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 : پیام داکتر سیما سمرشگفتاریپ

 جهان، اقتصاد درصد 4 و جهان جمعیت از درصد 25 داشتن با آسیا جنوب

 ینا کشورهای .رودمی شمار به جهان در ژئوپلیتیکی برانگیزچالش ینقطه یک

 به تا اندکرده تالش و بوده فقر و ناامنی درگیر متمادی سالیان طی منطقه،

 هم موفق امر این در ایاندازه تا که یابند دست اقتصادی یتوسعه و پیشرفت

 ی،اقتصاد یتوسعه و ایمنطقه هایهمکاری علیرغم وجود، این با .اندبوده

 وضعیت یک اندازچشم به ساختاری، و اجتماعی هایچالش و سیاسی اختالفات

 رسانده آسیب منطقه این در قومی هایاقلیت جمله از شهروندان برای بهتر

 و ایمنطقه بیشتر هایهمکاری منطقه در ثبات اصلی عناصر بنابراین، است؛

 یفرهنگ و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، های ساختار انسجام بلکه نه، اقتصادی

 ن،آ در که یفضای است؛ ها کشور این درون در دموکراتیک هایارزش بر مبتنی

اولویت لهجم از آنها هایآزادی و حقوق و هااقلیت به احترام و فعال مدنی جامعه

  .باشد دولت کاری های

 خود در را جهان نفوس درصد 25 که ایمنطقه چرا که است این پرسش

 طقمنا سایر مانند دهد،می تشکیل را جهان اقتصاد درصد 4 تنها و داده جای

 در ریشه وضعیت این یعمده دالیل از یکی ظاهرا ت؟اس نبوده موفق جهان

 شهروندی، هایآزادی و بشر حقوق اصل به پایبندی اهمیت از ما درک عدم

 یتتقو و گسترش و هااقلیت حقوق از حمایت و احترام ای،منطقه هایهمکاری

 .دارد منطقه این شهروندان برای مدنی فضای

 محیط مشکالت و فرسوده هایختزیرسا جمعیت، افزایش روند به توجه با

 برای الزم ظرفیت و اندکرده کاریکم جهان از منطقه این در هاحکومت زیستی،
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خالی شانه برای همواره هاآن .ندارند را مسائل این از ناشی هایچالش حل

 محکوم و مدنی فضای کردن محدود تالش در شان،هایمسئولیت از کردن

  .هستند قومی هایاقلیت و مدنی فعاالن ساختن

 بشر، حقوق فعاالن یبرجسته گروه یک و من گذشته، یدهه در

 موثر سازوکار یک ایجاد برای کردیم سعی زنان حقوق فعاالن و دانشمندان،

 چنین ایجاد برای ما هایتالش متاسفانه ولی کنیم، دادخواهی بشری حقوق

 اینهاده بین موجود مشترک همکاری حال، این با .نبود موفق زیاد میکانیزمی

 در بشری حقوق هایارزش از حمایت برای شانتالش و مدنی جامعه مختلف

 تربیش دموکراتیک هایارزش استحکام برای را امیدواری ایمنطقه و ملی سطح

  .سازدمی

-قومی هایاقلیت برای مدنی فضای وضعیت خواند خواهید که گزارشی

 تالش چگونگی از معتبری ینمونه و کندمی بررسی را آسیا جنوب در مذهبی

 بین الزم سازکارهای و همکاری فقدان در بشری حقوق و مدنی نهادهای

 شتال این از من .است هاارزش این از حمایت برای منطقه این در هاحکومت

 و مکنمی استقبال هااقلیت حقوق به گذاریارج و تقویت برای مدنی نهادهای

 تواندب موجود، هایواقعیت داشت نظر در با تحقیق نای هاییافته که امیدوارم

 عجوام المللی،بین و ملی مختلف نهادهای بین گفتگو و بحث برای را فرصتی

 مهعا آگاهی کند، ایجاد هااقلیت حقوق فعاالن و بشری حقوق نهادهای مدنی،

  .بگذارد مثبت اثر رابطه این در حکومت هایپالیسی بر  و دهد افزایش را

 مدنی، باز فضای بشری، حقوق هایارزش تقویت که باورم این به من

منطقه یتوسعه و پیشرفت بر مثبتی تاثیر ها،اقلیت حقوق به احترام و حمایت
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 که دهدمی نشان گزارش این که است حالی در این .گذاشت خواهد ما ی

 ایدب .بسازند محدود پیش از بیشتر را مدنی فضای تا کنندمی تالش هاحکومت

 حمایت برای را هادولت این المللیبین و ملی تعهدات روند، این یادامه گفت

  .رساندمی آسیب شدت به بشری حقوق هایارزش از

 به هااقلیت حقوق مدافعان از و مدنی جامعه و بشر حقوق فعاالن از من

قهمنط یک تقویت و ایجاد برای و هستم صداهم آنان با و کنممی حمایت شدت

 که گزارش این .کنممی دادخواهی مذهبی-قومی هایاقلیت برای امن ی

 اآسی جنوب کشورهای در هااقلیت حقوق مدافعان برای را مدنی فضای چگونگی

 ردهک ارائه منطقه این در هادولت به نیز را پیشنهاداتی فهرست کرده، بررسی

 ستا این من یآرزوها از یکی .گیرد قرار نظر دقت و توجه مورد باید که است

 یبرا سعادت و عزت آزادی، و هااقلیت وضعیت گیرچشم بهبود شاهد روزی که

 توانندب همه آن، در که وضعیتی باشم؛ منطقه این در هااقلیت جمله از شهروندان

 .دهند ادامه آمیزشانصلح زندگی به ترسی هیچ بدون

 سمر سیما داکتر

 ستانافغان بشر حقوق مستقل کمیسیون پیشین رئیس
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 گزارشخالصه 

را قادر  یاست که جامعه مدن یطیمح (Civic Spaceی )مدن یضاف

 د.نقش داشته باشجوامع  یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس یدر زندگ تا سازدیم

در ست. ا کیهر جامعه باز و دموکرات الزم برایشرط و پیش بستر یمدن یفضا

ز طریق ای جامعه مدن اینهادهتا  شودفراهم می این فرصتیک فضای مدنی باز 

لبه کرده حقوق خود را مطاه آزادانبا همدیگر،  ارتباط ، مشارکت ویدهسازمان

ی مدن یفضا .بگذارند ریتأث نشانرامویپ یو اجتماع یاسیس یبر ساختارها و

از  از آن به دو دهه اخیر بعد اصطالح چندان قدیمی نیست و سابقه استفاده

ا تشکیل زیربنای فضای مدنی ری که هاحق ،حالنیباا .گرددیبرم 21آغاز قرن 

ی المللنیب قواعدفضای مدنی با  ،بیشتر دارد و از همین طریقپیشینه ، دهدمی

 که ، زمانیدرسمی 20قرن  های آن به نیمهو ریشه حقوق بشر ارتباط یافته

، حق بر انجمن حق بر آزادیتصویب و  1948در جهانی حقوق بشر  هیاعالم

 گنجانده شد. در آن و حق بر آزادی بیانآمیز ع مسالمتآزادی تجم

 نسبتاًدر خصوص فضای مدنی در نظام حقوقی افغانستان چارچوب قانونی 

در سال است. توضیح مطلب اینکه دولت افغانستان  گرفتهشکلکامل و کافی 

این کنوانسیون  و شده سیاسی وی حقوق مدنی المللنیبعضو میثاق  1983

ه قرار داد تیموردحمارا  های مرتبط با فضای مدنیحق د دیگر،بیش از هر سن

 هاارزشکلی بر  داتیتأکدر کنار برخی  در قانون اساسی جدید افغانستان است.

