مقدمه
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در پانزدهم آگست  ،2021قضایای نقص حقوق برشی و خشونت علیه
غیرنظامیان در این کشور افزایش یافته اند .با تشدید خشونت ها و تبعیض سیستامتیک طالبان علیه زنان در خصوص
مشارکت سیاسی ،افغانستان اکنون جزو ده کشور درگیر جنگ سازمان  ACLEDدر سال  2022میباشد .رسکوب آزادی بیان
و محدودکردن رسانه های جمعی توسط طالبان ،رشایط گزارش دهی از این خشونت ها را دشوار کرده است ،و نهادهای
نظارتی و دیده بان ها را مجبور کرده شیوه کاری خود را تغییر داده و با رشایط سخت کنونی خود را سازگار کنند تا حوادث
امنیتی را پوشش خربی دهند.
این گزارش میکوشد تا چالش های مربوط به گزارش دهی در هفت ماه پس از سقوط کابل را بررسی کند .این گزارش اشارهای
به سهم دیدهبان صلح افغان در سیستم معلوماتی  ACLEDخواهد داشت ،و تغییرات بوجود آمده در نحوهء منبع یابی و
گزارشدهی خود را بررسی خواهد کرد .این تحقیق مروری بر نربدهای طالبان با نیروهای مقاومت و داعش ،و همچنان
درگیری های درونی طالبان خواهد داشت .این اطالعات را میتوان برای دانسنت میزان انسجام درونی طالبان ،که از یک
گروه شورشی به یک دولت تبدیل شده اند ،بکار برد.

معارفه با ’سازمان معلومات وقایع و مناقشات مسلحانه‘ و’دیده بان صلح افغان
سازمان معلومات وقایع و مناقشات مسلحانه ( )ACLEDخشونت های سیاسی و اعرتاضات را در رستارس جهان دنبال می کند
و با اتکا به طیف وسیعی از منابع خربی موثق و سازگاری با رشایط و تحوالت سیاسی ،حوادث امنیتی افغانستان را گزارش نیز
میدهد .متامی این حوادث از اول جنوری  2017تا اکنون در سیستم اطالعاتی این سازمان ثبت شده اند.
دیده بان صلح افغان ( )APWنیز یک نهاد نظارتی از جنگ است که در سال  2020تأسیس شد .این نهاد با استفاده از شبکه
وسیع رسارسی خربنگاران خود بر تحوالت افغانستان نظارت کرده ،و از اعرتاضات ،قضایای نقض حقوق برشی و سایر
رویدادهای امنیتی گزارشات موثق تهیه میکند.
سازمان  ACLEDو دیده بان صلح افغان در فربوری سال  2021مشارکت خود را رسامً آغاز کردند.

تغییر منابع خربی پس از سقوط کابل
کسب اطالعات و تهیه گزارش از حوادث امنیتی و خشونتهای سیاسی و اعرتاضات پس از به قدرت رسیدن طالبان به چالش
بزرگی تبدیل شده است؛ اکرثیت رسانه های محلی سقوط کردند و یا توسط طالبان سانسور میشوند .براساس آمار فدراسیون
بین املللی ژورنالیستان در فربوری  ،2022بیشرت از سه صد رسانه در افغانستان بعد از سقوط افغانستان بسته شده اند.
رسانههایی هم که فعالیت دارند دست به سانسور میزنند و توانایی گزارش دهی از حقیقتهای موجود را ندارند .ژورنالیستانی
هم که گزارشاتی در مخالفت با طالبان نرش میکنند مورد تهدید ،شکنجه و یا زندانی میشوند.
ACLED | APW | 1

طبق یافتههای ما (شکل ذیل) ،خشونت علیه خربنگاران در حکومت طالبان به اوج خود رسیده است .ژورنالیستان هنگام پوشش
تظاهرات ضدطالبان ،به ویژه اعرتاضات تحت رهربی زنان ،هدف حمله طالبان قرار گرفته اند و قضایای لت و کوب و حمله به
خربنگاران در جریان تظاهرات ماه سپتمرب سال  2021افزایش چشمگیری داشته اند (رنگ آبی روشن در شکل ذیل).

