی [مــردم] شــد و زمینــه ظهــور طالبــان (واژه عربــی بــه معنــای
«دانــش آمــوزان»)  -گــروه جدیــدی تحــت رهــری مــا محمــد عمــر (و متشــکل از جنگجویــان ســابق مجاهدیــن)
 را در حــدود ســال  1994فراهــم کــرد .طالبــان بــا حامیــت نظامــی ،مالــی و سیاســی پاکســتان و ســپس عربســتانســعودی و امــارات متحــده عربــی ،تــا مــاه ســپتامرب  ،1996بخــش عظیمــی از قلمــرو افغانســتان را تــرف کردنــد .در
زمــان کنــرل قــدرت توســط طالبــان و بــا داشــن انحصــار خشــونت ،حقــوق بــر در متــام کشــور بــه صــورت گســرده
نقــض میشــد.

 10انستیتوت انتقال جامع – عدالت انتقالی و افراطگرایی شدید
حکومــت طالبــان بــه دلیــل تخطیهــای ناشــی از حاکمیــت خشــن و تفســیر ســخت گیرانــه آنهــا از قانــون رشیعــت،
از ســوی ســازمان ملــل متحــد یــا اکرثیــت جامعــه بیناملللــی بــه رســمیت شــناخته نشــد .اعــدام هــای علنــی ،قطــع
عضــو بــه دلیــل دزدی هــای کوچــک ،سنگســار زنــان متهــم بــه زنــا ،منــع دخــران از رفــن بــه مکتــب و محدودیــت
هــای شــدید بــر دسرتســی زنــان بــه زندگــی عمومــی ،برخــی از دالیلــی بــود کــه طالبــان نتوانســت بــه شناســایی رســمی
بیناملللــی دســت یابــد .طالبــان میزبــان اســامه بــن الدن شــد و از وی محافظــت کــرد ،کســی کــه ایــاالت متحــده وی
را مســئول حمــات تروریســتی یازدهــم ســپتامرب میدانســت .بــه همیــن دالیــل ،ایــاالت متحــده و هــم پیامنــاناش،
بــه شــمول کشــورهای عضــو ناتــو ،عملیــات آزادی پایــدار را در مــاه اکتــر  2001راه انــدازی کردنــد .ایــن کشــورها بــا
همــکاری ائتــاف شــال و جبهــه متحــد نظامــی افغانســتان کــه همــواره بــا طالبــان مخالــف بودنــد ،طالبــان را در دو
مــاه رسنگــون کردنــد.
بنــا بــر ایــن ،چهــار دهــه گذشــته یــک منازعــه پیچیــده و ویرانگــر را خلــق کــرده اســت کــه طرفهــای خصومــت در
آن همــواره در حــال تغییــر بــوده اســت و آثــار حامیــت و مداخلــه بیناملللــی بــر آن افــزوده شــده اســت .هرچنــد از دهــه
 1980بــه بعــد پرس ـشهایی در بــاره جنایــات جنگــی و حســابدهی مطــرح شــده اســت ،امــا ایــن پرس ـشها هیــچ گاه
در ســطح بیناملللــی یــا ســطوح دیگــر پشــتیبانی کافــی سیاســی نیافتــه اســت.

کنشگران منازعه
چندیــن کنشــگر محلــی و بیناملللــی در صحنــه منازعــه ظهــور کــرده و زوال یافتــه اســت .در حــال حــارض ،چندیــن
نیــروی طرفــدار حکومــت ماننــد نیروهــای ملــی دفاعــی و امنیتــی افغانســتان ،عنــارص نظامــی بیناملللــی (ایــاالت
متحــده و ماموریــت حامیــت قاطــع ناتــو) و گروههــای مســلح طرفــدار حکومــت کــه بــه نــام شــبه نظامــی یــا اعضــای
خیــزش محلــی نیــز شــناخته میشــود ،وجــود دارد .گروههــای مخالــف حکومــت شــامل طالبــان و شــاخه خراســان
داعــش انــد کــه در یــازده ســال اخیــر مســئول بیــش از  100,000تلفــات ملکــی و بیجــا شــدن بیــش از دو میلیــون
افغــان (نیــم آن در داخــل کشــور) شــده انــد .ایــن مقالــه اصــوال بــر تخطیهایــی کــه از ســوی نیروهــای حامــی
حکومــت و طالبــان انجــام شــده اســت مترکــز میکنــد .ایــن دو طــرف ،نیــروی اصلــی منازعــه انــد کــه در صــدد حــل
مســاله ســالهای اخیــر از طریــق مذاکــره شــده انــد.

نیروهای دولتی و طرفدار دولت
یــک هفتــه پــس از حمــات یازدهــم ســپتامرب ،جــورج دبلیــو بــوش رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده کاربــرد زور علیــه
مســئولین ایــن حادثــه را تاییــد کــرد .یــک مــاه بعــد از آن ،نیــروی عملیــات آزادی پایــدار بــه کمــک ائتــاف شــال
وارد افغانســتان شــد و مبــارزه بــا تروریــزم را در اولویــت قــرار داد ،هدفــی کــه بعــدا بــه مبــارزه بــا شــورش گــری و در
نهایــت بــه ثبــات کوتــاه مــدت تغییــر یافــت.

مصیبت شبه نظامیان
بــرای چندیــن دهــه ،و بــه خصــوص از زمــان ســقوط طالبــان ،حکومــت افغانســتان در تامیــن انحصــار خشــونت ناتــوان
بــوده اســت .گروههــای مســلح ،اغلــب بــدون کنــرل و بــا اطمینــان ناشــی از معافیــت رسارسی و نبــود حســابدهی ،در
مناطــق روســتایی حضــور دارنــد .پــس از تهاجــم ســال  ،2001حکومــت و ائتــاف بیناملللــی بــرای شکســت طالبــان
خواســتار حامیــت گروههــای نیابتــی محلــی – شــبه نظامیــان غیــر رســمی یــا شــبه رســمی – شــدند .ایــن کار بــه معنــی
ایجــاد تــوازن بیــن اضطــرار ناشــی از ماموریــت و ســوابق غیــر قابــل اعتــاد حقــوق بــری رشکای محلــی بــود.8
ملیشــه هــای محلــی بــه تســلیحات بیشــری دســت یافتنــد ،امــری کــه قــرار بــود شــانس ظهــور جــدی دوبــاره طالبــان
را کاهــش دهــد .برخــی از فرماندهــان محلــی ،کــه در آن زمــان متهــم بــه جنایــات جنگــی گوناگــون بودنــد از ایــن
کمکهــا بــرای تقویــت کنــرل شــان بــر قلمــرو و تحکیــم کاســبی جرمــی شــان ماننــد قاچــاق انســان ،اخــراج اجبــاری
یــا اخــاذی ســود بردنــد .انتظــار مــی رفــت شــبه نظامیــان مناطــق تحــت کنــرل نیروهــای بیناملللــی یــاری امنیــت
(آیســاف) را تــرک کننــد امــا چنیــن نشــد .پشــتیبانی کنــد ایــاالت متحــده از توســعه آیســاف در ســال ( 2003کــه از
ســوی تعــدادی از کنشــگران بیناملللــی و کشــورهای کمــک کننــده حامیــت میشــد) ســبب افزایــش ناامنــی شــد.
اقدامــات نیروهــای نظامــی بیناملللــی در نهایــت مانــع توســعه کنــرل حکومــت در رسارس کشــور شــد :تاکیــد بــر جنــگ
بــا طالبــان (و گروههــای وابســته بــه آن) – و بعــدا ،اســراتژی خــروج – ســبب شــد نیروهــای بیناملللــی از ملیشــه
هــای غیــر رســمی همســو بــا متنفذیــن و زورمنــدان محلــی حامیــت کننــد ،کــه در عمــل بــه شکســن انحصــار کاربــرد
خشــونت مــروع انجامیــد .در برخــی از مــوارد ،امریکایــی هــا جلوگیــری از ملکــی ســازی مؤثــر را بــه نفــع خــود مــی
دیدنــد .از ســال  2005بــه بعــد ،در رسارس جنــوب ،جنــوب رشق و شــال افغانســتان ،نیروهــای ایــاالت متحــده از
برخــی از شــبه نظامیــان غیــر دولتــی پشــتیبانی کــرده انــد.9
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نقــض حقــوق بــر توســط هــم پیامنــان افغــان ایــاالت متحــده دارای پیشــینه طوالنــی و ناراحــت کننــده اســت .شــبه
نظامیــان طرفــدار دولــت کــه توســط ادارات اســتخبارات ایــاالت متحــده آمــوزش و حامیــت میشــود بــه نقــض فاحــش
حقــوق بــر و اســتفاده مکــرر از زور بیــش از حــد مشــهور اســت .ایــن گروههــا مســتقل از دولــت عمــل میکننــد و
کنــرل و نظــم بخشــیدن بــه آنهــا دشــوار اســت .ایــن وضعیــت احتــال پیگیــری اهــداف فســاد آلــود و شــخصی از
ســوی آنهــا را بیشــر مــی ســازد .همچنــان ،بــه برخــی از جنــگ ســاالران در نیروهــای ملــی امنیتــی منصــب هــای مهــم
داده شــده اســت .یکــی از منونــه هــا ،فرمانــده فقیــد پولیــس قندهــار جــرال عبدالــرازق اســت کــه زمانــی از ســوی
نیروهــای ائتــاف بــه عنــوان یــک بازیگــر کلیــدی در مبــارزه علیــه طالبــان قلمــداد میشــد .کمیتــه مبــارزه بــا شــکنجه
ســازمان ملــل متحــد تاکیــد داشــت وی بــه خاطــر جرایــم جنگــی محاکمــه شــود.10
قبــل از تــرور وی از ســوی طالبــان در ســال  ،2018رازق چندیــن هــزار رسبــاز داشــت و در درون زنجیــره فرماندهــی
نیروهــای افغانســتان عمــل مــی کــرد امــا کمــر حســابده بــود یــا اصــا حســابده نبــود .خصومــت مثــال زدنــی وی بــا
طالبــان و بــی رحمــی وی در جنــگ بــا آنهــا ستایشــگران زیــادی بــرای وی در میــان نیروهــای خارجــی پیــدا کــرده بــود
امــا وی از زمانهــای دور متهــم بــه قاچــاق مــواد مخــدر ،فســاد ،قتلهــای فراقانونــی ،شــکنجه و زندانــی کــردن
غیــر قانونــی بــود .11در اغلــب مــوارد ،قربانیــان وی پشــتون هــا بودنــد کــه بــه عنــوان جنگجویــان طالبــان معرفــی
میشــد .روزنامــه نــگار تحقیقــی متیــو آیکینــز نوشــت کــه وی اغلــب در حــق دشــمنان شــخصی اش کــه رازق آنهــا را
شورشــی یــا تروریســت توصیــف مــی کــرد ،عدالــت مجــازات محــور ( )retributive justiceاجــرا مــی کــرد .12بــا ایــن
حــال ،وی و شــبه نظامیــان تحــت امــرش همچنــان از آمــوزش و حامیــت نظامیــان ایــاالت متحــده برخــوردار بودنــد.13
هرچنــد ســهم هــم پیامنــان ایــاالت متحــده در نقــض حقــوق بــر بســیار فراتــر از قضیــه یــک فــرد اســت ،جایــگاه رازق
بــه عنــوان فرمانــده پولیــس قندهــار ســزاوار یــادآوری ویــژه اســت زیــرا ایــن مســاله رفتارهــای غیــر قانونــی شــبه نظامیــان
را نشــان مــی دهــد .نقــش وی در بدرفتــاری علیــه پشــتونهایی کــه ممکــن بــود بــه طالبــان وابســتگی داشــته باشــند یــا
نداشــته باشــند بــه فهــم ایــن مســاله کمــک میکنــد کــه چــرا طالبــان واشــنگنت را رشیــک مســتقیم جــرم در آمــوزش و
حامیــت نیروهایــی تلقــی میکننــد کــه دســت بــه ارتــکاب جرایــم علیــه پشــتونها مــی زننــد .بنــا بــر ایــن ،جــای تعجــب
نیســت کــه طالبــان خــروج ایــاالت متحــده را بــرای تحقــق هــر گونــه توافــق صلــح دوامــدار ،رضوری میداننــد.
تحقیقــات متعــددی در بــاره دســت داشــن ملیشــهها در شــکنجه و قتــل فراقانونــی طالبــان یــا ســایر مخالفیــن
و مصئونیــت آنهــا از حســابدهی وجــود دارد .14گــروه شــبه نظامــی دیگــری کــه بــر اســاس گزارشهــا در چنیــن
تخطیهایــی دســت داشــته اســت از ســوی معــاون اول پیشــین ریاســت جمهــوری ،جــرال عبدالرشــید دوســتم رهــری
میشــد ،کســی کــه بــه تازگــی در نتیجــه توافــق سیاســی ،عنــوان مارشــالی را کســب کــرده اســت .دوســتم بخشــی
از ائتــاف شــال بــود و پــس از یازدهــم ســپتامرب بــه عملیاتهــای نظامیــان ایــاالت متحــده علیــه طالبــان کمــک
کــرد .نیروهــای ائتــاف شــال تحــت فرمــان وی مرتکــب کشــتار جمعــی در شــال شــد؛ قربهــای دســتهجمعی در
دشــت لیلــی نشــان داد کــه صدهــا زندانــی جنــگ طالبــان احتــاال خفــه شــده یــا بــر آنهــا شــلیک شــده بــود .15ایــن
قربهــا بــه دلیــل ادعاهایــی مبنــی بــر حضــور نیروهــای امریکایــی در صحنــه قتــل و نیــز بــه ایــن دلیــل کــه نشــانه وقــوع
تخطیهــای جــدی در ســاختارهای قــدرت پــس از  ۲۰۰۱اســت ،احتــاال بیــش از مــوارد مشــابه جلــب توجــه کــرد.
ســازمان  Physicians for Human Rightsدر معاینــه اولیــه طــب عدلــی کمــک کــرد و از رئیــس جمهــور وقــت حامــد
کــرزی و شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــه گونــه جــدی خواســت محــل قربهــا را محافظــت کننــد .انجــام ایــن کار و
اعــراف بــه قتــل صدهــا زندانــی جنــگ طالبــان مــی توانســت نشــانه مثبتــی باشــد بــر ایــن کــه دولــت آمــاده اســت
بخشــی از عدالــت انتقالــی را اجــرا کنــد.
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حمالت شبانه
حمــات شــبانه تاکتیکــی اســت کــه از ســوی نیــروی هــای ویــژه ایــاالت متحــده و افغــان علیــه گروههــای مســلح
غیــر دولتــی ماننــد طالبــان بــه کار گرفتــه میشــود .بــر اســاس توافقنامــه امنیتــی دوجانبــه  ۲۰۱۵ایــاالت متحــده
و افغانســتان ،حمــات شــبانه بخــش مهمــی از عملیــات و اهــداف ائتــاف در مبــارزه بــا تروریــزم اســت .رسبــازان
بــا اســتفاده از تجهیــزات دیــد در شــب بــه زور وارد خانــه هــای ملکــی میشــوند و جنگجویــان مظنــون دشــمن را
میکشــند ،اســیر یــا دســتگیر میکننــد .ایــن عملیــات هــا اختــاف برانگیــز اســت زیــرا میتوانــد ســبب تلفــات ملکــی
شــود و مخالــف فرهنــگ افغانســتان اســت .تاکتیکهایــی کــه بیــش از همــه ناخوشــایند تلقــی میشــود ورود رسبــازان
بــه خانههــا در هنــگام حضــور زنــان یــا اســتفاده از ســگ اســت .بــرای چندیــن ســال ،ایــاالت متحــده رهــری چنیــن
حمــات را در عملیاتهــای مشــرک بــا همــکاران افغــان شــان بــه عهــده داشــتند .در ســال  ،۲۰۱۴رئیــس جمهــور
ارشف غنــی ممنوعیتــی را کــه در ســال  ۲۰۱۲بــه صــورت موقــت بــر ایــن نــوع حمــات وضــع شــده بــود ،برداشــت
وپــس از آن نیروهــای دولتــی و حامــی دولــت بخــش بزرگــی از ایــن عملیــات هــا را رهــری کــرده انــد.
اســناد جمــع آوری شــده از ســوی دفــر معاونــت سیاســی ملــل متحــد در افغانســتان (یونامــا) نشــان مــی دهــد کــه رقــم
تلفــات ملکــی و مــرگ ناشــی از حمــات اجــرا شــده از ســوی نیروهــای ویــژه ریاســت امنیــت ملــی و شــبه نظامیــان/
گروههــای مســلح طرفــدار حکومــت ماننــد نیــروی محافظــت خوســت و نیروهــای شــاهین ،نســبت بــه تلفــات حمــات
اردوی ملــی بســیار باالتــر بــوده اســت .16ایــن امــر نشــان دهنــده آن اســت کــه حمــات نیروهــای ویــژه و شــبه
نظامیــان طرفــدار دولــت احتــاال فاقــد ســاختار فرماندهــی و کنــرل مناســب اســت؛ قواعــد درگیــری واضــح وجــود
نــدارد؛ و/یــا بابــت اشــتباهات حســابدهی منیشــود .دیدبــان حقــوق بــر  ۱۴قضیــه را مستندســازی کــرده اســت کــه
در آن نیروهــای خارجــی و افغــان حمــات جســتجوی شــبانه را در خانههــای ملکــی اجــرا کــرده انــد کــه ســبب هــراس
و قتــل اعضــای خانــواده شــده اســت.17
ایــن مســایل جدیــد نیســت .هــم یونامــا و هــم گروههــای جامعــه مدنــی در ایــن بــاره اظهــار نگرانــی کــرده انــد .در
ســال  ،۲۰۱۹یونامــا  ۳۶۰مــورد تلفــات ملکــی ناشــی از چنیــن عملیــات را مســتند ســازی کــرد .حتــی در ســال ،۲۰۱۰
واشــنگنت پســت گــزارش داد کــه حمــات شــبانه ممکــن اســت شــورش گــری را افزایــش دهــد .بــه همیــن صــورت،
گــزارش  ۲۰۱۱بنیادهــای جامعــه بــاز اعــام کــرد کــه ســوء عملکردهــا ایــن تصــور را میــان افغانهــا تقویــت کــرده
اســت کــه نیروهــای نظامــی از حمــات شــبانه «در کــال معافیــت ،بــرای کشــن ،آزار دادن و ترســاندن افــراد
ملکــی» اســتفاده میکننــد.18
ایــن حمــات رصفــا مایــه نارضایتــی عمومــی نیســت .حکومــت افغانســتان نتوانســته اســت ادعاهــای ارتــکاب جنایــات
جنگــی توســط نیروهــای امنیت ـیاش را بررســی کنــد .چنــد بــاری کــه وعــده داده شــده اســت در بــاره ایــن ادعاهــا
تحقیــق میشــود ،هیــچ اطالعاتــی بــه مــردم داده نشــده اســت و هیــچ محکومیتــی اعــام نشــده اســت.