روشنی به سه حق بشری مرتبط با فضای مدنی به و هنجارهای حقوق بشری

مایت ح در متعددی مقررات ، قوانین وریاخدو دهه ادامه در پرداخته است. در 

آمیز و حق بر دسترسی بیان، حق بر برگزاری تجمعات مسالمت یبر آزاداز حق 

، 2001پس از سقوط طالبان در سال  و تصویب شده است.به اطالعات تدوین 

امید به ایجاد و رشد فضای مدنی مناسب برای کار نهادهای جامعه مدنی و 
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در ر خود را حقوق بشری سف مدنی و نهادهای و افزایش یافت یحقوق بشر

ی اقشار مختلف مردم و هایآزادحقوق و  نیتأمراستای تالش برای 

حضور  متأثر ازدر این دوره،  .کردند آغاز های دموکراتیکارزشسازی نهادینه

شهروندان  و تبهبود یاف جیتدرپررنگ نیروهای خارجی، اوضاع امنیتی به

و برگزاری  هاانجمن سیتأس، هااز رسانه آزادانهاستفاده با ند توانستافغانستان 

 به گوش مسئوالن دولتی برسانند. آمیز مطالبات خود راتجمعات مسالمت

ظاهرات تهای مردمی، آزادی بیان و انستان در قبال انجمنرویکرد دولت افغ 

به نظر  حالنیباا مثبت، حمایتی و تشویقی بوده است. معموالً و اجتماعات مردم

ه و در این خصوص تغییر کرد رویکرد دولت سونیابه  2014از سال  رسدیم

محدودتر شده  روزروزبهشر ن حقوق بابرای جامعه مدنی و مدافع عمومیفضای 

مطرح شده و  صلی این گزارش تحقیقیاعنوان مسئله همین موضوع بهاست. 

، به حلیلی استت-یک گزارش توصیفی ،این گزارشقرار گرفته است.  موردبحث

افعان فضای مدنی برای مد ی مختلف محدودسازیهاجنبهعاد و این معنا که اب

و  هانهیزمو  شدهفیتوصحقوق بشر در افغانستان و حقوق مرتبط با آن 

است. معلومات  قرارگرفتهنیز مورد تحلیل  یمحدودسازپیامدهای این 

و ان با کارشناس در این گزارش تحقیقی، عمدتًا از طریق مصاحبه مورداستفاده

 کلیدی مانند اعضای جامعه مدنی، کارشناسان حقوقی و خبرنگارانآگاهان 

نشرشده در  ییهالیتحلها و عالوه بر آن از گزارشاست.  شدهیآورجمع

 شدههگرفتگزارش کمک  تدوینی معتبر و نهادهای حقوق بشری نیز در هارسانه

 است.

ستان قانون اساسی فعلی افغان گذاری:ها در حوزه قانونالف: محدودیت

این در و  یک مصالحه و سازش میان دو جریان مخالف فکری بوده ینتیجه

های حقوق های هر دو طرف گنجانده شده است. در کنار ارزشقانون خواسته
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که خواستار جایگاه باالتر  کارینیروهای محافظهبشری، برای جلب رضایت 

در »ده است که قانون اساسی بیان ش 3اسالم در نظام سیاسی بودند، در ماده 

 «تواند مخالف معتقدات و احکام دین اسالم باشد.افغانستان هیچ قانونی نمی

، مبهم و قابلی تفسیر است و عبارت کلی «و احکام دین اسالم معتقدات»

از این ظرفیت برخوردار است که برخی نهادهای دولتی با استناد به  درنتیجه

 لفت کند.های حقوق بشری مخابا بسیاری از ارزش ،آن

های محدودکننده و ماده ،1388مصوب های همگانی در قانون رسانه

 فشارتحتعنوان مستندی برای تواند بهمی اصطالحات مبهمی وجود دارد که

مقدمه این در  ،مثالعنوانبه .قرار گیرد مورداستفادهای فعاالن رسانه قرار دادن

شده است.  دینقش دین تأک ربسوم قانون اساسی  ی مادهسازبرجستهقانون با 

ده شموارد ممنوع بر شمرده  با استفاده از تعبیرهای مبهم، آن زدهموفصل ن

 ، قابل تفسیر موسع، توهین و افترا«مغایر دین اسالم»های مانند . عبارتاست

با توجه به  فراهم کند. ایی فعالیت رسانهتواند زمینه محدودسازبوده و می

ستان حکومت افغان ازنظراین قانون  رسده نظر میب ،تحوالت چند سال اخیر

قانون  دیطرح جداخیر  چند سالنیست و به همین دلیل در  بخشتیرضا

 لیتکم یبرا 1399در تابستان  و هیحکومت ته یاز سو انیهمگ یهارسانه

اعتراض گسترده  یجهیدرنت فرستاده شد.ن به پارلما یگذارمراحل قانون

 اد شد.به حکومت استرد ندگانیاز مجلس نماطرح ای این رسانه یجامعه

یک اقدام  1393در سال  قانون دسترسی به اطالعاتتصویب هرچند 

 تاطالعا ارائه های شدید دولت درمحدودیت در عملاما  ،امیدوارکننده بود

شکایت ای در این خصوص یک مشکل جدی بوده و فعاالن رسانه، زایموردن

 رند.دا



7 

 

و مدنی  زیآممسالمتبعضی از تجمعات و تظاهرات  بر اخیر سال در چند

حمله انتحاری صورت گرفته و این حمالت تلفات گسترده باقی  شهروندان

 حکومت وحدت ملی، چندین تظاهرات در کابل و سایر یدر طول دوره گذاشت.

تظاهرات  های دولت برگزار شد.سیاست اندنوالیات برای به چالش کش

، 2015، جنبش تبسم در نوامبر 2015ه در ماه مارچ دادخواهانه برای فرخند

ل رستاخیز تغییر در ساو  2016جنبش روشنایی در سال  یستردهگ دو اعتراض

 کنترولت و مدیری . ناتوانی دولت درهای بارز استنمونه ازجمله 2017

ها شورای امنیت ملی افغانستان را واداشت تا برای وضع آن آمیزمسالمت

انون قمتن تجدیدنظر شده ید. آبر در پی تعدیل قانون ،تظاهراتمحدودیت برای 

شر نور در جریده رسمی جمهرئیس طی فرمان تقنینی 1396باالخره در سال 

ترنتی یت ایندر سااما هنوز هم  ،از سوی پارلمان رد شد این فرمان هرچندشد. 

و  هاتیمحدوداست.  وزارت عدلیه یکی از قوانین نافذاالجرا شمرده شده

، است وضع شدهقیدهایی که در این قانون برای برگزاری تجمعات و تظاهرات 

کد )کود(  262در ماده . گذاردبیان باقی نمی توجهی از حق آزادیچیزی قابل

بلی قاجازه اطالع و  برای برگزاری تجمع، مظاهره و اعتصاب، افغانستان جزای

به نظر  اری شده است.ی تجمعات جرم انگاندازراه، هم شرط شده و بدون آن

مشکلی  شریحقوق ب ازنظرشود، ی مربوط میرساناطالعکه به بخشی  رسدیم

حق شهروندی و  محدودکنندهدر مورد اجازه قبلی، ندارد، اما بخش دیگر 

 ی مدنی بوده و با هنجارهای حقوق بشری سازگاری ندارد.هایآزاد

غیردولتی  هاینتالش کرد قانون سازما 1396 در سالدولت افغانستان 

تغییرات پیشنهادی  یدربستهموجود  ابهامات را تعدیل کند. 1384سال 

نام ثبت»ی کند؛ گزینهرا فراهم  محدودیتو  سوءاستفاده یزمینهتوانست می

و  خودداری کند مجدد یک نهاد ناماز ثبتکه داد به دولت اجازه می «مجدد
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به دولت  «دالیل تخنیکی» د.شمیآن منجر  به حذف خودکار این خودداری

و حضور  ز ثبت مجدد یک نهاد خودداری کنداصورت خودسرانه به داداجازه می

 ینهادها بردولت  نفوذ گیری، زمینهنماینده وزارت اقتصاد در جلسه تصمیم

جامعه مدنی باعث شد تا ی نهادهاهای اضاعتر. کندرا فراهم می جامعه مدنی

 پس بگیرد. رات پیشنهادی خود دولت تعدیال

 تمایل حکومت 2014چند سال اخیر بعد از  در های عملی:ب: محدودیت

را عالوه بر  . این تمایلدر حال افزایش بوده استبه محدودسازی فضای مدنی 

توان مشاهده کرد. ی جاری جامعه نیز میهاتیواقعی، در گذارقانونحوزه 

در  ،اموفق بوده استی گاهی نگذارقانوناقدامات حکومت در حوزه  هرچند

د، این تا فضای مدنی را محدود ساز کرده استتالش  عمل، دولت افغانستان

ونقل تا حمله ها با استفاده از تجهیزات نظامی و حملن جادهها شامل بستتالش

ن امعترض قرار دادنو هدف  و حتی تیراندازی معترضان ، دستگیرییکیزیف

نی اعمال شده است، ناشی از علل و هایی که بر فضای مدمحدودیت شود.می

ریشه سیاسی دارد و  مشخصاً هاتیمحدودعوامل مختلف است: بخشی از این 

های اعتراضی تبسم، روشنایی و رستاخیز تغییر، حکومت بعد از تجربه جنبش

های شهری را از شهروندان معترض فرصت حضور در جاده ینوعبهتصمیم گرفته 

ها و نهادهای مدنی نیز اهش شدید منابع مالی رسانهعوامل اقتصادی و ک بگیرد.

