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 سپاسگزاری ھا
 

حاضر شدند برای این تحقیق مورد مصاحبھ قرار بگیرند و تجارب  مرھون افرادی است کھ نویسنده
 قابل ھای میانجی و مترجمان حمایت و مھارت بدون کار این. خود را صادقانھ شریک سازند

تنی چند کھ خواستند نام  و تسل عزیز. عمیقاً مرھون آنان است نویسنده. نبود پذیر امکان اعتماد
تیم انجوی بین  از خواھدمی ھمچنین نویسنده. کردند تحقیق کمک زیادی بھ این آنان گرفتھ نشود،

مشورۀ آنھا  و پشتیبانی برای افغانستان ارزیابی و تحقیق واحد و افغانستان در سازمان ایمنیالمللی 
 کپالن، ایان یوستوزی،گ آنتونیو بِتی دم، امیری، هللا رحمت. نماید تشکر مرحلۀ کار ساحوی در

با سخاوت تمام نظرات خود را در مورد پیشنویس ارائھ  اِوای مک مایک و لورنتزن مگنوس
 خود کارانھم از ھمچنین اشتباھات بر دوش نویسنده است. نویسنده و تمام نواقص نمودند، ھرچند

 امور وزارت. اظھار امتنان می نماید فولی متیو و بری ھنا نتولیانو،پ سارا ویژه بھ ،ODI در
برگردان پشتو و  اتل با سخاوتمندی وجوه مالی این تحقیق را فراھم نمود. شفیع دانمارک خارجۀ

 دری این گزارش را انجام داد. 

 نظر رسمی وزارت و بوده مربوط نویسنده تنھا این تحقیق در شده ارائھ ھای یافتھ و ھا دیدگاه
 .دھدرا بازتاب نمی دنمارک خارجھ امور
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             خالصۀ مبحث
 

 .کنند می زندگی طالبان حکومت تحت بار دیگر افغان میلیون ھا ده
 

افراد  و مقامات و طالبان جنگجوی 160 از بیش با اول دست ھای مصاحبھ براساساین مقالھ 
منسجم تر از ھر  طالبان داریحکومت. کند می بررسی را طالبان چگونگی حکومتداری ،ملکی

 باباال  سطح ھایکمیسیون ثیرأت تحت ایفزاینده طور بھ آنھا ھای سیاست. زمان دیگر است
 از، ھستند آن انجام بھ قادر ای فزاینده طور بھ آنھا کھ ھایی سیاست و فرمان از روشن ایزنجیره
 .را اداره می کند، قرار دارد بخش ھر کھ افغانستان روستاھای تا پاکستان در مستقر رھبری

 
 کنند، می فراھم را عمومی وسایل و خدمات کننده کمک ھای سازمان و دولتدر جاھایی کھ 

 از ترکیبی طالبان مناطق در معارف و صحت. کنند می لوکنترطالبان با آنھا ھمکاری نموده و 
 ،طالبان افراد. کنند می عمل طالبان قوانین طبق کھ است دولتی خدمات و غیردولتی ھای سازمان
وقتی کھ حاضر  ،حاضر اند یا نھ کلینیک کارکنان آیا کھ کنند می بررسی و نظارت را ھا کلینیک

 مکاتب درطالبان  ذخایر دوا را تفتیش می کنند. و تجھیزات و ،نباشند، از پول شان کم می کنند
 کنند، می ارزیابی را مکتب کارمندان و معلمان ،را تنظیم می کنند دولتی درسی برنامۀ دولتی،

 ادعا طالبان رھبری کھ حالی در. کنندمی صنف ھا را بررسی ورا نظارت نموده  معلمان حاضری
اجازه می دھد کھ مکاتب پسران و دختران جدا باشد  زمانی دختران متوسطۀ آموزش بھ کھ کند می
 بھ محلی طالبان .شود می متوقف بلوغ دوران در معموالً  دختران آموزش باشند، زن معلمان و

 .نموده اند تھدید را دختران عالی و متوسطھ تعلیمات دوامدار طور
 

 مقاماتبسیاری از . دارنددر معاملھ قرار  محلی طالبان با خدمات فراھم کنندۀ ھای وزارتخانھ
کھ با آنھا مصاحبھ شده، گفتند کھ آنان با ھمتاھای  آموزشی سطح والیتی یا ولسوالی یا و صحی

 طالبان با را رسمی ھایتفاھمنامھ حتی نآنا از برخیطالب خود در تماس مستقیم قرار دارند. 
 مورد در افراد ملکی شکایات بھ طالبان. کندمی مشخص را آنھا ھمکاری شرایط کھ اند کرده امضا

بر  ناھای دولتی اند. آندر تالش بھبود سیستم و داده اند پاسخ دولتی تعلیم و تربیۀ و صحت
 روستایی مناطق بھ صحی را ھای مراقبت بھ دسترسیفشار می آورند تا  دولتی غیر ھایزمانسا

 تالش ناکارآمد، و فاسد آموزشی سیستم یک درآنان  بھبود بخشند. را خدمات کیفیت و گسترش دھند
دھند و از مھارت وظیفۀ خود را انجام می ،حاضر اند معلمان کھ کنند حاصل اطمینان تا کنند می

 یکی گفتۀ بھ. است افراد ملکی واضح بھ پیامیک  این الزم برای تدریس مضامین برخوردار اند.
وقتی  اما ،بود ناکارآمد 1990 دھۀ در کھ کنندمی انتقاد طالبان دولت از مردم" طالبان، مقامات از

اگر حکومت را بھ ما بسپارید، خواھید . این ھمھ پول کمکی نداشتیم کھ ما در دولت بودیم، ھیچگاه
 ".دھیمدید کھ ما با این ھمھ حمایت بین المللی چھ چیز را انجام می

 
 رسمی مالیات ھای سیستم یدتقل یا و زکات است و عشر مانند اسالمی مالی مفاھیم عبارت از مالیات
 حداقل در والیت افغانستان 34از  آنھا. کنند می تنظیم را مخابرات و خدمات رفاھی طالبان. دولتی
در زمان پرچاوی برق در مناطق طالبان،  و کنند می آوری جمع والیت پول برق را ھشت

 آنھا می سازند تا آنھا را دوباره ترمیم کنند. مجبور را دولت و کنند می منفجر را ھامرترانسفر
ً اغلبو  کنند، می تنظیم را ھمراه نوفیتل پوشش بھ دسترسی  باید شب کنند کھ از طرف می اصرار ا
ً با عین روش ،باشند خاموش  کارمندان شتم و ضرب و ھمراه نوفیتل پایھ ھای انفجار با: تقریبا

 .مخابرات
 

 قرارداد یک مالیات. است درآمد تولید تنھا از فراتر بسیار خدمات رفاھی مقررات و مالیات
نشان  دولت یک مانند را طالبان بھ این خاطر طراحی شده است کھ و شود می شامل را اجتماعی

 کھ ھای برق استساختھ شده توسط طالبان تقریباً کاپی بل برق بل ھای کھ نیست تصادفی. دھد
پرداخت آنھا الزمی . است لوکنتر و سلطھ ی ازنوع این. شودمی منتشر دولتی برق شرکت توسط
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 ھایآموزه از پیروی عدم نپرداختن آن معادل کھ دارد قرار اسالمی شرایط در و است اجباریو 
 .شودپنداشتھ می اسالم

 
 فراھم و ھستند آن فراھم نمودن تالش در طالبان کھمسئلھ ھمگانی است  اولین و ترین قدیم عدالت
 را مناقشات منظم طور بھ طالبان قضات. است شده گسترده ایفزاینده طور بھ نیز عدالت نمودن

 بھ فراگیر بودن این. کنند میحل  نیز کابلدر  بلکھ کندز جملھ از تھدید تحت شھرھای در تنھا نھ
ً  بھ علت مسئلھ این زیرا است، طالبان نفوذ و طالبان محاکم پیشرفت دلیل  دولت مطلق  ناکامیتقریبا

 طالبان محاکم کھ حالی در. ربط دارد کابل از خارج در عدالت عملکرد سیستم یک ایجاد برای
 ً  مورد در ورا اجرا می کنند  کیفری عدالت گاھی ،بررسی می کنند را مدنی ھای دوسیھ عمدتا

از احتیاط  ای فزاینده طور بھ - عمل در ھمیشھ نھ اگر سیاست، در حداقل - کار این انجام چگونگی
منصۀ اجرا  بھ جاسوسی، اتھامات مورد در ویژه بھ اعدامھا، بر شدید محدودیت. گیرندکار می

 .شودگذاشتھ می
 

. آن را تحت کنترول داشتھ باشند تا ندنک اشغال رسمی یک منطقھ را بھ طور ندنیست مجبور طالبان
 و خدمات بر تأثیر. باشدمی آن از پیش بلکھ گیردنمی صورت قلمرو تصرف از پس حکومتداری

را جمعاوری  مالیات طالبان کنترول یا رقابت طالبان قرار دارد. قلمرو از فراتر روزمره زندگی
 مانند تھدید تحت شھرھای در تنھا نھ مناقشات را وتالش می کنند  معارف تنظیم برای ،می کنند

از سوی "حمایت قاطع"  کھ ھایی ولسوالی در. نیز حل می کنند کابل پایتخت حومھ در بلکھ کندز
تنھا  ولسوالی مرکز ،شده است بندی طبقھ دولت لوکنتر تحت یا مناطق مورد مناقشھ عنوان بھ

 است ممکن دیگران و قضات والیان، حال، این با. جایی است کھ حضور دولت را نشان می دھد
 اجازۀ با را کار این مانند می باقی کھ کسانی. زندگی کنند دیگر جاھای دربھ علت تھدیدھای امنیتی 

 .دھند می انجام محلی طالبان
 

ً  شورشیان افغانستان، در شورش ضد بھ کار گرفتھ شدۀ ھای تاکتیک خالف  داریحکومت از عمدتا
 می رسانند حداقل بھ افراد ملکی را رضایت عدم و کنند می استفاده افراد ملکی رفتار لوکنتر برای

 حدودی تا میتواند این حکومتداری حالیکھ در. کنندن خبرچینی یا و نکنند شورش طالبان علیھ تا
 اصلی اھداف ھااین اما شود، استفاده تبلیغاتی اھداف برای یا و باشد ایدئولوژیک و ریاکاریمملو از 

 .کنند می استفاده نظامی اھداف بھ رسیدن برای داریحکومت از طالبان ھمھ، از مھمتر. نیستند
 

. است مھم بسیار شود می ناسازگاری بھ منجر کھ شرایطی درک و است متفاوت طالبان حکومت
در  بھ افرادی کھ با ساختارھای قومندۀ محلی اگر در پالیسی نھ، در عمل صالحیت را طالبان

اجازه داده اند  محلی قومندانانمعاھده ھای خاص با آنھا ھمکاری می کنند، تفویض می کنند و بھ 
بھ شکل بھتر بھ  خاصی شرایط تحت توانند میملکی  افراد. باشندتا اندازه ای صاحب اختیار 

 اساس بر مرکزی ھای سیاست با کمتر یا بیشتر می توانند محلی قومندانان و معاملھ بپردازند
 موافقت داشتھ باشند. گزارش این تا ختم شده بررسی عوامل از تعدادی

 
 اندکی تعداد کھ است واقعیتی ند،نک می تنظیم مقررات را کشور وسیع بخش ھای در طالبان کھ این
 بر توجھی قابل پیامدھای تحقیق این کھ حالی در. ھستند آن در شرکت بھ مایل جھانی جامعھ از
می تواند و  چیزی چھدر حال حاضر  کھ است این مسئلھ ترین فوری دارد، آتی صلح معاملۀ ھر
مقررات  کنند، می زندگی طالبان حکومتتحت  کھ صورت گیرد تا بھ آن عده از افرادی بایدیا 

 .ساختھ شود
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 مقدمھ
 

 سال شانزده طالبان. نیست سایھ دیگر طالبان حکومت. است کننده گمراه کمی گزارش این عنوان
 بر. اند کرده ایجاد کشور سراسر در را موازی حکومت پیچیده سیستم یک ،خود سقوط از پس

 حاکمیت تحوالت مقالھ این افغانستان، سراسر در نویسنده این توسط شده انجام ھای مصاحبھ اساس
 .دھد می نشان در منطقھ را طالبان

 
 ھایگروهھای  دیدگاهو  بود، شده آغاز ODI در 2011 سال در کھ است قبلی کار دنبالۀ کار این

از انتونیو گیوستوزی در مورد نگاه طالبان  ای مقالھ ویژه بھ بشردوستانھ مذاکرات مورد در مسلح
 داریحکومت جغرافیایی دسترسی و پیشرفت اندکی تعداد .را بررسی می کندبھ دسترسی بھ کمک ھا 

 طالبان نیز 2011 سال در حتی اما می کردند بینی پیش دارد، وجود حاضر حال در کھ را طالبان
 .دندھ گسترش حکومتداری در نوظھور اقدامات طریق از را خود نفوذ ندداشت سعی این بر قبل

 
 را عدالت یا و آموزش مانند طالبان حکومت مجزای ھای جنبھ گزارش و ھمقال چندین کھ حالی در

استوار  دست اول افرادبھ  دسترسی اساس بر مانند این یکی آنھا از کمی تعداد کنند، می بررسی
. کنند می ارائھ طالبان حکومت تحت زندگی چگونگیدر مورد  یجامع تصویر اندک، تعداد. ھستند

 - غیره و" مکاتب تمویل شدۀ طالبان" - ھایی از قبیل عنوان ھای جنبھ بر ھا گزارش از بسیاری
 کھ بازیگران از ای گسترده طیف توسط ھمکاری و مساعدت درجۀ تحلیل و تجزیھ جدی ھزینھ اب

 .اند کرده کیدأت ھستند، سیستم این پایۀ
 

اینکھ چگونھ  و رھبری سطح در طالبان حکومتداری ساختارھای درشت ارائۀ با گزارش این
 داریحکومت سپس،. شود می آغازاند،  کرده تغییر زمان طول در آن سکتوری ملکی ھایکمیسیون

سکتور را طرح  ھر برای" مقررات" کند، می بررسی سکتور بھ سکتور ،منطقھ در را طالبان
 تحلیل و تجزیھ بااین گزارش . کند می تحلیل و تجزیھتصمیم گیری، تطبیق و پراکندگی را  و نموده

  روند بررسی و پدیده ھا بھ پایان می رسد.
 

    میتودولوژی
 

ً  آنھا را و کرد مصاحبھ نفر 162 با نویسنده : کرد تقسیم گروه سھ در مساوی طور بھ تقریبا
بھ ( کارکنان دولتی، مقامات سابق؛ اعضای و ھواداران رھبران، ،قومندانان طالبان، جنگجویان

 زندگی طالبان لوکنتر تحت کھ افراد ملکی و ؛کارکنان امداد رسان و) داکتران و معلمان شمول
 .کنند می زندگی حاضر حال در یا کرده اند

 
اعتماد قابل  مترجمان با داد، انجام شخصی صورت بھ را ھا مصاحبھ اکثریت نویسندۀ این گزارش،

 آشنایی کردند، می اداره را آنھا زندگی کھ کسانی و طالبان اعضای با تا کرد کار و میانجی گران
 کھ بود شده فراھم رابطھ ایجاد برای زیادی زمان و شد آغاز 2017 جوالی در تحقیق. حاصل کند

 یا نوفیتل ھای برنامھ طریق از( دور راه از مصاحبھ ھفت. مھیا می کرد را افراد این بھ دسترسی
 دھم یک زنان. ، صورت گرفتنبود حاضر نویسنده کھ جاییمیانجی گران در  یا و) رسانی پیام

 کھ افغان زنان. کردند مصاحبھ غیرمستقیم انآن از نیمی و دادندمی تشکیل را ھا شونده مصاحبھ
 . بود دشوارطالبان  اعضای از بیشتر حتیصحبت با آنان  کنند، می زندگی طالبان لوکنتر تحت

 
 این بھ ،مورد استفاده قرار گرفت منابع دقیق مثلث سازی و شد مصاحبھ بار چندین با چندین نفر

 گرفتھ قرار ییدأت مورد منبع سھ توسط ،است شده ارائھ اینجا در کھ ی"جدید" اطالعات کھ معنی
 اغلب مختلف افراد توسط رویداد یک حکایت ھای زیرا بود، الزم این. ھستند یکدیگر از مستقل کھ

 این با متجرب مناطق جنگی حرف جالب نباشد. محققان از یک ھیچ برای باید این. بود متناقض
 .است نویسنده دوش بر بی دقتی ھرگونھ مسئولیت وجود،
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 نحوۀ از محلی تصویر ارائھ منظور بھ. شد انجام والیت ھفت ولسوالی 20 در تحقیق مجموع، در

 در لوگر والیت در چرخ( بود تحقیقاصلی  محور عمده ولسوالی سھ ،داریحکومت گیری شکل
بھ منظور ). شمال در کندز والیت در هچاردر و جنوب در ھلمند والیت در نادعلی کشور، شرق

  1صورت گرفت. دیگر والیت چھار و ولسوالی 17 در ابتدایی حقیقاتت ،مقایسھ و مقابلۀ وضعیت
 

حکومِت  سیر تکاملی
      حال انتظارر د

 
 مقامات با مصاحبھ در. شود آغاز ھشدارھا از ای مجموعھ با باید طالبان رھبری توصیف گونھ ھر

افراد متعدد در مورد چونگی تشکیل و عملکرد این جنبش دیدگاه متفاوت  ،ھواداران و طالبان ارشد
مورد بحث در مورد اینکھ کی بھ کی گزارش می دھد و کی بر چھ تأثیر می گذارد، ھمھ  داشتند.

