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جوالی 2021

بــه ســوی صلــح پــروژه مشــرک بنیــاد فریدریــش
ایــرت ( ،)SEFمؤسســۀ مطالعــات عامۀ افغانســتان

( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف

جنگهــای پراکنــده در همــۀ والیــات در ســالهای 1399 -1398
( )2020-2019رخ داده و تــا ســال  )2021( 1400نیــز ادامــه

و صلــح ( )OPDAMمــی باشــد.

داشــته اســت .درگیــری میــان گروههــای مســلح مخالــف

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ

دولــت و نیروهــای دولتــی در فــراه ،بادغیــس و غــور منجــر

موانــع محلــی و فرصــت هــای صلــح در هفــت زون؛
کندهــار ،هــرات ،بلــخ ،بدخشــان ،بامیــان ،ننگرهــار و
کابــل طراحــی شــده اســت.

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهامیــی هــای

بــه بیجاشــدگی یــا کــوچ مــردم بــه ســمت نیمــروز ،هــرات،
فاریــاب و کندهــار شــده اســت .)OCHA 2019; 2020( .بــا
ایــن حــال ،الگوهــای منازعــه در میــان ایــن والیــات متفــاوت
اســت .هامنگونــه کــه در شــکل  1دیــده میشــود ،هــر والیــت
دارای ویژگیهــای متامیــز جمعیــت شــناختی و اقتصــادی-

محلــی بــرای صلــح مــی پــردازد تــا افغانهــا «در جاهایــی

اجتامعــی اســت.

گفتگــو ،تبــادل نظــر و فعالیــت ســهم بگیرنــد .در

شکل  :1تخمین نفوس ()2020

کــه هســتند» دربــارۀ راههــای حــل منازعــات از طریــق

نتیجــه ،ایــن رویدادهــا مشــارکت فعــال در ســطح
اجتــاع را در تــاش بــرای ایجــاد یــک چشــانداز

مشــرک بــرای صلــح ترغیــب مــی کنــد .تهیــۀ نرشیــات
و تولیــدات رســانهای تصویــری کمــک مــی کنــد تــا
ذینفعــان محلــی ،ملــی و بیناملللــی در ایــن بــاره آگاه

شــوند و پیشــنهاداتی بــرای مشــارکت در آینــده ارائــه
دهنــد.

ایــن چکیــده توســط مؤلفیــن ،لوســیل مارتیــن و

ســعید پرتــو ،بــه عنــوان بخشــی از همکاری میــان بنیاد
فریدریــش ایــرت ( ،)SEFمؤسســۀ مطالعــات عامــه

افغانســتان ( )ORPPAو مدیوتیــک افغانســتان بــرای
انکشــاف و صلــح ( )OPDAMتهیــه گردیــده اســت.
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پس منظر

در بیســت و نهــم مــارچ  ،2021یــک گردهامیــی محلــی
پیرامــون صلــح در شــهر هــرات برگــزار شــد کــه مناینــدگان
جامعــۀ مدنــی از منطقــۀ پهنــاور غــرب افغانســتان از جملــه
هــرات ،بادغیــس ،فــراه و والیــت جنــوب غربــی نیمــروز را
گــرد هــم آورد .یــک مــرور کلــی مشــخصات دیموگرافــی،
جغرافیــا  ،اقتصــاد و منازعــه در هــر والیــت در زیــر ارایــه
شــده اســت ،کــه بــه تعقیــب آن  ،جزئیــات گردهآمیــی رشح
داده شــده اســت .ایــن خالصــه بــا جمــع بنــدی مباحثــات ایــن
گردهآمیــی خامتــه میابــد.

والیت
هرات
بادغیس
فراه
نیمروز

مجموع
2.140.662
549.583
563.026
183.554

شهری
652.224
16.593
42.752
30.368

روستایی
1.488.548
532.630
520.274
153.186

منبع :ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

والیــت هــرات بــا توجــه بــه اینکــه از غــرب بــا ایــران و از
شــال بــا ترکمنســتان هــم مــرز اســت ،یــک مرکــز تجــارت
منطقــوی بــه شــار مــی آیــد .هــرات بــا نفــوس تخمینــی
بیــش از  2.1میلیــون نفــر کــه نزدیــک بــه یــک ســوم آن در
مرکــز والیــت و اطــراف آن زندگــی میکننــد ،دارای بیشــرین
جمعیــت شهرنشــین مــی باشــد .شــهر هــرات بــا توجــه بــه
داشــن جمعیــت عمدت ـاً دری زبــان در تقابــل بــا ولســوالیهای
روســتایی قــرار دارد کــه اکــرا ً شــامل مــردم پشــتو زبــان و
اقلیــت هایــی مــی باشــد کــه بــه زبــان هــای ترکمنــی و ازبکــی
صحبــت مــی کننــد.

