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 أفغانستان تروما؛ منازعه و بازمنازعه در 
 1 سمیه مروتی 

 * 2حمید احمدی 
 3مهدی ذاکرایان 

 

 چکیده 

پایانی آن در طول چهل سال سؤاالت بسیاری را جنگ و منازعه پایدار در افغانستان و چرایی بی

ل داده های متفاوت وابسته به حوزه مطالعاتی پژوهشگر به این سؤابه اذهان متبادر ساخته و پاسخ

شده است. وجود دولت ناکارآمد و ناکام، ضعف نیروهای امنیتی، بازیگران خارجی، توانمندددی 

های امن، تجارت غیرقانونی و متغیرهای از این دست از زمره های افراطی، وجود پناهگاهگروه

آثار ها بوده و بررسی پرطرفدارترین آن هستند. در این میان ضعف نهاد دولت مبنای اکثر پژوهش

دهنددد مواجهدده مسددتمر بددا جنگ بر مردم افغانستان مغفول واقع شده است. تحقیقات نشان می

خشونت عریان موجب افزایش سطح خشونت در فرد خواهد شد. حال اگددر نردداره و کدداربرد 

خشونت در یک جامعه »عادی« و تبدیل به هنجارهای هویتی گردد دستیابی به صدد ح و ثبددات 

رو، مدعای این نوشتار بر آن است که، یکی از راهکارهای حل ود. از ایندشوار و بعید خواهد ب

منازعه پایدار در افغانستان تقویت دولت، استقرار نرم و همچنین تمرکز روی سددطح خشددونت 

عنوان »ترومددا« و های مخت ف اجتماعی در این کشور است. آنچدده از آن بددهدرونی شده در الیه

 ، ناظر به همین نگاه است.شودهای تروما« یاد می»دولت

 های افراطیشدن خشونت، گروهخورده، افغانستان، عادیدولت تروما، جامعه زخم : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  ساله در افغانستان آسیب جدی به سرمایهجنگ چهل

محل توجه پژوهشگران  پایان در افغانستان  اقتصادی وارد آورده است. چرایی منازعه بی

اما آسیب های اجتماعی از مرکز توجهات  ثباتیهای روانی و بیبسیاری قرارگرفته است 

مانده دور  به  از    (Glaster& Mueller, 2019: 12) اندپژوهشی  را  نوشتار  این  آنچه  و 

متمایز می و  انواع مشابه  نرامی  از منرر جمعیت  منازعه  به موضوع حل  پرداختن  سازد 

قبال  غیرنرا در  »رنج«  تعبیری  به  یا  »تروما«  نرریه  باور است  این  بر  نویسنده  است.  می 

آن به از  آنچه  دارد.  کاربست  قاب یت  آن  شهروندان  یا  افغانستان و  تروما و  دولت  عنوان 

زخم رنج»دولت  دولت  میخورده/  یاد  آن  کشیده«  در  که  است  شرایطی  بر  ناظر  شود 

ر معرض خشونت عریان، جنگ، تجاوز، شکنجه و  طور مستمر دشهروندان یک کشور به

ها در معرض جنگ، ناامنی، تجاوز  ها در طی دههافغان ترورهای سیاسی قرارگرفته باشند. 

اند و درحال حاضر، دورنمایی از بازگشت ثبات و نرم را متصور  و مهاجرت قرار گرفته

موجب کاهش سطح  دهد زیست مستمر در بحران  نیستند. مطالعات روانشناسان نشان می

افراد می»تکانه نوعی که فرد در مواجه با خشونت عریان رفتاری  شود بههای کنترل« در 

می بروز  خود  از  بهعادی  را  آن  و  جداییدهد  بخشی  خود عنوان  زندگی  از  ناپذیر 

راهپذیرد. درچنین شرایطی استفاده از خشونت بهمی نمود    -در هر سطحی  –حل  عنوان 

به زندگی، احتمال پیوستن  یاباجتماعی می از بازگشت روند عادی  ناامیدی  ادامه  د و در 

گروه به  خشونتشهروندان  مقاب ه/بیهای  عدم  یا  و  این  ورز  نفوذ  گسترش  با  تفاوتی 

برد. همچنین، استمرار خشونت موجب بروز تعارضات ب ندمدت  ها را بسیار باال میگروه

 نازعات اثرگذار است. گردد که این امر روی ماهیت ماجتماعی می

های مهم جهان رصد وضعیت  بخشی از فعالیت نیروهای عم یاتی و نرامی در ارتش

اساس   بر  تا  است،  اشغال  تحت  جمعیت  خاص  مواقع  در  و  سربازان  روان  سالمت 

بهداده برنامهدستهای  شود.  ریزیآمده  ممکن  عم یاتی  و  اطالعاتی  کالن  های 

شده  هزار نرامی کشته  2می یارد دالر، بیش از    840حدود    کردمتحده ع یرغم هزینهایاالت

ناتوان از پایان غائ ه طالبان از این کشور   (Sahadi, 2017: 5)ویک کشورو همراهی چهل

استراتژی آمریکا از ابتدای ورود    وسی ه طالبان بار دیگر تصرف شد.خارج و افغانستان به
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ن از این کشور  به افغانستان میان حفظ وضع موجود، افزایش  یا خروج  یروهای نرامی و 

انجامع یرغم تالشدر نوسان بوده است و   پایان منازعه در افغانستان همچنان  های  شده 

الم  ی و نرامی آمریکا پژوهشی گسترده در  رو، دفتر تحقیقات بیننامشخص است. از این

نجام رسانده است.  باب چرایی عدم توفیق این کشور در خروج بااعتبار از افغانستان به ا

بی به  پژوهش  این  از  بخشی  نرامیان  در  و  افغانستان  مردم  بر  جنگ  آثار  به  توجهی 

ما ظرفیت پایان منازعه  ودهد ترشده است. در واقع، این پژوهش نشان میآمریکایی اشاره

این از  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  را  افغانستان  در  جنگ  گمانهو  های  رو، 

ب میان مردم  متعددی در  اب تمرکز روی کاهش سطح خشونت درونی و عادی شده در 

باهدف کاهش ضریب جذب مردم به گروه افراطی و شبهافغانستان  شده  نرامی ارائههای 

های نرامی آمریکا بر این باور بودند در  استراتژیستاست. این درحالی است که پیشتر،  

دول  افغانستان  در  ثبات  و  ص ح  به  دستیابی  گروهمسیر  ناکارآمد،  افراطی،  تی  های 

 ای قرار دارد.  نرامیان و بازیگران منطقهشبه

می گفته  پیشین  سناریوهای  استقرار  در  تعبیری  به  و  آمریکایی  نیروهای  خروج  شد 

قابل    .1پذیر است:  ص ح در افغانستان در شرایطی امکان منازعه در افغانستان به سطحی 

امنیتی و دولت افغانستان توانایی مدیریت اوضاع را  نیروهای نرامی،    .2کنترل برسد و  

باشند؛ که این برای ساختِ آینده است؛  داشته  دو در گرو شهروندانی توانمند و امیدوار 

گزاره به  نیل  بدون  افغانستان  از  آمریکایی  نیروهای  خروج  عمل  در  در  که  فوق  های 

مد  2021تابستان   دستاوردهای  بر  مه کی  ضربه  و  افتاد  اجتماعی  اتفاق  و  ساله    20نی 

 مردم افغانستان وارد آورد.  