به دلیل رسکوب آزادی بیان و محدودیت ژورنالیستان ،نهادهای نظارتی و دیده بان ها نیز مجبور به تغییر شیوه گزارشدهی و
منبع یابی خود شده اند .سازمان  ACLEDنیز خود را با وضعیت رسانهای حاکم وفق داده و با افزودن منابع رسانهای سنتی
محلی و رسانههای مدرن ،بهویژه شبکه های اجتامعی ،حیطه پوشش خود را گسرتش داده است .این سازمان مشارکت
تنگاتنگی با دیده بان صلح افغان داشته است .دیده بان صلح همچنین نحوه گزارشدهی و منبع یابی خود را در پرتو رشایط
سخت رسانه ای فعلی تغییر داده است .این بخش گزارش عمدتاً به این تغییرات خواهد پرداخت.

ترکیب رسانههای مدرن و منابع خربی به زبان های محلی
سازمان  ACLEDاطالعاتش را به گونه متفاوتی از رسانه های اجتامعی کسب می کند .برای کسب اطالعات موثق ،ما منابع
خربی اعم از حسابهای کاربری افراد در رسانههای اجتامعی افغانستان را مورد بررسی قرار میدهیم .بررسی مداوم این
حسابهای کاربری نیز دشوار است زیرا اغلب آنها بطور موقت فعال هستند و به اطالعات همه آنها منیتوان اعتامد کرد .ما
همچنان میکوشیم از منابع خربی بیشرت و موثق تر در رسانه های اجتامعی استفاده کنیم.
وقتی ژورنالیستها و نهادها از یک حساب کاربری دومی در یک شبکه اجتامعی دیگر اطالعاتی را به اشرتاک میگذارند ،ما
حساب اولی آنها را مورد ارزیابی قرار میدهیم .ما از آگاهان محلی نیز برای تصدیق این حسابهای کاربری و نیز حساب های
مشابه کمک میگیریم .حسابهای جدید مبدت چهار هفته بطور آزمایشی تست میشوند تا میزان اعتبار و گرایشات این منابع،
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و مبوقع بودن و تعداد گزارشات شان بررسی شوند .سپس تعیین میکنیم کدام منابع باید شامل ’سیستم بررسی هفتگی‘
منابع خربی شوند .در حال حارض ،ما از بیست و چهار حساب کاربری در رسانههای اجتامعی استفاده میکنیم؛ درحالیکه
لست ما قبالً فقط حاوی تعداد کمی از منابع اعم از چند روزنامه و شبکه تلویزیونی بود.
در تهیه خربها و گزارشات ،تشخیص گرایشات منابع خربی و تصدیق میزان صحت اطالعات آنها از اولویتهای کاری ما بوده
است .مثالً ،حساب توییرتی جبهه مقاومت ملی همیشه تلفات بیشرتی نسبت به منابع دیگر گزارش میدهد؛ دربعضی
موارد حتی ادعا دارند که یک درگیری بیش از صد تلفات داشته است .برای کاهش احتامل این ادعاهای مبالغه آمیز ،ما با
کمک متخصصین یک روش خاص برای حسابهای توییرتی جبهه مقاومت ترتیب دیده ایم.
ما از رسانه های سنتی به زبان های دری ،پشتو و عربی ،و حتی از خربگزاری های کوچک ،نیز برای کسب اطالعات استفاده
میکنیم .اکرث وقایع ثبت شده در سیستم اطالعاتی ما ،برپایهء گزارشات وبسایتهای زبان محلی هستند ،و نه آژانس های
خربی بزرگ .استفاده از منابع خربی با زبانهای محلی ،ما را در پوشش خربی کامل و مداوم یاری منوده است.