چند در این  محدود شود. داً یشدمتوقف یا  کامالً ها نهادها باعث شده فعالیت

جریان داشته و خأل ناشی از المللی نیتی بیناخیر، روند خروج نیروهای ام سال

تهدیدها  ،جهیدرنت شده است.تر شدن وضعیت امنیتی باعث وخیم این خروج

امنیتی در برابر مدافعان حقوق بشر نیز افزایش یافته است و آنان از سوی عوامل 

خشونت و تهدید در  . گسترشاندمکرر تهدید شده صورتبهدولتی و غیردولتی 

افزایش  حداقل ایبه خروج برخی از فعاالن از کشور، ترک وظیفه فضای مدنی 
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شده است. دولت  منجر ها در فضای مدنیخودسانسوری و کاهش کیفیت فعالیت

افعان حقوق بشر عمل به وظیفه خود در قبال حفظ امنیت مد تنهانهافغانستان 

ای و ، بلکه در برخی موارد عوامل دولتی خود به تهدید فعاالن رسانهنکرده

های رسد بخشی از محدودیت. به نظر میاندکردهمدافعان حقوق بشر اقدام 

ناشی از ظهور مجدد افکار  ال در این عرصهفع برای زنان ژهیوبهفضای مدنی 

در تضاد  شانیدینتندروانه مذهبی است که حضور اجتماعی زن را با باورهای 

 بینند.می

ساز رسیده روند صلح افغانستان به نقطه حساس و سرنوشتبندی: ج: جمع 

در قالب رویاروی جبهه  را دولت افغانستان تقابل در میز مذاکرات است.

دو  صرفاً کشد. جمهوریت و امارت با اردوگاه امارت به تصویر میجمهوریت 

ها و عناصر ها شامل مؤلفهاز آن هرکدامبلکه  ،عنوان خالی از محتوا نیست

تهی عنوان میاندو  ها چیزی جزدهنده است که بدون وجود آن مؤلفهتشکیل

 یبزنگاه تاریخ در این. و فرقی میان جمهوریت و امارت نخواهد بود ماندباقی نمی

تواند مدنی می شود، نوع نگاه به فضایکه سرنوشت آینده افغانستان تعیین می

حامیان گفتمان جمهوریت باشد.  سنگ محک برای ارزیابی میزان صداقت همان

مستلزم تقویت فضای مدنی و حمایت هرچه بیشتر از حق بر  یخواهیجمهور

است و الزمه تفکیک  زادی انجمنجتماع و حق بر آآزادی بیان، حق بر آزادی ا

، با محدودسازی فضای مدنی یجابه و تمایز جمهوریت از امارت آن است که

سازی وش فعاالن این عرصه برای نهادینهحمایت از فضای مدنی باز و دوشاد

 د.برای آینده افغانستان مبارزه شومدنی و حقوق بشری  یهاارزش

 ه استتالش کرد ولت افغانستاند در شش سال گذشتهنکته پایانی اینکه 

ها و حقوق مندی شهروندان از آزادیدر بهره با استفاده از تعدیل قوانین

وضع  شتریبهای آزادی بیان و آزادی تجمعات، محدودیت ازجمله شانیبشر
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اکنش ، جامعه مدنی افغانستان وسازتیمحدودکند. در مقابل این اقدامات 

پروسه  سازسرنوشتاگر در جریان تحوالت  .ه استمنسجم و مؤثر نشان نداد

ادامه پیدا کند، ممکن  جویانهمحتاطانه و عافیت صلح افغانستان نیز این روند

است بسیاری از دستاوردهای ارزشمند مردم و دولت افغانستان در حوزه حقوق 

جبران نخواهد که برای چندین نسل قابل است زیانی و این بیفتد خطربشر به 

 .بود
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 مهمقد

را قادر  یاست که جامعه مدن یطیمح (Civic Spaceی )مدن یضاف

نقش داشته باشد.  جوامع یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس یدر زندگ تا سازدیم

از طریق دسترسی به اطالعات،  تا دهدیماجازه  هاگروهبه افراد و  یمدن یفضا

برای بیان  وستنیبه هم پمشارکت در گفتگو، ابراز مخالفت یا عدم موافقت و 

، سهم دهدیقرار م ریرا تحت تأث هاآن یکه زندگ یگذاراستیسدر دیدگاه، 

 یمدن یفضا یاست. وقت کیبستر هر جامعه باز و دموکرات یمدن یفضا 1بگیرند.

تا  شودفراهم می فرصت یجامعه مدن یهاشهروندان و سازمان برای باشد، باز

و  یاسیس یبر ساختارها لبه کرده ورا مطا حقوقشان یمانع چیآزادانه و بدون ه

 شودفراهم می یتنها زمان فضای مدنی باز. بگذارند ریخود تأث رامونیپ یاجتماع

 یحقوق اساسو احترام به  از شهروندان خود تیرا در حما اشفهیوظ دولت که

ها انجام دیدگاه آزادانهبیان  و زیآممسالمت تجمع ،در مورد تشکیل انجمن هاآن

 هاآن های اساسی هستند که جامعه مدنی برسه حق، همان حق این دهد.

 2است. استوار

از آن به دو  ی اصطالح چندان قدیمی نیست و سابقه استفادهمدن یفضا 

 نامی به جامعه مدن یاتحاد جهان .گرددیبرم 21دهه اخیر بعد از آغاز قرن 

CIVICUS یمدن یفضابعد از آغاز ابتکار  ،شد سیسأت 1993ه در سال ک 

(Civic Space Initiative)  منظم از این واژه استفاده  صورتبه ،2011 سالدر

که  یهاحقخود این اصطالح سابقه زیادی ندارد،  نکهیباوجودا .ه استکرد

عه جامهر گذاری شده است، ویژگی ضروری بنیان هاآنفضای مدنی بر اساس 

ن طریق است که فضای دارد و از همی تردموکراتیک بوده و پیشینه طوالنی

                                            
1. https://bit.ly/3clpdA7 

2. https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/ 

https://bit.ly/3clpdA7
https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
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های آن به نیمه قرن ارتباط یافته و ریشه حقوق بشر یالمللنیب قواعدمدنی با 

، حق بر آزادی تجمع حق بر آزادی انجمن که ، زمانیدرسمیبیستم 

 1948جهانی حقوق بشر مصوب  هیاعالم، در آمیز و حق بر آزادی بیانمسالمت

حقوق مدنی و سیاسی  یالمللنیبمیثاق  1966بعد در سال  گنجانده شد.