به ناکارآمد و دولت تروما مورد شناسایی قرار میافغانستان  گیرد و  عنوان یک دولت 

دولت که  است  آن  بر  نوشتار  این  برای    -مدعای  اگر  را  ک مه  اخص  معنای  به  م ت 

شکل گرفت،  درنرر  بتوان  در  افغانستان  که  است  شهروندانی  از  ترومای  یافته  معرض 

هایی چون ضعف نهاد دولت، تثبیت حضور  شدید قرار دارند و این مؤلفه درکنار مؤلفه

شبهگروه این  های  در  ثبات  و  نرم  استقرار  امکان  امنیتی،  نیروهای  ناکارآمدی  نرامی، 

به حداقل خواهد رساند. جوامع تروماتیک در مطالعات امنیتی فضای جدیدی   کشور را 

 اند.  ن گشودهرا پیش روی محققا
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  1یافته نظری: افغانستان به مثابه دولت تروما

پژوهش و  در  دولت  توفیق  عدم  دالیل  به  متعدد  مناظر  از  پژوهشگران  مخت ف  های 

اند. اما آنچه در بسیاری از  نیروهای خارجی در استقرار نرم و ثبات در افغانستان پرداخته

پژوهش کمتر موردتوجه واقعاین  افها  درک  است.  شده،  آن  از منرر شهروندان  غانستان 

رود پس از خروج نیروهای خارجی مدیریت امور را در دست  شهروندانی که انترار می

ها برای بیش از چهار دهه درگیر عواقب ناشی از مواجهه با خشونت، جنگ،  گیرند. افغان

ایی مشخص از  اند. استمرار ناامنی و نبود دورنمترور، تجاوز، مهاجرت و نبود امنیت بوده

ای امن ضمیر ناخودآگاه شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و منجربه رسوخ ناامیدی  آینده

بی درنتیجه  میو  جریان  در  روندهای  به  نسبت  گفته  تفاوتی  به  امر  این  که  گردد؛ 

امنیتی احتمال بروز جنگ، شورش و خشونت در آینده را افزایش   کارشناسان مطالعات 

 دهد. می

ای دردناک نریر تهدید به مرگ،  وانپزشکان آمریکا مواجهه آنی فرد با حادثهانجمن ر

مهمترین   از  یکی  را  کودکان  مرگ  و  خانواده  اعضای  از  یکی  مرگ  جنسی،  خشونت 

زا اعالم کرده است؛ و در قیاس با موارد ذکرشده، شکنجه، تجاوز و جنگ  عوامل استرس

(. تروما یا آنچه  UN Survey, 2017: 2دهند )استرس بیشتر و ب ندمدت را به شخص می

شود منجربه  عنوان شوک ناشی از حادثه یاد میدر ع وم اجتماعی و روانشناسی از آن به

می فرد  در  رفتاری  جدی  شدت  اختالالت  به  افراد  این  در  تکانه  کنترل  مدیریت  گردد. 

م را از دست  تح یل رفته و این افراد توان الزم برای مدیریت هیجان، استرس و گاها خش

میمی عادی  امری  به  تبدیل  هنگامی  خشونت  با  مستمر  مواجهه  واقع،  در  شود،  دهند. 

یابد و همین امر منجر به ج ب نرر کارشناسان حوزه  نمود اجتماعی، امنیتی و سیاسی می

 .  (1Brown, 2017 :) مطالعات امنیتی شده است

  پس   اجتماعی   خشونت  ی رو  مطالعه   با  خاورمیانه،   ص ح   محقق   2کمپ استین  کریسی

  الزم   های مؤلفه  وی،  باور   به   کند؛ می  استفاده  «3خشونت  »فرهنگ   واژه   از  داخ ی   جنگ   از

 
1 Trauma State 
2 Chrissie Steenkamp 

3 Culture Of Violence 
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  که   کند می  اشاره   جوامعی  به  و  است  متفاوت   مخت ف  کشورهای  در  خشونت  گیریاندازه

  ارزش   و  هنجار  عنوانبه  و   شدهسازیعادی  خشونت  از  مستمر  استفاده  آنها  در

  کودکان   قبال   در   را   مطالعه   این   نیز   ،1بوهم ت   توبیاس   و  هائر  روس  ت.اس  شده پذیرفته

  نشانه به  آن  از  تق ید  و  خشونت  با  مواجهه  آنها  باور  به  و  اندرسانده  انجام  به  سرباز

  در   است.  شده  مرسوم  آن  از  پس  و  جنگ  طول  در  بزرگساالن  بازی  به  ورود  و  شجاعت

  دوران   در  هدف   به   نیل   و   شکالت م  حل   برای   تکنیک   عنوانبه  خشونت  مواردی   چنین 

ای که  و همکاران نیز در مقاله  2زاخاری استیل    شود.می  بدل  عادی   امری  به  جنگ  از  پس

با   مردم  مواجهه  صورت  در  دادند  نشان  کردند  منتشر  آمریکا  پزشکی  انجمن  مج ه  در 

درصد افزایش خواهد یافت    50شکنجه شدید نرخ بروز افسردگی و تروما در آن جامعه  

اگر شخص در کشوری باشد که با تروریسم و جنگ دست به گریبان باشد نرخ تروما  و  

 . (Haschke, 2017: 2)درصد خواهد رسید  54به 

بهیافته  افغانستان  مورد  در  همکاران  و  استیل  خواهد  های  بیشتری  نمود  طورقطع 

ان را به  دیدگای از آسیبهای حرفهساله امکان مراقبتیافت، چراکه جنگ و ناامنی چهل

تا پیش از ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان، بیش از دو نسل از   صفر رسانده است.

بودهافغان تروما  معرض  در  که  ورود    (Steel, 2000: 6)اند  هایی  از  پس  دوران  در 

حداقل   افغانستان  در  بزرگسال  هر  شدند.  اجتماعی  عرصه  وارد  آمریکایی    7نیروهای 

برای نمونه هر فرد دثه را تجربه کردهحا  5.7حادثه و کودکان   این درحالی است که  اند. 

اروپا   در  آمریکا    3الی    1بزرگسال  در  و  می  3حادثه   1.8حادثه  تجربه    52تقریباً   کند.را 

اند که این رقم در مورد  ط بی را داشتهها تجربه مواجهه مستقیم با خشونتدرصد از افغان

ب نزدیک  اروپایی  اول  تراز  است  4ه  کشورهای  بهدرصد  می.  شد  طورک ی  مدعی  توان 

اند درحال حاضر، در سطوح مخت ف مشغول به کار و  افرادی که در معرض تروما بوده

گرفته دست  در  را  امور  عنان  و  بهفعالیت هستند  افغانستان  در  پیش  گونهاند؛ شرایط  ای 

گیر قرار  تراپی  و  مشاوره  تحت  آنان  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که   ,Cardozo)ند  نرفته 

آنچه در مورد تروما مورد توجه این نوشتار است حاالت و روحیات این   .(5902018 :

 
1 Roos Haer and Tobias Bohmelt 
2 Zachary Steel 

 در اینجا، کیفیت و سطح خشونت مورد توجه نبوده و تنها از منظر کمی به آن نگریسته شده است. 3
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است:   جامعه  در  آنها؛  1افراد  در  دیگری  نفوذ  ضریب  افزایش  عادی2.  و  .  نراره  شدن 

خشونت؛   از  سطحی  هر  روحیات؛  3پذیرش  و  حاالت  بر  کنترل  کاهش  تفاوتی  بی .4. 

مواجهه مستمر با تروما    (.Coccaro, 2012: 298-99جمعی )  نسبت به منافع اجتماعی و

عوامل استرس منجربه کاهش آی.کیو، کاهش  و  و  داده  قرار  تأثیر  را تحت  افراد  زا مغز 

چالش میتمرکز،  مسائل  مدیریت  در  افراد  ناتوانی  و  مهارتی  بر  های  روانشناسان  گردد. 

باورند که آسیب مخرباین  در جوانی بسیار  تروما  تحقیقات به تر است.های  عمل  طبق 

حادثه تأثیر  تحت  که  افرادی  بودهآمده  مستمر  بیهای  و  پایدار  فقر  متغیر  اگر  ثباتی  اند 

شود؛ همچنین  ها و حاالت تروما در آن تقویت میاجتماعی نیز به آن افزوده شود، تنش

نیز م ی و گس تر  تردهاگر حوادث به شک ی گسترده و در سطح م ی رخ دهد آثار تروما 

گذاران و  توان روی تصمیمات سیاستها و آثار آن را میطوری که نشانهخواهد بود به

 . (Alemi, 2014: 200-207) مقامات عالی آن کشور مشاهده کرد

استرس عوامل  درگیر  جامعه  ک یت  مرور  به  معناست،  بدان  در  این  ناتوانی  و  زا 

میتصمیم درست  مدیریت  و  گزارشگیری  حکگردد.  میزان  ها  که  دارد  آن  از  ایت 

درصد و به تعبیری میان افسردگی حاد    78الی    37افسردگی در بزرگساالن در افغانستان  

نوسان هستند در  کارشناسان بهداشت روان، شهروندان  (Wildt, 2017: 590) و مزمن   .