حمالت هوایی
حکومــت افغانســتان و ایــاالت متحــده بــه گونــه فزاینــدهای دســت بــه حمــات هوایــی زده اســت کــه منجــر بــه
صدمــات جــدی بــه غیــر نظامیــان شــده اســت .یونامــا حمــات هوایــی را در ربــع نخســت ســال  ۲۰۱۹بــه عنــوان
عامــل اصلــی مــرگ افــراد ملکــی شناســایی کــرد.19
یکــی از چندیــن منونــه دردنــاک در اکتــر [ 2015اتفــاق افتــاد]« ،طیــاره 130U-ACنیــروی هوایــی ایــاالت متحــده
بــر شــفاخانه موســوم بــه مرکــز ترومــای کنــدز کــه توســط داکــران بــدون مــرز در کنــدز اداره میشــد ،حملــه کــرد .در
ایــن حملــه دســت کــم  42نفــر کشــته و بیــش از  30نفــر زخمیشــدند ،از جملــه پرســنل طبــی و مریضــان یــا افــرادی
کــه بــرای مالقــات مریضــان آنجــا بودنــد» 20در  2اپریــل  ،2018نیــروی هوایــی افغانســتان رهــران ارشــد طالبــان
در والیــت کنــدز را در میانــه روز در یــک محفــل مذهبــی دســتار بنــدی در فضــای بــاز هــدف قــرار داد .محفــل در
مجــاورت مدرسـهای برگــزار شــده بــود کــه صدهــا مــرد و پــر جــوان در آن حضــور داشــتند .حملــه ســبب کشــته شــدن
 ۳۰غیــر نظامــی و زخمیشــدن  ۶۵نفــر دیگــر شــد ،بــه شــمول  ۷۵کــودک .یونامــا مــرگ و زخمیشــدن  ۱۶۲غیــر
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نظامــی را در نتیجــه عملیاتهــای هوایــی در ســال  ۲۰۱۴مســتند کــرده اســت؛ ایــن رقــم در ســال  ۲۰۱۹بــه ۱,۰۴۵
نفــر افزایــش یافــت کــه اکــرا از ســوی نظامیــان ایــاالت متحــده صــورت گرفتــه بــود.21

فساد و جرایم اقتصادی دولت
علــی رغــم تاســیس مرکــز عدلــی مبــارزه بــا فســاد در ســال  ،۲۰۱۶تنهــا هــر از گاهــی دســتگیری و محاکمـهای صــورت
گرفتــه و شــار اندکــی از مقامــات ملکــی و نظامــی فاســد عــزل شــده انــد .واضــح اســت کــه فســاد همچنــان یــک
مشــکل اساســی اســت .گــزارش اکتــر  2018رسمفتــش خــاص ایــاالت متحــده بــرای بازســازی افغانســتان ()SIGAR
تأییــد کــرد کــه مرکــز عدلــی مبــارزه بــا فســاد در تعقیــب عدلــی مقامــات ارشــد نــاکام اســت .22ادعاهــای مربــوط بــه
فســاد مقامــات عالــی رتبــه پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  2019افزایــش یافــت و اعضــای حکومــت از
جملــه نامزدهــای ریاســت جمهــوری یکدیگــر را بــه ســوء اســتفاده از منابــع مالــی بــرای پرداخــت هزینــه هــای تبلیغــات
انتخاباتــی متهــم کردنــد .23گــزارش جــوالی  ۲۰۲۰ســیگار نشــان مــی دهــد کــه حکومــت پــس از  ۲۰۱۹تحــت رهــری
رئیــس جمهــور غنــی فاقــد تعهــد جــدی در زمینــه مبــارزه بــا فســاد اســت.24
پیرشفــت کنــد در برخــورد بــا معافیــت نــه تنهــا بــه مرتکبــان فســاد کمــک کــرده اســت جایــگاه شــان را تقویــت کننــد،
بلکــه بــه آنهــا زمینــه مشــارکت در انــواع دیگــر جرایــم ماننــد غصــب زمیــن را نیــز داده اســت .هرچنــد غصــب زمیــن
از زمــان جنــگ داخلــی آغــاز شــد ،زمانــی کــه امــاک متعلــق بــه اعضــای جامعــه هنــدو  /ســیک ضبــط شــد ،پــس از
ســال  2001شــیوع بیشــری یافــت .بســیاری از افغانهــای قدرمتنــد در چنیــن فعالیــت هایــی دســت داشــته انــد .در
ســپتامرب  ،2003هنگامــی کــه  100افــر پلیــس  30خانــه را در شــیرپور تخریــب کردنــد ،طبــق گزارشــات ،تعــدادی
از مقامــات عالــی رتبــه دولــت ایــن زمیــن هــا را تقســیم کردنــد .25ایــن تنهــا منونــه نیســت :گزارشــی کــه بــه ســفارش
پارملــان در ســال  2013تهیــه شــد ارزیابــی میکنــد کــه مقامــات عالــی رتبــه زمینهایــی را بــه ارزش تقریبــی  7میلیــارد
دالــر تــرف کــرده انــد .26گــزارش جداگانــه توســط خانــه آزادی افغانســتان بیــان داشــت کــه  1میلیــون و  966هــزار
و  411جریــب زمیــن در  18والیــت غصــب شــده اســت.27
زملــی خلیلــزاد ،مناینــده ویــژه ایــاالت متحــده و ســفیر پیشــین آن کشــور در افغانســتان ،نوشــت كــه وی در ماموریــت
هایــی بــه مناطــق مختلــف ســفر كــرد تــا جنــگ ســاالران را متقاعــد كنــد بــا انحــال ملیشـههای شــان در بــدل مناصــب
سیاســی ،بــه رونــد سیاســی بپیوندنــد .28آنچــه او ذکــر منیکنــد امتیــازی اســت کــه بــه شــکل معافیــت از مجــازات بــه
خاطــر دوام فعالیــت جنــگ ســاالران در بســیاری از جرایــم اقتصــادی از جملــه رسقــت معــادن ،فســاد ،غصــب زمیــن و
قاچــاق مــواد مخــدر ،بــه آنهــا داده شــده اســت .معافیــت از مجــازات و عــدم تحقیــق و پیگــرد قانونــی ایــن جنایــات (کــه
بــا تصویــب قانــون عفــو عمومــی کــه در ادامــه ایــن مقالــه بررســی میشــود ،تشــدید شــد) تــداوم ایــن وضعیــت را مســاعد
ســاخته اســت و حتــی ممکــن اســت باعــث جســور تــر شــدن نیروهــای ویــژه پولیــس افغانســتان بــرای ناپدیدســازیهای
ت شــدگان ،شــده باشــد.
اجبــاری ،اعدامهــای صحرایــی و شــکنجههای مــداوم بازداش ـ 

طالبان
خاستگاه
طالبــان در ســال  1994در واکنــش بــه درگیــری میــان مجاهدیــن افغــان کــه بــا حامیــت ایــاالت متحــده و پاکســتان
بــا شــوروی جنگیــده بودنــد ،از میــان مــردان جــوان قبایــل پشــتون کــه گــروه قومــی غالــب در جنــوب و رشق هســتند،
ظهــور کردنــد .طالبــان در ابتــدا بــه خاطــر انحــال چندیــن گــروه شــبه نظامــی و وعــده ثبــات پــس از چهــار ســال
جنــگ میــان گروههــای رقیــب مجاهدیــن ،مــورد اســتقبال قــرار گرفــت .آنهــا در نوامــر  1994شــهر جنوبــی قندهــار
را تــرف کردنــد و بــه خشــونت و جرایــم گســرده پایــان دادنــد .دو ســال بعــد ،طالبــان وارد کابــل شــدند و رئیــس
جمهــور برهــان الدیــن ربانــی ،متعلــق بــه قــوم تاجیــک ،و بقیــه رهــران مجاهدیــن را کــه آنهــا فاســد میدانســتند ،از
صحنــه اخــراج و امــارت اســامی افغانســتان را تأســیس کردنــد.
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طالبــان ،کــه مرشوعیــت دولــت فعلــی را بــه رســمیت منــی شناســند ،شــکل حکومتــداری مــورد نظــر شــان را کــه بــر
اســاس تفســیر ســخت گیرانــه از رشیعــت اســتوار اســت و باعــث تــرس و خشــونت میشــوند ،بنــا نهادنــد .آنهــا تفســیر
خودشــان از مجــازات هــای اســامی یعنــی حــدود را اجــرا کردنــد .از جنایاتــی کــه گروههــای قبلــی مرتکــب شــده
بودنــد بــرای تأییــد حکومــت خشــن اســامی کار گرفتــه میشــد.29
بــا کســب بیشــر قــدرت توســط طالبــان ،ائتــاف شــال دوبــاره در صحنــه ظاهــر شــد ،ائتالفــی کــه عمدتــا از احــزاب
مســتقر در شــال تشــکیل شــد .ایــن احــزاب شــامل جمعیــت اســامی ،اتحــاد اســامی (در کابــل و پــروان) ،جنبــش
ملــی ،حــزب وحــدت و شــورای نظــار بــود .درگیــری بیــن طالبــان و ائتــاف شــال بــرای بــه دســت گرفــن کنــرل
رسزمینــی در شــال و مرکــز افغانســتان منجــر بــه جنایــات هولنــاک شــد .در حالــی کــه طالبــان بســیاری از اقلیــت
هــای قومــی و مذهبــی را کشــتند ،آواره ،شــکنجه و بازداشــت کردنــد ،بســیاری از فرماندهــان ائتــاف شــال نیــز در
جنایــات دســت داشــتند :شــبه نظامیــان ازبیــک و هــزاره ،پشــتونها را در شــال کشــتند ،بــر آنهــا تجــاوز کردنــد و آواره
کردنــد .30از جملــه شــناخته شــده تریــن جنایــات طالبــان در ایــن دوره حادثــه مــزار رشیــف در آگســت  1998و بامیــان
در ارتفاعــات مرکــزی در جنــوری  2001بــود ،حوادثــی کــه در آن طالبــان هــزاران نفــر را اعــدام صحرایــی کردنــد .31هــر
دو حادثــه کــه عمدتــا جوامــع غیــر پشــتون یعنــی تاجیــک هــا ،هــزاره هــا و اوزبیــک هــا را هــدف قــرار داد در هــان
زمــان بــه عنــوان پاکســازی قومــی و مذهبــی مــورد توجــه قــرار گرفــت.
رژیــم طالبــان در ســال  2001بــا مداخلــه نظامــی بیناملللــی بــه رهــری ایــاالت متحــده رسنگــون شــد .طالبــان
مقاومــت نکردنــد ،برخــی از اعضــای آن بــه پناهــگاه هایــی در پاکســتان نقــل مــکان کردنــد و برخــی دیگــر بــه روســتاها
بازگشــتند .ایــاالت متحــده چندیــن رهــر طالبــان را بازداشــت و در خلیــج گوانتانامــو زندانــی کــرد .هیــچ برنام ـهای
بــرای مصالحــه اجــرا و یــا بــه آن اندیشــیده نشــد .در عــوض ،خشــونت علیــه ایــن افــراد و جوامــع آنهــا از عوامــل
محرکــه ظهــور دوبــاره طالبــان در اواســط دهــه  2000بــود .عوامــل دیگــر شــامل مــوارد آتــی اســت :عــدم پاســخگویی
در برابــر تخلفــات در طــی عملیــات توســط نیروهــای افغــان و ناتــو؛ مببــاران خانــه هــا و شــکنجه ،رفتــار بیرحامنــه
و غیرانســانی بــا اعضــای بازداشــت شــده طالبــان .درگیریهــای محلــی میــان فرماندهــان طالبــان و جنــگ ســاالران
مجاهدیــن ســابق در ایجــاد حامیــت از احیــای طالبــان بســیار مهــم بــود.
عوامــل منطقهیــی را نیــز منــی تــوان نادیــده گرفــت .ایــران از جنگجویــان طالبــان بــرای حملــه بــه پایگاههــای ایــاالت
متحــده در غــرب افغانســتان اســتفاده کــرد ،در حالــی کــه پاکســتان بــه رسان طالبــان پناهــگاه امــن فراهــم کــرد و
شــوراهای سیاســی اصلــی آنهــا (شــورای کویتــه و شــورای پیشــاور) بــه نــام دو شــهر پاکســتان نامگــذاری شــده اســت.

پایگاه و روایت طالبان
طالبــان را منــی تــوان بــه راحتــی یــک مجموعــه ایدئولوژیــک یــا یــک گــروه قومــی منحــر بــه فــرد معرفــی کــرد.
بلکــه [ایــن گــروه] از پشــتیبانی اجتامعــی در بیــن جوامــع مختلــف برخــوردار اســت .بــا توجــه بــه ماهیــت عمومــی
خشــونت طالبــان ،بررســی عوامــل فشــار و کشــش ( )push and pull factorsبــرای پیوســن مــردم بــه ایــن گــروه،
رضوری اســت.
نخســت ،هرچنــد در ابتــدا دلبســتگی مذهبــی و جهــاد انگیزههــای اصلــی پیوســن بــه ایــن گــروه بــود (بســیاری از
جنگجویــان بــرای مبــارزه بــا نیروهــای خارجــی ،جهــاد را یــک وظیفــه رشعــی میدانســتند) ،امــا بــه نظــر میرســد از
ســال  2001بــه بعــد ،انگیــزه بســیاری از افــراد تــازه اســتخدام شــده حــذف از سیســتم سیاســی ،تالفــی جویــی در برابــر
آنچــه تهاجــم نظامــی مــی پندارنــد ،مخالفــت بــا ســوء اســتفاده از قــدرت و معافیــت از مجــازات ،نیازمنــدی اقتصــادی
و اســتخدام اجبــاری بــوده اســت .32امــا تفکیــک عوامــل مذهبــی و سیاســی کــه هــر دو در مقاطــع مختلــف بــا هویــت
ملــی ،ملــی گرایــی و حاکمیــت ادغــام میشــوند ،همچنــان دشــوار اســت.
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دوم ،برخــی از افــرادی کــه اعضــای خانــواده و دوســتان خــود را در درگیریهــا از دســت داده انــد ،در صــدد انتقــام
بودنــد و پیوســن بــه طالبــان را راهــی بــرای اقــدام در ایــن زمینــه مــی دانســتند .بــه عنــوان مثــال ،خشــم ناشــی از
حمــات هوایــی و حمــات شــبانه نیروهــای ویــژه ایــاالت متحــده و افغانســتان ،زمینــه عرضــه مــداوم جنگجویــان
جدیــد را فراهــم کــرد .احساســات و روان زخــم (ترومــا) نقــش اصلــی را بــازی کــرد.33
گذشــته از انگیــزه هــای فــردی ،روایــت مســلطی کــه از ســوی طالبــان تبلیــغ میشــود ایــن اســت کــه ایــن گــروه منــاد
نافرمانــی اســت ،و بــرای ایــن کار از مفهــوم اســامی مبــارزه بــا اشــغال بــه عنــوان ایدئولــوژی وحــدت بخــش بهــره مــی
برنــد .در حالــی کــه گروههــای کوچکتــری ماننــد داعــش شــاخه خراســان نیــز وجــود دارد ،طالبــان بــه طــور آشــکار
گــروه اصلــی شورشــی کشــور اســت.

