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 مقدمه
تسلِط گروه طالبان بر کشور، شیرازۀ نظاِم دموکراسی در افغانستان از هم پاشید و میالدی، با سقوِط نظاِم جمهوریت و با    2021در پانزدهم اگسِت سال    

مخاطرۀ جدی و غیرِقابل جربان مواجه شد. های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی بهسالۀ نظام و مردم افغانستان در عرصه  20آورد های  دست
برش افغانستان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انجمن  بین رفت. کمیسیون مستقل حقوق   برش و حقوق زنان از ساختارهای مدنی مدافع حقوق 

ها و گردِش آزاِد اطالعات، در گونۀ غیرقانونی از سوی طالبان ملغا اعالن شد. آزادی بیان، آزادی رسانهمستقل وکالی مدافع و تعداد دیگری از ساختارها، به
زنان، حقوق سیاسی، مدنی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را تا حِد زیاد از دست دادند و افغانستاِن تحِت حاکمیِت  رشایِط ناگوار قرار گرفت.  

تنها شأن ، نهشیعه ـهزارهشدۀ  راندهحاشیهپذیر و بههای آسیبسالی که گذشت، گروهگاه بزرگ برای زناِن کشور مبدل شد. در یکطالبان، عماًل به شکنجه
وطنان سیکهـ و  اند؛ از آن میان، همناک قرار گرفتهکشی واضح، جدی و وحشتندی خویش را نزد حکاِم مسلط از دست دادند، که در معرِض یک نسلشهرو 

های مختلف، بهانهغربی کشور، به  های جنوباهِل هنوِد ما ناگزیر به ترک گروهِی رسزمیِن آبایی خویش شدند. افراِد متعلق به شاخۀ تباری اچکزی، در والیت
را از دست دادند. سکتوِر خصوصی ورشکست شد و در این  مورِد آسیب و آزارهای فراوان قرار گرفتند. هزاران تن از کارکناِن دولتی و غیرِدولتی، وظایف شان  

فقر، ناگزیر به فروِش کودکاِن خویش شدند. تعداد   چیِز کشور، از فرطهمهاوج خود رسید که تعدادی از شهرونداِن فقیر و بیکاری چنان بهسال، فقر و بییک
ها جواِن مأیوس، راه دشوار و موهوِم مهاجرت را در  های اثرگذاِر سیاسی، اداری و نظامی، مجبور به ترک کشور شدند و میلیونها و چهرهزیادی از شخصیت

 پیش گرفتند. 

های نکردۀ مردم کشور را بخشیدند و  اشتۀ خویش از مردم افغانستان معذرت بخواهند، گناهخاطِر جنایاِت گذکه بهدر مدِت یادشده، طالبان، به جای این
املللی، شدۀ بینعفو عمومی اعالم کردند. طالبان، حتا به تعهدات خویش در زمینۀ گویا عفو عمومی هم عمل نکردند و خالف موازین و معیارهای پذیرفته

های زیادی رساندند. اعالن عفِو عمومی، جامعه را به دو دسته ها و آسیبدفاع کشور، رنجو مجموع مردِم بیبه منسوبیِن نظامی و ملکِی حکومت گذشته  
ناِم حاکمیِت طالبان صحبت میکاراِن برون از حیطۀ فکر و روِش طالبان و بیتقسیم کرد: گنه کردند. این روش بر نفاِق سیاسی و نفرِت  گناهانی که از 

 زد. تر دامناجتامعی بیش
ف و ترشیح کند و در  گروه طالبان، با تسلِط تامی که بر رسارِس کشور دارد، هنوز نتوانسته نظام و سیستِم حکومتِی خویش را طبِق موازیِن رایجِ جهانی، تعری 

خوانی با سویی و همارد و نه ارادۀ هممرشوعیِت الزم ملی د  دانند که این گروه که نهبرد. مردم منیهای زیادی رنج میاین زمینه از تناقضات و پارادوکس
 املللی را دارد؟شناسی از سوی جامعۀ بینرسمیتاست، چگونه توقع بهاملللی را از خویش تبارز دادهشدۀ جامعۀ بینهای پذیرفتهارزش
حکومت خودخواندۀ یک گروه مسلِط فاقد مرشوعیت برش استند، نباید  املللی حقوقهای عضو سازمان ملل متحد، که متعهد به رعایِت مفاِد اسناِد بیندولت

 رسمیت بشناسند. گونۀ رسمی، »قطعۀ نظامی انتحاری« دارد، بهدهد و هنوز هم بهبرش ادامه مینقض گسرتدۀ حقوقرا که به
ملِی خویش، بیکمیسیوِن مستقِل حقوق و  قانونی  با درِک مسؤولیِت  افغانستان،  با جلبرِش  امکانات مادی و  برش،  ِب همکاری فعاالِن رضاکاِر حقوقِ هیچ 

است، که اینک طی گزارِش مستند و تحلیلِی ساِل اخیر را تا حِد ممکن نظارت و مستندسازی کردهبرشی شهروندان کشور در یکوضعیِت دردآوِر حقوق
 کند. کش میداِر جهان، پیشهای بی املللی و وجدانبرشی بینهای حقوقها، میکانیسمحارض، خدمت مردم دردمند کشور، رسانه

برشی از قید این گزارش پیوستۀ حقوقوقوعهای بهها مورد از نقض دانیم که بنابر نبوِد امکانات، دهما هیچ تأکیدی بر کامل بودِن این گزارش نداریم و می
 است. باز مانده

گوییم که کمیسیون وضاحت میِت مندرج در این گزارش را رشح بدهیم، اّما به  آوری اطالعاهای جمعتوانیم منابع معلوماتی و شیوهدالیِل امنیتی، منیبه
های نظارتی و  های مؤثق و مستند، با رویکرِد کاماًل غیرِسیاسی است و در تهیۀ گزارشبرش افغانستان، مثل همیشه، متعهد به نرِش گزارشمستقل حقوق

 گیرد. تحلیلِی خویش، معیارهای الزم را در نظر می
برشی یابد و در بخش دوم، وضعیِت حقوقاملللی بازتاب میبرشدوستانۀ بینارش حارض، یک مقدمه و دو بخش دارد. در بخش نخست، وضعیت حقوقگز 

 گیرد. شهروندان کشور، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می
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 بخش نخست 
 املللیبرشدوستانۀ بینموارِد نقض حقوق

است. حضوِر طالبان در قدرت از طریق جرب  مند نشدهترین موازیِن دولِت مرشوع و حکومِت قانوندهی ابتداییدر به شکلسال گذشته قاگروه طالبان در یک
شدۀ سیاسی  امللل، حاکمیِت طالبان، حاکمیِت تحمیلآید. از دیِد علوم سیاسی و مناسبات بینحساب میامللل بهو استبداد، تخطِی رصیح از حقوِق بین

کردهای طالبان، به هر نامی که با تحمیل و قدرِت قهریه  رو، عمل انحصاِر قدرت و تحمیِل قوۀ قهریۀ مرشوع را بر مردم افغانستان ندارد. از ایناست، که حقِ 
 شود. امللل پنداشته میبین شده از سوی رهربِی این گروه، تخطی از موازیِن حقوقگردد، یا احکاِم وضعاِعامل می

برش قایل نیست، خود را  املللی و موازین حقوقبرشدوستانۀ بینهای دموکراتیک، اصوِل حقوقگونه احرتامی به ارزشومِت خودخوانده، هیچکه این حک با آن
ی به مردم  های فور ویژه حامیتهای جهانی، بهها و برنامهرنگ شدِن حامیتداند. این تناقص، سبِب کماالختیاِر مردم افغانستان میدولت و منایندۀ تام