افغانستان را به سبب مواجهه دائمی با خشونت و ترس از بقا در یک قالب مشخص قرار  

به عنوان یک کل واحد در نرر گرفته و آن را بهداده را  ای که  عنوان جامعهاند و جامعه 

   .(1HNI, 2021 :اند ) « است قرار داده1»به شدت تحت تأثیر پریشانی روانی 

عادی بهاستمرار خشونت و  آن  تبدیل  شدن  از هویت جمعی مردم  به بخشی  تدریج 

استناد به  گونهشود بهمی بهای که دیگران با  عنوان  سطح خشونت و استفاده از خشونت 

می متمایز  از سایرین  را  آنان  برای حل مسئ ه  . (Van Dorn, 2011: 53)  نمایند ابزاری 

رابطه آن  وجود  اجتماعی  نفوذ  ضریب  با  دخیل  بازیگران  و  خشونت  میان  پایدار  ای 

افغانستان و  سازی خشونت در  عنوان عادیتواند شاک ه بحث را تکمیل نماید. آنچه بهمی

افغان نیز  آثار تروماتیک آن بر  ها در این نوشتار موردتوجه قرار گرفت، از وجه دیگری 

درگیری در  »آزار«  چون  اندیشمندانی  باور  به  نگریست.  بدان  طوالنیباید  مدت،  های 

 
1 Greatly Affected By Psychological Distress 
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هویتیگروه قرار میهای  تأثیر  فرهنگی تحت  و  قومی  مذهبی،  نژادی،  باور  ،  به  گیرند و 

توانمن گروهوی،  مسیر  از  سیاسی  واحد  تأمین خواهد شد  دی یک  هویتی   ,Azar)های 

شیوه .(31 :1985 بههویت  ما  که  است  تعریف  ای  را  دیگران  و  خودمان  انسان،  عنوان 

ها به  کنیم. چه فردی و چه جمعی، مجموع صفات، تجارب، تأثیرات، باورها، و ارزشمی

سازی هویت، چهار جنبه انتقادی را  فهوماریکسون در م.  گویند که چه کسی هستیم ما می

آنچه  2فرد بودن،  . حس منحصربه1شناسایی کرد:   با  پیوستگی  درونی و  . حس همدلی 

آنچه پیش باشد،  بینی میشخص درگذشته بوده است و  . حس هماهنگی  3کند در آینده 

با آرمان4درونی و یکپارچگی، و     های اجتماعی ها و ارزش. احساس همبستگی درونی 

 .Cherry, 2019)2 :(فرد 

انگیزه با  قیدوشرط  بدون  گروهی  و  فردی  هویتی  روانمسائل  شناسی  های 

کنیم نه »برای  اند. در نقش انسان، »ما خود را با توجه به آنچه هستیم تعریف میدرارتباط

گروهی   فردی و  شامل هویت  از هویت و خود«. مفهوم هویت  ما  درک  به  دادن  شکل 

که هریک از اجزای مفهوم  فردی و اجتماعی از خود است. هنگامی  است که شامل درک

تصویر   یا  و  خود  به  تهدید  گیرد،  قرار  تهدید  مورد  یا  شود  کشیده  چالش  به  هویت 

می ترس  یا  از خشم، خشونت  ناشی  انگیزهاجتماعی،  اگر  تواند  باشد.  درگیری  برای  ای 

می نشود،  حل  خشونت  و  هویت  میان  نسلرابطه  به  و  هتواند  شود  منتقل  بعدی  ای 

تواند  های مربوط به هویت میازطریق تصویرسازی فردی یا گروهی دائمی شود. چالش

بین درگیری  و  مدنی  جامعه  تغییر  مهاجرت،  ازجم ه  منابع  از  بسیاری  یا  از  فردی 

 (.Ladygina, 2018: 1)وجود آیدگروهی بهبین

درگیری  طوالنیدر  خشونتهای  میآمیزمدت  درگیری  هویت  ،  از  بخشی  تواند 

خشونت محیط  در  رشد  شود.  گروهی  و  شکلفردی  باعث  کودکان  آمیز  هویت  گیری 

چشممی بر  که  هویت شخصی  شود  مفهوم  گذاشت.  خواهد  تأثیر  مداوم  خشونت  انداز 

ای، زبانی، اقتصادی، و یا ادراک  شامل مفهوم مذهبی، ایدئولوژیک، فرهنگی، قومی، قبی ه

خمنطقه از  تعریف  هنگامیای  است.  به  ود  شخصی  هویت  مفهوم  اجزاء  از  هریک  که 

می تهدید  یا  کشیده  منتقل  چالش  دارد  خود  از  شخص  که  تصویری  به  تهدید  شوند، 

جدید،  می تصویری  جایگزینی  برای  فضا  وجود  معنایی  به  تصویر،  رفتن  میان  از  شود. 
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زبان و  های اجتماعی، قوازآنجاکه مشخص است ویژگی مصنوعی و برساخته است. می، 

ریشه دارای  جوامع  از  بسیاری  در  تغییرات  مذهبی  مقابل  در  و  هستند  عمیقی  های 

درگیریاندسخت خشونت،  هویتهای  براساس  گروهآمیز  منافع  های  و  واگرا  های 

درگیریمی جوامع،  این  در  گروهی  هویت  اهمیت  به  توجه  »با  دهد.  رخ  های  تواند 

 ,Siddique)های اجتماعی/ قومی رخ دهندی شکافبسا براساس پیامدها آمیز چهخشونت 

درگیری( 3 :2012 که  زمانی  خشونت.  میهای  باقی  بهآمیز  و  توسط  ماند  مثبت  طور 

تواند به پایداری اجزاء منازعات اجتماعی  شود، میها تقویت میها براساس شکافگروه

از آن، بهمدت بینجامدطوالنی آنچه  منازعات طوالنی.  شود،  اجتماعی یاد می  مدت عنوان 

را در افغانستان فراهم آورده است. منازعات  زمینه تسری و استمرار بحران های پیشینی 

بهطوالنی اما  است  خشونت  و  منازعه  استمرار  محصول  اگرچه  اجتماعی  تدریج  مدت 

 کننده تروما شده است. های تقویتتبدیل به یکی از مؤلفه

 نمودهای تروما 

ناامیدی در های تندرو،  سازد، پیوستن به گروهوجوه مخت ف خود را نمایان می  تروما و 

اعمال  بی و  الکل  و  مخدر  مواد  اندازه  از  بیش  مصرف  جریان،  در  تحوالت  به  تفاوتی 

خشونت در قبال دیگری از زمره آن هستند. بر اساس گزارش سازمان م ل متحد مصرف  

میانگین جهانی است برابر  دو  افغانستان  در  و    موادمخدر  به سبب وفور  امر  این  اگرچه 

 تأثیر نیست. تردید ناامیدی از آینده در آن بیارزانی آن در افغانستان است بی

عادی میآثار  را  آن  کاربرد  و  خشونت  شدن  پ یس  سازی  و  امنیتی  نیروهای  در  توان 

مأموریت در واکنش به کوچکترین اختالف انجام  نرر افغانستان مشاهده کرد که درحین 

یکدیگر  –به خشونت  دست   ع یه  نیروهای  می  -حتی  کارآمدی  یکسو  از  امر  این  برند. 