تقویت دیده بان های محلی
سازمان  ACLEDبرای پوشش وقایع پنهان و گزارش ناشده از رشکای محلی خود مدد میگیرد .دیده بان صلح افغان همکار
محلی ما است که فعالیت هایش را در پرتو رشایط سخت رسانه ای فعلی بطور متفاوت گسرتش داده است .این نهاد نظارتی
بعد از یک وقفهء چندماهه در ماه دسمرب  2021مجدا ً آغاز بکار کرد و تابحال بیش از هشتصد حوادث امنیتی را گزارش
داده است .دیدهبان صلح افغان دارای یک شبکهء وسیع از منابع خربی موثق در رستارس سی و چهار والیات افغانستان است
و درنظر دارد منابع خربی خود را در متامی  421ولسوالی کشور گسرتش دهد .منابع خربی این نهاد شامل ژورنالستان،
فعالین مدنی ،مقامات دولت سابق ،و مرشان قومی و دیگر افراد هستند.
دیده بان صلح افغان نظارتش بر رسانه های اجتامعی را نیز افزایش داده است و درحال حاظر بیش از یکصدوبیست منابع
رسانه ای ،بشمول بیست وچهار وبسایت خربی و یکصد حساب توییرتی و فیسبوکی ،را تعقیب میکند و با برخی از
حسابهای کاربری که با آمدن طالبان متوقف شدند نیز در ارتباط است .این دیده بان همواره متوجه اطالعات نادرست و
پروپاگندا بخصوص از طرف طالبان نیز بوده است و منابع خربی را به دقت بررسی میکند تا از درستی رویدادهای گزارش
شده اطمینان حاصل کند.
یکی از چالشهایی که دیده بان صلح با آن مواجه بوده است ،تعیین زمان نرش حوادث گزارش ناشده است؛ اغلب خانواده ها
پس از یک حادثه امنیتی از شدت ترس سکوت اختیار می کنند .بطورمثال ،در قضایای که طالبان یک غیرنظامی را دستگیر
میکنند ،خانوادههای این افراد از ترس به رسانهها اطالع منیدهند و فقط از بزرگان قومی برای رهایی این افراد کمک
میگیرند .این خودسانسوری مانع گزارشدهی مبوقع میشود .اما دیده بان صلح افغان با ارتباط مداوم با منابع ،این رویدادها را
زمانی منترش میکند که هیچ خطری جان این خانواده ها را تهدید نکند.
بدلیل این تأخیر در گزارش دهی ناشی از مشکالت امنیتی ،دیده بان صلح افغان از یک سیستم جستجوی خاص برای جمع
آوری اطالعات استفاده میکند .اواخر ماه فربوری و اوایل مارچ امسال ،این نهاد نزدیک به هفتاد رویداد امنیتی از ماههای
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قبل را در سیستم اطالعاتی خود ثبت کرد .همچنان دیده بان صلح برای حفظ امنیت منابع خربی و کارکنانش ،آنها را تشویق
میکند تا بصورت ناشناس و با نام مستعار گزارش دهند تا از گزند طالبان درامان باشند .این روش باعث شده تا حوادث
امنیتی که هرگز امکان گزارش آن نبود پوشش داده شوند.

رویدادهای جدید پس از افزودن گزارشات  APWدر سیستم اطالعاتی ACLED
هامنطور که ذکر کردیم ،سازمان معلومات وقایع و مناقشات مسلحانه با تغییر اسرتاتژی خود ،یک سیستم اطالعاتی دقیق و
به روز را که منعکس دهنده متام مناقشات سیاسی در افغانستان است را ایجاد کرده است .همکاری با دیده بان صلح افغان
پس از سقوط کابل نیز توانایی  ALCEDرا برای پیگیری بهرت خشونت ها علیه غیرنظامیان تقویت کرده است؛ چنانکه ،بیش از
بیست فیصد رویدادهای ثبت شده این سازمان توسط دیده بان صلح گزارش شده اند .این درحالیستکه افزایش خشونت علیه
افراد ملکی ،به ویژه خشونت سیاسی علیه زنان ،در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره یک نگرانی عمده برای بسیاری
ها بوده است.
بدون گزارشات دیده بان صلح ،ما شاهد کاهش در ارقام خشونت علیه غیرنظامیان توسط همه عوامل در ماه جنوری 2022
بوده ایم .اما با افزودن گزارشات این دیده بان ،شاهد افزایش قضایای خشونت در همین ماه هستیم (به ارقام ذیل مراجعه
شود).

پیگیری

خشونت ها علیه غیرنظامیان
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از زمان سقوط کابل ،غیرنظامیان همچنان مورد هدف طالبان و دولت اسالمی (داعش) و نیز گروه های مسلح ناشناس قرار
گرفته اند .طالبان عامل اصلی این خشونت ها بوده اند .آنها بیش از نیمی از خشونتهای ثبت شده در سیستم اطالعاتی
 ACLEDاز پانزدهم اگست را مرتکب شده اند (رنگ نارنجی شکل ذیل).