است. اگر امروز مردی در چهارراهی دهبوری شهر کابل از گرسنگی  چالش کشانیدهاملللی به افغانستان را بههای برشدوستانۀ بینافغانستان شده و کمک
 رنامۀ طالبان است. ب گذارند، مسؤول مستقیِم این وضعیت، حاکمیِت بیدهد و یا شهرونداِن فقیِر کشور، کودکان ِخویش را به فروش میجان می

شدت ظاملانۀ  دهندۀ رویکردهای بهگردد، که نشاناملللی در افغانستان، پیشکش میبرشدوستانۀ بینهای ما، در زمینۀ موارِد نقض حقوقدر ذیل، یافته
 های طالبان و داعش در کشور است. گروه

 :ملکی   افراد   تلفات   میزانِ 
و دردناکی برای مردم    سالۀ حاکمیِت طالبان، سال پُرچالشبرش افغانستان، دورۀ یککمیسیون مستقل حقوق  آمده توسطدستبا توجه به آمار و ارقام به

بوده حقوقاست.  افغانستان  اصوِل  به  طالبان  گروه  نبودن  بینپابند  پذیرفتهبرشدوستانۀ  قواعد  و  قربانیاملللی  جنگ،  کشور شدۀ  مردِم  از  زیادی  های 
  2626میالدی، در مجموع  2022اگست سال  15تا   2021اگست سال  15دهد که از برش افغانستان نشان مین مستقل حقوقاست. آمار کمیسیو گرفته

 اند. تِن دیگر زخمی شده 1106تن کشته و  1520اند؛ که از این میان  تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده
برش به آن  دلیل عدِم دسرتسی فعالین حقوقکن است تعدادی از قضایا در برخی از نقاِط دوردسِت کشور، بهکنیم که ممبار دیگر تأکید میجا، یکدر این

 مناطق، از دیدرِس ما باز مانده و در این گزارش بازتاب نیافته باشد. 

 سن:   و   جنسیت   لحاظ   از   ملکی   افراد   تلفات   تفکیک 
 شود.تن زخمی می 98تن کشته و  98تن قربانی است، که شامل  196مجموعأ  رقِم تلفات ملکی زنان در دورۀ زمانی یادشده، 

 زخمی است.  84کشته و  59تن قربانی، شامل  143سال حاکمیت طالبان، مجموعأ رقم تلفات اطفال در یک
 گیرد.ر میزخمی را درب  924کشته و  1363رسد، که تن قربانی می 2287رقم تلفات ملکی مردان، در دورۀ زمانی یادشده به 
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 :افغانستان   در   املللی بین   برشدوستانۀ حقوقِ   نقِض   عامالنِ 
آن سازمانبا  افغانستان،  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  حقوقکه  مدافع  طالبان های  گروه  از  همیشه  متحد  ملل  سازمان  و  مدنی  جامعۀ  نهادهای  برش، 

های خویش در زمینۀ تأمیِن امنیِت شهروندان،  تعهدات و مسؤولیتاملللی را رعایت کند و بهبرشدوستانۀ بینبرش و حقوق  اند که معیارهای حقوقخواسته
نه طالبان  تأسف،  با  اّما،  مناید.  بهعمل  شهروندان  برای  حقوقتنها  نقِض  اساسی  عامل  عنواِن  به  نیز  خود  که  نکرده  امنیت  تأمین  الزم  و  گونۀ  برش 

 است. للی تبارز کردهاملبرشدوستانۀ بینحقوق
املللی، به کشتار برشدوستانۀ بینسو بدون توجه به رعایت حقوقدهد که گروه طالبان از یکبرش افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوقیافته

وه موسوم به شاخۀ خراساِن داعش، که باعث  منِد انتحارِی گر مند افراد ملکی و ارسا ادامه داده و از سوی دیگر نتوانسته است از حمالِت بزرگ و هدفهدف
 شوند، جلوگیری کند. های مذهبی و قومی میتلفاِت سنگیِن ملکی در میاِن اقلیت

شواهد و قرایِن واضحی وجود دارد که نشان  اند، اَما  نرساندن به افراد ملکی قلمداد کردهآسیبهایی، خود را متعهد به  گرچند گروه طالبان، طی اعالمیه
برشدوستانه شده و افراِد غیرِنظامی را در جریاِن حمالِت علیه مخالفان خویش، در نقاِط مختلف کشور، دهد این گروه مرتکِب نقض قواعد و مقرراِت حقوقِ می

 است. مورِد هدف قرار داده
دفاعی کشور را فاقد ظرفیِت تخصصی، ـهای امنیتیسو، متامی ساختار میالدی به این  2021گروه طالبان، با حاکمیِت مجدِد خویش از پانزدهم اگست سال  

این ساختارها گامشته است که هیچ را در  افرادی  و  و غیِر کارآمد ساخته  به اصوِل حقوقپراکنده  بینگونه تعهد  به برشدوستانۀ  املللی و کمرتین احرتام 
 برشی شهروندان ندارند. های حقوقارزش

تالشی منازِل مردمان ملکی و حمالت نظامی  است، بهتر داشتهویژه در مناطقی که وضعیِت متشنجِد خویش، بهسال حاکمیِت مجدطالبان، در جریان یک
های پنجشیر، بغالن، تخار، غزنی، دایکندی، غور، بدخشان، کندهار و ولسوالی  ویژه در والیتدر مناطق مسکونی پرداخته و حتا سبب کشتاِر عمدی مردم، به

ها های ساکنان این والیتاست. طالبان، در تعداد از مناطِق یادشده، سبب کوچِ اجباری و بیجاشدِن هزاران خانواده و غصِب ملکیتشدهبلخاِب والیت رسپل  
 است. گردیده

نستان، گروه طالبان  املللی در افغابرشدوستانۀ بینطبِق اسناد و شواهد موجود، بسیار واضح است، که در این دورۀ زمانی، عامِل عمده و اصلی نقِض حقوق
 و عامِل دوِم فجایع یادشده، شاخۀ خراساِن گروه داعش، است. 

 :حوادث   نوع   اساِس   بر   ملکی   افراد   تلفات 
افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوق یافته آرامش برش  انفجاری،  انتحاری و  امروز، حمالت  تا  افغانستان  از تسلط مجدد طالبان در  دهد که 

از  دفاع کشور را ربودهکی و بیشهروندان مل منِد انتحاری و انفجاری در اماکن مقدس، مکاتب،  حملۀ بزرگ و هدف  17است. در این دورۀ زمانی، بیش 
آموزشی، بسکورس اجتامع صورت گرفتههای  عادِی  و شهروندان  ملکی  باالی مردمان  میدان هوایی،  و  استدیوم ورزشی  ترانسپورتی،  این های  در  است، 
  166تن زخمی، در حمالِت انتحاری و    396کشته و    497تن، شامل    893اند، که از جمله،  تن از شهرونداِن ملکی، قربانی شده  1059تعداد  ت، بهحمال 

آموزان،  ، دانشویژه منازگزاراناند. قربانیاِن حوادِث یادشده همه افراد ملکی، بهزخمی، در حمالِت انفجاری، قربانی شده 123کشته و  43تِن دیگر، شامل 
 اند. جویان و اهل کسبه بودهدانش

 شود. گونه رویدادها شناخته میعنوان عامِل اصلی ایناست و بههای انتحاری و انفجاری را پذیرفتهگروه داعش، مسؤولیت تعداد کثیری از عملیات

 

حمالت انتحاری حمالت انفجاری مجموع
کشته 497 43 540

زخمی 396 123 519

مجموع 893 166 1059

497

43

540
396

123

519

893

166

1059

0
200
400
600
800

1000
1200

تلفاِت ملکِی ناشی از حمالت هدفمند انتحاری و انفجاری

کشته زخمی مجموع



 

4 

 طالبان بر افغانستان ۀپس از تسلط دوبار یاملللنیب ۀبرشدوستانبرش و حقوقحقوق تیوضع یابیو ارز لیتحل