ها و احترام و تضمین آن هکردتر بیان مفصل صورتبه را هاحق، همین مصوب

 .برشمردها المللی دولتبینرا بخشی از تعهدات 

حدود یک سال بعد از تأسیس سازمان ملل  1946افغانستان در اواخر سال 

که در زمان تصویب  دولتی بود 48درآمد و یکی از  این سازمانبه عضویت متحد 

المللی رأی مثبت داد. این اعالمیه جهانی حقوق بشر، به این سند تأثیرگذار بین

سازمان  دهد که دولت افغانستان در آن عصر بههای تاریخی نشان میواقعیت

حقوق بشر نگاه مثبت داشته است. در خصوص  یالمللبین ملل متحد و قواعد

کامل و کافی  نسبتاًتان چارچوب قانونی در نظام حقوقی افغانس فضای مدنی

میالدی  1983دولت افغانستان از سال  است. توضیح مطلب اینکه گرفتهشکل

سیاسی است و این کنوانسیون  وی حقوق مدنی المللنیب عضو میثاق تاکنون

 .داردهای مربوط به فضای مدنی ارتباط حق ی دیگر باالمللنیببیش از هر سند 

گیری زمینه مناسب برای شکل، 2001ژیم طالبان در سال پس از فروپاشی ر

 در افغانستان یمدنی و حقوق بشر هایفعالیت و آماده برایفضای دموکراتیک 

حقوق بشری سفر  مدنی و های گسترده، نهادهایالشبا وجود چ ایجاد شد و

اقشار مختلف مردم و  یهایآزادحقوق و  نیتأمدر راستای تالش برای  خود را

، هاکاستی برخی وجود با کردند. آغاز های دموکراتیکارزشسازی دینهنها

با تصویب قانون اساسی در شکل گرفت و  جیتدربهجامعه مدنی نوپای کشور 

 جدیدقانون اساسی در مقدمه  .دشپایگاه حقوقی آن مستحکم  2004سال 

 برمبتنی  خشونت و ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و»
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و ها تأمین آزادی حقوق انسانی و ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت ویمندقانون

در کنار برشمرده است و این قانون  عنوان یکی از اهدافبه« اساسی مردم حقوق

به سه حق  صریحاً و هنجارهای حقوق بشری هاارزشکلی بر  داتیتأکبرخی 

، ریاخدو دهه  روند در ادامه این در مرتبط با فضای مدنی پرداخته است.بشری 

بیان، حق بر برگزاری  یبر آزادحمایت از حق  درن و مقررات دیگری نیز قوانی

و تصویب شده آمیز و حق بر دسترسی به اطالعات تدوین تجمعات مسالمت

توسط دولت انتقالی در  قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات تصویب است.

مدنی و جایگاه برجسته حقوق مرتبط اهمیت فضای  بر نشانه روشن 1381سال 

توان آن را تضمینی برای و می در نگاه مسئوالن نظام سیاسی کنونی استبا آن 

اعتراض مدنی برای دستیابی به  فعاالن مدنی و شهروندان از ابزار استفاده

در دوره جدید از  اندتوانستهافغانستان  نیز شهروندان عمالً. برشمرد اهدافشان

استفاده  مند شده و مطالبات خود را از طریقخود بهره حقوق بشری این دسته از

ابات و برگزاری تظاهرات، اعتص های مختلف وانجمن سیتأسها، از رسانه آزادانه

 معموالً نیز  تحصن به گوش مسئوالن دولتی برسانند. رویکرد دولت افغانستان

 ، آزادی بیان وهای مردمیتشکل در قبال سال اول این دوره 13در  خصوصبه

بوده است. در گزارش  ، حمایتی و تشویقیتظاهرات و اجتماعات مردم مثبت

 2016خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال  اموروزارت 

 حقبه کلی نسبت صورتبه ،افغانستان دوره جدید درکه است  شدهانیب نیز

 1است. شدهگذاشته احترام زیآممسالمتآزادی تجمع  آزادی بیان و

رویکرد دولت افغانستان  سونیابه  2014از سال  رسدیمبه نظر  حالنیباا

ن حقوق ابرای جامعه مدنی و مدافع عمومیفضای در این خصوص تغییر کرده و 

                                            
امریکا،  متحدهاالتیابخش افغانستان(، وزارت خارجه ). گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان 1

 RCzS9t3https://bit.ly/ 

https://bit.ly/3t9RCzS
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این تغییر منفی وضعیت و گرایش دولت  محدودتر شده است. روزروزبهشر ب

و هم  یگذارقانونم در حوزه افغانستان به سمت محدودسازی فضای مدنی ه

تغییر ساختار حقوقی است.  مشاهدهقابلدر عرصه عملی و واقعیت جاری جامعه 

فضای مدنی شدن  ترمحدودسازی فعاالن مدنی و حقوق بشری و تنگ منظوربه

 صراحتبهفعاالن این عرصه  تان باعث نگرانی فزاینده شده است. برخیدر افغانس

های جمعی و قانون رسانه 2004ن اساسی مصوب سال قانوکه هرچند  اندگفته

مندی شهروندان از حقوق مرتبط با فضای مدنی بهرههردو  2009مصوب سال 

های اخیر استفاده از در سالاما  ،کنندرا تضمین می حق بر آزادی بیان ازجمله

 1است.رو شده ههایی روببا دشواری ،در عمل هاقاین ح

ی فضای محدودسازی سوبهدولت افغانستان  کردیرودر این تحقیق، تغییر 

 موردبحثمسئله اصلی مطرح شده و  عنوانبهمدنی برای مدافعان حقوق بشر 

، به تحلیلی است-یک گزارش توصیفی تحقیقی این گزارشقرار گرفته است. 

فضای مدنی برای مدافعان  ی مختلف محدودسازیهاجنبهاین معنا که ابعاد و 

و در برخی موارد  شدهفیتوصنستان و حقوق مرتبط با آن حقوق بشر در افغا

در  مورداستفادهاست. معلومات  قرارگرفتهو پیامدها نیز مورد تحلیل  هانهیزم

با اعضای جامعه مدنی،  این گزارش تحقیقی، عمدتاً از طریق مصاحبه

ها عالوه بر آن از گزارش است. شدهیآورجمع کارشناسان حقوقی و خبرنگاران

 و نهادهای مدنی نیز در تدوین معتبر یهارسانهدر  نشرشده ییهالیتحلو 

آن است که مسئله  هدف این تحقیقاست.  شدهگرفتهگزارش کمک 

 ن حقوق بشر در افغانستانفعاالمدافعان و فضای مدنی برای  محدودسازی

یک مسئله جدی مطرح شده و لوازم و  صورتبه 2014پس از سال ویژه به

                                            
جامعه  تتویدر افغانستان کابل: انست یجامعه مدن یراب مناسب طیمح تیافغانستان، وضع یجامعه مدن تتویانست. 1

 /2018.8aiVPs3https://bit.ly سپتامبر افغانستان، یمدن

https://bit.ly/3aiVPs8
https://bit.ly/3aiVPs8
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در دوران حساس  خصوصبهآن برای دولت و حکومت افغانستان پیامدهای 

در این تحقیق ابتدا  .است، برجسته شود انیدر جرکنونی که پروسه صلح 

در رابطه با  یگذارقانونهای که از سوی دولت افغانستان در حوزه محدودیت

های گیرد و بعد به محدودیتقرار می موردبحثاست  جادشدهیافضای مدنی 

های عملی عیتبوده و به واق یگذارقانونکه بیرون از حوزه  شودیمته پرداخ

از کل  ها،شود. بعد از بررسی این دو دسته از محدودیتمتن جامعه مربوط می

صورت گرفته و پیشنهادهای مختلفی برای دولت افغانستان،  یبندجمعمطالب 

 جامعه جهانی و جامعه مدنی مطرح خواهد شد.

نجام کار مشترک و در ا برای ابتکار عمل (SAC) سیاجنوب آ عمجماز 

 ابراز ،سطح کشورهای جنوب آسیا ها درحقوق اقلیت از کمیتهحمایت مالی 

مسئوالن و  یشائبهیبای ههمکاری ام این تحقیق بدونانجم. یکنمیامتنان 

سید حسین  کارمندان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، میسر نبود؛ لذا از آقایان

علی فیض، مدیر حسن ،شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر اجرایی سیرئ ،شانو

 یسازفراهمر دکه  این شبکهمسئول ارتباطات  ،رخشدمسعود آ وتحقیق 

 اند صمیمانه دریغ نکرده ارزشمندشان یهادگاهید ساختن کیشرو امکانات 

که  ین مدنی و محققان داخلی و خارجآگاهان امور، فعاالاز  م.یکنمیقدردانی 

همکاری صمیمانه  مصاحبهدر انجام  این گزارش، آمیزیتموفق تکمیل برای

انجام این کار تحقیقی از سوی  میدواریام م.یکنگزاری میز سپاسنی داشتند

توجه دولت افغانستان را به مسئله بکه جامعه مدنی و حقوق بشر بتواند ش

تحوالت مثبت در ساز فزاینده جامعه مدنی جلب کرده و زمینه محدود شدن

 این حوزه شود.
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 گذاریدر حوزه قانون محدودسازی

 