 ثیرأت گیری تصمیم نحوۀ و کارھاچگونگی انجام  درک بر شدت بھ قرار گرفت. داشتن مقام
 توجھ با. ندارند ی از وضعیتکامل تصویر ھیچ مقطعی در جنبش اعضای از یک ھیچ گذارد،می
 درآن  کیفیت است، منسجمتر گردیده داخلیاز لحاظ  و شده سازماندھیبیشتر  جنبش کھ این بھ

 و تنظیمات نھ تنھا برای زیرا یابد، می ادامھ حدودی تا امر این. است یافتھ کاھش زمان طول
 حالی در. محرمانھ سودمند است و امنیتی مسائل برای ھمچنینبلکھ  جنبش درون مختلف اختالفات

 بعضی. آبکی بھ نظر می رسد عمل دراما  ،است شده توصیف آل ایده شکل بھ طالبان تشکیل کھ
 در ھا نقش این از بسیاری گرچھ ،رای منظور خاصی ساختھ شده اندب یا نظریھ در فقط ھا نقش از

 "عینیت" مبدل شده اند. بھ ھا سال طول
 

 سیستمِ  یک آغاز
  سایھ

 
 ھای شبکھ و یکجا شدند پاکستان در دوباره 2003 و 2002 سالھای در طالبان رھبری اعضای

ً  طالبان کھ دارد وجود قوی روایت یک. کردند فعال دوباره افغانستان داخل در را خود  از تقریبا
 تا کھ گوید می طالبان منابع. کردند سایھ داریحکومت سیستم ساخت بھ شروع شورشگری، آغاز
 پاکستان در تبعید در را سیاسی امور و مالی فرھنگی، نظامی، امور ھایکمیسیون آنھا ،2003 سال

 جنگ مالی مینأت و جنگ بر مالی چنان کھ از نامش پیداست، امور و نظامی امور 2.دادند تشکیل
 بھ پاسخ رسانی، پیام: بودمتمرکز  ارتباطات و ھارسانھ بر فرھنگی امور کمیسیون. دارد تمرکز

  .طالبان ھایسایت وب و مجالت اندازی راه و مطبوعات ھایدرخواست
 

 و ریزی برنامھ سطح این کھ این شک را بھ وجود می آورد افغانستان داخل در ھا مصاحبھ
 باشد،بوده  داشتھ وجود 2006 سال از قبل ھا کمیسیون این اگر. استبوده  زود ھنوز دھیسازمان
با گذشت  اما ،زمان آغاز بھ کار این نھادھا قابل بحث است.  تنھا نام شان موجود بوده استاحتماالً 
. بود دشوار ھماھنگی و ارتباطی برقرار ،شورشگری آغاز در. از اھمیت برخوردار شدند زمان
حتی دیدار و برقراری ارتباط با شورای . شده بود مخفی امیرالمؤمنین، عمر مال جنبش رھبر

بھ دست آوردن . بود محدود بسیار ای مالحظھ قابل میزان بھ امنیتی ھای نگرانی علت بھرھبری 
 .داشت زماننیاز بھ  شورشی سازماناین  بر لوکنتر

 

                                                      
1 Saydabad and Chak districts of Wardak; Dasht-i-Archi and Kunduz City, Kunduz; Alingar and Alishang districts 
of Laghman; Baraki Barak and Mohammad Agha districts of Logar; Musa Qala, Nawa and Sangin districts of 
Helmand; Panjwayi and Arghandab districts of Kandahar; Tirin Kot and Khas Uruzgan districts of Uruzgan; Qalat 
and Shinkay districts of Zabul.  
2 According to three individuals directly involved with creation of these commissions, and two secondary sources 
with close knowledge of these events.  
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. معطوف گردید شورش ملکی ھای جنبھ بھ توجھ بخش نظامی بیشتر منسجم شده بود، از آنجایی کھ
 :کرد شرح ی از افراد دخیل در این قضیھ، پروسھ را بھ شکل ذیلیک

 
 مردم کھ بھ این فکر افتادیم در اختیار گرفتیم، را مناطق از بسیاری ما کنترول وقتی

 باید کھ کردیم فکر شدیم و بھ اینمنحیث شورا یکجا  ما. خواھند می ما خدمات از
 معادل ھای ماکمیسیون تمام بنابراین. کنیم پیدا ارائھ خدمات شروع برای راھی

 صحی کمیسیون رئیس عنوان بھ صحت سابق عباس وزیر مانند. ھستند ھاوزارتخانھ
او را دوباره بھ کاری کھ  ما داشت، تجربھ مربوطھ زمینۀ در کھ ھر کسی. مقرر شد

   3تجربھ داشت، گماشتیم.در آن 
  

 والیان و والیتی نظامی قومندانان حضور افغانستان، داخل در طالبان سایۀ حکومت شواھد نخستین
 این برای کھ ملکی بعدھا و نظامی ھای کمیسیون کنار در( بود 2006 سال در والیتی نام نھاد

 بودند طالبان خدمات ارائھ اجرایی بخش اولین طالبان قضات). دادند می مشوره و نظر ھا پست
 500، 2010 تا) تخمین می زنند کھ 2012گیوستوزی و ھمکارانش ( 4.داد رخ 2004 سال در کھ

موجود بودند، اما  مشابھ زمان حدود در مالی و ایرسانھامور  مقامات قاضی مصروف کار بودند.
 اردوی توسط اولیھ ھای پیشرفت. شدند ظاھربعد از آن  مقامات سایر و مقامات صحی، معارف

 وقوع بھ زمان قتل قومندانان سطح میانھ و باال در ویژه بھ شد، آغاز 2010 سال اواخر در مریکاا
ی کار کنند ھای والیت در نستنداتو نمی ترور از ترس خاطر بھ والیان اکثر ،2012 سال تا. پیوست

در . شده بود محدود کنند، "حکومت" بتوانند آنھا کھکھ در آنھا مقرر شده بودند، بناًء درجھ ای 
 قریب اکثریت در توانستند می طالبان نام نھاداین مسئلھ دیگر مطرح نبود. والیان  ،تحقیق زمان این

  5.داشتھ باشند اقامت والیات اتفاق بھ
 

 اولیۀ ھای سال در را خدمات بھ دسترسی دولتی غیر ھای سازمان و ھا کلینیک ،مکاتب بھ حمالت
 ھایتالش. کرد خارج طالبان مناطق ھای فعالیت از را غیردولتی ھایسازمان و کرد مختلشورش 
 وجود در منطقھ معموالً  خدمات،ارائھ  تنظیم یا دیگر خدمات ارائھ برای نوبتی و محلی جداگانھ،

 برای را آنھا والدین و کودکان کندز چاردرۀ ولسوالی در طالبان ،2009 سال در قبل بر این. داشت
معلمان غیر حاضر را مجبور می ساختند کھ بھ  و مکاتب مجازات می کردند در حضور عدم

 اعالم 2007 سال اوایل در حتی طالبان کھ دھد می گزارش گیوستوزی 6.وظیفھ حاضر شوند
بھ اختطاف داکتران و نرس ھا برای ایجاد سیستم  و کرد خواھند باز را خود آنان مکاتب کھ کردند
  ).5-104 فحاتص ،2009( موازی متوسل شدند. صحی

 
 افراد. ندآورد دست بھ را بیشتر داخلی لوکنتر و قلمرو زیرا کرد، تغییر تدریج بھ طالبان وضع
 و مکاتب ،کارکنان امداد رسان بھ حملھ از ناشی فشارھایآنان از  و کردندمی  شکایت ملکی

 و نحوه شدن روشن بھ آن اصالحات و دستورالعمل یا الیحھ بررسی. رنج می بردند ھا کلینیک
 منتشر 2006 سال در کھ نسخھ اولین. کند می کمک طالبان ھای سیاست و موقعیت تغییر زمان

ً  ستیل ،شد  انسجام و نظم ایجاد قصدبھ  ظاھراً  کھ بود جنگجویان برای مقرره 30 از مختصر نسبتا
 دیگر طالبان ،2009 سال تا. ھستند متفاوت 2010 و 2009 ھای نسخھ. ترتیب شده بود نظامی

 سراسر در توجھی قابل نفوذ با مسلحانھ سیاسی جنبش یک این. نبودند ترسناک ھای شورشی
. بود بزرگ شھرھای در مھم و برجستھ حمالت راه اندازی برای نظامی توانایی و شرق و جنوب
 و ولسوال ھا و والیان نقش جملھ از دقیق، حکومتی ساختار 2010 و 2009 سال ھای نسخھ

 الیحھ بھ مربوط ھای بحث در کھ طالبان سابق مقامات از یکی. کند می مشخص را ھا کمیسیون

                                                      
3 Interview with former member of the leadership shura, March 2018.  
4 Judges appeared sometime between 2003 and 2007, according to Giustozzi et al. (2012).  Judges who were active 
in Helmand and Logar in 2005 and 2006, respectively, were interviewed for this research, and all suggested the 
earlier part of that time frame around 2003 or 2004 but they could not be definitive about when it all began. 
5 There are a few notable exceptions.  The shadow governors for relatively Taliban free provinces, such as Bamiyan, 
and for Kabul are in reportedly based in Peshawar. 
6 Author recollection and notes of an October 2009 Protection Cluster meeting; verified in interviews with residents 
of Chardara district in November 2017.  
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 و باشیم پاسخگو توانیممی کھ دھیم نشان ما نیاز داشتیم کھ با الیحھ" شرح می دھد: است، دخیل
 2010 و 2009الیحۀ  7".بپذیرد را آن بتواند کس ھر کھ داشتھ باشیم پاسخگو دولت یک توانیم می
 این ھای آرمان و ھا ارزش ارتباط برقراری برای یابزار ھای مقررات ھستند بلکھ کتاب تنھا نھ

 و 2009 سال ھای نسخھ کھ است این دیگر تفاوت. است خارجی و داخلی مخاطبان بھ جنبش
 را دولتی غیر ھای سازمان و مکاتب معلمان، علیھ حمالت کھ حذف می کند را مقرراتی 2010
 ھای زمینھ در اسالمی امارت ھای سیاست از پیروی بھ مجبور آنھا عوض، در. کرد می توصیھ
 اگر حتی داشت، وجود آن زمان در ھاییسیاست چنین کھ است معنی آن بھ این. ھستند معارف
  .نداشتند آنھا عمومی انتشار بھ تمایل ھنوز طالبان

 
 ً  ھای نگرش ظاھراً  ،اولیھ خدمات دھندگان ارائھ و کننده کمک ھای سازمان با تعامل مزایای ،ثانیا

 با کھ دھد می نشان را عمومی روابط مزایای اطفال فلج ھای نیواکس. است داده تغییر را طالبان
 اگست ماه در طالبان رھبران. کنندمی برقرار ارتباط صحی مسائل با رابطھ در جھانی جامعھ
 و )UNICEF( متحد ملل سازمان کودکان صندوق ،)WHO( جھان صحی سازمان بھ 2007

 صادر مالعمر نام بھ آنھا اجازه دادند تا کمپاین پولیو را انجام دھند. یک مکتوب اجرایی ھمکاران
کھ از  ،ندشد صادر بعدی ھاییناکمپ برای او نام بھ مشابھ ھایدستورالعمل یا مکاتیب و شد

واکسیناسیون اجازه دھند و از والدین تقاضا می کردند کھ اطفال خود جنگجویان می خواستند بھ 
 با مشترک ھای زمینھ تا داد اجازه طالبان بھ کھ بود فرد بھ منحصر پولیوکمپاین  را واکسین کنند.

 پذیرفتھ آنھا و عساکر مقامات توسط عمده طور بھ کھ دھند نشان ایگونھ بھ را المللی بین قواعد
 .ندشد

 
 کنار در را ملکی افراد تا ندداشت نیاز رسانی کمک و خدماتی ھای پروژه بھ طالبان ،بر اینعالوه 

 کننده کمک ھای سازمان قبول می کردند کھ پذیرفتن یک منطقھ آنان بعد از گرفتن. دارند نگھ خود
. کرد خواھند اقدام طالبان علیھ یا و خیانت کمتر آنان زیرا ،افراد ملکی است تسکین برایابزاری 

 ھایسازمان در مورد عمیق ظن سوء و جانب یک از مزایای کمکھا بھ تمایل میان طوالنی تنش یک
 جزء خدمات، و کمک ارائھ ظن، سوء این تشدیدبرای . دارد وجود دیگر سوی از کننده کمک

 چیزی ،بود )PRTs( تیوالی بازسازی ھای تیم ھایفعالیت ویژه بھ شورش ضد ستراتیژی مرکزی
 بحث مورد بیشتر معارف بخش در( از آنھا یادآوری کردند ھا مصاحبھ در طالبان رھبر چندین کھ

 26 حداقل با ھایی نامھ موافقت طالبان رھبران ،2011 سال تا وجود، این با). گرفتھ است قرار
 غیر ھای سازمان با مذاکره برای مشخص مرکزی سیاست یک و کردند امضا کننده کمک سازمان

. بود درک قابل در محل جنگجویان از بسیاری توسط وضوح بھ سیاست این. کردند ایجاد دولتی
 بھ طرز غیرمعمولی بھ آن پابند بودند. کردند، مین درک را آن کھ کسانی حتی محلی، طالبان

 شامل این. داشت قرار نظامی ھای نگرانی تأثیر تحت وضوح بھ مؤسسات کمک کننده بھ دسترسی
 کننده کمک سازمانھای کھ است ظنھا سوء مورد در امدادرسانی کارکنان بھ حملھ یا دسترسی قطع
 ).2012 گیوستوزی و جکسون( کنند اقدام طالبان علیھ یا کنند جاسوسی شاید

 
از سال  کھ منصور، محمد اختر مال آن رھبری از یکی. بھ میان آمد باال سطحدیگر در  تغییرات

تا ماه می بعدی کھ کشتھ  2015از جوالی  عمر مرگ اعالم از پس سپس وبود  امیر عمالً  2010
 رویایی رھبر عنوان بھ ھا مصاحبھ در منصور. برگزیده شد امیر عنوان بھ رسمی طور بھشد، 

 او. کرد تصویب را اساسی داریحکومت و بود جنگ میدان از فراتر کھ شدمی  گذاشتھ نمایش بھ
 طور بھ توانست و کرد منتقل انتظار حال در دولت یک و سیاسی جنبش بھ را شورش نھایت در

نمی  بازی سیاست منصور کھ نیست معنی آن بھ ینا  8 .کند لوکنتر را وسیعی مناطق مؤثری
یک رھبر تفرقھ  . اوآنان بھره مند شد از و کرد خدمت طالبانبین  در خود ھای شبکھ بھ او. کرد

 .بود اصلی شخصیت چندین استعفای دلیل بھ امیر عنوان بھ وی انتصابانداز بود. 
 

                                                      
7 Interview with former member of the leadership shura, March 2018. 
8 Interview with a Taliban interlocutor, July 2017; interview with Taliban mid-level commander, Wardak, March 
2018; interview with provincial Taliban official, Helmand, December 2017. 
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اجازه داد نفوذ خود  طالبانبھ  کھ بود المللی بین نیروھای کاھش با ھمزمان منصور برگزیده شدن
 افغانستان در المللی بین نیروی 142،579 حدوددر  2012 سال در. ددھن گسترش شدت بھ را

 عملیات در المللی بین نیروی 13767 2017 سال در). 2012 ن،لاوھان و لیوینگستون( داشت وجود
ً  کھ داشت وجود حمایت قاطع  .کردمی ایفا را) محارب غیر یعنی( پشتیبانی و آموزش نقش عمدتا

 مناطق و دادند انجام بیشتری زمینی ھای درگیری، المللی بین نیروھای طالبان با بیرون شدن 9
محاصره کردند، بھ ویژه شھر  را ھا ولسوالی مراکز و شھرھا آنھا  10را تصرف کردند. بیشتری
 کردند، تالش برای تصرف دوبارۀ آن 2016 سال در و تسخیر کردند 2015 سال در کندز را

 مراکز این المللی بیننیروھای  زمینی حمالت و ھوایی حمالت با مواجھھ درآنان نمی توانند  گرچھ
  .دارند نگھ طوالنی مدت برای را

 
 وجود مستقل و اعتماد قابلدر مورد مقدار قلمرو تحت حاکمیت یا کنترول طالبان ھیچ تخمین 

تخمین قلمرو تحت حاکمیت یا کنترول طالبان کھ ھمواره از آن یادآوری می شود، از سوی . ندارد
 2014عملیات حمایت قاطع ناتو صورت گرفتھ کھ یک ماموریت غیرمحارب است و در سال 

 قاطع ریت محارب ناتو، نیروی بین المللی کمک بھ امنیت (آیساف) شد. حمایتجایگزین مامو
 دولتولسوالی ھا توسط  لوکنترفیصدی  2017 برواکت تا 2015 نوامبر بین کھ است زده تخمین

ً تخمین  این حتی. است یافتھ کاھش درصد 56 بھ درصد 72 از افغانستان  قابل باور نشاندھندۀ نسبتا
ً  یا ضعیف حضور بھ توجھ با خصوص بھ نفوذ طالبان است،  روستاھا اکثر در دولت ھیچ تقریبا

ً کھ   سی بی بی نظرسنجی یک گفتۀ بھ. گذارد می باز طالبان نفوذبر روی  را کشور از نیمی تقریبا
 بودند فعال آشکار طور بھ ولسوالی ھای کشور از درصد 70 در طالبان ،2018 جنوری ماه در
 ).2018 سی، بی بی(

 
ظرفیت حکومت کردن اکنون در نزد طالبان بھ منظور ایجاد امنیت برای مردم بھ امر الزمی مبدل 

 توانیم می ما المللی، بین نیروھای خروج با: "داد توضیح طالبان پاسخ دھندگان از یکیشده است. 
دگی آما 1990 دھھ از بیشتر ما. کنیم تمرکز حکومت بر می توانیم و روبرو باشیم کمتر جنگبا 

 تا باشیم آماده خود ھای سیستم با باید ما و از بین خواھد رفت دولت کھ دانستیم می زیرا ؛داشتیم
  11".کنیم کمک مردم بھ
 

عیار  دینامیک تغییر است تا خود را با طالبان توانایی و چابکی امر، این توجھ قابل ھای جنبھ
 برای مھمی طرح طالبان کھ واضح می گردد طالبان سابق و کنونی اعضای با صحبت از. سازند

 و تکراری راشکل گیری  زمان، آن در والیتی مقامات و رھبری اعضای. نداشتند حکومتداری
 مانند کنند، احیا را خود حکومت از ھایی بخش کردند سعی ناآن. کردند می توصیف" گام بھ گام"

بھ نظر  .بھ میان آورند خطا و آزمایش طریق از را دیگر ھای سیستم بودند مجبور ناآن. عدالت
 متأثر از می رسید کھ بخش عمدۀ این پروسھ از پائین بھ باال و تقاضای رھبری بوده است کھ

 کھ کار می داد و آنچھ کھ نمی داد، بود. است آنچھدر مورد  محلی تجارب
 

حکومتداری 
       عملی

 

                                                      
9 This is according to most recent official information available on the NATO website, and includes 6,941 US troops. 
The precise number of international forces on the ground at present is unclear. The precise number of international 
forces on the ground at present is unclear. As of November 2017, there were reportedly 14,000 US troops in 
Afghanistan (Snow, 2017). US troop numbers have continued to rise since then, but no accurate or precise offcial  
figures are available. 
10 The number of civilian casualties due to ground engagements rose from 1,429 in 2009 to 2,334 in 2013 and 4,137 
in 2015, and ground battles became a leading cause of civilian casualties during after 2013 (UNAMA Human Rights, 
2016). Civilian casualties from ground engagements, decreased for the first time since 2012, with civilian casualties 
from ground engagements falling below 3,500 for the first time since 2013 (UNAMA Human Rights, 2018). 
11 Interview with Taliban interlocutor, March 2018.  