شکل  :2سهم نفوس شهری و روستایی

بادغیــس کــه در رشق هــرات و در امتــداد مــرز شــالی
افغانســتان بــا ترکمنســتان موقعیــت دارد ،دارای باالتریــن میــزان
فقــر چنــد بُعــدی در افغانســتان ( 86فیصــد) مــی باشــد کــه ایــن

رقــم در نیمــروز  48فیصــد ،در هــرات  58فیصــد و در فــراه
 67فیصــد اســت ( .)UNDP 2020فعالیتهــای شورشــیان از
ســال  )2016( 1395در ایــن والیــات افزایــش یافتــه و چندیــن

ولســوالی هــم در ســالهای  1398و  2019( 1399و )2020
بــه دســت طالبــان افتــاده اســت .همچنیــن گزارشــهایی مبنــی
بــر حضــور دولــت اســامی خراســان در ایــن والیــات وجــود
برگرفته از ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

نفــوس شــهر هــرات از ســال  2001تاکنــون ســه برابــر شــده
اســت کــه ایــن تغییــر بــا شهرنشــینی رسیــع و اتفاقــی همــراه
بــوده اســت )USIP 2015( .رشــد جمعیــت تــا حــدی بــه
بازگشــت مهاجــران از ایــران و بیجاشــدگی از والیــات همســایه
بــه دلیــل ناامنــی ،خشکســالی شــدید و جــاری شــدن ســیل
نســبت داده مــی شــود.
والیــت هــرات برغــم دورمانــدن از خشــونتهای سیاســی کــه از
ســال  2006بدیــن ســو بخــش عمــدۀ کشــور را متأثــر ســاخته
اســت ،شــاهد افزایــش اختالفــات فرقهــای و باالرفــن تعــداد
حمــات هدفمنــد بــه شــیعیان و چهرههــای برجســتۀ آنــان
بــوده اســت.
بخشــی از تنــش هــای فرقــه یــی بــه تغییــر بافــت جمعیتــی شــهر
در پــی بازگشــت مهاجــران شــیعه از ایــران و بــه طــور کلــی،
بــه تندروتــر شــدن گروههــای فرقهــای نســبت داده میشــود.
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( )AAN 2019در ســال  ،2020حداقــل هفــت ولســوالی از
پانــزده ولســوالی والیــت هــرات تــا حــدی زیــر نفــوذ و کنــرول
طالبــان پنداشــته میشــد.
والیتهــای بادغیــس و فــراه غالب ـاً روســتایی انــد ،طوریکــه 97
فیصــد ســاکنان بادغیــس و  92فیصــد ســاکنان فــراه در نقــاط
روســتایی زندگــی میکننــد .زندگــی در قریــه هــای دورتــر
از مرکــز والیــت بــه معنــای دسرتســی کمــر بــه خدمــات
اساســی محــدود میباشــد کــه ایــن دسرتســی بــه دلیــل کمبــود
زیربناهــای جادهــای و درگیریهــای متنــاوب حتــی محدودتــر
مــی شــود.