ه ، نظام سیاسی جدید افغانستان زمین2001پس از سقوط طالبان در سال 

نظام ناپذیر ر جدایییک عنص عنوانبهای جامعه مدنی ههای نهادرا برای فعالیت

ی وردهااتن حقوق بشر یکی از دسافراهم کرد. ظهور مدافع راتیکدموکسیاسی 

 یریگشکل حالنیباا .رودن به شمار میسال پسین در افغانستابیست مهم 

 شیدشوار و چال روند کیدر  ،فضای مدنی و ظهور فعاالن مدنی و حقوق بشری

به  2014از فراز و نشیب اتفاق افتاده است. در چند سال اخیر بعد از و مملو 

در این  وده است.ب مدنی محدودسازی فضای یسوبهرسد روند تحول نظر می

گذاری در وزه قانونکه در ح هاییهای و محدودیتخی از چالشقسمت بر

 .شودمیپرداخته  دارد، وجود ارتباط با فضای مدنی

 قانون اساسی

 5نوامبر تا  21نظام جدید افغانستان در کنفرانس بُن آلمان که از تاریخ  

کنفرانس، شش محور عمده:  ریزی شد. در اینادامه یافت، پی 2001دسامبر 

امنیت، زنان، معارف، حقوق بشر، قانون اساسی و اقتصاد در جریان بازسازی 

حقوق بشری و نبود  یهاارزشافغانستان موردبحث قرار گرفته و ازجمله بر 

بر اساس توافقنامه بُن، حکومت آینده افغانستان تأکید شد.  در تبعیض جنسیتی

تصویب شد. متن مصوب نیز  1382جرگه ر لویقانون اساسی جدید تدوین و د

توسط رئیس دوره انتقالی آقای حامد میالدی  2004=  1382در ششم دلو 

جرگه، پس از موضوع در جریان تصویب این قانون در لویکرزی تأیید شد. 

جایگاه اسالم در نظام سیاسی افغانستان، دومین موضوعی که بیشترین گفتگو 

نجام شد، مسئله حقوق و جایگاه زن در نظام سیاسی و مناقشه در مورد آن ا
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جرگه درصدد آن بودند که برای برخی از اعضای لوی 1آینده افغانستان بود.

سازی هر چه بیشتر نقش اسالم، در مورد هر حق و آزادی بشری برجسته

قید شود. در اثر گفتگوها میان مخالفان و موافقان « در چارچوب اسالم»بالفاصله 

هایی که از سوی نمایندگان حمایت یالم در نظام سیاسی و درنتیجهنقش اس

های غربی صورت گرفت، در این قانون اساسی لل متحد و دولتسازمان م

 صورت کلی از جایگاه ممتازی برخوردار شده است.های حقوق بشری بهارزش

داد، ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استب» جدیدقانون اساسی در مقدمه 

 و ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامتیمندبر قانونمبتنی  خشونت و بعیض وت

 عنوان یکی از اهدافبه« اساسی مردم و حقوقها تأمین آزادی حقوق انسانی و

 بر رعایت منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر و برشمرده است و

 ظ کرامت، حف6احترام به کرامت و حقوق انسانی تأکید شده است. در ماده 

اده انسانی و حمایت از حقوق بشر از تکالیف حکومت برشمرده شده است. در م

المللی که های بیناین مطلب که دولت منشور ملل متحد، معاهدات و میثاق 7

، افغانستان عضو آن است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت خواهد کرد

کاررفته در این فرازها، بهقرارگرفته است. مفاهیم  بار دیگر مورد تأییدیک

مختلف این  در مواد المللی حقوق بشر است.جارهای بینروشنی بیانگر هنبه

ع تجم یبر آزادقانون اساسی، به حق آزادی بیان، حق بر آزادی تشکل و حق 

توان گفت در قانون می بنابراین است. قرارگرفته دیتأکآمیز مورد مسالمت

ناخته و نهادهای فعال در این حوزه به رسمیت شاساسی افغانستان، فضای مدنی 

 است. شدهفراهمدر نظام سیاسی افغانستان  هاآنشده و زمینه برای فعالیت 

                                            
مستقل حقوق بشر  ونیسیافغانستان، کابل: انتشارات کم یقانون اساس یریگشکل ندی(، فرا1383احمد، ) ه،زادیعل. 1

 (326: 1383)علیزاده،  .4افغانستان، ج 
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توان فراموش کرد که قانون اساسی تمام آنچه گفته شد، این نکته را نمی با

افغانستان نتیجه یک مصالحه و سازش میان دو جریان مخالف فکری بوده است 

های هر دو طرف گنجانده شده است. کنونی قانون اساسی، خواسته و در متن

در کنار آنچه در مورد محتوای حقوق بشری قانون اساسی بیان شده، برای جلب 

م در قانون اساسی بودند، کارانی که خواستار جایگاه باالتر اسالرضایت محافظه

نستان هیچ در افغا نبر اساس آ بیان شده است که قانون اساسی 3در ماده 

قانون  ،جهیدرنتتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسالم باشد. قانونی نمی

های حقوق اساسی افغانستان در عین اینکه از یک جهت پیشرفته و مطابق ارزش

، گریدعبارتبه کار دارد.بشری است، از جهت دیگر، ماهیت محتاطانه و محافظه

به رعایت منشور سازمان ملل متحد  ار تانافغانس دولتکه این قانون این باوجود

سوم  یماده ،داند، مکلف میتملحق شده اسبه آن که  ایالمللیو معاهدات بین

باشد،  «معتقدات و احکام دین مقدس اسالم خالفم»در مقابل هر قانونی که آن 

 م عبارت عام، مبهم و قابلی تفسیرو احکام دین اسال معتقدات کند.مقاومت می

از این ظرفیت برخوردار است که برخی نهادهای دولتی با استناد  درنتیجه و است

مخالفت کند. وجود این دو دسته از های حقوق بشری به آن با بسیاری از ارزش

که در زمان اختالف در خصوص  استخوان در قانون اساسی باعث مواد ناهم

کنند. چنانکه به بخشی از قانون اساسی استناد  ، هر طرفمسائل حقوق بشری

 شیع و قانون منع خشونت علیه زناندر ماجرای قانون احوال شخصیه اهل ت

فضای  یمحدودسازهمین اتفاق افتاد، در آینده نیز ممکن است برخی برای 

حقوق بشری تالش  یهاارزشمدنی برای افراد و نهادهایی که در راستای ترویج 

یگاه اسالم استناد کنند. بنابراین کنند، به ماده سوم قانون اساسی در مورد جامی

 یک دتوانوجود این ماده در قانون اساسی به دلیل ظرفیت تفسیرپذیری آن می
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حقوق بشر تلقی  برای ایجاد محدودیت برای مدافعان انگیزچالش زمینه قانونی

 شود.

 قوانین مربوط به آزادی بیان

 هاگروهافراد و  به این معنا است که« حق بر آزادی بیان»اصطالح ترکیبی 

مختلف اطالعات و معلومات موردنیاز خود دسترسی داشته و  به انواع توانندیم

با استفاده از  باشند تا افکار و عقاید خود را برخوردارفرصت و امکانات الزم  از

مانند  -آزادی بیان»وسایل مختلفی که در دسترس دارد، به دیگران ارائه کنند. 

در حق افراد نسبت  از تعدی حکومت -ی مطبوعاتآزادی سخن گفتن و آزاد

. در یک جامعه کندیمجلوگیری  شانیفرهنگبه اظهار افکار سیاسی، هنری، 

ی نجابت عبور نکرده و یا مشتمل مرزهااین بیانات از  کهیوقتمتکثر تمام اعضا تا 

، باید از آزادی بیان افکار و زندیمی نباشد که به دیگران آسیب هادروغبر 

 1«دیدگاه خود برخوردار باشند.

های یکی از حق عنوانبهدر بسیاری از اسناد حقوق بشری آزادی بیان 

 19در ماده  مثالعنوانبه. مرتبط با فضای مدنی مورد تأکید قرار گرفته است

هر کس حق »اعالمیه جهانی حقوق بشر در مورد حق آزادی بیان آمده است: 

بدون دخالت و آزادانه  حق شامل آن است کهاین و بیان دارد و  نظرآزادی 

اطالعات و  مرزهاو بدون توجه به  هارسانهو از طریق  نگه داردنظرات خود را 

حقوق  ونیکنوانس 19ماده  2در بند  «افکار را جستجو، دریافت و بیان کند.