ساختار طالبان
تخمیــن زده میشــود طالبــان حــدود  60,000تــا  65,000جنگجــو (بــا تخمیــن حــد اکــری  85,000نفــر) دارد و بــه
انــدازه نیــم همیــن تعــداد یــا بیشــر اعضــای تســهیل کننــده و غیــر جنگجــو دارد کــه کل اعضــای آن را در اواســط
ســال  2019بــه حــدود  100,000نفــر مــی رســاند .34بــا ظهــور دوبــاره طالبــان ،ثابــت شــده اســت ایــن گــروه بســیار
منظــم و بوروکراتیــک اســت .باالتریــن ارگان آن شــورای رهــری اســت کــه چندیــن کمیســیون و ارگان را اداره مــی
کنــد .بــر اســاس گفتههــای تیــم پشــتیبانی تحلیلــی و نظــارت بــر تحریمهــای ســازمان ملــل ،اختالفــات داخلــی در
کمیســیونهای سیاســی و نظامــی طالبــان بارزتــر شــده اســت .نارضایتــی قابــل توجهــی در میــان رسبــازان وجــود
دارد و از اینکــه رهــران شــان در پناهگاههــای امــن در کشــورهای خارجــی و بــه دور از خــط مقــدم لــذت مــی برنــد،
ناراحــت هســتند.
برخــی ایــن مســاله را دلیــل اصلــی مــوج اخیــر جــدا شــدن اعضــای ایــن گــروه میداننــد .کســانی کــه در دفــر
سیاســی در دوحــه مستقرهســتند ،معتقــد بــه رضورت تعامــل بــا ایــاالت متحــده و ســایر بازیگــران بیناملللــی انــد در
حالــی کــه جنگجویــان اعتــدال را بــه نفــع شــان منــی بیننــد .بــا ایــن وجــود ،بــه نظــر میرســد بیشــر جنگجویــان
طالبــان از هرگونــه دســتورالعمل رهــری خــود پیــروی میکننــد.35

تخطیهای اصلی طالبان
طالبــان از زمــان ظهــور دوبــاره در ســال  ،۲۰۰۶در جنــگ علیــه حکومــت افغانســتان و رشکای بیناملللــی آن ،از ایجــاد
هــراس ،تهدیــد ،اجبــار فیزیکــی (بــه شــمول آدم ربایــی و کشــتار هدفمنــد) و مببگــذاری انتحــاری و ســایر تاکتیــک
هــای تــرور علیــه افــراد غیــر نظامــی اســتفاده کــرده انــد .بــه دلیــل چنیــن اعاملــی ،افغانهــا بیــش از پیــش خواســتار
حسابرســی از افــرادی انــد کــه مســئولیت آن را بــه عهــده دارد.
مببگذاریهــای انتحــاری و مببهــای دستســاز غیــر انتحــاری مهمتریــن علــت تلفــات غیرنظامیــان اســت کــه
بــه طالبــان نســبت داده میشــود و جنگهــای میدانــی و قتلهــای هدفمنــد در مرحلــه بعــدی قــرار دارد .بــر اســاس
گــزارش یونامــا 62 ،درصــد تلفــات غیــر نظامیــان در ســال  2019بــه بازیگــران مخالــف دولــت نســبت داده شــده اســت
کــه  42درصــد آنهــا مربــوط بــه مــواد منفجــره تعبیــه شــده اســت ،بــه شــمول انتحــاری و غیــر انتحــاری .ایــن رقــم بــه
معنــای تلفــات  4,336نفــر بــر اثــر مــواد منفجــره در ســال  2019بــود.36
اگرچــه طالبــان بــه لحــاظ تاریخــی پذیــرای انــواع کمکهــا بــوده انــد ،امــا عامدانــه ماموریــن امــور برشدوســتانه
و طبــی را هــدف قــرار داده انــد .یــک دلیــل میتوانــد ایــن باشــد کــه طالبــان ماموریــن امدادگــر را بیطــرف و
نوعدوســت منیداننــد ،بلکــه آنهــا را دارای اجنــدای پنهــان میداننــد .37ایــن گــروه همچنیــن روزنامــه نــگاران را
تهدیــد بــه مــرگ کــرده اســت تــا آنهــا را تحــت فشــار قــرار دهــد تــا گــزارش تجــاوز و تخطیهــا را متوقــف کننــد .38بــه
نظــر میرســد هــدف قــرار دادن ایــن افــراد بخشــی از یــک اســراتژی اســت بــرای ترســاندن مــردم محلــی و بازداشــن
کمکهــای ملــی و بیناملللــی از رســیدن بــه نیازمنــدان.
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طالبــان همچنیــن افــراد وابســته بــه دولــت ،از جملــه کارمنــدان خدمــات ملکــی ،رهــران قبایــل و روحانیــون مذهبــی را
هــدف قــرار داده اســت .بــه عنــوان مثــال ،طالبــان در جنــوری  2018بــا اســتفاده از آمبوالنــس ،یــک حملــه انتحــاری
را در مرکــز شــهر کابــل انجــام دادنــد ،جایــی کــه محــل کار دفاتــر دولتــی نیــز هســت .در ایــن حملــه دســت کــم 95
غیرنظامــی جــان خــود را از دســت دادنــد و  158نفــر دیگــر نیــز زخمیشــدند .39حمــات همچنیــن در زمــان افزایــش
فعالیــت هــای مدنــی و سیاســی ماننــد انتخابــات ،افزایــش مییابــد .بــه عنــوان مثــال ،هــم در جریــان مبــارزات
انتخاباتــی  2019و هــم در روز رای گیــری ،گزارشهــا حاکــی از یــک رشــته مببگــذاری در رسارس کشــور بــود تــا
مــردم را از رایدهــی منــرف کنــد .رأیدهنــدگان تهدیــد شــدند تــا از مشــارکت آنهــا جلوگیــری شــود .در ســال ،2014
طالبــان انگش ـتهای دســت کــم  6رأیدهنــده را در روزهــای منتهــی بــه انتخابــات قطــع کردنــد .40پــس از آن ،در
جریــان انتخابــات پارملانــی  ،2018بــاز هــم انگشــتان  8نفــر دیگــر را بــه خاطــر رای دادن قطــع کردنــد .41از آنجــا کــه
طالبــان مرشوعیــت دولــت را بــه رســمیت منــی شناســند ،هرگونــه انتخابــات را غیرقانونــی میداننــد.
طالبــان ســعی کــرده اســت از داعــش  -شــاخه خراســان کــه بــه دلیــل بیرحمــی از آن انتقــاد میکنــد ،فاصلــه بگیــرد .بــه
عنــوان مثــال ،از یکــی از فرماندهــان آنهــا در ســال  2017نقــل قــول شــد کــه «داعــش [شــاخه خراســان] هــر کســی را کــه
فکــر میکنــد از آنهــا حامیــت منیکنــد ،بــدون داشــن هیــچ مدرکــی مــی کشــد .آنهــا حتــی کــودکان و کهــن ســاالن را
مــی کشــند ،کســانی کــه مــا آنهــا را احــرام میکنیــم و از آنهــا محافظــت مــی کنیــم» .42بــا ایــن حــال ،برخیهــا طالبــان را
مســئول حملــه بــه یــک زایشــگاه تحــت حامیــت داکــران بــدون مــرز در مــاه مــی  2019در کابــل معرفــی کردنــد ،حملـهای
کــه داعــش مســئولیت آن را بــه عهــده گرفــت .منابعــی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد طالبــان و داعش – شــاخه خراســان
هــر دو در هــر ســطح کالن بخشــی از «صنعــت جنبــش جهــادی» انــد کــه در عیــن مناطــق فعالیــت میکننــد ،دســت بــه
رقابتهــای داخلــی مــی زننــد و در عیــن حــال ،هــر دو گــروه دولــت را هــدف قــرار مــی دهنــد.43

رفتار با زنان ،دخرتان و خشونت جنسیتی
زنــان و دخــران از مــدت هــا قبــل و در کل ســالهای جنــگ ،از نقــض حقــوق شــان توســط طرفهــای مختلــف
منازعــه رنــج کشــیده انــد .بــا ایــن حــال ،برخــورد طالبــان بــا زنــان در دوران حکومــت آنهــا و پــس از  ،2001فــوق
العــاده افراطــی اســت زیــرا آنهــا شــکل سیســتامتیکتر تبعیــض علیــه زنــان را اعــال کردنــد ،حتــی کنــرل بــر نحــوه
لبــاس پوشــیدن آنهــا.
بــه طــور کلــی ،تحــت حکومــت طالبــان ،دخــران پــس از بلــوغ اجــازه رفــن بــه مکتــب را نداشــتند .دسرتســی زنــان
بــه فضاهــای عمومــی و مشــارکت سیاســی بــا تهدیــد و آزار و اذیــت محــدود شــد .محدودیتهــای اجتامعــی بــر تنهــا
ســفر کــردن و حضــور در مــا عــام ،اوضــاع را بدتــر کــرد.
پــس از ســال  ،2001بــا وجــود قانــون اساســی حامــی زنــان (بــا اختصــاص  25درصــد کرســی هــای اعضــای پارملــان
و  30درصــد بســت هــای ادارات دولتــی) و یــک دولــت نســبتاً حامیتگــر ،میــزان ثبــت نــام رایدهنــدگان زن از 41
درصــد در ســال  2010بــه  34درصــد در ســال  ۲۰۱۸نــزول کــرد .44خشــونت جنســیتی علیــه زنــان و دخــران  -از جملــه
تجــاوز ،قتــل و ختنــه دخــران – بــه دلیــل ناامنــی ،ضعــف حاکمیــت قانــون و رویههــای ســنتی آســیب زا ،ادامــه دارد.
زنــان دارای مناصــب مهــم سیاســی اغلــب در ســطح ملــی و والیتــی مــورد حملــه قــرار گرفتــه یــا تــرور شــده انــد .ایــن
افــراد شــامل زنانــی انــد کــه بــه عنــوان مقــام دولتــی ،روزنامــه نــگار ،افــر پولیــس و اعضــای ســازمانهای جامعــه
مدنــی فعالیــت مــی کردنــد .45علــی رغــم تالشهــای زیــاد بــرای رفــع خــأ جنســیتی در حــوزه منایندگــی ،مشــارکت
سیاســی و دسرتســی بــه مشــاغل و خدمــات اساســی ،تبعیــض سیســتامتیک همچنــان مشــهود اســت.
شــاید انقیــاد خشــونت آمیــز زنــان و حملــه بــر میــراث فرهنگــی افغانســتان (ماننــد تخریــب مجســمه هــای بــودا) بــود
کــه بدنامــی طالبــان را در ســطح جهانــی شناســاند .از آغــاز تــا پایــان حکومــت طالبــان ،ایــن گــروه هیـچگاه بــه صــورت
معنـیدار تحــول پیــدا نکــرد یــا مواضـعاش را تعدیــل نکــرد .تنهــا تغییــر جزئــی از آن زمــان تــا کنــون در لحــن اظهــارات
(عمدتـاً کالمــی) شــان اســت کــه مــی گوینــد آنهــا مخالــف زنــان نیســتند .بــا ایــن حــال ،بــا گذشــت  26ســال ،هیــچ
مناینــده زنــی در گــروه آنهــا وجــود نــدارد.

مذاکره در باره عدالت انتقالی در سالهای نخست
رهــران طالبــان پــس از شکســت نظامــی ایــن گــروه در ســال  ،2001فــرار کردنــد ،در حالــی کــه برخــی دیگــر از
اعضــای ارشــد تــا رسبــازان آن بــه حکومــت جدیــد تســلیم شــدند .ایــن تســلیمی بــه توافقنامــه بــن در دســامرب 2001
کمــک کــرد ،یعنــی امیــدواری ایجــاد کــرد کــه کشــور از جنــگ بــه صلــح ،از بینظمــی بــه نــوع جدیــدی از نظــم
سیاســی و از تفرقــه بــه وحــدت عبــور میکنــد.

گفتگوهای بن
در دســامرب ســال  ،2001فرســتاده ســازمان ملــل بــرای افغانســتان (اخــر ابراهیمــی) ،فرســتاده ایــاالت متحــده بــرای
گــروه اپوزیســیون در افغانســتان (ســفیر جیمــز دابینــز) و یــک هیئــت افغانســتانی کــه بــه دقــت انتخــاب شــده بــود،
در هتــل ســن پرتزبــورگ در بــن مالقــات کردنــد تــا مســیری را بــرای افغانســتان ترســیم کننــد کــه بــه توافقنامــه بــن
انجامید .46
هیات هایی از چهار جناح افغانستان که مخالف طالبان بودند در گفتگوها رشکت کردند:
ائتــاف شــال یــا جبهــه متحــد اســامی  -تنهــا گروهــی کــه مســتقیامً از افغانســتان آمدنــد .ایــن گــروه
بخــش اعظــم کشــور از جملــه کابــل را کنــرل مــی کــرد و در زمــان عملیاتهــای نظامــی ،دریافــت کننــده
اصلــی کمکهــای ایــاالت متحــده بــود .رئیــس آن ،برهــان الدیــن ربانــی ،در کاخ ریاســت جمهــوری مســتقر
شــده بــود .او ظاهــرا ً مایــل بــود ایــن گفتگوهــا بــدون دخالــت خارجــی در انتخــاب دولــت موقــت در کابــل
انجــام شــود ،لــذا در آن رشکــت نکــرد .یونــس قانونــی ،مــرد جــوان تــر ،رهــری هیــات را بــه عهــده داشــت.
در نتیجــه ،ائتــاف شــال حــدود نیمــی از پس ـتهای دولــت موقــت را در اختیــار گرفــت.
«گــروه روم» – گــروه اعزامــی متشــکل از یــازده عضــو وفــادار بــه پادشــاه پیشــین محمــد ظاهــر شــاه ،کــه در
روم در تبعیــد بــه رس مــی بــرد .ائتــاف شــال ظاهــرا ً بــا بازگشــت او مخالــف بــود ،بنــا بــر ایــن از عبدالســتار
ســیرت ،وزیــر عدلیــه ســابق پادشــاه حامیــت كــرد .بــه گفتــه یکــی از رشکــت کننــدگان ،ســیرت بــه دو دلیــل
بــرای رهــری دولــت موقــت پذیرفتــه نشــد :مخالفــت بــا حضــور نظامــی بیناملللــی و تعلــق وی بــه قــوم
ازبیــک ،نــه پشــتون.47
«گــروه قــرس»  -تبعیــدی هــای افغــان دارای روابــط نزدیــک بــا ایــران ،بــه رهــری هامیــون جریــر ،دامــاد
گلبدیــن حکمتیــار و دیگــران از جبهــه مقاومــت ضــد شــوروی ،از جملــه جلیــل شــمس و عزیــز لودیــن.
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«گــروه پشــاور»  -هفــت نفــر عمدت ـاً پشــتون بــه رهــری پیــر ســید احمــد گیالنــی و از جملــه شــیخ آصــف
محســنی و انورالحــق احــدی.
مذاکــرات محرمانــه محــدود بــه  25رشکــت کننــده بــود و بــه طــور کامــل از جامعــه افغانســتان منایندگــی منــی کــرد.
ابراهیمــی بعــدا ً حــذف طالبــان را «گنــاه اصلــی» خوانــد ،در حالــی کــه معــرف بــود کــه توافــق بــا مشــارکت آنهــا
امــکان پذیــر نخواهــد بــود و طرفهــای دیگــر ،بــه ویــژه ایــاالت متحــده ،مشــارکت طالبــان را منــی پذیرفتنــد.48
همچنیــن ،منایندگــی مســتقیم از بازمانــدگان قربانیــان وجــود نداشــت .ســازمان ملــل و دولتهــای مختلــف خارجــی
نقــش اصلــی تســهیل کننــده را ایفــا کردنــد و شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد توافقنامــه را تاییــد کــرد.