دارد.
برخوردهــای خشــونت آمیــز میــان نیروهــای مســلح مخالــف
دولــت و نیروهــای دولتــی نیــز یکــی از ویژگیهــای فــراه در
جنــوب والیــت هــرات در امتــداد مــرز بــا ایــران اســت .در
مــاه اکتــر  ،2016اوایــل  2018و نیــز در ماههــای آگوســت
تــا ســپتمرب  ،2019نیروهــای طالبــان حمالتــی را بــرای گرفــن
مرکــز ایــن والیــت انجــام داده انــد کــه عواقــب آنــی در
وضعیــت عمومــی اقتصــادی و اجتامعــی ایــن شــهر بــر جــای
گذاشــته اســت (.)AAN 2018
نیمــروز در جنــوب فــراه موقعیــت دارد و از غــرب بــا ایــران و از
جنــوب بــا پاکســتان همســایه اســت .ایــن والیــت دارای یــک
موقعیــت و جایــگاه اســراتیژیک بــرای قاچــاق اجنــاس (بــه
شــمول مــواد مخــدر) و انســان مــی باشــد .میــزان فعالیتهــای
شورشــیان در ایــن والیــت نســبت بــه ســه والیــت دیگــر کمــر
اســت .اکــر تلفــات ثبــت شــده در ســال  2019ناشــی از
حمــات هوایــی بــوده اســت (.)UNAMA, 2019
بــه طــور کلــی تــر ،عدم دسرتســی دولــت به ســاحات روســتایی
والیــات چهارگانــه و حضــور اغلــب تنشــبار دولــت در ایــن
نقــاط ،شــهروندان را مجبــور مــی کنــد کــه بــرای حــل منازعات
و دعاویشــان در وهلــۀ اول بــه محاکــم طالبــان متوســل شــوند.
گردهامیی هرات برای صلح :نظر اجاملی
جمعــاً  60نفــر ( 33مــرد و  27زن) از والیــات فــوق الذکــر
در گردهامیــی محلــی صلــح در شــهر هــرات اشــراک منــوده
انــد .در ابتــدا پــان شــده بــود کــه مــردم از والیــت غــور نیــز
در ایــن گردهامیــی اشــراک مناینــد کــه بــه دلیــل نگرانــی
هــای امنیتــی امــکان پذیــر نشــد.

اشــراک کننــدگان شــامل محصلیــن ،مــردان و زنــان منایندگــی
کننــده از ســکتور خصوصــی ،فعــاالن جــوان ،کارمنــدان
دولــت و ســازمانهای غیردولتــی بــوده انــد .علــای محلــی نیــز
در ایــن گردهامیــی حضــور داشــته انــد.

توقعات اشرتاک کنندگان در مورد صلح
اکــر اشــراک کننــدگان در مــورد عواقــب بالقــوۀ توافــق
مذاکــره ای بیــن طالبــان و جمهــوری اســامی تاحــدی
خوشــبین بــوده انــد .قابــل ذکــر اســت کــه بســیاری از آنــان

ســاختار گرهامیــی هــای محلــی بدیــن قســم بــوده اســت کــه

حــس مــی کردنــد کــه خامتــه دادن بــه جنــگ مــی توانــد

اشــراک کننــدگان بــا یکدیگــر بحــث و گفتگــو مــی کردنــد و

ثبــات و فرصــت هــای اقتصــادی را در بخــش هــای تجــارت

در مــورد عوامــل کلیــدی جنــگ در ســطح اجتــاع بــه توافــق

و رسمایهگــذاری بــه ارمغــان آورد و رشایــط را بــرای انکشــاف

مــی رســیدند .ایــن عوامــل ســپس بــه پنالیســت هــا ارائــه مــی

و بازســازی متــوازن تــر ،چــه در ســاحات روســتایی و چــه در

شــد کــه بــه نوبــۀ خویــش موظــف بودنــد راهکارهایــی را ارائــه

ســاحات شــهری ،مســاعد ســازد.

کننــد تــا ایــن عوامــل بتوانــد از طریــق ابتــکارات محلــی و
اجتامعــی تحــت رســیدگی قــرار گیــرد.

حاکمیــت قانــون بــه شــیوۀ مؤثــر و کاهــش فســاد نیــز بــه عنوان
دو پیامــد متوقعــۀ توافــق مذاکــره ای میــان طالبــان و جمهــوری
اســامی افغانســتان ،مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
نگرانــی هــای عمــده دربــارۀ پیامدهــای توافــق مذاکــره ای بــه
مــوارد ذیــل ارتبــاط مــی گرفــت :محدودیتهــای حقــوق مدنــی
و سیاســی و آزادیهــای شــهروندان ،وضــع شــدن محدودیــت
هــای بیشــر بــرای مشــارکت زنــان در نیــروی کار و فعالیــت
سیاســی شــان در مراکــز شــهری ،و کاهــش مســاعدت هــای
بیــن املللــی .برخــی از اشــراک کننــدگان همچنیــن نســبت

 /APPRO ،MADPO ،FESاستودیوی عکاسی و فیلمربداری
هرات

دســت گروههــا و احــزاب سیاســی اظهــار نگرانــی کردنــد.