  دهد. برد و از سوی دیگر اعتماد عمومی به آنها را تحت تأثیر قرار مینرامی را تح یل می

میزان اعمال خشونت سربازان ع یه یکدیگر فرماندهی نیروهای عم یاتی را بر آن داشت  

برنامه   نگهبان تا  ر1»فرشته  عضو  «  مس ح  نیروهای  اساس  آن  بر  که  آورد  در  اجرا  به  ا 

شوند  ائتالف در مواقع ضروری از خدماتی مانند مشاوره، کمک و آموزش برخوردار می

(Reed, 2012: 9.)     افغانستان در  امریکایی مستقر  نیروهای  فرماندهی  گزارش  براساس 

 
1 Guardian Angel 



33 

 

 

 

 

ترومااامنامعم وااا اوا

بم معم وااااااا ا  ا

اافغمنستمن

اثر    40 بر  نرامی  نیروهای  و مرگ  به جرح  از حوادث منجر  نیروهای  تنشدرصد  های 

، فرمانده نیروی  2018. در سال  (Arenas, 2013: 2)   ائتالف و یا مردم عادی بوده است

الم  ی کمک به امنیت )و افسر ارشد نیروهای ائتالف در این کشور( نتیجه گرفت که  بین

بخش بزرگی از حمالت ناشی از »اختالفات و خصومت« و »شکایت شخصی، مشکالت  

( است  مواقع   (Goepner, 2018: 8اجتماعی«  برخی  در  طالبان  با  درگیر  مناطق  در  و 

 ای از حمالت طالبان بیشتر بوده است. تعداد حوادث ناشی از اختالفات شخصی و طایفه

بین عفو  سازمان  متحد،  م ل  و  سازمان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  الم ل، 

بین در  نهادهای  خانگی  نرخ خشونت  بشری  سایر  الم  ی حقوق  نسبت  به  را  افغانستان 

کرده اعالم  باال  بسیار  مس مان  یافته  کمترتوسعه  )کشورهای  و (Catani, 2009: 4اند  ؛ 

گرفته   صورت  تحقیقات  خانگی    77براساس  خشونت  تجربه  افغان  کودکان  از  درصد 

تفاوتی جامعه نسبت به آن شاخص مهمی در  اند. سطح و نوع اعمال خشونت و بیداشته

آید و خشونت خانگی و واکنش جمعی نسبت به آن شاخص  ما به حساب میمعرفی ترو 

 شناسانه است. مهمی در مطالعات جامعه

وطن  دهد چرا برخی از جوامع تمایل به اعمال خشونت ع یه همدر واقع، تروما نشان می

دهد مردم به مرور  و دولت خویش دارند. مرور ادبیات کشورهای درگیر جنگ نشان می

مف میدرگیر  خشونت  پذیرش  در  جدیدی  گروهاهیم  رهبران  دولتمردان/  های  شوند. 

نبردی بیشبه کاربرد خشونت و  در جنگ  پیروزی  از  اطمینان  برای  را  نرامی  قیدوشرط 

می درونی  اعضایشان  شکستن  برای  و  خشونت  پذیرش  موجب  امر  این  و  نمایند 

میان جنگساالران می در  اجتماعی و اخالقی  )هنجارهای  . (Grossman, 2014: 5گردد 

بخشی آن  سازی و مشروعیتعبارت بهتر، فراوانی میزان اعمال خشونت منجر به عادیبه

میبه »حل مسئ ه«  برای  ابزاری  شبهعنوان  دستاورد  بزرگترین  این  است.  گردد و  نرامیان 

به را  خشونت  بودند،  خشونت  قربانی  روزی  که  مردمی  واقع،  برای  در  ابزاری  عنوان 

ی به اهداف، دفاع از خود و خانواده ع یه دیگران به کار خواهد گرفت و این امر،  دستیاب

 مقوم چرخه بحران و جنگ داخ ی خواهد بود. 
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  : تروما و جنگ داخ ی1شکل 

 
 

 های تروما در افغانستان کاربست شاخص

دارد و   به خود  ویژگی منحصر  باورند هر جنگ ماهیت و  این  بر  متخصصان جنگ 

نمی  برای ویژگیمثال،  جنگتوان  شناختی  میهای  رخ  افریقا  در  که  به  هایی  را  دهد 

این از  داد.  تعمیم  دیگر  مناطق  و  مرکزی  آسیای  اندازهخاورمیانه،  برای  سطح  رو،  گیری 

شاخص باید  ویژگیتروما  براساس  را  اگر  ها  که  معنا  این  به  گرفت.  درنرر  منطقه  های 

کوچکترین تغییر در سبک زندگی دچار سردرگمی و    درک از امنیت بسیط باشد مردم با

که در کشوری نریر افغانستان و یا عراق کشته شدن  احساس ناامنی خواهند شد درحالی

های زندگی مردم در آن مناطق شده  گذاری تبدیل به روزمرگیو مشاهده مرگ و بمب

دارد.   جریان  زندگی  و  اندازهاست  به  نیاز  تروما،  وجود  اثبات  مشاهده  گبرای  و  یری 

راحتی قابل اثبات است. چهل سال  جامعه هدف هست؛ که این امر در مورد افغانستان به

بر   و صدمات جدی  آثار  در جهان  و احساس رهاشدگی  تجاوز  ناامنی،  جنگ، شکنجه، 

 جمعیت افغان گذاشته است. 

ریچاردز  دیوید  و  کانری  پروژه  1دیوید  بادر  تحقیقاتی  حقوق ای  »اطالعات    عنوان 

دولت ارزیابی  به  آی«  سی.آی.آر.  پربشری  باالترین  هایی  با  آنها  شهروندان  که  داختند 

 
1 David L. Cingranelli and David L. Richards 
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بوده مواجه  ناامنی(  احساس  و  جنگ  سیاسی،  ترور  )شکنجه،  استرس  اند  درصد 

(humanrightsdata, 2017: 53)  در میان کشورهای مورد پژوهش آنان افغانستان در .

ترین  ره را دریافت کرد. این گزارش تقریبا کاملبدترین نم  2011تا    1981های  میانه سال

پروژه تحقیقاتی در قیاس کشورهای مخت ف از منرر آثار و پیامدهای جنگ، خشونت و  

دست است.   این  از  گزارش شاخصمواردی  این  دادن  قرار  مبنا  با  ادامه،  نریر  در  هایی 

 .گیرندمورد بررسی قرار می 1تجاوز، شکنجه، بالیای طبیعی و جنگ 

افغانکنجهش از  باالیی  درصد بسیار  بانک جهانی  آمار  بر اساس  تجربه شکنجه  :  ها 

 :worldbankdata, 2018اند ))خود و یا یکی از نزدیکانشان( و یا مشاهده آن را داشته

بازجویی می26-28 ابزارهای  از  استفاده  تا  عاطفی  فشارهای مدوام روانی و  در  (.  تواند 

ین گزارش »یوناما« درباره شکنجه در افغانستان مربوط به  آخرردیف شکنجه قرار گیرند. 

آماری   جامعه  با  می  634مصاحبه  به  نفری  نزدیک  آن  در  که  از    30شود  درصد 

را  پرسش شکنجه  مخت ف  سطوح  با  مواجهه  تجربه  بودند  قندهار  ساکن  که  شوندگانی 

 (. Unama, 2019: 3اند )گزارش داده

 ( 2014-1978: میزان شکنجه )سال های 2شکل 

 
 

استرستجاوز عوامل  مهمترین  از  یکی  و  :  اعصاب  بر  جدی  آثار  و  است  تجاوز  زا 

ها از تجاوز به عنوان  گذارد. همواره در طول جنگروان جمعیت )مردان و زنان( باقی می

 
گفتنی است، به سبب نبود جامعه آماری قابل اتکا و دقیق امکان روزآمدی شاخص ها وجود نداشت؛    1

اند بر اساس مطالعه میدانی نبوده و در نتیجه آمارهای آنها  چرا که منابع دیگری که این آمار را ارائه داده

   قابلیت رجوع پایینی دارند.
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ابزاری برای تضعیف روحیه و تحقیر طرف مقابل استفاده شده است. بر اساس گزارش  

ها  بیشترین شمار تجاوز به زنان و کودکان در جنگ  1995ال  الم ل در سسازمان عفو بین

. در این گزارش آمده، افراد مورد  (Kessler, 1995: 50در افغانستان گزارش شده است )

ها هراس از نیروهای مس ح )دولتی/غیردولتی( را خواهند  و تجاوز و خانواده آنها تا سال

امنیتی و  نیروهای  با  آنها  قرار    داشت و ضریب همکاری  تأثیر  را تحت  آینده  در  دولتی 

بینی این  توان پیشدهه می 2؛ اکنون و باگذشت بیش از  (Cohen, 2014: 20)خواهد داد 

را مورد تأیید قرار داد. اگرچه درحال حاضر، آمارهای رسمی تعداد تجاوزها را  گزارش 

اما باید دانست هنجارهای فرهنگی، قودر افغانستان اندک گزارش می می و مذهبی  کنند 

ازدواج اجباری یا  را به حداقل می  یحوادثاعالم چنین  امکان رساند و قربانی خودکشی و 