توافقنامه بن
اداره موقــت افغانســتان بــر اســاس ایــن توافقنامــه تشــکیل شــد و رهــری سیاســی بیــن رهــران پیــش از طالبــان،
از جملــه مجاهدیــن ،تکنوکراتهــا ،چنــد نفــر از اعضــای ســابق حــزب دموکراتیــک خلــق و ســایر شــخصیت هــای بــا
نفــوذ ،توزیــع مجــدد شــد .اداره موقــت افغانســتان متشــکل از یــک رئیــس (حامــد کــرزی رهــر پشــتون) ،پنــج معــاون
و  24رئیــس اداره معــادل وزارتخانــه بــود .ســره محکمــه و نیــز کمیســیون مســتقل خــاص بــرای تشــکیل لــوی جرگــه
اضطــراری (مجلــس بــزرگ ســنتی) تشــکیل شــد .لــوی جرگــه در جــوالی  2002برگــزار شــد و اداره انتقالــی افغانســتان
را جایگزیــن اداره موقــت کــرد.
موافقتنامــه بــن یــک نقشــه راه ســه ســاله بــرای انتقــال تعییــن کــرد کــه قــرار بــود مقامــات اجرایــی و قضایــی عملــی
کننــد .برخــی از نقــاط عطــف مهــم بــه دســت آمــد :در جــوالی  ،2002لــوی جرگــه اضطــراری برگــزار شــد و کمیســیون
مســتقل حقــوق بــر افغانســتان و اداره انتقالــی افغانســتان ایجــاد شــد؛ در ســال  ،2004شــورای قضایــی ســره
محکمــه تشــکیل شــد و قانــون اساســی جدیــد تصویــب شــد؛ و در ســال  2004و  ،2005انتخابــات ریاســت جمهــوری
و پارملانــی برگــزار شــد.
بــا ایــن حــال ،کمیســیونهای مختلــف مســتقل بــه دلیــل تردیــد در مــورد اســتقالل آنهــا از آغــاز خــوب عمــل نکردنــد.
بــه عنــوان مثــال ،اعضــای شــورای قضایــی بــا ســره محکمــه و نیــز وزارتخانــه هــای مختلــف ارتبــاط داشــتند و دولــت
در ظــرف ســه مــاه ایــن نهــاد را منحــل کــرد .49کمیســیون مســتقل برگــزاری لــوی جرگــه اضطــراری امضــای فــورم
عــدم مســئولیت را بــرای متقاضیــان اجبــاری کــرده بــود کــه اظهــار مــی کــرد آنهــا در قتــل ،تروریــزم یــا قاچــاق مــواد
مخــدر دســت نداشــته انــد .بــا ایــن حــال ،هیــچ راه واقــع بینانـهای بــرای اجــرای آن وجــود نداشــت ،زیــرا اکــر رهــران
قدرمتنــد بــه راحتــی دســتیاران وفــادار خــود را وارد جرگــه ســاختند.50

بن و عدالت انتقالی
توافقنامــه بــن از ارجــاع بــه عدالــت انتقالــی پرهیــز کــرد ،نــه بــه میکانیزمهــای پاســخگویی اشــاره شــد و نــه عفــو.
بــا ایــن حــال ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر آغــاز گفتگــو در مــورد تخطیهــای گذشــته را ممکــن ســاخت .دســتور
کار ایــن نهــاد کــه بــا فرمــان ریاســت جمهــوری تاســیس شــده بــود ،تدویــن پــان ملــی حقــوق بــر ،نظــارت بــر
موضوعــات حقــوق بــری و گــزارش در بــاره حقــوق بــر و عملکــرد نهادهــای دولتــی و ترویــج حقــوق بــر از طریــق
آمــوزش و ســایر برنامــه هــای ظرفیــت ســازی بــود .همچنیــن قــرار بــود «رایزنیهــای ملــی» انجــام شــود «و یــک
اســراتژی ملــی بــرای عدالــت انتقالــی و رســیدگی بــه نقــض حقــوق بــر در گذشــته ،پیشــنهاد شــود».51

عدالت انتقالی و صلح در دوره پس از بن
دورهی نخســت پــس از امضــای توافقنامــه بــن ،فرصتــی مهیــا کــرد  -هرچنــد شــانس موفقیــت آن انــدک بــود  -تــا بــه
شــکایات جــدی و تقاضــای قربانیــان و بازمانــدگان بــرای عدالــت و حســابدهی ،رســیدگی شــود و بــه دولــت و جامعــه
بــرای التیــام زخمهــا و حرکــت بــه ســمت دولــت ســازی و آینــده مشــرک ،کمــک شــود .52امــا نــه دولــت افغانســتان
و نــه ایــاالت متحــده عالقــه زیــادی بــه عدالــت نداشــتند .در حالــی کــه دولــت افغانســتان ،بــه ویــژه رئیــس جمهــور
کــرزی ،بــرای مدتــی یــک رویکــرد گزینشــی را روی دســت گرفــت ،اولویــت اصلــی ایــاالت متحــده مبــارزه بــا تروریــزم
بــود .عــاوه بــر ایــن ،قربانیــان و بازمانــدگان در مــورد اینکــه چــه کســی بایــد حســابده باشــد و بهرتیــن راه تامیــن
عدالــت چیســت ،اختــاف نظــر داشــتند .چالــش فــوری دولــت ،یافــن تعــادل بیــن دســتیابی بــه صلــح و رســیدگی
بــه خواســتهای قربانیــان و بازمانــدگان بــود .بعــدا ً معضــل «صلــح در برابــر عدالــت» بــه معــای «جنــگ علیــه
تروریــزم در برابــر عدالــت» بــدل شــد .رویکــرد نهایــی حامیــت از جنــگ علیــه تروریــزم بــه رهــری ایــاالت متحــده و
پایــان دادن بــه درگیــری را در اولویــت قــرار داد ،و اقــدام جــدی بــرای پاســخگویی یــا مصالحــه عمومــی قربانــی شــد.
همچنیــن ،همــه رویکردهــا طالبــان را کــه فقــط بــه عنــوان عامــان جنایــت و جنایتــکاران جنگــی تلقــی میشــدند
حــذف کــرد و هرگــز در مــورد شــکایات و قربانــی شــدن شــان بــا آنهــا مشــورت نکــرد.

مستند سازی جنایات جنگی و مشورت با قربانیان
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان و جامعــه مدنــی در تهیــه مســتندات جنایــات جنگــی گذشــته نقــش
محــوری دارنــد.
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان بــر مبنــای توافقنامــه بــن و بــه هــدف ترویــج ،محافظــت و نظــارت بــر
حقــوق بــر در افغانســتان تاســیس شــد .ایــن کمیســیون گزارشهــای منظــم ســاالنه و تحقیقــات موضوعــی را کــه
کارهــای نظارتــی کمیســیون را پوشــش مــی دهــد ،منتــر میکنــد و نشســت هــای آموزشــی را بــرای ادارات حکومــت
و گروههــای جامعــه مدنــی برگــزار میکنــد .کمیســیون همچنــان وظیفــه دارد از زنــدان هــا بازدیــد کنــد و در بــاره
وضعیــت تســهیالت و نیــز برخــورد بــا زندانیــان گــزارش دهــد؛ و بــرای تدویــن اســراتژی ملــی عدالــت انتقالــی بــه
هــدف رســیدگی بــه تخطیهــای گذشــته ،تــاش کنــد.
مهــم تریــن گــزارش آن شــاید «صــدای مــردم بــرای عدالــت» ( )2005باشــد :پــروژه ملــی بلنــد پروازان ـهای کــه از
افغانهــا در بــاره خواســت آنهــا در مــورد پاســخگویی و عدالــت ،نظرخواهــی کــرد .ریشــه ایــن گــزارش بــه اولیــن
ورکشــاپ ملــی حقــوق بــر بــر میگــردد کــه در ســال  2002برگــزار شــد و رهــران مذهبــی و گروههــای جامعــه مدنــی
در آن رشکــت کردنــد .ایــن ورکشــاپ روشهــای ایجــاد پروســه ملــت ســازی در زمینــه عدالــت انتقالــی و رســیدگی بــه
عدالــت و حســابدهی مرتبــط بــا نقــض حقــوق بــر را بررســی کــرد .ســپس ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر رسوی
را طراحــی کــرد کــه  4,151پاســخ دریافــت کــرد و  200بحــث گروهــی متمرکــز را بــا حضــور بیــش از  2,000نفــر
ســازماندهی کــرد .رونــد مشــورت ،شــامل تحقیقــات کمــی و کیفــی ،هشــت مــاه بــه طــول انجامیــد و  32والیــت از
 34والیــت افغانســتان و افغــان هــای پناهنــده در پاکســتان و ایــران را تحــت پوشــش قــرار داد .ایــن رونــد بــه بــه
بازمانــدگان و قربانیــان جنــگ فرصــت داد شــکایات شــان را مطــرح کننــد.
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حــدود  70درصــد از پاســخ دهنــدگان گفتنــد کــه یــا خــود شــان یــا خانــواده نزدیــک آنهــا در دوران جنــگ قربانــی نقــض
حقــوق بــر شــده انــد .53گــزارش نشــان داد کــه:
بیــش از یــک میلیــون نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد و تقریبـاً همیــن تعــداد در جریــان جنــگ معلول شــدند
 ...هــزاران نفــر بــه خاطــر اعتقــادات سیاســی شــان بــه زنــدان افتادنــد و شــکنجه شــدند .هــزاران کــودک
اعضــای خانــواده و پــدران خــود را از دســت دادنــد … .تقریبـاً متــام شــهرهای بــزرگ کشــور ویــران شــد… .
بیــش از هفــت میلیــون نفــر مجبــور بــه تــرک روســتاها و شــهرهای خــود شــده و بــه ایــران و پاکســتان پناهنــده
شــدند .رنــج هــای ایــن دوره از درگیــری را منــی تــوان بــا کلــات توصیــف کــرد.54
گــزارش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بخــش قابــل توجهــی از مــردم از پاســخگویی و برکنــاری افــراد خاطــی از قــدرت
حامیــت میکننــد .سفارشــات ایــن گــزارش مبنــای «پــان عمــل» ســال  ۲۰۰۶حکومــت «در مــورد صلــح ،آشــتی و
عدالــت» قــرار گرفــت :تــاش مشــرکی از ســوی کمیســیون مســتقل حقــوق برش ،دفــر رئیس جمهــور و یونامــا .هدف
اصلــی ایــن ســند ترویــج «صلــح ،آشــتی ،عدالــت و حاکمیــت قانــون در افغانســتان و ایجــاد فرهنــگ پاســخگویی و
احــرام بــه حقــوق بــر» بــود .ایــن ســند ابزارهــای عدالــت انتقالــی را کــه قــرار بــود طــی ســه ســال اجــرا شــود ،و
بــر موضوعاتــی ماننــد اعــراف ،نهادهــای دولتــی پاســخگو ،حقیقــت یابــی و آشــتی متمرکــز شــده بــود ،ترســیم کــرد.
یکــی دیگــر از تالشهــای بلندپروازانــه کمیســیون مســتقل حقــوق بــر پــروژه «ترســیم منازعــه» بــود کــه در ســال
 2005بــه هــدف شناســایی انــواع جنایاتــی کــه طرفهــای جنــگ در هــر مرحلــه جنــگ مرتکــب شــده بــود ،بــه راه
افتــاد .بــا ایــن حــال ،بــه دالیــل نامعلــوم ،ایــن گــزارش منتــر نشــده اســت ،اگرچــه معلــوم اســت کــه ایــن گــزارش
در ســال  2011بــه رئیــس جمهــور کــرزی ارائــه شــده اســت .اندکــی پــس از ارائــه گــزارش ،نــادر نــادری ســخنگوی
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان برکنــار شــد.55
کنشــگر مهــم دیگــری کــه در مستندســازی جرایــم جنگــی و مشــورت بــا قربانیــان ســهم دارد ،جامعــه مدنــی اســت.
گروههــای مربوطــه شــامل پــروژه عدالــت افغانســتان ،56گــروه کاری عدالــت انتقالــی ،شــبکه جامعــه مدنــی و حقــوق
بــر و انجمنهــای قربانیــان ماننــد ســازمان حقــوق بــر و دموکراســی افغانســتان و انجمــن اجتامعــی دادخواهــان
افغــان اســت .ایــن ســازمانها و دیگــر کنشــگران غیردولتــی همچنــان بــرای مستندســازی جنایــات گذشــته ،شناســایی
گورهــای دســته جمعــی ،ثبــت نــام گمشــدهها ،بســیج خانوادههــای قربانیــان و افزایــش آگاهــی در داخــل و خــارج
کشــور ،تــاش میکننــد .امــا ایــن تالشهــا بــه چالــش کشــیده شــده و محــدود مانــده اســت .اکــر ســازمانهای
جامعــه مدنــی در کابــل مســتقر انــد و حتــی زمانــی کــه در کنــار کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان فعالیــت
میکننــد ،افزایــش آگاهــی و ســهیم ســاخنت بخشهــای وســیع تــری از جامعــه ،بــه ویــژه قربانیــان و خانوادههــای
طــرف طالبــان در منازعــه ،دشــوار بــوده اســت.

معافیت از مجازات و مصالحه
یوهــان گالتونــگ محقــق صلــح مصالحــه را چنیــن تعریــف میکنــد :فرآینــد «بســن و التیــام؛ بســن بــه معنــای عــدم
بازگشــت خصومتهــا ،التیــام بــه معنــای توانبخشــی» .57هــدف مصالحــه در جامعــه ،بازگردانــدن همدلــی جمعــی
و زندگــی مشــرک مســاملت آمیــز بیــن جوامــع یــا گروههایــی اســت کــه قبــا بــا هــم در جنــگ بــوده انــد ،و بازســازی
اعتــاد بیــن دولــت و شــهروندان آن .بــا وجــود ایــن ،برخــی ابــراز نگرانــی مــی كننــد كــه بازیگــران سیاســی ممكــن
اســت مصالحــه را راهــی بــرای ســهیم كــردن نیروهــای متخاصــم در نظــم سیاســی جدیــد ببیننــد ولــی از هــر نــوع
عدالــت یــا پاســخگویی اجتنــاب كننــد.
پــس از رسنگونــی طالبــان از قــدرت ،برخــی از فرماندهــان اصلــی تســلیم شــدند ،از جملــه طیــب آغــا ،ســکرتر مــا
عمــر؛ مــا بــرادر آخونــد ،رساج الدیــن حقانــی معــاون مــا عمــر؛ مــا عبدالســام ضعیف ،ســفیر پیشــین در پاکســتان؛
و خیلــی هــای دیگــر .آنهــا بــه كــرزی نامــه نوشــتند و او را بــه عنــوان رهــر موقــت پذیرفتنــد و اعــراف كردنــد كــه
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ادامــه حیــات امــارت اســامی آنهــا ممکــن نیســت .58آنهــا ارتبــاط بــا حکومــت جدیــد را ادامــه دادنــد ،حکومتــی
كــه تعــدادی دیگــری از طالبــان ســابق آن را مــروع و اســامی میدانســتند .کســانی هــم کــه حکومــت جدیــد را
نپذیرفتنــد ،بــه عنــوان یــک واکنــش فــوری بــه جهــاد خشــونت آمیــز دســت نزدنــد .درخواســت اصلــی آنهــا عفــو در ازای
دوری از زندگــی سیاســی بــود.
در عــوض ،ائتــاف تحــت رهــری امریــكا و نیروهــای نیابتــی آن عملیاتــی را علیــه طالبــان ســابق آغــاز كردنــد،
بســیاری از آنهــا را بــه داخــل خــاک پاكســتان راندنــد و رسانجــام یــك شــورش جدیــد شــکل گرفــت .59حتــی والــی
ســابق قندهــار ،گل آغــا شــیرزی ،کــه در آغــاز رویکــرد کمــر خصامنــه نســبت بــه طالبــان داشــت ،بــه دلیــل ارتبــاط
نزدیــک بــا نیروهــای ویــژه ایــاالت متحــده ،موضــع خــود را تغییــر داد .شــکنجه ،آزار و اذیــت و تهدیــد طالبــان ســابق
رایــج شــد .برخــی از فرماندهانــی کــه قبـاً توســط طالبــان برکنــار شــده بودنــد خواهــان انتقــام بودنــد و بــا عفــو عمومــی
مخالفــت کردنــد .بســیاری از امضــا کننــدگان نامــه بــه کــرزی بــه چهــره هــای اصلــی شــورش پــس از ســال 2006
تبدیــل شــدند .بــه عنــوان مثــال ،حقانــی بــه یکــی از چهــره هــای اصلــی گــروه سیاســی خــود تبدیــل شــد .آغــا نقــش
اصلــی را در کمیتــه مالــی بــه عهــده گرفــت و در شــورای کویتــه مشــغول بــه خدمــت شــد؛ و بــرادر رهــری روزمــره
کل جنبــش را بــه عهــده گرفــت .بــا لغزیــدن دوبــاره افغانســتان بــه ســمت منازعــه فرسایشــی ،ناامنــی در حــال رشــد
تالشهــا بــرای رســیدن بــه عدالــت انتقالــی را بــی اثــر کــرد.
ایــن تصــور عمومــی در میــان رهــران ارشــد طالبــان و اعضــای عــادی آن وجــود داشــت کــه آنهــا از زندگــی سیاســی
افغانســتان حــذف شــده انــد .آنانــد گوپــال ،روزنامــه نــگار و نویســنده ،اســتدالل میکنــد کــه فرصــت ادغــام طالبــان
ســابق در سیســتم سیاســی نادیــده گرفتــه شــد و بــه حاشــیه رفــن و هــدف قــرار گرفــن عمــدی ایــن گــروه عامــل
اصلــی احیــای آن بــود .60بســیاری از اعضــای ســابق طالبــان حتــی پــس از فــرار بــه پاکســتان هنــوز پذیــرای ایــده
بازگشــت بــه کابــل و انــراف از شــورش جدیــد بودنــد .امــا فقــدان اراده سیاســی دولــت بــرای مقابلــه بــا میــراث
منازعــه ،مخالفــت بخشهایــی از رهــری ایــاالت متحــده ،عالقــه کشــورهای منطقــه بــرای بســیج مجــدد طالبــان در
برابــر رسبــازان خارجــی و بــه حاشــیه رفــن عمومــی آنهــا در اجتــاع ،طالبــان را بــه ســازماندهی مجــدد و مترکــز بــر
رسنگونــی دولــت کابــل و پــس گرفــن قــدرت ســوق داد.
در ســال  ،2009شــورای ملــی قانــون عفــو بســیار بحــث برانگیــزی را تصویــب کــرد (بــه نــام قانــون مصالحــه ملــی ،عفــو
عمومــی و ثبــات ملــی نیــز شــناخته میشــود) .ایــن قانــون از ســوی اعضــای پارملــان کــه خــود طــرف جنــگ و منازعــه
بــوده انــد ،پیشــنهاد شــد .ایــن قانــون کــه از اواخــر ســال  2008اجرایــی شــد ،در ازای قطــع فعالیــت مســلحانه علیــه
دولــت ،بــرای جنایــات مرتکــب شــده قبــل از  ،2001بــدون مشــخص یــا محــدود کــردن نــوع آن ،معافیــت از پیگــرد
قانونــی را فراهــم کــرد .ایــن قانــون ترصیــح کــرد کــه همــه طرفهــای درگیــر جنــگ بــه خاطــر صلــح و ثبــات یکدیگــر را
ببخشــند .61ایــن قانــون بــه بســیاری از جنــگ ســاالران متهــم بــه جنایــت اجــازه داد از معافیــت بهــره منــد شــده و دوبــاره
وارد سیاســت شــوند ،از جملــه هشــت مــرد متهــم بــه جنایــت جنگــی کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 2014
رقابــت کردنــد .چنانچــه پیــدا اســت ،ایــن قانــون بــه جنایــات طالبــان و نحــوه برخــورد بــا آنهــا اشــاره ای نکــرد.
بــا فــرا رســیدن ســال  ،2008تالشهــا بــرای مصالحــه بــا طالبــان و دیگــر گروههــای شورشــی قابــل حــس بــود.
بســیاری از ایــن تالشهــا معطــوف بــه دو جریــان بــود :جریــان نخســت مربــوط بــه اعضــای عــادی طالبــان بــود؛
هــدف جریــان دوم بحــث هــای جــدی تــر بــرای آوردن رهــران ارشــد طالبــان بــه میــز مذاکــره بــود .دیویــد دی
مــک کیرنــان ،یــک جــرال ســابق امریکایــی ،گــروه نخســت را کــه دغدغــه اصلــی شــان نیازهــای اجتامعــی و
اقتصــادی اســت ،بــا نــام « talibanبــا حــرف  tکوچــک» یــاد کــرده اســت .مصالحــه بــا آنهــا میتوانــد شــامل مشــوق
هــای اقتصــادی و مالــی ،امیــداوری بــه مشــارکت سیاســی و حــذف نــام آنهــا از لیســت هــدف ( )target listباشــد.62
حکومــت افغانســتان در واقــع برنامـهای بــرای چنیــن مصالحـهای تهیــه کــرد و آن را در ســال  2010در یــک کنفرانــس
بیناملللــی کمــک کننــدگان در لنــدن ارائــه کــرد .ایــن برنامــه کــه بــه نــام پروگــرام صلــح و ادغــام مجــدد افغانســتان
( )APRPشــناخته میشــد ،اولیــن اعــراف رســمی بــه محدودیــت جنــگ علیــه تروریــزم بــود و از ناگزیــری گفتگوهــای
صلــح بــا طالبــان خــر مــی داد.
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جــدا از آن ،در مــاه مــی ســال  ،2017دولــت بــا گلبدیــن حکمتیــار ،یــک جنــگ ســاالر مهــم دخیــل در حمــات
موشــکی بــه کابــل ،کــه بــه کشــته شــدن هــزاران نفــر منجــر شــد ،بــه توافــق رســید .ایــن توافــق شــامل عفــو ،آزادی
زندانیــان وابســته بــه وی و امــکان رشکــت در سیاســت و رقابــت در انتخابــات بــود 63.بــا ایــن حــال ،ایــن توافــق بیشــر
یــک معاملــه سیاســی بــود تــا معاملــه ای مربــوط بــه صلــح ،و هیــچ چیــزی در مــورد رســیدگی بــه جنایــات گذشــته
منســوب بــه شــبه نظامیــان حکمتیــار در آن دیــده منیشــود.