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_05/20170523_2017-05-RSM-Placemat.pdf
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 و شکل. قرار دارند ادهآخندز هللا ھیبت مال حاضر حال در ،المؤمنین امیر رھبری تحت طالبان
 عنوان بھ فعلی امیر اماکی در رھبری قرار دارد، متفاوت است،  اینکھ بھ توجھ با مسئولیت ابعاد
 پسریعقوب  حاضر حال در ،معاون دو ،بعد از او. کند می عمل سیاسی و معنوی رھبر یک

 کویتھ شورای. قرار دارد رھبری شورای ھمچنین و حقانی الدین جالل سراج الدین پسر و مالعمر
 میرامشورای  ،شورای سوم منطقوی تقسیم کرده اند. سطح دررا  حکومتی ھای مسئولیت پشاور و

 کھ رسد می نظر بھ اما دارد، وجود متناقض ھای گزارش. است حقانی حاکمیت خانوادۀ تحت شاه
مسئول بخشی از حمالت  بیشتری بھ تناسب دخالت در فعالیت ھای نظامی اصلی و سیاس این شورا

 .غیرعادی و عملیات برجستۀ نظامی است
 

 رسمی طور بھ کھ موجود می باشد والیتی سطح در ملکی حکومتداری نظر از والی نام نھاد یک
متعلق بھ والیت  و می شوند تبدیلھر سال  معموالً والیان . می گردد تعیین رھبری شورای توسط

 دارند افرادی از یحرفو شبھ ھستھ یک اکنون طالبان. دارد وجود یاستثنائات گرچھدیگر می باشند، 
ملکی والیتی متشکل از  کمیسیون یک. اند کرده خدمت والیت چندین در و سال چندین برای کھ

 ھیچ صورت بھ او کمیسیون و والی نام نھاد مردم محل تشکیل شده کھ بھ والی مشوره می دھد.
والیان نام . ھدف آن تکمیل نمودن قومندان نظامی والیتی و کمیسیون است بلکھ ،ندنیست" ملکی"

 قلمرو وسیع و زمینھ بھ بستھ کنند کھ عمل بخش نظامی در مختلف ھای درجھ بھ است ممکن نھاد
  .می باشد محلی داریحکومت

 
 توسطمعموالً یکی از افراد محل  کھ است شده تکرار ولسوال با ولسوالی سطح در والیتی ساختار

متشکل  کھ شود می حمایت ملکی کمیسیون و معاون یک جانب از ولسوال. شود می تعیین والی
 ویژه بھ ھستند، اختالفات حل برای تماس محل اولین اغلب ولسواالن. است بزرگان پگرویک  از

 طالبان قضات کھ جاییدر  یا) مدنی ھای دوسیھ منابع، یا زمین اختالفات( کوچک موارد برای
در رابطھ با شوراھای ولسوالی ھای حکومتی  بزرگ ساالن. باشند غایب یا ومصروف  حد از بیش

 ھمین بھ .کنند می ایفاو دفاع از مردم و برقراری ارتباط با مقامات محلی طالبان نقش مھمی 
 پاکستان در مربوطھ ونکمیسی و ستره محکمھ با والیتی، و ولسوالی سطح در محاکم سیستم ترتیب،
 .دارد وجود

 
 مالی، امور ،صحت یعنی( مربوطھ کمیسیون توسط ی نام نھاد والیتیوزرا ھا، بخش تمام در

 کمیسیون بیشتر یک درجن از بیش با اخیر ھای سال در سیستم این. شوند می منصوب) معارف
مسایلی  کھ ھستند دیگری فرعی ھای شاخھ دارای آنھا از برخی کھ است شده تر جامع و پیچیده

 کمیسیون مثال، عنوان بھ. زراعت را در بر می گیرد و ملکی تلفات ،مانند معارف، صحت، معادن
. کند می تعیین را خود نام نھاد معارف وزیر معارف کمیسیون وصحی، وزیر نام نھاد صحت 

 ھر کھ ای درجھ. کند می تعیینبھ سطح ولسوالی برای ھر بخش یک رابط مرکزی  وزیر سپس
امور  اما است، متفاوت ندنک می نمایندگی ھا ولسوالی و والیات سطح در ھا کمیسیون از کدام

  .بیشتر از ھمھ حضور دارند صحت و) ای رسانھ سخنگویان( یفرھنگ ،معارف مالی،
 

       معارف
 

   ساختار
 

 ،نام نھاد وزیر وزیر نام نھاد معارف بھ سطح والیت از سوی کمیسیون معارف مقرر می شود.
 می کمک مکتب تدریس کنندگان و" حامیان" توسط معموالً  رابط مرکزی را تعیین می کند کھ 

 توصیف مولوی یا و مال ،کرده تحصیل افراد عنوان بھ کنندگان نظارت یا کنندگان کمک این. شود
با مدیریت مکتب و  یا/  و لکچر می دھند ،از صنف ھا دیدن می کنند گاھگاھی کھ می شوند
 ناکار می کنند تا حاضری معلم را بھ شکل دقیق نظارت و ثبت نمایند. آن مالی امورکارمندان 

 می ایفا مدرسھتعلیمات  بر مبتنی معارف با رابطھ در را کننده حمایت و تنظیم کننده نقش ھمچنین
  .می باشد کشور معارف نظام مکمل نقاط از بسیاری در کھ کنند
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 کنند، می عمل منحیث میانجی کھ بزرگان یا شورای مکتب پوشش تحت اغلب مذاکرات حالیکھ در

تماس موجود می  طالبان ھمتایان ومعارف والیت و ولسوالی  مدیران اً بیناغلبصورت می گیرد، 
معارف یکجا کار می  وزارت آنان با کھ کنند می کیدأت مشتاقانھ طالبان مقامات واقع، در. باشد
مسایل با دولت کابل رابطھ داشتھ  این در باید ما: "گوید می آنان قاماتطوری کھ یکی از م کنند،

  12"باشیم تا وضعیت معارف را بھبود بخشیم.
 

جدیت  با اگر کھ کردندمی  احساس وزارت مقامات. است نابرابر رابطۀ بھ طور آشکار یک این
 اگر موارد، بعضی در یا( خطر خواھند انداختپاسخ بگویند، خود را بھ  طالبان ھای درخواست بھ
در  کھ کارکنان امداد رسان ھستند و بزرگاناین  نھایت، در). جواب منفی بدھند کامل طور بھ

 .دولتی مقامات نھ دارند، را ظرفیت بیشترینمعاملھ با طالبان 
 

          ھا پالیسی
 

 معارف وزارت و مکتبشورای  توسط کھ یمعلمان :مکتب کارکنان و معلمان بررسی •
 ، بررسی می شوند و پیشینۀ کار شان ارزیابی می شود. در صورتی کھاند شده انتخاب
بھ کار  طالبان نفوذ منطقۀ در زیاد احتمال بھ باشند، نشده تصویب طالبان توسط معلمان

 بھ رام "مدیر: کرد توصیف زیر شرح بھ را رونداین  معلم یک. 13گماشتھ نخواھند شد
 طالبانقبل از اینکھ مورد تأیید قرار بگیرم،  اما پذیرفت، دولت و کرد پیشنھاد معلم عنوان

 ".می کردند سوال من دربارۀ مردم از باید در مورد پیشینۀ کار من تحقیق می کردند و
14

13F13F 
 

 نوبتی صورت بھ طالبان کنندگان نظارتشرح دادند کھ  معلم چندین :معلمان بر نظارت •
آنھا دیدن می کنند تا تدریس آنان را ببینند و بعد از آن نظر خود را ارائھ  ھای صنف از

 چندین ھمچنان حاضری معلمان را بررسی می کنند. طالبان کنندگان نظارت 15می کنند.
کتاب حاضری می  بررسی برای دولتی مقامات با طالبان بزرگان کھ دادند گزارش معلم

 روز غیرحاضر بوده باشند، معاش شان کم می شود.آیند و اگر در یک ماه بیش از یک 

در صورتی کھ معلمان ناکام شوند یا از اوامر طالبان بھ شکلی از اشکال سرپیچی 16
17.تبدیل شوند دولتی رسمی ھای ممکانیز طریق ازاست  ممکن کنند،

16F16F

  
 

                                                      
12 Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, October 2017 (11).  
13 Interview with Taliban fighter, Kunduz, November 2017 (28); interview with member of the Kunduz Provincial 
Council, November 2017 (24); interview with Taliban commander from Logar, July 2017 (9); interviews with 
teachers, Helmand, December 2017 (68, 69); interview with Nangarhar residents, December 2017 (80); interview 
with former student from Zabul, March 2017 (109).  
14 Interview with teacher from Logar, October 2017 (10).  
15 Interview with Taliban fighter, Kunduz, November 2017 (28); interview with district level education official from 
Chardara district, Kunduz, November 2017 (25); interview with member of the Kunduz Provincial Council, 
November 2017 (24); Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, October 2017 (11); interview with teacher from 
Logar, October 2017 (10); interview with professor from Wardak, October 2017 (3); interview with Logar Taliban 
fighter, October 2017 (1); group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2, 13.3); interview with 
former government education official in Kandahar, November 2017 (54); interview with government education 
official, Helmand, December 2017 (75); interview with students, Helmand, December 2017 (77, 76).  
16 Group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2); interview with Logar Taliban commander, 
October 2017 (9); interview with teacher/activist, Kunduz, November 2018 (29); interview with teacher/activist, 
Kunduz, November 2018 (29); group interview with elders from Chardara district, Kunduz, November (36); 
interview with teacher from Chardara district, Kunduz, November 2017 (36.1); interview with mother of students 
from Chardara, Kunduz, November 2017 (35.1); interview with government education official, Kunduz, November 
2017 (40); interview with former government education official in Kandahar, November 2017 (54). 
17 Group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2, 13.3); interview with Taliban fighter, Kunduz, 
November 2017 (28); interview with member of the Kunduz Provincial Council, November 2017 (24). 
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 بھ. است متفاوت تدریسی برنامھ و درسی نصاب در اصالحات :درسی نصاب بررسی •
 نصاب از افغانستان قوانین /اساسی قانون و فرھنگ درسی ھای کتاب معمول، طور

 مضامین این باشد.می ممنوع انگلیسی در برخی مواقع تدریس 18.شوند می حذف درسی
ی آمده تغییرات ،حال این با. شوند می جایگزین اسالمی مضامین مطالعۀ با کلی طور بھ

دیرتر شروع و رخصت می شوند تا  ساعت یک ھلمند در مکاتب مثال، عنوان بھ. است
  .شاگردان قبل از مکتب بھ مدرسھ رفتھ بتوانند

 
 شاگردان. شاگردان را نظارت می کنند، اما کمتر از معلمان طالبان :شاگردان بر نظارت •

 داشتھ باشند ریش و نباشد انچ یک از بیش موھای شان بپوشند، افغانی سنتی لباس باید
 کھ می شوند تشویقطالبان  مقامات آنان توسط کھ شاگردان می گویند 19).جوانیدر سن (

بازدید  کھ گفتند معلمان. کنند سپری مسجد در را بیشتری وقت و دھند انجام را کارھا این
رفتار آنان . شاگردان داشتھ است رفتار بر توجھی قابل بزرگان طالبان از مکاتب تأثیر

شاگر رفتار بد داشتھ  یک اگر. شوند می آماده صنف برای زیاد احتمال بھ و بھتر شده
بھتر است این موضوع را با بزرگان طالبان در میان  کھ می کند احساس معلم باشد،

 د. نبگذارد تا بھ مسئلھ رسیدگی کن
 

ن ھیچ آنا کھ گفتھ است طالبان رھبری :زنان آموزش بر محدودیت و جنسیتی تفکیک •
 بلوغ سنین در دختران آموزش کھ است این واقعیت زنان ندارند.مخالفتی با تحصیل 

 سخت ھای محدودیت کھاست  زمانی و این )ششم تا مچھارصنوف  بین( شود می متوقف
 بابلوغ  از قبلآنان معموالً . شود می آغاز خانھ از خارج در زنان نمودار شدن برای تر

شرط  چھار طالبان بلوغ، از پس. تدریس می شوند مرد معلمتوسط  یا /و یکجا پسران
واضح  ولسوالی بیست سراسر در ھا مصاحبھ از کھ یطور( ندنک می اعمال را اساسی

 زن معلمان ،احاطھ دیوار یک جداگانھ، ساختمان یک باید دخترانھ مکتب ھر). می گردد
. باشد داشتھاز خانھ بھ مکتب و برعکس  دختران ترانسپورتی برای انتقال وسیلھ و

 رایونیفورم مکتب  نباید دختران کھ یالزامات مانند شوند اعمال ممکن اضافی الزامات
داشتھ باشند، و بھ جای  ھمراه نوفیتلنباید  ،چادری یا چادر بھ سر کنند باید و پوشندب

  مکتب رسمی در یک مسجد یا مدرسھ آموزش ببینند.
  

 عالی تحصیالت بھ گسترده طور بھ تحقیق این کھ حالی در :عالی تحصیالت مقررات •
 در مشخص طور بھ کھ آنھایی حتی - دولتی و خصوصی پوھنتون ھای ،نپرداختھ است

یک استاد از یک پوھنتون . نیستند مستثنی - ھستند دولت لوکنتر تحت شھرھای
 ھای ساختمان در مردان و زناندارند کھ  اصرارخصوصی در شھر کندز گفت، طالبان 

برای  طالبان ،وقتی کھ پوھنتون بھ این درخواست جواب منفی داد. تحصیل کنند جداگانھ
 در مشابھی ھای گزارش جدا کردن دختران و پسران در یک صنف پرده آویزان کردند.

 محصلینبر معلمان فشار می آوردند تا  طالبان نیز وشنیده شده است  کاپیسا و وردک
 ساز و ساخت مانع طالبان لیاتیما تقاضاھای موارد، برخیطالبان را کامیاب کنند. در 

تالش کرده اند تا مقرر نمودن استادان ) کمتری موفقیت با( طالبان و است شده پوھنتون
 .گیرنددر کنترول برا 

 
 دولتی تعلیمی سیستم طالبان کھ فکر می کردند کنندگان مصاحبھ اکثر اشکاالتی، بیان نمودن علیرغم

عدم  و فساد از مکاتب از بسیاری کھ اند کرده تأکید واقعیت این بر طالبان. نده ابخشید بھبود را
 بھ توزیع جای بھ درسی ھایکتاب ،حاضر نمی باشند معلمان طور مثال،( برند می رنج کارآیی
آنان نشان دادند کھ معلمان غیرحاضری نمی کنند، شاگردان حاضر می باشند، ). رسد می فروش

                                                      
18 Interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 
13.2); interview with government education official, Helmand, December 2017 (75); interview with students, 
Helmand, December 2017 (77, 76); interview with Logar teacher, October 2017 (10); interview with Nangarhar 
residents, December 2017 (80); various IEA letters, undated, from Wardak, Helmand and Herat.  
19 Interview with professor from Wardak, October 2017 (3); interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); 
group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2); interview with Kunduz resident, October 2017; 
substantiated in various ‘night letters’ viewed by the author. 
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 کنند می تصورتر در صنوف بھ میان آمده است. بعضی ھا کتاب ھا و لوازم گم نمی شوند و نظم بھ
 مند بھره نیز آموزشی بھتر کیفیت ازاجازۀ رفتن بھ مکتب دارند، ھمچنان  کھ زمانی تا دختران کھ

 .می شوند
 

بسیاری از معلمانی  .خواھد بود اشتباه طالبان، از حمایت عنوان بھ مسئلھ این بندی طبقھ حال، این با
از این  ،نموده بودند تنزل یا شده مجازات طالباناز سوی  کھ کسانی از غیر کھ با آنان مصاحبھ شد،

 کار بود آنجا کھ ھرکسی با انکار می کردند و باور داشتند کھ آنان انتخاب کمی داشتند و بایدئلھ مس
 ترک وظیفھ را و نکنند کار طالبان نظام تحت کھ دھند می ترجیح معلمان از برخی 20.ندکرد می
 آموزش قوانین با اینکھ دارند، کمی ھای انتخاب کھ کردندمی  احساس شده مصاحبھ والدین اکثر. کنند

 تحصیل شان بعد از سن بلوغ دختران خواستندمی کھ کسانی از بسیاری. نھ یااشند ب موافق طالبان
 وسایل این کار را داشتند، منطقھ را ترک کرده اند.  و کنند

 
 و زنان آموزش

ندخترا  
 

 ھیچ مکتب تحقیق این ندارد، وجود زنان آموزش ی برممنوعیت ھیچ دنگوی می طالبان کھ حالی در
 برعکس، بھ شدت تحت نفوذ یا کنترول طالبان شناسایی نکرد. ای منطقھ در رامتوسطۀ دختران 

تھدید شده بودند، معلمان تھدید  برابر بودند، طالبان شرایط بامکاتب دختران کھ در لوگر و ھلمند 
 سخنگوی یک. بھ مکتب نروند کھ داده شده بود ھشدار مستقیم غیر طور بھ بھ شاگردان و شده بودند

در چندین مورد آنان بھ مکاتب متوسطۀ دختران اجازه داده است کھ باز  کھ داشت اصرار طالبان
 دختران ندنمیخواست مردم کھ بود دلیل این بھ ،شده بستھ دختران مکاتب کھ جاییباشند. او گفت، در 

زمانی کھ از او در مورد باز بودن یک مکتب متوسطۀ دختران در . دنبفرست مکتب بھ را خود
 ننگرھار در شیرزاد ولسوالی بھلبان سند خواستھ شد، سخنگوی طالبان منطقۀ تحت کنترول طا

 وجود باکردند تا مکتب متوسطۀ دختران را باز کنند.  کمکمردم  بھ طالبان آن در کھ کرد اشاره
 .مورد تأیید قرار نگرفت مکتب این وجود ،مکرر تالشھای

 
کھ دختران فراتر از شرایط  21"نداردوجود  آنھا طرف از مانعی ھیچ" کھ دارند اصرار طالبان

 برآورده ھرگزآنان  شرایط کھ است این افتد می اتفاق اغلب آنچھآنان بھ مکاتب متوسطھ بروند، اما 
 پیشگیرانھ طور بھ والدین از بسیاری ،یی کھ وضعیت امنیتی خراب شده می رودآنجا از. شود نمی

 ترس. چندانی بھ فرستادن دختران بھ مکتب ندارندتمایل  یا و مکتب می کشند از را خود فرزندان
رفتن دختران بھ مکتب را نخواھند  ھرگز طالبان کھ معتقدند بسیاری و است کلیدی عامل یک

 را خود زندگی و دختران زندگی مردم، از کمی تعداد ،باشند مایل آنھا کھ جایی در حتا. پذیرفت
 در حتی ،دختران اینکھ دالیل. تعلیم دختران دفاع کنندطالبان از  در مقابل تا اندازند می خطر بھ

 طالبان: "گفت لوگر از معلم یک. ھستند پیچیده و شمار بی ،روندنمی مکتب بھ طالبان غیر مناطق
در صورتی بھ دختران باالتر از سال ششم اجازه خواھند داد کھ معلمان شان زن  آنھا گویندمی

 کھ افرادی اکثر این، بر عالوه. نباشند مندعالق شاید و ترسندمی حال ھر بھ مردم اما ،باشند
 اما باشند، مندعالق ممکن بقیھ و اند رفتھ شھر بھ بفرستند، مکتب بھ را خود دختران خواھندمی

  22".بلند نمی کنند موضوع این بیان برای را خود صدای
 

افغان بھ مکاتب تمام اتھام را  یک امر ساده خواھد بود کھ بھ خاطر نرفتن دو سوم دختران این
 جمعی شکست از ناشی آموزش ھزنان و دختران ب دسترسی عدم ،بھ ھر حال. متوجھ طالبان نمائیم

 ملل سازمان و کنندگان تمویل دولتی، غیر ھایسازمان طالبان، افغانستان، دولت افغانی، جوامع
 اند کم روستایی مناطق در زن معلمانتعداد  گذاری، سرمایھ سال شانزده از پس حتی. است متحد

پیدا کردن یک مکتب  .کار کنند، قابل تردید است طالبان لوکنتر تحتاینکھ بخواھند در مناطق  و
                                                      
20 Group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2, 13.3); interview with Logar teacher, October 
2017 (10).   
21 Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, October 2017 (11). 
22 Interview with civil society activist and teacher, Kunduz, November 2017 (26). 
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 ساختمان ھیچ افغانستان مکاتب درصد یک و ھلبا ساختمان یا دیوار احاطھ شده ھم مشکل است. چ
 ).HRW، 2017( ندارند

 
 ،ھر مثال در. شد مستند دخترانھ مکاتب امنیت برای طالبان با بزرگان مذاکرۀ از زیادی ھای مثال

 معارف وزارت مقامات کردند، می مراجعھ زن اساتید برای ریاست معارف بھ بزرگان کھ زمانی
 معارف وزارت پاسخ بھ توجھ عدم و بدبختیدانستن . آنان معلم زن ندارند کھ گفتندمی  آنھا بھ

 مکاتب کھ زمانی حتی. داد توضیح اقتصادی شرایط در را آن توان می حال این با. است دشوار
. یابد می ادامھ مصارف ھمچنان و شاگردان معلمان، معاش برای بودجھ ھستند، بستھ سالھا برای
" مکتب خیالی" از ھر دوازده مکتب، یکی آن. دنباش نداشتھ وجود ھرگز مکاتب شاید از برخی
 این ارشد مقامات کھ گفتنیوز  طلوع بھ معارف وزیر سابق معین یک). 2015 خان،( است

در مورد تعداد شاگردان در مکاتب مبالغھ کرده اند و بھ خاطر منافع شخصی تعداد آنھا  وزارتخانھ
 )2016 شاھد،(را تقریباً دو برابر تعداد ثبت نام شده می دانند. 