 
های زمینی، تیرباران  مند، درگیریهای هدفهای قتلها و روششد، شیوهدر دورۀ زمانی یادشده، عالوه بر حمالت انتحاری و انفجاری که قباًل رشح داده  

 است. ترین میزان قربانیاِن ملکی در کشور شدهترتیب، باعِث بیشارسای جنگی و محاکمۀ صحرایی، به
شود.  تن زخمی می  587تن کشته و    980شامل  اند، که  تن از افراد ملکی، قربانی شده  1567های یادشده جمعاً  دهد، که در اثر روشهای ما نشان مییافته

 است. قتل رسیدهمند بهگونۀ هدفتن ترور و به 743ها، شدهاز جمعِ کشته
 مرد است. 410زن و  93طفل،   84های یادشده، مشموِل های روشاند و زخمیمرد شامل   823زن و  98طفل،  59شدگان، در میاِن کشته

 

 

 

   جغرافیایی:   موقعیِت   اساس   بر   ملکی   افراد   تلفات 
 است: بندی شدهدر این گزارش، کشور، به هفت زون تقسیم

 وردک، بامیان، غور، دایکندی و لوگر؛  های کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا، میدانشامِل والیت زون مرکز: - 1
 های بلخ؛ جوزجان، سمنگان، رسپل و فاریاب؛ شامِل والیت زون شامل: - 2
 های کندز، تخار، بغالن و بدخشان؛ شامِل والیت  رشق:زون شامل - 3
 ل و ارزگان؛ های کندهار، هلمند، زاب شامِل والیت  غرب: زون جنوب - 4
 های هرات، فراه، نیمروز و بادغیس؛  شامِل والیت زون غرب: - 5
 های ننگرهار، کرن، لغامن و نورستان؛ شامِل والیت زون رشق: - 6
 های پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی. شامِل والیت زون جنوب: - 7

مردان زنان اطفال ممجموع
کشته 823 98 59 980

زخمی 410 93 84 587

مجموع 1233 191 143 1567
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 است: ها، قرار ذیل صورت گرفتهدر سطح زونترین تلفات افراد ملکی برش افغانستان، بیشهای کمیسیوِن مستقل حقوقبر اساس یافته

 درصِد کُل تلفاِت ملکی(، در ردیِف اول؛  38تن قربانی ) 995غرب، با زون جنوب •
 درصِد کُل تلفاِت ملکی(، در ردیف دوم؛  28تن قربانی )   740زون مرکز، با  •
 درصِد کُل تلفاِت ملکی(، در ردیف سوم؛  14تن قربانی ) 385رشق، با زون شامل •
 درصِد کُل تلفاِت ملکی(، در ردیف چهارم؛  11تن قربانی )  282ن شامل، با زو  •
 درصِد کُل تلفاِت ملکی(، در ردیف پنجم؛ 7تن قربانی )  126زون رشق، با  •
 تن قربانِی ملکی، در ردیف ششم؛ 72زون غرب، با  •
 است. تن قربانِی ملکی، در ردیف هفتِم تلفات افراد ملکی، قرار گرفته 33زون جنوب، با  •

 

 
 

 برش حمله برخربنگاران، فعالین مدنی و مدافعین حقوق
یی برخوردار است. بازتاب رسانی و پوشِش خربی رویدادهای مختلِف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی برای شهروندان، از اهمیت ویژهاطالع

 است. دهندۀ افکار عامه، مبدل ساختهترین منابع اطالعات و شکلیکی از مهمها را بهرسانهخربی و تحلیلی رویدادهای منازعات مسلحانه در افغانستان، 
برش و فعاالن جامعۀ مدنی نباید از سوی اطراِف جنگ، مورد تعرض قرار بگیرند؛ اَما با تأسف، املللی، خربنگاران، مدافعان حقوقبرشدوستانۀ بینبربنیاد حقوق

 اند. نان نیز از تعرض مصون مناندهدر جریان حاکمیت طالبان، آ 
رسانه،    ۲۱۹رسانه در افغانستان فعالیت داشت، که از آن میان،    ۵۴۷میالدی،    2021آگست سال    ۱۵پیش از   گران بدون مرز،طبِق گزارش سازماِن گزارش
 . اند داده دست  از را خود شغل نآنا درصدِ  ۷۶.۱۹ یی،رسانه فعالِ  و نگارروزنامه   ۱۱۸۵۷اند و از فعالیِت خود را متوقف کرده

  ۱۱سال پیش، در  است. طبق این گزارش، یکنگاراِن زن بودهترین رضبه متوجه روزنامهسال گذشته، بیشاست که در یکاین سازمان خاطرنشان کرده
 کنند. آنان کار میتِن  ۶۵۶یِی زن مرصوف کار بود، اکنون تنها نگار و کارمنِد رسانهروزنامه   ۲۷۵۶والیت افغانستان،  

ها در  اند و همۀ اینشان را از دست دادههایشدت محدود شده، سانسور افزایش یافته و خربنگاران زیادی شغل پس از تسلِط دوبارۀ طالبان، آزادی بیان به
 است. گیرودار بحراِن اقتصادِی عمیق و رسکوب آزادی مطبوعات، اتفاق افتاده

995, 38%

740, 28%

385, 14%

282, 11%
126, 5%72, 3%33, 1%
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سال اخیر ثبت  یی و فعالین مدنی در یکمورد خشونت علیه کارکنان رسانه 40دهد که حداقل برش افغانستان نشان میق های کمیسیون مستقل حقو یافته
رسانی  شبکۀ اطالع  4تن خربنگار شکنجه شده و بیش از    4خربنگار زخمی و    2فعال مدنی بازداشت شده،    10تن خربنگار و    22جمله  گردیده، که از آن

 است. مسدود شده
نعکاس طالبان دو تن از گزارشگران روزنامۀ اطالعات روز درکابل، تصویر بردار تلویزیون رهنورد در مزاررِشیف، یک خانم خربنگار از تلویزیون ا  گونۀ مثال:به

های الت مردم از طریق شبکههای خربی و بازتاب مشک خاطِر پوششدر ننگرهار، یک خربنگار خارجی درکابل و دو فعال مدنی در والیات کندهار و هلمند را به
 اند. اجتامعی، بازداشت و شکنجه کرده
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 بخش دوم 
 برش موارِد نقض حقوق
ناپذیر این انکار  قانون، عمل  ست که طالبان، در یکواقعیِت  بر تطبیِق  نهادهای نظارت  قانون و  نبوِد قانوِن اساسی، حاکمیِت  ساِل گذشته، در غیاب و 

املللی را که دولِت برش بینبرش است. در این مدت، طالبان، متاِم موازیِن حقوقِ املللی و حقوقِ آشکار از قوانیِن بین  ان، تخطیِ اند. این رویکرِد طالب کرده
 است، زیِرپا کرده و آسیِب کالنی به جایگاه دولِت آن پیوستهساِل گذشته به ۵۰افغانستان در طول 

های گسرتدۀ طالبان تبدیل کرده و  افغانستان  است. این رویکرد، مردِم کشور را به قربانِی اصلِی تخطید کردهامللل وار افغانستان در ساختارهای نظام بین
 است. پذیرترین کشوِر جهان مبدل کردهبرش و کرامِت انسانی، به آسیبرا از دیِد فرهنِگ حقوقِ 

 برش: حقوق   املللی بین   های کنوانسیون   مبنای   بر   برشی حقوق   نقض   قضایای   ترین برجسته 
برش ُرخ داده  ناک و باور نکردنِی نقض حقوقسال حاکمیِت مجدِد طالبان، مظامل و استبداِد گروه حاکم به اوج خود رسیده و قضایای وحشتدر جریان یک