غیرنظامیان به دلیل مسلک ،قومیت و مذهبشان مورد هدف قرار گرفته میشوند .مهمتر از همه ،مقامات دولتی و نیروهای
امنیتی سابق مورد هدف قرار گرفته اند ،بطوریکه حدود سی فیصد خشونتهای طالبان از پانزدهم اگست  2021علیه این
افراد بوده است .بسیاری هم دستگیر شده و اجازه ارتباط با هیچکس را نداشته اند (دیده بان حقوق برش 30 ،نومرب .)2021
خانواده های آنها نیز با آزار و اذیت روبرو هستند .بطور مثال ،طالبان برادر یک افرس ارشد امنیتی را زمانیکه خود آن افرس را
پیدا نکردند کشتند .این افرس سالهای گذشته در خط مقدم جنگ علیه نیروهای طالبان جنگیده بود (شفقنا ،یکم مارچ
.)2022
طالبان اقلیتهای قومی حامی دولت قبلی را نیز مورد هدف قرار داده و زمینهای آنها را به زور ترصف کردهاند؛ هزارهها،
ازبکها و تاجیکها به دلیل مشارکت در ائتالفهای ضدطالبانی در دهه  1990مورد هدف طالبان قرار گرفته اند (گاندهرا،
نهم دسمرب  .)2021طالبان به غصب زمینهای مردم و توزیع آنها به حامیان شان ،ازجمله قبایل پشتون ،متهم هستند (دیده
بان حقوق برش 22 ،اکتوبر .)2021
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پس از سقوط افغانستان ،دومین عامل خشونتها علیه غیرنظامیان گروه های مسلح ناشناس بوده اند .در پانزدهم اگست
سال  ،2021حدود سی و نه فیصد خشونت های ثبت شدهء  ACLEDاز سوی گروه های مسلح ناشناس انجام شده اند .این
خشونت ها شامل حمالت مسلحانه ،اختطاف و ترور هستند .گروههای مسلح هنگام هدف قراردادن غیرنظامیان ناشناس
باقی میامنند تا از خشونتها و پیامدهای بعدی آن در امان باشند ( ،ACLEDنهم اپریل .)2015

