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اکتوبر 2021

بــه ســوی صلــح پــروژه مشــرک بنیــاد فریدریــش

ایــرت ( ،)SEFمؤسســۀ مطالعات عامۀ افغانســتان

( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف
و صلــح ( )OPDAMمــی باشــد.

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ

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

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهآمیــی

هــای محلــی بــرای صلــح مــی پــردازد تــا افغانهــا «در

جاهایــی کــه هســتند» دربــاره راههــای حــل منازعــات
از طریــق گفتگــو ،تبــادل نظــر و فعالیــت ســهم

بگیرنــد .در نتیجــه ،ایــن رویدادهــا مشــارکت فعــال

در ســطح اجتــاع را در تــاش بــرای ایجــاد یــک
چشــانداز مشــرک بــرای صلــح ترغیــب مــی کنــد.
تهیــه 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 ســعید پرتــو و مارتــا لِگرانــد بــه

عنــوان بخشــی از همــکاری میــان بنیــاد فریدریــش
ایــرت ( ،)SEFمؤسســۀ مطالعات عامه افغانســتان

( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف
و صلــح ( )OPDAMتهیــه گردیــده اســت.

بــه تاریــخ  2آگســت  ،2021گردهامیــی محلــی بــرای صلــح
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در شــهر کابــل دایــر گردیــد کــه در آن اشــراک کننــدگان از
والیــت کابــل ،والیــت همجــوار پنجشــیر و کاپیســا اشــراک
داشــتند .گردهامیــی کابــل در حالــی برگــزار شــد کــه طالبــان
نقــاط گســرده کشــور را بــه رسعــت تحــت کنــرول خویــش
در میآوردنــد .طالبــان بــه طــور رســمی در پانزدهــم آگســت
 2021وارد کابــل شــدند .هنــگام نهایــی ســازی ایــن چکیــده
در اکتــر  ،2021طالبــان کنــرول متــام کشــور را بــه دســت
گرفتــه و نخســتین دولــت رسپرســت شــان را تشــکیل داده
بودنــد.

یافتــه هــای ذیــل بایــد بــه عنــوان تصویــر کلــی از یــک نقطــه
زمانــی در رونــد صلــح بیــن االفغانــی در نظــر گرفتــه شــود،
هرچنــد کــه در آن زمــان بــی ثباتــی بــه دلیــل پیــروی رسیــع
طالبــان بــه اوج خــود رســیده بــود و بــا ورود طالبــان بــه کابــل و
گرفــن قــدرت توســط آنــان خامتــه یافــت .یــک مــرور کلــی
از وضعیــت دیموگرافیــک ،جغرافیــا ،اقتصــاد و منازعــه در هــر
یــک از والیــات فــوق الذکــر ذیــآ تهیــه گردیــده ،بــه تعقیــب
آن رشح گردهامیــی ،ارائــه گردیــده اســت.
پس منظر
والیــت کابــل دارای بزرگرتیــن و متنــوع تریــن جمعیــت
شــهری در افغانســتان مــی باشــد کــه در شــهر کابــل مرتاکــم
مــی باشــند .کاپیســا دارای یــک جمعیــت شــهری کوچــک
و مرتاکــم در نجــراب و محمــود راقــی مــی باشــد .متــام
باشــندگان پنجشــیر در ســکونتگاه هــای روســتایی زندگــی مــی
کننــد (جــدول  1و شــکل .)1
کابــل محــل اصلــی جــذب نیــروی کار غیررســمی ،کارگــران
مهاجــر و خانــواده هــای بیجــا شــده گان از والیــات همجــوار
مــی باشــد .آنهــا بــرای دسرتســی بــه خدمــات نســبتاً بهــر ،کار
و نیــز بــه دلیــل امنیتــی بــه کابــل مــی آینــد.
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میــزان فقــر در پنجشــیر و کاپیســا حــدودا ً  25درصــد اســت.