هر کس حق آزادی بیان دارد. »است:  شدهانیبمدنی و سیاسی نیز در این مورد 

اطالعات و افکار، بدون هر نوع و اشاعه  جستجو، دریافت شامل آزادیاین حق 

 صورتبهشفاهی، در قالب نوشته، به شکل چاپی،  صورتبه توجه به مرزها،

                                            
1. Maddex, Robert L. International Encyclopedia of human rights: freedoms, abuses and 

remedies, Wshington D.C. CQ press, 2000, P.134. 
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این  2ماده  1در بند  «.شودیمی انتخابی دیگر هنری یا از طریق هر رسانه

، این سند ی مندرج دردر قبال حقوق بشر هادولتکنوانسیون در مورد تعهدات 

واژه  نیااستفاده از  کاررفته است.به کردن نیتضم به معنای (Ensureعبارت )

 یکسریملزم هستند تا  ثاقیعضو م یهاکه دولت داللت دارد بر اینکه یخوببه

در  شدهتیتـحقق کـامل حقوق حما یو مثبت را بـرا یـجابیاقدامات ا

کردن دولت کافی نیست بلکه کنوانسیون انجام دهند. بنابراین صرف ممانعت ن

مندی عملی شهروندان از این حق بشری، بخشی از ی برای بهرهسازنهیزم

 1تکالیف دولت است.

آزادی بیان نیز به موضوع دولت افغانستان در دوره بعد از سقوط طالبان 

، چند قانون عادی در است و لذا عالوه بر مواد قانون اساسی توجه خاص داشته

ه بعد از بالفاصل است. به تصویب رسیده در مورد آزادی بیان اهسالطول این 

در ماده اول این قانون  .شد بیتصو ، قانون مطبوعاتسقوط حکومت طالبان

و رعایت ماده  1343قانون اساسی  31این قانون به تأسی از ماده که  شدهانیب

ن و تنظیم تأمین حق آزادی فکر و بیا منظوربهالمللی حقوق بشر، میثاق بین 19

ساختار دموکراتیک نظام و تحوالت مطبوعات در کشور وضع گردیده است. 

و  شدهلیتعد که قانون مطبوعات افغانستانکرد عصری اقتضا می پرشتاب

آید. سرانجام در آن به وجود  ،هایی که پاسخگوی نیازهای جدید باشددگرگونی

برای  این قانون در د.منتشر ش های همگانی تصویب وقانون رسانه بعد دو سال

شده گرا ذکرآزاد، مستقل و کثرت ،یهمگان یهاکلمات و تعابیر رسانه اولین بار

بیشتر داشته  یافغانستان همخوان دیجد یکه بتواند با ساختار نظام سیاسبود 

برخی دستاوردهای  باوجود. به وجود بیاورد و فضای مدنی باز و متکثری را باشد

 مکلف دانستن ازجملهها قانون به علت برخی کاستیارزشمند، محتوای این 

                                            
 ، چاپ دوم.334. مختارحسین حیدری، حقوق بشر، کابل: نشر واژه، ص 1
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 و استفاده رادیو و تلویزیون ملی افغانستان از های برقی برای گرفتن جوازرسانه

مانند، افتراء، هتک حرمت،  یانشدهفیمبهم و تعر، از کلمات و تعبیرهای کلی

 زمینه محدودیت فعالیت توانستیم کهاحکام اسالمی، توهین و امثال آن

ها بار دیگر ضرورت کاستیاین  اعتراض بود. موردرا فراهم سازد،  ایرسانه

در ماه زیاد،  یهاوقوسکشبعد از  مطرح کرد. ها رادر قانون رسانه یبازنگر

راى بررسی و ب یهای همگاننون رسانهقاجدید  سینوشیپ 1385سرطان سال 

د که پارلمان کشور . اولین باری بوتصویب به مجلس شورای ملی فرستاده شد

در  تصمیم بگیرد. هاانون مرتبط با رسانهتوانست در مورد قدر دوره جدید، می

به دست نهادهای صنفی  شدهاز متن تهیه یک نسخهلمان ارجریان بررسی پ

 سینوشیدر این پد و اعتراض آغاز شد. موجی از انتقا و ه بودژورنالیستان افتاد

 کلماتی و افتهیشیافزا فقره یازده به فقره چهار از ممنوعه نشرات مواد ازجمله

 یهاطرفکشمکش میان  .از آن حذف شده بود گراکثرت و مستقل آزاد، مانند

 وزارت 1391در بهار مختلف در خصوص محتوای این قانون ادامه یافت و 

ها، اعالم کرد که در با انتشار متن بازنگری شده قانون رسانه اطالعات و فرهنگ

 .رد پس از نظرخواهی عمومی آن را برای تصویب به شورای ملی ارائه کندنظر دا

را سرشار از ابهام توصیف  سینوشینگاران آزاد افغانستان این پاما انجمن روزنامه

با قانون  طرح جدید رغم افزایش تعداد مواد آن،که علی بیان داشت کرده و

« ممنوعه»ای موارد ر اعالمیهاین انجمن د .ها تفاوتی زیادی نداردپیشین رسانه

مغایر »خوانده و نوشت که مطالب « مبهم و نامشخص»را  سینوشیدر این پ

 1.تعریف مشخصی ندارند« منافع عمومی»و « امنیت عامه»، مفهوم «دین اسالم

 قانون 1393تعدیل و ایزاد سال  اعمالالبته بعد از  1388قانون مصوب 

ای است. های رسانهزادی بیان و فعالیتتان در خصوص آافغانس ینافذاالجرا

                                            
 /G5kWyq3https://bbc.in ،1391ثور  30سی فارسی، تاریخ بی. سایت بی1

https://bbc.in/3kWyq5G
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ای سازی فعالیت رسانهدهرچند در شش سال اخیر این قانون در جهت محدو

 هایمادهباید توجه داشت که در این قانون  حالنیدرع تغییر نکرده است، اما

عنوان مستندی تواند بهمی وجود دارد که محدودکننده و اصطالحات مبهمی

ساز ای مورد استفاده قرار گرفته و زمینهفعاالن رسانه دادن قرار فشارتحت برای

مقدمه این قانون با در  ،مثالعنوانبه محدودسازی فضای مدنی بشود.

تواند هیچ قانونی نمیسوم قانون اساسی که بر مبنای آن،  ماده یسازبرجسته

ین، همچن شده است. دیتأکبر نقش دین  در مغایرت با اصول دین اسالم باشد،

برخی از مطالب را ممنوع  با استفاده از تعبیرهای مبهم، این قانونزدهم وفصل ن

، توهین و افترا قابل تفسیر «مغایر دین اسالم»های مانند . عبارتقرار داده است

ای را از سوی تواند زمینه محدودسازی فعالیت رسانهموسع و مختلف بوده و می

های جمعی قانون رسانهه مهم دیگر اینکه، نکت نهادهای مجری قانون فراهم کند.

اطالعات و فرهنگ ای در وزارت تأسیس کمیسیون شکایات رسانه به ی راماده

توسط وزیر اطالعات و فرهنگ رهبری  که . این کمیسیونبود در نظر گرفته

رای ارعاب ب ابزاری تا حد زیادی به اینقض مقررات رسانه یبه بهانه شد،می

، میالدی( 2015) 1394 در سال 1ا تبدیل شده بود.ههرول رسانمطبوعات و کنت

ها در سراسر رسانه فعاالن نگاران وروزنامه برافروختگینگرانی و افزایش  به دنبال

 کرد. این کمیسیون را منحل حکومتکشور، 

حکومت  ازنظراین قانون  رسد با توجه به تحوالت چند سال اخیربه نظر می

 دیطرح جد اخیر چند سال نیست و به همین دلیل در شبختیرضاافغانستان 

 یبرا 1399در تابستان  و هیحکومت ته یاز سو انیهمگ یهاقانون رسانه

ساز اعتراض زمینه این طرحفرستاده شد. ن به پارلما یگذارقانونمراحل  لیتکم

                                            
منحل شد،  یارسانه اتیشکا ونیسیکم افغانستان: یارسانه یسخت برا یروزیپ کی افغانستان، خبرنگارانمرکز . 1

 ./MdKgrH2https://bit.ly، 2015 ،یم 6افغانستان،  خبرنگارانمرکز 

https://bit.ly/2MdKgrH
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طرح دوباره از مجلس  ،شد و به دنبال این اعتراضات یارسانه یجامعه جدی