خشونت های سیاسی علیه زنان پس از سلطه طالبان
از زمان بقدرت رسیدن طالبان و بادرنظرداشت تعصب سنتی آنها علیه حقوق زنان و دخرتان ،نگرانی ها از افزایش خشونت
سیاسی علیه زنان زیاد شده اند .عقاید رسسخت دینی طالبان این خطرات و خشونت ها را شدت میدهند .پس از سلطهء
این گروه شورشی بر افغانستان ،تظاهرات زیادی علیه طالبان و در حامیت از حقوق زنان و دخرتان مکتبی برگزار شده اند.
سازمان  ACLEDبیش از هشتاد تظاهرات تحت رهربی زنان را از زمان سلطه طالبان ثبت کرده است .درحالیکه در سال
 2021قبل از بقدرت رسیدن طالبان ،تنها سه تظاهرات این چنینی برگزارشده بود.
بسیاری از فعاالن زن فقط بخاطر رشکت در این تظاهرات مورد هدف قرار گرفته اند .بطورمثال ،در هجدهم جنوری امسال،
یک فعال جامعه مدنی پس از یک تظاهرات ضد طالبان توسط افراد مسلح ناشناس در نزدیکی خانهاش در شهر مزاررشیف
کشته شد .روز بعد آن تظاهرات که به مخالفت با حجاب اجباری برگزار شده بود ،نیروهای استخباراتی طالبان به خانه
چندین فعال حقوق زن در کابل یورش بردند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازداشت کردند .طبق آمار رسانه ها ،یک
زن فعال به شدت مورد رضب و شتم طالبان قرار گرفته بود (تلویزیون باغی 20 ،جنوری .)2022
علیرغم رسکوب طالبان ،بسیاری از زنان شیوهء اعرتاضات خود را تغییر دادند .آنها تظاهرات شان را طوری طراجی میکردند
که بتوانند برسعت پراکنده شوند و از نفوذ جاسوسان طالبان در گروه هایشان اطمینان حاصل میکردند ( ،France24نهم
فربوری  .)2022زنان همچنین در مکانهای بسته مانند خانههایشان تظاهرات برپا میکردند .در این اعرتاضات خانه گی ،زنان
شعارهای اعرتاضی را در دست گرفته و سخرنانی میکردند ،که پس از ضبط با رسانه ها به اشرتاک گذاشته میشد (گاندهرا،
هشت دسمرب  .)2021سازمان  ACLEDبیش از بیست تظاهرات خانهگی را از اواخر نومرب سال  2021ثبت کرده است.
با اطالعات و گزارشات دیده بان صلح افغان ،پیگیری خشونت های سیاسی علیه زنان منسجم تر شده است .با افزودن
گزارشات این دیده بان در سیستم اطالعاتی مان ،تعداد خشونتهای سیاسی علیه زنان در سال  2022دوبرابر میشوند که به
رنگ نارنجی کمرنگ وآبی روشن در شکل زیر مشخص شده اند.
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سازمان  ACLEDاز زمان آغاز فعالیتش در سال  ،2017بیشرتین خشونتهای سیاسی علیه زنان را در ماه های جنوری و
فربوری سال  2022ثبت کرده است .بیش از  75فیصد این خشونتها ،از پانزدهم مارچ سال قبل تا ماه ،توسط طالبان انجام
شده اند ،و  25فیصد دیگر توسط مهاجامن ناشناس ارتکاب یافته اند .میزان خشونتهای سیاسی حکومت طالبان علیه زنان
بسیار بیشرت از قضایای خشونت توسط دولت سابق افغانستان در سالهای گذشته ثبت شده در  ACLEDهستند .طبق
دادههای این سازمان (شکل باال) ،زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با خشونتهای فزاینده ای روبرو هستند.