 رو، آمارها دقیق و قابل اتکا نیستند. گزیند. از اینسکوت را برمی

 ( 2014-1990: میزان تجاوز) 3شکل 

 
 

زخماستمرار جنگ ترمیم  برای  افراد  روان  و  اعصاب  متخصصان  باور  به  روحی :    های 

به و  آرام  تنشنیازمند زمانی  عوامل  از  و  زا و استرسدور  جامعه  به  بتوانند  تا  زا هستند 

افغان در مورد  امر  این  که  بازگردند  عادی  در طول  زندگی  آنها  است و  نیفتاده  اتفاق  ها 

خود  روحیات  و  احوال  درباب  اندیشه  برای  کافی  فضای  و  زمان  ناامنی  سال  چهل 

 .ا »زنده ماندن« و حفظ خود و خانواده بوده استاند و اولویت آنهنداشته
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 ( 2014-1978جنگ) زمان :4شکل 

 

 
 

 

انسانبالیای طبیعی ویرانی: مرگ  و  پیامدهای  ها  آثار و  از وقوع بالیای طبیعی  پس  ها 

می باقی  مردم  بر  سال  جدی  از  افغانستان  به    2014تا    1978گذارد.  فاجعه    20نزدیک 

از   بیش  و  است  داشته  طبیع   84طبیعی  بالیای  درگیر  کشور  این  جمعیت  از  ی  درصد 

اند؛ این رخداد برای کشوری که درگیر جنگ و منازعه است موجب عمق بخشیدن  شده

 های موجود خواهد شد. به بحران

جابه و  جمعیتپناهندگی    ر د  جمعیت  جابجایی  موج  گذشته  هایدهه  طی  در:  جایی 

  خاک   افغانستان  مردم  نیمی  از  بیش  1990  در  نمونه  برای  و   بوده  برقرار  همواره  افغانستان 

  جنگ   دانشگاه   استاد  گودسون  لری  بردند.  پناه  همسایه  کشورهای   به  و  ترک  را  کشور  این

  و   نامیده  جهان  پناهنده   جمعیت   بزرگترین  را  افغانستان  پناهندگان  جمعیت   آمریکا   ارتش

 . (Doi.org) است  نهاده نام «1مهاجر   کشی »نسل  را  آن دوپری لوئیس

 

 

 

 
1 migratory genocide 
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 ( 2014-1978) داخ ی  آوارگان  و  پناهندگان سطح  :5شکل 

 
 

واقع،   آسیبدر  و  میزان  مداوم  معرض  در  نریر  مخت فی  عوامل  به  وابسته  مردم  دیدگی 

افزایش می حالت  سه  در  تروما  است.  با خشونت  با  1  یابد:مستقیم بودن  فرد  . مواجهه 

از  . تدوام عوامل استراس3. طول زمان مواجهه  2  زاعوامل استرس بهبود را  امکان  زا که 

 (. Yasan, 2009: 663-6فرد بگیرد )

عادی عنوان  با  آن  از  میآنچه  یاد  خشونت  ابزاری  سازی  مواقع  از  بسیاری  در  شود 

به عنوان جزئی جدایی  1  برای حل مسئ ه است: ناامنی  اگر خشونت و  . از منرر دولت: 

ا میزان کاهش خواهد  ناپذیر  همان  به  نیز  آن  نبود  برای  تقاضا  شود  ز زندگی مردم بدل 

از    .2  یافت و فشار بر نیروهای امنیتی و انتقاد از ناکارآمدی آنها به حداقل خواهد رسید؛

هنگامی شورشی:  نیروهای  در  منرر  جذب  شود،  عادی  آن  پذیرش  و  خشونت  که 

همانگروه به  نیز  شورش  پذیرش  و  شورشی  حایز    های  نکته  شد.  خواهد  سهل  میزان 

 اهمیت در تروما این است که افراد در نهایت به دنبال مسئول درد خواهند گشت. 

 

 دالیل استمرار منازعه در افغانستان 

پایان بحران و استقرار دوره طوالنی از ص ح و   حل مسئ ه تروما در افغانستان وابسته به 

س  بازترمیم  با  آن  سایه  در  تا  است  و  آرامش  مردم  زندگی  کیفیت  موجود،  اختارهای 

در سال گیرد.  قرار  توجه  ادامه مورد  در  نیز  آنان  توفیق  روحیات  عدم  های اخیر چرایی 
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بوده،   افغانستان بسیار مورد توجه  ثبات در  آمریکا در شکست طالبان و استقرار ص ح و 

امنیت بر این باورند   که برای  بخش بزرگی محققان و متخصان حوزه مطالعات جنگ و 

باید به حل و ترمیم ریشه آن در دهه نیز با  حل بحران فوق  های گذشته پرداخت. حال 

خروج غیرمسئوالنه ایاالت متحده از افغانستان که منجربه ورود نیروهای افراطی به کابل  

از خشونت و استرس ناشی   و فروپاشی دولت مرکزی در این کشور شد سطح جدیدی 

جامعه افغانستان را فرا گرفته    1990های دهه  و تکرار خشونت  از ورود نیروهای طالبانی

به فرودگاه کابل و مرزهای  است؛ نمود این هراس را می توان در هجوم مردم افغانستان 

 کشورهای همسایه مشاهده کرد.

شدن سطحی از خشونت در  طور که پیشتر ذکر آن رفت، پذیرش خشونت و عادیهمان

از گروهمه تبعیتجامعه افغانستان و در ادا    -به دالیل مخت ف–های تندرو  بخشی جامعه 

بازگشت ثبات در این کشور را با دشواری مواجه ساخته است. محققان بخش مطالعات  

دهه دو  روندهای  با بررسی  آمریکا  افغانستان سناریوهای حل    ارتش  در  آمریکا  حضور 

اند؛ نکته  ی و ارائه کردهمنازعه و بازگشت ص ح به این کشور را در شقوق مخت ف طراح 

ای از این سناریوها به طراحی روند انتقال قدرت به مردم  حایز اهمیت آنکه، بخش عمده

درحالی است؛  پرداخته  افغانافغانستان  شده  بیان  گزارش  از  دیگری  بخش  در  ها  که 

در حوزه مسئولیت  پذیرش  این سؤال  آمادگی  نیستند. حال  دارا  را  ک یدی  عالی و  های 

افغانستان و خروجی  ک ید  در  نیروهای خارجی  تجریه زیسته  به  اتکا  با  مطرح است  ی 

بیناندیشکده آشفتگیهای  بیانگر  که  الیهالم  ی  در  متعدد  جامعه  های  مخت ف  های 

اختیار   در  را  کشور  این  و  خارج  کشور  این  از  خارجی  نیروهای  چرا  است  افغانستان 

صورتی در  دادند؟  قرار  طالبان  به  که  نیروهای  رسیدن  نخست  گام  داشتند  تأکید  پیشتر 

سامان بعدی  گام  در  و  است  بود،  ص ح  خواهد  افغانستان  در  سیاسی  سامان  به  بخشی 

 ها را تحت تأثیر قرار داد. توان کیفیت زندگی افغانروندی که از درون آن می

 ح  ها برای استقرار ص پایانی منازعه در افغانستان و شکست تمامی تالشدرک چرایی بی

رو در مذاکرات ص ح و اکنون پس از تصرف کابل را هموارتر خواهد ساخت.  مسیر پیش

هایی که در رابطه با عوامل تداوم بحران و ناامنی در افغانستان نریر  در کنار تمامی مؤلفه

نهاد   نارکوتروریسم، ضعف  بازیگران خارجی،  اقتصاد جنگی، حضور  و مذهب،  قومیت 
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خشونت شد،  برشمارده  شکلعادی  دولت  و  شده  به  سازی  خود  متمایز  هویتی  گیری 

عهده بیتنهایی  از  بخش بزرگی  تاهنگامیدار  منازعه شده است؛ و  این  دو  پایانی  هر  که 

