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ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﭘﺘﯽ ﮔﺮوﺳﻤﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزاﻧﺎ
ﺳﮑﻮﺗﻮ ،رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺮی
ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ،ﻣﻌﺎون اﯾﻦ دﻓﺘﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﯾﻢ
ﺟﻨﮕﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﯾﺎری آﻧﺎھﯿﺘﺎ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ی ﺣﻘﻮق واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
از ﮐﻤﮏ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺎز) (open societyو ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی اطﻼﻋﺎت ) (Information Programاﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮھﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی :ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی
ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ
ﺣﻤﻞ ۱۳۹۳

ﮐﭙﯽ راﯾﺖ :ﺣﻤﻞ  ،۱۳۹۳دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ی ﺣﻘﻮق واﺷﻨﮕﺘﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮﯾﮑﻦ
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﻼﺻﻪ ی ﮐﻠﯽ ۲
ﻣﻌﺮﻓﯽ ۳
ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ۴
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول :ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎرﮐﯽ و اﻣﯿﻦ )-۱۹۷۸
۵ (۱۹۷۹
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم :ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ۶
دوره ی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۸
دوره ی اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۸
ﭘﺲ از  :۲۰۰۱ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻣﺎ اداﻣﻪ ی اﻟﮕﻮھﺎی ﻧﻘﺾ
ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻨﺪﺷﺪه ی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۹
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ۹ ۱۹۷۸
ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻣﺎن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )۱۱ (۱۹۷۹-۱۹۷۸
ﺧﺎد :ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد )۱۲ (۱۹۹۲-۱۹۸۰
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(۱۹۹۲-۱۹۸۰
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)۱۵ (۱۹۹۶-۱۹۹۲
ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ طﺎﻟﺒﺎن )-۱۹۹۲
۱۵ (۱۹۹۶
ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ )۱۷ (۲۰۱۳-۲۰۰۱
دﻓﺘﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﺎد :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوز ۱۸
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:ﻧﮭﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺾ ھﺎ ۲۰

ﺧﻼﺻﻪ ی ﮐﻠﯽ:
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از  ۳۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻧﮭﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﺗﮑﺮار اﻟﮕﻮھﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮑﻨﺠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ ،اﺧﺬ اطﻼﻋﺎت
و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺪم
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻓﺮق ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﺮﮐﻮب
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ در  ۱۹۷۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺨﺰن زﯾﺮ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ/http://www.afghandocproject.org:
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اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺰن
اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ا ﻧﻮع ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻪ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ھﺮ ﺑﺎر ﻗﺪرت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ در
ﻣﻮرد ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۹۲ﺗﺎ  ۱۹۹۶ﮔﺮوه ھﺎی رﻗﯿﺐ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﮭﺎد ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ۶
ﻣﻠﯿﻮن را از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎھﻨﺪه و ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ داﺋﻢ راﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوره و ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮاھﺪ ﻧﻘﺾ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ .اﻣﺎ
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد ﺣﺘﯽ از ﺳﺎل ھﺎی
اوﻟﯿﻪ ی ﺟﻨﮓ وﺟﻮد دارد و ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اداﻣﻪ ی ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه و اطﻼﻋﺎت دی ﻗﯿﻤﺘﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻓﺮاھﻢ
آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﻨﺎدی را ﮐﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
دﺳﺖ اﺳﺖ را ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻧﻘﺾ ھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﯾﻦ ﮔﺰارش
ھﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی :ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎرھﺎی ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻠﯿﺎت
ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻗﺪرت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در طﻮل  ۳۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،
رھﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد آن ھﺎ رژﯾﻢ ﻣﺘﻌﺪی و ﻓﺎﺳﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺷﮑﺴﺖ داده اﻧﺪ ،ﺣﻖ ﺑﺮ ﻗﺪرت دارﻧﺪ .ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﯿﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ادﻋﺎی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،و وﻋﺪه ی
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻮد،دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ،از طﺮﯾﻖ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
ﻣﻠﺤﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ارزش ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﺸﻮر اﺣﯿﺎ
ﮐﻨﺪ  ،1اﻧﮕﯿﺰه ی طﺎﻟﺒﺎن ،اﺑﺘﺪا ﺧﻼﺻﯽ ﮐﺸﻮر از ﺷﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ و
اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا دول اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻌﺎھﺪه ی ﺑﻦ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد
را ﺑﺮ »ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻓﺠﯿﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮔﺴﺘﺮش آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ،
ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺛﺒﺎت و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﺸﻮر« اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ .2
اﻣﺎ در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ )ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۹۲ﺗﺎ ۱۹۹۶
اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ھﺎی رﻗﯿﺐ( ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدﻧﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ھﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و و راه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺬف رﻗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ در طﻮل زﻣﺎن ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ھﺎ در ﻣﻮرد ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮓ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪی را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت در طﻮل زﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪه و ھﺮﺑﺎر ﮔﺮوه ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ارﺗﺶ ھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ واداﺷﺘﻪ  ،اﻟﮕﻮھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
اﻣﻨﯿﺘﯽ در رژﯾﻢ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﮑﻨﺠﻪ ی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮای اﺧﺬ و اﻓﺸﺎی
 1دﯾﻮﯾﺪ ب .ادوارد ،زﻧﺪﮔﺎی طﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮی ﻗﺒﻞ از طﺎﻟﺒﺎن :ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ﺑﺮﮐﻠﯽ :ﻧﺸﺮﯾﻪ ی داﺷﻨﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﭼﺎپ } (۲۰۰۲از اﯾﻦ ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ طﺮﻓﯿﻦ{ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/viewdocId=ft3p30056w&chunk.id=d
0e535&toc.depth=1&toc.id=d0e535&brand=ucpress
 2ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺑﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﺠﺪد ﻧﮭﺎد ھﺎی داﺋﻢ دوﻟﺘﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در
} http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htmاز اﯾﻦ ﭘﺲ،
ﻣﻘﺎوﻟﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ی ﺑﻦ{

اطﻼﻋﺎت ﺑﻮد.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی
دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ
ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ
ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در طﻮل ﺟﻨﮓ از ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎر ھﺎی
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در طﻮل  ۳۶ﺳﺎل ﺗﮭﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺟﻊ از طﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ /http://www.afghandocproject.org
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ» :ﺟﺮم ﺟﻨﺴﯽ«» ،ﮐﺘﮏ زدن«» ،رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ« و
»آزار ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ.
U35T
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در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎ از اﺻﻄﻼح »ﺷﮑﻨﺠﻪ«» ،رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ« و »رﻓﺘﺎر
ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ« ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺎﺧﺬ آﻣﺪه اﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .ھﺮ
ﭼﻨﺪ ،ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﺮای »ﺷﮑﻨﺠﻪ« و »آزار« آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ:
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را از ﺷﮑﻨﺠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
واژه ی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺮاد ﻋﻤﺪی ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ درد و ﯾﺎ رﻧﺞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﯽ
ﯾﺎ روﺣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺘﯽ
رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﯾﺎ اﺟﺎزه و ﯾﺎ ﺳﮑﻮت او ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ
اطﻼﻋﺎت و ﯾﺎ اﻗﺮار ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ .درد و ﯾﺎ رﻧﺠﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﯾﺎ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ و ﯾﺎ ﻻزﻣﻪ ی آن ھﺎﺳﺖ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ »از اﺻﻄﻼح ﻣﻮﺳﻊ ﺗﺮ آزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺸﻮد و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ روش ھﺎی آزار ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
آﻣﯿﺰ ،ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و اﮐﺮاه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺣﯽ« .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل آزار را از
ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ و »اﯾﺮاد درد و رﻧﺞ ﺷﺪﯾﺪ«
اﺳﺖ 3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

 3ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی
ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ A/RES/39/46، ۱۰ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۸۴ﻣﺎده ی  ۱ﺑﻨﺪ ،۱
.http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r046.htm