 استیمشترک به ر یتهینشست کم یبه حکومت استرداد شد. ط دگاننینما

 یبررس یبرا یکیتخن یتهیتا کم گرفته شد میتصم ،یجمهوراستیر وممعاون د

طرح جدید یا  و این کمیته در مورد لغو شود جادیا یارسانه یخواست جامعه

 1کند. اصالح فیصله نهایی را صادر

 قانون دسترسی به اطالعات

برابر  صورتبهاستوار است که هر انسانی  فرضشیپدی بیان بر این حق آزا

برابر با  صورتبه جهیدرنت، احساس و اندیشه است و خرد صاحببا دیگران 

ی آزاد به دیگران منتقل کند. گذردیمدیگران حق دارد آنچه در ضمیر و اندیشه 

دو مؤلفه و و شامل  شدهلیتشکیک حق مهم بشری از دو بخش  مثابهبهبیان 

بیان، حق بر  یبر آزادحق  دهندهلیتشکبخش اول  است: دهندهلیتشکعنصر 

بیان  تواندیمکسی  منطقاًاست.  هاشهیاندجستجو و کسب اطالعات و افکار و 

 جهیدرنتداشته باشد که پیش از آن چیزی در ذهن و اندیشه خود داشته باشد. 

با  2بیان آزادانه است. شرطشیپکسب و جستجوی اطالعات و افکار، مقدمه و 

های همگانی، به ون رسانهقان ین نکته، دولت افغانستان عالوه برتوجه به ا

پنجاهم  ماده است. به اطالعات نیز پرداخته در خصوص دسترسی یگذارقانون

دولتی  هایبخشمربوط به قانون اساسی افغانستان حق دسترسی به اطالعات 

ین اقدام قانونی از که نخست دسترسی به اطالعاتقانون  را تضمین کرده است.

 دانسته است موظف را نهادهای دولتی رود،به شمار مینوع خود در افغانستان 

دم اطالعات را در دسترس آنان قرار دهند. به عموم مرتا در صورت درخواست 

                                            
 /kVrOVx3https://bit.ly، 1399سرطان  23. روزنامه اطالعات روز، 1

 165: دانشگاه کاتب، ص . عبدالعزیز نوری، حقوق بشر، کابل2

https://bit.ly/3kVrOVx
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سازد تا از دسترسی مردم به همه همین ترتیب، این قانون دولت را ملزم می

ل در پرتو ئوشان و پاسخگویی مقامات مسریبرای تحقق حقوق بش تاطالعا

 1شفافیت و جلوگیری از فساد، اطمینان حاصل کند.

ی پرجنجالدر مراحل تدوین و تصویب، روند قانون دسترسی به اطالعات نیز  

توسط وزارت  1390اولیه این طرح در حوت سال  سینوشیپرا طی کرده است. 

و به وزارت عدلیه فرستاده شد، اما در مدت بیش  شدههیتهاطالعات و فرهنگ 

از دو سال سرنوشت این طرح قانونی نامعلوم بوده و روند طی مراحل اداری آن 

ی طوالنی شد که برخی از نهادهای مدنی و حامی قدربهبه درازا کشید. این روند 

قانونی باالخره این طرح  2، حکومت را به کارشکنی عمدی متهم کردند.هارسانه

در جلسه به پارلمان فرستاده شد.  1393از سوی حکومت نهایی شده و در بهار 

را  یطرح قانون جرگهینمایندگان حاضر در ولس ،1393 سرطان 9روز دوشنبه 

آن را در شش فصل  ضمن تعدیل چهار مورد )در سه ماده( و تهبه بحث گذاش

فعاالن مدنی و  دیأیترد و این عمل مو ماده با اکثریت آرا تصویب کردند 32و 

و اتحادیه ژورنالیستان افغانستان قرار گرفت. در « نی»موسسه  ازجملهای رسانه

 سیتأساز سوی مشرانوجرگه رد شده و کار به  جرگهیولسادامه این مصوبه 

توسط هیئت مختلط  26/7/1393 خیدر تارهیئت مختلط رسید و متن قانون 

از سوی  24/8/1393. قانون در تاریخ جرگه و مشرانوجرگه تصویب شدولسی

جدی همان  2 خیدر تار 1156توشیح شده و در جریده رسمی  جمهورسیرئ

سال منتشر شد. بر اساس مفاد قانون دسترسی به اطالعات، نهاد حمایتی به نام 

                                            
 بروریف 5، المللنیعفو بسازمان ، «دبه اطالعات را اجرا کن یدسترسقانون افغانستان: »، المللنیعفو ب. سازمان 1

2020، BlQqEd2https://bit.ly/. 
 /u5d67v3https://bbc.in ،1391سرطان  12سی فارسی، تاریخ بی. سایت بی2

https://bit.ly/2BlQqEd
https://bbc.in/3v67d5u
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« به اطالعات در افغانستان یقانون حق دسترس قینظارت بر تطب ونیسیکم»

 خود را آغاز کرده است.ی هاتیفعالو  شدهسیتأس

های جامعه سازمانستان و نگاران افغان، روزنامهاین قانوناز تصویب پیش 

مداوم از دسترسی به اطالعات دفاتر و مقامات  طوربه یمدنی و حقوق بشر

و خشونت  مورد تهدید، ارعاب یگزارش دهد و در جریان دولتی محروم شده بودن

کاری، فساد و کم ا شدنز ترس افشمقامات دولتی ا 1.گرفتندر میقرا

 .ندددارا نمیبه اسناد دولتی ی دسترسی اجازهخبرنگاران به ، شانیهاییرسوا

ای فراهم ، ابزاری قانونی محکمی برای فعاالن رسانهقانون دسترسی به اطالعات

 .به در اختیار گذاشتن اطالعات الزم وادار سازند را یدولت مقامات ساخت تا

ای برای تحکیم آزادی میدوارکنندهاقدام ادسترسی به اطالعات  تصویب قانون

این قانون در  امابود، مطبوعات و آزادی بیان و بهبود شفافیت و پاسخگویی 

مؤثر  صورتبهقانون  کهیدرصورتتطبیق شود.  عمالًصورتی مؤثر است که 

اچیزی خواهد ی نرگذاریتأثی فاقد فایده بوده یا کلبهاجرایی نشود، وضع قانون یا 

فعاالن  عمالًچند سال از تصویب این قانون گذشته است،  نکهیباوجوداداشت. 

                                            
 بروریف 5، المللنیعفو بسازمان ، «به اطالعات را اجرا کند یدسترسقانون افغانستان: »، المللنیعفو ب. سازمان 1

2020، BlQqEd2https://bit.ly/. 

https://bit.ly/2BlQqEd
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 ندارند و در عمل ازشانیموردنای دسترسی چندانی به اطالعات رسانه

عنوان ای، بهفعاالن رسانه ازیموردن اطالعات ارائه های شدید دولت درمحدودیت

نسبت به آن شکایت  یک مشکل جدی مطرح بوده و فعاالن این عرصه

در پرتو این قانون، دولت باید از افرادی که  نکته دیگر اینکه، 1.اندداشته

کنند، محافظت مدیریت و نقض حقوق بشر را فاش میوء های فساد، سپرونده

 موارد فوق یفاش کنندهبرای افراد  مشخص حمایتی مکانیزمهنوز  ، اماکند

توانند با اطمینان از ای نمیالن رسانهایجاد نشده است و به همین دلیل، فعا

 های خود استفاده کنند.ها و تحلیلدر گزارش آمدهدستبهاطالعات 

اجرای مؤثر قانون دسترسی به اطالعات، عدم  در خصوص چالش دیگر

ورد ر مد شهرونداناست. بسیاری از  آن نقش آگاهی عامه از موجودیت و اهمیت

ابزار قانونی  عنوانبهاین قانون  رگذاریتأثنقش  د یا ازندارن یا هیچ اطالعی آن

مین دلیل محکم برای اعمال فشار بر نهادها و مقامات دولتی آگاه نیستند و به ه

توانند از حقوق قانونی ، نمیشوندها و موانع مواجه میحتی وقتی با چالش هاآن

اال ب و این مشکل رفع ایاستفاده کنند. بر در مورد دسترسی به اطالعات خود

ای هبرنامه ،معرفی این قانون برای عموم شهروندانو  آگاهی عامهبردن سطح 

 است. ازیموردن و هدفمند جدی

 آمیزمربوط به تجمعات مسالمتانون ق

 Right to معادل ، اجتماع و اجتماعات به زبان فارسیآزادی تجمع حق

Freedom of Asseblly .در رهنمود تجمعات  بکار برده شده است

                                            
، 2020 بروریف 5، یسیبی، بتطبیق پالیسی اطالعات اندافغانستان خواستار  یهارسانه ان، ناظریمودود بیحس. 1

.XjmU307https://bit.ly/ 
 

https://bit.ly/307XjmU
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تهیه  1که از سوی بخش حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا زیآممسالمت

 حضور ارادی و موقت»است:  شدهفیتعر گونهنیااست، تجمع  منتشرشدهو 

 2«برای یک هدف مشخص و مشترک تعدادی از افراد در یک مکان عمومی

فته نیز گ تشکل گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق آزادی تجمع و

در یک مکان عمومی یا خصوصی برای یک  گردهمایی ارادی و موقت»: است

این گزارشگر، مفهوم تجمع شامل تظاهرات، جلسات  ازنظر «هدف خاص.