و   باشند  مصمم  جنگ  تداوم  به  نسبت  مرکزی  دولت  و  طالبان  یعنی  منازعه  این  طرف 

 اهد بود. شان باشد، جنگ را پایان و فرجامی نخوحمایت خارجی کافی همراه

  دو   در  منازعه  ادامه  به  نسبت  افغان  مخت ف  هایگروه  رویکرد  رسد،می  نرربه  همهبااین

  است.   داشته  ایعمده  تفاوت  آن   از  پیش  هایسال  به  نسبت  ( 2019  و   2018)   اخیر  سال 

که حاوی پیشنهاد مذاکره بود و   1396بهمن   25در  1نامه سرگشاده طالبان به مردم آمریکا 

اشرف   در  بیانیه  افغانستان  جمهور  رئیس  مذاکرات    1396اسفند    9غنی  انجام  بر  مبنی 

 ,Rutting&Bjelicaثمر است ) قید و شرط با طالبان گواه این مدعاست که منازعه بیبی

به(1 :2018 همچنین،  .  است.  آن  پایان  در  مهمی  گام  منازعه  ادامه  از  ستوه  واقع، 

ه مند شکل در سال  2گیری »حرکت مردمی ص ح  در    0182«  منازعه  دو طرف  از سوی 

بس و اعالم حمایت مردم در نیمی  واکنش به کشته شدن غیرنرامیان و درخواست آتش

( افغانستان  والیات  روند    (Malik, 2018: 1از  اما  شمرد.  مدعا  این  بر  دیگری  گواه  را 

 پایانی منازعه مسیر دیگری را پیموده است. جاری نشان داد، ستوه از بی

الم  ی نیز همراه شده  بار منافع بیناست مردم افغانستان برای پایان منازعه اینبر خوعالوه

در   کابل  در  مرکزی  دولت  در سقوط  و حیرت جهانی  سکوت  در  را  آن  نشانه  است و 

مأموریت  می  2021تابستان   فرمانده  نیک سون،  جان  ژنرال  پیشتر  کرد.  مشاهده  توان 

 
  کند   درک  امریکا   مردم   باید  است،   دست  در   فرصت   نیز   اکنون   ما  نظر بهدر بخشی از این نامه آمده است:   1

 سالم  سیاست  راه از  منازعه طرف هر  با  خودرا   مشکل   تواند می  خود   مردم   از   نمایندگی به   اسالمی   امارت  که

 که دهدمی دیگری ابعاد را مسئله و شودمی  مسئله شدن پیچیده باعث  بیجا زورآزمایی کند، حل دیالوگ و

  تسخیر   فشار  و   زور  راه  از   که  است   منطقه   در  قوت   و   نیرو   آن   اسالمی  امارت   شود،می   بیرون  اختیار   از   بعدا

  امارت   که  بداند  باید  امریکا  مردم  دارد،  وجود  گفتگو  شانس  البته  دارد،  مستحکم  هایریشه   گردد،نمی 

  معنا  این به  هرگز این البته تواند،می  کرده ادا و کرده درک را خود مسئولیت مسائل سالم حل برای اسالمی

 باید  جنگ   از   قبل  که   اینست   ما   موقف  بلکه است   شده   ضعیف  ما   اراده   اینکه   یا   ایم   شده  خسته   ما   که   نیست 

  داده   دست  از  قوت  استخدام  راه  از  نباید  آید  می  دست  به   منطق  طریق  از  آنچه   شود،  گرفته   کار  منطق   از

  و   کرده  خبر  با  حقایق  این  از  را  امریکا  مردم  شما   که   دانست  می  خود   مسئولیت  را  این  اسالمی  امارت   شود،

 بفهماند. 
2 www.afghanistan-analysts.org/going-nationwide-the-helmand-peace-march-initiative/ 
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ج سه کشورهای   1397خرداد  9تان در ج سه حمایت قاطع نیروهای امریکایی در افغانس

کرد اذعان  مهم  این  به  ناتو  بودعضو  مذاکرات  (rferl.org)  ه  انجام  از  وضوح  به  وی   .

با الیه )مستمر  مقیاس وسیع سخن گفت  در  طالبان   ,Nicholsonهای مخت ف رهبری 

  در   مسئ ه  حل   برای  ابزاری   عنوان  به  آن  پذیرش  و  خشونت  شدن   درونی(؛  62018 :

  دستاوردهای   رفتن   بین   از   و  خشونت  دوباره   بروز   ظرفیت   پرتنش   و   حساس   رایطش

  برای   ابزاری  عنوانبه  گفتگو  اصل  و  تحمل   آستانه  بهتر،  عبارتبه  برد.  باال  بسیار  را   پیشین

  حل   های شیوه  در  جدی  پیامدهای  مهم  این   که   شد  سست  منافع  تأمین   و  هدف  به   نیل

 داشت.  خواهد  افغانستان ه جامع کالن و خرد هایالیه در  مسئ ه

 

 نگاهی به روندهای جاری در افغانستان 

پاکستان و جنوب   آسیا،  و غرب  ایران  میانه و روسیه،  آسیای  میان  افغانستان چهارراهی 

ازاین است.  آسیا  شرق  و  چین  و  رقابتآسیا  مرکز  به  تبدیل  میان  رو،  استراتژیک  های 

سال در  است.  شده  دیگر  تحوالکشورهای  اخیر  نیروهای  های  حضور  نریر  مهمی  ت 

گرا و پیامدهای ناشی از ضعف نهاد دولت در افغانستان  خارجی، حضور نیروهای افراط

حایز   آن  همسایه  کشورهای  و  افغانستان  م ی  امنیت  منرر  از  مسائل  این  که  داده  رخ 

گردد، اهمیت است؛ اما آنچه موجب اهمیت روند ص ح با طالبان از منرر این نوشتار می

عنوان نمودی اجتماعی  ای است که خشونت بهیب موفقیت ص ح تجویزی در جامعهضر

ح ی برای حل مسئ ه درونی شده است. مدعای این نوشتار بر این مفهوم اساسی  و راه

دستورالعمل تمامی  ع یرغم  یافته که  در  نضج  پایدار  تجویزی، ص ح  دستورکارهای  و  ها 

ه پیکره سیاسی باشد، این ص ح محقق خواهد شد  افغانستان اگر به معنای ورود طالبان ب

و توافقنامه آن به امضا طرفین خواهد رسید؛ اما اگر ص ح به معنای استقرار ثبات، آرامش  

و حوزه سطوح  در  نرم  بهو  بعید  باشد،  آن  مخت ف  میاننرر میهای  در  این  رسد  مدت 

 مهم عم ی گردد.

با محوریمذاکره با طالبان در سال ت دولت افغانستان و کشورهای خارجی  های گذشته 

در قالب شورای عالی ص ح افغانستان، پروسه روسیه، پروسه کابل و غیره در جریان بوده  

فرآیند شتاب در  طالبان  با  کنونی  تفاوت مذاکرات ص ح  بارزترین  و شاید  آن  است  ناک 
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این گمانه را   افغانستان  طور جدی  بهباشد. اعالم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و 

اولویت تمامی  آمریکا  جنوبی  آسیای  استراتژی  که  قرار  ها تحتمطرح کرد  الشعاع خود 

می کشور  این  آمریکا،  استراتژیک  محدودیت  مؤلفه  بر  تکیه  با  و  تک یف  داده  بایست 

هزینهپرونده و  گشوده  افغانستان  های  در  جنگ  پایان  نحوه  نماید.  روشن  را  آفرین 

دستگاه دیپ ماسی آمریکاست. در شرایطی که بازیگران داخ ی  روی  مهمترین سؤال پیش

دارند،   تفاهم  به  افغانستان  در  پایدار  ص ح  استقرار  و  منازعه  پایان  سر  بر  خارجی  و 

 نماید. های گذشته در دسترس میدستیابی به ص ح به نسبت دوره

جدی    های بسیاری در تالش برای بررسی موانع واقعی و مخاطراتها و پژوهشگزارش

مؤلفه نیز  و  ص ح  تحقق  راه  سر  میبر  نمونه  برای  هستند.  ص ح  در  مؤثر  به  های  توان 

پروژه انستیتو استراتژیک افغانستان در این رابطه اشاره کرد که طی پژوهشی هجده ماهه  

گزارش   این  در  است.  پرداخته  پایدار  ص ح  تحقق  در  مؤثر  روندهای  بررسی  به 

مؤث آمده:  و  تنها  خشونت،  شروع  توقف  به  و  است  اعتمادسازی  برای  مهم  اقدام  رترین 

می کمک  عینی،  مسایل  پیرامون  جناح  گفتگو  دو  روابط  بازسازی  بر  رویکرد،  این  کند. 