جنــگ در والیــت کابــل افزایــش یافــت ،از جمله در ســاحاتی

میــزان فقــر در کابــل  15درصــد تخمیــن شــده اســت .میــزان

کــه قبــاً امنیــت داشــتند (OHCA, February 2020; July

فقــر در ســطح ملــی بطــور اوســط  52درصــد مــی باشــد

.)2020

( .)UNDP, 2020بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه اینکــه تقریبــاً
نصــف جمعیــت فقیــر شــهری در شــهر کابــل و اطــراف آن
زندگــی مــی کننــد ،در مــورد ایــن ارقــام جــای بحــث وجــود
دارد (.)CSO, 2018
تــا قبــل از تصاحــب قــدرت توســط طالبــان در ششــم ســپتمرب
 ،2021پنجشــیر هیــچ گاه دســتخوش حمــات نظامــی خارجی
نشــده بــود و تــا دورۀ اخیــر نیــز از دیــدگاه امنیتــی ثبــات نســبی
داشــته ،هرچنــد از نظــر اقتصــادی فقیــر بــوده اســت.

غیــر نظامیــان بــوده اســت ،ایــن تعــداد از زمــان توافــق میــان
طالبــان و ایــاالت متحــده بــه تاریــخ  29فــروری  2020بــه
طــور چشــمگیری کاهــش یافــت .بــا ایــن حــال ،دو حملــۀ
بــزرگ بعــد از امضــاء ایــن توافقنامــه نیــز بوقــوع پیوســت.
یــک حملــه در مــاه مــی  2020بــه بخــش والدی یــک
شــفاخانه صــورت گرفــت کــه در آن مهاجــان مــادران تــازه
والدت کــرده ،نــوزادان و زنــان حاملــه را بــه قتــل رســاندند.

والیــات کاپیســا و کابــل در ســال هــای اخیــر شــاهد افزایــش

حملــۀ دوم یــک ســال بعــد در مــاه مــی  2021بــه یــک مکتــب

شــدت جنــگ میــان گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت و

دخرتانــه صــورت گرفــت کــه طالبــان مشــارکت در هــر دو

قــوای امنیتــی افغانســتان بــوده اســت.

حملــه را رد کردنــد.

کابــل از شــال رشق بــا پــروان و کاپیســا ،از رشق بــا لغــان،

توافقنامــۀ  29فــروری تأثیــر اندکــی بــر میــزان بــاالی فعالیــت

از جنــوب رشق بــا ننگرهــار ،از جنــوب بــا لوگــر و از جنــوب

هــای جنایــی در کابــل داشــت .باندهــای جنایــی ســازمان یافته

غــرب بــا وردک رسحــد مشــرک دارد .ایــن والیــت دارای 15

عــاوه بــر قاچــاق مــواد مخــدر بــه انجــام دزدی ،رسقــت موتــر

ولســوالی بــه شــمول شــهر کابــل ،پایتخــت افغانســتان ،مــی

و کیســه بــری مــی پرداختنــد .بســیاری از مــردم بــه دلیــل تــرس

باشــد .نفــوس تخمینــی ایــن والیــت  5.4ملیــون نفــر مــی باشــد

از قربانــی شــدن ،بعــد از تاریــک شــدن هــوا از خانــه بیــرون

کــه اکرثیــت آنــان ،یعنــی در حــدود  4.6ملیــون نفــر در شــهر

منــی شــدند (.)Arab News, January 11, 2020

کابــل زندگــی مــی کننــد.
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در حالیکــه کابــل هــدف اصلــی حمــات از جملــه حملــه بــه

بطــرف شــال کابــل ،والیــت کاپیســا از غــرب بــا پــروان ،از

شــهر کابــل دارای محــات و گذرهــای متعــدد ثرومتنــد و

رشق بــا لغــان و از شــال بــا پنجشــیر هــم مــرز اســت .مرکــز

فقیــر میباشــد ،بشــمول بســیاری از خانــواده هــای بیجــا شــده

ایــن والیــت ،یعنــی محمــود راقــی ،در  75کیلومــری شــهر

ای کــه در فقــر شــدید بــه رس مــی برنــد .ایــن والیــت شــار

کابــل واقــع شــده اســت .نفــوس کاپیســا در حــدود 497،000

بــاالی مهاجریــن و بیجــا شــده گان داخلــی را در خــود جــای

نفــر اســت .در حــدود  68،000نفــر در محمــود راقــی زندگــی

مــی دهــد کــه در ســکونت گاه هــای غیررســمی و اطــراف

مــی کننــد و ســایر آنهــا در ولســوالی هــای روســتایی بــا تراکــم

شــهر کابــل زندگــی مــی کننــد (.)CSO, 2018

جمعیــت کمــر ســکونت دارنــد.