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺬ اطﻼﻋﺎت ﺑﻌﻼوه اﯾﺮاد ﻋﻤﺪی
درد و رﻧﺞ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎرھﺎی ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺧﺎص ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮاد ﺳﻄﺢ
ﺧﺎﺻﯽ از درد و رﻧﺞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و:
ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ھﯿﭻ ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ از
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد .4
روش ھﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آزار ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ طﺒﯿﻌﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ
روﺣﯽ .5
ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ۳۶ﺳﺎل درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﮭﺎد ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﻪ
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار  ۶ﻣﻠﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎھﻨﺪه
و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﺪ داﺋﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوران و ﮔﺮدآوری
ﺷﻮاھﺪ ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ .6
ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۷۸ﺗﺎ اواﯾﻞ  ۱۹۸۰ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ  .7اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت در
طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،دﺷﻮار ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ از
ﺷﻮروی در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از  ۱۹۹۲ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رژﯾﻢ اﺋﺘﻼﻓﯽ
ﻧﺸﺪﻧﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی
ﮐﮭﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎزان دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ طﺎﻟﺒﺎن از دور ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
طﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ رﻗﺒﺎی آن ھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد 8 .اداﻣﻪ ی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻼش ھﺎ در ﺟﮭﺖ
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ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ» ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟« ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ۱۵ ،ﻓﻮرﯾﻪ ی  ،۲۰۰۵ﺳﻮال ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل،
) http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/69mjxc.htmﺑﺎزدﯾﺪ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۵دﺳﺎﻣﺒﺮ (۲۰۱۳
ھﻤﺎن
ھﻤﺎن
ھﻤﺎن
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۹۸۸ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آﻣﺎرھﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﯿﻦ
 ۱.۵ﺗﺎ  ۳.۵ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در طﻮل  ۱۰ﺳﺎل اول ﺟﻨﮓ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ر.ک ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،ﮔﺰارش ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن«

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول :ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دوره ی ﺗﺎرﮐﯽ و اﻣﯿﻦ
)(۱۹۷۹-۱۹۷۸
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﺟﻨﮓ ،از ﺷﺮوع ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در آورﯾﻞ  ۱۹۷۸ﺗﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی در دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۷۹اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره از آورﯾﻞ  ) ۱۹۷۸ﺛﻮر  ۱۳۵۷در ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻓﻐﺎن( آﻏﺎز ﺷﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﺪرت را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮرش ھﺎ در ارﺗﺶ و روﺳﺘﺎھﺎ ﻧﻤﻮد  .9در آن
ھﻨﮕﺎم ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪودی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﺰارش ھﺎ از دھﻪ ی ﺷﺼﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﮔﺮوه ھﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ی اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺷﮭﺎدت و اﺳﻨﺎدی از اواﯾﻞ اﯾﻦ دوران ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .10
آرﺷﯿﻮ ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ھﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﮔﺰارﺷﮕﺮ
وﯾﮋه ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ وی و دﯾﺪار اوﻟﯿﻪ ی او
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۴ھﻨﻮز ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﮔﺰارش ھﺎی او ﺑﻪ طﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻌﺪادی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ درﺑﺎره ی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪی اﺟﺒﺎری در دوره ی
 ۱۹۷۹-۱۹۷۸اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .11ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ی ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ« ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ھﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .12
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
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 ،A/ 43/742& 1988ﭘﺎراﮔﺮاف  ۱۰۵ﻣﺘﺤﺪ .ر.ک .ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ژاﻧﻮﯾﻪ ی  ،۲۰۰۵ﺻﻔﺤﻪ ی } .۸۴از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮔﺰارش
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری{ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
.http://www.flagrancy.net/salvage/UNMappingReportAfghanistan.pdf
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۸ﺻﻔﺤﺎت ۱۳-۱۲
ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی اﯾﻦ دوران :ر.ک .ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی  .۲۷۳ر.ک .ﭘﺮوژه ی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ:
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۷۸ﺗﺎ  ،۲۰۰۱ﺻﻔﺤﺎت } .۶۳-۶۱از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ{
ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی اﯾﻦ دوره :ر.ک .ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۱۰ﺻﻔﺤﺎن  .۱۱-۱۰ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۸ﺻﻔﺤﺎت ۱۰-۹
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ر.ک .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن/ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ،ﻓﻠﯿﮑﺲ ارﻣﺎﮐﻮرا ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ی
 ۱۹۸۴/۵۵ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ۱۹ ،ﻓﻮرﯾﻪ ی ،۱۹۸۵
 E/CN/.4/1985/21ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http://www.refworld.org/docid/482994662.html

ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﺑﻮدﻧﺪ  ،13اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎرﮐﯽ و ﺣﻔﯿﻆ ﷲ اﻣﯿﻦ در راس ﻗﺪرت
ﺑﻮد ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺻﻮرت داد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را از ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺳﺮان
ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﭘﺪﯾﺪی اﺟﺒﺎری و اﻋﺪام در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ آن ھﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ده ھﺎ ھﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺷﮭﺎدت از اﻓﻐﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺿﺒﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ  .14در اﯾﻦ ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﯿﺎس ،دوره ی اوﻟﯿﻪ ی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﺮھﺎی ﺳﺮخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮج در ﺑﯿﻦ
ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۷۵ﺗﺎ  ۱۹۷۹ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  15اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎﻣﺒﻮج ﮐﻪ »ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد« ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺪرک در ﻣﻮرد اﻋﺪام ھﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺧﻤﺮھﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪ  ،16ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻼش
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای اﺧﺬ ﺷﮭﺎدت از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ اﻧﺪازه و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت در
دوره ی اول ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻤﺮھﺎی ﺳﺮخ ،ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آرﺷﯿﻮی از رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﯾﺎ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻨﺎدی ھﯿﭻ ﮔﺎه ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
دوره ی دوم :ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دوره ی اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی
)(۱۹۸۹-۱۹۷۹
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۷۹و
ﺗﺮور ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اﻣﯿﻦ و اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺒﺮک ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ .در طﯽ اﯾﻦ دوره ،ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺷﻮروی در دوره ی اوج ﺧﻮد ﺑﻪ  ۱۰۰ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﮐﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی
13
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ھﻤﺎن
ر.ک .ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ،۱۰ﺻﻔﺤﺎت  ،۱۹-۱۴ر.ک .ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۸ﺻﻔﺤﺎت ۲۸-۱۴
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺻﻔﺤﻪ ی  (۹ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﮭﺎدت ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﺋﯿﺲ دوﭘﺮی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد .ر.ک .ﻟﻮﺋﯿﺲ دوﭘﺮی ،ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ھﻨﺪوﮐﺶ ،ﮐﻮدﺗﺎی اﻓﺘﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﻣﯽ در ﺑﻠﻨﺪرﻟﻨﺪ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آﯾﺰن
ﺳﺮﯾﺰ ،ﺷﻤﺎره ی ) ۲۳ھﺎﻧﻮر ،ﻧﯿﻮھﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ،آ.ﯾﻮ.اف .اس.(۱۹۸۰ ،
در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۳ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻠﻨﺪی ﻟﯿﺴﺘﯽ از  ۴۷۸۵ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۷۸ﺗﺎ ۱۹۷۹
اﺟﺒﺎرا ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۱۹۸۰اﺷﺎره ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ واﻗﻌﺎ در دﺳﺘﺮس
ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ر.ک .ﮐﯿﺖ ﮐﻼرک» ،ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ« ،ﺷﺒﮑﻪ ی
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۲۶ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ http://www.afghanistan- ،۲۰۱۳
analysts.org/death-list-published-families-of-disappeared-end-a-30-year-wait) for-newsﺑﺎزدﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻓﻮرﯾﻪ ی  .(۲۰۱۴ر.ک .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﻘﺾ ھﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺷﻤﺎره ی اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،ASA 11/04/79 :
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۷۹ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/004/1979/en/d497639c6b61-499e-9057-aaa5a0edc617/asa110041979en.pdf

ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ
ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  .17اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺷﻮروی در ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۸۹ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﻘﺾ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪه
اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺎﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ھﯿﺌﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ھﺎی آوارﮔﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ی ۱۹۸۴/۳۷ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻮرخ  ۲۴ﻣﯽ  18۱۹۸۴ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎی ﺧﻮد از اردوﮔﺎه ھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل
 ۱۹۸۷ﺑﻪ وی اﺟﺎزه ی ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داده ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼف دوره ھﺎی اوﻟﯿﻪ
ی ﺟﻨﮓ ﮔﺰارش ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮭﺎدت ھﺎی دﺳﺖ اول
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .19ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮازش ھﺎ درﺑﺎره ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﻦ دوره ﺑﺮ روی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار آن
ھﺎ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﺎطﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی .20
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ آن ھﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ی
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺰرک ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺗﮭﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
در اﯾﻦ دوره ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ اﺟﺎزه ی
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻧﺪاد  .21ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی
 17اوﻟﯿﻮر روی اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ی اول ﺣﺰب دﻣﻮراﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎ
ﺧﻤﺮھﺎی ﺳﺮخ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ر.ک .اوﻟﯿﻮر روی ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :اﺳﻼم و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﭘﺎرﯾﺲ :ادﯾﺴﯿﻮن دو ﺳﻮی ،(۱۹۸۵ ،ارﺟﺎع ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ۱۲
 18ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻣﺒﻮجwww.dccam.org ،
 19زارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۳۵
 20دﻓﺘﺮ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ» ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ارﺟﺎع ﺷﺪه در
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ی  ۱۹۸۴/۳۷ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=78
 21ر.ک .ھﻠﯿﻨﺴﮑﯽ واچ ،اﺷﮏ ھﺎ ،ﺧﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ھﺎ :ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از زﻣﺎن ﺗﺠﺎوز
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ،۱۹۸۴-۱۹۷۹دﺳﺎﻣﺒﺮ } ۱۹۸۴ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺷﮏ ھﺎ ،ﺧﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ھﺎ{ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ در http://www.hrw.org/reports/1984/12/01/tears-blood-and-cries

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دو ﺳﻮم ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ در ﺳﺎل  ۱۹۷۸در
اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای آرﺷﯿﻮ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .22
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از وﻗﺎﯾﻊ دھﻪ ی ۸۰
ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮﮐﺰ
اطﻼﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای آزادی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ھﺮ
دوی آن ھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی اﻓﻐﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ
طﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از طﺮﻓﺪاران ﺷﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ  .23اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﻣﻮرد ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺗﮭﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ی
ﻣﺮﮐﺰ اطﻼﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﻣﺎﺧﺬ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آرﺷﯿﻮ ﭘﺮوژه ی
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد  .24ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﮑﺎری ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮔﺰارش ھﺎی را
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در دھﻪ ی  ۸۰در ﮐﻨﺎر ﮔﺰارش ھﺎی ﺧﻮد در
ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮد  .25ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺣﺎل ﮐﺪﮔﺬاری اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
در دوران اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰب دﻣﻮراﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی در
ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت اطﻼﻋﺎت دوﻟﺘﯽ )ﺧﺎد( ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ،
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﻤﺒﺎران ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺑﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی اﯾﻦ دوران ھﺴﺘﻨﺪ  .26ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی در ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻓﻐﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻘﻀﮭﺎی ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
 22ر.ک .اﺷﮏ ھﺎ ،ﺧﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ھﺎ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی .۲۱
 23ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره ی وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
 E/CN.4/2002/43، ۶ﻣﺎرس  ،۲۰۰۱ﺻﻔﺤﺎت ۲-۱
 24ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان :ر.ک .ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﮭﻤﺎن ھﺎی ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه :ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان،
ﺷﻤﺎره ی ﭘﺮوﻧﺪه  ،۰۷۷۰-۶۲۳۱۳-۱-۹۷۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۳ﺻﻔﺤﻪ ی  ،۱ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1113_forUpload.pdf
 25ﺷﺎھﺪوﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اداﻣﻪ ی طﺮﻓﺪاری از ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ظﮭﯿﺮﺷﺎه
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳از ﺗﺨﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ر.ک .ﺗﻮﻣﺎس راﺗﯿﻨﮓ» ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﺳﻮل اﻣﯿﻦ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ« ،ﺷﺒﮑﻪ
ی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ http://www.afghanistan-analysts.org/prof- ،۲۰۰۹
 rasul-amin-passed-awayر.ک .رﻧﺪﮔﯽ طﺮﻓﯿﻦ ،ھﻤﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ .۱
 26ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ی ﻣﺮﮐﺰ اطﻼﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﻮروی ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ر .ک .ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی .۶۴

ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،در ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎده ی  ۳ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﻮاﺳﻨﯿﻮن ھﺎی ژﻧﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام ھﺎی
اﺧﺘﺼﺎری ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
27
ﻧﺪارﻧﺪ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
دوره ی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(۱۹۹۶ -۱۹۹۲
ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی در ﺳﺎل  ،۱۹۸۹دوﻟﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﺑﻮد ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮده و اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰب»وطﻦ« ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ  .28ﺑﻪ رﻏﻢ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮروی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۱ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ  .29ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻧﺠﯿﺐ
ﷲ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد  .30ھﺮ ﭼﻨﺪ روﯾﺪاد
ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دوﻟﺖ
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ در آورﯾﻞ ۱۹۹۲ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .31
در طﯽ ﻣﺎه ھﺎی ﺑﻌﺪی ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎﺑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺟﻨﮓ ھﺎی
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن رﻗﯿﺐ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺷﺪ  .32اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻧﮕﮭﺪاری ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و رﮐﻮرد ﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺟﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در آرﺷﯿﻮ ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ  .33ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻮروی ﻋﻼﻗﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
 27ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﯾﻤﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺎ(:
.http://www.ccamazar.org
 28ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ر.ک .اﺷﮏ ھﺎ ،ﺧﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ھﺎ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ .۲۱
 29ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﯾﮏ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ھﻢ ﮔﺮوه ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﺎده ی ۳
ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻢ در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد ،ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ر.ک.
ھﻠﯿﻨﺴﮑﯽ واچ /آﺳﯿﺎ واچ ،از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ :ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺟﻨﮓ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺎرچ } ۱۹۸۸از اﯾﻦ ﭘﺲ از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮﻓﯿﻦ{ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http://www.hrw.org/legacy/reports/1988/afghan0388.pdf
 30ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دوره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ر.ک .ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
ﺷﻤﺎره ی  ،۱۰ﺻﻔﺤﻪ ی  .۴۸ر.ک .ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
ﺷﻤﺎره ی  ۸ﺻﻔﺤﻪ ھﺎی  ۳۶و .۱۴۲
 31ﺑﺎزﻧﺖ راﺑﯿﻦ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت ) ۲۷۱-۲۶۹ﻧﯿﻮھﯿﻮن ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ی داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ،
 (۱۹۹۵ارﺟﺎع ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ۸ﺻﻔﺤﻪ ی .۲۰۷
 32ﺷﺮح اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ :ر.ک .ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۰۷
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ روﻧﺪ ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ دوره :ر.ک .ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی
33
 ۱۰ﺻﻔﺤﺎت  ۶۳-۶۱و ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره س  ،۹ﺻﻔﺤﺎت
 .۲۰۸-۲۰۶ر.ک .ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد :ﻗﺴﺎوت ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

اﯾﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ و ﮐﺸﻮرھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺳﻔﺎرت ھﺎی
ﺧﻮد را در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﮑﺎری ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺎﯾﻊ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ دوران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻤﺒﮕﺬاری ھﺎی ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺗﺠﺎوز،
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ،اﻋﺪام اﺧﺘﺼﺎری ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮﻓﯿﻦ
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .34
دوره ی اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(۲۰۰۱-۱۹۹۶
در ﺳﺎل  ۱۹۹۴طﺎﻟﺒﺎن ﮐﻪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد از دل ھﺮج و
ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻮروی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ  .35طﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﺑﻞ را در ﺳﺎل  ۱۹۹۶و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻘﯿﻪ ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ظﮭﻮر اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۹۹۷اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻘﯿﻪ ی ﺷﮭﺮھﺎ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
را ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎظﺮﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه طﺎﻟﺒﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ طﺎﻟﺒﺎن
ﺑﺎ زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد  36ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺖ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎی ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد .ھﺮ ﭼﻨﺪ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﮭﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺎش ﻧﺸﺪن ﮐﺸﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﺪت ھﺎ ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ی آن ھﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﻘﺾ ھﺎی
ﻣﮭﻢ اﯾﻦ دوران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻋﺪام ھﺎی اﺧﺘﺼﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر وﺳﯿﻊ،
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎن را در ﮐﺎرﮐﺮدن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﺮد .37
ﭘﺲ از  :۲۰۰۱ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و اداﻣﻪ ی اﻟﮕﻮھﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ،۲۰۰۱
ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻘﺾ ھﺎی اداﻣﻪ دار ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎطﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻧﻮاع زﯾﺎدی از ﻧﻘﺾ ھﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﻢ ﻧﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
در ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﯿﺮاث ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﺮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﻤﺎره ی  X، ۷-۳۳۴-۵۶۴۳۲-۱ﺟﻮﻻی
.۲۰۰۵
 34از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮﻓﯿﻦ ،ھﻤﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی .۲۹
 35از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮﻓﯿﻦ ،ھﻤﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۲۹ﺻﻔﺤﺎت ۱۵-۱۳
 36ظﮭﻮر طﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۴۷-۲۴۱
 37ﻣﻮﻟﻒ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ :ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره
ی  ،۱۰ﺻﻔﺤﻪ ی  ،۱۲۰-۱۱۸ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ھﻤﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
ﺷﻤﺎره ی ۲۴۶-۲۴۲

ھﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺪام ھﺎ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﺷﺪه ااﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎن و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎ زده اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺰارش ھﺎی آﻧﺎن در آرﺷﯿﻮ
ﭘﺮوژه ی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد .38
ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻨﺪﺷﺪه ی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در طﻮل  ۳۶ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ی ﺟﻮﺧﻪ ھﺎی ﻣﺮگ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ داﺋﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪﻧﺪ .آن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد را
داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮد .آن
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ھﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﻼش
اﻓﻐﺎن ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻮاع ﻧﻘﺾ ھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی
دوران ﺟﻨﮓ ،اﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .39
اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺷﻮروی و دوﻟﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از طﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ی
اطﻼھﺎﺗﯽ در ﺷﮭﺮھﺎ و ﮐﺎرزار ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اواﯾﻞ دھﻪ ی ۸۰
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﯿﻮع ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺣﯽ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻗﺒﻞ از ۱۹۷۸
ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻏﺎز ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۸آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮد .ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻘﺮر
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد .ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺻﻞ
 ۱۰ﻣﻘﺮر ﻣﯽ داﺷﺖ:
»ﺣﺪﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﻪ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض و ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪون اﻣﺮ
ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺻﻮل اﺳﺎرت ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ و از زن و ﻣﺮد ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را
ﺑﻪ طﻮر اﺳﺎرت اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ «40

 38ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی دوره ی اول ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﺬف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از طﺮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪی ھﺎی اﺟﺒﺎری ﮔﺴﺘﺮذه و ﯾﺎ ﺑﻤﺒﺎران
ھﺎی وﺳﯿﻊ در ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯿﻪ ی اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ،وارد ﻧﯿﺴﺖ .ر.ک .ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۸ﺻﻔﺤﺎت ۵۰-۴۱ ،۱۲
 39ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۶
 40ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت ۱۶-۱۵

ﺑﻌﻼوه ﻣﺎده ی  ۲۴ﻣﻘﺮر ﻣﯽ داﺷﺖ:
»ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ زﺟﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ و ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ی ﺟﺰای
ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ و ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺠﺎزات داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد «.41
ﭘﺲ از ﺷﻮرش اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ی ﻣﻨﮕﺎل در ﺳﺎل  ۱۹۲۴و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺻﻄﻼح ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﺧﺮ ﻣﺎده ی  ۲۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ:
»ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ«42 .
اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻞ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ھﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻣﺎن ﷲ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ وی در
ﺳﺎل  ۱۹۲۹ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی اﻣﺎن ﷲ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﻧﺎدرﺷﺎه در ﺳﺎل
 ۱۹۳۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎده ی  ۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
»زﺟﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ«43 .
ﻧﺎدرﺷﺎه در ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﺗﺮور ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،ظﺎھﺮ ﺷﺎه ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۶۴ظﺎھﺮ ﺷﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد و
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ای ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ را در دادﮔﺎه
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎده ی  ۲۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل
 ۱۹۶۴ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﮐﺮد:
»ھﯿﭻ ﻛﺲ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮ طﺒﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن .ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ،ﻣﺘﮭﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻰ ﮔﻨﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﺟﺮم
ﻳﻚ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ.ﺗﻌﻘﯿﺐ،ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻳﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺘﮭﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﺰا ﺑﻪ او ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻧﺴﺎن ﺟﻮاز ﻧﺪارد ،ھﯿﭻ ﻛﺲ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ از ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ،ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻳﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻳﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺟﺰا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺬﻳﺐ او اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻣﺮ
ﺑﺪھﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاز ﻧﺪارد.اظﮭﺎرى ﻛﻪ از
 41ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۱۹۲۳اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 42ھﻤﺎن
 43ﺿﻤﯿﻤﻪ ی ب :ﻣﺸﺮو ۰اﺻﻼﺣﺎت  ۸دﻟﻮ  ۱۳۰۳ﻓﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ۱۳۰۴

ﻣﺘﮭﻢ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻛﺮاه ﺑﺪﺳﺖ آورده ﻣﻰﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد«44 .
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺷﻮاھﺪ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﮭﺪات ﺻﺮﻓﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ھﺎی ﮐﺸﻮر در آن زﻣﺎن .ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ داوود ﺧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی
ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ظﺎھﺮﺷﺎه را ﻋﺰل ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎواک )ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺎه اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﭼﭗ ھﺎ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ( ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد  .45دﯾﻮﯾﺪ ادوارد ﮐﻪ ﺑﺎ رھﺒﺮان
اﺳﻼم ﮔﺮا در اواﯾﻞ دھﻪ ی  ۷۰ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .46ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺖ راﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از  ۱۹۷۸ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻓﻐﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن اﮔﺮ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﺎل ۱۹۲۳
ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﺸﻦ ﺑﻮد .اﻣﺎ
اﻧﻘﻼب ﺳﺎل ۱۹۷۸ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و وﺧﺎﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد ﮐﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪرن در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد«47 .
ﺷﮑﻨﺠﻪ در دوران ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(۱۹۷۹-۱۹۷۸
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺎرﮐﯽ و اﻣﯿﻦ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﻢ ﺑﺮای
ﺗﻨﺒﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺮاز ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد  .48ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺰارش زﯾﺮ را از
روش ھﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻨﺠﻪ در آن زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ:
»ﺷﮭﺎدت ھﺎ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن طﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روش اﻋﺪام دردﻧﺎک ﺑﻮد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در آن ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ
ﮐﺮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻧﺪان ﭘﻠﭽﺮﺧﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دردﻧﺎک ،ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه
 44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۱۳۱۰اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 45ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۹ ،ﻣﯿﺰان ۱۳۴۳
 46م .ﺣﺴﻦ ﺣﮑﺎر ،ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی و ﭘﺎﺳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۷۹ﺗﺎ ) ۱۹۸۲ﺑﺮﮐﻠﯽ:
ﻧﺸﺮﯾﻪ ی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ(۱۹۹۵ ،
/http://vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/reviews/kakar-soviet-invasion
 47از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮﻓﯿﻦ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی .۱
 48ﺑﺎرﻧﺖ آر ،راﺑﯿﻦ» ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﯾﺎدﺑﻮد آﻧﺘﻮﻧﯽ ھﺎﯾﻤﻦ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻓﺮﯾﻘﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ۳ ،ﻓﻮرﯾﻪ ی  ،۲۰۰۳ﺻﻔﺤﻪ ی
http://www.soas.ac.uk/cccac/events/anthonyhyman/file25446.pdf .۲