 
 نیستند، زنان تحصیل بھ مایل کھ روستایی مردم مورد در طرف دو ھر نخبگان میان در بحث ھایی

 بھ نسبت دولت از سوی دختران تعلیم و تربیۀ مسئول منحیث معارف ارتوز معین. دارد وجود
 نویسنده از وی کھ با آنان درین مورد مصاحبھ شد، کمتر با این مسئلھ موافق بود طالبان از بسیاری
احترام  »کار محافظھافراد  ھای ارزش«بھ  دختران آموزش دربارۀ بحث ھنگامدر  تا خواست

 زنان آموزش بھ زیادی عالقۀ افغانستان دولت نھ و طالبان نھ کھ رسد می نظر بھ. بگذارد بیشتر
 و تجربھ اما ،ھستند کرده تحصیل آنھا دختران کھ گویندمی طالبان ارشد رھبران از برخی. ندارند
 کھ جایی در حتا. استو عسکر شان  صفوف از متفاوت توجھی قابل طور بھ آنھا زندگی ذھنیت
این  دارند باور کھ افرادی بھ آن تحمیل عواقب از ند،نک می حمایت زنان آموزش از طالبان افراد
 .ترسند می است، آور شرم کار

 
دارالمعلمین ھای  مانند کنند، می تمویل زمینھ این در نادرست را ھای برنامھ اکثراً  کنندگان تمویل
 یک. ندارند آن بھ دسترسی بھ امیدی ھیچ روستایی زنان اکثر کھ مراکز والیات در معلمتربیۀ 

آموزش نسل اندر نسل معلمان زن روستایی در مناطقی کھ در آن کار می کنند، ضروری  رویکرد
 کھ است کارھاییبھ  مشابھ کار این اما دارد، بسیار زیاد گذاری سرمایھ بھ نیاز امر ایناست. 
ً ( کشور کار محافظھ مناطق در ھای اجتماع قابلھ آموزش برای  پول. است شده انجام) طالبان عمدتا
ً  کھ جامعھ بر مبتنی تحصیالت برای بیشتر  شخصی ھای خانھ در دختران تا دھد می اجازه اساسا

 کھاین احساس بھ وجود می آید  متأسفانھ. کند حل نیز را مشکلاین  تا کند می کمک کنند، تحصیل
بھ این معناست کھ مکاتب افغانستان آنطوری کھ باید  جامعھ آموزش یا خانگی مکاتب از حمایت

 و فاسد ،این نوع آموزش پر منفعت کھ است اینھمچنان  مشکل از بخشی کنند.کار کنند، نمی
  23.شود می موجود حامی ھایشبکھ اختالل باعث حل ھای راه چنین و است متضاد

 
. است دخترانآموزش  مورد در طالبانبرای دخیل ساختن  ماتیکودیپل ناکامی بزرگتر مشکل
بھ این  2011از سال  طالبان: است بوده آگاه طالبان موضع از سال ھفت مدت بھجھانی  جامعۀ

 اعالم 2015 سال دراین گفتھ را  و کنند نمی مخالفت دختران آموزش بااند کھ  طرف چراغ داده
بسیار  بحث وخود پابند باشند  تعھد این تا بھ دارد وجود طالبان روی کمی فشار حال، این با. کردند

 این گفتھ عمالً بھ چھ معناست، صورت گرفتھ است. کھ این درباره غیرمستقیم یا مستقیم کم بھ شکل
 کمک جامعھ میان در دختران، آموزش بھ پول و سرخط اعالمیھ ھای اختصاص داده شده علیرغم

تمام بازیگران . رکود عجیب وجود دارد کھ بر دورویی استوار است یک مسئلھ این مورد در کننده
 تحصیل بھ پسرانھمچنان  و دختران کھ شود حاصل اطمینان تا دارند مثبت اخالقی تعھد یکاصلی 

 دو ھر گرایانھ واقع و جدی ھای بحث آموزش نیاز بھ اینھرچند شکل و روش . دارند دسترسی
 .دارد طرف

 

                                                      
23 See Echavez (2016) for a detailed comparison health and education sector diversion and corruption at local level.  
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 بر حمالت
              مکاتب
 

 مکاتب رب مختلف علل بھ سیستماتیک، طور بھنھ  اما ،گاه و بیگاه طالبان جنگجویان اوایل در
مکاتب مورد حملھ قرار می گرفت، زیرا ھمان طوری کھ در مقررات طالبان . کردندمی  حملھ

 2006 الس الیحۀ مثال، عنوان بھ. توضیح داده شده است، در آنھا سمبول ھای اشغال موجود بود
 معلم عنوان بھ و نھ ھم مدارس در نھ نیست، مجاز فعلی نشانده دست رژیم برای کار: "گوید می

 مسلمانان اسالمی، جدید رژیم تقویت منظور بھ. کار بھ سیستم کافر قوت می دھد این زیرا ،مکتب
 ھای کتاب و درس بخوانند دیگر مناسب محل یا مسجد در و کنند استخدام را مذھبی معلم یک باید

 حمالت) 4 ص ،IEA، 2006( ."باشد طالبان زمان یا ینمجاھد زمان از باید استفاده مورد درسی
 کسانی: "سازند کھ کار خود را با دولت متوقف سازند مجبور را آنھاتا  بود مجاز نیز معلمان بھ
بھ آنان  باید ھستند، کار بھ مشغولبھ عنوان معلم مدرسھ یا مکتب  فعلی نشانده دست رژیم در کھ

 اگر اما. دنگیر قرار شتم و ضرب مورد باید از این کار دست نمی کشند، اگر. شوداخطار داده 
 کشتھرھبر گروپ  یا ولسوالی قومندان توسط باید ،تدریس می کند واقعی اسالم مقابل در معلم یک
 )4 ص ،IEA، 2006( .شود

 
 تعلیم و تربیھ برای جامعھ نیازھای بھ پاسخگویی بھ شروع با گسترش نفوذ و کنترول طالبان، آنان

مقررات حملھ بر مکاتب را از الیحۀ خود حذف کردند و حمالت بر  2009 سال در طالبان. کردند
). Giustozzi and Franco، 2012( کاھش یافت 2011مکاتب بھ طور چشمگیری در سال 

 معیارھای و اصولداشت نظر در با باید تعلیمی مؤسسات تمامبا «: می گوید 2010 سال الیحۀ
 طبق بایدوالیتی و ولسوالی  مقامات. شود مناسببرخورد  اسالمی، امارت آموزشی کمیتھ

تعلیمی یا مکاتب در  تنھا مأخذ این). 53 ص ،IEA، 2010( "کنند عملطرزالعمل ھای تعلیمی 
 در معلمان کشتن و شتم و ضرب مورد در 2006 سال ھای دستورالعملاست، و  الیحھاین نسخۀ 

  .شد حذف 2009 نسخۀ
 

خود را در معارف نیز  کردند، معارف شکل و محتوا لوکنتر بھ شروع طالبان کھ یھمانطور
 تعلیم و تربیھ بھ نسبت کمتر ظن سوء و بیشتر مالکیت احساس بھ شروع نآنا شریک ساختند.

 اعضای از یکی طوری کھ. تر شدندباال دستصاحب  المللی بین نیروھایخروج  با . آنانکردند
 تیم ھای بازسازی والیتی و المللی بین نیروی 100000 کھ زمانی: "داشت اظھار طالبان ارشد
آنان مکتب می . دیدیم ان یکجاآن پنھانی ھای فعالیت با را بازسازی ھای فعالیتما  داشت، وجود

 نبود، ھا افغان بھ متعلق کشور اینساختند اما از آنھا برای جاسوسی علیھ ما کار می گرفتند. 
ً  ناتو. ترسیدیم سیستم تعلیمی می از ما بنابراین  ھزار چند فقط است، رفتھ کامل طور بھ تقریبا
 اکنون ما: "می کنند فکربھ این  طالبان. کنند نمی جنگ و نشستھ خود ھای پایگاه در سرباز

 بتوان تا و نگاه کنیم حفظباید  ارآنچھ انجام داده شده است  و در اختیار داریم مجدداً  را کشورمان
  24"."کرد استفاده افغانھا بھ کمک برای آن از

 
 طور بھ. اند نکرده زیادی تغییر اند، مانده باقی طالبان نفوذتحت  مناطق در کھ مکاتبی از بسیاری

 متحد ملل سازمان و کنندگان تمویل توسط کھ کنند می استفاده دولتی درسی کتابھای از آنھا کلی،
 از بیش. نیست لاداره کنترول مستحکم دارند، اما این کنترول کام و استخدام برآنھا . اند شده أییدت

 کھ ای پروسھ در آنھا مشارکت توسط کھ است درونی درک تغییر این فردی، اقدامات این نتیجۀ
کودکان در شد کھ بھ  می شناختھ غربی مکاتب عنوان بھ مکاتبی کھ. آمد وجود بھ دارد، اھمیت
 عالوه. شود می حمایت و شده پذیرفتھ اکنون، دھد می آموزش خطرناک و بیگانھ ھای ارزش مورد

اگر دوباره قدرت را بگیرند، این گونھ  کھ دھند نشان تا دھد می اجازه طالبان بھ مکاتب این، بر
 مکاتب را مدیریت خواھند کرد.

 

                                                      
24 Interview with former member of the leadership shura, March 2018 (93). 
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 طرفین تمام توسط سنگرھای انداخت و ھا پایگاه عنوان بھ ھمچنان مکاتب ،اگر واضحتر گفتھ شود
بر مکاتب  کھ نیست این طالبان رسمی سیاست حال، بھ ھر. دنشومی استفاده جنگ طول در جنگ

 دارد وجود متعددی موارد واقع، در. کنند حملھ ،استفاده می شوند تعلیمی ھای مکان عنوان بھ کھ
 و ھلمند درطالبان . باشند دور مکاتب از جریان جنگ در کھ اند داده ھشدار جوامع بھ طالبان کھ

 را مکاتب کندز کھ میدان جنگ ھای شدید است، معموالً بعد از یک یا دو ماه پس از ثبات نسبی
 مکاتب آسیب ھای ھای ساختمانبھ  کھ ھلمند در جنگ جریان در موارد برخی درکنند.  می باز

  25یا کرایھ تدارک دیدند. اجاره را با جایگزین ھای ساختمان طالبان ،وارد گردید جبران قابل غیر
 

 ھای مراقبت
      صحی

     
    ساختار

 
 برای را افراد ارتباطی خود نوبۀ بھ کھ کند می تعیین را نام نھاد والیتی وزیران کمیسیون صحی،

 ھمتایان و غیردولتی ھای سازمان و طالبان. کند می تعیین خاص ھای کلینیک یا و ھا ولسوالی
ً  آنھا دولتی  طالبان خاص توسط مسائل مورد در معموالً  کھ قرار دارند مستقیم ارتباط در عموما

 یا دولت ھمتایان از کمی تعداد. می باشد متفاوت صحی ھای تخصص سطح. صورت می گیرد
 صحی مھارت دارای طالبان نلوپرس کھ بودند معتقد محلی و والیتی سطح در غیردولتی ھایسازمان

 کمبود موارد بعضی در 26).نامیده می شدند" داکتر حاجی" یا حافظ عنوان بھ نآنا اکثر( نیستند
 محلی مقامات وقتی کھ کردندمی احساس شوندگان مصاحبھ اکثر اما بود، مشکل ساز فنی متخصص

ای مسئلھ ،نمی کنند توجھ فنی امور بھ و تمرکز می کنند کارآیی و مدیریت بھ مربوط یمسائل بھ
ً  2014 سال تا آن تأسیس زمان از کمیسیوناین . نیست  عباس. می شد رھبری عباس مال توسط اساسا
امدادرسان  ھای سازمان برای 2001پس از  قدرتمند ھمکار یک و طالبان حاکمیتصحت در  وزیر

 بود، ھر چند از طالبان خود را جدا ساخت. بھ خدمات صحی دسترسی مورد در
 

. است سازگار طالبان لوکنتر و عالقھ ھمچنین و دسترس در موجود منابع و نیاز بھ ساختار این
نسبت بھ لوگر کھ در آن شدت درگیری بسیار کمتر  ھلمند درساختار مسایل صحت  مثال، عنوان بھ

 .است تر دقیقاست، 
 

      پالیسی ھا
 

 منطقھ ای باشد از باید فرد کھ است این کارکنان برای عمومی الزامات :کارکنان ارزیابی •
 و بوده شرایط واجد خود نقش برای ای حرفھ نظر از بایدآنان  کند، می کار آن در کھ

در مورد پیشینۀ فرد  طالبان. باشند توافق مورد و توصیھ محلی صحی یشورا توسط باید
 روابط اساس بر معموالً افراد  انتصاب مخالفت آنان با و بررسی خود را انجام می دھند

27.می باشد دولت بافرد 
26F26F

  
 
                                                      
25 This seemed to be most common in Helmand, where it also seemed that schools were more frequently damaged 
in the fighting. Interview with teacher, Helmand, December 2017 (68); interview with government district education 
official Helmand, December 2017 (75); interview with high school students, Helmand, December 2017 (76, 77). 
26 Interview with healthcare NGO director, Kunduz, November 2017 (34); interview with doctor, Helmand (74); 
interview with healthcare NGO director working in Uruzgan, November 2017 (62); interview with government 
health official, Logar, November 2017 (49). 
27 Interview with Nangarhar residents, December 2017 (80); interview with healthcare NGO director, Kunduz, 
November 2017 (34); interview with government health official, Logar, November 2017 (49); interview with 
government healthcare official, Kunduz, November 2017 (33); interview with healthcare NGO worker, Logar, 
November 2017 (61).  
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 پیشنھاد با وقرار می گیرد  نظارت تحت كاركنان اضریح :كاركنان حاضری بر نظارت •
 وزارت یا غیردولتی سازمان مسئول بھ غیرحاضری مدت برای معاش كسردر مورد 

 توضیح صحی خدمات فراھم کنندگان از یکی کھ طوری 28.گزارش داده می شود صحت
 گویندمیبھ ما  محلی سطح در اما برند، نمی سود گرفتن معاش از این افراد با طالبان" داد:
لست پرداخت معاشات ما دریافت  کھ آنچھ بنابراین. حاضری را نظارت کنند بایدآنان  کھ

 توزیع را کارکنان پرداخت اساس این بر ما. است نظارت روند این دھندۀ نشان می کند،
 نیازھای با مطابقت برای نیز ھاکلینیک نلوپرسبر  نقاط، از بعضی در 29".کنیم می

   30.وارد می شد فشار) سنتی لباس و ریش درازی( طالبان ظاھری
 

تیر  دواھای ذخیره شدۀتاریخ  صحی ھای ارتباطی مراقبت مرکزھای :ھا نظارت کلینیک •
 است ممکن ھمچنین آنھا 31و کار کردن درست تجھیزات صحی را بررسی می کنند.شده 

 ھلمند مناطق در طالبان 32.دھند مشوره کنند و نظارت کلینیک ھا تعمیرات از ساختن یا
 نظر بھ 33.کنند می تنظیم را والدت نوزادان مانند ویژه خدمات و ادویھ قیمت ھمچنان

 با اجازۀ طالبان بھ صحت شورای طریق از نقاط از بعضی در حداقل دولت کھ رسدمی
طالبان در مناطق تحت نفوذ  کھ ای اندازه بھ نھ اما دھد،می ادامھ ھا کلینیک بر نظارت

 .انجام می دھندخود 
 

کار اکثراً در بسیاری از کلینیک ھا صورت گرفتھ است، و در جایی  این :جنسیتی تفکیک •
 در مورد تھدید پراکنده ھای گزارش چھ اگر 34کھ نشده، از سوی طالبان گوشزد می شود.

بھ آنان ارزش طالبان کھ  رسد می نظر بھ، اما دارد وجود ھلمند در زن صحی کارکنان
 از زنصحی  کارمند یک کھ ندکرد اعتراضزمانی  مورد دو در طالباند. نقائل می شو

 دسترسی کلینیک بھ توانستند نمی زنان زیرابھ جای آن یک مرد آمد،  و شد اخراج کار
 .شدمی  استخدام یدیگر زن اینکھ مگر کنند پیدا

 
 طریق از را آنھا کلی طور بھ صحی خدمات فراھم کنندگان باشد، داشتھوجود  مشکلی طالبان با اگر

 شوراھای صحی تحت اثر کمیتۀ خدمات اساسی صحی کھ متشکل از بزرگان است، حل می کنند.
 کنند می احساس است، شده مصاحبھبا آنان  کھ غیردولتی ھای سازمان یا دولتی کارمندان از چند تن

 بھ آن دسترسی مانع یا و صحی مداخلھ می کنند ھای مراقبت در مسایل حد از بیش طالبان کھ
 شبھ و امنیتی نیروھای دزدی ھمچنین و دولت اداری فساد و مداخلھ بیشترین عوض، در. شوندمی

 درک طالبان. استبرجستھ شده  طالبان دخالت از بیشتر مشکل عنوان بھ ھا کلینیک از نظامیان
 ً  دولتی، مقامات توسط مداوم طور بھمسئلھ  این. دارند صحی کارکنان بھ احترام و IHL از قوی نسبتا

   35.گردید تأیید غیردولتی ھای سازمان کارمندان و ھا کلینیک کارکنان
 
                                                      
28 Interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); interview with Nangarhar residents, December 2017 (80); 
interview with government health official, Logar, November 2017 (49); interview with healthcare NGO worker, 
Logar, November 2017 (61); interview with Taliban commander from Logar, July 2017 (9); interview with 
landowner from Kunduz, October 2017 (8); interview with Logar Taliban fighter, July 2017 (15). 
29 Interview with healthcare NGO director, Kunduz, November 2017 (34). 
30 Interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46); interview with landowner from Kunduz, October 2017 (8); 
interview with government health official, Logar, November 2017 (49). 
31 Interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); interview with Taliban commander from Logar, July 
2017 (9); interview with a Taliban interlocutor, July 2017 (86); interview with government health official, Logar, 
November 2017 (49); interview with healthcare NGO worker, Logar, November 2017 (61); interview with 
landowner from Kunduz, October 2017 (8); interview with Logar Taliban fighter, July 2017 (15); interview with 
government health official, Kunduz, November 2017 (32).  
32 Interview with government health official, Logar, November 2017 (49). 
33 Interview with high school student, Helmand, December 2017 (76); interview with doctor, Helmand (74).  
34 Interview with doctor, Helmand (74); interview with government healthcare official, Kunduz, November 2017 
(33); phone conversation with an aid worker regarding Sar-i-Pul, March 2018. 
35 Interview with former Taliban official, Kabul, July 2017 (6); interview with Taliban interlocutor, Kabul, July 
2017 (7); interview with aid workers, Kabul, November 2017 (14);  interview with government official, Kabul, 
November 2017 (52); interview with healthcare NGO director, Helmand, December 2017 (73); interview with 
director and staff of healthcare NGO, Kabul, November 2017 (17); interview with regional director of a healthcare 
NGO, Kabul, November 2017 (18); interview with provincial director healthcare NGO, Kunduz, November 2017 
(27); interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46). 
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کھ  دولتی غیر سازمان یک والیتی سرپرستان از یکیتصور در گفتھ ھای  این ھای نشانھ از یکی
 برای دولتی مقامات فشار چگونھ دھد می توضیح کھنھفتھ است  مراقبت صحی را ارائھ می کند،

