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صدای امریکا
با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

عمده ترین مشکالت حقوق بشر افغانستان در گزارش وزارت خارجه امریکا
حوت ۱۳۹۵ ,۱۴
 قدیر مشرف  -واشنگتن

وزارت خارجه ایاالت متحده

تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:
طوریکه در راپور ضمیمه از صدای امریکا مطالعه می گردد ،در پهلوی ازیاد گوناگون خشونت ها بر مردم
مظلوم افغانستان ،تا حدی که برای حکومت و دستگاه قضایی میسر است ،بازخواست و برقراری عدالت در
زمینه صورت نمی گیرد؛ طوریکه میزان باال رفتن خشونت معکوسا ً متناسب است به روش مصلحت گرایی و
اغماض در تعقیب و مجازات عامالن جنایاتی که بصورت روز افزون بر افراد ملت واقع می شود .البته در
پهلوی هزاران مظالمی که دامن گیر مردم در افغانستان امروزی است ،بیشترین ستم بر زنان و کودکان عارض
میگردد و البته کمرسی در اجرای قانون و پیگرد قضایی در احوال زار آنان هم از یک سو باعث پامال عدالت
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اجتماعی میگردد و از جانب دیگر سبب تشجیع و تشویق هرچه بیشتر خشونت های غیر انسانی از جانب عامالن
آن در احوال آن بی دفاعان اجتماع ویران افغانی میشود.
گرچه راپور های ساالنۀ مؤسسات خیریۀ بین المللی فعال در افغانستان ،دردی را در راه بهبود و تخفیف خشونت
ها و جنایات در مملکت دوا نمی نمایند ،ولی اقالً اعالم و نشر چنین اخباری سبب توجه و آگاهی در داخل و
خارج کشور میگردد .طوریکه خبر دیروز صدای امریکا مشعر است ،حکومت دونالد ترمپ در پهلوی کجروی
ای متفرقه ،از نشر خبر توسط وزیر خارجۀ جدید هم جلوگیری نموده و خبر را بسیار خاموشانه راپور داده است.
در راپور همچنان از حال زار زنان و حبس و مجازات غیر قانونی بر آن مظلومان و وضع أسف بار محابس هم
تشریح گردیده است .البته بصورت عموم عدم بازخواست مجرمین از جانب اولیای مسئول دولتی انگیزۀ بسیاری
از جنایات در افغانستان بوده است.
نظر به راپور در پهلوی خشونت های متفرقه البته حمالت سخیفانۀ انتحاری ،استعمال بم و مین گزاری ها را از
جانب گروپ های از خدا بیخبر که بیشترین تاوان را بر غیر نظامیان عارض میگردد ،نباید فراموش نمود:

عمده ترین مشکالت حقوق بشر افغانستان در گزارش وزارت خارجه امریکا
عمده ترین مشکل حقوق بشر افغانستان ،خشونت گسترده به شمول حمالت بدون تبعیض و کورکورانه توسط
گروه های شورشی مسلح بر افراد ملکی در آن کشور می باشد.
وزارت خارجه ایاالت متحده در گزارش  ۲۰۱۶خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور های جهان ،با ذکر
این مطلب اذعان می دارد که گروه های شورشی مسلح افراد وابسته به دولت افغانستان را می کشند و نیرو های
حکومتی بازداشت شدگان را مورد شکنجه و آزار قرار می دهند.
بر اساس این گزارش ،بی توجهی گسترده به تطبیق قانون و پاسخگویی اندک برای آنانیکه حقوق بشر را نقض
کرده اند صورت گرفته و خشونت های هدفمند و تبعیض محلی اجتماعی علیه زنان و دختران هنوز هم در
افغانستان وجود دارد.
از سایر تخطی های حقوق بشر در افغانستان نیز در این گزارش تذکر رفته که شامل کشتار های بدون محاکمه
توسط نیرو های امنیتی ،تحقیقات غیر موثر حکومت در مورد سؤ استفاده و شکنجه توسط نیرو های وفادار به
حکومت افغانستان می باشد.
این گزارش به وضعیت نامناسب زندان ها ،بازداشت و توقیف خودسرانه به شمول زنان به اتهام ارتکاب جرایم
اخالقی ،فساد و ضعف دستگاه قضایی ،نقض حریم خصوصی ،وضع محدودیت بر آزادی بیان ،مطبوعات و
مذهب نیز اشاره کرده است.
براساس این گزارش فساد فراگیر دولتی ،ازدواج های زیر سن و اجباری ،سؤاستفاده از کودکان به شمول سؤ
استفاده جنسی ،قاچاق افراد به شمول مجبور ساختن آنان به کار اجباری از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان
یاد شده است.
برعالوه ،در گزارش وزارت خارجه امریکا از موجودیت تبعیض علیه افراد دارای معلولیت ،تبعیض علیه اقلیت
های ق ومی ،تبعیض اجتماعی ،نژادی ،مذهبی ،جنسیتی ،تبعیض علیه گرایش های جنسی و مصابین ایچ آی وی
ایدز و نقض حقوق کارگران به شمول کار توسط کودکان در افغانستان نیز ذکر شده است.
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در این گزارش بی احترامی گسترده به تطبیق قانون و مصئونیت از مجازات برای مقام هایکه حقوق بشر را
نقض می کنند ،از مشکالت جدی در افغانستان عنوان شده است.
وزارت خارجه ایاالت متحده می نگارد که حکومت افغانستان سؤ استفاه و نقض حقوق بشر را توسط افراد
حکومتی به شمول نیرو های امنیتی ،به طور مداوم و موثر مورد پیگرد قرار نداده است.