می تأکید  توافق،  یک  به  یابی  دست  برای  مانند  متخاصم  متن،  یک  تنها  جای  به  ورزد. 

ای از توافقات  س س همشتمل بر     توافق نامه بن، پروسه تدریجی ص ح افغانستان احتماال 

پی   در  ساده به سمت  -پی  با    -پیچیده از  اعتمادسازی  ساختاری و  اصالحات  پیرامون 

رهیافت بر  بود.  تکیه  خواهد  سال  چندین  خالل  در  ب ندمدت  و  کوتاه  موازی  در  های 

گواه گسترش ناامیدی از آینده، سطح خشونت و تروما    2021که، تحوالت تابستان  حالی

گیری از تجارب  این درحالی است که برخی دیگر به بهرهستان خواهد شد. در مردم افغان

بس   آتش  شرط  پیش  بدون  گفتگو  آنها  پیشنهاد  و  دارند  تأکید  ک مبیا  نریر  کشورهایی 

پیش متفاوت  دستورکار  دو  آنکه  ع یرغم  افغاناست.  حایز  روی  نکته  اما  دارد  قرار  ها 

درگ پایان  لزوم  بر  همگان  که  است  این  الیهیریاهمیت  به  طالبان  بازگشت  و  های  ها 

مند بودن روند ورود طالبان و پذیرش دیگری  قدرت تأکید دارند. همچنین پذیرش زمان

گروه و  محقق  )دولت  اعتمادسازی  سایه  در  که  است  اساسی  اصل  یک  معارض(  های 

  رو، ناامیدی از حصول آن زمینه دیگری خواهد شد و دستاوردی آنی نخواهد بود. از این

 بر ناامیدی موجود است. 
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بین دستاوردهای  به  درستوجه  و  داخ ی  معارضین  با  ص ح  زمینه  در  از  الم  ی  آموزی 

تواند الگویی مناسب برای  اند، میمذاکرات پیشین در افغانستان که منجر به شکست شده

برای   ویتنام  یا  و  ک مبیا  نریر  کشوری  که  مسیری  بهتر،  عبارت  به  دهد.  ارائه  آینده 

دستهباز نریر کشتار  فراموشی حوادثی  امید و  بازگشت  گردان  نهایت  در  و  جمعی مردم 

تواند الگوی مناسبی برای افغانستان  مردم به زندگی عادی وپذیرش هنجارهای جدید می

 باشد. 

کاوندیش  سال 1ژولیوس  که  است  افرادی  زمره  به  از  و  کرده  زندگی  افغانستان  در  ها 

های سیاسی و غیرسیاسی در این کشور پرداخته، وی  بررسی وجوه مخت ف زندگی گروه

و   طالبان  میان  که  ص ح  نامه  تفاهم  سه  به  ص ح«،  »ابتکارهای  عنوان  با  گزارشی  در 

پردازد.  منعقد شده، می  1389و    1385های  اجتماعات مخت ف در والیت ه مند طی سال

ناکام مااین توافقات باوجود حمایت بعضی از بازیگران بین ناکامی این  الم  ی  ندند؛ وی 

ستیزه و  والیتی  مقامات  مرکزی،  حکومت  توجهی  کم  از  متأثر  را  جویی  توافقات 

(. کاوندیش باور دارد حتی  Cavendish, 2014: 2داند )رتبه امریکایی میفرماندهان عالی

پذیر است و مردم این مناطق حاضرند  در میانه یک نزاع خونین، ص ح در افغانستان امکان

الذکر ص ح مؤثر اما  ل مخاطرات، به تحقق ص ح کمک کنند؛ هرچند معاهدات فوقبا قبو

درس و  تجربیان  ساخت.  فراهم  را  امروز  تمهیدات  تحقق  زمینه  اما  بود،  های  ناکام 

امر بههای پیشین نقاط حساسیتناکامی طور  آفرین در طرفین مذاکره را عیان کرد و این 

از زمره این درسقطع در مذاکرات بعدی مدنرر قرار خو به رسمیت  1 ها:اهند گرفت.   .

گیری ص ح مؤثر  توانند در شکلشناختن نقش ک یدی مص حانی که معروف نیستند اما می

شوند؛   منازعه؛  2واقع  درگیر  مناطق  اجتماعات  توانمندساختن  به  3.  کامل  احترام   .

اجتماعات؛   پیشنهادات(  و  پشتیبان4)نرریات  مورد  در  بودن  بین  واقع  حکومت  .  ی 

می5مرکزی؛   مح ی  سطوح  در  کوچک  معاهدات  که  امر  این  به  باور  راهگشای  .  تواند 

 های سیاسی و نرامی. . هماهنگ ساختن فعالیت6توافقات م ی گردد؛ 

به کاوندیش  آنچه  واقع،  درسدر  میعنوان  مطرح  پیشین  مذاکرات  بر  های  ناظر  کند 

 
1 Julius Cavendish 
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تر و  مردم  توانمندسازی  است؛  نوشتار  این  توجه  مدعای  اجتماعی،  هنجارهای  میم 

هویت بازشناخت  و  مذهبی  و  قومی  جذب  ساختارهای  و  شده  فراموش  و  تحقیر  های 

نیروهای  الیه ارزشمندی و ج ب  این موارد هستند. احساس  از زمره  جامعه  پنهان  های 

های شورشی را  فراموش شده، ضریب الحاق/ سکوت آنها در برابر طالبان و دیگر گروه

پایه دارد و به تعبیر بهتر توجیه و  اهد رساند. جامعه افغانستان ساختاری قومبه حداقل خو

 معنای اقناع ک یه مردم خواهد بود. سفیدان و متنفذان بهج ب ریش

به کاوندیش  که  درسهمچنین، مواردی  از  عنوان  پرداخته بخشی  قبل  از مذاکرات  هایی 

بوده پیشین  مذاکرات  ناکامی  و  شکست  وی  دالیل  میاند.  بیان  تأکید  با  دارد  همچنین 

یک از  انگ یسی  نیروهای  و  افغانستان  دولت  میان  الزم  ارتباط  نیروهای  فقدان  و  سو 

سوبرداشت موجب  دیگر  سوی  از  کارشکنیآمریکایی  و  طرفین  مخت ف  و  های  ها 

نتیجه امر  این  که  گردید  ناهماهنگ  بهرهاقدامات  جز  یعنی  ای  مقابل  طرف  برداری 

مثال در توافق نیروهای انگ یسی  نیروهای متخاص  ناامیدی مردم عادی نداشت. برای  م و 

سال   در  ع یا«  سنگین  »دره  طالبان  نیروهای    1389با  با  امیدوارانه  مح ی  اجتماعات 

انگ یسی ائتالف و خواهان بازگردانی امنیت به این منطقه بودند، اما نقض توافقات منجر  

برای   گردید.  تدریجی مردم  امنیتی  به رویگردنی  نیروهای  که  آمده بود  قرارداد  در  مثال 

امر   این  که  نمایند  تأمین  آموزش مردم بومی  از  را  نیروهای خود  از  باید بخشی  منطقه 

ها باال گرفت و مردم این  محقق نشد و با ایجاد پایگاه نیروهای خارجی و دولتی درگیری

سال تا  شد  موجب  که  اتفاقی  کردند.  فهم  اشغال  را  ریاقدام  روی  شها  مح ی  سفیدان 

 خوش به مذاکرات با نیروهای دولتی و خارجی نشان ندهند. 