در هــرات ،چهــار پنالیســت حضــور داشــتند کــه بــه دیــدگاه

عوامل محلی منازعه

هــا و مشــاهدات اشــراک کننــدگان در مــورد عوامــل جنــگ

در ارتبــاط بــا عوامــل جنــگ هــای محلــی ،چهــار عامــل

در غــرب افغانســتان و راهکارهــای مقابلــه بــا آن پاســخ مــی

اصلــی وجــود داشــت کــه مــورد تأکیــد قــرار گرفــت:

والیــت هــرات ،یــک اســتاد از پوهنحــی رشعیــات دانشــگاه

•افزایش نفوذ و کنرتول گروه های افراطی

گفتنــد .در ترکیــب پنــل ،یــک مناینــده از ریاســت ســارنوالی
محرک های محلی جنگ و صلح در غرب افغانستان
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بــه مصونیــت و معافیــت مجرمــان جنگــی و مترکــز قــدرت بــه

هــرات ،یــک کارشــناس حقوقــی و یــک مناینــدۀ جامعــۀ
مدنــی حضــور داشــته انــد.
یــک بخــش عمــده گفتــان محلــی صلــح هــرات هامنــا
بحــث بــاز میــان اشــراک کننــدگان در مــورد صلــح و احتــال
توافــق میــان جمهــوری اســامی افغانســتان و طالبــان میباشــد.
توقعــات در مــورد صلــح و عوامــل منازعــه در ســطح محــل در
پاییــن رشح داده شــده اســت.

•اختــاف بــر رس وابســتگی هــای قومیزبانــی و فرقــه
ای

•نبود حاکمیت قانون و
•حکومتداری ضعیف

مختصــات و خصوصیــات هــر فاکتــور و شــیوه هــای مقابلــه بــا
آن کــه بــه شــکل گروهــی مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفتــه
اســت ،در ذیــل ترشیــح مــی شــود.

مســئله اول :نفــوذ رو بــه رشــد گــروه هــای مســلح و افراطی

مثــل زعفــران کــه در والیــت هــرات موفقیــت آمیــز بــوده

مخالــف دولــت و اقتصــاد نامرشوع

اســت ،بــه عنــوان یــک راهــکار بــرای ســایر والیــات تولیــد

اشــراک کننــدگان در خصــوص گســرش افــکار افراطــی
در اجتامعــات در رستــارس منطقــۀ غــرب ،از جملــه افزایــش
اخیــر در حضــور "دولــت اســامی خراســان" ،اظهــار نگرانــی
کردنــد .ایــن افزایــش بــه گُسســت و چنــد پارچگــی اجتامعــی

کننــدۀ کوکنــار بــه شــمول بادغیــس و فــراه پیشــنهاد شــده
اســت کــه در ســال  2019بــه ترتیــب چهارمیــن و پنجمیــن
تولیــد کننــدۀ بــزرگ کوکنــار در کشــور بــوده انــد (UNODC
.)2021

و ســطح پاییــن تعامــات اجتامعــی بیــن بخــش هــای مختلــف

بــه طــور کلــی تــر ،گفتــه شــد کــه نهادهــای دولتــی کــه بــه

جمعیــت نســبت داده شــده اســت.

ســاحات خــارج از مراکــز شــهری دسرتســی محــدودی دارنــد،

وجــود مــدارس دینــی کــه تحــت نظــارت و کنــرول قــرار
ندارنــد ،بــه عنــوان یــک عامــل عمــده در تبلیــغ افــراط گرایــی
مــورد اشــاره قــرار گرفــت و گفتــه شــد کــه مــردان جــوان بــه

عمدتــاً از توانایــی الزم بــرای رســیدگی بــه نگرانــی هــای
عمومــی جمعیــت و مشــکل گســرش افراطیــت برخــوردار
منــی باشــند:

مقامــات دولتــی [ ]...همیشــه مــی گوینــد "مــا عالقــه
داریــم [تــا بــا افراطیــت مبــارزه کنیــم] و از نفــوذ الزم
نیــز در ایــن زمینــه برخــوردار مــی باشــیم ".ولــی مــا و
شــا قضــاوت مــی کنیــم کــه آیــا ایــن ادارات در کــم
کــردن افـراط گرایــی کار کــرده انــد یــا نــه؟

طــور خاصــی در معــرض افــکار افراطــی و بنیادگرایانــه قــرار
دارنــد .ایــن آســیب پذیــری بــه کمبــود فعالیــت هــای اجتامعی
و فرهنگــی و همچنیــن بــه نبــود فرصــت هــای اقتصــادی بویــژه
در ســاحات دورافتــاده نســبت داده شــده اســت.
اخــال در مرزهــای بیــن املللــی نیــز بــه عنــوان یــک عامــل