والیــت کابــل باالتریــن ســهم نفــوس کشــور را بــه خــود

چنــد ســال قبــل از تســلط کامــل طالبــان بــر کشــور در 16

اختصــاص میدهــد؛ یعنــی در حــدود  16فیصــد از کل نفــوس
( .)Warden,2019زبــان اصلــی مــردم کابــل دری بــوده و
بخــش چشــمگیر نفــوس بــه زبــان پشــتو تکلــم مــی کننــد
و بخــش هــای کوچکــر نفــوس بــه زبــان هــای دیگــری
همچــون ازبکــی و ترکمنــی صحبــت مــی کننــد.
در ســال  2020و نیمــۀ نخســت  ،2021فعالیــت شورشــیان و

آگســت  ،2021کاپیســا از افزایــش جنــگ مســلحانه میــان
طالبــان ،دیگــر گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت و قــوای
امنیتــی افغانســتان بــه طــور فزاینــده ای آســیب مــی دیــد.
تــداوم جنــگ فعالیــت اقتصــادی و معیشــت جمعیــت محلــی
را بــه طــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار داد (.)Ali, 2015

بطــرف شــال کاپیســا ،والیــت پنجشــیر از غــرب بــا بغــان ،از
جنــوب غــرب بــا پــروان ،از جنــوب رشق بــا لغــان و نورســتان،
از شــال رسق بــا بدخشــان و از شــال بــا تخــار هــم مــرز
اســت .بــازارک ،مرکــز ایــن والیــت ،در  150کیلومــری کابــل
واقــع شــده اســت.
تقریبــاً متــام ایــن والیــت کوهســتانی یــا نیمــه کوهســتانی
اســت .درۀ پنجشــیر یــک ســاحۀ دورافتــاده و غیرقابــل
دسرتســی اســت .در دورۀ نخســت حکومــت طالبــان بیــن

FES, MADPO, APPRO

ســال هــای  1996و  ،2001پنجشــیر تنهــا والیتــی بــود کــه در
برابــر طالبــان مقاومــت کــرد و طالبــان بــر ســایر بخــش هــای
کشــور بــه جــز چنــد نقطــۀ دورافتــاده در شــال و شــال رشق
حکومــت داشــتند.
پنجشــیر دارای نفــوس  169،926نفــری اســت کــه در هشــت
ولســوالی زندگــی مــی کننــد .بــازارک ،مرکــز والیــت پنجشــیر،
در حــدود  22،000نفــر را در خــود جــای مــی دهــد .پنجشــیر
بــا توجــه بــه اینکــه یــک والیــت دورافتــاده و زادگاه رهــر
ملــی ،احمــد شــاه مســعود اســت ،در میــان پنجشــیری هــا چــه
در درون و چــه در بیــرون از ایــن والیــت یــک احســاس قــوی
و یکپارچــه گــی هویــت وجــود دارد (.)Shah, 2018
طالبــان در طــی ســالهای متــادی ،آرزوی کنــرول پنجشــیر
را بـ�ه دلیـ�ل اهمیـ�ت اسـتراتژیک آن کـ�رده بودنـ�د( (�Rog
 .)gio, 2019ظاهــرا ً طالبــان در ششــم ســپتمرب  2021بــه ایــن
آرزوی شــان رســیدند ،یعنــی هنگامــی کــه از منابــع مختلــف
گــزارش شــد کــه آنهــا وارد درۀ پنجشــیر شــده انــد و مرکــز آن
والیــت را تــرف کــرده و بیــرق خــود را در ســاختامن والیــت
برافراشــتند (.)BBC, September 7, 2021
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گردهآمیی صلح در زون کابل:
مرور کلی
جمعـاً شــصت نفــر ،بــه شــمول  24زن و  36مــرد ،در گردهامیی
صلــح کابــل کــه در دوم آگســت  2021در شــهر کابــل برگــزار
شــد ،اشــراک منودنــد .در میــان اشــراک کننــدگان ،اعضــای
جامعــۀ مدنــی ،ریــش ســفیدان ،زنــان ذی نفــوذ ،نخبــگان
محلــی ،مناینــدگان ســازمان هــای جوانــان و مناینــدگان
حکومــت محلــی حضــور داشــتند.