حرمت و تشهیر کردن، از کوه دارآویخنت، سوزانیدن جسد، هتک  زدن، رسبریدن، تیرباران کردن، بهتوان از: قطع دست، شالقاست، که در این زمینه می
اجباری، ازدواج اجباری، تاراج دارایی عامه، غصب ملکیت،  مند، کوچهای هدفگیری، ترور و قتلکوب کردن، ناپدیدساخنت، اختطاف، گروگانوانداخنت، لت

بندی و پیراموِن هرکدام توضیح  برش را دستهنقض حقوقترین قضایای  ها مظامل دیگر یاد کرد. در ذیل، مهمتخریب ملکیت، تخریب آثار هرنی و باستانی و ده
 خواهیم داد: 

 حیات:   حقِ   نقض 
برش، مورد احرتام و تأکید قرار دارد؛ مگر با تأسف در  املللی حقوقهاست و در متامی اسناد بینترین حقوق انسانترین و بنیادیحِق حیات، از اساسی

 گردد. ام و رعایت منیافغانستان، این حق، چنانی که الزم است، احرت 
ورزی از  تن، در اثر خالف  2626تعداد  دهد که از آغاز حاکمیِت مجدد گروه طالبان تا امروز، بهبرش افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوقیافته

 اند. املللی، کشته و زخمی شدهبرشدوستانۀ بینموازیِن حقوق
زن و دخرت جوان، دست    11تن دیگر شامل    25زن، محکمۀ صحرایی شده و    9تن شامل    30تعداد  زمانی یادشده بهدهد که در دورۀ  های ما نشان مییافته

 اند. به خودکشی زده

 شخصی:   امنیِت   و   آزادی   حق 
برش و برخی دیگر قوقسیاسی، اعالمیۀ جهانی حـاملللی حقوق مدنیمیثاق بین 9ترین حقوِق انسان است که در مادۀ حق آزادی و امنیِت شخصی، از مهم

است. حق آزادی و امنیت شخصی، دومین حِق برشی بوده و به معنا این است که هر فردی در چوکات قانون و  املللی، مورد تأکید قرار گرفتهاز اسناِد بین
 مند گردد. برشی حق دارد تا از آزادی و امنیت بهرهموازین حقوق

های مختلف، آزادی مردمانی را که منتقد  بهانهبارۀ خویش، همواره این حِق برشِی شهروند را نقض کرده و بهسال حاکمیت دو گروه طالبان، در جریان یک
است. این افراد شامِل مخالفان سیاسی طالبان،  ها کشانیدهها و زندانگاهاند، گرفتار و سلِب آزادی کرده و پای شان را به بازداشتاعامل فراقانونی طالبان

ملک مدافعاِن حقوقکارکنان  پیشین، خربنگاران،  نظامی حکومِت  و  و ی  تفکر  منتقد  کارشناسان  و  مدنی  فعاالِن جامعۀ  زن،  مدافعان حق  و  فعاالن  برش، 
 باشند. برخوردهای طالبان، می

مندان ملکی و نظامی حکومت تن از کار   336دهد که در دورۀ زمانی یادشده، گروه طالبان،  برش افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوقیافته
فعال   1فعال مدنی،    10خربنگار،    22برش و زنان،  در دفاع از حقوقِ  ویژه وکالی متخصصبه تهدید جدی علیه وکالی مدافع، و بازداشت مورد 171 پیشین،

 است. ردههای شان را بازداشت منوده، حق آزادی و امنیِت شخصِی آنان را سلب کشهروند خارجی و ترجامن 2سیاسی و 

 قانونی:   مراحل   طی   حق 
معنای حق برخورداری از عدالِت مؤثر و کارآمد از سوی دستگاه دولتی )قضاء( است و تضمینی برای عدالِت اساسی و منصفانه و  حق طی مراحل قانونی، به

ها باید  شود، که برحسب آن دولتزام قانونی تلقی میمنودِن مراحِل قانونِی پروندۀ مظنون و یا متهم در جریان پروسۀ محاکامتی و یک نوع الدر ضمن، طی
 برشی و قانونی که به یک شخص تعلق دارد، احرتام بگذارند. متام حقوقبه

ها در گی به پروندهرسی به وکیل مدافع، رسیدهبرشی زندانیان در محالِت سلِب آزادی، از جمله حق دستست که طالبان به حقوقموضوع قابل بحث این
گان را نقض  شدهبرشی بازداشتقبول نداشته و حقوقمعینۀ قانونی، دسرتسی به وضعیت معیشتی شامل غذا، لباس و تداوی زندانیان، توجه قابل  میعاد
 اند. کرده
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یاب زندانی بود، گفته است:  دهند. یکی از زندانیان، که سه ماه پیش در زندان والیت فارگونۀ مثال: طالبان، برای زندانیاِن محبس والیت فاریاب غذا منیبه
 افغانی، اخذ می کردند ...«.  ۱۵۰وقته، مبلغ خاطر تهیۀ غذای سه»طالبان، از هر زندانی، به

تجربه و غیرمسلکِی مدارس  جای شان، طالِب بیدوش کرده و بهها و سارنواالِن مسلکی را از وظایف شان سبکتن از دادستان  3500از سوی دیگر، طالبان،  
 شود. های متهامن میگِی قانونی به پروندهها تأخیر در رسیدههای غیرمسلکی، چنان پایین است که سبب ماهاند. ظرفیِت این دادستانا گامشتهدینی ر 

وجه ه به هیچاست، ک طالبان، انجمن مستقل وکالی مدافع را لغو کرده و به جای آن ریاستی را زیر ناِم ریاست وکالی مدافع در وزارت عدلیه ایجاد کرده
چنان، از شورای عالی وکالی مدافع، که تحت ریاست وزیر عدلیۀ طالبان و با ترکیب معین امنیتی وزارت امور داخله، معین ادارۀ  ماهیت مستقل ندارد. هم

 داشِت تأمین عدالت داشت.شمتوان چکند، قطعاً منیاستخبارات طالبان، معاون وزارت دفاع و چند تن دیگر از گامشتگان گروه طالبان، فعالیت می
 صدورِ  برای را افغانستان مدافع وکالی مستقلِ  استقاللیِت انجمنِ  فرمانی، صدورِ  سو، بامیالدی به این 2021 نوامرب سال 22 وزارِت عدلیۀ طالبان، از تأریخِ 

اجازۀ حضور در محاکم و  نهادهای عدلی  مدافع مورِد تأییِد طالبان،است که تنها وکالی  است. در این فرمان طالبان آمدهوکالی مدافع، سلب کرده  مجوز به
 و قضایی را خواهند داشت. 

 انسانی:   کرامت   حقِ 
هاست. دین مبیین اسالم، در آیۀ شناخنت کرامت برش و احرتام به جایگاه ویژۀ انسانرسمیتکرامت انسانی، به معنای ارزش ذاتِی و فطری فرِد انسانی و به

 است. ها قایل شدهلقد کرمنا بنی آدم...« جایگاه خاصی را به انسانکریمۀ »و 
ویژه باالی کارمندان  زنند، بدون رعایِت این حق، به تعدی و ظلم باالی مردم، بهکه همواره داد از نظام اسالمی و تطبیق احکام رشیعت میطالبان، با وجودی

پردازند.  بازداشت، تا آخرین مرحلۀ رسیدگی، به اِعامِل شکنجه و برخوردهای ظاملانه و ضِد انسانی میورزند و از جریان گرفتاری و  دولت پیشین، مبادرت می
امللل و گزارش دفرت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از نقِض رصیحِ حق کرامِت برشی و کاربرد روایت زندانیاِن آزادشده، گزارش سازمان عفو بین

دهند،  کننده، اجازۀ بازدید از محالت سلب آزادی را منیدارند. طالبان، تاکنون به نهادهای نظارتهای طالبان، پرده برمیخانهقیفها و تو شکنجه در زندان
 تر برمال نشود. های شان بیشتا تخطی

