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حکمرانی دوم طالبان :حقوق بشر و مسئولیت آمریکا
فاطمه محمدی

چکیده
افغانستان به عنوان نمونهای از کشورهای چند قوم ،چند نژاد ،چند زبان ،چند مذهب ،چند تاریخ و
چند جغرافیا شاهد حکمرانی دوم طالبان و فروپاشی دولت برای ششمین بار در چهلوهشت سال
گذشته بوده است .با توجه به غرور و نخوت ایجاد شده در طالبان در خصوص بیرون راندن آمریکا
از خاک افغانستان و سابقه حکمرانی طالبان در سال  6771تا  6006و اقدامات کنونی آنها ،وضعیت
حقوق بشر در افغانستان اعم از وضعیت زنان ،بهداشت ،آموزش در شرایط نامناسبی قرار دارد.
طرفهای درگیر در افغانستان همچنان به ارتکاب نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی ،از
جمله جنایات جنگی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر ادامه دادهاند .مدافعان حقوق بشر ،فعاالن
زن ،روزنامهنگاران ،کارکنان بهداشت و امور بشردوستانه و اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله
کسانی بودند که توسط طالبان و بازیگران غیردولتی هدف قرار گرفتند .در جریان تسلط طالبان بر
کشور ،موجی از قتلهای تالفیجویانه به راه افتاد .هزاران نفر که عمدتاً شیعه هزاره بودند ،بهزور
اخراج شدند .پیشرفت محدودی که در جهت بهبود حقوق زنان حاصل شده بود ،تحت حکمرانی
طالبان به شدت معکوس شد .حقوق آزادی تجمع و بیان ،توسط طالبان بسیار محدود شد .دسترسی
به مراقبتهای بهداشتی تعلیق کمکهای بینالمللی بیشتر تضعیف شد .با این مقدمه ،پژوهش حاضر
در پی آن است ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حکمرانی دوم طالبان ،با
بهرهگیری از اظهارات ،قوانین و دستورکارهای اعمال شده از سوی ایاالتمتحده به مسئولیت آمریکا
در قبال این وضعیت بپردازد.
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مقدمه
پس از فروپاشی ناگهانی دولت سابق افغانستان و تصرف کابل پایتخت توسطط طالبطان در 11
اوت  ،1111طالبان اعالم کرد که امارت اسالمی افغانستان را که قبالً بین سالهای  1991تطا
 1111در افغانستان قدرت داشت ،مجدداً ایجاد کرده است؛ بطه عبطارت دیگطر افغانسطتان بطه
عنوان نمونهای از کشورهای چند قوم ،چند نژاد ،چند زبان ،چند مذهب ،چند تطاریخ و چنطد
جغرافیا شاهد حکمرانی دوم طالبان و فروپاشی دولت برای ششمین بار در چهلوهشت سطال
گذشته بوده است .در اکتبر  ،1111طالبان از رسانههای افغانستان خواسطت کطه از آنهطا بطه
عنوان امارت اسالمی افغانستان 1یاد کننطد و از عبطاراتی ماننطد «گطروه طالبطان» یطا «جنطا
طالبان» استفاده نکنند ،آن ها همچنین اعالم کردند که تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل
خططود دارنططد و بططه م طردم خططدمات ارائططه مططیدهنططد ) .(CSIS,2021:2; Trofimov,2021از
بهکارگیری مفاهیمی همچون «امارت» و «امیرالمؤمنین» می توان نتیجه گرفت که هدف این
گروه از الگوی حکمرانی ،نظام خالفت است.
پس از خروج نیروهای نظامی ایاالتمتحده ،نیروهطای طالبطان تقریبطاً تمطام افغانسطتان را
تحت کنترل خود گرفتند .هرج ومرج و خشونت مانع از خروج بسیاری از افغانهای در معرض
خطر در فرودگاه کابل شد .طالبان از زمان تصاحب قدرت تنها به تعداد کمی اجازه خطروج از
کشور را داده است .نیروهای طالبان در چندین والیت دست به اقدامات انتقام جویانه از جمله
اعدامهای سرپایی برخی از مقامات سابق و کارکنان نیروهای امنیتی زدهاند .طالبان به خانطه-
های خبرنگاران ،فعاالن و مدافعان حقوق بشر یورش بردهاند .نیروهای امنیتی از زور بطیش از
حد برای سرکوب اعتراضات در چندین شهر استفاده کردهاند .مقامطات طالبطان همچنطین بطه
طور فزایندهای حقوق زنان و دختران را محدود کردهاند .محدودیتهایی را اعالم کردهاند کطه
به پسران اجازه می دهد از کالس ششم و باالتر در مدارس شرکت کنند و تحصیل مخطتلط را
ممنوع کرده اند که در عمل ،مانع از تحصیل بسیاری از دختران و زنان میشطود .درگیطریهطا
منجر به هزاران تلفطات غیرنظطامی ،از جملطه حمطالت هدفمنطد طالبطان و دولطت اسطالمی و
حمالت هوایی ایاالت متحده و دولت سابق شد .جنگ و خشک سالی باعط افطزایش آوارگطان
شده است و نظام اقتصادی کشور و بخش های بهداشت و آمطوزش در حطال فروپاشطی کامطل
هسططتند) .(https://www.hrw.org/asia/afghanistan,2022/4/24ب طر اسططاس ارزیططابیهططای
بین المللی ،افغانستان در حال حاضر با بیش از  12میلیون نفر نیازمند کمک و تقریباً  %91از
). Islamic Emirate of Afghanistan (IEA
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جمعیت ،دارای ناامنی غذایی اضطراری است .نگرانی ویژه در خصوص آسیبپطذیری بطیش از
چهار میلیون آواره داخلی از جمله افرادی که به اقلیتها تعلق دارند و بطیش از  2.1میلیطون
نفر به دنبال پناهندگی در کشورهای همسایه هستند ،وجود دارد.
طالبان برای به رسمیت شناختن بینالمللی و همچنین دریافطت کمطک بطرای جلطوگیری از
یک فاجعه انسانی و اقتصادی در افغانستان تالش مینماید .بطا ایطن حطال هطیو کشطوری هنطوز
طالبان را به صورت یک دولت رسمی به رسمیت نشناخته اسطت)(RFE/RL/Gandhara,2021
و سازمان ملل آن را به صورت بالفعل 1شناسایی نموده است برخی کشورها سفارتهای خطود
را در کابل باز نگه داشتند ،به عنوان مثال چین ،پاکستان ،روسیه ،ایران و قططر)(WSJ,2021
و برخی از آنها از جمله ایاالتمتحده) (USDOS,2021و روسیه با دولت موقت اعالمشده در
تعامل هستند .سبا توجه به تحوالت اخیر افغانستان مسایل بسیار گستردهای مطر میگردد
که به صورت زنجیرهوار در هم تنیده هستند با این حال پرسش محوری نوشتار پیشرو بدین
قرار میباشد :با توجه به اینکه اکنون گروهی در افغانستان به قدرت رسیده است که پیشطینهای
آشکار در نقض حقوق بشر دارد ،حقوق بشر و حمایت از آن چگونه تحقق مییابطد و مسطوولیت
ایاالتمتحده در این زمینه از زمان مذاکرات دوحه تا جلسه اضططراری شطورای حقطوق بشطر در
خصوص وضعیت زنان و کودکان در افغانستان در  1جولیه  1111چگونه بوده است؟
چارچوب مفهومی
پس از تصویب اعالمیه حقوق بشر در بزرگترین مرکز سیاسی دنیا ،سیر سیاسی شطدن ایطن
مقوله در روابط بین الملل شروع و پس از تصویب این اعالمیه در سال  ،1901از سطال 1991
الزم االجرا گردید .در بخش نخست ماده پنجم اعالمیطه حقطوق بشطر ویطن  1992مفروضطات
حقوق بشر را جهانی دانسته و تمام دولتها و ملتها را موظف به رعایت آن نموده اسطت ،در
حقوق و سیاست معاصر ،مفهوم حقوق بشر اغلب به کار گرفتهشده است .با توجه به هسطتی-
شناسیهای متفاوت مدلهای حقوق بشری ،صورتهای مختلفی از ایطن مفهطوم وجطود دارد.
بهطورکلی حقوق بشر بهعنوان ابزارهایی است کطه از طریطق آن آزادیهطای اساسطی افطراد از
سوءاستفاده سایر افراد یا سازمانها میتواند محفوظ گردد .حقوق بشر همه افراد را قطعنظطر
از جنس ،طبقه اجتماعی ،نژاد یا پیشینه نژادی ،مذهب ،عقیده ،فرهنگ ،تابعیت ،جنسیت یطا
هر چیز دیگری که سبب تبعیض گردد ،در برمیگیرد؛ بنابراین ،این باور جهانشطمول وجطود
. De Facto
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دارد که انسانها دارای حقوق هستند ،هرچنطد کطه ایطن جهطانشطمولی در مقولطه تعریطف و
تشریح این حقوق ،به پراکندگی وسیع و گسترده دچار میگردد .تمایزات تاریخی ،تفاوتهای
فرهنگی ،تعارضات اقتصادی ،نگرشهای سیاسی غیر همگون و بنیانهطای فلسطفی نامتقطارن
منجر به این گشتهاند که نتوان از یک واژه نامه یکسان در حیطه حقطوق بشطر اسطتفاده کطرد.
بااین حال ،حقوق بشر از حی ماهیت ،حقوقی است که هر فرد به دلیطل انسطان بطودن از آن
برخوردار است یعنی برای برخورداری از آن حقوق ،صرف انسان بطودن کطافی اسطت ،فطار از
شرایط مختلف اجتماعی و نیز سطح استحقاق آنها ،اما تعیین آن به وسیله افراد یا دولتهطا،