الگوهای رسارسی خشونت علیه غیرنظامیان
الگوهای خشونت علیه غیرنظامیان در هر والیت افغانستان متفاوت است (اینجا کلیک کنید) .طبق یافته های ،ACLED
والیات کابل و ننگرهار و قندهار شاهد باالترین سطح خشونت علیه غیرنظامیان از پانزدهم آگست  2021بوده اند (به نقشه
زیر مراجعه شود) .طالبان ،زادگاه طالبان ،و کابل بزرگرتین شهرهای افغانستان هستند و شاهراه مواصالتی بین این دو والیت
مدتهاست شاهد خشونت بوده است (واشنگنت پست ،بیستم دسمرب  .)2021والیت ننگرهار واقع در رشق افغانستان مرکز
گروه تروریستی داعش تلقی میشود و این گروه تکفیری همواره غیرنظامیان را در این والیت مورد هدف قرار می دهد.
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با رسکوب رسانه های جمعی ،گزارشدهی در والیات بسیار دشوار شده است .الگوهای خشونت علیه غیرنظامیان تا حدی
تابع از گزارشدهی موجود است .خشونت ها در والیات بسیار بیشرت از آنچه گزارش میشوند هستند .رسانهها در والیات
مجبورند قبل از نرش گزارشات از مقامات طالبان اجازه نرش بگیرند که نهایتاً مجبور به سانسور میشوند (شبکه تحلیلگران
افغانستان ،و دیده بان حقوق برش ،هفتم مارچ  .)2022طالبان نیز مانع نرش هرگونه اطالعات و گزارشات بر خالف حکومت
شان میشوند.
گرچه حوادث امنیتی در برخی والیات در مقایسه با سایر والیات کمرت است ،اما بسیاری از والیات پس از سلطهء طالبان
شاهد افزایش خشونت علیه غیرنظامیان بوده اند .در شامل کشور که کانون مقاومت ضد طالبان بوده است ،والیات تخار و
بغالن افزایش قابل توجهی در خشونت علیه غیرنظامیان در ماه های اول سال داشته اند .طبق دادههای دیده بان صلح افغان،
این نوع خشونت ها در والیت تخار در ماه جنوری و در بغالن در ماه فربوری امسال افزایش یافته اند (به شکل زیر مراجعه
شود) .این افزایش خشونت ها همزمان با افزایش درگیریها بین طالبان و گروه های مقاومت ضدطالبان در این والیات بوده
اند و اکرث حمالت علیه افراد ملکی پس از این درگیری ها صورت گرفته اند .طالبان پس از یک درگیری مسلحانه به خانه
های غیرنظامیان هجوم میبرند و افراد غیرنظامی را به اتهام همکاری با گروههای مقاومت دستگیر می کنند.
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پیگیری ظهور گروه های مقاومت ضد طالبان ،نربد داعش و طالبان ،و کشمکش داخلی طالبان
جبهه مقاومت ملی و نیروهای نو ظهور ضد طالبان
گروههای مقاومت متعددی پس از بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان ظهور کرده اند .مهمرتین این گروههای ضدطالبانی،
جبهه مقاومت ملی است که در درهء پنجشیر توسط پرس احمد شاه مسعود ،رهرب مقاومت در برابر طالبان در دهه ،1990
تشکیل شد (دیپلومات ،پانزده دسمرب  .)2021جبهه مقاومت ملی در والیات شاملی کشور ازجمله پنجشیر ،کاپیسا ،بغالن و
پروان به مبارزه مسلحانه و حمالت علیه طالبان پرداخته است (نقشه زیر را مشاهده کنید) .جنگهای بین این جبهه و گروه
طالبان در ماه های جنوری و فربوری  2022افزایش زیادی داشتند .دیده بان صلح افغان دهها درگیری این چنینی را ،با
استفاده از بعضی منابع در جبهه مقاومت ،گزارش داده است .افزودن گزارشات این دیده بان به سیستم اطالعاتی سازمان
 ACLEDکمک میکند تا وابستگی کمرتی به منابع خربی با گرایشات جانبدارانه داشته باشد.
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عالوه بر جبهه مقاومت ملی ،گروههای مسلح جدید ضدطالبان دیگیری نیز ظهور کردهاند ،اگرچه اطالعات محدودی در
مورد ظرفیت عملیاتی این گروهها وجود دارد .از بیست و پنجم مارچ امسال ،سازمان  ACLEDشش گروه از این قبیل را ثبت
کرده است که فقط یکی از آنها توسط دیده بان صلح گزارش شده است .این گروه ها حمالتی را علیه طالبان انجام داده و
تلفاتی بر آنها وارده کرده اند.
بطور مثال ،گروه "بربهای آزادی ترکستان" در هفتم فربوری  2022در شهر شربغان والیت جوزجان حمله ای را علیه طالبان
انجام دادند .در همین ماه (نقشه باال را ببینید) ،گروهی به نام "جبهه آزادی افغانستان" در شامل افغانستان ظهور کرد و از
آن زمان حمالتی را علیه نیروهای طالبان در تخار ،کاپیسا و پروان انجام داده است (توئیرت جبهه مقاومت ،پانزده مارچ
 .)2022اخیرا ً گروه "جنبش آزادیخواه افغانستان" تحت رهربی پشتونها در رشق افغانستان ظهور کرده است (توئیرت آماج
نیوز 23 ،فربوری  .)2022این گروه یک تحول عمده محسوب میشود ،زیرا مقاومت مسلحانه علیه طالبان عمدتاً توسط غیر
پشتون ها رهربی میشده است .باید دید این گروه ها تا چه حد فعال خواهند بود.
برخی گروههای مقاومت ضدطالبان هنوز ناشناس هستند .آنعده افرادی که با جبهه مقاومت ملی اعالم وفاداری کردهاند،
حساب کاربری مستقل و فعالیتهایشان توسط حسابهای توییرتی جبهه مقاومت گزارش شده است (توئیرت جبهه مقاومت،
نوزده نومرب  .)2022گروه های دیگری هم هستند که با جبهه مقاومت ارتباطی ندارند اما این جبهه فقط فعالیتهای برخی از
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این گروه ها را گزارش داده است .سازمان  ACLEDو دیده بان صلح افغانستان میکوشند تا ظهور و فعالیت گروههای ضد
طالبان را پیگیری و رصد کنند.