طالبان و سایر گروه های شورشی:
نقض حقوق بشر توسط طالبان و گروه های مسلح مخالف دولت ،بخش دیگری این گزارش ساالنه وزارت خارجۀ
امریکا را در مورد افغانستان تشکیل می دهد.
در این بخش گزارش آمده است که گروه طالبان و سایر جنگجویان ضد حکومت افغانستان با استفاده از روش
های کورکورانه و بدون تبعیض مانند تعبیۀ بم های کنار جاده ،جاسازی بم در وسایط ،انجام حمالت انتحاری،
حمالت راکتی و مسلحانه به کشتن نیرو های امنیتی افغان ،افراد ملکی و خبرنگاران ادامه می دهند.
وزارت خارجه ایاالت متحده اذعان داشته که ماموریت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما  ۶۱فیصد تلفات افراد
ملکی را که شامل  ۱۵۶۹کشته و  ۱۵۷۴زخمی می شود ،به عامالن غیر وابسته به دولت نسبت داده است.
در این گزارش از طالبان به عنوان گروهی یاد شده که از میان کودکان سرباز گیری کرده و از آنان برای انجام
حمالت انتحاری ،بمی و حمل سالح استفاده می کنند.
همچنان تذکر رفته که سایر گروه های ضد دولتی ساکنان قریه ها ،خارجی ها ،مأمورین ملکی و مأمورین سازمان
های صحی و غیر دولتی را مورد تهدید ،سرقت ،اختطاف و حمالت قرار داده اند.
آنچه در این گزارش تاکید شده اینست که مقامات حکومت افغانستان نیز در بسیاری موارد نقض حقوق بشر،
تحقیقات و پیگرد قانونی را به گونه موثر انجام نداده است .وزارت خارجه ایاالت متحده همچنین در این گزارش
از عدم برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی افغانستان انتقاد کرده است.

انتقاد از نشر خاموشانه گزارش حقوق بشر وزارت خارجه:
وزارت خارجه ایاالت متحده در گذشته گزارش ساالنه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان با حضور
وزیر خارجه آن کشور و به گونه علنی به نشر می سپرد .اما امسال ،نشر خاموشانه این گزارش انتقاد شدید گروه
های حامی حقوق بشر را برانگیخته است.
گزارش ساالنه وزارت خارجه ایاالت متحده روز جمعه خالف سال های گذشته ،بدون حضور وزیر خارجه
امریکا نشر گردید .ریکس تیلرسن ،وزیر خارجه ایاالت متحده نخواست این گزارش را شخصا ً نشر کند.
در حکومت های گذشته ،چه دموکرات و چه جمهوریخواه ،شخص وزیر خارجه این گزارش را طی مراسم ویژه
نشر می کرد.
این گزارش که به دستور کانگرس ایاالت متحده ساالنه توسط وزارت خارجه امریکا تهیه می شود ،بیانگر
وضعیت حقوق بشر در حدود  ۲۰۰کشور و قلمرو می باشد.
پایان
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