اشرتاک کنندۀ شامره  ،1جامعه مدنی

اثرگــذار بــر ســهولت قاچــاق انســان و اجنــاس مــورد تأکیــد
قــرار گرفــت کــه بــه نوبــۀ خــود زمینهســاز ظهــور اقتصــاد
مــواد مخــدر مــی شــود کــه بــه گــروه هــای افراطــی و مســلح
مخالــف دولــت و قدرمتنــدان محلــی فایــده رســانده و ســبب
تشــدید جنــگ و پویایــی هــای آن مــی گــردد.
مقابلــه و پرداخــن بــه افــراط گرایــی بــه نوبــۀ خــود نیازمنــد
تــاش مشــرک در زمینــه هــای آموزشــی ،فرهنگــی و دینــی
اســت .بــه طــور خــاص ،بســیاری از اشــراک کننــدگان حــس
محرک های محلی جنگ و صلح در غرب افغانستان
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مــی کردنــد کــه وزارت حــج و اوقــاف بایــد ضمــن رهنامیــی
و نظــارت مؤثــر بــر مــدارس دینــی ،در پیشــرد ایــن تــاش هــا
نقــش برجســته و عمــده ای ایفــا منایــد.
اهمیــت اقتصــاد مــواد مخــدر در منطقــه بــه عنــوان منبــع
معیشــت اجتامعــات روســتایی نیــز بــه عنــوان عامــل عمــدۀ
جنــگ و بیثباتــی مدنظــر گرفتــه شــد .منطقــۀ غربــی افغانســتان
دومیــن تولیــد کننــدۀ بــزرگ کوکنــار در کشــور و بنــا بــه
موقعیــت اســراتیژیکی کــه در امتــداد مرزهــا دارد ،مرکــز
قاچــاق بــه شــار مــی آیــد.
رسمایــه گــذاری در توســعه و انکشــاف محصــوالت پرمنفعــت

مسئلۀ دوم :اختالفات قومی-زبانی و فرقه ای
جنــگ و خشــونت در اجتامعــات بــه عنــوان پیامــد اختالفــات
بــر مبنــای وابســتگی قومــی یــا تعلقــات بــه مذاهــب ســنی و
شــیعه در نظــر گرفتــه شــده اســت .در هــرات بــه عنــوان جایــی
کــه خشــونت هدفمنــد بــر ضــد شــیعیان در طــی ســال هــای
اخیــر افزایــش یافتــه اســت ،موضــوع بهرهــرداری سیاســی
از اختالفــات فرقهــای از جانــب قدرمتندانــی کــه از چنیــن
منازعاتــی منفعــت کســب مــی کننــد ،مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه
اســت.
علــای دینــی بــه عنــوان کســانی کــه بیشــرین اقتــدار و توانایی
را در رســیدگی بــه چنیــن مســائلی دارنــد ،در نظــر گرفتــه مــی
شــوند .گفتــه شــد کــه شــورای اخــوت اســامی هــرات تاکنــون
در پیشــگیری از تشــدید خشــونت نقشــی ســازنده ایفــا منــوده
اســت .ایــن شــورا کــه رسـاً در ســال  2016در هــرات تأســیس
شــده اســت ،علــای شــیعه و علــای ســنی حنفــی را گردهــم
مــی آورد تــا در مــورد راهکارهــای وحــدت دینــی بــه بحــث و
گفتگــو بپردازنــد و سیاســت هــای فرقــه ای متویــل کننــدگان

غربــی را بــه عنــوان دلیــل اختالفــات اجتامعــی در کشــور

آســیب پذیــر و فاقــد روابــط یــا توانایــی پرداخــت رشــوت ،بــه

مــورد انتقــاد قــرار دهنــد (.)AVA 2016

نــدرت جــدی گرفتــه مــی شــود .ایــن دســته از شــهروندان در

در خصــوص نقــش ریــش ســفیدان در ســطح اجتــاع،
دیــدگاه هــای مختلفــی از جانــب اشــراک کننــدگان مطــرح

صــورت ارتــکاب یــک جــرم اغلــب بــه شــیوه هــای نامتناســب
و خودرسانــه مجــازات مــی شــوند:

در ایــن شــهر (ه ـرات) مــن اف ـرادی را مــی بینــم کــه
مرتکــب قتــل شــده انــد و هــر روز آزادانــه گشــت و
گــذار مــی کننــد ]...[ .شــخصی را از والیــت غــور
مــی شناســم کــه کســی را نکشــته بــود امــا  21ســال را
در حبــس ســپری کــرد.