گفتند کھ  حتی ھا بعضی ھر نوع فشار طالبان نگران کننده است. از بیشتر" افراد شان" استخدام
 و غیردولتی ھای سازمان مقام چندین. یک کار مفید است ھا کلینیک کارمندان حضور بر نظارت
گفتند کھ آنان در مورد استخدام و نظارت بھ شکل مستقیم یا غیر مستقیم با طالبان کار می  وزارت

 تنھا کھ داشتند اصرار . آناناز داشتن ارتباط مستقیم با طالبان از احتیاط کار می گیرند دیگرانکنند. 
 .کنندمی  مذاکرهشورای صحی  طریق از

 
       

ھای بھ مراقبت برای دسترسی 2017"کمپاین"     
 صحی بھتر

 
 دولت و رسانی کمک ھای سازمان را بر ھماھنگ فشار یناکمپ یک 2017 سال بھار درطالبان 

 ژیکیسترات ماھیت. ندکرد اجرا والیت چھارده حداقل در صحی ھای مراقبت بھبود برای افغانستان
 دھندۀ نشانبھ شکل حیرات آور  بھتر صحی ھای مراقبت در مورد آوردن فشار ھماھنگ و

کامل در  اطالعات ھمچنین طالبان. است طالبان منسجم از سوی و، پالن شده پیچیده ھماھنگی
 صحی ھای مراقبت برنامۀ ملی بھ نمایش گذاشتند کھرا  )BPHS( صحی خدمات اولیۀ بستۀ مورد

یک قسمت مشکل دربارۀ . می شود تطبیق غیردولتی ھای سازمان توسط ااست ام دولت رھبری بھ
صحی بر اساس پالنگذاری بستۀ اولیۀ خدمات صحی  تسھیالت اکثر کھ است این صحی دسترسی

 این طالبان استدالل. )دشو می کنترل دولت توسط کھ(قرار دارد  ھا ولسوالی مراکز و شھرھا در
صحی با کیفیت  ھای مراقبت با بھتر دسترسینسبت بھ مناطق طالبان  حکومتی مناطق کھ بود

 .کنند می حمایت تر عادالنھ دسترسی از آنان بنابراین داشتند،
 

 فرعی مراکز یا ھاساختن شفاخانھ  یا ازدیاد کارمندان ،جدید تجھیزات، جراحداکتران  تقاضای آنھا
 از برخی در صحی ھای کلینیک موقت تعطیلی بھ منجربود کھ  تر پایین امکانات با مناطقی در

 فصل و حل یک بھ کندوز درآنان . در حالی کھ گفتگوھا درین موارد ادامھ داشت شد، ھا والیت
 بھ تا شدند بستھ لغمان در روز 45 مدت بھ صحی ھای کلینیک. رسیدند صدا و سر بی و سریع
 .شدند بستھ ماه سھ مدت بھ رزگانا درصحی  ھای کلینیک. برسند توافق

 
 مذاکره طریق از را طالبانخواستھ ھای  توانستند امداد رسان در بسیاری والیات ھای سازمان
 تقاضای. بودند بھتر مذاکره در دیگران نسبت بھ غیردولتی ھای سازمان از بعضی. دھند کاھش
 را فقر ستراتژیک لحاظ بھ کھ صورت گرفت افغانی کوچک غیردولتی ھای سازمان از کمتری

 را جزئی کمک ھای و بھبودھا از برخی طالبان، ھای درخواست بھ پاسخ در و کردند می رد
 طالبان ھای درخواست بھ عمده طور بھ غیردولتی ھای سازمان سایرکھ  رسد می نظر بھ. پذیرفتند

 پرداختند.
 

این می ترسیدند کھ اگر خواستھ ھای طالبان را نپذیرند، بھ سادگی فعالیت ھای شان را  از آنھا
 زیرا ،مشروع بود طالبان ھای نگرانی بھ رسیدگی ھک بودند معتقد ھمچنین آنھامسدود خواھند کرد. 

کھ بھ شکل مستقیم فایدۀ جزئی آن بھ طالبان می  کرد می کمک ملکی افراد بھ این کار در نھایت
رسیدگی  فوری نیازھای بھ و کند می کار بیطرفانھ طور بھ سازمان این کھ دادمی  نشان و ،رسید

 دسترسی کھ کردند تصدیق می بسیاری: یک ھدف داشتندطالبان بھ نظر خود در این کار . می کند
 .بسیار خراب است حقیقت در طالبان مناطق در صحی ھای مراقبت کیفیت و خدمات بھ

 
ارائھ  مورد در یا و میدان جنگ است ھای نگرانی بارۀدر بھترصحی  ھای مراقبت بر فشار آیا

 و جنگجویان برای بھتر تداوی. است مورد دو ھر  شاملاحتماالَ آن  پاسخ ؟افراد ملکی بھ خدمات
ً  طالبان. بھبود می بخشد را استخدام و روحیھ ،میدان جنگ پذیری انعطاف آنھا، ھای خانواده  قطعا

. شدندمی منتقل پاکستان بھ جنگجویان گذشتھ، در. کنند می عمل بھتر خود جنگجویان با برخورد در
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 از یک ھر در حاضر حال در. نبود کافی شدید ھای آسیب بھ رسیدگی برای و بود خطرناک این
 اختصاصی مرکزی نقاط با ھا مکانیزم وتداوی نظامی  دھلیزھای طالبان، نظامی قومندۀ ده منطقۀ

 امابھ تجھیزات سیار طبی دسترسی دارند  آنھا 36.دارد وجود تداوی و نقل و حمل مدیریت برای
فراھم کنندۀ  ییدولت غیر ھای سازمان بر زخمی ھا مراقبتبرای فراھم نمودن  واضح فشار

 داکتران معمول طور بھ شوند، می زخمی جنگجویان کھ ھنگامی 37.داشت وجود صحی ھایمراقبت
و جنگجویان را  بروند دست دور مناطق بھ تا خواستھ می شوند نزدیک شھرھای از نرس ھا و

ھا یا کارمندان کلینیک ھا است مجبور ساختن نرس معمول ھای روش از دیگر یکی 38تداوی کنند.
  کھ عملیات ھای کوچک را کھ فراتر از تخصص آنھا و یا ظرفیت امکانات است، انجام دھند. 

 
خود را  تجارب قرار گرفتھ بودند، طالبان فشار تحت امداد رسان کھ ھای سازمان از تعداد کمی

اکثراً بھ تنھایی  امدادرسان ھای سازمان طالبان، ھماھنگ ژییسترات بھ پاسخ در. شریک ساختند
این کھ جامعۀ امدادرسان بھ طور دستجمعی بھ این چالش بپردازد،  جای بھ. آن را انجام می دادند

. کردندمی مذاکره طالبان با یکطرفھ ومطرح شده را نزد خود نگھ می داشتند  ھای خواستھاً اکثر
 و حوادث دربارۀ کمی طالعاتا ن بستۀ اولیۀ خدمت صحیتمویل کنندگا اکثرکھ  رسد می نظر بھ
 .دارند طالبان یناکمپ دربارۀ وسعت حداقل یا
 

 عدالت
    

  ساختار
 

 شکل 2004 سال در کھ کمیسیون محاکم اجراء می شود و شورای علما شاخۀ محاکم توسط عدالت
 مھمی نقش کھ است نظامی غیرکمیسیون  تاثیرگذارترین و ترین یافتھ توسعھ ترین، مھم این. گرفت

 علما شورای .الیحھ نویس پیش و صلحگفتگوھای  تحریم تا گرفتھ امیر تایید از ،دارد چیز ھمھ در
 .محاکم و فتاداراال علمای، شورای: است اصلی شاخۀ سھ دارای کمیسیون محاکم و

 
ً  و دفتر دارد شاورپ و کویتھ شعبھ است کھ در ترین پیچیده و بزرگترین محاکم شعبۀ  ھر در تقریبا

قضات خود را مقرر  2004 سالشروع شورش خود در  در طالبان. حضور دارد افغانستان والیت
 توجھ با محاکم ساختار. احیا کنند داشتند، خود دولت در کھ را عدلی سیستم تا کردند تالش و نمودند

 و واضح ساختار 2011 سال بھ نظر می رسد کھ در اما ،رفت بین از طالبان قدرت و منابع بھ
  39.است کرده ظھور کمیسیون تحت این روشن

 
زیر اثر  و دارد، وجود پاکستان در استیناف برای عالی محکمۀ یک. دارد وجود محاکم سطح سھ
 ولسوالی از برخی. معموالً بھ سطح ولسوالی قرار دارد محاکم ابتدائیھ و والیتی سطح محاکم آن
 قضات دارای برخی دیگر و اند زندان شده ھمراه با منصوب محاکم در ثابت قضات صاحب ھا

مصروف  حد از بیش قضات کھ مواردی در. دھند می پوشش را ولسوالیچندین  کھ ھستند سیار
 عدالت تسریع منظور بھو اختالفات را  کند، پر ااین خال ر تا کند می تالش معموالً ولسوال  ،باشند

 ، حل و فصل نماید.است سنگین آنھا قضایای کھ سیار قضات بار کاھش و
 
                                                      
36 Interview with a Taliban interlocutor, February 2018 (86); interview with an intermediary to the Taliban, February 
2018 (95). 
37 Interview with a Taliban interlocutor, February 2017 (86); interview with Logar Taliban fighter, October 2017 
(1); interview with an elder from Uruzgan, November 2017 (53); interview with an ex-teacher from Chardara, 
Kunduz, November 2017 (30); Interview with healthcare NGO director working in Uruzgan, November 2017 (62); 
interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46). 
38 Interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46); Interview with healthcare NGO director working in Uruzgan, 
November 2017 (62); interview with NGO worker, Kunduz, November 2017 (43); interview with elders, Baghlan, 
March 2018 (105); interview with doctor, Helmand (74); interview with government health official, Logar, 
November 2017 (49). 
39 See also Giustozzi and Backzo (2014).  
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 و با افراد ملکی صورت می گیرد کھ است نظامی غیر شکل دخالت اولین اختالفات فصل و حل
 شونده مصاحبھ. اند ارزش دارای طالبان کھ بینند می ملکی افراد. کند می فراھم خدمات را اولین

 در طالبان قضات اگر حتی ،کرده اند حل آسانبھ شکل  را مناقشات چگونھ کھ دادند توضیح ھا
 قاضی یکپس از چند ساعت ارائھ نمودن عریضھ با جزئیات بھ ولسوال منطقھ،  ،نبوده اند محل

عدالت طالبان،  حال، این باخود را با موترسایکل می رساند و اختالف تا ختم روز حل می شود. 
 .جنبۀ اجباری دارد

 
 طی مراحل

 
عریضۀ خود کھ خواھان کمک شده  با شاکی ثابت، محاکم بدون مناطق در :دوسیھ ارائھ •

 را متھم و می فرستد متھم بھیک مکتوب را  ولسوال منطقھ. آید می نزد ولسوال است،
 ،حل شود تواندمی راحتی بھ کھ باشد کوچک جنجال یا مسئلۀ یک اگر. خواندمی  فرا

 احضار را قاضی ولسوال منطقھ، در غیر آن. شود انجام تنھایی بھ ولسوال توسط شاید
 اولین گری میانجی. بھ ھر دو طرف دعوا در مورد مدت انتظار خبر می دھد و می کند
را  کتبی گزارش یک و شاھدان باید شخص کار نتیجھ نداد، ھر این اگر. است مرحلھ

 د،ندار وجود ثابت محاکم کھ جاییدر . گیردب تصمیمبر اساس آن  قاضیفراھم کند تا 
 خاص روز یک نقاط، از بعضی در. رجوع می کنند قضات ھب مستقیم طور بھ انشاکی

ً  آن روش. می پذیرد را شاکیان قاضی کھ دارد وجود ھفتھ در  در. است یکسان تقریبا
 دوسیھ بھ رسیدگی برای ولسوالی ملکی کمیسیون از اکثراً  قریھ بزرگان محکمھ، جریان
 بر سر جنجال مثال، عنوان بھ( باشد بزرگ حد از بیش جنجال اگر. می شوند دعوت
 طالبان بزرگان کمیسیونشاید  ،)روستاھا یا/  و اقوام ولسوالی، چندین شامل منابع یا زمین

 .حل آن دعوت شود برای خارج از
 

ی کھ مصاحبھ صورت گرفت، گزارش دادند کھ آنان در جریان حکم قضاتبا  :ھا قضاوت •
بر قرآن و شش کتاب شامل سنت و احادیث بھ عنوان منابع قانونی، قیاس و اجماع (معموالً 

 روشن مثال توضیح در وقت امامتشکل از علما و بزرگان تحصیلکرده) تکیھ می کنند. 
 و سلیم عقل فرھنگی، نورم ھای. نیست مسئلھ مھمترین حتی یا تنھا اسالمی قانون کھ شد

 .را نپذیرفتند امر این راحتی بھ قضات چھاگر ،بوده است تاثیرگذار نیز سیاسی استقامت
 

مورد  والیتی سطح محکمۀ در را دوسیھ توانند می صدور حکم از پس طرفین :استیناف •
از حکم محکمھ  کھ کسانی حتی. محکمۀ عالی بفرستند بھ دوباره و استیناف قرار دھند

 ندرت بھبھ دلیل ترس ناشی از بھ چالش کشیدن قضاوت طالبان  ھستند، ناراضی
از آن یادآوری شد،  ھا مصاحبھ درکھ  نظر تجدید مورد چند. کنندمی استیناف درخواست

 صورت گرفتھ بود. مدنی مناقشات در تاجران یا قدرتمند ھای خانواده توسط معموالً 
 

 کمیسیون تحت و ملکی عدلی سیستم از خارج جاسوسی اتھام ":جواسیس" با برخورد •
 کمیسیون شامل کھ پروسۀ آن مشابھ است. استخباراتی والیتی قرار دارد اداره و نظامی
ً  پروسیجرھای و نظامی  بزرگ جرم یک جاسوسی  40.است گذشتھ نسبت بھ تر دقیق نسبتا
 را اعدام تواند می والی ھم یک تنھا کھ دادند گزارش مرتب طور بھ افراد اما است،

این پروسھ . شود انجام باید بیشتری تحقیقات ،در صورت عدم اعتراف 41.کند تصویب
اکثراً در قضایای  ودارد  شھادتچندین شاھد و  بھ نیاز زیرا ،می تواند طوالنی تر شود

مقایسھ با دوسیھ ھای مدنی  درافراد بانفوذ بھ مسئلھ سیاسی بدل می شود. این نوع قضایا 
 برای دلیل چندین متھمان طرف از و ،نیستند حل قابل آسانی و سرعت با کلی طور بھ

 .دارد وجود مداخلھ
                                                      
40 Interview with Taliban fighter, Kunduz, November 2017 (28); interview with UN officials, Kabul, November 
2017 (58); interview with senior Taliban figure, December 2017 (63).  
41 The Lahya somewhat contradicts this, giving authority to mullahs and other officials involved in spying cases the 
authority to sentence individuals to execution. While other officials may pass an execution sentence, individuals 
anonymously reported that the governor must ultimately approve it. 
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 ضعف و قوت نقاط

 
بھ  طالبانسریع  عدالتاجرای  اینکھ یا دھند می ترجیح را آن افغانھادر مورد عدالت طالبان کھ 

بھ وجود  ھا افغان را در نزد امنیت احساس کھ این یا شود ومیدیدۀ عدالت منصفانھ نگریستھ 
 تر پیچیده ھا افغان برایدرین مورد  واقعیت. نوشتھ شده است مقاالت از زیادی تعدادآورد، می

 مطابقزمین  مورد در ویژه بھ مدنی، جنجال ھای فصل و حلتصور ھمگان چنین است کھ . است
 سپاسگزار اکثراً  مردم و کنند، می قبولآن را  ھمھ کھانجام می شود  اسالمی و قواعد اصول بھ

 و ضعف نقاط ھنوزتصور می شود کھ  حال، این با. شودمی حل سرعت بھ ھادوسیھ کھ ھستند
  .صورت می گیرد خودسرانھ اکثراً بھ شکل قضاوت کھ دارد وجود این احساس و نارضایتی

 
تصور در مورد پا . ترسند می استیناف از اما ھستند راضی کمتر ،قضیھ را می بازند کھ کسانی

 پسر لعبد. معمولی است در مورد شدت قضاوت ھا یک امر یا و ،را از گلیم خود فراتر گذاشتن
دست  بازوی تصادفی طور بھ کھ برد سر بھ زندان دررا پس از آن  روز چندین ھلمند در نوجوان

 پرداخت برای زخمی پسر مادر و پدر. انبار) شکستزمان ساعت تیری (خر  در را دیگریک پسر 
 زخمی پسر مادر و پدرزمانی کھ عبدل بھ زندان محکوم شد، . رفتند مصارف صحی نزد طالبان

 طالبان ھای زندان. کند ایجاد را خانواده دو بین مشکالت تواند می امر این وارخطا شدند، زیرا 
می ترسیدند کھ مبادا عبدل کشتھ  نآنا و دگیرمیاکثراً مورد حمالت ھوایی یا حمالت زمینی قرار 

عبدل را  کھ خواستند قاضی از ناآن. گیرد قرار اذیت و آزار مورد دولتی بازداشتشود و یا در 
 جریمھ را خودشان بپردازند تا او آزاد گردد.  عبدل جانب از و رھا کند

 
 برای انتخاب عدلی سیستم چندین شھر زندگی می کنند، مراکز در کھ کسانی ویژه بھ ھا، افغان
کھ می توانند یکی  – جامعھ در مناقشات حل محلی اشکال و طالبان محاکم ،دولتی محاکم - دارند

در موارد قضایای مدنی نسبت بھ آنچھ نشان داده می شود،  طالبان عدالت. از آنھا را انتخاب کنند
قضایا را  مجدداً  افراد ،بعد از بھ میان آمدن تغییرات در منطقۀ تحت نفوذ. دایمی باشد کمتر شاید

در مورد منابع و ملکیت ھا کھ دوسیھ برای اولین بار خالف آنان فیصلھ شده  ویژه بھ کنند،باز می
 .باشد

  
 بھ رسمی مدارک سرقت برای طالبان ھای تالش دربارۀ والیت ھای مختلف در قاضی چندین
. کردند صحبت قبلی دعوای قضایی یا زمین مالکیت دربارۀ دقیق مدارک داشتن از اطمینان منظور

کھ مدارک مشخص را برای  ساختھ اند یا رشوت داده اند مجبورمقامات دولتی را  نآنا ،غیر آن در
 .شان بدزدند

 
و بھبود حرفوی بودن  ناعادالنھ ھای اعدام بھ منظور جلوگیری از طالبان کھ دارد وجود حس این

 مصاحبھ ی کھ با آنانقضات. و منصفانھ بودن، طرزالعمل ھای سختگیرانھ را در پیش گرفتھ اند
 از بعضی. داده می شود خاص ھایتریننگ پاکستان اکنون درشد، گفتند کھ بھ بسیاری ھا معموالً 

مورد قوانین اسالمی را  دادند تا آگاھی آنان در امتحانات سپری کردن مورد در ھایی گزارش آنھا
 افراد ملکی و قضات از بعضی 42.تریننگ بسیار کم صورت می گرفت و آزمایش قبالً، بیازمایند.
 بر نظارت برای و است، مستقر پاکستان در قضات نظارت کمیسیون کھ دادند گزارش ھمچنین
 .است محدود نظارت این رسد کھبھ نظر می اما کند، می سفربھ داخل  طالبان محاکم و قضات

در مورد مجازات  کلی طور بھ ھلمند و کندز مانند مناطقی در ویژه بھ افراد ملکی این، بر عالوه43
 داشتند.  " بد" عدالت طالبان احساس

 
                                                      
42 Interview with senior Taliban figure, December 2017 (63); interview with UN officials, Kabul, November 2017 
(58); interview with Zabul Taliban judge, March 2018 (108); interview with ex-Taliban commander, Kunduz, 
November 2017 (44).  
43 Interview with provincial director healthcare NGO, Kunduz, November 2017 (27); interview with Zabul Taliban 
judge, March 2018 (108); interviews with aid workers in Laghman and Nangarhar, November 2017 (57); interview 
with provincial government official, Logar, February 2018 (91). 
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 اجتماعی کنترول مثابۀ بھ طالبان مقررات
 

 ملکی افراد در دسترس و درست گردآوری نشده طور بھ طالبان حقوقی مقررات الیحھ، بھ جز
این مقررات . شود می اعالم نماز در یا و مسجد دربر یک ورق کاغذ  طالبان مقررات. قرار ندارد

 آشنا برای مردم طالبان رژیم زمان از آنھا بسیاری اما ند،ا متفاوتاز یک محل تا محل دیگر 
 موھای ،بگذارند ریش باید مردان. است ممنوع ھوشمند ھای نوفیتل یا/  و رادیو تلویزیون،. ھستند
 رفتن بھ مجازبدون محرم  زنان. بپوشند سنتی ھای لباس و کوتاه کنند نچا یک حداکثر تا را شان

 اغلب کھ کنند، می تعیین بھای مشابھ را برای عروس طالبان نقاط، از بعضی در. نیستند بازار بھ
 را زنان خود نوبھ بھ این کار کھ کنندمی تعیینشان  خود زنان کھقیمتی است  از تر پایین بسیار

در عروسی  اما نیست، مجاز موسیقیھیچ نوع . کند می خوشحال را مردان وخشمگین می سازد 
برای نماز  روز در بار پنج باید کس ھر .است ممنوع سگریت. ھا شاید از استثنا کار گرفتھ شود

 .غیره و بستھ باشند، جمعھ نماز در باید ھادکان و کند شرکت مسجد در
 

 نظارت طریق از اکثراً  مقررات این ندارد، وجود دیگر طالبانپولیس امر بھ معروف  کھ حالی در
 موھای پسران - اقدامات مخالف ھمھ روزه ادامھ دارد. شود می اجرا محلی طالبان یا و مال مکتب،

 پنھان را ھوشمند اییفون ھتل مردم کنند، می پنھان خود کاله زیر را آن و دراز می مانند را خود
نھ تنھا تمام . است واقعی بسیار طالبان قوانین شکستن پیامدھای و گرفتاری از ترس اما - کنند می

 طوری کھ. نیز می شود ھمچنان شامل بازداشت اجباری و پیگرد بلکھ ،دارد مجازاتاین موارد 
مجبور خواھند ساخت آنان شما را  ،برای نماز بھ مسجد حاضر نشوید اگر"یک باشندۀ کندز گفت: 

این کار بھ خاطر درد دادن انجام نمی  اما ،می باشد سرد بسیار آب. کھ در میان دریا ایستاد شوید
 شود بلکھ بھ خاطر خجالت دادن و تحقیر صورت می گیرد." 