بررسی صالحیت
از ســال  ۲۰۰۱بــه بعــد ،حکومــت چندیــن برنامــه را بــرای بررســی صالحیــت تعیینــات ارشــد سیاســی ،کاندیداهــای
پارملــان و قومانــدان هــای امنیــه والیــات اجــرا کــرده اســت .قانــون انتخابــات نیــز پروســه بررســی صالحیــت را در
انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورای والیتــی بــه رصاحــت بیــان کــرده اســت.64
بــا ایــن حــال ،مصلحــت اندیشــی سیاســی مقــدم اســت و تالشهــا موفقیــت آمیــز نبــوده اســت .ایــن امــر بــاز هــم
بــه ایــن واقعیــت ارتبــاط دارد کــه کل نظــم پــس از ســال  2001وابســته بــه تقســیم قــدرت در میــان رهربانــی اســت
کــه در طــول جنــگ مرتکــب تخطیهــای گوناگــون شــده انــد .هــر نــوع پروســه بررســی صالحیــت میتوانــد ایجــاد
تــوازن سیاســی را بــه خطــر بینــدازد .یــک مثــال قابــل توجــه ،دوســیه جــرال عبدالرشــید دوســتم اســت .علــی رغــم
رشــد ظرفیــت الزم بــرای بررســی صالحیــت ،وی همچنــان در سیاســت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و بــر بخــش
قابــل توجهــی از کرســی هــا و مناصــب قــدرت نظــارت میکنــد.65

ادغام مجدد
برنامــه هــای ادغــام مجــدد معمــوال بــه هــدف تشــویق جنگجویــان ســابق بــرای بــه زمیــن گذاشــن تســلیحات
شــان و کمــک بــه ادغــام مجــدد آنهــا در جامعــه اجــرا شــده اســت .ایــن برنامــه هــا بخشــی از پروســه کالن مصالحــه
اســت .ایــن گــزارش ادغــام مجــدد را بــه معنــای «پروســه دراز مــدت پذیــرش جنگجویــان ســابق در جامعــه و یافــن
معیشــت پایــدار» 66بــه کار مــی بــرد.
افغانســتان چهــار برنامــه داشــته اســت )۱ :خلــع ســاح ،ملکــی ســازی و ادغــام مجــدد ()۲ ،)۲۰۰۵-۲۰۰۳ - DDR
انحــال گروههــای مســلح غیــر قانونــی ( )۳ ،)۲۰۱۱-۲۰۰۵ – DIAGبرنامــه تحکیــم صلــح ()۲۰۱۱-۲۰۰۵ - PTS
و  )۴برنامــه صلــح و ادغــام مجــدد افغانســتان ( .)۲۰۱۶-۲۰۱۰ – APRPبرنامــه نخســت زمانــی آغــاز شــد کــه برنامــه
انکشــاف ســازمان ملــل ( )UNDPبــا هــدف انتخــاب  100,000رسبــاز و افــر بــرای  ،DDRمدیریــت برنامــه آغــاز
جدیــد افغانســتان ( )ANBPرا بــه عهــده گرفــت .بنابرایــن DDR ،از طریــق  ANBPاجــرا شــد .67هــدف اصلــی ایــن
برنامــه کاهــش قــدرت فرماندهــان ســطح میانــی از طریــق انحــال قســمت عمــده نیروهــای شــان بــود .بــا ایــن حــال،
ایــن برنامــه یــک فراینــد داوطلبانــه بــرای انتخــاب جنگجویــان از میــان نیروهــای شــبه نظامــی افغانســتان بــود و
شــامل جنگجویــان طالبــان نبــود .68برخــی از جنگجویــان ســابق بســتههای آمــوزش حرفــهای دریافــت کردنــد؛
دیگــران مــی توانســتند بــه اردو یــا پلیــس بپیوندنــد .بــر اســاس گزارشهــا ،هــزاران جنگجــوی ســابق تــا ســال 2006
ســاح هــای شــان را تســلیم کــرده بودنــد ،شــار شــبه نظامیــان کاهــش یافتــه بــود و  11,000کــودک در برنامــه ادغــام
مجــدد بــا مترکــز بــر آمــوزش و مهارتهــای حرف ـهای رشکــت کــرده بودنــد .حتــی زنــان عضــو خانــواده جنگجویــان
ســابق نیــز از فرصــت هــای آمــوزش و اســتخدام برخــوردار شــدند.69
بــه طــور کلــی ،اقدامــات اولیــه  DDRبــا واکنــش عمومــی گوناگــون روبــرو شــد .برخــی ایــن برنامــه را حداقــل بــه خاطــر
خلــع ســاح بعضــی از گروههــای قدرمتنــد مفیــد میدانســتند ،در حالــی کــه دیگــران آن را کام ـاً نــاکام میدانســتند.
هرچنــد اجــازه دادن بــه پیکارجویــان ســابق بــرای پیوســن بــه نیروهــای امنیتــی و ادغــام مجــدد آنهــا در جامعــه موجــب
تضعیــف عدالــت و پاســخگویی میشــود DDR ،ایــن مزیــت را دارد کــه توانایــی شــبه نظامیــان در انجــام خشــونتهای
مســلحانه ســازمان یافتــه را محــدود میکنــد زیــرا ذخایــر ســاح هــای ســنگین بــه طــور چشــمگیری کاهــش مییابــد.70
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هرچنــد برنامــه  DDRشــامل جنگجویــان طالبــان نبــود ،در ســال  2005از طریــق برنامــه تحکیــم صلــح تالشــی بــرای
ادغــام مجــدد آنهــا صــورت گرفــت .71امــا ایــن برنامــه بــه دلیــل ناتوانــی در تامیــن ابزارهــای حفاظتــی و ادغــام مجــدد
واقعــی شــبه نظامیــان طالبــان ،مــورد انتقــاد قــرار گرفــت .72در برخــی از مواقــع نگرانــی هایــی ابــراز میشــد کــه رییــس
برنامــه و دیگــران امکانــات و منابــع را در اختیــار فرماندهــان ســابق حــزب خــود شــان قــرار مــی دادنــد.73
طالبــان پروســه ملــی DDRرا شــدیدا تبعیــض آمیــز میدانســتند .حتــی پــس از رشوع برنامــه ،نفــوذ اعضــای جمعیــت
بــر انتخــاب گروههــا بــرای ملکــی ســازی و انحــال و اینکــه کــدام جنگجویــان ســابق در سیســتم ادغــام شــوند،
احتــاال کنشــگران غیــر دولتــی را توامننــد تــر ســاخت .اعضــای اصلــی در وزارت دفــاع از جانــب مراجــع نظامــی
محلــی بــرای کمــک بــه محافظــت از منافــع آنهــا تحــت فشــار بودنــد .74ایــن امــر تاثیــر  DDRبــر واقعیــت هــای عینــی
را کاهــش داد و جمــع آوری تســلیحات بــه صــورت کامــل اعــال نشــد .عــاوه بــر ایــن ،بــر اســاس گــزارش ،جنــاح
هــای سیاســی در داخــل وزارت دفــاع مــی توانســتند در برنامــه  DDRدخــل و تــرف کــرده و جنگجویــان طالبــان را
از پروســه حــذف کنــد؛ ایــن کار باعــث درد رس بــرای حکومــت شــد زیــرا پیکارجویــان محــذوف ســابق در ســال 2006
بــه شــورش گــری پیوســت کــه دوبــاره جــان گرفتــه بــود.75
بخــش ادغــام مجــدد برنامــه DDRدر افغانســتان دارای مشــکالت مشــابه بــود .در حالــی کــه جنگجویــان بایــد
ســاح هــای شــان را کنــار مــی گذاشــتند ،بــرای جلوگیــری از جــذب دوبــاره آنهــا بــه گروههــای تحــت کنــرل
زورمنــدان ،تــاش اندکــی انجــام میشــد .ایــن مســاله باعــث تقویــت سیســتم حامیتــی و قــدرت نظامــیشــد کــه
ادعــای مرشوعیــت حکومــت و دولــت را نفــی مــی کــرد.76
در ســال  ،2010برنامــه صلــح و ادغــام مجــدد افغانســتان کوشــید از طریــق طــرح هــای ادغــام مجــدد بــه جنگجویــان
رده پاییــن مشــوق بدهــد ،در حالــی کــه د ِر مذاکــرات سیاســی را بــرای رهــران ارشــد بــرای رســیدن بــه مصالحــه بــاز
گذاشــت .امــا در حالــی کــه جنگجویــان رده پاییــن از حامیــت ایــاالت متحــده و ناتــو بهــره منــد میشــد ،رهــران
سیاســی بــا مقاومــت شــدید ایــاالت متحــده روبــرو بــود .77رسمفتــش عمومــی خــاص ایــاالت متحــده بــرای بازســازی
افغانســتان در ســال  2019اظهــار داشــت کــه تالشهــای قبلــی بــرای ادغــام مجــدد ،از جملــه بــه دلیــل نبــود
موافقتنامــه جامــع صلــح ،تدابیــر امنیتــی و فرصــت هــای اقتصــادی و قانونــی بــرای رشکــت کننــدگان برنامــه و نیــز
همــکاری ایــاالت متحــده بــا شــبه نظامیــان نــاکام شــده بــود.78
بــه صــورت کلــی ،در مــورد برنامههــای ادغــام مجــدد ســوء ظــن وجــود دارد .یــک گــزارش ســیگار بیــان داشــت کــه
سیســتم هــای ارزیابــی و نظــارت از تعییــن مؤثریــت آنهــا ناتــوان اســت :بــه خصــوص اینکــه آیــا جنگجویــان ســابق
دوبــاره از ســوی جوامــع شــان پذیرفتــه شــدند یــا خیــر و در نهایــت چــه اتفاقــی بــرای آنهــا افتــاد .ایــن گــزارش دریافــت
کــه« :هیــچ یــک از برنامــه هــای ادغــام مجــدد نتوانســته اســت بــه شــار قابــل توجهــی از جنگجویــان ســابق کمــک
کنــد تــا دوبــاره بــه لحــاظ اجتامعــی و اقتصــادی بــه جامعــه مدنــی بپیوندنــد .برنامههایــی کــه مشــخصا شورشــیان
طالبــان را هــدف قــرار مــی داد شــورشگری را بــه صــورت اساســی تضعیــف نکــرد یــا بــه گونــه معنــادار بــه تالشهــای
مــوازی مصالحــه کمــک نکــرد».79
در حــال حــارض ،تالشهایــی بــرای ادغــام مجــدد جنگجویــان حــزب اســامی گلبدیــن پــس از توافــق صلــح 2016
بــا حکومــت ،در جریــان اســت .امــا تــاش بــرای کمــک بــه پیوســن جنگجویــان ایــن حــزب بــه نیروهــای امنیتــی
بــه دلیــل تغییــر در پروســه اســتخدام ،مخالفــت ســایر جنــاح هــا و اولویــت فعلــی گفتگوهــای صلــح بــا طالبــان ،بــه
تاخیــر افتــاده اســت .80بــه طــور خالصــه ،یــک بخــش اصلــی ادغــام مجــدد مصالحــه و یافــن مؤثرتریــن شــیوه هــای
غلبــه بــر خصومــت و عــداوت میــان جنــاح هــای درگیــر جنــگ اســت .توجــه بیشــر بــه ادغــام مجــدد و ســازگاری آن
بــا اهــداف کالن صلــح و عدالــت انتقالــی در آینــده مهــم خواهــد بــود.
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عدالت عرفی
بســیاری از افغــان هــا نســبت بــه طــرح هــای بــاال بــه پاییــن (نزولــی) عدالــت انتقالــی تردیــد دارنــد .ایــن تردیــد هــا
زمانــی تقویــت میشــود کــه ،مثــا ،تعیینــات مقامــات دولتــی در کمیتــه هــای والیتــی صلــح و شــورای عالــی صلــح
شــامل انتخــاب هایــی اســت کــه نگرانــی هــا را در بــاره اولویــت دادن بــه عدالــت انتقالــی در گفتگوهــای صلــح
افزایــش مــی دهــد.
تردیــد در بــاره اجــرای عدالــت انتقالــی از بــاال بــه پاییــن (نزولــی) فرصــت بررســی رویکردهــای پاییــن بــه بــاال
(صعــودی) را فراهــم میکنــد ،بــه شــمول اســتفاده از عدالــت عرفــی در ســطح تودههــای اجتــاع .ایــن امــکان
وجــود دارد کــه از عدالــت عرفــی بــه عنــوان ابــزار حــل منازعــه بــرای دســتیابی بــه ســطحی از مصالحــه در بخــش
محلــی اســتفاده شــود ،از جملــه از طریــق رهــران ســنتی کــه میتواننــد تضمیــن کننــد کــه صــدای قربانیــان شــنیده
خواهــد شــد و بــه بیعدالتــی در حــق آنهــا رســیدگی خواهــد شــد .ایــن رویکــرد میتوانــد بخشــی از تقاضاهــای مطــرح
شــده از ســوی جوامــع روســتایی افغــان را حــل کنــد؛ بــرای مثــال ،تقاضاهــای مربــوط بــه عوامــل محرکــه اختالفــات و
منازعــات محلــی کــه در لــوی جرگــه صلــح اپریــل  2019شناســایی شــد .81عدالــت عرفــی در ســطح محلــی همچنیــن
میتوانــد پایــگاه حامیتــی قــوی بــرای میکانیس ـمهای پاییــن بــه بــاال ایجــاد کنــد ،تــا زمانــی کــه اراده سیاســی در
ســطح ملــی بــه انــدازه کافــی قــوی باشــد تــا پروســه رســمیتری را بــرای عدالــت انتقالــی ایجــاد کنــد.82
قانــون عرفــی (رواج) شــامل مجموعــه پیچیــدهای از مقــررات اســت کــه خاســتگاه آن رویــه هــای مــورد پذیــرش
اجتــاع اســت و از یــک محــل تــا محــل دیگــر متفــاوت اســت .83در حالــی کــه قانــون رســمی دولتــی در دوران جنــگ
فروپاشــید ،عدالــت عرفــی علــی رغــم همــه چالــش هــا مقاومــت کــرد .هرچنــد حکومــت اهمیــت درج ســاختارهای
عرفــی را بــه رســمیت شــناخته اســت و موســفیدان دریــن زمینــه پیشــنهاد کمــک کــرده اســت ،میکانیــزم ایــن کار تــا
حــد زیــادی بررســی نشــده اســت .ایــن مســاله در حالــی اســت کــه قوانیــن عرفــی بــه دلیــل ارزش قــوی فرهنگــی آن در
حــل اختالفــات در جامعــه شــدیدا ســنت گــرای افغانســتان ،دارای تاریــخ طوالنــی اســت.84
بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم محکمــه رســمی وقــت گیــر اســت و محــدود بــه شــهرها یــا مراکــز ولســوالی هــا بــوده
اســت ،اکــر روســتایی هــا بــه میکانیــزم هــای عرفــی متکــی انــد کــه دســرس پذیـر تــر اســت و در اجــرای عدالــت در
زمینههــای خــاص کارآمــد تلقــی میشــود .رسوی  2018بنیــاد آســیا دریافــت کــه  45.4درصــد پاســخ دهنــدگان بــرای
حــل اختالفــات بــه شــورا/جرگه (ایــن رقــم در ســال  43.2 ،2017درصــد بــود) 41.9 ،درصــد بــه محکمــه دولتــی و 27
درصــد بــه اداره حقــوق مراجعــه میکننــد .پاســخ دهنــدگان روســتایی ( 47.6درصــد) بیشــر از همتایــان شــهری شــان
( 32.5درصــد) ترجیــح مــی دهنــد بــه شــورا/جرگه مراجعــه کننــد.85
رهــران مذهبــی و مردمــی کــه عمومــا مســئول ایــن میکانیزمهــای ســنتی انــد بــا گــردآوری همــه طرفهــا بــرای
برقــراری دوبــاره روابــط شــان و یــادآوری پیوندهــای اجتــاع ،عدالــت ترمیمــی را اجــرا مــی کننــد .86اهــداف ترمیمــی
در مرحلــه ثانــوی اســت و اکــر تســهیل کننــدگان عدالــت عرفــی در هیــچ صورتــی متخصــص عدالــت رســمی نیســتند.
مهــم تــر اینکــه ،نقــش رهــران مذهبــی بــا توجــه بــه نقــش حیاتــی مذهــب در جامعــه افغانســتان ،مفیــد اســت .87از
ایــن رو ،مشــارکت آنهــا در برنامــه هــای عدالــت انتقالــی آینــده میتوانــد بــه پرهیــز از ســوء تفســیر یــا ســوء قضــاوت
در بــاره عدالــت انتقالــی کمــک کنــد و در عــوض زمینــه حامیــت از آن را فراهــم ســازد.
یکــی از گزینــه هــای ممکــن در آینــده ایــن اســت کــه عدالــت عرفــی در دســتور کار گنجانــده شــود و کمیســیون
حقیقــت و مصالحــه ایجــاد شــود ،کاری کــه میتوانــد بــر اســاس تجربیــات کشــورهایی ماننــد ســیرالئون و تیمــور
رشقــی ،جایــی کــه ایــن اتفــاق رخ داد ،صــورت بگیــرد .چنیــن رویکــردی میتوانــد حصــول همزمــان چندیــن هــدف
انتقالــی را ممکــن ســازد (مثــا ،بیــان حقیقــت ،مشــارکت قربانیــان ،اصــاح ذات البیــن ،و ادغــام مجــدد پیکارجویــان
ســابق) و بــه کشــف دالیــل ارتــکاب جــرم توســط یــک فــرد و رشایــط بازگردانــدن وی بــه صلــح کمــک کنــد ،رشایطــی
کــه در سیســتم عدالــت عرفــی معمــوال مســتلزم معــذرت خواهــی و پرداخــت غرامــت بــه قربانــی بــه عنــوان رشط ورود
دوبــاره بــه اجتــاع اســت.
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یادبود
از ســال  2001بــه بعــد ،تالشهایــی بــرای ایجــاد بنــای یادبــو ِد جرایــم جنگــی و موزیــم بــه منظــور ادای احــرام بــه
بازمانــدگان و قربانیــان در حــال اجــرا اســت .مرکــز خاطــره و گفتگــوی افغانســتان تــازه تریــن موزیمــی اســت کــه از
ســوی موسســه حقــوق بــر و دموکراســی افغانســتان ایجــاد شــده اســت .ایــن مرکــز در صــدد ثبــت داســتان هــای
بازمانــدگان جنــگ و قربانیــان و افزایــش درک حکومــت از خاطــرات آنهــا اســت .چنیــن ابتکاراتــی را مــی تــوان در
آینــده تقویــت کــرد.