ی ﺣﯿﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد «.49
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﮔﺰارش  ۱۹۸۶ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﻠﯿﮑﺲ ارﻣﺎﮐﻮرا رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در دوره ی ﺑﯿﻦ  ۱۹۷۹-۱۹۷۸اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ از ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در طﻮل دوران
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ،ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎﺧﻦ ،ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﻪ راه ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮر ھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ،
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ «50 .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰﷲ ﻟﻮدﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۳رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺿﺪ ﻓﺴﺎد دوﻟﺖ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ارﻣﺎﮐﻮرا در ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
روش ھﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .51ﻟﻮدﯾﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ی ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﮐﺎظﻢ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮑﺪه ی اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻟﻮدﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و
»اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ او زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮاﻧﺶ روی
52
آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد«.
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻨﯽ
داری ادﻋﺎ از ﺳﻮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ...آن ھﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻓﻠﺞ ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺮگ آن ھﺎ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ «53 .ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﯾﮏ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ در زﻧﺪان ﭘﻠﭽﺮﺧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن از
دھﺎن وی ﺟﺎرﯾﺴﺖ «54 .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ »ادﻋﺎھﺎی ﺧﺎﺻﯽ
 49ﺑﻌﻼوه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﺰاران ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان
ھﺎی ﺷﻠﻮغ ﺑﺪون ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ،۱۹۷۹ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ زﻧﺪان ﭘﻠﭽﺮﺧﯽ دوازده ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻮد
ﺟﺎی داده اﺳﺖ» .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ھﻤﯿﻦ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺎی
ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﯾﺎ دراز ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ در زﻣﺴﺘﺎن و
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﯾﮕﻮﺗﺮﺷﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .ﻏﺬا ﮐﻢ و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ی زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻓﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺑﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ «.ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﻤﺎره ی اﯾﻨﺪﮐﺲ  ،۱۱/۰۴/۷۹ﺳﺎل  ۱۹۷۹ارﺟﺎع ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ۸ﺻﻔﺤﻪ ی  .۲۶ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺎط زﻧﺪان ذاﺗﺎ رﻓﺘﺎر
ﺑﯿﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺷﮭﺎدت ھﺎﯾﯽ در دﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای اﯾﺮاد درد و ﺗﺤﻘﯿﺮ در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 50ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۴
 51ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت ۲۵-۲۴
 52ھﻤﺎن
 53ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۵
 54ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی ،۵۱
ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۳

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ «55 .روش
ھﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺎﻣﻞ »ﮐﺘﮏ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﻼق ،ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎﺧﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺳﻮزاﻧﺪن
ﻣﻮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ«56 .
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ھﺎ
ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺰ ده
ھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر اﺟﺒﺎری ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب دﻣﻮراﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻧﺎن را
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد :اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺷﯿﻮخ و
ﺑﻘﯿﻪ ی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﭗ ﮔﺮاھﺎ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺣﺰب دﻣﻮراﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رھﺒﺮان ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣﯽ .57
ﺧﺎد :ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد )(۱۹۹۲-۱۹۸۰
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۷۹ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺣﻔﯿﻆ ﷲ اﻣﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ و
ﺑﺒﺮک ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﮭﻤﻮری ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ،ﺑﻪ طﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی
ﺑﻪ زودی ﺑﻪ  ۱۰۰ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺎوراﻧﯽ از ﺷﻮروی در ﮐﻠﯿﻪ ی
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  .58اﯾﻦ ﮔﺰارش اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ:
ﺑﻌﻼوه ﮐﺎ .گ .ب .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎد ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری را ﺑﺎ ھﻢ
ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت اطﻼﻋﺎت دوﻟﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف
اﺧﺘﺼﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎد ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .رھﺒﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار آن ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﻧﺎم داﺷﺖ .59
دﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪه ی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﻪ ی ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮ داﺷﺖ .او ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۹۸۶رﯾﯿﺲ ﺧﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺒﺮک ﮐﻤﺎل ،رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ
ﺷﺪ .60
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﺎﻣﻮران ﺧﺎد ﺑﻪ طﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
 55ھﻤﺎن
 56ھﻤﺎن
 57ھﻤﺎن
 58ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۱۰ﺻﻔﺤﻪ ی  ۳و ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﺎت ۲۱-۱۵
 59وﯾﻠﯿﺎم ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت ) ۳۱-۲۵ﻟﻨﺪن :ﭘﺎﮔﺮﯾﻮ ﻣﮏ ﻣﯿﻼن  (۲۰۰۳ازﺟﺎع
ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۹
 60ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۳۵

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻣﺎروﮐﺎ در ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﺧﻮد
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ» :ﺷﮑﻨﺠﻪ ی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در
روﯾﻪ ی اداری ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ«61 .
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎد در ﺳﺎل  ،۱۹۸۰ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﺛﺎﺑﺖ در
دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ
»ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﺳﻮی ﺳﻪ دوﻟﺖ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺛﻮر  ۱۳۵۷درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .«62
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ،ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ی ﺧﺎد اداره ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت داﺧﻠﻪ و ﺗﻤﺎم زﻧﺪان ھﺎی ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻘﯿﻪ
ی ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎی اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻘﺎطﯽ را درون ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ در آن ھﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﺎد در ﺻﺪارت ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ۸ ،ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و  ۲۰۰ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺑﻮد .63
ھﻢ دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ھﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺷﮭﺎدت ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ  .64ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ دادﻓﺮ ،ﯾﮏ راﻧﭙﺰﺷﮏ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ در ﭘﯿﺸﺎور ﺑﺮای درﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ی روﺣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ دادﻓﺮ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎﯾﺶ را از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد  .65در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﭘﺮوژه ی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد  .66اﯾﻦ
ﮔﺰارش ھﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ی ﭼﯿﺰ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ
 61ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﺰارش ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« )(A/40/843 ۱۹۸۵
 62ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺷﻤﺎره ی اﯾﻨﺪﮐﺲ ۱۹۸۴ ،۱۲/۱۲/۸۴
 63ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی  .۱۳۴اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در طﻮل رژﯾﻢ ھﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۱۳اداره ی اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ﮐﺮزای در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺪارت در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ داﺷﺖ.
 64ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ر.ک .ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۶۲و اﺷﮏ ھﺎ ،ﺧﻮن و ﮔﺮﯾﻪ
ھﺎ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  .۲۱در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوران اوﻟﯿﻪ ی ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎ در دوره ی ﺗﺎرﮐﯽ و اﻣﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ دوران زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
 65ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ دادﻓﺮ ،ذھﻦ ﻧﺎﺗﻮان )ﭘﯿﺸﺎور ،ﻣﺮﮐﺰ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن (۱۹۹۰ ،و ﻣﺤﻤﺪ
دادﻓﺮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﺠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﯾﮏ دھﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻮروی ،ﺻﻔﺤﺎت -۱۴۱
) ۱۵۷ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،وﯾﺮاﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﮐﺎر ﺟﮭﺎد اﻓﻐﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ.
ﭘﯿﺸﺎور  .(۱۹۸۸دﮐﺘﺮ دادﻓﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ ﻟﻮﯾﯽ ﺟﺮﮔﻪ ھﺎی اﺿﻄﺮاری و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۳اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .از ﺳﺎل  ۲۰۱۳دﮐﺘﺮ دادﻓﺮ رﯾﯿﺲ وزارت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖhttp://mohe.afghanistan.af/en/page/307 .
 66ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۱۰ﺻﻔﺤﻪ ی .۴۱-۳۵