ارتباط وثیقطی بطا نگطرش هطا و رویکردهطای آنطان از بشطر دارد ( )Shestack,1989:73-75در
راستای حفظ احترام به حقوق یا وظایف اشخاص که خواه میتواند یک شطهروند ،اعاطا یطک
خانواده ،کارگر ،بخشی از یک سازمان یا مؤسسه خصوصی یا عمومی باشد .ازآنجاکطه همگطان
از حقوق بشر به دلیل انسان بودنشان برخوردار میباشند و افراد را نطه مطیتطوان کنطار زد ،از
دست داد و یا از بین برد؛ لذا حقوق بشر امطری اجتنطابناپطذیر اسطت .حتطی بطیرحطمتطرین
شکنجهگران و قربانیان درعینحال یک انسان قلمداد میگردند ،اگرچه در عمل شاهدیم کطه
همه افراد از انسان بودنشان بهره نمطیبرنطد؛ بنطابراین ،همطه افطراد بشطر از حقطوقی یکسطان
برخوردارند که باید در تساوی و بهصورت اجتنابناپذیر اجرا گردد .بهطور اصولی ،حقوق بشطر
از واقعیت بشر منتج شده است؛ آنها هدیه از سوی دولتی خاص و یا نظامی قانونی نیسطتند.
جنبه های مختلفی از حقوق بشر به صورت گسترده موردبح قرارگرفته اسطت .ایطن ناشطی از
ریشه های مختلف آنها و همچنین مسیرهایی است که سیاسطت هطای حقطوق بشطر در ططی
سالیان توسعهیافته است .همانطور که هنری استینر و فیلیپ آلستون مطیگوینطد :علطیرغطم
پذیرش گسنرده اصول حقوق بشر در تدابیر و طر های ملی و بینالمللی،توافق کاملی درباره
ماهیت حقوق بشطر و گسطتره اساسطی آن و مبنطای اعتبطار آن وجطود نطدارد ( Steiner and
 )Alston,1996:169-170لذا ،برای مثال ،ما می توانیم حداقل به سطه نسطل از گفتمطانهطای
حقوق بشر اشاره نماییم .آن زمانی که حقوق بشر بهعنوان حقوق مدنی و سیاسی بطهصطورت
اولیه شکل گرفته شد ،این به مطالبات حقوق اجتماعی ،اقتصطادی و فرهنگطی در مرحلطه دوم
بسط پیدا کرد .در نسل سوم ،ما شاهد مطالبات برای حقوق گروهها (برای مثطال بطرای نسطل
بعدی) و حقوق محیطی شاهد هستیم .عالوه بر این ،ابعاد بطینالمللطی حقطوق بشطر بطهططور
روزافزونی مهم شده است بهگونهای که آنها اغلب بخشی از یک مجموعه از هنجارهای بین-
المللی که در پیمانهای بینالمللی بیانشدهاند ،هستند .اینها شامل اعالمیه جهطانی حقطوق
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بشر ،کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بینالمللی حقطوق اقتصطادی،
اجتماعی و فرهنگی هستند.
در جهان امروز ،تأمین صلح و امنیت رابطه مسطتقیمی بطا مسطوله حقطوق بشطر و توسطعه
پایدار دارد .در گذشته تأمین امنیت در توانایی دفاع در مقابل تجاوز خارجی و اسطتقرار نظطم
داخلی بود اما اکنون امنیت در صورتی برقرار میگردد که حقوق بشر ،رفطاه عمطومی و حفطظ
محیط زیست و در واقع توسعه پایدار تحقق یابد .همچنین ابعاد وسیع قواعد بینالمللی حقوق
بشر و رشد نهادهای بینالمللی مجری حقوق بشطر موجطب بطینالمللطی گردیطدن روزافطزون
مفاهیم حقوق بشری شده است و از آنجا که حقوق بشر قابلیت تفسیر موسعی دارد بطالطبع
حوزههای مختلفی را پوشش میدهد و اصل حاکمیت مستقل دولتهطا و ممنوعیطت مداخلطه
در امور داخلی کشورها را تحت الشعاع قطرار داده اسطت و مفطاهیم حقطوق بشطری در تمطامی
گفتمانهای سیاسی و حقوقی دولتها مطر میگردد .ظرفیتهای مثبطت و منفطی بسطیاری
در مفهوم حقوق بشر برای کشورهای مختلف وجود دارد .ازاینروست که امروزه حقطوق بشطر
به صورت یک عامل مؤثر در روابط بینالملل درآمده است و دولتها در تنظیم روابط خود در
این زمینه با محدودیتهای بینالمللی گاه به طور ناخواستهای مواجهانطد .در دنیطای معاصطر،
مسأله حقوق بشر به یکی از بح های مستمر و جدی بطین کشطورها تبطدیل شطده اسطت .در
اکثر اجالسهای بینالمللی ،نشستهای دو جانبه و چندجانبه ،دیدگاههای کشورها نسبت به
مسأله حقوقبشر رد و بدل میشود .گروههای جهانی ،ملی و محلی ،با ایجاد یک شبکه فشطار
و به کارگیری تبلیغات در جهت شرمسارسازی ناقاین حقوقبشر ،موجب شطدهانطد دولطتهطا
نتوانند از زیر بار مسوولیت و جوابگویی در قبال مسائل مربوط به حقوقبشر شانه خالی کنند.
ارزش این تبلیغات و کوشش برای شرمسارکردن دولتهایی که نطاقض حقطوق بشطر هسطتند
نباید ناچیز انگاشته شود .حتی دولتهای خودسر نیز برای اعتبار خود در صحنه بطینالمللطی
اهمیت قائلاند .عالوه بر این ،اندیشه برخاسته از حقوق بشطر دارای چنطان نیطروی اخالقطی و
قدرت بسیج کنندهای است که در جهان امروز نمیتوان در مقابل آن مقاومت کرد.
در روند فزاینده جهانی شدن ،توسعه ارتباطات و رسانهها ،مفاهیم حقوقبشری از یکسطو
میتواند تأثیر مستقیمی بر امنیت ملی کشورها و انسجام داخلی آنها بهویطژه کشطورهای در
حال توسعه داشته باشد و از سوی دیگر احترام و تالش برای ارتقا آن در سطح ملی و جهانی
موجب اعتبار و کسب وجهه و پرستیژ برای دولتها و جوامع انسانی میگطردد .از آنجطا کطه
سیاست خارجی از جمله مواضع حقوقبشری ،منعکسکننده هدفها و طرز تفکر ملطی اسطت
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لذا نظام فکری و هویت تاریخی یک نظام سیاسی در تعیطین سیاسطت خطارجی و دیالماسطی
حقوقبشری آن کشور تأثیر تعیین کنندهای دارد .مطالعه نحوه رفتطار دولطتهطا از جملطه در
زمینه حقوقبشر در نظام بینالملل بر این فرض استوار است که رفتطار آنهطا دارای قاعطده و
نظم خاصی است و مطالعه موردی آن تمایز و تشابه آن را با دیگران مشخص میسازد.
حقوقبشر در افغانستان و واکنش بلوک غرب
در میان نگرانیهای فزاینطده امنیتطی افغانسطتان در دو سطال گذشطته ،بسطیاری پطیشبینطی
می کردند که سقوط والیات افغانستان ،اثرات دومینوواری را درپی داشته باشد .بطا ایطن حطال
هیوکس این انتظار را نداشت که این امر منجر بطه فروپاشطی چشطمگیر دولطت افغانسطتان از
جمله فرار اشرف غنی ،رئطیسجمهطور سطابق افغانسطتان از کشطور در  11اوت  1111گطردد.
پیشی گرفتن سریع طالبان از کابل ،فراتر از انتظطارات همطه کارشناسطان ،افغطانهطا از جملطه
مقامات ارشد دولتی ،ایاالتمتحده و متحدان ناتو آن ،کشورهای منطقه و حتی خطود طالبطان
بود) .(Barnes,2021اکنون طالبان بطا چطالشهطای فطوری در خصطوص مشطروعیت ،امنیطت،
حکومتمداری و نحوه مدیریت نیازهای بشردوستانه مردم عادی افغان روبروست.
مردم افغانستان در یک بحران انسانی قرار دارند .توانایی محطدود مطردم بطرای بطه دسطت
آوردن پول نقد ،همراه با از دست دادن شغل و ماه ها عدم پرداخطت حقطوق بطه صطدها هطزار
کارمند دولتی و اعاای نیروهای امنیتی ،وضعیت وخیم ناشی از خشک سالی ططوالنی مطدت،
اثرات کووید  ،19همهگیری و جابجایی گسترده مردم به دلیل خشطونت را تشطدید مطیکنطد.
اکثر مرزها و گذرگاهها برای سفر و تجارت بسته هستند .قیمت کاالهطای روزانطه بطین  21تطا
 91درصد افزایش یافته است) .(Mackenzie,2021سازمان ملل متحد هشدار داده اسطت کطه
 91درصد خانواده ها غذای کافی ندارند و ناامنی غذایی با نرخی مشابه در مناطق روستایی بر
مردم شهرها تأثیر مطیگطذارد) .(United Nations, 2021پطنج کشطور  -آلمطان ،نطروژ ،قططر،
اندونزی و ازبکستان که در مجموع به عنوان «کوئینت »1شناخته می شطود ،نقطش مهمطی در
حمایت از گفتگوهای بین طالبان ایفا کرده اند .قطر ،میزبان دور اول مطذاکرات بطین االفغطانی
بود که در  11ساتامبر  1111آغاز شد .در  19می  ،1111اتحادیه اروپطا حمایطت سیاسطی و
مالی خود را از افغانستان مشروط به رعایت اصول کلیدی از جمله «حفاظت از دسطتاوردهای
دموکراتیک و حقوق بشر که از سال  1111به دست آمده است» تأیید کرد .با آغاز مطذاکرات
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بیناالفغانی ،شماری از کمککنندگان افغانستان سخنرانی کردند و خواستار روند رسطیدگی و
حمایت از حقوق بشر شد .نماینده عالی اتحادیه اروپطا جطوز بطورل 1بیطان داشطت کطه ایطن
فرآیند «باید دستاوردهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی  ...از سال  ،1111به ویژه در حقطوق