مذاکره بین طالبان و ایاالت متحده
ایــاالت متحــده و طالبــان در اواســط ســال  2018گفتگــوی یــک و نیــم ســالهای بــرای ختــم جنــگ آغــاز کردنــد.
طالبــان در ابتــدا مشــارکت مســتقیم حکومــت افغانســتان را رد کردنــد (زیــرا حکومــت را رژیــم دســت نشــانده میداننــد)
و مخالــف توافــق تقســیم قــدرت بودنــد .در نتیجــه – و هرچنــد مناینــدگان طالبــان ،اعضــای حکومــت و مقامــات ســابق
بــه صــورت غیــر رســمی مالقــات کردنــد – حکومــت افغانســتان بــه حاشــیه رانــده شــد.
طالبــان بــرای مــدت هــا ارصار داشــتند کــه حضــور رسبــازان خارجــی عامــل شــورش و مانــع اصلــی صلــح اســت .آنهــا
خواســتار خــروج نیروهــای ایــاالت متحــده شــدند .در عــوض ،ایــاالت متحــده از طالبــان خواســت کــه پنــاه دادن بــه
ســازمانهای تروریســتی را متوقــف و بــا حکومــت افغانســتان مذاکــره کننــد.88
در مــاه جــون  ،2018در جریــان ســه روز عیــد فطــر ،یــک آتــش بــس موقــت مــورد توافــق قــرار گرفــت .در ایــن مــدت،
خشــونت بــه حــد اقــل رســید و تقریبــا هیــچ تلفــات ملکــی وجــود نداشــت .89ایــن تعویــق خشــونت مــورد اســتقبال قــرار
گرفــت و صحنــه هایــی دیــده شــد کــه در آن رسبــازان افغــان بــا جنگجویــان طالبــان بــا هــم بــه شــادی پرداختنــد.
بــه نظــر مــی رســید اعضــای عــادی طالبــان بــه دســتور فرماندهــان شــان بــرای توقــف خصومــت عمــل کردنــد.
جنگجویــان از منابــع گوناگــون در مــورد آتــش بــس باخــر شــدند ،امــا تنهــا تعــداد اندکــی از دلیــل مقابلــه بــه مثــل
طالبــان در برابــر پیشــنهاد آتــش بــس حکومــت اطــاع یافتنــد .حــدس و گــان بــر آن اســت کــه طالبــان خواســتند در
میانــه شــایعات در بــاره چندپارگــی آنهــا ،وحــدت فرماندهــی شــان را بــه منایــش بگذارنــد .آتــش بــس عیــد فطــر ،2018
هــم بــرای حکومــت و هــم طالبــان ،تجربــه ای بــود کــه امــکان توقــف طوالنــی تــر جنــگ را نشــان داد .متاســفانه
پــس از ایــن آتــش خشــونت در مــاه هــای بعــدی اوج گرفــت.
بــا ایــن حــال ،در مــاه فــروری  ،2020ایــاالت متحــده یــک توافــق دو مرحلـهای بــا طالبــان را اعــام کــرد کــه مرحلــه
نخســت آن عملــی ســازی کاهــش خشــونت بیــن دو طــرف متخاصــم بــود .چنانچــه یکــی از نویســندگان مقالــه در
هــان زمــان نوشــت:
فراتــر از نشــان دادن حســن نیــت ،محتمــل تریــن توضیــح آن اســت کــه ایــاالت متحــده خواســتار اطمینــان
عملــی از رهــران طالبــان در مــورد کنــرل کامــل آنهــا بــر فرماندهــان و اعضــای عــادی آن در رسارس کشــور
اســت .در صورتــی کــه ایــاالت متحــده نســبت بــه نقــض توافــق صلــح در آینــده از ســوی افــراد یــا گروههــا
مظنــون باشــد ،احتــال نــدارد کــه بــا خواس ـتهای طالبــان موافقــت کنــد .پــس از آن ،در آســتانه مرحلــه
نخســت توافــق صلــح ،دفــر سیاســی طالبــان فرمانــی را صــادر کــرد کــه رصیحــا بــه فرماندهــان و جنجگویــان
ایــن گــروه دســتور مــی دهــد حمــات علیــه مراکــز والیتــی حکومــت افغانســتان و خارجیهــای مســتقر در
کابــل پایتخــت را متوقــف کننــد.90
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ایــن توافــق راه را بــرای مرحلــه دوم مذاکــره و پروســه قطــع حمــات همــوار مــی ســازد .چهــار مســاله اصلــی وجــود
دارد :خــروج نیروهــای ایــاالت متحــده و ناتــو (خواســت اصلــی طالبــان؛ در واقــع فلســفه وجــودی مقاومــت آنهــا)؛
گفتگوهــای بیناالفغانــی؛ ضامنــت طالبــان بــرای اجــازه نــدادن بــه گروههــای تروریســتی بــرای اســتفاده از خــاک
افغانســتان بــه عنــوان تختــه ی خیــز؛ و آتــش بــس دایمــی .توافقنامــه زمینــه خــروج تدریجــی نیروهــای ایــاالت
متحــده و ناتــو را در  135روز فراهــم میکنــد ،مــروط بــه کاهــش خشــونت از ســوی طالبــان و ســهم گرفــن آنــان در
مبــارزه بــا تروریــزم .هــر دو طــرف همچنــان روی آزادی زندانیــان دو طــرف (کــه بــه گونــه نامتناســب بــه نفــع طالبــان
اســت) و تعهــد طالبــان بــه گفتگوهــای رســمی بــا حکومــت افغانســتان توافــق کردنــد.91
ایــن توافقنامــه مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت ،از جملــه بــه خاطــر شــار تعهــدات ایــاالت متحــده در مقایســه بــا
تعهــدات طالبــان ،و نیــز عــدم احتــال اینکــه طالبــان بتواننــد تعهــدات شــان را عملــی کننــد .92بســیاریها نگــران
انــد افغانســتان دســتاوردهای بعــد از  2001در عرصــه حقــوق بــر ،حقــوق زنــان و عدالــت انتقالــی را از دســت خواهــد
داد .انتقاداتــی وجــود دارد کــه زنــان و جامعــه مدنــی بــه حاشــیه بــرده شــده اســت و شــکایات آنهــا در گفتگوهــای
صلــح بــه گونــه درســت پاســخ داده نخواهــد شــد .بعضیهــا ازیــن جهــت بیــم دارنــد کــه ایــاالت متحــده تنهــا بــرای
ختــم حضــور نظامــی اش ،بــا شــتاب توافــق را امضــا کــرد ،بــدون اینکــه تبعــات درازمــدت غیــر قابــل اطمینــان آن را
مــد نظــر بگیــرد .ایــن تصمیــم میتوانــد ناشــی از فشــار داخلــی در ایــاالت متحــده بــه دلیــل انتخابــات و تغییــر افــکار
عمومــی در بــاره ختــم «جنــگ هــای بــی پایــان» باشــد.
برخــی دیگــر ایــن پروســه را یــک نقطــه چرخــش میداننــد کــه دریچــه فرصــت را بــرای ختــم منازعــه طوالنــی بــاز
میکنــد .ســازمان ملــل متحــد از توافقنامــه اســتقبال کــرد و آن را در تقویــت امیــد بــه صلــح مهــم خوانــد .93تیــم
پشــتیبانی تحلیلــی و نظــارت بــر تحریمهــای ســازمان ملــل اظهــار داشــت کــه هرچنــد ایــن پروســه دیدپذیــری و اهــرم
سیاســی طالبــان را افزایــش مــی دهــد ،نشــانه هــای مثبتــی وجــود دارد ،ماننــد آزادی ده نفــر از نیروهــای ملــی امنیتــی
و دفاعــی افغانســتان و دو گــروگان غیــر نظامــی بیناملللــی کــه برخــی از آنهــا تــا دو ســال در بازداشــت طالبــان بودنــد،
در بــدل ســه زندانــی شــبکه حقانــی کــه در بازداشــت حکومــت افغانســتان بــود.94
تــا زمــان نوشــن ایــن مقالــه ،حکومــت افغانســتان و طالبــان ،بــر اســاس توافــق ایــاالت متحــده بــا طالبــان ،بخــش
اعظمــی از زندانیــان را آزاد کــرده انــد ( 4,600زندانــی تــا کنــون آزاد شــده انــد) .ایــاالت متحــده تــا کنــون شــاری از
نیروهــای نظامــی اش را از افغانســتان خــارج کــرده اســت .امــا حتــی بــا نزدیــک شــدن رشوع گفتگوهــای بیناالفغانی،
در مــورد اجنــدای گفتگوهــا اطالعــات زیــادی وجــود نــدارد و هــر دو طــرف مرحلــه هایــی از تشــدید خشــونت علیــه
همدیگــر را بــه اجــرا گذاشــته اســت کــه تلفــات غیــر نظامــی زیــادی بــه بــار آورده اســت.

روایت ها ،دیدگاه ها و انتظارات طرفها در زمینه
عدالت انتقالی
کنشــگران اصلــی فهــم متفاوتــی از عدالــت انتقالــی دارنــد .مصاحبههــای واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان بــا گــروه
متنوعــی از کنشــگران سیاســی حاکــی از آن اســت کــه اصطــاح عدالــت انتقالــی علــی البــدل بــه معانــی آتــی بــه کار برده
میشــود« :پــروژه» بــرای جــذب وجــوه مالــی از کمــک کننــدگان؛ وســیلهای بــرای انتقــام از رقبــای سیاســی؛ پوششــی
بــرای معافیــت؛ یــا تالشــی صادقانــه بــرای رویارویــی بــا جنایــات گذشــته .مصاحبههــا همچنیــن اشــکال مختلــف عدالت
یــا بیعدالتــی را برجســته کــرده اســت ،از جملــه توزیــع نابرابــر منابــع ،تعیینــات دولتــی بــر اســاس حامیــت و فســاد
گســرده ،کــه همــه اینهــا بــه معافیتــی کــه مرتکبیــن جنایــت از آن بهــره مندنــد ،مرتبــط دانســته میشــود.95
از ســال  2010بــه بعــد ،دولــت افغانســتان و کشــورهای کمــک کننــده پذیرفتــه انــد کــه پیــروزی در جنــگ تنهــا بــا اســتفاده
از ابــزار نظامــی یــا قهرآمیــز ممکــن نیســت .نگرانــی امــا ایــن اســت کــه طالبــان همچنــان بــه گفتگوهــای صلــح بــه عنــوان
فرصتــی بــرای ایجــاد مرشوعیــت بــرای امــارت اســامی خــود نــگاه میکننــد .آنهــا ضمــن ادامــه عملیــات خشــونت آمیــز
کــه عمومــا نظامیــان افغــان و مقامــات حکومتــی را هــدف قــرار داده اســت ،توانســته انــد برخــی از رهــران برجســته خــود
را از لیســت ســیاه تروریســتی ســازمان ملــل و ایــاالت متحــده خــارج کننــد و دفــر سیاســی خــود را در دوحــه حفــظ کننــد.96
در ایــن بخــش بــه طــور خالصــه حجــم انتظــارات هــر یــک از طرفیــن در رابطــه بــا عدالــت انتقالــی و نحــوه تالقــی آن
بــا رونــد کلــی صلــح توضیــح داده شــده اســت.