ھﺎ در ﺣﻤﻼت ﺷﺒﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﻣﻮران ﺧﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ طﺮﻓﺪاری از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ  .67ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون
از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮران آﻧﺎن را در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزار ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .68
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎد ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻟﮕﻮی ﺷﮑﻨﺠﻪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺎد در ﮐﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ .از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ادﻋﺎی
ﺷﮑﻨﺠﻪ در دو ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﺎﺑﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﺷﺪارک و ﺻﺪارت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﺎد و ﻣﺮاﮐﺰ اوﻟﯿﻪ ی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
در ﺷﺎﺷﺪارک ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ در
ﺻﺪارت ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ طﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .69
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺒﺮ از اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدی از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﻣﺤﺮوم
ﺷﺪه و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪت ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ روی ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دادن ﯾﺎ
اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮف و آب ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ...ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺎ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ظﺎھﺮا ﺑﻪ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ واﻗﻌﺎ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ »ﺗﻠﻔﻦ« ﻧﺎم
دارد :ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪل ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ای وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آن را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ
ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ را ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ ...ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ از آزار ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮو ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﯾﺎ ﺳﯿﻢ
داغ ﺑﻪ درون ﻣﻘﻌﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎﺧﻦ ھﺎ ﯾﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدن ﺳﻮزن زﯾﺮ آن ھﺎ،
ﺑﺮﯾﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ روی ﻣﻌﺪه ﯾﺎ دﺳﺖ ھﺎ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی آن،
ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ،ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ آب ﺑﺴﯿﺎر داغ ﯾﺎ ﮐﻨﺪن ﻣﻮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪه
ﯾﺎ از ادرار و ﻣﺪﻓﻮع آن ھﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺦ ﺑﻪ دور آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

 67اﺷﮏ ھﺎ ،ﺧﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ھﺎ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۲۱ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۳۰
 68ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻤﺎره اﯾﻨﺪﮐﺲ  ،11/04/86ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ،۱۹۸۶ﺻﻔﺤﺎت  ۹و ۱۰
 69ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۶

ﺷﺪه اﺳﺖ  .70در ﺳﺎل  ،۱۹۷۸ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ دﻓﺘﺮی در
ﮐﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از زﻧﺪان ھﺎ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ از زﻧﺪان ھﺎی
ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﭽﺮﺧﯽ و ظﮭﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۷۸در ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﻮارد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ  .71ھﺮ ﭼﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺗﻨﺎی در ﻣﺎرس  ۱۹۹۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﺑﻮد  .72ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آﺷﮑﺎر
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺮد .73
ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(۱۹۹۲-۱۹۸۰
در دوره ی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ھﺎی اﺳﯿﺮ ﺷﺪه را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺮوھﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﺠﺎھﺪ زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ
ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوه آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و
اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .74
دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺪان ھﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺣﺰاب
ﺷﻮرﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ
آن ھﺎ ﺷﻤﺒﺸﻮ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ
ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ھﻢ ﻣﺮدان و ھﻢ زﻧﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﺰارش دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺷﻤﺒﺸﻮ
»ﻣﻌﻤﻮل و ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ «75 .ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺣﺰاب ﺷﻮرﺳﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ
رﺑﻮدن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زدﻧﺪ  .76ﺑﻌﻼوه ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
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ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۵-۱۱
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۴۲
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی  .۱۴۳ر.ک .ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﺰارش ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ) ،(A/45/664، ۱۹۹۰ﭘﺎراﮔﺮاف ۵۲
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﺰارش ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ،وﺿﻌﯿﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ) ،(A/45/664، ۱۹۹۰ﭘﺎراﮔﺮاف  ،۵۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،
ﮔﺰارش ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان ھﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،ﺷﻤﺎره ی اﯾﻨﺪﮐﺲ ،۱۱/۰۱/۹۱
 ،۱۹۹۱ﺻﻔﺤﻪ ی ۴
آﺳﯿﺎ واچ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه :ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺟﻨﮓ از زﻣﺎن
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻮروی ،۲۰۰۱ ،ﺻﻔﺤﺎت ۱۰۸-۱۰۱
ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت  .۱۰۲-۱۰۱اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﮭﺎدت ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﮑﻨﺠﻪ در
ﺷﻤﺸﺘﻮ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﻧﺪ.
ھﻤﺎن

ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن را ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ داد ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺰ در ﭘﯿﺸﺎور در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده
و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻪ ﮔﺮپ ھﺎی
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ آن ھﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .77
زﻧﺪان ھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ درﺑﺎره ی روﯾﻪ ی ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در دھﻪ ی
 ،۸۰ﺣﺰب ﺷﻮرای ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را در ﻟﺠﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻓﺮﺧﺮ اﺳﺘﺎن
ﺗﺨﺎر اداره ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦ  ۱۹۸۳ﺗﺎ  ۱۹۹۲ﻓﻌﺎل ﺑﻮد  .78ﺷﮭﺎدت
ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻟﺠﺪی ﺑﻪ طﻮر ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﺪ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
در زﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .79در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮوژه ی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
روش ھﺎی زﯾﺮ را ﮐﻪ در ﻟﺠﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ:
 .۱آوﯾﺰان ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯽ از دﺳﺖ از ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺣﻠﻘﻪ ی آھﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد .۲ .ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﭼﻮﺑﯽ .۳ .ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .۴
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب و ﻏﺬا  .۵ﺣﺒﺲ در ﻗﻔﺲ  .۶آزار ﺟﻨﺴﯽ و  .۷ﺷﮑﻨﺠﻪ ی
روﺣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪ در طﻮل ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺪاھﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﮔﻮش ﮐﻨﺪ .80
اداﻣﻪ ی ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(۱۹۹۶-۱۹۹۲
ﺷﻮروی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ی ژﻧﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۸۸از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻮرﯾﺪر دوره ی ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻧﺠﯿﺐ
ﷲ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﯽ ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮد و ﭘﺎره ای
اﺻﻼﺣﺎت را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد .ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﯽ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۱۹۹۱ﺑﻪ ﺗﻼش ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب اﻓﻐﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻮد ﺑﻘﯿﻪ ی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده ی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در  ۲۵آورﯾﻞ  ۱۹۹۲ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ«
ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮﭘﺸﺘﻮن و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﻮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ از ﺷﻤﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،وارد ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪﻧﺪ .آن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﮭﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎد و وزارت اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺘﯽ
)واد( را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
 77ھﻤﺎن
 78ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۱۰ﺻﻔﺤﻪ ی ۵۷
 79ھﻤﺎن
 80ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۵۸

ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻠﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ھﺎی
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﻘﺒﺖ ﷲ ﻣﺠﺪدی و ﺑﻌﺪ ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﯽ ای ﺑﺮ ﺷﮭﺮی ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،داﺷﺘﻨﺪ .81
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ:
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﺴﻠﺢ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻪ طﻮر ﺷﺨﺼﯽ زﻧﺪان ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  ۱۹۹۲ﺗﺎ  ۱۹۹۶ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ
در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻧﺪان و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی دوﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎ
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،اﺣﺰاب رﻗﯿﺐ و
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﺎذی ظﺎھﺮا اﻧﮕﯿﺰه ی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮﯾﺒﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺰاب ﻣﮭﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
رﻗﯿﺐ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼﻓﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ رﺑﻮدﻧﺪ  .82ظﺎھﺮا ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی
ﺷﻮرای ﻧﻈﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی
ﺧﺎد اداره ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ در زﻣﺎن ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﺑﻪ وزارت اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واد
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  .83آن طﻮر ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش
ﮐﺮده اﺳﺖ »از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۹۴دوﯾﺴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ در رﯾﺎﺳﺖ اول ﮐﻪ واﻗﻊ در
دﻓﺘﺮ ﺧﺎد در ﺷﺸﺪارک ﺑﻮد ﻧﮕﮭﺪای ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ« و »زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ اظﮭﺎر ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار در آن ﺟﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ «84 .آن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ  .85ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده و
اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
ﻣﻦ را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﯾﺎد
درد را از ﺳﻠﻮل ھﺎی اطﺮاﻓﻢ ﺑﺸﻨﻮم .آن ھﺎ ﻣﺮدی را روﺑﻪ روی ﻣﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ و
از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دادﻧﺪ .86
در واد ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﯿﺰ در طﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۰۱وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ی ھﻠﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را از ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ در دوره ی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
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اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ :ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﺎت ۲۰۷-۲۰۶
ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۳۴
ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۳۸
ھﻤﺎن
ھﻤﺎن
ھﻤﺎن.

»ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺧﺎد و واد ...در ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دوران )دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در دوره ی  ۱۹۹۲ﺗﺎ ۱۹۹۶
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ «87
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ از ﺗﺠﺎوز اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ دوره ظﺎھﺮ ﺷﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه
ﺧﺒﺮ از ﺣﺒﺲ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .88
ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در دوره ی اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )-۱۹۹۶
(۲۰۰۱
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،طﺎﻟﺒﺎن در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۹۹۴از دل ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ
ﭘﺲ از دوره ی  ۱۹۹۲ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآوردﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۹۶طﺎﻟﺒﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪد و ادﻋﺎی اﯾﺠﺎد اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﮐﺎﺑﻞ
طﺎﻟﺒﺎن دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی را در درﺟﻪ ی اول ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﯽ آن را ﻗﺎری اﺣﻤﺪﷲ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺎد در ﺻﺪارت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .89
در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی طﺎﻟﺒﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات و ھﻢ
ﺑﺮای اﺧﺬ اطﻼﻋﺎت اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ .90
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ:
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن طﺎﻟﺒﺎن اﻓﺮاد را اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮﻣﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﺎن
طﻮر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺣﺰاب رﻗﯿﺐ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از راھﮑﺎر ﮐﻠﯽ طﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺎﻟﺒﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺮس از ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺪام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﻘﯿﻪ ی ﻣﻮارد ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺎذی زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ  .91طﺎﻟﺒﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع وﺿﻊ
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ھﻠﻨﺪ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن-ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
) .(۱۹۹۲-۱۹۷۸اﮔﺴﺎ ،ﮐﺎم ،ﺧﺎد و واد ۲۶ ،آورﯾﻞ  ،۲۰۰۱ﺻﻔﺤﻪ ی .۳۰
) http://www.refworld.org/docid/467006172.htmlﺑﺎزدﯾﺪ در  ۲۶آوت (۲۰۱۳
ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ» ،ﮔﺰارش درﺑﺎره
ی وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ) ،(E/CN.4/11995/64ﭘﺎراﮔﺮاف ۱۰
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۴۴
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره ی
اﯾﻨﺪﮐﺲ  ،۱۱/۱۵/۹۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۱۹۹۹ﺻﻔﺤﻪ ی ۲-۱
ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۸ﺻﻔﺤﻪ ی ۲۶۸

ﺷﺪه را در ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ،زﻧﺎ و ﺷﺮب ﺧﻤﺮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻼق،
ﻗﻄﻊ ﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ  .92ﺑﻌﻼوه» ،ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از رﻓﺘﺎر ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی طﺎﻟﺒﺎن دراواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۹۸اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ظﺎھﺮ ﺷﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  ۵ﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺮم ﻟﻮاط ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺑﺮ روی ﺳﺮﺷﺎن
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ «93
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(۲۰۱۳-۲۰۰۱
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ طﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۲۰۰۱ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ی ﻋﺪاﻟﺖ رﺑﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮔﺰارش ﺳﺎل
 ۲۰۰۵ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد:
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺟﻨﮓ ،ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺟﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ در دوران
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮔﺮوه ھﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ
اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻠﻤﺮو ،ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .94
ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺾ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ از روش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ی رژﯾﻢ ھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »روش ھﺎی ﺧﺸﻦ و
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد« ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ  .95دﯾﺪه ﺑﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را اﯾﻦ طﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۰۲ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﺰارش ھﺎ ﺳﯿﺎ در ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در  ۳ﻣﺎرس ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ۴
ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ آﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺳﯿﺎ در ﺳﺎﻟﺖ
ﭘﯿﺖ )ﺟﺎه ﻧﻤﮏ( ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺪان ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﺑﻞ،
دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان اﻓﻐﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﺮد
»ﺑﺮھﻨﻪ و ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ زﻧﺠﯿﺮ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺪون ﭘﺘﻮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ،زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ »از ﺳﯿﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس در ﺳﻠﻮل
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،او را روی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮف و آن طﺮف ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
 92اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۹۰ﺻﻔﺤﻪ ی
۲
 93ھﻤﺎن
 94ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ،۱۰ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۵۵
 95ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۵۶

او را »ﭘﻮﺳﺖ او را ﭘﺮ از زﺧﻢ و ﺧﺮاش ﮐﺮدﻧﺪ «.ﮔﺰارش ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ را ھﯿﭙﻮﺗﺮﻣﯽ )ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ( اﻋﻼم ﮐﺮد و آن ﻣﺮد در »ﮔﻮری
ﺑﺪون ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن« دﻓﻦ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ
ﭘﺴﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :او ﻓﻘﻂ از ﺻﻔﺤﻪ ی روزﮔﺎر ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ «96
ﺳﺎزﻣﺎن »اول ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« در ﮔﺰارش  ۲۰۰۶ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮارد
ﺷﮑﻨﺠﻪ ی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺮگ ھﺎی در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ۶،ﻣﺎه ﺣﺒﺲ
اﺳﺖ «97 .در وﻗﺎﯾﻊ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺗﺠﺪﯾﺪ دوره
ی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ »ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش
ﻣﮑﺮر آﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .98
اداره ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﺎد :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪاوم در اداره ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎد/واد اﺳﺖ.
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﺪام از اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  .99ﺑﻘﯿﻪ ی ﻧﮭﺎد
ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ی ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﮔﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .100

 96ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻗﺘﻞ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی زﻧﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮﻏﺮﯾﺐ ،ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮی ۲۰ ،ﻣﻪ  .۲۰۰۵ر.ک .داﻧﺎ ﭘﺮﯾﺴﺖ» ،ﺳﯿﺎ از ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ« ،واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ۳ ،ﻣﺎرس ) ۲۰۰۵ﮔﺰارش از ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن(.
 97ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اول ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ :ﻣﺮگ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﻮرﯾﻪ ی  ،۲۰۰۶ﺻﻔﺤﻪ ی  ،۳۵ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ
در http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/06221-etn-hrf-
dic-rep-web.pdf
 98وارن ھﻮج» ،وﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داد ﻣﻘﺎم ﺧﻮد
را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،«.ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﻣﯿﺰ ۳۰ ،آورﯾﻞ ،۲۰۰۵
=http://www.nytimes.com/2005/04/30/international/asia/30nations.html?_r
.0
از ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ،۲۰۰۵ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ھﯿﺌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﮑﺮد .ر.ک .دﻓﺘﺮ
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ» ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ« .http://www.ohchr.org/en/countries/asiaregion/pages/afindex.aspx
 99ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﻮﻟﻒ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺎز ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل و
100
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ :رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ۱۷ ،ﻣﺎرس  ،۲۰۱۲ﺻﻔﺤﻪ ی  ،۲ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ از
http://www.aihrc.org.af/media/files/AIHRC%20OSF%20Detentions%20Report
%20English%20Final%2017-3-2012.pdf

ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اداره ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۲ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ
ﮐﺮزای اﺳﺪﷲ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻨﺪھﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ اداره ی اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻓﻐﺎن ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ اداره ی ﯾﮏ زﻧﺪان ﻣﺨﻔﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺷﮭﺮ ﻗﻨﺪھﺎر
ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب او اﻋﺘﺮاض
داﺷﺘﻨﺪ .101
ﻣﻮارد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻓﻐﺎن و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮب
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻨﯿﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺎز )اﭘﻦ ﺳﻮﺳﺎﯾﺘﯽ( ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ را در دوره ای
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ از ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۱ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ ی  ۲۰۱۲ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و »ﺷﻮاھﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ در  ۹ﻣﺮﮐﺰ اداره ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،آوﯾﺰان ﮐﺮدن از ﺳﻘﻒ ،ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﻪ و
ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﯿﺎر آزار ھﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارﻣﺎ
ﺑﺮای اﺧﺬ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  «102در ﮔﺰارش
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻨﺪھﺎر ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﮑﻨﺠﻪ در آن در ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻔﺼﻼ آﻣﺪه
ﺑﻮد .103ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ روﯾﻪ ی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮔﺰارﺷﯽ در
ﺳﺎل  ۲۰۰۳ھﯿﺌﺖ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ( اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ اداره
ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺪاوم در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار
ﻣﯽ زﻧﺪ  .104ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻖ از زﻧﺪان ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ۶۳۵زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اداره
ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﮭﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .105ﺑﻪ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ:
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭘﺎداش ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟۱۰ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،۲۰۱۲
101
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
.http://www.hrw.org/news/2012/09/10/rewarding-afghanistan-s-torturers
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ :رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
102
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی  ۱۰۰ﺻﻔﺤﻪ ی ۲
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
103
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺎز از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎی اداره ی
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ درhttp://www.aihrc.org.af/en/daily- :
reports/1037/report-of-aihrc-and-open-society-on-monitoring.html
ھﯿﺌﺖ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن» ،رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در
104
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺑﺎزداﺷﺖ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد،«.
 ۲۰ژاﻧﻮﯾﻪ ی ،۲۰۱۳
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=157
56&ItemID=36279
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زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ) ۳۲۶زﻧﺪاﻧﯽ( در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اداره ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ،
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ،ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺟﺮاﺣﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ و اﺛﺮ
زﺧﻢ ﺑﺮ روی ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار و/ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻮاھﺪ ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ھﺎ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ  .106در زﻧﺪان
ھﺎی اداره ی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺷﮭﺮ ﻗﻨﺪھﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎﺑﻖ طﺎﻟﺒﺎن،
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ را »ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .107
ﮔﺰارش ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و …/.ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ راه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آزار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﺣﺎﮐﯽ
از ﺷﮑﻨﺠﻪ ی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ را »اﻏﺮاق ﺷﺪه« ﺗﻮﺻﯿﻒ و آن ھﺎ را رد ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ
ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ  .108اداره ی
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد اداره ی زﻧﺪان ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ را اﻧﮑﺎر
ﮐﺮد  .109ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل در ﻓﻮرﯾﻪ ی  ،۲۰۱۳ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای طﯽ ﺣﮑﻤﯽ
دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﺮض  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ از دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﮑﺎب ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،داد  .110ﺑﻌﻼوه در  ۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ۲۰۱۳ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﮐﺮزای ﮐﻤﯿﺘﻪ ای را ﺑﺮای »ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ زﻧﺪان
ھﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن«
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد  .111اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﺧﻮد را در ﻋﺮض ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺰارش
ﮐﻨﺪ  112اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﻧﮭﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
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اﻣﺎ ﮔﺮاھﺎم -ھﺮﯾﺴﻮن» ،ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪان ھﺎی اﻓﻐﺎن
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ﮐﺖ ﮐﻼرک» ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﻗﺪام اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
110
دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟« ﺷﺒﮑﻪ ی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۲۲ ،ﻓﻮرﯾﻪ ی ،۲۰۱۳
http://www.afghanistan-analysts.org/torture-illegal-armed-groups-signs-of.possible-afghan-government-action
 111ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻧﺪان ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی
درازﻣﺪت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ« ۲۶ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۳ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http://www.hrw.org/news/2013/09/26/afghanistan-prison-probe-should.address-longstanding-abuses
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ﭼﺮا ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در طﯽ ﺳﺎل ھﺎ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﺳﺦ در اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻗﺮار ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﺮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺮار اﺳﺖ  .113ﮔﺰارﺷﮕﺮ
وﯾﮋه ی ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﭘﯿﺘﺮ
ﮐﻮﯾﺠﻤﺎﻧﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻣﺠﺮد و
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ» :ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﺗﺎق ھﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد...
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺑﺮای ﻣﺪاوای زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎزدداﺷﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ  «114ﺑﻌﻼوه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ »ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﮑﺎب ﻣﯽ ﯾﺎد ،در
ﻓﺮھﻨﮓ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ دروﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد  «115ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت ﺑﻌﺪ از و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد زﯾﺮا
»ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در »روﯾﻪ ی« ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﯾﮏ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﯽ
دواﻧﺪ  «116در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ ﻣﺪت ھﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ژرژت ﮔﮕﻨﻮن ،رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ اظﮭﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ:
ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪک در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺖ ...اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش،
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاوا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی دارد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و از اﻧﺠﺎم آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﺪون ارﻋﺎب و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از اﻋﻤﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﻪ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻮی و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی و ﺧﻮدداری ﻣﺴﺘﻤﺮ دادﮔﺎه ھﺎ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ
ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .117

 113ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﻗﺪام اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟،
ھﻤﺎن ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ی ۱۱۰
ﭘﯿﺘﺮ اچ .ﮐﻮﺟﻤﺎن ،ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ ی
114
) ۶۵آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮐﺴﺴﻪ ،وﯾﺮاﺳﺖ .ﺑﺎدن-ﺑﺎدن .(۱۹۹۱
 115ﻟﻮرﻧﺎ ﻣﮏ ﮔﺮﮔﻮر» ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﮑﻨﺠﻪ« ،ﻣﺠﻠﻪ ی ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
) ،(۲۰۱۳ﺻﻔﺤﻪ ی ۴۶

http://ijtj.oxfordjournals.org/content/7/1/29.full.pdf+html

ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ ی ۳۶
116
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﮔﺰارش ﺧﻮد را درﺑﺎره ی ﺷﮑﻨﺠﻪ ی زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان ھﺎی اﻓﻐﺎن ﮐﻪ در
117
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ۲۰ ،«.ژاﻧﻮﯾﻪ ی .۲۰۱۳
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=157
56&ItemID=36279

در ﺳﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم ھﺎ ﺑﺮای ﻣﮭﺎر ﺳﻮء رﻓﺘﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ ی
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ھﺎﺳﺖ :ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﮔﺮوه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،اﻣﺤﺎی ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﻓﺮاھﻢ آوردن
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﻪ طﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ اﯾﻦ آزار ھﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .118
ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اس ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری
ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اھﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ھﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﯾﮏ از رژﯾﻢ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﺲ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺟﮭﺖ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮدن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎرھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی  ۱۲ﻣﻮردی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻨﺠﻪ،
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ﺷﻤﺎره ی اﯾﻨﺪﮐﺲ  ،ACT 40/001/2005ﺑﯿﺴﺖ و دو آورﯾﻞ  ،۲۰۰۵ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در
http://www.amnestyusa.org/our-work/campaigns/security-with-humanrights/security-with-human-rights-campaign-resources/12-point-program-for-the-prevention