زنان حفظ شود ».هایکو ماس ،1وزیر خارجه آلمان گفت کطه افغطان هطا «مطی خواهنطد نطه در
تووری ،بلکه در عمل حاکمیت قانون و حقوق بشر را رعایت کنیطد» او خاطرنشطان کطرد کطه
«تداوم حمایتهای بینالمللی به پایبندی به حقوق اساسی و نظم قطانون اساسطی افغانسطتان
بستگی دارد ».وزیر خارجه نطروژ اینطه اریکسطن سطوراید 2گفطت «اینکطه ایطن فراینطد ،زنطان،
قربانیان ،اقلیت ها و سایر ذینفعان را در نظر بگیرد مهم بوده و برای اجرای موفقیتآمیطز هطر
توافق الزم است» و از مذاکرهکنندگان خواست «عدالت را بطرای قربانیطان درگیطری تاطمین
نمایند» و بیان داشت «به اینکه این فرآیند مشارکت مطؤثر زنطان را دربرگیطرد توجطه زیطادی
خواهد شد» .در  12تا  10نوامبر ،کمک کنندگان افغانستان و بانطک جهطانی در ژنطو مالقطات
کردند و در مورد کمکهای مجدد ،از جمله شرایط حقوق زنان و پیشنویس ططر اقتصطادی
برای افغانستان پس از توافق بح و گفتگو کردند.
حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان
بر اساس شاخص ساالنه که واحد اطالعات نشریه اکونومیست منتشطر کطرده اسطت ،در حطال
حاضر بیش از یک سوم جمعیت جهان تحت حکومتهای استبدادی به سر مطیبرنطد کطه در
آخر این فهرست کره شمالی ،میانمار و افغانستان تحطت کنتطرل طالبطان قطرار گرفتطه اسطت.
پرواضح است که وضعیت بشردوستانه افغانستان ،از زمان تصرف طالبان شکننده شطده اسطت
به گونهای که انتظار میرود نیازهای بشردوستانه به میزان قابلتوجهی افزایش پیطدا کنطد .در
شرایط کنونی طالبان میتواند تالشهای بشردوستانه را محدودتر کند ،مانع تحویل کمک هطا
شود و ایمنی کارکنان بشردوستانه را به خطر بیندازد .سازمان ملل متحد تعهد خود را بطرای
ماندن ،ارائه کمکها و حمایت از پاسخهای بشردوستانه را در افغانستان تأییطد کطرده اسطت و
اظهار داشت که «جامعه بشردوستانه  -چه سازمان ملل متحد و چه سازمانهای غیردولتی -
همچنان متعهد به کمک به مطردم در افغانسطتان هسطتند» (U.N. Assistance Mission in
) .Afghanistan,2021/8/17همچنین خواستار کاهش شدید خشطونت و آتطش بطس دائمطی
1
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شده و نگرانیهای خود را در مورد تلفات غیرنظامیان و نیاز به دسترسی بشردوستانه به افراد
نیازمند برجسته کرده است .دیدهبان حقوق بشر و مؤسسه حقوق بشر در دانشگاه ایالتی سن
خوزه 1اعالم کردند که حکومت طالبان تأثیر مخربی بر زنان و دختطران افغطان داشطته اسطت.
حلیمه کاظم استویانوویو ،1یکی از اعاای هیوت علمی مؤسسه حقطوق بشطر دانشطگاه ایطالتی
سن خوزه و پژوهشگر حوزه افغانستان ،گفت« :زنطان و دختطران افغطان بطا نطابودی حقطوق و
رؤیاهططای خططود و بططه خطططر افتططادن بقططای اساسططی خططود مواجططه هسططتند .آنهططا در میططان
سوءاستفاده های طالبان و اقدامات جامعه جهانی که افغان هطا را هطر روز بطه ناامیطدی بیشطتر
می کشاند ،گرفتار شطده انطد (https://www.hrw.org,2022/1/18) ».بیشطتر زنطان بطه دلیطل
سیاستهای طالبان که دسترسی زنان به کار را محدود میکند ،شغل خود را از دست دادنطد،
کاری که در موارد بسیاری تنها درآمطد خطانواده محسطوب مطیگردیطد ،همچنطین بطه دلیطل
سیاستهای طالبان از ادامه تحصیل بازماندهانطد و محطدودیت هطایی را در خصطوص پوشطش
متحمل شدهاند .هدر بار ،معاون مدیر حقوق زنان در دیدهبطان حقطوق بشطر 2گفطت« :بحطران
برای زنان و دختران در افغانستان بدون هیو پایطانی در حطال افطزایش اسطت .سیاسطت هطای
طالبان به سرعت بسیاری از زنان و دختران را به زندانی مجازی در خانطه هطای خطود تبطدیل
کرده است و کشور را از یکی از با ارزش ترین منابع خود یعنی مهارت ها و استعدادهای نیمطی
از زنان محروم کرده است»).(Barr,2022
از زمان تصرف کشور افغانستان در  11اوت  ،1111طالبان محدودیت هطای سطختی را بطر
حق کار زنان اعمال کرده ،تحصیالت متوسطه را برای دختران در بیشتر نقاط کشطور ممنطوع
کرده و زنان حاضر در اعتراض صلحآمیز را مورد ضرب و شتم قطرار دادهانطد .مقامطات طالبطان
رسانه ها را به شدت محدود کرده انطد و خبرنگطاران را بازداشطت و مطورد ضطرب و شطتم قطرار
دادهاند .نیروهای طالبان مقامات سابق دولتی را به زور ناپدید نمودهاند .در  12ژانویطه ،1111
در جریان گفتگو در اسلو ،نروژ ،بین مقامات طالبان و چندین دولت غربطی ،هطدی خطاموش،0
فعال افغان ،علناً از امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان خواست کطه «هطم اکنطون تلفطن
خود را بردارید و با کابطل تمطاس بگیریطد [و] دسطتور آزادی فطوری زنطان بازداشطت شطده را
بدهید») .(Gossman,2022با توجه بطه اهمیطت حقطوق بشطر در شطرایط کنطونی افغانسطتان،
1
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شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در  1جولیطه  1111جلسطه اضططراری را در خصطوص
حقوق بشر و زنان در افغانستان برگزار نمود .برخی از سخنرانان گفتند کطه وضطعیت بحرانطی
بشردوستانه بازتابی از تهاجم نظامی شکست خورده توسطط ایطاالت متحطده و جنایطات علیطه
بشریت است .ایاالت متحده مسوولیت اصلی وضعیت افغانستان را بر عهده داشت .کشطورهای
غربی به اقدامات قهری یکجانبه علیه افغانستان ادامه دادند .اینها غیرقانونی بودند و بایطد فطوراً از بطین
بروند و یک راه حل مسالمتآمیز با احترام به حاکمیت افغانستان ،با رعایت منشور ملل متحطد ایجطاد
شطططططود (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/human-rights-council-holds-
 .)urgent-debate-human-rights-women-and-girlsشایان ذکر است که شطورای حقطوق بشطر در
 10اوت  1111نیز در سی و یکمین نشست ویژه حقوق بشطر ،بطه وضطعیت جطدی حقطوق بشطر در
افغانسططتان پرداخططت کططه بططه تصططویب قطعنامططه «تقویططت ارتقططاء و حمایططت از حقططوق بشططر در
افغانستان») (A/HRC/S-31/L.1بدون رأیگیری انجامید .همچنین کمسیون حقطوق بشطر در ططی
سالهای فعالیت خود در  11مورد یعنی در ططی جلسطات  09تطا  ،19بطه وضطعیت حقطوق بشطر در
افغانستان پرداختطه بطود).(https://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&c=2&t=4
مجمععمومی سازمان ملل نیز  11جلسه به محوریت وضعیت حقوق بشر در افغانستان برگزار نموده اسطت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در طی سالهای فعالیت خود تطاکنون  1جلسطه را بطه محوریطت موضطوع
افغانستان داشته است(https://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=3&c=2&t=11).
طالبان هم در کابل و هم در والیات ،خبرنگاران محلی را مورد ضرب و شطتم قطرار داده و
مقامات دولتی سابق ،از جمله کسانی را که علیه این گروه صحبت می کردند ،کشته اند .چنین
وحشیانه و قتلهای انتقامجویانه نشانههای شومی از اتفاقطات آینطده اسطت .نورالطدین ترابطی،
وزیر دادگستری سابق طالبان که اکنون زندان های افغانستان را اداره می کند ،اخیراً گفت کطه
دولت قطع عاو و اعدام را به عنوان مجازات بطازمی گردانطد) .(Francis,2021اقطدامات اخیطر
طالبان نشان میدهد که آن ها به واقعیتهای ملی و بینالمللی توجه ندارند .افغانها به دلیل
فساد ،ناامنی و حکومت داری بد از حکومت غنی ناامید بودند .با این حال ،آن ها بطه پیشطرفت
ملی ،از جمله آزادی بیان و تعقیب تحصیل و زندگی بهتر اعتقاد داشتند و پرچم سه رنطگ را
نماد اتحاد و امید می دیدند .افغان ها حق داشتند که در والیات و کابل از حکومت قبلی انتقاد
کنند .عدم اطمینان در مورد آینده ،زنان افغان را به تظاهرات شجاعانه در برابر دیکتاتورهطای
طالبان و مداخله آشکار پاکستان سوق داده است .در رسانههطای اجتمطاعی ،رونطدهای منفطی
فزایندهای علیه طالبان به ویژه در میان جوانان افغان مشاهده مطیشطود .تصطمیم بطه معرفطی