 

 الزامات صلح پایدار در افغانستان 

گونه که ذکر آن رفت، برای فهم چرایی نبود ص ح و استمرار منازعات اجماعی باید  همان

ی  های ناامنی را در چارچوب زمان فهم کرد. ناامن به بطن موضوعات رجوع کرد و ریشه

یا   و  داخ ی  جنگ  متحده،  ایاالت  حم ه  نریر  خاص  متغیر  یک  محصول  افغانستان  در 

هایی که روی  طور خالصه پژوهشنرامیان افراطی نیست. بهنارکوتروریسم و وجود شبه

متمرکز بوده افغانستان  در  منازعه  داشتهموضوع ص ح و  تأکید  دو مورد  .  1اند:  اند، روی 
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های متعدد قومی و مذهبی در کنار سیطره  ازی و شکافسم ت-عدم تکمیل پروژه دولت

نیز به  18 آمریکا بر افغانستان »شکاف ارزشی« را  به  ساله  همراه داشته است. نگاه قومی 

افغان ادراک  در  افغانستان  در  غیرافغانانگاره قدرت  که  ها و  تاهنگامی  حاکم است و  ها 

این کشور به فهمی مشترک و توافقی ه  نیابد، بازگشت  مهمسئ ه قومی در  شمول دست 

بی پیچیدهص ح  وضعیت  اص ی  قوم  چهار  میان  قدرت  رقابت  بود.  خواهد  را  معنا  ای 

پشتونبه بالمنازع  حاکمیت  آنکه  آورده است، ضمن  دههوجود  در  سبب  ها  های گذشته 

ها  نوعی اتحاد ت ویحی و نانوشته میان سایر بازیگران شده است، اتحاد برسر اینکه پشتون

ها درصدد تثبیت و گسترش حوزه نفوذ و قدرت  حال، پشتونقدرت بازنگردند. درعین به

ازپیش موجب شده است.  خویش هستند و این امر کشاکش قدرت را در افغانستان بیش

مبتنی. وجود بدنه اجتماعی قوی که زندگی2 بر موادمخدر و اس حه سامان یافته را  شان 

ی گذشته مردم عادی برای تأمین معاش و امنیت ذیل  هاتوان نادیده گرفت. طی دههنمی

از گروه پایان یافتن غائ ه داعش یا  های افراطی و مافیایی قرار گرفتهبسیاری  با  اند. لذا، 

نبود دستورکار مشخص برای جذب این افراد به طورقطع آنها راه دیگری برای  طالبان و 

همان جست.  خواهند  شخود  اشاره  بدان  پیشتر  که  ابزاری  گونه  به  تبدیل  خشونت  د، 

افغان از  در زندگی روزمره بخش بزرگی  بهعادی  کاربرد خشونت  و  شده  عنوان یک  ها 

اقتصادی را پیدا کرده که این مهم   نابسامان  »مهارت« قاب یت عرضه و فروش در شرایط 

 یکی از مؤثرترین عوامل مانایی آن است. 

همکار سابق یوناما و اتحادیه اروپا    مایکل سمپل، استاد پوهنتون کوینز در ب فاست و

پایدار در افغانستان پرداخته است. وی بر     ای مبتنی بر ص حهای آیندهدر کابل، به بایسته

قرارداد   یک  مبنای  بر  ص ح  جامع  قرارداد  یک  به  بتوان  است  بعید  که:  است  باور  این 

و مرح ه تدریجی  پایدارتر، رویکرد  گزینه  یافت.  دست  در  جدید اجتماعی  ای است که 

اولویت وی  شد.  خواهد  اعتمادسازی  به  منجر  میدرازمدت  بر  را  الزم  هایی  که  شمارد 

پرداخته شود.   آنها  به  اجتماعی جدید  قرارداد  طرح  از  قبل  وحدت  1است  از  . صیانت 

. اعزاز و تأمین حداقل  4. امنیت؛  3. نیروهای نرامی بین الم  ی؛  2م ی و هویت افغانی؛  

جنگجو جنگ؛  نیازهای  از  متأثر  مردم  و  دولت5یان  روابط  امتیازهای  -.  و  شهروند 

همه6نخبگان؛   صورت  به  امنیتی  اصالحات  فراگیر؛  .  و  حقوق  7شمول  مالکیت،   .
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. ساختار حکومت و استحکام دموکراسی مبتنی  8اقتصاد غیرقانونی و قاچاق؛   اقتصادی و 

انتخابات؛   مذاهب؛  9بر  آزادی  و  اسالم  ترویج  قضا  10.  عدلی؛  .  نرام  قومیت،  11و   .

برابری فرصت ها. وی هم چنین تأکید می ورزد، با آنکه اصالحات  پذیرش اجتماعی و 

  شیوه   بهترین  توان بدون خاتمه بخشیدن به خشونت آن را آغاز کرد.الزم است اما نمی

  منازعه   توقف   سر  بر  اولیه   توافق  اصالحات،  و   دار دوام  گفتگوی   یک   برای  شرایط   تأمین 

 است. 

 گیرینتیجه

پایان منازعه در افغانستان همواره محل توجه بوده اما چرایی عدم توفیق دستورکارهایی  

بین نهادهای  سوی  از  روندص ح  برای  شده  دولتارائه  و  گواه  الم  ی  خارجی  های 

تالش تمامی  است.  آن  دولت  پیچیدگی  یعنی  منازعه  اص ی  بازیگران  به  معطوف  ها 

گروه شبهمرکزی،  مردم  نراهای  جایگاه  و  نقش  است؛  بوده  خارجی  بازیگران  و  می 

آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت،   نادیده گرفته شده است.  افغانستان همواره 

استقرار   و  خشونت  با  مردم  مدت  طوالنی  و  مستمر  واجهه  پیامدهای  و  آثار  بررسی 

طوالنی به  منازعات  آن  از  آنچه  است.  کشور  این  در  اجتماعی  فرهنگ  مدت  عنوان 

عادی خشونت  یا  و  میخشونت  یاد  پژوهشگران  شده  مدعاست.  برهمین  ناظر  شود، 

سال در  امنیتی  جمعیت  مطالعات  روحیات  و  حاالت  روی  جدی  شکل  به  اخیر  های 

می بحران  از  پس  و  حین  غیرنرامی  و  مردم  نرامی  مواجهه  دارند  باور  و  پردازند 

به)به عریان  خشونت  با  غیرنرامیان(  توسط  خصوص  را  آن  کاربرد  ضریب  مستمر  طور 

می باال  آینده  در  افراد  بههمان  خشونت  پذیرش  به  منجر  همچنین  و  ابزاری  برد  عنوان 

الذکر نراره خشونت و  رو، در جوامع فوقمشروع برای حل مسئ ه خواهد گردید. از این

خشی از هویت  عنوان جزیی عادی از زندگی روزمره افراد بدل شده و آنها بنبود امنیت به

ها دوره ثبات در این  اند. حداقل سه نسل از افغانخویش را زیست بحرانی تعریف کرده

های ناشی  کشور را به یاد ندارند و روند عادی زندگی در این کشور را همراه با استرس

بحران پذیرفتهاز  گوناگون  میهای  یاد  »رنج«  یا  و  تروما  عنوان  به  آن  از  آنچه  شود  اند. 

گیری فرهنگ خشونت، افزایش ضریب کاربرد زور و پذیرش زیست بحرانی  ه شکلبرپای

رو، در چنین شرایطی استقرار ص ح اگر به معنای  به عنوان سرنوشتی محتوم است. از این



47 

 

 

 

 

ترومااامنامعم وااا اوا

بم معم وااااااا ا  ا

اافغمنستمن

باشد، هیچگاه دوام نخواهد یافت چراکه، جامعه ظرفیت  امضای توافقنامه با شبه نرامیان 

ا دیگر، اصطالح دولت تروما که در این نوشتار  ز سویتولید و خ ق بحران را داراست. 

اند و بدون آنکه مجالی برای  بدان پرداخته شده، ناظر بر افرادی است که دچار تروما بوده

عنوان  اند. همچنین اگر دولت بهبهبود آنها وجود داشته باشد عنان امور را در اختیار گرفته

افغانستان   در  دولت  شود  فهم  تجربهیک موجود زنده  سطوح  حامل  از  های چهل ساله 

ها در کنار متغیرهای دیگر، توان ترسیم  مخت ف خشونت و رنج بوده است و سایه ناکامی

 کند. دورنمایی روشن را از آن س ب می
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