بــه ماننــد دیگــر گردهآمیــی هــای محلــی کــه قبـاً برگزار شــد،
اشــراک کننــدگان بــه چنــد گــروپ تقســیم شــدند و از هــر
گــروپ خواســته شــد تــا محــرک هــا و عوامــل اصلــی جنــگ
را در محلــه یــا اجتــاع شــان شناســایی کننــد .از گــروپ هــا
همچنــان خواســته شــد تــا راه هــای مناســب را بــرای پرداخــن
بــه عوامــل جنــگ و ایجــاد رشایــط صلــح پایــدار پیشــنهاد
دهنــد.
ســپس نتایــج بحــث هــای گروپــی بــه یــک پنــل متشــکل از
دو کارشــناس مــرد و دو کارشــناس زن ارائــه شــد .ترکیــب پنــل
متشــکل بــود از :یــک مناینــده از ریاســت امــور زنــان والیــت
پنجشــیر ،یــک مشــاور شــورای عالــی زنــان ،یــک خربنــگار
اســبق کــه در حــال حــارض در شــاروالی کابــل کار مــی کنــد و
یــک مناینــده از وزارتخانــۀ دولــت در امــور صلــح.
بــه اشــراک کننــدگان فرصــت داده شــد تــا در مــورد پرزنتیشــن
هــای گروپــی تأمــل و اظهــار نظــر کننــد و ســواالتی را بــرای
اعضــای پنــل مطــرح مناینــد .پروســۀ صلــح بیــن االفغانــی کــه
در ســپتمرب  2020آغــاز شــده بــود ،موضوعــی بــود کــه در
بحــث هــای گروپــی ،پرزنتیشــن هــای گروپــی ،پاســخ هــای
پنالیســت هــا و ســواالت مخاطبــان بــه کــرات مــورد اشــاره قــرار
گرفــت .دیــدگاه هــای مرتبــط بــه صلــح و عوامــل منازعــات در
ســطح محــل کــه از ســوی اشــراک کننــدگان شناســایی شــد،
قــرار ذیــل اســت:
توقعات و پیش بینی ها درباره صلح
اشــراک کننــدگان دربــاره مذاکــرات میــان جمهــوری اســامی
افغانســتان و طالبــان شــدیدا ً بدبیــن بودنــد.

پیــش بینــی گســرده ای کــه ارائــه شــد ایــن بــود کــه در

ســادگی بــه دســت نیامــده بلکــه بــا مبــارزات ،رنــج

صــورت وقــوع صلــح ،جنــگ خامتــه خواهــد یافــت .بســیاری

و ایثــار فــراوان حاصــل شــده اســت .افــزون بــر آن،

از آنــان پیــش بینــی کردنــد کــه در صــورت بهبــود ثبــات و

امــروز نــگاه کنیــد کــه مــا بــه کجــا روان هســتیم .مــا

اوضــاع امنیتــی ،اعتــاد رسمایــه گــذاران بالقــوه جلــب خواهــد

مجــددا ً بــه برقــه پوشــیدن ،جهالــت و سنگســار بــاز

شــد ،داد و ســتد و تجــارت افزایــش خواهــد یافــت و اشــتغال

مــی گردیــم؛ بــه وضعیتــی کــه  52ســال قبــل تجربــه

زایــی در ســکتور عامــه بخصــوص در بخــش هــای معــارف و

کردیــم – پنالیســت زن شــاره .1

صحــت عامــه ادامــه خواهــد یافــت کــه ایــن مــوارد در ترکیــب
بــا یکدیگــر منجــر بــه بهبــود اوضــاع اقتصــادی خواهنــد شــد.

عامــل نگرانــی دیگــر در دولــت اکرثیــت طالبــان هامنــا
دسرتســی بــه اطالعــات و تــرس از تهدیــدات بــرای آزادی

بــا کاهــش جنــگ بیجاشــده گــی داخلــی نیــز کمــر خواهــد

بیــان در میــان شــهروندان عــادی و رســانه هــا بــود .اشــراک

شــد و از ایــن رو از فشــار بــر زیربنــای شــهری و مراکــز

کننــدگان همچنــان نگــران بودنــد کــه ممکــن اســت تعلیــم

خدماتــی کــه بایــد بــه تعــداد فزاینــده ای از بیجاشــده گان

و معــارف در ابعــاد محتــوا و دسرتســی بویــژه بــرای زنــان و

آواره بــه مراکــز شــهرها خدمــات ارائــه کننــد ،کاســته خواهــد

دخــران محــدود گــردد.

شــد.