نربدهای داعش و طالبان
حمالت داعش در افغانستان پس از سقوط کابل منجر به درگیری های پیاپی با طالبان شده است .فعالیتهای داعش عمدتاً
در والیات کابل ،کرن و ننگرهار در رشق افغانستان متمرکز است (نقشه ذیل را مشاهده کنید) .سازمان  ACLEDفعالیتهای
داعش را در مقیاس کم در شامل و غرب افغانستان نیز ثبت کرده است .خشونت علیه غیرنظامیان توسط داعش اخیرا ً
دروالیت فراه نیز گزارش شده است .سازمان  ACLEDقبالً هیچ حمله داعش را در فراه ثبت نکرده بود.

داعش در والیات قندهار و پکتیا نیز فعالیتهای تروریستی خود را آغاز کرده است .در اوایل جنوری امسال ،این گروه
اعالمیههایی را در سپین بولدک قندهار توزیع کرد و به مردم هشدار داد که از طالبان حامیت نکنند و وعده سپردند که
کنرتول منطقه را بدست خواهند گرفت .در اواخر دسمرب  ،2021طالبان به چهار مخفیگاه داعش در شهر قندهار حمله
کردند و شش داعشی را کشتند .دو نیروی طالبان نیز در این حمله زخمی شد .در اوایل ماه مارچ ،دو منازگزار در یک
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مببگذاری در یک مسجد در منطقه خاروتو ولسوالی پتان والیت پکتیا کشته شده و شش تن دیگر نیز زخمی شدند .اگرچه
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت ،اما طبق شواهد این حمله کار داعش بود.
با احتامل حمالت بیشرت داعش در تابستان ،که فصل اصلی جنگ در افغانستان است ،طالبان متوسل به دستگیری های
خودرسانه غیرنظامیان به اتهام ارتباط با داعش شده اند .ولسوالی چمکانی پکتیا ،طالبان چهار عضو یک خانواده را در اواخر
ماه جنوری به اتهام ارتباط با داعش ،درست زمانی که پس از ده سال از ننگرهار به خانه برگشتند ،دستگیر کردند.