شــده اســت .برخــی از آنــان ریــش ســفیدان را بــه عنــوان
دســت انــدرکاران مهمــی در نظــر گرفتــه انــد کــه از ظرفیــت
کافــی بــرای خنثــی کــردن تنــش هــا و اختالفــات برخــوردار
میباشــند در حالیکــه برخــی دیگــر آنهــا را بــه عنــوان اعضــای
نســلی کــه بــا خــود اختــاف و ویرانــی را بــه ارمغــان آورده
انــد ،پنداشــته انــد.
در پایــان ،اشــراک کننــدگان نقــش رســانه هــا و ســازمان هــای
جامعــۀ مدنــی را در مقابلــه بــا دیــدگاه هــای تفرقــه انگیــز
و اشــاعۀ مشــرکات بــه جــای متایــزات و اختالفــات مــورد
تأکیــد قــرار دادنــد.

اشرتاک کنندۀ شامره  ،2مستقل.
اشــراک کننــدگان بــه دلیــل نهادینــه شــدن فســاد و واســطه
بــازی بویــژه در نظــام عدلی-قضایــی کشــور ،امیــد چندانــی بــه
حــل شــدن مســائل فــوق الذکــر نداشــته انــد.
مسئلۀ چهارم :حکومتداری ضعیف
مســئله بعــدی کــه دارای ارتبــاط نزدیــک بــا کاســتی هــا و
نابرابریهــای موجــود در ســکتور عدلی-قضایــی کشــور مــی
باشــد ،عبــارت از گســرش فســاد اداری اســت .اشــراک
کننــدگان گــزارش داده انــد کــه فســاد و واســطه بــازی تعامالت
روزانــۀ شــهروندان و ادارات دولتــی را مختــل میســازد ،مانــع از
تنفیــذ قانــون مــی شــود ،انتصابــات و تعیینــات در نهادهــای

 /APPRO ،MADPO ،FESاستودیوی عکاسی و فیلمربداری
هرات
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دولتــی را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد و از کارایــی خدمــات
دولتــی مــی کاهــد .بــرای مثــال:

شــخصا ً وقتــی بــه عمــق فســاد اداری فکــر میکنــم،
فســاد اداری حتــی از تروریــزم هــم خطرنــاک تــر
اســت ،چــون مــن دالیــل زیــاد و جالبــی دارم کــه
فســاد اداری چطــور بــه رشــد تروریــزم ،بــه رشــد
گــروه هــای مســلح مخالــف طالبــان و ســایر گــروه
هــا کمــک کــرده اســت.

مسئلۀ سوم :نبود حاکمیت قانون
ایــن موضــوع کــه احــکام قانــون اساســی و قوانیــن دیگــر بــا
موضــوع پشــتیبانی از حقــوق شــهروندان بــه طــور ضعیــف و
نابرابــر تطبیــق مــی شــوند ،بــه عنــوان یکــی از دیگــر عوامــل
تــداوم جنــگ و منازعــه شناســایی شــد.

 -اشرتاک کنندۀ شامره  ،2مستقل.

مصونیــت صاحبــان قــدرت بــه گســرش خشــونت بــه عنــوان
شــکلی از حکومتــداری کمــک مــی کنــد .ایــن مصونیــت از
مجــازات اعتــاد شــهروندان را بــه نظــام عدلــی قضایــی ،بــه
شــکل جــدی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد ،بویــژه بــا توجــه
بــه اینکــه در نقطــۀ مقابــل ،مشــکالت و گفتــه هــای افــراد

یا

کار بــه اهــل کار ســپرده نمیشــود ،مــا خیلــی
بزرگانــی در همیــن جمــع خــود داریــم کــه لیاقــت،
شایســتگی ،توانایــی ،دانــش ،وطندوســتی و مــردم