ســازمان هــای مدنــی فعــال در عرصــه هــای حقــوق نیــز ممکن
اســت بــه دلیــل عــدم ســازگاری ایدئولوژیکــی بــا قواعــد
و نهادهــای طالبانــی ،بــا خطــر از دســت دادن حــق فعالیــت
مواجــه شــوند.
پیــش بینــی برخــی از اشــراک کننــدگان ایــن بــود کــه امنیــت
و ثبــات ،رصف نظــر از توافــق سیاســی بــر مبنــای گفتگوهــای
بیــن االفغانــی ،بدتــر خواهــد شــد .ایــن عــده از اشــراک
کننــدگان بــه طــور خاصــی از افزایــش تنــش هــای بیــن
FES, MADPO, APPRO

دیدگاهــی کــه بــه طــور گســرده ارائــه شــد ایــن بــود کــه
حضــور طالبــان در دولــت مــی توانــد بــه معنــای تطبیــق مؤثرتــر
قانــون و فســاد اداری کمــر باشــد.
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اشــراک کننــدگان بــه طــور کل بــه ایــن نظــر بودنــد کــه یــک
دولتــی کــه بــه شــکل کامــل یــا قســمی توســط طالبــان اداره
شــود ،مــی توانــد حقــوق اقلیــت هــا را زیــر پــا کنــد و تنــش
و شــکاف شــدید میــان بخــش هــای مختلــف جمعیــت را
همــوار ســازد .زنــان بــه طــور خــاص از حــوزه هــای اجتامعــی،
سیاســی و اقتصــادی حــذف خواهنــد شــد و در برابــر خشــونت
خانوادگــی آســیب پذیــر تــر خواهنــد بــود.
•مــا بــرای برابــری حقوقــی تــاش و مبــارزه کــرده
ایــم تــا زنــان و مــردان از حــق یکســان صحبــت
کــردن و اظهــار نظــر برخــوردار شــوند ...ایــن بــه

االجتامعــی کــه آتــش آن توســط شــکاف هــای قومــی ،زبانــی
و ایدئولوژیکــی افروختــه مــی شــود ،نگــران بودنــد.
نگرانــی عمــدۀ دیگــر اثــرات /شُ ــوک جنگــی و نهادینــه شــدن
خشــونت بــرای حــل منازعــات بــود .خطــر بــاالی تشــدید
خشــونت وجــود داشــته و خواهــد داشــت و زورمنــدان محلــی
و باندهــای جنایــی احتــاالً از گــذار سیاســی بــه عنــوان
فرصتــی بــرای کســب منافــع شــخصی یــا انتقــام از دیگــران
اســتفاده خواهنــد کــرد.
بــه عقیــدۀ برخــی از اشــراک کننــدگان ،احتــال بســیار کمــی
وجــود دارد کــه جنــگ جویــان طالبــان بــه راحتــی ســاح
هــای شــان را تســلیم کننــد و یــا تــن بــه زندگــی عــادی بدهنــد.
اکــر اشــراک کننــدگان قانــون اساســی  2004را یــک پشــتیبان
و ضامنــت اجرایــی در برابــر تنــش هــای بیــن االجتامعــی و
ایدئولوژیکــی و تبعیــض نهــادی در مقابــل زنــان و اقلیــت هــا

مــی دانســتند.

و بســته بنــدی میباشــد.

محرک های محلی جنگ

برغــم چالــش هــای فراوانــی کــه در ســکتور اســتخراج معــادن

چهــار عامــل عمــده منازعــات در ســطح محــل کــه توســط
اشــراک کننــدگان گردهآمیــی کابــل شناســایی شــده بــود،
عبارتنــد از:

وجــود دارد ،میــزان اســتخراج رســمی معــادن بایــد افزایــش
یابــد و عایــد آن بایــد بــرای بهبــود معیشــت اجتامعــات
همجــوار و خدمــات عامــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
متــام تــاش هــای فــوق الذکــر نیازمنــد عــزم و اراده جــدی در

•اقتصاد ضعیف

باالتریــن ســطوح دولتــی و بیــن املللــی مــی باشــند.

•کشت و قاچاق مواد مخدر

•تنش های بین االجتامعی ،و
•نبود حاکمیت قانون

کشت و قاچاق مواد مخدر
عــاوه بــر شــیوٍهٔ هــای ســنتی تولیــد و تجــارت تریــاک و

اقتصاد ضعیف

هروئیــن ،پیدایــش صنعــت مــواد مخــدر کیمیــاوی و ترکیبــی

میــزان بــاالی بیــکاری منجــر بــه فقــر گســرده در ســاحات
شــهری و روســتایی شــده اســت .ناتوانــی اکــر خانــواده هــا

در اجتامعــات روســتایی بــه یــک عامــل نگرانــی بــزرگ در
ســال هــای اخیــر مبــدل شــده اســت.