 
خود را طوری تعریف کردند کھ باید بھ سرعت و بی سر و صدا با  احساس افراد از بسیاری

امات طالبان خود را عیار سازند. این کار بھ آنان اجازه داد کھ "خود را آماده وضعیت موجود و مق
گیرانھ از رفتن بھ بازار پیش طور بھ زنانسازند" کھ با مقررات توافق کنند یا منطقھ را ترک کنند. 

گذاشتن ریش  بھ شروع مردان بدون محرم خودداری کردند و فعالیت ھای خود را محدود ساختند.
 سایر و مساجد در موعظھ مالیات، ھا، کلینیک و مکاتب مقررات. پوشیدن پیراھن و تنبان کردندو 

آنجا می مانند، شاید بھ آسانی قادر بھ ترک منطقھ  کھ کسانی. دھدمی افزایش را فشار اقدامات
  نباشند و یا ممکن با راه و روش زندگی طالبان موافق باشند. 

 
 صاحب ھای خانواده از بعضی. اند رفتھ شھرھا بھ نجام ندادن این کارھابھ دلیل ا افراد از بسیاری

یکی از پسران خود را می مانند تا  یا وبرای نظارت از زمین خود می آیند  اوقات گاھی زمین
شروع  شمال در حداقل طالبان اما ،ندارد مشکلی ھیچ طالبان سیاست در کار این. زمین را نگاه کند

پولیس یا نیروھای امنیتی افغان  در داماد یا پسر یک مرد یک اگر کھ ،کرده اند بھ اجرای مقررات
این کار را انجام  اگر. داماد خود را در مدت سھ روز نزد طالبان بیاورد یا پسر آن باید داشتھ باشد،

از او باقی می ماند، از  کھرا  دارایی ھر و زمین مالکیت حقو  کند، ترک را منطقھ باید ،ندھد
ً  مقرره این کھ ندکرد تأیید مصاحبھ یک در طالبان دست می دھد.  اخیراً  اماقبالً در ورق بود،  اساسا

 بھ توجھ با شده تسلیم مردان" جنایات" کھ داشت اظھار طالبان محلی قومندان یک. می شود اجرا
بر در صورتی کھ سربازان اسلحۀ خود را . دگیر می قرار رسیدگی و بررسی مورد آنھا جدیت

بھ آنان  طالبانیک بزرگ مورد احترام آنان را تضمین کند،  و کنند عذرخواھی ،زمین بگذارند
ً شدن  تسلیم این نوع. اجازۀ "دوباره پیوستن" می دھند   .است نشده تضمین ھرگز اما است رایج نسبتا

 
افراد  میان در. رفتن افراد از یک طرف بھ طرف دیگر است جلوگیری معنای بھ جاسوسان اعدام
 می را چیز ھمھ« کھزیاد دارند  جاسوسان دولت در طالبان کھ دارد وجود فراگیر نکتۀ یک ملکی

طوری صحبت کردند کھ از ھمھ چیز خبر  طالبان استخبارات اداره مورد در افراد ملکی. »دندان
 شود.جاسوسان دو طرفھ بھ کار گرفتھ می  پرورش برای اکثراً  جاسوسی اتھامات واقع، در دارد.

اعالم می کنند  طالبان بھ جاسوسی برای را خود موافقتدر بدل عفو جنایات گذشتھ  دولتی مقامات
 یا حمالت استشھادی را انجام می دھند.
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از طرف طالبان مجبور  می گردند متھم جاسوسی بھ کھ افرادی. نیستند بخت خوش اینقدر دیگران

افرادی داده شود کھ توسط  از نفر سھ بھآنھا  اعترافعدام، ا از پستا  کنند اعترافمی شوند کھ 
 گسترش برایاعتراف بھ جرم ھمچنان . شدند اعدام و محکوم چرااینان  کھ می شوند انتخابمتھمین 

 طور بھ دیگران برای ھشدار یک عنوان بھاین نوع اعترافات . بھ کار گرفتھ می شود ترس
 .شود می پخشدر کندز  مساجد از جمعھ نماز از پس سیستماتیک

 

 و مالیات
 درآمدھا

 
 ساختار

 
 آوری جمع پیچیده سیستم یک دارای شده، تأسیس کمیسیون ھای اولین از یکی مالی، کمیسیون

مھم  ھایمیکانیزم کلی مرور یک بلکھ نیست، طالبان مالی منابع از کلی دید یک این. است درآمد
 نسبت معلومات مالی. باشندبا آنھا روبرو می روزمره زندگی در افراد ملکی است کھ مالیمربوطۀ 

 طور بھ و شده محافظت دقت بھ ھا کھ در این تحقیق تحت پوشش قرار گرفتھ اند، بخش سایر بھ
  .از شکل طبیعی بیرون شده است معمول

 
 قبالً  کھ آغا رھبری می شود گلطالبان بھ نام  مردان قدرتمندترین از یکی توسط مالی کمیسیون

این کمیسیون  کند، می لوکنتر را درآمد کھ کسی ھر قدرت بھ توجھ با. بود عمر مال نزدیک مشاور
 ھایشاخھ مالی، کمیسیون تحت رھبری. بوده است سیاسی و متضاد کمیسیون یک تاریخی لحاظ از

 یافتھ اختصاص احجار و گمرکات معادن، برق، نظیر خاصی ھای بخش یا ھا فعالیت برای مختلفی
 در. دارد وجود زمین و انرژی معدنی، مواد برای ای جداگانھ ھای کمیسیون موازی بھ این،. است
 ایجداگانھ جغرافیایی مناطق کھ دھد می نشان ھا مصاحبھ .دارند یکسانی مجوزھای ظاھراً  کھ حالی

. خود را بھ دست می آورد درآمد مختلف راه ھای از کمیسیون ھر و تحت پوشش قرار گرفتھ اند
 ،کنندمی درآمدکسب  ھمچنین کھ دارد وجود نظامی کمیسیون بھ مربوط ادارات یا ھا شاخھ ھمچنان

 .غنایم بخش مانند
 

 بخش یا شاخھ چندین و مقرر نموده محلی و والیتی سطح بھ را مالی مقامات مالی، امور کمیسیون
 ،عشر و زکات مانند ،استبھ کار گماشتھ  مربوط است، درآمد و مالیات از خاصی مسایل بھ کھ را

 مالیات از ترکیبی مالیاتوضع  بودند، دولت در نآنا کھ درست مانند زمانی. گمرکات و مخدر مواد
بھ شکل سیستماتیک  مالیاتوضع . است اسالمی مالیاتی سیستم و عاید و زمین از سنتی طور بھ

 طور بھ کشور تمام در مشترک ھای زیرا این پالیسی ،یکسان طور بھ نھ اما ،اجرا می گردد
 متفاوت تطبیق می شود.

 
 زکات و عشر

 
 کنند می ھمکاری مالیات در مورد اسالمی ھای چارچوب با ،عشر و زکات جمعاوری با طالبان

 2.5 باید مسلمانان کھ کند می اشاره قرآن امر بھ زکات. سازد می سازگار خود اھداف با را آنھا و
 1000بعضی از افراد گفتند کھ طالبان از ھر . کنند اھدا فقرا بھ را عرضھ قابل درآمد درصد

افغانی زکات می گیرند، برخی افراد دیگر این کار را داوطلبانھ شرح نمودند، با این  25افغانی، 
  ھم بعضی از افراد دیگر این کار را خودسری توصیف نمودند.

 
 شکل جنس یا نقدی بھ بھ کھ است محصول یا تولید ھرگونھ از دھم یکعشر عبارت از مالیۀ 

می شود. طوری کھ مصاحبھ شوندگان اظھار داشتند، الزمی نیست کھ در عمل حتماً  آورده بازار
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 خصوصی تجارت ھای برعشر عبارت از مالیھ ای است کھ  اوقات گاھی یک دھم گرفتھ شود.
 پرداخت را خود درآمد دھم یک حداقل معمول طور بھ آنھا اما نھ، بعضی وقت و شود می وضع

صدق  نیستند، طالبان لوکنتر تحت معموالً  کھ شھرھا وولسوالی ھا  مراکز در مسئلھ این. کنندمی
 شھر و کندز شھر لشکرگاه، مانند کنند می گشت و گذار آزادانھ طالبان کھ جایی در بلکھ نمی کند

 .کابل از بخشی ھمچنین و غزنی
 

 بیشتری قدرت دارای تجارت صاحبان اما ،نداردوجود  مذاکره جایی برای کوچک زمینداران برای
کندز تقاضا می کنند کھ در بدل یک لست  شھر خصوصی ھای کلینیک از یکی در طالبان. ھستند

از دواھای خاص، بھ آنان پول پرداخت شود. اگر صاحب کلینیک احساس کند کھ از آنان بیش از 
 با نیز خصوصی ای رسانھ ھای شرکت حد تقاضا صورت گرفتھ است، جواب منفی می دھد.

 از دوحھ، در سیاسی کمیسیون با مذاکرات از پس آنھا از برخی اما اند، شده مواجھتقاضاھا 
ھر  ندنک می تالش و دندھ می گسترش را خود مالیاتی بنیۀ طالبان 44.امتناع ورزیده اند پرداخت

 ،و خشونت مجبور بھ پرداخت کندنوع نھادی کھ بتواند مالیھ بپردازد، از طریق اجبار، تھدیدھا 
  .کار گرفتھ اند مذاکره از متعددی موارد در طالبان اما

 
صحی در  کارکنانخواه نوساز باشد یا ترمیم کاری باشد.  است، رایج نیز ساز و ساخت بر مالیات

 ھای سازمان مورد تالش ھای وضع مالیات بر ترمیم کاری یا ساختن کلینیک جدید گزارش دادند.
کارھای ساختمانی را بھ قراردادی فرعی می سپارند و انتظار دارند کھ  کلی طور بھ دولتیغیر

 برای طالبان تقاضای کھ داد توضیح استادان از یکی. قراردادی فرعی با مسئلھ مالیات کنار بیاید
 باعث تأخیر در کار ساختن پوھنتون گردید. ساز، و ساخت بودجۀ درصد 10

 
 سرک ساخت کھ جاییدر . کند ایجاد مناقشھ تواند می نظامی وظایف و درآمد مزایای بین رابطھ

 مالیات ھرچند شود، می متوقف آنھا کار ،قرار می دھد تھدیدرا مورد  نظامی اھداف ویژه بھ ھا،
 متعددی موارد. رود نمی فراتر مالی ھای نگرانی از نیز محل مردم منافع. باشد سود زیاد داشتھ آن

 یا ھا ماه برایبھ علت نپرداختن مالیات  ساختمانی و انکشافی ھای پروژه آن در کھ دارد وجود
 .ندبود شده مسدودھا  سال حتی

 
 قابل درآمد ت،عشر ذکر شده اس عنوان بھ نیز ھا مصاحبھ در اغلب کھ مخدر مواد بر مالیات
 ھستند، دخیل مخدر مواد تجارت در مستقیم طور بھتا چھ اندازه  طالبان کھ این اما ،دارد توجھی

 کھ است طالبان درآمدھای برای ضروری منبع یک این. مورد بحث است کارشناسان میان در
 حتی حال، این با. عالقمند برجستھ سازی آن بودند ویژه بھ ھلمند در طالبان شوندگان مصاحبھ
ً  اظھارات  سود .دھد می نشان خشخاش، دخالت طالبان را درآمدھای مورد در نآنا پر از الف نسبتا

 .دھد می نشان افغانستان دولت و مریکاتخمین ھای ا ای قابل توجھ نیست کھ اندازه بھ آن
 

مالیات دریافت می  ھایی فعالیت چنین ازبھ جای دخالت مستقیم، معموالً بیشتر  طالبان واقع، در
 دارد، ھمراه بھ را ژیکیسترات اھمیت خشخاش کشت تسھیل و دادن اجازه ھر چھ کھ باشد،. کنند
 در رابطھ با مشابھ رویکرد. شود می طالبان حکومت با ملکیافراد  موافقت تضمین باعث زیرا
اتخاذ شده  غیرقانونی اقتصادی ھای فعالیت و قاچاق مانند سودآور جنایتکار ھای شرکت سایر
ً  شاید طالبان. است کھ این پول کجا این   در این کار دخیل نباشند، اما از آن سود می برند.مستقیما

 کھ درگیر باشند افغانستان دولت مانند مشابھی مسائل ھم شاید با طالبان. نیست معلوم می رود،
 از توجھی قابل سھم افراد قدرتمند محلی را در گذشتن از مرز دستگیر کند تا است توانستھن ھرگز
 .برساند مرکز بھ را مالیات درآمد

 
 تأسیسات عامھ و مخابرات

 

                                                      
44 Whatsapp interview with owner of Afghan media company, February 2018 (97). 
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خود را از  مالیات منظم طور بھ ھمراه ھای نوفیتل خصوصی ھای شرکتکھ  رسد می نظر بھ
 نظارت تحتبھ خاطر ارائھ خدمات  ھمچنین آنھا 45.کنند می پرداختطریق مذاکرۀ محلی و دبی 

 معمولی مقررات با ھمراه نوفیتل خدمات ارائھ در دقت مستلزم مقررات این. دارند قرار طالبان
 المللی بین نیروھای کم کردن خبرچینی بھ برای احتماالً ( خاموش باشند تاریکی از بعد باید کھ است

 صورت بھ اغلب و افتد می اتفاق کندز شھر مانند بزرگ شھرھای در حتی امر این). افغان و
 فراھم کنندگان تمام توسط کامل طور بھ رزگانا در مخابراتی خدمات مثال عنوان بھ ؛است پراکنده

ً تمامدر  خصوصی  در سالممخابراتی کمپنی دولتی  خدمات ارائھ. قطع بود 2017 سال تقریبا
 .است ممنوع طالبان مناطق

 
طالبان بھ زور پول برق را از شرکت دولتی برق (د افغانستان برشنا  ،در مورد تأسیسات عامھ

 جمع بخش اعظم پول صرفیۀ برق را ،والیت ھفت حداقل درشرکت) جمعاوری می کنند. طالبان 
ادارۀ برشنا در کندز تخمین می زند کھ در ھر دورۀ دو ماھۀ پرداخت بل برق، در . کنند می آوری
زده  تخمین ھلمند در شرکت برشنا 46دالر درآمد را از دست می دھد. 115000تا  100000حدود 

 دنگویمی طالبان اصل، در 47درصد ضایعات در عواید می شود. 45است کھ ممانعت طالبان باعث 
ً  با برابر( بپردازد توجھی قابل مالیات آنھا بھ برق شرکت اگر کھ  ،)ماه ھر پرداختی مبلغ تمام تقریبا

  48.بگیرد سر از را خود بل برق آوری جمع کھ دندھ می اجازه برشنا بھآنان 
 

آنان خود شان تخمین می کنند و ھر چھ از  ،نیاز ندارند کھ در ھر دوره بل برق را بخوانند طالبان
 اگرنظر شان منصفانھ آمد، بل پرداخت برق را مشابھ بھ بل برق شرکت دولتی صادر می کنند. 

 بھ دولت لوکنتر تحت مناطق در طالبان کند، قطع طالبان مناطق در را برق دولتی برق شرکت
 کارکنان از یکی گفتۀ بھ سازند کھ فوراً برق را چاالن کند. مجبور را برشنا تا دنکن می حملھ ھا پایھ

 ما اگر و ،مشکل را حل کنیم یا ساحھ پوشش را گسترش دھیم تا کنند می تھدید را ما آنھا" برشنا:
بھ جای حل یک  ما درینصورت. آنھا پایھ را انفجار می دھند دھیم،ن انجام سرعت بھ را این کار
ً  کھ کنیممی سعی معموالً  بنابراین. شویم با دو مشکل روبرو می مشکل  شان ھایخواستھ بھ سریعا
  49".برسیم

 
 اصلی محل بغالن. است مستثنی بغالن والیت اما دھد، می رخ محلی سطح دراین کار اکثراً 

انتقال می  دیگر والیت چھار و کابل بھ ازبکستان و کستانتاج از را برق کھ ھای برق استپایھ
 ندنک می حملھ پایۀ برق بھ طالبان شود، می قطع بغالن در طالبان مناطق برق در کھ ھنگامی. دھد

اندازد این کار سرخط اخبار می شود و بھ یاد ھمھ می ،سازند می مختل پایتخت بھ را انتقال برق و
 میان درتا چھ اندازه  شدید، آنھا را اقدام چنین کھ دانیم می احتماالً  کھ طالبان چقدر قوی ھستند.