دوســتی دارنــد ،ولــی متأســفانه در ایــن ادارات
بــرای اینهــا کســی اجــازه نمیدهــد کــه برونــد و نقش
آفرینــی کننــد ،تــا در ایــن زمینــه سیســتم نهادینــه
نشــود مــا نمیتوانیــم بگوییــم کــه مــا حکومــت داری
خوبــی داریــم یــا میتوانیــم صلــح را تأمیــن کنیــم.
 اشرتاک کنندۀ شامره  ،3جامعه مدنینتیجه گیری
یــک چالــش عمــده در گردهامیــی محلــی بــرای صلــح در
هــرات و جاهــای دیگــر ایــن بــود کــه پنالیســت هــا هنــگام
ارائــه پاســخ ،مترکزشــان را بــر روی عوامــل و کارگــزاران محلی
کــه در حــل منازعــات محلــی مــی توانســتند نقــش مهمــی
داشــته باشــند ،از دســت ندهنــد .پنالیســت هــا بــه جــای مترکــز
بــر روی مســائل اجتامعــی مشــخصی کــه از ســوی اشــراک
کننــدگان مطــرح شــده بــود ،عمدتــاً گرایــش بــه آن داشــتند
کــه بــر روی عوامــل خارجــی مثــل دخالــت کشــورهای
خارجــی در امــور داخلــی افغانســتان مترکــز کننــد یــا بــر روی
نقــش افغــان هــای «کارگــزار خارجیــان» کــه بــه اشــاعۀ افــکار
افراطــی در کشــور مــی پردازنــد.
مشــاهدۀ اول در ارتبــاط بــا محــرک هــای محلــی جنــگ،
عبــارت از بهــم پیوســتگی عمیــق میــان عوامــل مطــرح شــده
در جریــان بحــث هــا مــی باشــد .فســاد مزمــن و سیســتامتیک
و نبــود حاکمیــت قانــون بــه هنــگام طــرح متــام موضوعــات
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .اکــر اشــراک کننــدگان
معتقدنــد کــه ایــن عوامــل انکشــاف اقتصــادی کشــور را فلــج
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باشــندهگان روســتایی ارتبــاط داشــته اســت کــه اغلــب غیــر
از کشــت و پــردازش کوکنــار و قاچــاق موادمخــدر گزینــۀ
دیگــری پیــش رو ندارنــد.
در جریــان بحــث در مــورد راهکارهــای رســیدگی بــه مســائل
طــرح شــده ،افــرادی کــه در رســیدگی بــه عوامــل جنــگ
بیشــرین منافــع را دارنــد ،در انجــام چنیــن کاری ناتــوان
پنداشــته شــده انــد :شــهروندان و جامعــۀ مدنــی بــه علــت
ناتــوان بــودن ،نهادهــای دولتــی بــه دلیــل ناکارآمــدی و فســاد،
نهادهــای اکادمیــک بــه دلیــل نداشــن منابــع کافــی و عــدم
دسرتســی بــه کارگــزاران قدرمتنــد.
برعکــس ،کارگزارانــی کــه پنداشــته مــی شــد در امــور محلــی
میتواننــد بیشــرین نفــوذ را داشــته باشــند ،از نظــر اشــراک
کننــدگان منافــع اندکــی در رشکــت در حــل منازعــه دارند_کــه
در مــورد اکرثیــت رهــران دینــی صــادق اســت_ یــا اینکــه
دقیقـاً هــان کســانیاند_مثل زورمنــدان محلــی و قاچــاق چیــان
مــواد مخــدر_ کــه دارای بیشــرین ظرفیــت تخریبگــری مــی
باشــند.
موضــوع دیگــری کــه در جریــان بحثهــا تکــرار شــد ،ایــن
بــود کــه الزم اســت تــا اجتامعــات ،بــه شــمول رهــران محلــی
و دینــی ،در رســیدگی بــه پــاره ای از علــل ریشــهای جنــگ
مشــارکت سیســتامتیک تــری داشــته باشــند .اهمیــت مشــارکت
دادن بــه اجتامعــات حامــی و پشــتیبان طالبــان نیــز موضــوع
دیگــری بــود کــه هــم از جانــب اشــراک کننــدگان و هــم از
جانــب پنالیســت هــا مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.

مــی کنــد ،فرصــت هــای موجــود را از شــهروندان مــی گیــرد،

تعلیــم و آمــوزش رســمی اغلــب بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای

ســبب تشــدید ســوء اســتفاده از گــروه هــای ذینفــع مــی شــود،

مهمــی مطــرح مــی شــود کــه در رســیدگی بــه اختالفاتــی

مانــع از شــفافیت و حســابدهی در حکومــت مــی شــود و

کــه جنــگ و منازعــه را برمیانگیزنــد و همچنیــن در مقابلــه

اعتــاد مــردم را بــه نهادهــای رســمی حکومتــداری بــه تحلیــل

بــا دیدگاههــای افراطــی کــه بــه خشــونت بــا غیرنظامیــان مــی

مــی بــرد.