فرد ملکی و  21نظامی پیشین،  19نگار، خرب  4شمول  شده، بهتن از افراد بازداشت 63دهد که طالبان در یک سال گذشته، حداقل های ما نشان مییافته
های کابل، کندهار، هرات، تخار، بدخشان، غور تن از افراد مظنون و متهم را در والیت  16های  اند و چهرهزن را در جریان بازداشت شدیداً شکنجه کرده  2

های صحرایی، در حالی که  ها و محاکمهجریان تعدادی از بازرسیکه از  تر اینناکاند. وحشتهای صحرایی، تشهیر کردهو نیمروز، با برپاکردِن محاکمه
 است. های اجتامعی پخش و نرش شدهگاِن زن و مرد لخت گردیده، فلم گرفته شده و در شبکهشدههای بازداشتبدن

 ملکیت:   حق 
 است. برش تسجیل یافتهاملللی حقوقحقوِق اشخاص است و در اسناد بین ترینحِق مالکیت، از مهم

برشی و قانونی شهروندان کشور برش افغانستان، گروه طالبان در بسا موارد به این حقوق احرتام نگذاشته و حقوقبر مبنای اطالعات کمیسیون مستقل حقوق
 است. را عماًل نقض کرده

مند، انواع ظلم و تعدی را روا داشته، مردمان را  نشین مانند بلخاب، غزنی، دایکندی و هلطالبان در جریان حاکمیت شان باالی مردم برخی از مناطق هزاره
 است. را به زور و جرب، تصاحب کردههای شانهای شان کوچ داده و ملکیتاز خانه

جریب زمین مردم هزاره را در منطقۀ فقیرشاه ولسوالی جغتوی والیت غزنی غصب کرده و    900ها با استفاده از حامیت گروه طالبان،  گونۀ مثال: کوچیبه
اند که صدها خانوادۀ چنان منابع محلی در ولسوالی بلخاب والیت رسپل گفتهشدۀ شان شهرِک مسکونی اعامر کنند. همهای غصبقصد دارند باالی زمین

طالبان، خانه و    جویاندلیل ترس از جنگگگ، تخشار، چنارک، هوش و لرکرد از مربوطات بازارهای کهنه و جدید این ولسوالی، بههزاره از روستاهای قلعه
 رسی ندارند. های خویش دستاند و به ملکیتها آواره شدهدارایِی خویش را رها کرده، به کوه

ها و منازِل تعداد زیادی از منسوبیِن حکومِت پیشین و سیاسیوِن کشور، از سوی طالبان مصادره و غصب گردیده، منسوبیِن طالبان، از  چنان، اپارمتانهم
 کنند. یها استفاده مآن
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 مسکن:   حقِ 
از مهم انساناین حق، یکی  بهترین حقوق  و در اسناد بینشامر میها  تأکید  املللی حقوقرود  این حق،  و احرتاِم  به رعایت  قانون اساسی کشور،  و  برش 

 است. شده
افغانستان، همواره و به تکرار این حق برشی مردم را سلب کرده و در جریان جنگ با مخالفین خویش، انواع  گروه طالبان، از زمان به قدرت رسیدن شان در  

ها و مردم ملکی در تعدادی از مناطق مثِل بلخاب، پنجشیر، اندراب، خوست و فرنگ، مزاررشیف، دایکندی، غزنی، هلمند و...  ظلم و فشار را باالی خانواده
 اند. ادار به کوچ اجباری کردهروا داشته و مردم را و 

  2000خانواده از ولسوالی بلخاب والیت رسپل،    5400خانواده، شامل    10165سو،  میالدی به این  2021اگست سال    15دهد که از  های ما نشان مییافته
خانواده از ولسوالی نومیش    400والیت پنجشیر،  خانواده از    748خانواده از ولسوالی گیزاب والیت دایکندی،    1400عرص مزاررشیف،  خانواده از شهرک ولی

هلمند،   غزنی،    100والیت  والیت  از  اندراب،    87خانواده  ولسوالی  از  جنگ  30خانواده  و  امنی  نا  اثر  در  هرات،  والیت  منطقۀ جربئیل  از  های خانواده 
 اند. شده از سوی طالبان، مجبور به ترک منازل مسکونی شان شدهتحمیل

 تربیه:   و   تعلیم  حق 
ترین حقوِق برشی  حق آموزش و پرورش، از بنیادی

دوبارۀ   تسلط  آغاز  از  اساسی،  حِق  این  است.  فرد 
چالش با  کشور،  بر  جدی  طالبان  و  بزرگ  های 

بیشمواجه که  زنان،  و  دخرتان  نیم  است.  از  تر 
را تشکیل می افغانی  از نفوِس جامعۀ  اکرثاً  دهند، 

شده محروم  حق  حاکماین  گروه  و  برخالف اند   ،
های رشیعت اسالمی، این برش و آموزهموازین حقوق

کرده سلب  دخرتان  از  عماًل  را  آنحق  با  که  است. 
ها و املللی و سازمانشهرونداِن کشور، جامعۀ بین

حقوق مدافعِ  با نهادهای  زنان،  حقوق  و  برش 
پیواکنش و  گسرتده  در های  طالبان  رویکرِد  هم، 

کرده   نکوهش  را  زمینه  بازگشایی  این  خواستار  و 
به شدهمکاتب  دخرتان  طالبان  روی  رهربی  اند، 

خواستکوچک این  به  وقعی  و  ترین  نگذاشته  ها 
 است. رسنوشت این قرش بزرگ اجتامع را در هالۀ ابهام و بالتکلیفی کشانیده

 یگان ولسوالآواره
 تیبلخاب وال
 رسپل

5400

2000

1400

748
400

100 87 30

و آمار بی جاشده گان داخلی به اثر ظلم طالبانارقام

بلخاب رس پل

شهرک ولیعرص مزار رشیف

گیزاب دایکندی

پنجشیر

نومیش هلمند

جاغوری غزنی

اندراب ها بغالن

جربئیل هرات
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افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی و دستاز سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق پرورش، نگران کیفیِت درسی و دستاندرکاران آمو برش  بردهای زش و 
 جای گروه طالبان به نصاِب آموزشی کشور است. نابه

 همرس:   انتخاِب   و   ازدواج   آزادی   حق 
ن و  ترین حقوق اشخاص بالغ )ز ترین و بنیادیبرش، تعریف گردیده و یکی از مهماملللی حقوقازدواج، در رشیعت اسالم، قوانین نافذۀ کشور و اسناد بین

سالی که گذشت، بنابر رشایط جنگی و فقر گسرتدۀ اقتصادی، مردم افغانستان شاهِد رویدادهای ناگوار در عرصۀ  آید. متأسفانه در یکمرد( به حساب می
 های قانونی بودند. های اجباری و مامنعت از ازدواجهای زیِر سن، ازدواجفروش دخرتان، ازدواج

تر تابع عرف آوردند، ولی در حاکمیت طالبان، که بیشعمل میبرش، تا حدوِد زیادی از نقِض این حق جلوگیری بهعِ حقوقدر دورۀ جمهوریت، نهادهای مداف
 است. های جدی مواجهاست، این حِق برشی، با چالشهای قبیلویو سنت

های ویژه در جریان جنگندهار، بدخشان، تخار، غزنی و بهدخرتخانم، در والیات ک  15دهد که دردورۀ زمانی این گزارش، حد اقل  های ما نشان مییافته
 اند. گی، از سوی والدیِن خویش، وادار به ازدواج اجباری شدهجویاِن طالب و پامال شدِن عزِت خانوادهولسوالی بلخاب، از ترس تجاوِز جنگ