در امــرار معــاش بــه طــور برجســته ای بــه عنــوان دلیــل پیوســن

بــه گفتــه یکــی از اشــراک کننــدگان ،تولیــد مــواد مخــدر در

جوانــان بــه گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت مــورد اشــاره

متــام اشــکال آن تنهــا زمانــی مــی توانــد متوقــف شــود کــه

قــرار گرفتــه اســت.

شــیوه هــای بدیــل عایــد زا وجــود داشــته باشــد .چالــش اینکــه
چطــور بتوانیــم معیشــت روســتایی پایــدار و مشــابه را معرفــی
کنیــم تــا جــای تولیــد مــواد مخــدر را بگیــرد ،هنــوز پــا بــر
جاســت.
•تــا بــه حــال ،تنهــا جایگزیــن مناســب بــرای کشــت
کوکنــار ،کشــت زعفــران در والیــت هــرات بــوده کــه
از اوایــل دهــۀ  0002آغــاز شــد و ســپس بــه والیــات
دیگــر گســرش یافــت) (اشــراک کننــده مــرد از
FES, MADPO, APPRO
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پرداخــن بــه فقــر گســرده نیازمنــد رسمایــه گــذاری در فعالیــت
هــای اقتصــادی تولیــدی پایــدار توســط ســازمان هــای ملــی و
بیــن املللــی و موجودیــت زیربنــای کافــی بــرای پشــتیبانی از
ایــن فعالیــت هــا مــی باشــد.
فعالیــت هــای تولیــدی در مراکــز شــهری بایــد از طریــق
کاربــرد گســرده تکنالــوژی ،افزایــش دسرتســی بــه بازارهــا و
بهبــود کیفیــت ،تقویــت و گســرش یابــد.
همچنیــن ،نیــاز مــرم بــه بهبــود تولیــدات زراعتــی از طریــق
ارتقــاء سیســتم هــای آبیــاری ،مکانیــزه کــردن ،کنــرول کیفیــت

جامعــه مدنــی).
دیگــران متذکــر شــدند کــه پرداخــن بــه تهدیــدات ناشــی
از مــواد مخــدر ،عــاوه بــر تــاش ســازمانی بــرای مبــارزه بــا
مــواد مخــدر ،نیازمنــد پشــتیبانی اجتامعــی از طریــق مشــارکت
مقامــات محلــی و عاملــان دینــی اســت .مســاجد بایــد در
مشــورت و متقاعــد ســاخنت کشــت کننــدگان کوکنــار نقــش
اساســی تــری را ایفــا منایــد و آنــان را بــه کشــت بدیــل،
همچــون زعفــران ،ترغیــب کنــد .بــه گفتــه یــک پنالیســت:
•مســاجد فقــط جایــی بــرای منــاز خوانــدن نیســتند.
در مســجد مــردم مشــکالت و منازعــات شــان را حــل
مــی کننــد و بــه بحــث در مــورد موضوعــات فرهنگــی

مــی پردازنــد .مســجد جایــی اســت کــه اکــر مــردم
در آن معلومــات کســب مــی کننــد .اگــر رســانه هــا
بگوینــد کــه مــواد مخــدر مــر اســت ،تأثیــرش
نســبت بــه زمانــی کــه چنیــن پیامــی از طریــق رهــران
دینــی اشــاعه یابــد ،بــه مراتــب کمــر خواهــد بــود –
پنالیســت مــرد شــاره .1

مــورد تأکیــد قــرار دادنــد.
نبود حاکمیت قانون
قانــون گریــزی سیســتامتیک بــه عنــوان عامــل عمــدۀ منازعــه
در اجتامعــات مختلــف مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،بخصــوص
قانــون شــکنی مقامــات کــه مســئول تنفیــذ قانــون هســتند.