  12فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،س  ،22ش  ،117بهار 1411

عبای سیاه در مؤسسات آموزشی باع شد تا کماین رسطانه هطای اجتمطاعی #لبطاس مطن را
لمس نکن که در آن زنان افغان در سراسر جهان عکس های خود را بطا پوشطیدن لبطاس هطای
سنتی و رنگارنگ منتشر کردند) .(Glinski,2021سخنگوی برنامه جهانی غذا ،تامسون فطری،
در  10ساتامبر  1111اشاره داشت که بیش از  %91از خانوادهها در افغانستان در جسطتجوی
غذای کافی هستند و با نزدیک شدن زمستان ،آژانسهای امدادی قبل از آنکه دیر شطود بایطد
بیشتر تالش کنند .ریک برنان نیز در  19اوت  1111بیان داشت :با کاهش ذخایر پزشکی در
افغانستان و وقایع رویداده در کابل در اثر حملطه تروریسطتی ،سطازمان بهداشطت جهطانی بطه
بررسی راههای تحویل لوازم مورد نیاز به کشور ادامه میدهد.
ینس الرک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سطازمان ملطل متحطد در  21اوت
 1111درحالیکه اکثر دولتهای غربی خروج خود از افغانستان را کامل کردهاند ،دفتطر امطور
بشردوستانه سازمان ملل متحد تأکید میکند که آنها به طور کامل قصطد مانطدن و تحویطل
کمکهای الزم به نیازمندان را دارند .عملیات همچنان ادامه دارد و سطازمان ملطل متحطد در
این سال به هشت میلیون نفر کمک کرده است .کمیته بینالمللی صطلیب سطر کطه از سطال
 1919در افغانستان بوده و در سراسر کشور (از جمله در مناطق تحطت کنتطرل طالبطان) بطه
کمکرسانی مشغول بوده است ،قصد دارد به همراه جمعیت هاللاحمر افغانستان بطه تطالش-
های خود ادامه دهد .قبل از تسلط طالبان نیز افغانستان با بحران انسطانی شطدید روبطرو بطود.
تخمین زده میشود که  11.0میلیون نفر (از جمعیت تخمین زده شده بین  21تا  01میلیون
نفر) به کمکهای بشردوستانه و حفاظتی ،نیاز داشتند از این تعداد بیش از  2.0میلیطون نفطر
آواره شدهاند .در سال  ،1111تخمین زده میشود که یک سوم جمعیت با سطح اضططراری و
بحرانی ناامنی غذایی روبرو بودهاند ،در  19مورد از  20استان ،سطح اضطراری سوءتغذیه حاد
وجود دارد (UNOCHA,2021).جمعی از کارشناسان حقوقبشر سازمان ملطل متحطد در 19
ژانویه  1111اظهار داشتند که رهبران طالبان در افغانستان در حال نهادینه کردن تبعطیض و
خشونت مبتنی بر جنسیت در مقیاس وسیع و سیستمیک علیه زنان و دختطران هسطتند .در
گزارش سازمان ملل با عنوان «بررسی سال  :1111بطا وجطود محطدودیتهطای سطفر ،تعطداد
پناهندگان و مهاجران افزایش می یابد» به این مطلب اشاره شده است که میلیونهطا نفطر در
افغانستان آواره شدهاند .حتی قبل از تسلط طالبطان بطر افغانسطتان در مطاه اوت ،بطدتر شطدن
وضعیت امنیتی در این کشور به این معنی بود که بیش از یک چهارم از یک میلیطون نفطر تطا
ماه جوالی خانههای خود را ترک کرده و تعداد کل آوارگطان داخلطی را بطه  2/1میلیطون نفطر
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رساندند .پس از تسلط طالبان که سرعت آن بسیاری از ناظران را غافلگیر کرد ،سطازمان ملطل
متعهد شد که در کشور بماند تا به کسانی که تحت تطأثیر بحطران انسطانی عمیطق و در حطال
وقوع است ،کمک کند.
مارتین گریفی در  11دسامبر  1111اذعان داشت که «اقتصاد افغانستان در سقوط آزاد
است و اگر فوراً اقدام قاطعانه و دلسوزانه ای انجام نشود ،ممکن است تمطام مطردم را بطا خطود
فرو ببرد»«با متوقف شدن حمایتهای توسعه بینالمللی ،خدمات اجتماعی اساسی کطه همطه
افغانستانی ها به آن وابسته هستند در حال سقوط است .تطا اواسطط سطال آینطده و براسطاس
معیارهای فقر جهانی میزان فقر به  %99جمعیت میرسد .همچنین در عرض یک سال%21 ،
از تولید ناخالص داخلی افغانستان ممکن است به طور کلی از بین برود ،در حالی که بیکطاری
مردان ممکن است دوبرابر شود و به  %19برسد ».فیلیاطو رانطدی در  9دسطامبر  1111بیطان
داشت که وضعیت افغانستان به طور واضح قابل توجه است .برای مثال از  29میلیطون نفطری
که در افغانستان زندگی میکنند 12 ،میلیون نفر بطا گرسطنگی شطدید روبطرو هسطتند و 2.1
میلیون نفر به دلیل مخاصمات آواره شدهاند که  911هزار نفر از آنها تنها مربطوط بطه سطال
جاری است .سامانتا مورت در  11نطوامبر  1111بیطان داشطت کطه بطرای بطیش از  91سطال،
یونیسف در سراسر افغانستان حاور داشته است .حدود  11.1میلیون نفر در سراسر کشور بطا
ناامنی غذایی روبرو هستند و آنها نمیتوانند به غذای مقرون به صرفه یطا مغطذی دسترسطی
داشته باشند .از  21میلیون نفری کطه در افغانسطتان زنطدگی مطیکننطد ،حطدود  10میلیطون
کودکانی هستند که در ناامنی غذایی قرار دارند .این روزها در افغانسطتان کطودکی کطردن بطه
معنای واقعی وجود ندارد .همه چیز در مورد بقا و پشتِسرگذاشتن روز بعطد اسطت .یونیسطف
بسیار نگران است زیرا آنچه ما میبینیم حدود  2.1میلیون کودک مبتال به سوءتغذیه حطاد و
 1.1میلیون کودکی است که در معرض خطر مرگ بطه دلیطل سطوءتغذیه قطرار دارنطد .مطوارد
سوءتغذیه شدید  %11افزایش یافته است .این بحران از  11اوت شروع نشده ،بلکطه کشطور در
 01سال گذشته نوعی ناامنی یا مخاصمه را تجربه کرده است .حال بطه دلیطل خشطکسطالی،
برداشت ضعیف ،افزایش قیمت مواد غذایی و ماندن زنان در خانه ،بسیاری از خانوادهها منبطع
اصلی درآمد خود را از دسطت دادهانطد») .(Mort,2021درگیطریهطای مرگبطار و بحطرانهطای
سیاسی رنج بشر را در مقیاسی خیره کننده افزایش دادهانطد .بطه دلیطل درگیطری و خشطونت،
بیش از  11میلیون نفر مجبور به ترک خانههای خود شده انطد و تقریبطاً  90میلیطون نفطر بطا