حکومت افغانستان
افــراد قدرمتنــد پــس از بــن (عمدت ـاً اعضــای ائتــاف شــال و مجاهدیــن ســابق) انتظــار داشــتند کــه توجهــات بــه
جنایــات جنگــی کــه توســط حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان و طالبــان مرتکب شــده انــد جلب شــود ،و بدینســان دوره
جنــگ داخلــی نادیــده گرفتــه شــود .امــا تــا ســال  ،2009محیــط تغییــر کــرده بــود :کاندیــدای ریاســت جمهــوری متهــم
بــه جنایــات جنگــی دیگــر قابــل قبــول نبــود .ایــن امــر ســبب شــد بــه بخشــش عمومــی قانــون عفــو اولویــت داده شــود.
نخبــگان سیاســی فعلــی کابــل – علــی رغــم اختــاف نظــر در بــاره انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  – 2019در بــاره
حفــظ جایــگاه دولــت و دســتیابی بــه یــک توافــق سیاســی کــه طالبــان را بخشــی از سیســتم سیاســی بســازد ،تــا حــد
زیــادی هــم نظــر انــد .هیــچ پیــام روشــنی در مــورد تخطیهــای گذشــته وجــود نــدارد .اصطالحــات «حقــوق بــر» و
«عدالــت انتقالــی» بــرای مدتــی در چنــد ســند عمومــی اســراتژیک ،ماننــد پــان عمــل عدالــت انتقالــی ،از اهمیــت
برخــوردار بــودد ،امــا بــه تدریــج از روایــت [حاکــم] ناپدیــد شــده اســت .از دیــدگاه عامــان قدرمتنــد جنایــات جنگــی،
نگرانــی اصلــی ایــن اســت کــه رســیدگی بــه مــوارد نقــض حقــوق بــر منجــر بــه محاکمــه خــود آنهــا شــود .ایــن
مهمتریــن نگرانــی از ســال  2001بــوده و احتــاالً بزرگتریــن مانــع پیرشفــت در زمینــه پاســخگویی جزایــی اســت.
درعــوض ،مترکــز فعلــی روی تقســیم قــدرت اســت .رویکــرد غالــب حکومــت نســبت بــه عدالــت رصفـاً فرامــوش کــردن
گذشــته و حرکــت بــه جلــو بــوده اســت .آنچــه الزم اســت ایــن اســت کــه بــه پالیســی ســازان کمــک شــود تــا تفکــر خــود
را از «انتقــال» بــه عنــوان یــک فرآینــد موقــت بــه «تحــول» تغییــر دهنــد کــه فرآیندهــای پایــدار و بلنــد مــدت را دنبــال
میکنــد .ایــن تغییــر تفکــر میتوانــد شــامل یــک برنامــه گســرده باشــد کــه متضمــن تغییــر فرایندهــای سیاســی،
اقتصــادی و اجتامعــی و یــک رویکــرد جامعــه محورتــر در قبــال عدالــت و مصالحــه اســت کــه بــه اصــول اساســی
حقــوق بــر و قوانیــن افغانســتان احــرام مــی گــذارد.
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
رهــری جدیــد کمیســیون مســتقل حقــوق بــر رویکــرد فعاالنهتــری را بــرای نظــارت و تقبیــح انــواع نقــض حقــوق
بــر ،بــه ویــژه هــدف قــرار دادن غیرنظامیــان در جریــان منازعــات خشــونت آمیــز ،اتخــاذ کــرده اســت .کمیســیون
مســتقل حقــوق بــر رونــد صلــح بــا طالبــان را تأییــد میکنــد و بــرای داشــن یــک کرســی ناظــر دادخواهــی میکنــد
تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه هیــچ تصمیمــی بیــش از حــد ارزشهــای حقــوق بــری را تضعیــف منیکنــد.
همزمــان بــا آغــاز گفتگوهــا بــا طالبــان ،نقــش کمیســیون مســتقل حقــوق بــر (بــدون در نظرداشــت اینکــه کمیســیون
بــه عنــوان ناظــر رســمی مذاکــرات باشــد یــا خیــر) حیاتــی خواهــد بــود ،هــم در تدویــن ایــده هــای اساســی در مــورد
تــوازن صلــح و عدالــت و هــم در حامیــت از مشــارکت مســتقیم یــا غیرمســتقیم قربانیــان .در عیــن حــال ،یکــی از
چالــش هــای اساســی آن ایــن خواهــد بــود کــه چگونــه میتوانــد اعتــاد کامــل طرفیــن درگیــری را جلــب کنــد تــا
بتوانــد موضعــی بــی طرفانــه در دفــاع از حقــوق بــر همــه شــهروندان افغانســتان اتخــاذ کنــد.

طالبان
هامنطــور کــه قب ـاً اشــاره شــد ،طالبــان از توافقنامــه بــن حــذف شــدند .از ســال  2001تــا  ،2006مــورد حمــات
جــدی قــرار گرفتنــد :ارعــاب ،دســتگیری ،شــکنجه ،و حمــات شــبانه و مببگــذاری کــه باعــث کشــته شــدن نــه تنهــا
جنگجویــان بلکــه باعــث تلفــات اعضــای بــی گنــاه جامعــه شــد .در آن زمــان ،آنهــا بیانیــه هایــی صــادر کردنــد کــه
هیــچ نقشــی در حمــات انتحــاری یــا مببگــذاری هایــی کــه باعــث تلفــات گســرده غیرنظامیــان میشــود ،ندارنــد.
امــا ایــن موضــع بــا ادعــای مســئولیت طالبــان در بســیاری از حمالتــی کــه باعــث تلفــات غیرنظامیــان شــده اســت،
منافــات دارد.
بارنــت روبیــن بــرای مدتهــا اســتدالل مــی کــرد کــه گفتگــو در مــورد قربانیــان بایــد شــامل جنگجویــان طالبــان
باشــد ،زیــرا فرصــت هــای تحصیــل و اشــتغال بــرای آنهــا محــدود بــود .97ایــن جنگجویــان بــه گون ـهای پــرورش
یافتنــد کــه بــه ایدئولــوژی جهــادی عمیقــا پایبنــد انــد و ســاح گرفــن یــک انتخــاب معقــول بــه نظــر مــی رســید.
رهــری طالبــان در حــد لفاظــی از گفتــان هــای عدالــت ،حقــوق بــر ،جنایــات جنگــی و حتــی جنایــت علیــه برشیــت
اســتفاده میکنــد تــا تخطــی علیــه حقــوق اعضــای خــود و نقــض حقــوق غیرنظامیــان تحــت کنــرل دولــت را برجســته
کنــد .98رهــران ســابق کــه بــا واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان مصاحبــه کــرده انــد منونههــای افریقــای جنوبــی
و رسیالنــکا را بــرای توضیــح دیــدگاه شــان در بــاره عدالــت ذکــر کردنــد ،و ارصار داشــتند کــه مصالحــه یــک نقطــه
عزیمــت حیاتــی بــرای رســیدگی بــه بیعدالتیهایــی اســت کــه همــه بازیگــران تجربــه کــرده انــد.99
خواســتههای طالبــان در مذاکــرات صلــح بــا ایــاالت متحــده بــه شــدت بــر آزادی زندانیــان و تحریمهــای ســازمان
ملــل و ایــاالت متحــده متمرکــز بــود .اگرچــه ممکــن اســت ایــن موضــوع مســیر بحــث در مذاکــرات قریــب الوقــوع
بیناالفغانــی را نشــان دهــد ،امــا نگرانــی در مــورد اهــداف ختــم جنــگ کــه عامــل اصلــی دادن چنیــن امتیازاتــی
اســت ،بجــا اســت .انســتیتوت صلــح ایــاالت متحــده در یــك نظــر ســنجی در ســال  2018دریافــت كــه تصــور زندگــی
بــدون اســلحه و خشــونت بــرای جنگجویــان ســطح پاییــن  -رسبازانــی كــه بیشــر زندگــی شــان [در جنــگ ســپری
شــده] و نســبت بــه توجیــه جنــگ مقــدس متقاعــد شــده انــد  -مشــکل خواهــد بــود.100
در هــر صــورت ،محــور خواســتهای سیاســی طالبــان تــا بــه امــروز بازگشــت امــارت اســامی آنهــا بــوده اســت.
آنهــا تصــور میکننــد کــه هرگونــه توافــق سیاســی مطابــق رشایــط آنهــا انجــام شــود ،یعنــی برقــراری مجــدد امــارت و
بازنگــری در قانــون اساســی .هیــچ بیــان رصیــح عمومــی در مــورد موضــع آنهــا در زمینــه رســیدگی بــه جنایــات جنگــی
یــا تخطیهــا ،وجــود نــدارد و در مــورد طــرح شــان در زمینــه مصالحــه و ادغــام مجــدد نیروهــای شــان نیــز بحــث
نکــرده انــد .هنگامــی کــه از برخــی از طالبــان ســابق ســوال شــد کــه بــا جنایــات جنگــی و تخطیهــای گذشــته چگونــه
برخــورد میکننــد ،از پاســخ دادن خــودداری کردنــد.101
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آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه طالبــان یــک گــروه افراطــی خشــن اســت کــه مذاکــرات معنــادار بــا آنهــا امــکان
پذیــر اســت؛ چیــزی کــه بــه راحتــی منــی تــوان در مــورد بســیاری دیگــر از گروههــای جهــادی گفــت .ایــن ظرفیــت
و متایــل بــه مذاکــره ،از جملــه در ایــن واقعیــت منعکــس میشــود کــه قبـاً بــا ایــاالت متحــده توافقــی انجــام شــده
اســت ،امــا مســاله فقــط ایــن نیســت :طالبــان در گذشــته بــر افغانســتان حکومــت کــرده انــد ،و بنــا بــر ایــن نســبت بــه
یــک گــروه جهــادی کــه ایــن تجربــه را نــدارد ،احتــاالً ارزش مذاکــره را بــا واقــع بینــی بیشــر و معطــوف بــه منافــع
شــخصی میداننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن گــروه بــه همیــن دلیــل ،پرس ـشهای مربــوط بــه پاســخگویی یــا عدالــت را
تهدیــدی بــه اهــداف سیاســی خــود مــی بیننــد ،از جملــه آرزوهــای قــدرت طلبانــه رهــران شــان.

جامعه مدنی افغانستان
تحقیقاتــی کــه بــرای ایــن مقالــه انجــام شــد نشــان داد کــه افغــان هــا از اصطالحــات «صلــح»« ،عدالــت» و
«مصالحــه» درک متفــاوت دارنــد .ســازمانهای معــدود جامعــه مدنــی کــه عدالــت انتقالــی را تاییــد و ترویــج کــرده
انــد ،تــا انــدازهای بــه معرفــی آن در بحــث هــا ،بســیج گروههــای قربانــی و افزایــش آگاهــی کمــک کــرده انــد؛ امــا بــه
نظــر منیرســد کــه هیــچ یــک از آنهــا دیــدگاه جامــع و واقــع بینانـهای را در بــاب عدالــت انتقالــی بــرای آینــدهی پــس
از جنــگ تدویــن کــرده باشــد .102عــاوه بــر ایــن ،اعضــای ایــن گروههــای جامعــه مدنــی بخشــی از مذاکــرات نیســتند
و بنابرایــن دسرتســی مســتقیم بــه رونــد صلــح ندارنــد.
گزارشــی کــه در ســال  2019بــه ســفارش انســتیتوت صلــح ایــاالت متحــده تهیــه شــد ،چنیــن نتیجــه گیــری کــرد کــه
بیشــر غیرنظامیــان افغــان نــه بــه دولــت و نــه بــه طالبــان متایــل ندارنــد .103اعضــای جامعــه مدنــی و گروههــای
قربانــی کــه بــرای آن گــزارش بــا آنهــا مصاحبــه شــد معتقــد بودنــد کــه دولــت میتوانــد فرصتهــای اقتصــادی بهــری
ایجــاد کنــد و انکشــاف بــری را بهبــود بخشــد ،امــا طالبــان میتواننــد از برخــی جهــات ثبــات و امنیــت بهــر را فراهــم
کننــد .بــا ایــن حــال ،بســیاری از زنــان بــه دلیــل محدودیــت هایــی کــه طالبــان بــر آزادی گشــت و گــذار ،لبــاس و
تحصیــل آنهــا اعــال میکننــد ،در مــورد آنهــا تردیــد داشــتند .برخــی از پاســخ دهنــدگان نســبت بــه ایــاالت متحــده
نظــر منفــی داشــتند ،زیــرا احســاس مــی کردنــد کــه حضــور نظامــی ایــن کشــور منازعــه را تشــدید کــرد و ایــن کشــور
مــی خواهــد منابــع طبیعــی افغانســتان را کنــرل کنــد و در گفتگوهــای صلــح صداقــت نــدارد .بــا ایــن حــال ،پاســخ هــا
از یــک محــل تــا محــل دیگــر متفــاوت بــود :بــه عنــوان مثــال ،ســاکنان شــهر در مقایســه بــا ســاکنان مناطــق تحــت
کنــرل طالبــان ،نســبت بــه نیروهــای ایــاالت متحــده و بیناملللــی نــگاه مثبــت تــر داشــتند ،شــاید بــه دلیــل داشــن
فرصــت بیشــر بــرای بهــره منــدی از کمکهــای خارجــی .104یــک نکتــه مهــم در متــام مصاحبههــا از جملــه مصاحبــه
بــا جامعــه مدنــی تأکیــد بــر پایــان دادن بــه جنــگ و اولویــت دادن بــه تالشهــای صلــح بــود.
اینکــه آیــا شــهروندان میتواننــد  -از طریــق ارســال پیامهــای کتبــی ،شــفاهی یــا ترکیبــی از هــردو  -در گفتگوهــای
صلــح رشکــت کننــد یــا خیــر ،مشــخص نیســت .انتظــار غالــب ،اگــر ســازش پذیــر باشــد ،ایــن اســت کــه دولــت و
طالبــان یــک مذاکــره صلــح بســته را بــه پیــش بربنــد و مصالحــه سیاســی را باالتــر از هــر نــوع پاســخگویی فــردی یــا
گروهــی قــرار دهنــد.
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کنشگران بیناملللی
متحــدان افغانســتان هرگــز در مــورد حقــوق بــر ،عدالــت انتقالــی ،حامیــت از صلــح ،مصالحــه و ادغــام مجــدد بــه
صــورت کامــل همنظــر نبــوده انــد .بــه عنــوان مثــال ،اتحادیــه اروپــا و اکــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــه شــدت
از تــاش دولــت بــرای رســیدگی بــه حقــوق بــر حامیــت میکننــد و متعهــد بــه تأمیــن بودجــه کمیســیون مســتقل
حقــوق بــر انــد .امــا ایــاالت متحــده ،علــی رغــم پشــتیبانی از چندیــن نهــاد و ســازوکار پاســخگویی و مبــارزه بــا فســاد،
در مــورد جنایــات جنگــی و عدالــت انتقالــی عمدت ـاً ســاکت اســت .بــه عــاوه ،تــا همیــن اواخــر ،ایــاالت متحــده
مصالحــه از طریــق مذاکــره ســطح بــاال بــا رهــران طالبــان را رد مــی کــرد ،و فقــط از ادغــام مجــدد جنگجویــان
ســطح پاییــن طالبــان پشــتیبانی مــی کــرد.
اجــاع عمومــی وجــود دارد کــه پــس از فراینــد بــن ،هــم حکومــت هــای افغانســتان و هــم کشــورهای امریــكا  /ناتــو
در برابــر اجــرای پروســه هــای پاســخگویی و عدالــت مقاومــت نشــان داده انــد .حتــی وقتــی ابراهیمــی ،مناینــده ویــژه
وقــت ســازمان ملــل متحــد ،یــک پالیســی بلنــد مــدت در زمینــه عدالــت تدویــن کــرد ،بــر «اول صلــح ،بعــد عدالــت»
مترکــز کــرد .105کنشــگران بیناملللــی درگیــر در سیســتم سیاســی افغانســتان تــرس داشــتند کــه مکانیزمهــای
پاســخگویی میتوانــد صلــح شــکننده را بــر هــم بزنــد و جرقــه جنــگ داخلــی دیگــری را روشــن کنــد.
اینکــه توافقنامــه بــن توجــه اندکــی بــه عدالــت و پاســخگویی داشــته اســت و محکمــه جزایــی بیناملللــی حتــی
تحقیــق را رشوع نکــرده اســت چــه برســد بــه صــدور حکــم دســتگیری بــرای افــرادی کــه ادعــا میشــود جنایتــکار
جنگــی انــد ،باعــث ناامیــدی بســیاری از قربانیــان افغانســتان اســت .تصــور میشــود ســکوت جامعــه بیناملللــی ناشــی
از ایــن تــرس اســت کــه پیگیــری اتهامــات باعــث میشــود افــراد قدرمتنــد از همــکاری بــا دولــت منــرف شــوند .امــا
بــر اســاس گفتــه هــای کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان 76 ،درصــد افغانهــا در ســال  2005معتقــد بودنــد
کــه محاکمــه جنایتــکاران جنگــی باعــث افزایــش ثبــات و ایجــاد امنیــت میشــود .فقــط  8درصــد احســاس مــی کردنــد
ایــن کار ثبــات و امنیــت را کاهــش مــی دهــد.106
در  5مــارچ ســال  ،2020شــعبه اســتیناف محکمــه جزایــی بیناملللــی بــه اتفــاق آرا تصمیــم گرفــت بــه څارنــوال اجــازه
دهــد تحقیقاتــی را آغــاز كنــد كــه میتوانــد شــامل ادعاهــای جنایــات جنگــی باشــد «کــه از  1مــی  2003بــه بعــد در
قلمــرو افغانســتان رخ داده ،و نیــز ســایر جرایــم ادعایــی کــه بــا درگیــری مســلحانه در افغانســتان رابطــه نزدیــک دارد
و بــه انــدازه کافــی بــا رشایــط مرتبــط اســت و از  1جــوالی  2002بــه بعــد در قلمــرو ســایر کشــورهای عضــو مرتکــب
شــده اســت».107
ایــن تصمیــم ،مبتنــی بــر ایــن واقعیــت کــه جنایــات در افغانســتان کــه عضــو اساســنامه روم اســت مرتکــب شــده
اســت ،پــس از آن گرفتــه شــد کــه څارنــوال شــواهد معقــول ارائــه کــرد کــه طالبــان و گروههــای وابســته بــه آن ،و
نیــز نیروهــای ملــی امنیتــی افغانســتان و نیروهــای مســلح امریــكا «مرتكــب شــكنجه ،برخــورد بــی رحامنــه ،هتــک
حرمــت ،تجــاوز و خشــونت جنســی» در افغانســتان و پایــگاه هــای مخفــی ســازمان اســتخبارات مرکــزی امریــکا در
لهســتان ،رومانــی و لیتوانــی شــده انــد .108دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور امریــكا ،در پاســخ اشــاره کــرده اســت کــه
قصــد دارد کار محکمــه را بــا اعــال تحریــم علیــه ماموریــن تحقیــق کننــده و لغــو ویــزای ایــاالت متحــده څارنــوال
ارشــد ،فاتــو بنســودا ،مختــل کنــد .109ایــن واکنــش بــا واکنــش اتحادیــه اروپــا در تضــاد اســت .اتحادیــه اروپــا بــه طــور
عمــوم بــر اهمیــت رســیدگی بــه جنایــات جنگــی تأکیــد کــرده اســت .همچنیــن ممکــن اســت ،میانجیهــای مذاکــرات
بیناالفغانــی ،پــس از آغــاز مذاکــرات ،طرفیــن را تشــویق کننــد توافــق واقــع بینان ـهای را مــد نظــر بگیرنــد کــه بیــن
اهــداف صلــح داخلــی و عدالــت تــوازن را حفــظ کنــد ،بــه گونــه ای کــه څارنــوال محکمــه جزایــی بیناملللــی ،پروســه
ملــی را بپذیــرد .در نهایــت ،محکمــه جزایــی بیناملللــی بــه عنــوان آخریــن ملجــا طراحــی شــده اســت ،کــه تنهــا زمانــی
اقــدام میکنــد کــه مقامــات ملــی از اقــدام مناســب ناتــوان باشــد.