فروش گذاشته بودند. این موضوع،  اقتصادی، دخرتاِن زیر سن شان را به  ها، به دلیل فقرِ های کندهار، هرات و غور، تعدادی از خانوادهچنان در والیتهم
 یی نیز داشت. بازتاب گسرتدۀ رسانه

دلیِل رِد درخواست خیل والیت پنجشیر، بهاسد سال روان، در درۀ عبدالله  17روز دوشنبه،  سال سن دارد، به  37منونۀ دیگر: طالبان، اسامی گلشن را که  
 ه، دستش را شکستاندند. وکوب کردازدواج، لت

 ها: رسانه   آزادی   و   بیان   آزادی   حق 
یی در میان کشورهای سیاسی شهروند است، که افغانستان در بیست سال گذشته در این زمینه، جایگاه شایستهـترین حقوِق مدنیحق آزادی بیان، از بنیادی

ها وضع یی را بر نرشات رسانهشدت آسیب دید. طالبان، سانسور گسرتدهغانستان، بهقدرت رسیدن طالبان، حق آزادی بیان در افمنطقه و جهان داشت. با به
 کرد منفِی طالبان ابراز کنند. را راجع به عملهای خویششود تا دیدگاهیی، مدنی و سیاسی مجالی داده منیکرده و به فعاالِن رسانه

پیش  گراِن بدون مرز،اند. طبِق گزارش سازماِن گزارشدلیل بیاِن آزاد، بازداشت شدهیی، بهسانهدر این دوره، تعدادی از سیاسیون، اساتید دانشگاه و فعاالن ر 
  ۱۱۸۵۷اند و از جمعِ  رسانه، فعالیِت خود را متوقف کرده  ۲۱۹رسانه در افغانستان فعالیت داشت، که از آن میان،    ۵۴۷میالدی،    2021آگست سال    ۱۵از  

 . اندداده دست از را خود شغل نانآ  درصدِ  ۷۶،۱۹ نگار،روزنامه 
  ۱۱سال پیش، در  است. طبق این گزارش، یکنگاراِن زن بودهترین رضبه متوجه روزنامهسال گذشته، بیشاست که در یکاین سازمان خاطرنشان کرده

 کنند. نان کار میتِن آ  ۶۵۶یِی زن مرصوف کار بود، اکنون تنها نگار و کارمنِد رسانهروزنامه   ۲۷۵۶والیت افغانستان،  
ها در  اند و همۀ اینشان را از دست دادههایشدت محدود شده، سانسور افزایش یافته و خربنگاران زیادی شغل پس از تسلِط دوبارۀ طالبان، آزادی بیان به

 است. گیرودار بحراِن اقتصادِی عمیق و رسکوب آزادی مطبوعات، اتفاق افتاده
ها و دلیل اظهار عقاید، دیدگاهخربنگار را به  22فعال مدنی و    11فعال سیاسی،    1استاد دانشگاه،    3طالبان در این دوره،  دهد که  های ما نشان مییافته

 است. وکوب و شکنجه کردهخربی رویدادها، بازداشت، لت پوشش
کند،  رد که »اگر کسی در برابر حکومِت کنونی رس بلند میالرحمن انصاری، از حامیاِن برجستۀ گروه طالبان، در نشسِت علامی طالبان، اعالم کمولوی مجیب

یی اعالم کرد که  میالدی، طی بیانیه  2022جوالی سال    22شنبه، مؤرخ  رهرب گروه طالبان، روز پنجالله آخندزاده،  باید رسزده شود«. همچنان، مالهبت
گونۀ واضح گونه دستورها، بهکنند، مجازات خواهند شد.. اینان حکومتی انتقاد میانتقاد از مسؤوالن این گروه در اسالم جایز نیست و کسانی که از کارمند

 کند. های شهروندان، فراهم میتِر حقوق و آزادیرحامنۀ معرتضان و نقِض بیشدر تعارض با حِق آزادی بیان بوده و زمینه را برای رسکوِب بی

 اجتامعات:   آزادی   حق 
مهم از  حق،  حقوق  این  حقوقترین  جهانی  اعالمیۀ  در  که  است،  شهروندان  بینبرشی  میثاق  و  بهبرش  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  شناخته  املللی  رسمیت 

ها و اجتامعات و اعرتاضاِت  پیامییمیالدی(، راه  2022اگست سال    15تا    2021اگست    15قدرت رسیدِن دوبارۀ طالبان تا امروز )از  است. از زماِن بهشده
های تند نیروهای نظامی و امنیتی طالبان  بار در شهرهای کابل، مزار رشیف، هرات، تخار و بامیان، با واکنش  5برشی زن،   تأمیِن حقوقزنان و هوادارانِ 

 اند. گان، مورد خشونت قرار گرفتهمواجه شده و اشرتاک کننده
نشان می دارد که  واضح وجود  از کشتهاسناِد  بعد  ایمندهد طالبان  و  الظواهری  شدِن  تظاهرات  به  مجبور  را  مختلِف کشور  مناطق  کابل، شهرونداِن  در 

ها و هم مجبورساخنِت شهروندان به تظاهرات و پیامییست که هم مامنعت از اجتامعات، تظاهرات و راهاست. این در حالیپیامیی بر علیه امریکا کردهراه
 دارد.  های حقوِق برشی قرارها، در تقابل آشکار با ارزشپیامییراه



 

11 

 طالبان بر افغانستان ۀپس از تسلط دوبار یاملللنیب ۀبرشدوستانبرش و حقوقحقوق تیوضع یابیو ارز لیتحل

 مناسب:   شغلِ   و   کار   به   رسی دست   حق 
شود و هر فرد حق برش، از حقوق اساسی افراد جامعه محسوب میاملللی حقوقرسی به کار و شغل مناسب، در قوانیِن نافذۀ کشور و اسناد بینحق دست

، با (UNDP)ارِش دفرت توسعۀ سازمان ملل متحد در افغانستان  گونۀ آزادانه انتخاب و مزِد عادالنه و مناسب دریافت کند. طبِق گز دارد كه شغل خود را به
 اند. ( شغل را از دست داده 700000صدهزار ) تسلط دوبارۀ طالبان به قدرت، شهروندان کشور، هفت

ر یکی از مراکز صحی ننگرهار تن از دوکتوران مجرب د  12تن از اساتید دانشگاه کابل را تنقیص کرده،    250های  دهد که طالبان بستهای ما نشان مییافته
گونۀ گروهی از وظایف شان برکنار و به عوض،  ها و اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی کشور را بهچنین متامی رئیسان محاکم، دادستانرا منفک و هم

ترین نهادهای حقوقی  کالی مدافع افغانستان، که از بزرگاند. انجمِن مستقِل و اند، مقررکردههای دینی فارغ شدهافراِد خودشان را که اکرثیت شان از مدرسه
داد، اکنون طالبان این انجمن را ملغا اعالم کرده و اعضای آن، وظایف و کارهای  درصِد آن را زنان تشکیل می  30عضو داشت، که    6000تر از  کشور بود، بیش

اند، آنان، برای متدیِد جواِز وکالت، ناگزیرند که آزموِن تن در کشور باقی مانده 2270 اکنون، از مجموِع وکالی مدافعِ کشور،اند. همخویش را از دست داده
املللی  های بینمنظوِر روابِط احتاملی با سازماناند که باید سوابِق هرکدام، بهمذهبِی خالف رشتۀ تخصصِی خویش را سپری کنند و عالوه بر آن طالبان گفته

 استخباراِت طالبان بررسی گردد. و حکومِت قبلی، از سوی ادارۀ 
در سال   معلومات،  و  ملی احصائیه  ادارۀ  آمار  زنان تشکیل می  26خورشیدی،  ـهجری   1399براساس  را  ملکی  در  فیصد کارمندان خدمات  و  داده است 