گرسنگی شدید روبرو هسطتند .در دهطه گذشطته شطاهد افطزایش جنطگ و خشطونت سیاسطی
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بوده ایم ،با این حال این تنها عامل زمینه ساز این روند نیست .بسیاری از بازیگران  -رهبطران،
دولت ها و گروه های مسلح غیردولتی  -در حال عمیق تر کردن بدبختی انسطانی بطرای تحقطق
اهداف خود هستند و با این کار اغلب عمداً به غیرنظامیان آسیب می زنند یا از تاکتیطک هطای
سیاسی یا نظامی علیرغم هزینههای انسانی هنگفت استفاده میکنند International Crisis
) .)Group,2022درگیریها و بالیای طبیعی(اخیطراً شطرایط خشطک سطالی) نیازهطای مطداوم
بشردوستانه را برانگیخته و در نتیجه باع آسیبپطذیری مطزمن در بطین عمطوم مطردم شطده
است .نقض سیستماتیک قوانینبینالمللی بشردوستانه و حقوق بینالملل حقطوقبشطر توسطط
طالبان و سایر گروههای مسلح از حمالت عمدی به مراکز بهداشتی و آموزشی گرفته تا قتل-
های هدفمند و بهکارگیری اجباری کودکان به عنطوان سطرباز کطودک متغیطر اسطت .تشطدید
درگیریها در ماههای اخیر منجر به افزایش تعداد مجروحین در میان افغطانهطا شطده اسطت.
عالوه بر این ،ویروس کرونا وضعیت بشردوستانه را تشدید کرده است .در  10دسطامبر 1111
دولتهای ایاالتمتحطده آمریکطا ،اسطترالیا ،بلژیطک ،بلغارسطتان ،کانطادا ،کرواسطی ،دانمطارک،
استونی ،نماینده عالی اتحادیه اروپطا در امطور خطارجی و سیاسطت امنیتطی ،فنالنطد ،فرانسطه،
گرجستان ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،لتونی ،لیتوانی ،هلند ،نیوزلند ،مقدونیه شطمالی ،نطروژ ،لهسطتان،
پرتغال ،رومانی ،اساانیا ،سوئد ،سوئیس ،بریتانیا و اوکراین بیانیطه مشطترکی در مطورد قتطلهطا و
ناپدید شدنهای اجباری در افغانستان منتشر نمودن و در آن نگرانی عمیق خطود را نسطبت بطه
نقططض جدیططد حقططوق بشططر عنططوان داشططتند و خواسططتار پاسططخگویی طالبططان در ایططن خصططوص
شدند) .(U.S. Department of States,2021حال این پرسش مطر میشود که ایاالتمتحطده
جهت فشار بر طالبان جهت پایبندی به موازین حقوق بشر چگونه میتواند عمل نماید؟
مسئولیت ایاالتمتحده آمریکا
با وجود نزدیک به نیم قرن منازعه در افغانستان ،آغاز مذاکرات «صلح دوحه» در سال ،1111
امیدواری هایی را برای تحقق اولین قطدم در راه تحقطق صطلح آفریطد کطه بطا فروپاشطی نظطام
جمهوری و تسلط دوباره طالبان ،به موضوعی دستنیطافتنی بطدل شطده اسطت .در  19فوریطه
 ،1111تیم مذاکره کننده ایاالت متحده به رهبری سفیر زلمی خلیل زاد با رهبران طالبان در
دوحه ،قطر توافقنامهای منعقد کرد که در آن شرایط خروج نیروهطای آمریکطایی تطا مطاه مطی
 1111مشخص شده بود )(Human Rights Watch,2021با این حال ،از نظر منافع ،سازمان-
مللمتحد و کشطورهای قدرتمنطد عاطو آن همچنطان در پطی «بطا ثبطات کطردن» کشطورهای
شکنندهای هستند که منابع بیثباتی و افراطگرایی خشونتآمیز تلقی مطیشطوند (Karlsrud,
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 2017, 2019).این دیدگاه تا حدی با تجربیات ایطاالتمتحطده در عطراق و افغانسطتان همطراه
است (  .)Muggah, 2014:1–2در خصوص روابط دوجانبه ایاالت متحده و افغانسطتان در 11
ژانویه  ،1111بیان شده است که کمکهای توسعهای ایاالت متحده بر ارتقای صلح ،اتکطا بطه
خود و ثبات از جمله از طریق برنامههایی برای افطزایش رشطد اقتصطادی از طریطق اسطتراتژی
تجاری صادرات محور متمرکز است .افطزایش ظرفیطت نهادهطای غیرنظطامی ،بهبطود عملکطرد
سیستم عدلی و قاایی و کمک به دولت برای حفظ و بهبطود دسطتاوردهای دهطه گذشطته در
زمینه صحت ،آموزش و حقوق زنطان .ایطاالت متحطده همچنطین از جامعطه مطدنی افغانسطتان
حمایت میکند ،احترام به حقوق بشر را افزایش می دهد ،به مبارزه با تجارت غیرقانونی مطواد
مخدر کمک می کند و بطه ارائطه حمایطت هطای بشردوسطتانه قابطل توجطه ادامطه مطیدهطد (
 .)https://www.state.gov/u-s-relations-with-afghanistanبا اینحال در عمطل شطاهدیم
که به دلیل خروج غیرمسووالنه آمریکا از افغانستان ،وضعیت حقوق بشر ملتهطب تطر از پطیش
گردیده است .ایاالت متحده از برداشتن محدودیت هطا بطر فعالیطت هطای اقتصطادی افغانسطتان
محتاط است ،حتی در شرایطی که مقامات آمریکایی اذعان میکنند که تحریمها تطالشهطای
بشردوستانه را تاعیف می کنند ،زیطرا واشطنگتن چنطین محطدودیت هطایی را یکطی از معطدود
اشکال اهرم فشار خود و به دلیل ناخوشایند بودن سیاسی موضع مالیطم تطر در قبطال طالبطان
میداند) .(Pradhan and Smith,2022گزینههای سیاستی مختلفی در ایطاالتمتحطده وجطود
دارد که ممکن است به آن اجازه دهد تا طالبان را بطرای حمایطت از حقطوق بشطر در افغانسطتان
تحت فشار و متقاعد نماید و اینگونه از مردم افغانستان محافظت کند .الزم بطه ذکطر اسطت کطه
ایاالتمتحده باید در این مسیر از تجربیات و اشتباهات گذشته خود از جمله در عطراق اسطتفاده
نماید و با استفاده از اطالعات طبقهبندی شده و منابع باز اطالعاتی و تحلیلهطای غیرحزبطی ،از
رئیسجمهور ،کنگره ،وزارت خارجه ،یو اس اید 1و ارتش ایاالتمتحده کمک بگیطرد .همچنطین
بهرهگیری از تجربه اتاقهطای فکطر ،سطازمانهطای غیردولتطی و سطایر سطازمانهطای خطارجی و
دسترسی به متخصصان مطیتوانطد در ایطن زمینطه راهگشطا باشطد (cordesman,2021).اگرچطه
توانایی ایاالتمتحده برای القای واقعی ،تعهدات یا اقدامات قوی یا مداوم حقوق بشر قابطلبحط
است با اینحال میتوان به موارد زیر به عنوان گزینههای پیش روی ایاالتمتحده اشاره نمود:

