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بنیاد فیاض

بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان
په افغانستان کی د بشری حقونو د پاره د فیاض بنسټ
FAYAZ Foundation For Human Rights in Afghanistan

هراس افگنی علیه جامعه مدنی کدام هدف را تعقیب میکند؟
 1۵دسمبر2020
تحوالت سال  2020منازعه افغانستان را وارد مرحله جدیدی کرد .مرحله گذار از حالت اتکا به عساکر و کمک های
بی محاسبه خارجی به مرحله ئی که برنامه خروج عساکر خارجی سرعت بی سابقه یافته و شاهد آغاز قطع تدریجی
کمک های مالی آنها هستیم .جمهوری اسالمی و امارت طالبان توسط برنامه ای که واشنگتن برای افغانستان دارد و
در برخی حاالت برطرفین تحمیل می گردد ،نا گزیر به نوعی از سازش باهم اند .به این سؤال که این مرحله چقدر
طول خواهد کشید ،گذشت زمان جواب خواهد داد.
طی ماه های گذشته شاهد حمالت هدفمند تروریستی باالی  7تن از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر ،ژورنالیستان،
و کارکنان سایر سازمان های مدنی بوده ایم.از نیمه دوم سال  201۹که در مذاکرات  -طالبان با امریکا پیشرفت
حاصل شد ،تا امروز بیش از ده خبرنگار و کارمند رسانه ئی در حمالت تروریستی کشته و ده ها تن دیگر شان
زخمی شده اند .عالوتا ً نظامیان متقاعد ،قاضی ها ،څارنوال ها ،روحانیون طرفدار جمهوریت و کادر های باالتر
دولتی به صورت تقریبا ً روزمره هدف انفجار با بمب مقناطیسی قرار می گیرد .وسعت دامنه این حمالت که قربانیان
آنها عمدتا ً افراد ملکی اند ،باعث نگرانی شدید بنیاد فیاض و همه مدافعین حقوق بشر و آزادی بیان شده است.
چرا حمالت تروریستی هدفمند در این مرحله شدت یافته است؟ با آنکه دولت پاکستان به ظاهر ادعا می کند که برای
استقرار صلح «بیش از حد انتظار به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد» (عمران خان درکابل) ،اما در عمل آی.
اس .آی .که در پی بزرگتر ساختن پیروزی خود در افغانستان است ،به کمک طالبان و  20گروه تروریستی دیگر که
در صف طالبان می جنگند ،از یکسو به جنگ ها در روستا ها شدت بخشیده و طالبان را به اسلحه شب بین مجهر
می سازد ،و از سوی دیگر اقشاری را که اصوالً از جمهوریت (و نه ضرورتا ً از حکام فعلی) حمایت می کنند ،به
صورت هدفمند می هراساند تا پایه های جمهوریت را سُست ساخته و اگر آنرا به سقوط مواجه ساخته نتواند ،حد اقل
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اعتبار آنرا نزد مردم و جهان بیشتر پائین آورد و نقش طالبان را در ساختار دولتی بعد از حل سیاسی با اهمیت تر
سازد.
درین روز ها لیستی در رسانه های اجتماعی تحت نام لیست پیشنهادی طالبان نشرگردیده که اگر واقعیت داشته باشد،
طالبان هنوز هم خواستار احیای اداره منفور «امر بالمعروف» اند و می خواهند بر رسانه ها آزاد هم در چوکاتی که
طبق برداشت خود شان «اسالمی» نامیده می شود ،محدودیت وضع کنند .حال آنکه رسانه های آزاد و سازمان های
جامعه مدنی که در ساحات مختلف در نقش چشم و گوش جامعه و پاسدار منافع آن برای کنترول اعمال و کردار
رهبری ارگان های سه گانه دولت ،کدر های دولتی ،شرکت های بزرگ تجارتی و صنعتی و غیره کار می کنند ،به
آزادی عمل و همکاری نهاد های دولتی نیاز میداشته باشند .چیزی که در قانون اساسی و قانون رسانه های کنونی
تضمین شده اند اما در شیوه حکومتداری طالبان که در نیمه دوم دهه اخیر قرن  20شاهد آن بودیم ،گنجایشی برای آن
موجود نیست .بنا برین برای تعجیز رسانه های آزاد و جامعه مدنی آنها را مورد حمله قرار می دهند.
نگرفتن مسؤولیت قتل های سنجیده شده و هدفمند باالی اهداف ملکی ،در مرحله فعلی ناشی از تمایل طالبان برای
جلوگیری از بدتر شدن تصویر شان نزد دول غربی است .قرار گزارش نوبتی ملل متحد در مورد تروریزم ،گرفتن
مسؤولیت برخی حمالت طالبان توسط داعش به اساس توافق مصلحتی میان این دو گروه صورت می گیرد.
بنیاد فیاض این تحوالت را با دقت و نگرانی دنبال می کند .بگذار منازعه و بی امنیتی ۴۲سالهٔ وطن ما را پایانی
باشد.
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برای مطالب دیگر بنیاد فیاض ،اینجا کلیک کنید
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