اشــراک کننــدگان همچنــان خواهــان تــاش هــای مســتمر
در راســتای آگاهــی عامــه از خطــرات صحــی اســتعامل مــواد
مخــدر از جملــه مــواد مخــدر صنعتــی و ترکیبــی شــدند .برخی
از آنــان پیشــنهاد کردنــد کــه آگاهــی بــر ضــد مــواد مخــدر
بایــد ج ـ ٔز از نصــاب درســی شــود.
تنش های بین االجتامعی
یکــی از عوامــل اساســی نگرانــی در مــورد تشــدید جنــگ بــه
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تنــش و نــزاع میــان گــروه هــای مختلــف ایدئولوژیکــی ،قومــی
و زبانــی ارتبــاط مــی گرفــت.
در کابــل ،حمــات هدفمنــد بــه اجتامعــات شــیعه در ســال
هــای اخیــر ایــن تــرس و واهمــه را در پــی داشــته اســت
کــه در دولتــی کــه اقلیــت هــای قومــی و مذهبــی کنــار زده
میشــوند ،چنیــن اجتامعاتــی ممکــن اســت بــاز هــم قربانــی
اقدامــات و عملکردهــای تبعیــض آمیــز شــوند .یــک دولــت
فرقــه گــرا بــه طــور بالقــوه مــی توانــد شــکاف هــای موجــود
میــان اجتامعــات را افزایــش داده اختالفــات از قبــل موجــود
را تشــدید منایــد و بــه رهــران محلــی انگیــزه دهــد تــا قــوم و
گــروه ایدئولوژیکــی خویــش را نســبت بــه دیگــران اولویــت
دهنــد.
محرک های محلی جنگ و صلح در زون کابل

7

بســیاری از اشــراک کننــدگان بــه ایــن عقیــده بودنــد کــه
بــرای افزایــش آگاهــی و احــرام متقابــل در میــان گــروه هــای
مختلــف در اجتامعــات مختلــف ،کار بیشــری را مــی تــوان
و بایــد انجــام داد .بــرای اطمینــان از تنفیــذ احــکام مبــارزه بــا
تبعیــض و توزیــع یکســان منابــع قانونــی و منابــع دیگــر بــرای
متــام باشــندگان یــک والیــت الزم اســت تــا ترکیبــی از تدابیــر
آگاهــی عامــه و اقدامــات ســازمانی در دســتور کار قــرار گیــرد.
اشــراک کننــدگان تعلیــم و معــارف را بــه عنــوان ابــزار اساســی
مبــارزه بــا تعصبــات قومــی و عقیدتــی و تحکیــم وحــدت ملــی

خویــش خــوری و فســاد گســرده در نظــام عدلــی – قضایــی
منجــر بــه برقــراری یــک نظــام قضایــی شــدیدا ً وابســته بــه افــراد
متنفــذ گردیــده کــه بــه طــور کل بــر اعتــاد شــهروندان بــاالی
نهادهــای دولتــی تأثیــرات معکــوس وارد منــوده اســت.
از دیــد بســیاری از شــهروندان ،مقامــات دولتــی قدرمتنــد،
متجــاوز و فاســد بــه یــک گــروه نخبــه تبدیــل شــده انــد کــه
فقــط بــه فکــر منافــع شــخصی خــود هســتند و عالقــه ای بــه
خدمــت بــه مــردم یــا انجــام مکلفیــت هــای مردمــی ندارنــد.
پرداخــن بــه ایــن نــوع عــدم حاکمیــت قانــون نیازمنــد بازبینــی
و بازســازی کامــل نظــام عدلــی – قضایــی اســت .ایــن رونــد
بایــد منجــر بــه اســتقالل نظــام عدلــی – قضایــی شــود و مــردم
را ،در قالــب گــروه هــای شــهروندی بــرای آگاهــی عامــه در
مــورد حقــوق شــهروندان و چگونگــی تحقــق آن حقــوق،
بســیج منایــد.
نتیجه گیری
بــا نگاهــی بــه گذشــته و بــا توجــه بــه تســلط طالبــان بــر کابــل
در پانزدهــم آگســت  ،2021شــاید جــای تعجــب نباشــد
کــه در گردهآمیــی کابــل کــه در دوم آگســت  2021برگــزار
شــد ،بدبینــی شــدیدی در مــورد نتایــج مذاکــرات صلــح بیــن
االفغانــی وجــود داشــته اســت.

بــه ماننــد دیگــر گردهآمیــی هــای صلــح ،توقــع عمومــی ایــن
بــود کــه کاهــش جنــگ مــی توانــد منجــر بــه کاهــش مشــقت
و بیجاشــده گــی داخلــی شــود .بســیاری از اشــراک کننــدگان
همچنــان معتقــد بودنــد کــه یــک دولــت کــه در آن طالبــان
اکرثیــت داشــته باشــند ،مــی توانــد منجــر بــه تطبیــق مؤثرتــر
قانــون و کاهــش فســاد اداری شــود.