. USAID
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الف) ایاالت متحده میتواند به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت رسمی افغانسطتان
از سوی ایاالت متحده  -یا روابط دیالماتیک با دولت پس از به رسمیت شناختن رسطمی – را
بر اساس معیارهایی که شامل احترام به حقوق بشر است ،مشروط نماید و همچنین بسته بطه
اقداماتی که طالبان در رابطه با حقوق بشر انجام میدهد ،به حفظ ،افزایش یا کاهش تحطریم-
های آمریکا باردازد .در این راستاست که مقامات دولت بایدن اعالم کردهاند که اگطر طالبطان
«از حقوق اولیه مردم افغانستان حمایت نکنند») (U.S. Department of Stateتحریمها لغطو
نمیشوند و همچنین اظهار داشتهاند که دولت ممکن است به رسمیت شناختن طالبان را بطه
حقوق بشر مشروط کند .از اینروست که ایاالت متحده در حال همکاری با متحدان و شرکای
خود در مورد مسوله شناسایی است که در این زمینه اقدامات و تعهدات طالبان نقش پررنگی
ایفا مینماید .در بیانیه سران گروه  9در  10اوت  1111آمطده اسطت کطه طالبطان «در قبطال
اقدامات خود» در زمینه حقوق بشر« ،به ویژه در مورد زنان ،دختطران و اقلیطتهطا» پاسطخگو
خواهند بود و «مشروعیت هر دولت آینده» در افغانستان با رعایت تعهطدات و تعهطدات بطین-
المللی توسط طالبان مرتبط خواهد بود) .(G7uk,2021گزارش نقض حقوقبشر در افغانسطتان
تحت کنترل طالبان ممکن است چشم انداز تحریمهای هدفمند آمریکا علیه ناقاطان حقطوق-
بشر را افزایش دهد.در این خصوص باید بیان داشت که از آنجایی که طالبان با زور قطدرت را
در دست گرفتند و درخواستهای بین المللی و داخلی برای تشکیل دولت فراگیر و حمایت از
حقوق بشر و آزادی مطبوعات ،بیان و اجتماعات را نادیده گرفتند ،برای جامعه جهانی دشطوار
خواهد بود که به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد .همانطور که غالم اسقزی که
از سوی حکومت غنی به عنوان نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد منصوب شده
بود ،در توییتر نوشت 19 ،عاو کابینه از  22عاطو کابینطه طالبطان در فهرسطت تحطریم هطای
سازمان ملل قرار دارند .در آینده قابل پیش بینی ،بعید است که اکثطر کشطورها روابطط عطادی
دولت با دولت با این دولت موقت داشته باشند .با اینحال ،تعامل جامعطه جهطانی بطا طالبطان
ضروری است و به رسمیت شناختن دیالماتیک دولت جدید و تعامل با آن ،بایطد مبتنطی بطر
شرایط باشد .جامعه بین المللی باید برای دسترسی به ارسال کمک هطای بشردوسطتانه ،پایطان
دادن به قتل ها و مجازات های غیرقانونی و آزار و اذیت مقامات دولتی سابق ،بطرای دسترسطی
دختران به آمطوزش و اجطازه دادن آزادی رفطت وآمطد افغطان هطا بطه افغانسطتان و بازگشطت از
افغانستان ،تالش کند .جامعه بین المللی باید یطک سطازوکار شطخص ثالط بطرای نظطارت بطر
اقدامات طالبان در مورد حقوق بشطر ،آزادی تجمطع و آزادی بیطان ایجطاد کنطد .چنطین نهطاد
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نظارتی باید مسوول گزارش در مورد سوءاستفاده و مجازات مقامات دولتطی سطابق ،کارکنطان
امنیتی و مدافعان حقوقبشر باشد .افغان ها و جامعه بین المللی بایطد از طالبطان بخواهنطد کطه
مشروعیت بیشتری برای حکومت خود ایجاد کنند .طالبان می توانند این کار را از طریق سطاز
و کارهای مختلف انجام دهد از جمله با برگزاری لویه جرگهای که یک دولت موقطت را تأییطد
کند ،ساس راه را برای انتخابات و یک سیستم حکومتی نماینده آینده هموار گطردد .طالبطان
باید سازوکار خوبی را با سازمان های بین المللی برای توزیطع کمطک هطای بشردوسطتانه ایجطاد
سازد تا فوراً به کمبود مواد غذایی در مناطق دورافتطاده افغانسطتان و همچنطین در شطهرهای
بططزرگ رسططیدگی شططود ،قبططل از اینکططه نططاامنی غططذایی بططه یططک فاجعططه ملططی تبططدیل
شود ).(Miakhel,2021
ب) قانون حسابرسی جهانی حقوق بشطر مگنیتسطکی 1بطرای قطوه مجریطه فرصطت اعمطال
تحریمهای اقتصادی و روادید بر افراد یا نهادهای مبتنی بر حقوق بشطر را فطراهم مطیآورد .فرمطان
اجرایی  12111که این قانون را اجرا و بر اساس آن عمل میکنطد ،دامنطه وسطیعی بطرای تحطریم
شبکههای مرتبط افراد و اشخاص فراهم میکند .یطک مطاده مکطرر در ، SFOPSبخطش ، (c)912
مجازات روادید عمومی علیه مقامات خارجی و همچنین خانواده نزدیک آن هطا را بطه دلیطل نقطض
فاحش حقوق بشر پطیشبینطی کطرده اسطت) .(Liana and Weber,2020همچنطین قطوه مجریطه
همچنین میتواند به طور بالقوه از قدرت اضطراری ریاست جمهوری برای ایجاد رژیم تحطریمهطای
ویژه افغانستان استفاده کند که نقض حقوق بشر را مورد هدف قرار دهد.
ج) کمکهای خارجی یکی دیگر از ابزارهای ممکن برای ارتقاء حقوق بشطر در افغانسطتان
تحت کنترل طالبان است که میتواند به کار گرفته شود .حقوق بشر و سطایر شطرایط ممکطن
است ایاالت متحده را وادار به کاهش یطا حطذف کمطک بطه افغانسطتان در پطی سطقوط دولطت
افغانستان کند .بر اساس مقررات حقوقی ،ایاالتمتحده میتواند ارائه کمک به کشطورها را بطر
اساس حقوق بشر محدود نماید .از جمله بر اساس قانون کمکهای خطارجی  ،1911کمطک-
های امنیتی و توسعهای را برای «هر کشوری که دولت آن در نقض فطاحش حقطوق بشطر بطه
رسمیت شناخته شده بینالمللی دست داشته باشد» محدود میکند.

). Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Title XII, Subtitle F of P.L. 114-328
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د) کنگره میتواند از طریق مقامطات جهطانی ،اشطخاص خطارجی را از روش «نطام بطردن و
رسوایی» 1افراد ناقض حقوق بشر و جلوگیری از چنین اقداماتی در آینده و ارتقاء پاسطخگویی
در بین افراد مورد تحریمهای مبتنی بر حقوق بشر قرار دهد .همچنین کنگره میتواند از قطوه
مجریه سؤاالتی نظیر موارد زیر را مطالبه نماید:
چه اقدامات یا تعهدات حقوق بشری خاصی از طالبان درخواست میشود و ایاالت متحطده
چگونه اعتبار هرگونه تعهد را ارزیابی میکند؟ ایاالت متحطده در واکطنش بطه آن چطه اقطدامی
انجام خواهد داد؟ تالشهای ایاالتمتحده برای اعمال نفوذ بر طالبان تا چطه میطزان از سطوی
اقدامات دیگر بازیگران مانند چین و روسیه خدشهدار میگردد؟ اگر ایاالتمتحده تحریمهطا را
به دلیل نگرانی از حقوق بشر حفظ یا افزایش دهد ،عواقب غیرقابلپیشبینی بشردوسطتانه یطا
سایر عواقب آن چه خواهد بود و چگونه میتوان این پیامدها را کاهش داد؟ چه برنامطه هطایی
برای دموکراسیسازی و کمکهای خارجی حقوق بشطر در زمینطه افغانسطتان تحطت کنتطرل
طالبان وجود دارد؟ در این راستا سناتور برنی سندرز در  11ژانویه  1111در تطوئیتر نوشطت:
« افغانستان با یک فاجعه انسانی روبروست .من از دولت بایدن می خواهم که فطوراً میلیاردهطا
دالر پول مسدود شده دولت افغانستان را برای کمک به رفع این بحران و جلوگیری از مطرگ
میلیون ها نفر آزاد کند») .(Sanders,2022در این راسطتا ،جطو بایطدن فرمطان اجرایطی بطرای
مصرف  9میلیارد دالر دارایی مسدود شده افغانستان را صطادر کطرد .او فرمطان اجرایطی را روز
جمعه  11فوریه  1111اماا کرد) (whitehouse,2022که راه را بطرای اختصطاص  9میلیطارد
دالر از داراییهای مسدود شده افغانستان در آمریکا برای کمکهای بشردوستانه و ایجاد یطک
صندوق امانت برای جبران خسارت قربانیان  11ساتامبر هموار میکند .دولت طالبان امیدوار
بود که این پول در نهایت در اختیار بانک مرکزی تحت کنترل ایطن گطروه قطرار بگیطرد .ایطن
فرمان از نهادهای مالی ایاالتمتحده می خواهد از دسترسی به  2.1میلیارد دالر ایطن پطول را
برای کمکهای بشری و نیازهای اولیه و  2.1میلیارد دالر دیگر را برای پرداختهطای مربطوط
به دعاوی حقوقی قربانیان تروریسم مورد استفاده قرار دهند .در ایطن خصطوص ایلهطان عمطر،
عاو دموکرات مجلس نمایندگان در  11فوریه  1111در توئیتر نوشت «من مطی ترسطم کطه
نتیجه نهایی ضبط این پول (پول سارده گذاری بانک ملطی افغانسطتان در نیویطورک) آسطیب
بیشتر به افغانهای بیگناه وارد کند که قبالً بسطیار آسطیبدیطدهانطد») .(Omar,2022در 11
آوریل  1111نیز جمعی از کارشناسان حقوقبشر سازمان ملل متحد که از وضطعیت بحرانطی
. Name and Shame
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بشردوستانه در افغانستان نگران شدهاند از ایاالتمتحده خواستند تا به مسدود کردن دارایی-
های خارجی افغانستان پایان دهد .این گروه از کارشناسان بیان کردند کطه بانطک افغانسطتان
بیش از  9میلیارد دالر ذخایر بلوکهشده دارد که میتواند برای ارائه کمکهای بشردوستانه به
دهها میلیون نفر در کشور مورد استفاده قرار گیرد .کارشناسان اظهار داشتند علیرغم اعمطال
معافیتهای بشردوستانه از تحریم های افغانستان که شورای امنیت سازمان ملطل در دسطامبر
گذشته با آن موافقت کرد ،پیشرفت قابلتوجهی در کمکهای مالی یا تجاری بطه ایطن کشطور
حاصل نشده است ،زیرا بسیاری از بانکهای خطارجی نگطران نقطض محطدودیت تعیطینشطده
بودند .این کارشناسان که به شدت نگران وقوع بحران انسانی در کشور هستند ،افزودنطد کطه
این رویه جان بیش از نیمطی از جمعیطت کشطور را در معطرض خططر جطدی قطرار مطیدهطد.
همچنین درحالیکه خشونت مبتنی بر جنسیت تهدیدی طوالنی مدت و شدید بطرای زنطان و
دختران بوده است ،اقدامات تحمیلشده توسط ایاالتمتحده ،در کنار خشکسالی و گسترش
تبعیض مبتنی بر جنسیت که توسط مقامات دولت بطه صطورت بالفعطل 1اتخطاذ شطده اسطت،
وخامت اوضاع را تشدید کرده است .این مقامات ضمن تکرار سطخنان دبیرکطل سطازمان ملطل
متحد که اخیراً این وضعیت را «بحران انسانی در آسطتانه یطک فاجعطه قریطبالوقطوع اسطت»
توصیف کرده ،از کشورها خواستند که هر اقدام یک جانبه اتخاذشده را مجدداً ارزیطابی کننطد
و همه موانع را برای تأمین مالی و ارائه کمکهای بشردوستانه این کشور برطرف کنند.
نتیجه
افغانستان و مسایل آن در عین سادگی بسیار پیچیده و در هم تنیده اسطت .وجطود بطازیگران
متعدد تأثیرگذار خارجی و داخلی ،پویایی تحوالت را به گونهای رقم میزند کطه تحلیلگطران و
تصمیمگیران را دچار سردرگمی میسازد و این مثل قدیمی را یادآور میسازد که ژنرالها در
گذشته میجنگند .ایطاالتمت حطده آمریکطا تطالش نمطود بطا دو دهطه حاطور در افغانسطتان و
هزینه های مادی و انسانی ،به نظم پس از طالبان شکل دهد اما در این مسیر موفق نشد زیطرا
دولت ملتسازی در جوامع اینچنینطی کطه جغرافیطا نقطش کلیطدی در همطه عرصطههطا ایفطا
مینماید و نیروهای گریز از مرکز (طالبان) یا با خطود و یطا بطا مرکطز (جامعطه مطدنی) درگیطر
هستند از طریق بیرونی و دستوری امکانپذیر نمیباشد و نیازمند آن است که محتوا و بافطت
جامعه نیز در گذر زمان پذیرای چنین تغییراتی گردند .آمریکا در واکنش به عطدم موفقیطت-
. Defacto
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های سیاست های عملی خود در افغانستان و همچنین مالحظات چندوجهی چین و روسیه و
چالشهای جدید آمریکا و تغییر شیوههای نظامی جدید ،در جهت مدیریت هزینههای خطود،
به زعم چین ،گزینه خروج غیرمسووالنه را برگزید .باید توجه داشت که جو بایطدن در ژانویطه
 1111با محبوبیت باال وارد کا سفید شد ،اما در میان افزایش موارد ابتال بطه کرونطا ،خطروج
آشفته از افغانستان و افزایش تورم در آمریکا ،میزان محبوبیت وی به آرامی کاهش یافت .بطه
گونه ای که نیکی هیلی ،سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد که در زمان دونالد ترامپ
مشغول به کار بود با اشاره به شکستهای سیاست خارجی بایدن تأکید کرد :مطا در وضطعیت
خط رناکی هستیم .بایدن وضعیت افغانستان را ویران کرد و باید استعفا دهطد .هطر چنطد بایطد
توجه داشت که خروج آمریکا از افغانستان واقعطی نخواهطد بطود و آمریکطا در پطی حاطور در
ازبکستان و تاجیکستان میباشد و در تالش است از طریق طر ژنطرال مکنطزی هزینطههطای
جنگ افغانستان را مدیریت نماید .به نظر میرسد آنچه ایاالتمتحده به عنوان گزینه پررنطگ
در خصوص افغانستان تحت طالبان پیگیری نماید تحریم و ارائه کمکهطای بشردوسطتانه بطه
مردم افغانستان جهت بهبود وضعیت کنونی باشد .با این حال ملزومات توفیق سیاست آمریکا
برای مدیریت وضعیت در افغانستان را میتوان در موارد زیر برشمرد :الف) تداوم کمطکهطای
بشردوستانه به افغانستان؛ زیرا تحمل تبعات جنگ داخلی ،تروریسم و فروپاشی دولت طالبان
برای آمریکا و اروپا سخت تر مطی باشطد .ب) تطداوم گفتگوهطا بطا تروئیکطای روسطیه ،چطین و
پاکستان .ج) ضرورت مقابله با دستاوردهای ژئوپلیتیک چین از مناقشطه اوکطراین در آسطیای
مرکزی و خصوصاً افغانستان .د) عدم شناسایی رسمی طالبان بطه دلیطل عطدم رعایطت اصطول
دموکراتیک حکمرانی .ه) مجبور نمودن پاکسطتان بطه همکطاری و کطاهش پیامطدهای منفطی
انسانی و امنیتی حکمرانی طالبان.
پس از تسلط طالبان آشکار شد که هیو یک از بازیگران ملی ،منطقهای و بینالمللی برای
مدیریت این بحران آماده نبودند و هیو طر و برنامهای در این خصوص آینطدهنگطری نشطده
بود .حدود سه هفته طول کشید تا طالبان جنا های داخلی خود را بطاهم متحطد و برخطی از
انتصابات موقت برای پستهای کابینه در سطح ملی را اعالم نماید .شوک راهبطردی ناشطی از
فروپاشی ناگهانی نظم مورد حمایت غرب در افغانسطتان ،نشطان دهنطده شکسطت تطالش هطای
دولتسازی غربی است .در چند دهه اخیطر ،مهندسطی اجتمطاعی غطرب جهطت ایجطاد نطوعی
حکمرانی باثبات در دولتهای شکنندهای مانند افغانستان ،نه تنها نتایج مطلوب را بطه همطراه
نداشت ،بلکه روند آشتی ملی و گذار سیاسی را در این کشورها پیچیدهتر و با محدودیتهطای

حکمرانی دوم طالبان :حقوق بشر و مسئولیت آمریکا 21 

جدی روبرو ساخته است .در مجموع آنچه افغانسطتان کنطونی و سطاختار و بافتطار آن از نظطر
جغرافیایی ،هویتی و استراتژیکی نیازمند است صلح میباشد ،صلحی کطه مطردم افغانسطتان را
به سر منزل امنیت برساند و در سایه آن مصادیق جامعه مدنی و حقوق بشر تبلور یابطد و بطه
تبع همسایگان ،بازیگران منطقهای و بین المللی را از مسوله افغانستان فطار سطازد و در ایطن
مسیر دیالماسی منطقهای جایگاه مهمی در مدیریت شرایط و پر کردن خأل امنیتطی موجطود
دارد .همچنین طالبان باید به طور کامل به حقوق بشر همه زنان و دختران احترام بگذارنطد و
برابری کامل جنسیتی را مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشطر تاطمین
کنند .در این راستا ایاالتمتحده ،سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی ،دولطتهطای
خارجی و سایر نهادها ،از جمله مأموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانسطتان و گزارشطگر
ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ،باید طالبان را بطرای انجطام تعهطدات بطینالمللطی
حقوق بشر تحت فشطار قطرار دهنطد .جامعطه بطینالملطل بایطد بطرای ایجطاد حطداقل اقطدامات
اعتمادسازی در برابر دولت جدید طالبان تالش نمایطد زیطرا اگطر طالبطان نتواننطد بطه فقطدان
مشططروعیت حکومططت خططود رسططیدگی کننططد ،غلبططه بططر چططالشهططای امنیتططی ،حکططومتی و
بشردوستانهای که با آن روبرو هستند برای آنها بسیار دشوار خواهد بود.