همین ترتیب، براساس آمارهای  به  1اند. بوده  عنوان دادستان یا سارنوال، مشغول ایفای وظیفهزن به  437عنوان قاضی و  زن به  252نهادهای عدلی و قضایی،  
چنان، در سال اند. همهای کشور مشغول آموزش و تدریس بودهتن استاِد زن در دانشگاه  2549تعداد  خورشیدی، به  1399رسمی در حوزۀ آموزش، در سال  

گیرانۀ طالبان اکنون، با درنظرداشت رویکردهای سخت   2ادند. دلتی را زنان تشکیل میتن از معلامن مکاتِب تعلیامت عمومی دو  70585خورشیدی،    1399
د کثیری از این  ست که تعدااند. این در حالینسبت به زنان، تعداد کثیری از زنان در ساختارهای مختلف، شغل و درآمد اقتصادی خویش را از دست داده

 آور خانواده و کودکان خود استند. زنان، تنها نان
گزارش سازماِن  گزارش  مرز،طبِق  بدون  یک گران  طالبان،  در  دوبارۀ  حاکمیِت  کرده  ۲۱۹سال  متوقف  را  خود  فعالیِت  جمعِ  رسانه،  از  و    ۱۱۸۵۷است 

 کارمندِ   و  ارنگروزنامه   ۲۷۵۶  افغانستان،  والیت  ۱۱  در  پیش،  سالیک  گزارش،  این  طبق.  اندداده  دست  از  را   خود  شغل  آنان  درصدِ   ۷۶،۱۹  نگار،روزنامه 
 دهند. یی خویش ادامه میتِن آنان به کارهای رسانه ۶۵۶ود، اکنون تنها ب  کار مرصوف زن ییِ رسانه

 معلولیت:   دارای   اشخاص   برشی حقوق   وضعیت 
ت حقوق برشی خویش  با روی کار آمدِن مجدِد طالبان، اشخاص دارای معلولیت، مانند سایر افراد این رسزمین، دچار مشکالت شدید گردیده و از اکرثی

های نهادهای ها و روایتهای طوالنی و فقر فراگیر اقتصادی، بسیار بلند است. طبِق گزارشمحروم شدند. میزاِن جمعیت معلولیِن افغانستان، به دلیل جنگ
 ونیم میلیون فرد دارای معلولیت وجود دارد.فعال در عرصۀ اشخاِص دارای معلولیت، در افغانستان در حدود یک

از رویکردهای  خورشیدی، تصویب و توشیح شدهـهجری  ۱۳۸۸با تسلِط طالبان بر کشور، قانوِن »حقوق و امتیازات معلولین«، که در سال   بود، لغو شد. 
یت« ندارد. طالبان،  گونه توجه و تعهدی به »کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولطالیان نسبت به اشخاص دارای معلولیت کاماًل واضح است که این گروه هیچ

ها، یک مولوی با دیدن است. در این ارزیابیگونۀ کاماًل غیرمسلکی، افراد دارای معلولیت را مورد ارزیابی قرار دادهدر یک سال حاکمیِت خویش سه بار، به
گردد و  افغانی مستحق می  ۳۰۰۰اهوار مبلغ  باشد مگونۀ مثال: اگر یک عضو بدن فرد قطع شدهکند. بهاش را تعیین میبه ظاهِر شخص، درجۀ معلولیت

شود. در حالی که در گذشته، »کمیسیون تثبیت درجۀ معلولیت«، که  افغانی در ماه شناخته می  ۵۰۰۰باشد، مستحق دریافت  اش قطع شدهاگر دو عضو
 ساخت. های دقیق، درجۀ معلولیت افراد را مشخص میمتشکل از افراد مسلکی و نخبه بود، بعد از ارزیابی

بود، با وارد  ها برای کسب و کار معلولین، توزیع شدهها و کراچیدر گذشته، برای تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت، در نواحی مختلف شهر کابل، غرفه
افراد دارای معلولیت را به سوی لشکر شد. این امر، تعداد زیادی از  دیگران کرایه دادههای معلولین غصب گردید و بهشدن طالبان به شهر کابل، متامی غرفه

رسید و همه در وزارت عدلیه، ثبت و  نهاد اجتامعی می  ۱۰۵بیکاران سوق داد. گروه طالبان، نهادهای اجتامعی افراد دارای معلولیت را که تعداد شان به  
اند. در همین  های خویش را در افغانستان متوقف کردهعالیتاست و تعداد زیادی از مؤسسات خدماتی در عرصۀ معلولیت، فراجسرت بودند، ملغا اعالن کرده

 های »رصف« و »مرکز اجتامعی معلولین«، توسط طالبان بسته شدند. نامهای دو مؤسسه بهدو ماه گذشته، دروازه
ها«، امتیازات  اند و برای »خودیقسیم کردهتعدادی از افراد دارای معلولیت، شکایت دارند که طالبان افراد دارای معلولیت را به »خودی« و »غیِر خودی« ت

تر از دیگران( افغانی )یعنی از سه تا پنچ مرتبه بیش  ۱۵۰۰۰های ما، هر فرد معلول که عضو گروه طالبان باشد، ماهوار مبلغ  اند. قرار یافتهتری قایلبیش
گونه کمکی  سال اخیر از هیچناسزاگویی طالبان شکایت دارند و در یککند.تعداد زیادی از معلولیِن نظامی حکومِت قبل، از برخورد زشت و  دریافت می
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یی برای بهبود وضعیت اشخاص دارای کند و گروه طالبان هیچ برنامهگی در جامعۀ معلولیِت افغانستان بیداد میگی و درماندهاند. بیچارهمستفید نشده
 معلولیت ندارد. 

 برشی زنان در افغانستان وضعیت حقوق
جنسیتی طالبان، در تقابِل آشکار  حاکمیِت تک کنند.سو، بدترین وضعیت زندگی را تجربه میمیالدی به این  ۲۰۲۱فغانستان، از پانزدهم آگست سال  زنان ا

های  ِر فرمانکنند. رهربی طالبان، با صدو های سیاسی، رهربی و مدیرتی تحمل منیبا داعیۀ مشارکِت سیاسی زنان قرار دارند و حضوِر زنان را در سّمت
ستیزانه، در صدِد ساختارمندسازِی  ها و رسوِم زنکردِن اندیشهشدت ظاملانه، حضوِر زنان را از عرصۀ سیاست، اداره، اقتصاد و فرهنگ، محو کرده و با تیوریزهبه

 گی زنان است. ترین نوع تبعیض جنسیتی در ابعاِد مختلف زندهخشن
رسد  نظر میاند و بههای مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی خویش را از دست دادهبان، حقوق و آزادیسال حاکمیِت طالزنان، در جریاِن یک

اند تا نگذارند ظرفیِت  گرای مردساالرانه«، پیامن بستههای سنتِی دینی« و »هژمونی ذهِن قبیلهکه مثلِث شوِم »کارگزاراِن استبداِد سیاسی«، »راویان قرائت
 جا آغاز خواهد شد. دانند که تحول دقیقاً از همینکشور، آزاد شود.آنان، نیک می خفتۀ زنان
است. این  میالدی به آن الحاق کرده  2003املللی است که دولت افغانستان در سال  های مهم بیناملللی محو هرنوع تبعیض علیه زنان، از میثاقمیثاق بین

عمل خواهند  عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتامعی کشور، کلیه اقدامات مقتضی را بهاست که دول  املللی مقرر داشتهسند مهم بین
های برشی را در رشایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد؛ حق حیات، حق مشارکت سیاسی، حق آموزش،  ویژه متام حقوق و آزادیآورد، به