پالیســی ســازی بــرای صلــح –_اینکــه جنــگ خامتــه یابــد،
صنعــت مــواد مخــدر از بیــن بــرده شــود و فرصــت شــورش از
میــان برداشــته شــود – بایــد بــر مبنــای آموختــه هــای  20ســال
گذشــته و تحلیــل دســت انــدرکاران ،عوامــل و مکانیــزم هــای
کــه ســبب تــداوم جنــگ مــی شــوند ،اســتوار باشــد .یــک

نگرانــی هایــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه دولــت تحــت

آمــوزه مهــم ایــن اســت کــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در طــول

کنــرول طالبــان ممکــن اســت بــه نقــض حقــوق زنــان و

بازســازی افغانســتان از ســال  2001بــا شکســت مواجــه شــده

اقلیــت هــا ادامــه دهــد و خطــر شــدید تنــش و اختــاف میــان

اســت .ایــن واقعیــت کــه طالبــان بعــد از  20ســال حضــور قوای

بخــش هــای مختلــف جمعیــت را همــوار ســازد .بطــور کل،

امنیتــی بیــن املللــی مجــددا ً قــدرت را بــه دســت گرفتــه انــد،

طالبــان پیــش از ایــن بــرای تضعیــف جامعــۀ مدنــی قــدم هایــی

حاکــی از یــک شکســت و ناکامــی بــزرگ در جنــگ علیــه

را برداشــته و موانــع بیشــاری را بــرای ســازمان هــای مبتنــی

افراطیــت اســت .و نهایتــا ،هــر نــوع تــاش جامعــۀ جهانــی

بــر حقــوق بوجــود آورده بودنــد .تعصبــات قومــی و مذهبــی

بــرای رفــع چالــش هــای اجتامعــی و اقتصــادی افغانســتان

طالبــان خطــر تشــدید تنــش هــای بیــن االجتامعــی را در پــی

وابســته بــه سیاســت توافــق و مصالحــه بــا طالبــان بــه عنــوان

دارد .در زمــان برگــزاری گردهامیــی در مــورد الحــاق مجــدد

حاکــان جدیــد افغانســتان مــی باشــد.

جنگجویــان طالــب در صــورت امضــأ توافــق صلــح ابــراز
نگرانــی شــده بــود .جنــگ و درگیــری میــان جنگجویان اســبق
و دیگــر گــروه هــای مســلح بطــور خشــونت بــار و در پــی
تــداوم اســتفاده از اســلحه بــرای رفــع اختالفــات ،تقلیــل یافتــه
میتوانــد.
بســیاری از اشــراک کننــدگان بــه ایــن بــاور بودنــد کــه نــرخ
بــاالی بیــکاری ،فقــر و ناامنــی غذایــی و دلــردی اقلیــت هــا
بــا توجــه بــه اینکــه بیشــر از شــصت درصــد جمعیــت زیــر
ســن  25ســال هســتند ،ادامــه خواهــد داشــت.
ایــن ارقــام مــی تواننــد تنــش و شــکاف هــای بیــن االجتامعــی
ناشــی از رقابــت بــر رس منابــع و فرصــت هــا را تشــدید منــوده
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8

هــای جدیــدی را بوجــود خواهــد آورد.

و مــردم را تشــویق بــه اســتفاده از منابــع غیــر مــروع معیشــت
زایــی همچــون تولیــد و قاچــاق مــواد مخــدر منایــد و ثبــات،
مدنیــت و حاکمیــت قانــون را زیــر ســوال بــرد.
پرداخــن بــه مســئلۀ فقــر گســرده نیازمنــد رسمایــه گــذاری
در فعالیــت هــای اقتصــادی پایــدار از جانــب ســازمان هــای
ملــی و بیــن املللــی و زیربنــای کافــی بــرای پشــتیبانی از ایــن
فعالیــت هــا مــی باشــد.
بــه ماننــد هــر تحــول ،تغییــر در وضعیــت سیاســی افغانســتان
بــا روی قــدرت آمــدن طالبــان ،هــم چالــش هــا و هــم فرصــت

قدردانی

عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه

شــده اســت.

تذکر قانونی و رفع ادعا
© 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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