منابع و مآخذ
التین
Barnes, Julian E. 2021,“Intelligence Agencies Did Not Predict Imminence of
Afghan Collapse, Officials Say.” New York Times, August 18 (updated
September 13). https://www.nytimes.com/2021/08/18/us/politics/afghanistanintelligence-agencies.html.
Barr, Heather, 2022, Responding to Taliban Attacks on Women’s Rights:
Guidelines for Donor Countries, Other Concerned Governments,
https://www.hrw.org/news/2022/03/30/responding-taliban-attacks-womensrights,2022/3/30.
Clayton, Thomas, 2021, U.S. Military Withdrawal and Taliban Takeover in
Afghanistan:Frequently Asked Questions,
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46879 ,2021/9/17.
Cordesman ,Anthony H.,2021,CSIS, The reason for the collapse of Afghan forces,
_17 August , https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/ 210816
Cordesman_Sudden_Collapse.pdf?8G.OilPH6D9mfPnqBJ4HpitDeh1k2Xaw.
Food Security Phase Classification, 2021,“Afghanistan: IPC Acute Food
Insecurity Analysis: March - November 2021,” April 2021. High food insecurity

-

-

-

-

-

1411  بهار،117  ش،22  س، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

is due to a complex mix of factors, such as food prices, reduced income and
poverty, conflict, COVID-19 impacts, and natural disasters.
Francis, Ellen, 2021, “A Taliban founder says cutting off hands as punishment
will be ‘necessary for security.’” Washington Post, September 24.
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/24/afghanistan-talibanamputations-executions-return/.
Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Title XII, Subtitle F of P.L.
114-328)
Gossman, Patricia, 2022, Afghan Women’s Rights Activists Forcibly Disappeared:
Unacknowledged Detentions Increase Risks of Harm”, https://www.hrw.org/news
/2022/01/24/afghan-womens-rights-activists-forcibly-disappeared.
Glinski, Stefanie, 2021,“#DoNotTouchMyClothes: Afghan women’s social media
protest against Taliban.” Guardian, September 15.
https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2021/sep/15/donottouchmyclothes-afghan-womens-social-mediaprotest-against-taliban.
G7uk,2021, United Kingdom Prime Minister’s Office, “G7 Leaders Statement on
Afghanistan,” August 24, 2021. See also August 16, 2021 statement by the U.N.
Security Council, https://www.g7uk.org/g7-leaders-statement-on-afghanistan/,2021/ 8/24.
Hrw,2022, https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-taliban-deprivewomen-livelihoods- January 18, 2022 12:01AM EST identity#:~:text=
Since%20taking%20control%20of%20the,and%20association%2C%20and%20d
eprived%20many.
Human Rights Watch,2021, Afghanistan Events of 2020 ,
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/afghanistan.
Human Rights Council Holds Urgent Debate on the Human Rights of Women
and Girls in Afghanistan,2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/
07/human-rights-council-holds-urgent-debate-human-rights-women-and-girls, 01
July 2022.
International Crisis Group,2022, Humanitarian Fallout of Conflict,
https://www.crisisgroup.org/humanitarian-fallout-conflict,2022/4/24. CSIS,2021,
The reason for the collapse of Afghan forces, 17 August 2021,p.2.
Karlsrud, J.,2019, From liberal peacebuilding to stabilization and
counterterrorism. International Peacekeeping, 26(1), 1–21. [Taylor & Francis
Online], [Web of Science ®], [Google Scholar].
Liana W. Rosen and Michael A. Weber , 2020,CRS In Focus IF10905, FY2020
Foreign Operations Appropriations: Targeting Foreign Corruption and Human
Rights Violations,
https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=IF10905,2020/4/17.
Mackenzie, James, 2021, “New era for Afghanistan starts with long queues,
rising prices.” Reuters, September 1. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/
new-era-afghanistan-starts-with-long-queues-rising-prices-2021-09-01/.
Miakhel ,Shahmahmood, 2021, For the Taliban, Governing Will Be the Hard
Part, October 2021, Afghan Peace Process Issues Paper.
Mort,Sam,2021,https://twitter.com/SamMort9/status/1461362212778352645,202
1/11/18.

23   حقوق بشر و مسئولیت آمریکا:حکمرانی دوم طالبان
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muggah, R. ,2014, Introduction. In R. Muggah (Ed.), Stabilization operations,
security and development: States of fragility (pp. 1-14). Abingdon: Routledge.
[Google Scholar]
Omar
Ilhan ,2022,https://twitter.com/IlhanMN/status/1492207191935397899?cxt=HHw
WlsC96Z6isbUpAAAA,2022/2/11.
Pradhan ,Ashish and Graeme Smith ,2022,Toward a New Mandate for the UN
Mission in Afghanistan, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/
toward-new-mandate-un-mission-afghanistan, 28 JANUARY.
RFE/RL/Gandhara,2021, UN Indefinitely Delays Decision On Taliban, Burma
Junta Recognition, 2021/12/07.
Sanders Bernie,2022, https://twitter.com/SenSanders/status/ 1483535342095458316,
2022 /1/18Steiner, Henry J. and Philip Alston, 1996,International Human Rights in
context Politics, Morals;New York Clarendon.Oxford, 1 st, ed, pp.169-170.
Shestack ,Jerome J.,1989, “The Jurisprudence of Rights”;in Theodor Merom(ed.);
HUMAN Rights in International Law; New York; Clarendon press,
Oxford,3rded, 1989, pp. 73-75.
Trofimov ,Yaroslav,2021 , Taliban unveil new Afghan government, 7 September
2021 ,https://support.microsoft.com/en-us/topic/this-website-works-better-in-microsoft edge-160fa918-d581-4932-9e4e-1075c4713595?ui=en-us&rs=en-us&ad=us.
U.S. Department of States,2021, OFFICE OF THE SPOKESPERSON,
https://www.state.gov/joint-statement-on-reports-of-summary-killings-andenforced-disappearances-in-afghanistan/,2021/12/4.
U.N. World Food Program (WFP),2021, “WFP Afghanistan: Situation Report,”
August 16 2021. See also, Integrated U.N. Office for the Coordination of
Humanitarian Assistance (UNOCHA), 2021,“Humanitarians seek $1.3 billion to
help millions in war-weary Afghanistan,” January 12, 2021 and “Afghanistan:
Weekly Humanitarian Update (2—8 August - 2021): Field Report,” August 8,
2021; U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR), “UNHCR warns
Afghanistan’s conflict taking the heaviest toll on displaced women and children,”
August 13, 2021.
USDOS,2021, US delegation meeting with senior Taliban representatives in
Doha, 10 October.
United Nations, 2021, “Afghanistan’s healthcare system on brink of collapse, as
hunger hits 95 per cent of families.” UN News, September 22.
https://news.un.org/en/story/2021/09/1100652.
U.N. Assistance Mission in Afghanistan,2021, “Statement by Dr. Ramiz
Alakbarov, U.N. [Deputy Special Representative of the Secretary-General]
DSRSG and Resident and Humanitarian Coordinator on UN staying to support
aid response in Afghanistan, August 17, 2021. UNOCHA, “Daily Noon Briefing
Highlights: Afghanistan,” August 17, 2021.
U.S. Relations With Afghanistan,BILATERAL RELATIONS FACT
SHEET,BUREAU OF SOUTH AND CENTRAL ASIAN AFFAIRS,JANUARY
20, 2021, https://www.state.gov/u-s-relations-with-afghanistan/.
Whitehous,2022,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2022/02/11/fact-sheet-executive-order-to-preserve-certain-afghanistancentral-bank-assets-for-the-people-of-afghanistan/.
WSJ, Who Are the Taliban and What’s Next for Afghanistan?, 27 September 2021.

1411  بهار،117  ش،22  س، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 24
-

https://www.hrw.org/asia/afghanistan.
https://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&c=2&t=4.
https://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=3&c=2&t=11.