های است که این کنوانسیون، عالوه بر کنوانسیونهاییگذار و غیره، از حقوق و آزادیوداشت خودرسانه، حق آزادی گشتحق کار، حق رهایی از شکنجه و باز 
 3است. دیگر، مجدداً بر رعایت و تطبیق آن تأکید کرده
بود؛ براساس آماِر ادارۀ ملی احصائیه و معلومات،  شدهمالحظه در عرصۀ تطبیق این کنوانسیون رومنا  های قابلدر بیست سال گذشته در افغانستان، پیرشفت

  437عنوان قاضی و  زن به  252است و در نهادهای عدلی و قضایی،  دادهفیصد کارمندان خدمات ملکی را زنان تشکیل می  26خورشیدی،    1399در سال  
بوده ایفای وظیفه  عنوان سارنوال مشغول  به  آمار   4اند.زن  براساس  ترتیب،  در سال  به همین   ، آموزش  در حوزۀ  تعداد   1399های رسمی  به  خورشیدی، 

همین ترتیب، در سال  اند و بههای کشور مشغول آموزش و تدریس بودهنفر استاد زن در دانشگاه  2549جو و  فیصد( دخرتان دانش  28نفر)    ۱۱۰۳۱۵
نفر معلِم این مکاتب را زنان تشکیل    70585فیصد    36لتی و  آموِز شامل مکاتب تعلیامت عمومی دو نفر دانش  3561264فیصد    39خورشیدی،    1399

آموزاِن دخرت باالتر از صنف ششم، تا سالی که گذشت، تعداد کثیری از این زناِن شاغل، وظایف شان را از دست دادند و دانشبا تأسف، در یک  5دادند. می
 اند. دست نیاورده هنوز فرصت ادامۀ درس را به

 گیری: نتیجه 
مییافته نشان  حارض  گزارش  سال  های  آگست  پانزدهم  از  که  پانزدهم    2021دهد  سال  تا  حقوق  2022اگست  وضعیت  اصول  میالدی،  رعایت  و  برش 

بینحقوق بهبرشدوستانۀ  افغانستان،  در  بیاملللی  نگرانگونۀ  و  وخیم  شدهسابقه  بهکننده  طالبان  گروه  و  هدفاست  و  سیستامتیک  وسیع،  مند،  طور 
نقض کردهحقوق را  افغانستان  نقِض گسرتدۀ حقوقبرشی شهروندان  با  آزادی  است. طالبان،  زنان، گروهو  آسیبهای برشی  مذهبِی  و  قومی  و های  پذیر 

های صحرایی، غصب ملکیت های غیرِقانونی، محاکمهدادن غیرِنظامیان، اِعامِل خشونت و شکنجه، تهدیدها، بازداشتکارمنداِن دولِت پیشین، هدف قرار
املللی محسوب  برشدوستانۀ بینبرش و حقوقزادی بیان و ... از ناقضیِن عمدۀ حقوقها، نقض حِق آ مردم، مسدودساخنِت مکاتب دخرتانه، سانسور در رسانه

کامفی و  خالفشده  به  میورزیالسابق  ادامه  خویش  اینهای  دیگر  نکتۀ  و دهد.  وخیم  شدت  به  نیز  کشور  شهرونداِن  اقتصادی  حقوق  وضعیت  که 
 است. شدت محدود شدهفته و دسرتسی مردم به خدمات عمومی، بهسابقه افزایش یاگونۀ بیاست. فقر و بیکاری بهکنندهنگران

پذیر مذهبی را ظاملانه هدف قرار داده و  های آسیبویژه اقلیتتر، شهرونداِن ملکی و بهاز سوی دیگر، گروه داعش، با تحرِک محدودتر اّما با تشدد بیش
 است.املللی در کشور گردیدهمرتکب جرایم بزرگ بین

بههای ملی و بینو واکنشالرغِم اعرتاضدهد که هنوز هم طالبان و داعش، علیو اسناد موجود نشان می  مدارک، شواهد و  املللی،  گونۀ سیستامتیک 
می های رسها و پالیسیرا جزو برنامهاعتنایی نسبت به آنبرش و بیمند، به رفتار و اعامل ضِدبرشی خویش ادامه داده و عدم رعایت موازیِن حقوقهدف

 است. خویش ساخته
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 طالبان بر افغانستان ۀپس از تسلط دوبار یاملللنیب ۀبرشدوستانبرش و حقوقحقوق تیوضع یابیو ارز لیتحل

 ها: پیشنهادها و توصیه
برش ها و موازیِن حقوقاملللی احرتام بگذارند و در تقابل با ارزشبرشدوستانۀ بینبرش و حقوقگردد که به موازین حقوقبه گروه طالبان توصیه می - 1

 تر نسازند؛ املللی، پروندۀ سنگیِن خویش را سنگینبرشدوستانۀ بینو حقوق
 برشی زنان را رفع کند؛ شده بر حقوقِ های وضعهای برحِق مردم، محدودیتشود تا با متکین به خواستالبان توصیه میبه گروه ط - 2
آموزاِن دخرت، لکۀ ننِگ بزرگی بر جبیِن طالبان است. طالبان باید هرچه زودتر، این لکۀ ننگ را از پیشانی ساخنت مکاتب به روی دانشبسته - 3

 های مکاتب دخرتانه را بازگشایی کنند؛ خویش پاک کرده، دروازه
پذیر است و باید در مذهبِی شدیداً آسیبـهای قومیویؤه گروهعنوان گروه حاکم، مسؤول تأمیِن امنیت شهروندان، بهگروه طالبان بداند که به - 4

 زمینه، اقدامات عاجل و عملی را  روی دست بگیرد؛ 
 ها نشود؛  ها را کنار گذاشته، باعِث  آزار و اذیِت خربنگاران و کارگزاراِن رسانهشده بر رسانهی وضعهاشود که محدودیتبه گروه طالبان توصیه می - 5
های منظم و شفاِف شود تا شهرونداِن فقیر کشور را تنها نگذارند و با برنامهاملللی پیشنهاد میاملللی و نهادهای امدادرساِن بینبه جامعۀ بین - 6

 دشوار، دسِت مردم محروم و فقیر کشور را بگیرند؛ امدادرسانی، در این مقطع 
میبه مناینده - 7 پیشنهاد  )یوناما(،  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  گزارشگی  تهیۀ  با  تا  وضعیِت حقوقگردد،  از  معیاری  در های  برش 

 تر از وضعیت کشور پیشکش کند؛ افغانستان، به مردم و ساختارهای جهانی، تصویر واضح
جا - 8 میبه  پیشنهاد  جهانی  خواستمعۀ  به  طالبان  متکیِن  تا  که  ارزششود  رعایت  تا  و  کشور  شهرونداِن  برحِق  حقوقهای  موازیِن های  و  برش 

 رسمیت نشناسند؛ املللی از سوی این گروه، حکومِت خودخواندۀ طالبان را بهشدۀ بینپذیرفته
ها  شود که تحریمگیرد؛ به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد میی و جهانی را مییتر منطقههای بیشتر طالبان، جلِو بدآموزیتحریِم بیش - 9

 تری را بر این گروه وضع کند؛ و فشارهای بیش
 مِ یت   یِ و مال  یمنابعِ انسان   زی و ن  یقاتی تحق   ِت ی صالح   ِش ی افزا  ژه،یگزارشگر و  ِت یتا مأمور  شودیبرش سازمان ملل متحد خواسته م حقوق  یاز شورا - 10

 ارتقا دهد؛ ابیقتی حق ونِ یسی را به کم  تیمأمور نیا نده،یساِل آ یمنوده و برا دیرا متد یو 
املللی، برشدوستانۀ بینبرش و حقوقگردد تا در زمینۀ مستندسازی متامی موارد نقِض حقوق از شهروندان و نهادهای مسؤول کشور تقاضا می - 11

 برش افغانستان را یاری کنند. ستقل حقوقکمیسیون م
 
 برش در افغانستان!به امید تأمین حقوق 

 