نتیجهگیری :راهی به جلو
افغانســتان یــک مــورد تحقیقاتــی اســت کــه چگونــه در آن یــک جنــگ بــه جنــگ و جنایــت بیشــری تبدیــل شــد .در
رشایــط امنیتــی رو بــه وخامــت ،مســلامً دولــت امنیــت و ثبــات موقــت را بــر حقــوق بــر ،عدالــت و پاســخگویی کــه
همیشــه کوتــاه مــدت بــوده اســت ،اولویــت داده اســت.
امنیــت و حقــوق بــر غالبــاً اهــداف متناقــض و ناســازگار تلقــی میشــوند .در حالــی کــه اردو و پولیــس مســئول
امنیــت هســتند ،حقــوق بــر و عدالــت بــه قــوه قضائیــه ،کمیســیون حقــوق بــر و ســازمانهای غیردولتــی ســپرده
شــده اســت .عدالــت انتقالــی در افغانســتان نیــز بــه همیــن رسنوشــت دچــار شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
حتــی در بــاره اینکــه عدالــت انتقالــی چیســت و چگونــه ممکــن اســت بــه همــه طرفهــای درگیــر کمــک کنــد ،فهــم
مــورد توافــق وجــود نــدارد.
حکومــت ظاهــرا ً مســئولیت عدالــت انتقالــی را بــه کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان واگــذار کــرده اســت .بــا
ایــن وجــود ،عدالــت انتقالــی فرآینــدی پیچیــده اســت کــه نیازمنــد همــکاری و مشــارکت چندیــن جانــب ذیدخــل و
نهــاد اســت ،از جملــه کســانی کــه خــارج از سیســتم انــد و از نقــض حقــوق بــری متاثــر شــده انــد .کمیســیون حقــوق
بــر بــا وجــود ظرفیــت محــدود کارهــای قابــل توجهــی انجــام داده اســت .مشــورتهای اولیــه آن در رسارس کشــور،
فراگیــر بــود و ســعی در بازتــاب احساســات چندیــن جانــب ذیدخــل داشــت .امــا بــه طــور کلــی ،رونــد سیاســی و عدالــت
انتقالــی مســیرهای واگــرا را پیمــوده اســت ،نــه همگــرا.
وضعیــت افغانســتان از نظــر سیاســی پیچیــده تــر از بســیاری از کشــورهای دیگــر پــس از جنــگ اســت .بســیاری از
فرماندهــان ســابق و رهــران جناحــی کــه پــس از ســال  2001بــه قــدرت بازگشــتند ،تــاش کردنــد مرشوعیــت برنامههای
عدالــت انتقالــی را زیــر ســوال بربنــد ،زیــرا هــراس داشــتند ایــن برنامــه مجاهدیــن را کــه بــه عنــوان نیــروی رهایــی بخــش
کشــور از اتحــاد جامهیــر شــوروی و طالبــان تلقــی میشــود ،هــدف قــرار دهــد .ضعــف جامعــه مدنــی ،همــراه بــا محیــط
ناامــن و فرهنــگ تــرس ،افغــان هــا را از طلــب غرامــت یــا پیگیــری عدالــت انتقالــی بــاز داشــته اســت .افغــان ها بــه تعهد
حکومــت شــان بــرای مهــار افــراد قدرمتنــد« ،مخربیــن باالقــوه صلــح» کــه در محیــط ناامــن رشــد میکننــد ،نیــاز دارنــد.
بــا شــکل گیــری رونــد جدیــد صلــح ،فرصتــی جدیــدی بــرای بررســی یــا مواجهــه بــا جنایــات گذشــته بــه وجــود مــی
آیــد .توجــه بــه اینکــه چــه چیــزی از نظــر سیاســی قابــل دســتیابی اســت ،میتوانــد بســیار مهــم باشــد .ایجــاد یــک
محکمــه خــاص یــا هیــات داوری ویــژه بــرای پیگــرد قانونــی [جنایــات گذشــته] بــه لحــاظ سیاســی ممکــن نیســت ،امــا
ســازوکارهای دیگــری ماننــد اداره افــراد گــم شــده یــا برنامــه جــران خســارت جمعــی ممکــن اســت بــا مقاومــت کمــری
روبــرو شــود .فرآیندهــای عرفــی پاییــن بــه بــاال بــا تأکیــد بــر عدالــت ترمیمــی و ایجــاد همدلــی اجتامعــی نیــز میتوانــد
جــزء مناســب هــر گونــه توافــق در بــاره رســیدگی بــه شــکایات و پاســخگویی در ســطوح محلــی باشــد .عدالــت عرفــی در
طــی ســالهای طوالنــی جنــگ و آشــفتگیهای سیاســی ،مقــاوم ثابــت شــده اســت .بــا ایــن حــال ،الزم اســت برخــی
از مکانیزمهــای قانونــی در نظــر گرفتــه شــود تــا اطمینــان وجــود داشــته باشــد کــه رویکردهــای عدالــت عرفــی نســبت
بــه مصالحــه ،حقــوق بــر و بــه ویــژه حقــوق زنــان را نادیــده منــی گیــرد .بنابرایــن ،جامعــه بیناملللــی بایــد تــاش کنــد
ایــن نــوع عدالــت را در تصویــر کالن تــر ببینــد ،بــا توجــه بــه اینکــه ســاکنان روســتایی جرگــه  /شــورا را بــر محاکــم دولتــی
ترجیــح مــی دهنــد .هرچنــد عدالــت عرفــی دارای محدودیــت هــای زیــادی اســت و نبایــد ناســنجیده از آن اســتفاده شــود،
امــا اگــر متناســب بــا زمینــه و رشایــط اعــال شــود میتوانــد خألهــای مهمــی را رفــع کنــد.

 34انستیتوت انتقال جامع – عدالت انتقالی و افراطگرایی شدید
در نهایــت ،هــر نــوع طــرح عدالــت انتقالــی بایــد در چارچــوب رونــد صلــح ســازگار باشــد ،و نــه بــر عکــس .خوشــبختانه،
ایــن امــکان پذیــر اســت .انتظــارات احتاملــی طرفیــن بــرای بخشــش قانونــی بــه خاطــر جنایــات گذشــته ،زمینــه طــرح
ســواالت بزرگتــر در مــورد قیمــت صلــح در افغانســتان را مهیــا میکنــد .همــه بازیگرانــی کــه معتقدنــد ایــن بــار
ایجــاد تعــادل متفــاوت ممکــن و مطلــوب اســت ،بایــد آمادگــی طــرح ایدههــای خــاق را داشــته باشــند کــه دارای
ریشــه محلــی اســت و از آگاهــی بیناملللــی هــم بهــره منــد اســت.

ضمیمه  :۱پرسشهای مصاحبه
نام

موقف/عنوان

تاریخ مصاحبه
محل مصاحبه

1.موضوعات اصلی مربوط به عدالت ،جرایم جنگی و نقض حقوق برش پس از  ۲۰۰۱را چگونه تعریف می کنید؟ [یادداشت :شام می توانید
تعریف شخصی خویش از این اصطالحات را ارائه کنید]
•بیعدالتی توسط حکومت
•بیعدالتی توسط طالبان

•بی عدالی توسط سایر طرفها

2.آیا خشونت و/یا بیعدالتی را در افغانستان تجربه کرده اید؟ اگر آری ،تجربه تان چیست (مستقیام مربوط به شخص شام است یا خانواده
نزدیک یا در حوزه اجتامعی که شام از آن منایندگی می کنید؟)
•کی (چه وقت)
•کجا

•توسط چه کسی

•چگونه/چه اتفاق افتاد

3.رویکرد طرفهای اصلی منازعه به عدالت (بیعدالتی) را چگونه ارزیابی می کنید؟
•رویکردهای حکومت
•رویکردهای طالبان

•رویکردهای جامعه بیناملللی

4.چه کاری می توان اکنون و در آینده برای رسیدگی به بیعدالتیها انجام داد؟
•از سوی حکومت
 .أاکنون

 .بدر آینده

•توسط طالبان
 .أاکنون

 .بدر آینده

•توسط کنشگران بیناملللی
 .أاکنون

 .بدر آینده

3.چه مزایایی در پیشنهادات فوق الذکر می بینید؟
4.آیا با مفهوم عدالت انتقالی آشنایید؟

•فهم تان از این مفهوم چیست؟

•وقتی این مفهوم را می شنوید یا در باره آن بحث می کنید ،چه به ذهن تان میرسد؟

•آیا از کاربرد و یا رسیدگی به مسایل عدالت انتقالی در سایر کشورها ،آگاهی دارید؟

•درس های اساسی که ما می توانیم از سایر کشورها بیاموزیم ،چیست؟ کدام کشور و کدام درس؟

ضمیمه  :۲گاهشامر حوادث
دسامرب ۲۰۰۱

موافقتنامه بن امضا شد

جون ۲۰۰۲

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به طور رسمی تاسیس شد

جنوری ۲۰۰۴

قانون اساسی جدید افغانستان توسط لویه جرگه نهایی شد

۲۰۰۲-۲۰۰۵

بسیاری از رهربان طالبان دستگیر و به خلیج گوانتانامو یا زندان بگرام فرستاده شدند

۲۰۰۴-۲۰۰۶

نیروهای ناتو و طالبان افزایش یافت؛ موج نخست حمالت انتحاری توسط
ج
نگ بین
طالبان و القاعده

۲۰۰۷

افزایش نیروی ایاالت متحده ،جنگ آیساف علیه طالبان یا عملیاتهای ضد شورش

۲۰۰۸

ارزیابی دوباره و تعهد مجدد و حمالت طالبان علیه مسیرهای اکامالتی یوناما نخستین
گزارش تلفات ملکی را منترش کرد

۲۰۰۹

تحکیم نیروی ایاالت متحده و آغاز افزایش حضور نظامی و تشدید جنگ قانون عفو
عمومی (با نام اصلی قانون مصالحه ملی ،عفو عمومی و ثبات ملی) از سوی پارملان
تصویب شد

۲۰۱۰

تهاجم امریکاییها و بریتانیاییها و شدت گرفنت جنگ علیه تروریزم کنفرانس لندن برگزار
شد و نقشه راه صلح افغانستان از سوی رشکای بیناملللی تایید شد

۲۰۱۱

خروج نیروهای نظامی بیناملللی آغاز شد

۲۰۱۳

پالن خروج تطبیق شد و پالن مشارکت نظامی بعد از  ۲۰۱۴تهیه شد دفرت سیاسی طالبان
در دوحه (قطر) تاسیس شد

۲۰۱۴

موافقتنامه اسرتاتژیک دوجانبه بین حکومت های ایاالت متحده و افغانستان امضا شد شورش
دوباره طالبان و آغاز حمالت طیارههای بی رسنشین توسط نیروهای نظامی بیناملللی

۲۰۱۶

توافق صلح با حزب اسالمی امضا شد؛ خروج نیروهای ایاالت متحده از افغانستان

۲۰۲۰

توافق صلح طالبان با ایاالت متحده در دوحه امضا شد
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در باره انستیتوت انتقال جامع
انســتیتوت انتقــال جامــع کــه دفــر مرکــزی آن در بارســلونا اســت،
یــک ســازمان بیناملللــی غیــر دولتــی اســت کــه حــوزه تخصــص آن
کمــک بــه دولــت هــای شــکننده و جنــگ زده بــرای عبــور پایــدار از
جنــگ و اقتدارگرایــی اســت .کار اصلــی ایــن انســتیتوت فعالیــت
بــه عنــوان یــک منبــع تخصصــی در زمینــه راه حلهــای سیاســت
گــذاری یکپارچــه بــرای تالشهــای محلــی بــه هــدف قطــع چرخــه
منازعــه یــا رسکــوب اســت .انســتیتوت انتقــال جامــع بابــت حامیــت
مالــی (وزارت امــور خارجــه و تجــارت) ایرلنــد( ،وزارت امــور خارجــه)
نــاروی( ،اداره همــکاری انکشــافی بیناملللــی و وزارت امــور خارجــه)
ســویدن( ،وزارت امــور خارجــه) هالنــد( ،وزارت امــور خارجــه فــدرال)
ســویس( ،کمیســیون اروپــا ،رسویــس ابزارهــای سیاســت خارجــی)
اتحادیــه اروپــا ،ســازمان  ،Humanity Unitedبنیــاد فــورد ،بنیــاد
رابــرت بــوش ،بنیــاد کمپتــون ،بنیــاد خانــواده جوبیتــز ،بنیــاد کارل
پوپــر و آقــای جــون گرینوالــد ،سپاســگزاری میکنــد.

رئیــس اجرایــی SouthBridge Investments؛ فیلیــپ مکدونــا :رئیس
مرکــز مذهــب ،ارزش هــای انســانی و روابــط بیناملللــی در پوهنتــون
شــهر شــهر دوبلیــن؛ احمــد رشــید :روزنامــه نــگار و نویســنده؛ کارنــی
روس :رئیــس اجرایــی ســازمان Independent Diplomat؛ نــارص ح.
ســعیدی ،رئیــس رشکــت Nasser Saidi & Associates؛ وزیــر پیشــین
اقتصــاد و تجــارت و وزیــر صنعــت لبنــان؛ چایــوات ســتا انانــد :اســتاد
علــوم سیاســی پوهنتــون تاماســات ،تایلنــد؛ ناتالــی توکــی :رئیــس
انســتیتوت امــور بینامللــل؛ رافایــل ویالســانخوان :رئیــس پالیســی
و انکشــاف جهانــی موسســه ISGlobal؛ دبیــرکل ســابق ســازمان
بیناملللــی داکــران بــدون مــرز؛ الیزابــت اونــگار بلیــر :اســتاد
پوهنځــی علــوم سیاســی پوهنتــون آنــد؛ اوســکار ویلهینــا وییــرا:
رئیــس پوهنځــی حقــوق بنیــاد ( Getulio Vargasســائو پائولــو)؛ جنیفر
ویدنــر :اســتاد سیاســت و امــور بینامللــل ،پوهنځــی وودرو ویلســون،
پوهنتــون پرینســتون؛ رئیــس برنامــه نــوآوری بــرای جوامــع موفــق.

هیات مدیره

تصویر پشت جلد

دیویــد گاردنــر ،دبیــر امــور بینامللــل و کمــک رسدبیــر (Associate
 )Editorمجلــه فایننشــل تایمــز ،بــه عنــوان رئیــس هیــات مدیــره
انســتیتوت انتقــال جامــع؛ هلــن بــرور بــه عنــوان معــاون رئیــس؛
جــون گرینوالــد بــه حیــث منشــی؛ و لیزلــی وینجامــوری بــه عنــوان
عضــو هیــات مدیــره انســتیتوت خدمــت میکنــد.

شورای مشاورین بیناملللی
هــاکان آلتینــای :رییــس اکادمــی مطالعــات مدنــی جهانــی؛ جــان
کارلیــن :روزنامــه نــگار و نویســنده؛ ماریــا لیوانــوس کاتــوی :دبیــرکل
ســابق اتــاق تجــارت بیناملللــی؛ ســوجیت چــودری :بنیــان گــذار و
رئیــس مرکــز Constitutional Transitions؛ گاریــت ایوانــز :وزیــر
خارجــه پیشــین اســرالیا؛ امیراتــوس رئیــس گــروه بیناملللــی بحــران؛
میلینــی گرینــرگ :رئیــس اجرایــی ســازمان Humanity United؛
ای .گییــا بــودی :رئیــس اجرایــی Afrobarometer؛ لطیفــه
جبابــدی :عضــو پیشــین کمیســیون حقیقــت ،پارملــان ملــی و شــورای
ملــی حقــوق بــر مراکــش؛ بســمه قضامنــی :یکــی از بنیــان گــذاران
و رئیــس اجرایــی پیشــین ابتــکار اصالحــات عربــی؛ فرانــی لیوتیــر:
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مــرد افغــان بــا پوشــش ماســک محافظتــی صــورت از کنــار دیــواری
مــی گــذرد کــه عکــس زملــی خلیلــزاد ،مناینــده ایــاالت متحــده بــرای
صلــح افغانســتان و مــا عبدالغنــی بــرادر رهــر هیــات طالبــان بــر آن
نقاشــی شــده اســت .کابــل ،افغانســتان 13 ،اپریــل  .2020رویــرز/
محمد اســاعیل.
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