 ای بیانیھ خود سایت وبن در ابدنام می سازد. آن است، شده قطع آنھا برق کھ افغان ھا میلیون
بھ  طالبان مناطق در "خدمات سایر و ققطع بر بھ پاسخ در" نآنا کھ این بر مبنی اند کرده منتشر

 مسائلارسال کرده اند تا  "کابل مقامات" بھ را ی خودھا خواستھ از یستل واین کار دست زده اند 
 ).IEA، 2018( مشخص برق را حل کنند

 
 درآمد تولید از فراتر

 
 گرفتھ نادیدهچیزی کھ اکثراً  .دارد وجود طالبان درآمد و مالیات مورد در توجھی قابل تحقیقات

شاید یکی از راه ھایی است کھ  مالیات. است درآمد از فراتر مالیات منفعت کھ است این شودمی
 بھ علت نخواندن میتر و تعرفۀ یکنواخت، طالبان. "می کنند" حکومت ورشیاننشان می دھد ش

افغان ھا بدون اینکھ طالبان متوجھ . دھند می دست از از پول صرفیۀ برق را ھنگفتی مبلغ احتماالً 
                                                      
45 Interview with Logar Taliban commander, March 2018 (99); Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, 
November 2017 (45); see also Chopra (2016) and Dominguez (2016).  
46 Interview with Breshna official, Kunduz, November 2017 (23). 
47 Interview with Breshna official, Helmand, November 2017 (71). 
48 Interview with Breshna official, Kunduz, November 2017 (23); interview with Breshna official, Helmand, 
November 2017 (71). 
49 Interview with Breshna official, Kunduz, November 2017 (23). 
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برق خود شان بل  طالبان. باشند، احتماالً از این معاملھ سود می برند کھ یک مسئلۀ جداگانھ است
 برای زیادی تالش آنھاتقریباً مشابھ بھ بل ھای برشنا است.  موارد برخی درخود را می سازند کھ 

قادر شده اند کھ بر اعتبار  کار خود این در کھ طوری بھ اند، داده انجام رسمی ھای سیستم از تقلید
  این سیستم ھا غلبھ کنند. 

 
ھر چند متفاوت است، اما  طالبان مالیات. کند میداللت  اجتماعی بر قرارداد تئوری درمالیات 

مالیات  کھ زمانی. نشان دھد دولت یک را طالبان کھ اند شده طراحیطوری  آنھا. نیست خودسرانھ
ً اغلب طالبان ،پرداخت نمی شود  می مینأت را امنیتاین کار، آنان  عوض در کھ کنند می استدالل ا

 مباحثۀ کھ دولت گونھ است عملکردِ  این اما ،وجود داردتھدید و اجبار در این کار ھمیشھ . کنند
 گرفتھ شکل اسالمی اصطالحاتمالیات آنان با  کھ این. شکل می دھد مالیات مورد در را طالبان

 اسالم اساسی بنای پنج از یکی زکات مثال، برای. است اجتماعی لوکنتر معنی بھ ھمچنان است
 طالبان از اطاعت زکات پرداخت. دھد می تشکیل را اسالمی زندگی اساس و است مؤمنان برای
  .است خوب مسلمان یک نمونۀ بلکھ نیست

 

چنھ زدن  و مخالفت تکامل،
      (مذاکره)

  اسالمی دورۀ امارت ھای سیر تکاملی سیاست
 

نظر خود را در مصاحبھ ھا بھ شکل آزادانھ در مورد اینکھ طالبان چقدر  کارشناسان و ھا ماتودیپل
آیا آنان بیشتر عملی گرا شده اند و کمتر ایدئولوژیک برخورد می کنند، : ابراز کردند کرده اند،تغییر 

 اینگفتھ ھای  کھ آنچھ. غیره و اند گرفتھ قرار پذیرش مورد بیشتر زنان نقش مورد در نآنا آیا
 آینده در طالبانبا  قدرت اشتراک توافقنامۀ کھ است این ،نشان می دھد کارشناسان و ھا ماتودیپل

ن گاھی خواھند توانست حمایت خود را از آن توجیھ آنا آیا کھ کند می ارزیابی و بود خواھد چگونھ
 با شاید د،ندھ می انجام طالبان اکنون کھ آنچھ با طالبان 1990دھۀ  دولت مقایسۀ خطرکنند یا خیر. 

 اتخاذ می کنند، رابطھ نداشتھ باشد.  قدرت بھ بازگشت صورت درپالیسی ھایی کھ 
 

 1990 دھھ درطالبان . کردند تغییر طالبان چرا کھ پرسیده می شود، این است ندرت بھ ی کھالؤس
 طور بعد بھ بھ 2001 سال از طالبان شرایط. ندبود داخلی جنگ یکی از چندین گروه مسلح در 

 ریشھ ھاآن ھدف. است کرده تغییر نیز آنھا ھای سیاست و اھداف بنابراین است، کرده تغییر اساسی
ً  کھ بود افغانستان فساد اخالقی از کردن کن " آورده شده فاسد" مجاھدین و ھا کمونیست توسط عمدتا

 خارجی نیروھای حمایت با غرب طرفدار دولتبود. اکنون این گروه، جناح مسلح اپوزیسیون اصلی 
 ذکر باال در کھ در سیاست ھایی تغییراتی است. است و ھدف آن آزادی افغانستان از اشغال خارج

 دھد.پاسخ واضح می شورشیبھ عنوان  طالبان مالی یا ایدئولوژیک تقاضای بھ شد،
 

اجرا  حاضر حال در کھ آنچھ با 1990 دھھ ھای سیاست از جامع ای مقایسھ انجامھدف این تحقیق 
 و زنان شمولیت ممنوعیت نآنا. دارند ساختن برجستھ ارزش آنھا از برخی اما نیست، می شود
 ھیچ حقیقت در کھ دارند اصرار طالبان مقامات اکثر گرچھ ،از بین برده اند را مکاتب در دختران
 تعلیم و تربیھ بھ باید زنان تمام کھ داشتند اظھار آشکار طور بھ ناآن. نداشت وجوداز اول  ممانعتی
 تریاک بر طالبان ممنوعیت. اص استخ شرایطکار مشروط بھ  این گرچھ باشند، داشتھ دسترسی

 تریاکبا  ارتباط ھرگونھ اما وجود ندارد دیگر وضوح بھ بود، بارفاجعھ حکومت آنان زمان در کھ
آنان باید  خالصھ، طور بھ. دارد وجود نیز تر ظریف ھای تفاوت. نفی می کنند عمومی طور بھ را

 تصحیح معلول ساختھ بود، 1990 دھھ دررا  نآنا حکومت کھ را ھایی کاستی و معایب از بسیاری
 .دنکن

 
 کنند می استفاده محلی ھای وفاداری کسب برای خود داریحکومت ھای ظرفیت از طالبان شورشیان

 ھا آن لوکنتر و نفوذ تحت مناطق در را مردم تا کند می کمک آنھا اجباری قدرت کنار در کھ



 

28 
 

 کھ استوار است نابرابر و متقابل تبادل مبنای بر افراد ملکی و شورشیان بین رابطھ. کند محافظت
 شورشیان داریحکومت دیگر عبارت بھ. باشدمی دولت با مقایسھ در آنان حاکمیت تقویت معنای بھ
 .جنگ افروزی است دیگر روش بلکھ نیست حکومت خاطر بھ
 

 و کنونی طالبان از بسیاری. ندنک بندی اولویت را ھا افغان واقعی ھای نگرانی باید اکنون طالبان
. آمد وجود بھ جنگ طول در افراد ملکی پشتیبانی ضرورت توسط تفاوت این کھ کردند اشاره سابق
 باید و ھستند جنگ حال در کھ دانند می اکنون آنھا" کھ داد توضیح طالبان سابق مقامات از یکی

 حمایت بھ زیرا ؛کار کنند مردم اراده خالف بر توانند نمی آنھا. مردم را با خود داشتھ باشند حمایت
  50".دھند تغییر را خود نظرات از بعضی باید آنھا بنابراین دارند، نیاز افراد ملکی

 
تا  زیاد احتمال بھ دو ھر و وجود دارد اند، کرده تغییر طالبان چرا کھ این مورد در شایع روایت دو

ی کھ تجربیات بابھ این طرف  2001 سال از طالبان رھبری خود کھ این اول. ھستند دقیق ایاندازه
 اند، کرده سفر بیشتر آنھا" طالبان گفت: سابق مقامات از یکی طوری کھ. کرد تغییرکسب نمود، 

 خود اشتباھات بھ وقت پیدا کردند کھ ترتیب ھمین بھ بیایند، بیرون خود روستاھای از اند شده مجبور
 اما بودند، ساده جنگجویان در آن زمان ناآن. اند آموختھ و گریستھنبھ جھان  بیشتر آنھا. کنند فکر

 بسیاری کھ کنند می استدالل) 2017( لینشوتن ون ستریک و پالوگ  51".فکر می کنند دنیوی اکنون
، بدون آنکھ با دنیای بیرون اند کرده تحصیل افغانستان روستایی مدارس وھا  حجره در طالبان از

 متحد ساختن دنبال بھ طالبان آن طی کھ بود گذار پروسۀ یک طالبان دولت. باشنداز آن در ارتباط 
 .بودند جدید ھای ایده با مواجھھ و حکومتداری ھای خواستھ با گرا سنتی ایدئولوژی این

 
ً  اما است، مفید سیاست باالی سطح درک در تفکر نوع این بھ کار  طالبان نخبگان در مورد عمدتا

 جھاد در شاید نآنابزرگ ساالن . اند داشتھ متفاوت مسیری محلی سطح در طالبان. برده می شود
. دارد وجود جوان نسل از کمی درک اما ،جنگیده باشند طالبانبا  1990 دھۀ در یا ھا شوروی علیھ

جوانی  بھ کرزی حکومت دوران در و اند شده متولد طالبان حکومت زمان در نآنا از بسیاری
مانند طالباِن سن و  یا مشابھ داشتھ اند روستایی مذھبی آموزش نآنا از اندکی تعداد و رسیده اند

  52.اند سالدار از تجربھ برخوردار بوده
 

 ھوشیاری کسب کرده اند. بیرونیاداره کردن تصورات  مورد در ناآن کھ است این دوم روایت

واتس  طریق از سرعت بھ کھ یسخنگویان براق، انتشارات: و حرفوی است پیچیدهبسیار  آنھاکار 53
ً . دھند می پاسخ زبان چندین با سایت وب و جذاب تولید با ھاییویدیو تر،توی ھای حساب ،اپ  مطمئنا

 زنان نقش و افراد ملکی تلفات عدالت، مورد در ھا ماتودیپل بھ یا خود سایت وب در آنھا کھ آنچھ
بسیار کم بھ آنچھ دارد کھ افغان ھا در مناطق تحت کنترول طالبان مشاھده  شباھت اغلب گویند، می

 کلیدی عوامل از یکی این واقع، در. ندنیست یکسان خود ھایرفتار و باورھا در طالبانمی کنند. 
 ای گسترده طیف تطبیق در انآن توانایی بر است کھ کرده کمک انآن چابکی و سازگاری بھ کھ است

 .است متکی چند پارچگی بدون ترجیحات و رفتارھا از
 

 نحوۀ مورد در غرب دری کھ روایت. دارد سیاسی مھم پیامدھای کرده اند، "تغییر" طالبانآیا  کھ این
جاگزین  طالبان با صلح معاھدۀ ھر نوع منظور بھ توجھی قابل طور بھ باید دارد، وجود طالبان ادارۀ
 چگونھ طالبان"اینکھ  مورد در ھایی استدالل دلیل ھمین بھ. مطبوع بھ نظر بیاید دور از تا شود

 دقیق بررسی سزاوار و عمیق سیاسی ھای انگیزه نظر از اکثراً  است کھ فراوان" اند کرده تغییر
 آنچھ از بیشتر بررسی بھ نیاز افغانستان آیندۀ و افغانھا برای طالبان سیاست در ھر نوع تغییر. است

 "تغییر" آیا کھعملکرد آنان در عمل باید بھ گونۀ انتقادی ارزیابی شود  و ، دارددنگوی می طالبان
طالبان اکنون اجرا می کنند، کمتر اھمیت  کھ ھایی سیاست از انتقادی و دقیق ارزیابی آنان نسبت بھ
 .دارد یا خیر

                                                      
50 Interview with former Taliban official, Kabul, July 2017 (6). 
51 Interview with Taliban ex-official, October 2017 (4). 
52 See Gopal and Strick van Linschoten (2017) and Semple (2014) for detail on this. However, knowledge of 
composition and experiences of this generation remains general and largely speculative.   
53 Interview with Taliban interlocutor, March 2017 (108). 
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 افراد ملکی زنی (مذاکره) چنھ

 
 رسانیامداد ھای سازمان و دولت توسطساختارھایی کھ  و شده ایجاد طالبان توسط کھ ساختارھایی

 عنوان بھ طالبان، ساختار در. شده اند، میکانیزم ھای چنھ زنی غیر نظامی را می سازند ایجاد
میانجی  نقش کھ معنی این بھ دارد، وجود ولسوالی و والیتی سطح در غیرنظامی شوراھای مثال

 شوراھای ،سازمان ھای امدادرساندر درون ساختار حکومت و . ندنکمی  بازی جوامعدر نزد  را
 طالبان بای محلی از سال ھا بدینسو نقش میانجی را انکشاف شوراھای و صحی شوراھای ،مکاتب

از یک  ملکی افراداز آنھا شاید طالبان را ھم منحیث عضو پذیرفتھ باشند.  برخی و بازی می کنند
ھای امدادرسان نقش ایفا می کنند. سو برای طالبان مھم اند و از سوی دیگر برای دولت و سازمان

 با مستقیم تماس از حد ممکن تاامدادرسان اجازه می دھند  ھای سازمان و دولت بھ ھمچنین آنھا
 ن ابا ورزند.اآن با مذاکرهاز  و کنند جلوگیری طالبان

 
کم جلوه دادن طالبان نشود و بھ گونۀ جدی با  یا و رویاروییباعث  تطابق ھایی چنین کھ زمانی تا

 رھبری. ادامھ دھند خود زندگی بھ اند کھ مجاز مردمخط مشی رسمی طالبان در تضاد نباشد، 
 بخشی طالبان. متکی است محلی قومندانان بھھای خود  سیاست اجرای برای زیادی حد تا طالبان

 ھا،داماد ،کاکاھا پدران، برادران،ملکی اکثراً افراد  برایطالبان . ھستند محلی اجتماعی ساختار از
زمانی کھ بھ طالبان از سوی افراد باالرتبۀ شان حکم . ھستند کودکی دوران دوستان و ھمسایگان

ھای خود سرخوردگی، تنش و عمل سرپیچی را  مصاحبھ در آنان محلی قومندانان داده می شد،
تشریح نمودند چون فکر می کردند کھ اجرای آن کار بھ مردم آنان تاوان می رساند و یا خالف 

باشد و یا از تھدید  زور دادن نشان صدد در محلی سطح قومندان یک اگر مقابل، درمیل آنان بود. 
گذشتۀ شخصی افراد برای مردم مھم  و ھا شخصیت. مردم احساس بدی خواھند کرد ،کار بگیرد

  است.
 

 تابد  طالبان/  خوب طالبان. است گسترده شھروندان میان در بد طالبان/  خوب طالبان روایت
آن عده از  بھ تمایز شخصیت افراد و چگونگی تطبیق سیاست توسط آنان مربوط می شود. حدودی
 طرفدار جنایتکاران و نظامیان شبھاز خشونت ھای  را مردم آیند، میبین مردم  از کھ طالبانی

جایی کھ مردم آنان را نمی خواھند، دخالت نمی کنند؛ اینان طالبان  در و کنند می محافظت دولت
مردم اقدام کند و عمل او بیش از حد خشونت آمیز یا شدید  اراده علیھ کھ خوب ھستند. ھر طالبی

 تمایز. دارند قرار ISI یا پاکستان حد از بیش نفوذ عرضم در اکثراً  بد طالبانباشد، "بد" است. 
 توسط شده ایجاد تغییرات تا دھد می امکان مردم بھ اما ،بین این دو را ھمیشھ نمی توان انجام داد

 باید از آن اطاعت کھ سیستم یک در را تغییراتی چنین توسط شده ایجاد اضطراب و یک شخص
 ً  .دھد توضیح باشد، مطلق تقریبا

 
 ادعا ارشد رھبری. دھد می شکل را سیاست از بھ کار گیری طرز نیز محلی سابقۀ و تاریخچھ

 تحمیل جوامع بر را ارادۀ خود ھای شدید مواجھ می شوند،، وقتی کھ آنان با اعتراضکند می
 اجتماعی مسائل مورد در محلی ترجیحات بھ مختلف ھای مقیاس در 1990 دھۀ درطالبان . کنندنمی

تطابق  آن ھدف و است تر واضح امروزه محلی، قواعد برابر درآزادی بیان شده  این اما پرداختند،
 مسائل مذاکره در مورد برای افراد ملکی ۀاراد بر نیز محلی رسوم و تاریخ. است ملکی افراد با

مصاحبھ ھایی  مکتب می رفتند؛ بھدر ھلمند  دختر چند، تاریخی لحاظ از. گذارد می تاثیر خاص
، با چھره ھای عجیب و غریب گرفتصورت  دختران آموزش مورد در معلمان و بزرگانکھ با 

کھ  کردند سعی زیاد احتمال بھ لغمان و وردک لوگر،مقابل، بزرگان در  دریا تمسخر پاسخ دادند. 
  در برابر طالبان از تعلیم و تربیھ حمایت کنند. 

 
مذاکره بر سر اجازه دادن بھ پروژه ھای انکشافی در  در بغالن، و لوگر ھلمند، ،در کندز بزرگان

بزرگ . استفاده کردند اھرم عنوان بھ طالبان علیھ شدید حال عین در و دقیق تھدیداتاین مناطق از 
 این با. کردند ایفا جامعھ مشکالت و ھا نگرانی برای میانجی گری و مذاکره در مھمی نقش ساالن
 .است محدود آنھا نفوذ حال،
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این کار را  کلی طور بھ طالبان ھرچند گذارد، می ثیرتأ چنھ زدن (مذاکره) بر انفرادی روابط

اینکھ مبادا فاسد  یا و کھ طرفدار یک فرد معرفی نشوند باشند مراقب باید طالبان. خوش ندارند
تأثیر بگذارد.  گیری تصمیم بر غیرمستقیم طور بھآنان  روابط کھ ندھند اجازهمعرفی شوند، باید 

بر روابط  چیز ھمھ درگسترده  ظن سوء میان در و عمومی اعتماد نبود درطالبان  وجود، این با
بررسی در مورد گذشتۀ یک فرد و مقرر نمودن یک معلم گرفتھ تا مذاکره  انجام از تکیھ می کنند، 

  در مورد دسترسی بھ کمک ھا.
 

 یکی کھ طوری. باشند نزدیک دارند کھ بھ طالبان یافراد رای حفاظت خود نیاز بھب ملکی افراد
 برای و از مدت طوالنی در جنگ ھستیم ھا افغان ما«: داد توضیح بغالن در طالبان قومندانان از

 و دولت برای یکی دارد، ضرورت نوفیتل شماره دو بھ کس ھر. باید پراگماتیک باشیم ماندن زنده
ما زندگی خود را بھ این شکل  دارم؛ دولت در زیادیان دوست ھم من حتی. طالبان برای دیگری

 صحبت طالبان بھچگونگی فرستادن پسران خود  دربارۀ افراد از بعضی  54."مدیریت می کنیم
تر خواھند  ایمن نھایت در و با آنان برخورد بھتر صورت خواھد گرفت کھ بودند معتقد چون ،کردند
با طالبان یادآوری کردند و  خود وابستگی کم و دوستیھای خود از  مصاحبھدر  نفر چندین بود.