کشمکش داخلی طالبان پس از سقوط کابل
عالوه بر مقاومت مسلحانه ،طالبان با کشمکش های داخلی نیز مواجه هستند .بادرنظرداشت اینکه طالبان بدنبال انسجام
داخلی و تثبیت حکومت خود هستند ،این تنشهای داخلی روندی مهم محسوب میشوند ( ،CTC Sentinelنومرب .)2021
سازمان  ACLEDتابحال بیش از سی و سه رویداد مربوط به درگیری بین اعضای طالبان را ثبت کرده است ،که افزایش
چشمگیری را نسبت به دوره قبل از بقدرت رسیدن این گروه نشان میدهد (نقشه زیر را مشاهده کنید) .از این تعداد ،سیزده
رویداد توسط دیده بان صلح افغان در والیات فراه و سمنگان گزارش شده اند .سازمان  ACLEDچنین رویدادهایی را این دو
والیت قبالً ثبت نکرده بود .پوشش خربی دیده بان صلح افغان از درگیریهای داخلی طالبان در این مناطق از اهمیت زیادی
برخوردار است.
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اولین درگیری داخلی بین طالبان که پس از سقوط کابل ثبت شد در اوایل سپتمرب سال  2021در کابل در جریان جلسات
تشکیل کابینه بین نیروهای وفادار به معاون مال عبدالغنی برادر نخست وزیر طالبان و افراد وفادار به خلیل الرحمن حقانی،
یکی از رهربان شبکه حقانی و وزیر مهاجرین طالبان ،رخ داد .شبکه حقانی ،که مدتهاست از طالبان حامیت میکند ،اکنون
صاحب مقامات بلندی در دولت موقت طالبان هستند (جنگ روی صخرهها ،دوازده نومرب  .)2021این درگیریها انعکاس
دهندهی تنشها بین این دو گروه میباشد.
تعدادی از این درگیریها در مناطقی رخ داده اند که جبهه مقاومت ملی در آنجا فعال بوده است (نقشه باال را ببینید) .طبق
ادعاهای جبهه مقاومت ملی ،برخی از فرماندهان محلی طالبان با رسبازان و تجهیزات نظامی خود در اوایل جنوری  2022به
نیروهای مقاومت پیوستند (توئیرت جبهه مقاومت ،ششم جنوری  .)2022برخی از اعضای ناراضی طالبان نیز صفوف طالبان را
در والیت پنجشیر ترک کرده و یا به دلیل پشتون نبودن شان برکنار شده اند (توئیرت منبع ،نومرب 2021؛ توئیرت جبهه
مقاومت 26 ،نومرب .)2021
در همین حال ،درگیری های درونی طالبان نیز به دلیل رقابت ها و کشمکشهای قومی موجود در درون این گروه رخ داده
اند .اگرچه طالبان عمدتاً متشکل از جنگجویان قومیت پشتون هستند ،اما این گروه دارای فرماندهان و اعضای قومیت های
دیگر نیز است .از آنجایی که طالبان پس از به قدرت رسیدن ،اعضای عمدتا پشتون خود را به والیات مختلف منتقل کردند،
تنشهای زیادی بین اعضای رهربی و عساکر طالبان بوجود آمده است (رادیو آزادی 29 ،جنوری  .)2022در ماه جنوری (نقشه
باال) ،تعدادی درگیری بین گروههای طالبان ازبک و پشتون در والیت اکرثیت ازبک فاریاب ثبت شدند (شبکه پناهندگی
اتحادیه اروپا ،دسمرب  .)2020پس از این درگیری ها ،طالبان نیروهای خود را به شهر میمنه برای تامین امنیت فرستادند.
چند روز قبل از این درگیریها ،یک فرمانده طالبان از یک قومندان محلی که زمین های ازبکها دروالیات رسپل را ترصف
کرده بود حامیت کرد .این رویدادها نشان میدهند که سیاستهای طالبان درقبال اقلیتهای قومی باعث بروز تنش بین جناح
های مختلف طالبان شده است.
بیشرتین تلفات گزارش شده از یک درگیری داخلی طالبان در نقطه مرزی با تاجیکستان در ماه جنوری  2022رخ داده است
( ،Interfaxدهم جنوری  .)2022رئیس جمهور تاجیکستان نیز در مورد حضور نیروهای طالبان در امتداد مرز با افغانستان
ابراز نگرانی کرده بود ،اما طالبان این موضوع را رد میکردند (اوراسیا نت 14 ،جنوری  .)2022روابط گروه طالبان با کشورهای
تاجیکستان و ازبکستان بسیار پیچیدهای است؛ زیرا این دو کشور میزبان مقامات سابق دولتی و نظامیانی افغانستان که پس
از بقدرت رسیدن طالبان از افغانستان به آنجا فرار کرده بودند میباشند.

آموخته ها :اهمیت جمع آوری اطالعات تطبیقی
با آغاز دوره جدید حکومت طالبان ،مبنظور پیگیری مدام مناقشات سیاسی در افغانستان باید به یک شیوهء گزارشدهی و
منبع یابی سازگار با رشایط فعلی متکی بود .عدم تغییر و تطبیق اسرتاتژی در تحوالت سیاسی فعلی (هم از نظر الگوهای
مناقشه و هم آزادی مطبوعات) منجر میشود که روندها و حوادث مهم گزارش نشوند .سازمان  ACLEDو دیده بان صلح
افغان نیز با ایجاد تغییرات در سیستم کاری خود ،تصویر واضح تری از مناقشات در افغانستان پس از سقوط کابل را ترسیم
کرده اند .ثبت رویدادی امنیتی درغیر اینصورت هرگز ممکن نبود و این درسی مهم بود که درمورد جمع آوری ،تجزیه و
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تحلیل داده ها باید آموخت .سازمان  ACLEDو دیده بان صلح افغان برای تدوام گزارشدهی از خشونتهای سیاسی و
روندهای اعرتاضی در افغانستان ،بر این رویکرد تطبیقی متکی خواهند بود .از آنجاییکه رسانه های جمعی و مطبوعات در
افغانستان بشدت محدود هستند و ژورنالیستان مورد خشونت قرار میگیرند ،حامیت از فعالیتهای دیده بان های نظارتی
همچون دیده بان صلح افغان امری حیاتی خواهد بود.
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