انجامنــد ،مــی توانــد نقــش مهمــی داشــته باشــد .بــا ایــن حــال،

یافتــۀ دوم از گردهامیــی هــرات ایــن اســت کــه در جریــان
بحــث هــا ،اشــراک کننــدگان مترکــز شــدیدی بــر روی
تأثیــر اقتصــاد موادمخــدر بــر جنــگ هــای داخلــی و روابــط
میــان شــبکه هــای جنایــی و سیاســتمداران محلــی داشــته
انــد .کوتاهــی در رســیدگی بــه مســئلۀ قاچــاق مــواد مخــدر
بــه طــور مشــهودی بــا بــی توجهــی بــه اوضــاع اقتصــادی بــد

بــه گفتــۀ یــک اشــراک کننــده از والیــت بادغیــس ،تعلیــم
و آمــوزش خــود مــی توانــد یــک امــر تفرقــه انگیــز باشــد.
محتــوای آمــوزش ،موضوعــات منــدرج نصــاب درســی و
رشایطــی کــه آمــوزش در آن ارائــه مــی شــود ،موضوعــات
مــورد مناقشــه و نــزاع در میــان طرفیــن جنــگ مــی باشــند کــه
بازتــاب آن را در حمــات اخیــر بــه مکاتــب در والیــات فــراه

و بادغیــس مــی توانیــم مشــاهده کنیــم (,2019 UNAMA
 .)2020 Salam Times ,2019 Tolonewsبــا ایــن حــال،

عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه

اشــراک کننــدگان تأکیــد کردنــد کــه صــورت بنــدی یــک

شــده اســت.

ســطح محــل ایجــاب مــی کنــد کــه هــم مناینــدگان جمهــوری

تذکر قانونی و رفع ادعا

راهــکار مشــرک بــرای نهادینــه ســازی آمــوزش و تعلیــم در
اســامی و هــم طالبــان در ســطح محل_بویــژه در ســاحات
دورافتــاده_ در ایــن رونــد مشــارکت داشــته باشــند.
مترکــز گردهامیــی بــر روی محــرک هــای محلــی جنــگ بــوده
اســت امــا بــا ایــن وجــود ،موضــوع مذاکــرات جــاری میــان
طالبــان و تیــم جمهــوری اســامی در دوحــۀ قطــر در رسارس
مراحــل گردهامیــی محســوس بــوده اســت .مترکــز بــر روی
مذاکــرات دوحــه بــر روی برداشــت هــا از "صلــح" تأثیرگــذار
اســت کــه در اینجــا نــه بــه عــدم موجودیــت جنــگ بلکــه بــه
یــک توافــق بیــن سیاســتمداران و جنگســاالران تعبیــر مــی
شــود .از ایــن دیــدگاه" ،صلــح" بــه مثابــه امــری ربــوده شــده
توســط دســت اندرکارانــی کــه از واقعیــت هــای پیــش روی
شــهروندان عــادی منفصــل و منقطــع انــد ،نگریســته مــی شــود.
مشــاهدات اشــراک کننــدگان دربــارۀ عوامــل اجتامعــی،
اقتصــادی و ســاختاری جنــگ هــا و تنــش هــا در ســطح محــل
نشــان مــی دهــد کــه صلــح مؤثــر بــه نوبــۀ خــود چیــزی فراتــر
از یــک توافــق یــا پیــان را در ســطح عالــی میــان طرفیــن
جنــگ ایجــاب مــی کنــد.
مشــارکت سیســتامتیک و سیســتمی در راســتای رســیدگی بــه
عوامــل اساســی بیعدالتــی ،نابرابــری و فقــر یــک امــر رضوری
در راســتای خنثیســازی تنــش هــای اجتامعــی و دســتیابی بــه
محرک های محلی جنگ و صلح در غرب افغانستان

8

قدردانی

صلــح پایــدار اســت.

© حــق کاپــی و متامــی حقــوق دیگــر بــرای ،ORPPA
 OPDAMو  SEFمحفــوظ اســت.
هیــچ یــک از بخــش هــای ایــن اثــر بــدون کســب اجــازۀ
کتبــی قبلــی از موسســه ،)www.appro.org.af( APPRO
 )www.mediothek-afghanistan.org( MADPOو FES

( )www.afghanistan.fes.deمنــی توانــد بازتولیــد و در
سیســتم بازیابــی ،ذخیــره شــود و یــا بــه هــر شــکلی یــا بــا
اســتفاده از هــر وســیلهای بــه جــای دیگــر انتقــال داده
شــود.
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