با توجھ بھ مسئلھ زندگی و مرگ،  گفتند کھ برای "روز مبادا" بھ این روابط خود ادامھ می دھند.
 - ھامسدود نمودن کمک یا خویشاوند یک بازداشت مثالً در زمان - است عاقالنھ ژییستراتیک  این
داشتن مدافعین  اما ،شاید در اولویت باشد" مقررات"نوع رابطھ ھا اکثراً مفید ھستند. با این ھم،  این

  .برای دفاع از خود ضروری است
   

 ھا مخالفت
 

 نشان گذشتھ بھ نسبت بیشتری ھماھنگی طالبان کھ حالی در. نیست یکسان ھا سیاست اجرای
 برخی اوقات توسط قومندانان محلی رد نیز مدتدراز و ھمگانی ھای سیاست حتی د،ندھمی
 و طالبانکنترول  میزان تطبیق این سیاست ھا عبارت از بر تأثیرگذار کلیدی عامل دو. شودمی

 .است محلی تحرکات
 

 خشونت رقابت کھ مناطقیدر  یا دارند محدودی لوکنتر دو ھر دولت و طالبان کھ شرایطی در
 و حمالت ،)طالبان دیگر ھای جناح یا داعش بھ وابستھافراد  مثال عنوان بھ( دارد وجود آمیز

 و آن را می بینند تأثیر آنھا زیرا ،ھمراه می باشد مساجد در موعظھ و مالیات عدالت، با ھا ھنامشب
 ،باز می مانند دختران متوسطھ مکاتب مثال، عنوان بھ. دھند گسترش را تأثیر این تا کنند می تالش

. روبرو می باشند تھدید  بااحتماالً  دو ھر کھ چند ھر ،خود مقیم می باشند ولسواالن در منطقۀ و
 کامل طور بھ را خود قدرت توانند می ،ای کھ طالبان نسبت بھ حکومت تسلط بیشتر دارندمنطقھ در

در  یا آنان می توانند زندان و قضات داشتھ باشند مثال، طور. برای اداره کردن بھ کار بگیرند
 دیگر خشونتبھ  تھدید موارد، بیشتر درداخل مکاتب نظارت کنندگان طالبان حضور داشتھ باشند. 

 .دھندمی  نشان محلی مردم بھ مھربانتر از خود را طالبان بعد از احساس امنیت، چھرۀ. نیست الزم
 

آنان . پافشاری می کنند ھا سیاست اجرای خود بر منافع یا باورھا بھ توجھ با معموالً  محلی طالبان
. دھند نشان را خود استقاللیت تا کنند نقض را طالبان دستورالعمل عمداً  توانند می متناوب طور بھ

 کھ ھستند سیستم درون ی درافرادیک دیکتاتور کوچک در ھر ایالت موجود بوده می تواند، اینان 
ً  اما ،معمولی ھایکار در را خود قدرت رسد می نظر بھ  حال، بھ ھر. کنندمی  اعمال خربم عمیقا

ً  "متمرد" در آن وجود دارد، محلی ھای شخصیت کھ مناطقی  کوت ولی شاه( است استثنایی نسبتا
 نظم این .رخ می دھد طالبان حضور ازتحرک ھا اکثراً قبل  این). است نمونھ دو تنھا وردوج و

 .را از بین ببردبتواند آن  آسانی بھ طالبان حضور کھ نیست چیزی موجود اجتماعی
 

                                                      
54 Interview with Baghlan commander, February 2018 (116).  
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نادانی در ھر دولتی می تواند وجود داشتھ باشد و این ھا نیز از جملۀ فکتور بھ حساب  و کفایتی بی
دیگر  مقامات باید حداقل "تحصیلکرده" مدرسھ باشند. مربوط بھ آموزشافراد محوری . می آیند

. می باشند سکتوری تخصص فاقد کھ ھستند جامعھ صاحب نفوذ اعضای یا و جنگجویان عبارت از
ً  مقامات ،1990 دھۀ طالبان در دولت در حتی  شدندمقرر نمی  تخنیکی معیارھای براساس لزوما

 بھ محض دانستن در مورد مقام خود تغییر و تبدیل می شدند تا جلو فساد معموالً  مرتب طور بھ و
 مورد در زیادی ھای آموزش دولتی، ھمتایان از بسیاری خالف بر طالبان مقامات. گرفتھ شود

 محلی مقامات و رھبران توسطبھ آنان  شاید کھ حالی در. کنند نمی دریافت کشورادارۀ  چگونگی
ً آنان  دھند، انجام را خاصی اقدام کھ شود داده دستور  و دیگران از مشوره خود، قضاوت  برعمدتا
 .اتکا می کنند گذشتھ تجربۀ

 
 دانند می نآنا. محلی دید واقعی دارد مخالفت و تطبیق در خود توانایی مورد در نیز طالبان رھبری

 تحصیل بسیار وردک درو   خشخاشغنی از  ودورافتاده  ،کار محافظھ ھلمند در کارھایی چھ
 می زندگی واقعیت یک عنوان بھ را این نآنا. امکانپذیر نیست اسالمی حزب سلطۀ تحت و کرده

بی وفایی  داخلی ھای تفاوت پذیرفتن و می شودمردود قرار داده  جدی طور بھ مخالفت. پذیرند
 اسالمی احکام قالب امیر در از اطاعت بر کیدتأ با طالبان ھای سیاست بسیاری از .پنداشتھ می شود

 اصلی ۀاعالمی یک. را نمی پذیرد و و آن را غیر اسالمی می داند نظر اختالف کھ اند شده مطرح
و ایدئولوژی  مقررات مورد در را آنھا تا کرد می توزیع خودمالقات کنندگان  بھ عمر مال کھ طالبان
 تضعیف ھرگونھ: "است آمدهمتن  در، چگونگی این کار را تشریح می دھد. دھد آموزش طالبان

 امیر را بھ اطاعت خداوند... کند می تضعیف را خدا نظام تطبیق امیر، از اطاعت اجرای ۀیروح
-503 روشن ھای مکان: 2015 نوی،الودی" (اطاعت کند پیامبرشپیوند داده تا او از خداوند و 

 و دارند، ھمخوانی اسالم با ھمھ زیرا ،از طریق گفتگو حل می شود بحثھا و اختالف ھا). 511
 .در نظر گرفتھ می شود کھ است چیزی این

 
 سطح مقام و حامی چندین. شود می دیده طالبان صفوف میان دربد  طالبان/  خوب طالبان روایت

این نوع افراد بھ منافع شخصی خود  کھ کردند اعالمچنین  »بد« نظر خود را دربارۀ طالبان باال
 مثال، طور ند،ا دیگر مناطق از بدتر مناطق بعضی. فکر می کنند و از مقررات اطاعت نمی کنند

کتگوری با احتمال بیشتر در  غربی، شمال و شمال مناطق در کارجنایت شبھمحلی احتماالً  طالبان
 ."بد" قرار می گیرند

 
ی کھ باعث اختالف می شود، نیاز بھ تحقیقات بیشتر دارد. عوامل ،از این موضوع اطمینان برای

 کھ حالی در. دھد دست بھ انگیزی شگفت نتایجھا شاید  تفاوت ماھیت خصوص دربھ ویژه  تحقیق
مقررات  برخیاما باید مطیع  ،یا بھ عبارت دیگر مستقل باشند "بد" شاید مناطق این در قومندانان

اطاعت  قواعدی شاید از غیرنظامی مقامات ،ی کنندسرکش قومندانان از مقررات اگر حتی. باشند
 .شود می تعیین باال از کھ کنند

 
  کنترول و اجبار

 
تمرکز  شھرھا تسخیر بر بھ نظر می رسید طالبان آن طی کھ) 2016-2015( کوتاھی مدت از پس

کرده  تمرکز آرام تأثیرات ن براآن ژییسترات ،سر خط اخبار را بھ خود اختصاص داده اند ونموده 
شھرھا  برای تسخیر بعضی از نظامی ظرفیتاز  کھ پی برده اند نکتھ این بھ قبالً  نآنا. است

ھای نمایشی بھ ویژه اگر قادر بھ نگھداری آن نمی باشید، بسیار سخت است  محاصره. دارندبرخور
 شودمی جمعی مھاجرت و وحشت موجب طالبان نظامی عملیاتاین نوع . و نیاز بھ منابع شدید دارد

گردد تا وضعیت را کنترول و نظم را  می طالبان برای سردرد ایجاد باعث خود نوبھ بھ کھ
 مالیات مبنای شود، می تضعیف تجارت ومنطقھ را ترک می کنند  رسانمؤسسات امداد برگرداند.

 .ملکی را خشمگین می سازد افراد و یابد می کاھش طالبان
 

 کھ است این ،نادیده گرفتھ شده طالبان لوکنترمنطقۀ تحت  ارزیابی در اکثراً  کھ نکتۀ اساسی
. از آن صورت بگیرد پیشتریک منطقھ صورت نمی گیرد بلکھ باید  تصرف از پس حکومتداری
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. جلو بی نظمی را می گیرد عدالت، مانند طالبان حکومتداری تر محبوب ھای جنبھ با ھمراه زور
 کند می تقویت را آن و با آن ھمکاری نموده بلکھ ،نیست افغانستان دولتجاگزین  طالبان حکومت

قاطع" آنھا را منحیث  حمایت" کھ ھایی ولسوالی در. ترکیبی از خدمات را ارائھ می کند نتیجھ در و
تنھا جایی است  ولسوالی مرکز ،مناطق مورد متنازعھ یا تحت کنترول دولت طبقھ بندی کرده اند

 قضات ،ولسواالن. است تر از اینمحدودکھ حاکمیت دولت در آن وجود دارد. حتی این حاکمیت 
 مانند می باقی کھ کسانی. شوندمی  ساکن دیگر جای در بھ علت ترس از امنیت خود دیگران و

 .دھند می انجام محلی طالبان اختیار با را کار این
 

با آن  کھ پیچیده طلبی فرصت میزان و طالبان مالیات بنیاد گسترش شد، اشاره قبالً  کھ یطور
طوری کھ . را با چالش مواجھ می سازد لوکنتر و نفوذمفاھیم عمومی  ،را وضع می کنند مالیات
 آنھا کھ کند می استدالل ننگرھار و ھلمند فراه، در مالیات مورد در خود تحقیق در ھم منسفیلد
جمعاوری می کنند  ،در آن حکومت می کنند کھ ای منطقھ مرزھای از فراتر مراتب بھ را مالیات

 ).2017 منسفیلد،( دكن می تأكید طالبان لوكنترمناطق تحت  تعاریف بازنگری بھکھ این کار 
 

. ھستند ارتباط در طالبان با ولسوالی ھا بسیاری در افغان ملی امنیتی نیروھای کھ رسد می نظر بھ
این کار در پوستھ ھای تالشی کھ توسط پولیس یا عساکر دولتی اداره می شود، غیرمعمولی نیست، 

کنند و طالبان تا صبح روز بعد از آن عقب نشینی می ظھر از بعد 4 ساعت زیرا نیروھای دولتی
 دولت حضور در طالبان مالیات گوید، می) 2017( منسفیلد کھ ھمانطوردر آن سنگر می گیرند. 

) آوری جمع ھای کانیزمیم پرداخت، انواع( مالیات تنوع و تریاک کشت بھ برگشت و اخذ می شود
ً . کند می فراھم طالبان لوکنتر و نفوذساحھ  گیری اندازه برای را معیارھایی  گرفتن بھ نیازی مسلما

  کافی است کھ مردم از شما اطاعت کنند.  خشونت با فضای زور زیرا نیست، شھر
 

بھ منظور زنده ماندن بر اساس  و قرار دارند ای العاده فوق فشار تحت ملکی از ھر طرف افراد
ملکی در  افراد از بسیاری معلومات کامالً ناقص اکثراً بھ انتخاب ھای کوتاه مدت دست می زنند.

 طالبان از واقعی طور بھ نآنا کھ نیست معنا بدان این اما کردند، دفاع طالبان ازمصاحبھ ھای خود 
 انتظارات. بود حکومت برای مالمت کردن موارد اکثر در طالبان از نآنا دفاع. کنند می حمایت

 آنان را نومید کرده است. شدت بھ حکومت و است طالبان از بیشتر بسیار حکومت از افراد ملکی
 

جلو خبرچینی  کھ معنی این بھ خدمت می کند، نظامی اھداف بھ اول درجۀ در طالبان حکومت
 درافراد ملکی را بگیرد و مردم را تحت کنترول خود درآورد. طوری کھ ھیروس و ھمکارانش 

 نظارتناقص در  شاید گیر،چشم طالبان "از توانایی: دریافتند طالبان اھداف مورد در خود تحقیق
 تالش از تر گسترده و تر پیچیده احتماالً  توانایی ایکھ ،افراد ملکی برخوردارند ھای نگرش بر

 دست بھ برای طالبان ژییسترات این واقع، در). 2017 ،ھیروس و ھمکاران( "است آیساف ھای
 ازاکثراً  است کھ آن را دیگر طرف تالشھای از مؤثرتر بسیار و بنابرین جنگ ذھن و دل آوردن
 .ناقص انجام می دھد محلی داریحکومت ھای برنامھ و ضعیف انکشافی ھای برنامھ طریق

 

 پیامدھا و نتایج
 

 معناداری طور بھھا  بعضی کھ یحقیقت ؛می سازند مقررات را کشوربخش ھای وسیع  در طالبان
 بھ دسترسی آموزش، حاضر حال در ناآن کھ است معنی بدان این. مشغول بھ اجرای آن ھستند

 ھا میلیون برایرا  آینده دورنمای و طرز رفتار اقتصادی، فعالیت ،صحی ھای مراقبت اطالعات،
در تمام  طالبانھم اکنون ترکیبی از دولت در حال سر برآوردن  حالیکھ در کنترول می کنند. افغان

را بھ گونگی معاملۀ قدرت با طالبان چ، شاید ھستند کابل در کھ کسانی کشور مشاھده می شود،
  بحث بگیرند.

 
. شود فکر نیاز را برجستھ می سازد تا در مورد نفوذ و کنترول، دوبارهاین  ھمچنینکار  این

است، البتھ زمانی  صفر آن مجموعنفوذ عبارت از معادلھ ای است کھ  یا لوکنتر معمول تعاریف
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را  ترکیبی خدمات بر اساس توافق، طالبان لوکنترمناطق  در ھمچنان حکومت از ھایی بخش کھ
تا زمانی کھ ارائھ خدمات بر اساس مقررات آنان صورت می گیرد،  حقیقت در ارائھ می کند.
طوری کھ در مصاحبھ ھای بسیار توسط  ھمچنان. تشویق می شود دولتی خدماتفراھم نمودن 

شروع یا ختم ساحۀ کنترول در مورد  مشخص کشی خط ھیچپاسخ دھندگان تشریح شده است، 
 مناطق بھ نقاط از بسیاری در روزمره زندگی و خدماتمورد  در نفوذ میزان. ندارد وجودطالبان 

 .شود می منتھی دولت لوکنتر تحت
 

. سازدمی مشخص را ، یک آجنداآینده تحقیقات برای و کند می مطرح را زیادی سواالت گزارش این
 از حمایت کمک، بھ دسترسی برای طالباناز چگونگی اداره و پیشبرد سیاست ھای  بھتر درک
برای  مسئلھ ترین فوری حال، بھ ھمھ. است ضروری آینده در صلح معاملۀ نوع ھر و بشر حقوق

 حال در باید یا تواند می کدام کار کھ است این افغان ھایی کھ تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند،
 .مقررات انجام شود تنظیم برای حاضر

 
زمانی کھ با تمویل کنندگان در کابل . باشد المللی بین جامعۀ برای بیداری بانگ یک باید گزارش این

ً  ،برای این تحقیق مصاحبھ صورت گرفت  مجبور نآنا کھ داشتند اصرار بھ طور یکسان تقریبا
آنان بھ  کھ ورزیدند اصرار و را قطع نمایند طالبان لوکنتر تحت مناطق بھکمک  کھ شد خواھند
 قرار طالبان سلطۀ تحت کشور از مقدار چھ اینکھ بھ توجھ با. کمک نکرده اند" طالبان" مناطق
تا بھ شکل مأیوسانھ  گردد"شتر دیدی، ندیدی" استفاده  باید از پالیسی، کار دو رویی است این دارد،

 با آنان ھمکاری نمی کنند.   طالبان کھ گردد وانمود کھ حالی دربھ خدمات مورد نیاز کمک شود، 
 

 طالبان با تعامل دفاع خودی از سیاست ھای موجود تمویل کنندگان را در ماھیت ھا بحث این
ھا نگرانی خود را از این گزارش ابراز کردند کھ منجر بھ اتھام "تمویل  بسیاری. کند می برجستھ

 ھای مراقبت بھ . قطع کمکشد خواھد مشابھ تحریفات مکاتب طالبان" از سوی تمویل کنندگان یا
 افغانستان در را جامعۀ جھانی ۀانساندوستان اھداف و انکشافی اھداف تنھا نھ تعلیمی یا صحی

ً  بلکھ کند،می تضعیف  مھاجرت و تغییر مکان موجب احتماالً  رساند، می آسیب ھا افغان بھ عمیقا
پیشرفت  از بسیاری و را بھ تعویق خواھد انداخت صلح مذاکراتھر نوع  بیشتر خواھد گردید،

 را بی اثر خواھد ساخت.  2001 سال از دولتی خدمات در گذاری سرمایھ و ھای اداری
 

یک تمویل کننده می تواند در  کھ است ممکن کار بدترین قطع کمک: یک مسئلھ باید واضح باشد
انکشافی تنھا نھادھایی  ھای وزارتخانھو ارائھ خدمات  کھ این بھ توجھ با. دھد انجام افغانھا حق

 دولت رایب ھمچنین امر ایناست کھ حضور خود را بھ طور کلی در مناطق طالبان حفظ کرده اند، 
 در مسائل این نداشتن ارتباط با طالبان در ،تمام خواھد شد. بھ ھر حال زیان آور بسیار افغانستان

 .کنند تنظیم را مقررات تا ه استداد اجازه آنھا بھ نھایت
 

 ند،ا محدود مذاکره پارامترھایمذاکره است.  قابلی از یافتھ ھای واضح این است کھ ھمھ چیز یک
 جوامع یا و خود برای خوبی شرایط قادر بھ استفادۀ خوب از نیرو و معاملھ باشند، کھ کسانی اما

 در. ھستند افغان امدادرسانی کارمندان یا  افراد ملکیمعموالً  این نوع افراد. آورند می دست بھ شان
 و قدرتمندتر خدمات، بر تأثیرگذاری و لوکنتر اعمال برای خود ھای تالش در طالبان حال، عین

بھ شکل  جھانی جامعھ و حکومت ،بھ نظر می رسد کھ مؤسسات امداد رسان. شوند می ژیکتریسترات
 در برخورد با طالبان ضعیف و نیستند آماده بھ ھیچ وجھ ھستند،بی خبر  تحوالت این از کننده نگران
این کار با وجود نفوِذ در حال افزایش طالبان بر برنامھ ھای کمک رسانی و حکومتی درین . ھستند

مؤسسات  ویژه بھ( بازیگران این با دنخواھ میبھ دالیل متعدد  طالبان عرصھ صورت می گیرد.
 در مشارکت از ناآن کھ نجکاوی استجای ک بنابراین د،نکن صحبت) ھا ماتودیپل و امدادرسانی

 نحو بھ مؤسسات امدادرسانی اگر ی مراقبت از آنھا را دارند.ادعا آشکارا کھامتناع ورزند  مسائلی
 تأثیر طالبان ھای سیاست بر وانستندتمی احتماالً  ،می شدند وارد گفتگو ژیکیسترات و منسجم

 آنھا آیا کھ است این الؤس اکنون. شود میآموزش نیز شامل  کلیدی مسائل امر ایندر . بگذارند
 ؟داشت خواھند کار این انجام بھ تصمیم
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