 نیبنابرا 3.شودی منظم و تحصن میهادستهی اندازراهداخلی، اعتصابات، 

 هاگروهافراد و  گفت حق بر آزادی تجمعات به این معنا است که توانیم

آمیز تجمع و گردهمایی مسالمت موردنظرشانی هامکاندر  آزادانه توانندیم

 برگزار نمایند یا در این نوع تجمعات شرکت کنند.

ات حق آزادی اجتماعی حقوق بشری، المللنیب در بسیاری از اسناد

هانی حقوق بشر در مورد جاعالمیه  20در ماده  مثالعنوانبهاست.  شدهمطرح

و اجتماعات هر کس حق دارد آزادانه »اجتماعات آمده است: حق آزادی 

حقوق  المللیمیثاق بین 21در ماده « تشکیل دهد. زیآممسالمت یهاانجمن

 زیآممسالمتحق اجتماعات »است:  شدهانیبمدنی و سیاسی نیز در این مورد 

د . اعمال این حق تابع هیچ نوع محدودیتی نخواهشودیمبه رسمیت شناخته 

حت خاطر مصل د جز آنکه بر طبق قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک بهبو

مومی عامنیت ملی، امنیت عمومی یا نظم عمومی، یا حمایت از سالمت یا اخالق 

 «دیگران ضرورت داشته باشد. هایآزادیا حقوق و 

                                            
1.OSCE= Organization for security and Cooperation of Europe. 

2. Guidelines on freedom of Assembly page 15. 

3. Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and 

of association, UN Doc. A/HRC/20/27, 21 May 2012, para 24. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf
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 ییهاجمعیتد که دهقانون اساسی افغانستان به شهروندانش این حق را می

را به  شانیهاخواستهگونه بتوانند ا اینتنند و گردهمایی را برگزار کرا تأسیس 

آن، اتباع  36 هد. طبق مادز با مسئوالن در میان بگذارنآمیشکل مسالمت

، بدون حمل سالح، مشروعشانافغانستان حق دارند تا برای رسیدن به اهداف 

حق هر شهروند  اوالً این ماده از قانون اساسی  کنند.گردهمایی و تظاهرات برگزار 

بر  اًیثانکشور نسبت به تشکیل و شرکت در تجمعات بیان داشته است و 

عالوه بر قانون کرده است.  دیتأکبودن تجمعات  رمسلحانهیغ، قانونی و زیآمصلح

اساسی، در نظام سیاسی جدید برخی قوانین عادی نیز در این خصوص تدوین 

قانون اجتماعات، میالدی  2002=  1381سال  در و تصویب شده است.

 دهیجردر  و دولت انتقالی تنفیذ سیرئ فرمانبه و بیتظاهرات تصو و اعتصابات

تالش برای تحکیم  به معنای قانوناین تصویب  منتشر شد.( 805شماره ) یرسم

در ماده دوم این قانون آمده  ازجملهر بود. فضای باز در کشوت حقوق بشر و تقوی

ی که منافی زیآمصلحمقاصد جایز و  تأمینبرای  دارند حقاتباع کشور »است: 

وحدت ملی و احکام قانون اساسی نباشد، بدون حمل سالح و مطابق احکام این 

طبق ماده ششم « ی نمایند.اندازراهقانون، اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات را 

این قانون دولت مکلف است امنیت و مصونیت اجتماعات، اعتصابات و 

 را تأمین نماید. نندگانتظاهرک

سال بر اساس مفاد این قانون، تجمعات مختلف در  15در مدت حدود 

از حق برگزاری تجمع  ندتوانستو شهروندان افغانستان  برگزارشدهسراسر کشور 

به علت وخامت  اخیر سال ود استفاده کنند. در این میان در چندخ زیآممسالمت

و مدنی  زیآممسالمتتظاهرات  بعضی از تجمعات و وضعیت امنیتی، بر

حمله انتحاری صورت گرفته و این حمالت تلفات گسترده باقی  شهروندان

حکومت وحدت ملی، چندین تظاهرات در کابل و سایر  یدر طول دوره گذاشت.
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تظاهرات  1های دولت برگزار شد.سیاست اندنوالیات برای به چالش کش

، 2015، جنبش تبسم در نوامبر 2015دادخواهانه برای فرخنده در ماه مارچ 

رستاخیز تغییر در سال و  2016جنبش روشنایی در سال  یستردهگ دو اعتراض

 از امر دولت سرپیچی کردند. این اعتراضات و ناتوانی دولت در کنترول 2017

، شورای امنیت ملی افغانستان را واداشت تا در پی تعدیل هاآن آمیزمسالمت

، دفتر شورای 2017ید. در سال آیت برای تظاهرات بررای وضع محدودقانون ب

 شنهادیپ را یتوجهقابلتغییرات  و ر تعدیل این قانون را صادرامنیت ملی دستو

انتقادهای  بامیالدی  2017=  1396در اواخر بهار  این قانون اولیه طرح .کرد

 یهابا قانون اساسی و ارزش ارآن  فعاالن مدنیزیادی مواجه شد و بسیاری از 

صورت مستقیم حق در برخی موارد به اولیه طرح 2.نددانستمغایر  تیکدموکرا

تظاهرات و اعتراضات مدنی را محدود کرده بود و در بعضی موارد ابهام در 

قانونی این امکان را برای حکومت و نهادهای امنیتی فراهم کرده بود  یهاماده

با  حتی برخورد و که الزم بدانند به اعمال محدودیت ییتا در هرجا

و فعاالن  نهادهاکه  بود اندازهبه هاتیمحدوداین  3.کنندگان دست بزنندتظاهرات

مدنی در قبال آن موضع گرفته و تصویب نهایی و تطبیق این قانون را 

کمیسیون مستقل حقوق بشر  1396 در تابستان .اندکردهاعالم  قبولرقابلیغ

 و معه مدنی جلسه مشورتی دوروزه برگزار کردهو فعاالن جا هاافغانستان با نهاد

                                            
 لگرانی، شبکه تحلسازدیمفضای تظاهرات را محدود  اجتماعات: یافغانستان در مورد آزاد دینون جد، قاعاحسان قان. 1

 /wsg5cd3https://bit.ly. ،2017 گستا 26افغانستان، 
2. http://8am.af/1396/04/27/civil-society-protests-against-community-laws-and-

strikes/ 
3. http://8am.af/1396/04/27/a-law-that-legitimizes-repression/ 

https://bit.ly/3cd5wsg
https://bit.ly/3cd5wsg
http://8am.af/1396/04/27/civil-society-protests-against-community-laws-and-strikes/
http://8am.af/1396/04/27/civil-society-protests-against-community-laws-and-strikes/
http://8am.af/1396/04/27/a-law-that-legitimizes-repression/
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ی خود شنهادهایپو  هادگاهیدضمن یک اعالمیه مطبوعاتی  3/5/1396در تاریخ 

 1ی مربوط اعالن کرد.نهادهاصفحه به  6را در 

 عکس صفحه اول از متن پیشنهادی جلسه مشترک

 

 د که حکومت دستور بازنگری این طرح قانونی راشسبب  هاتیاین فعال

 شدهارائهاما از مقایسه متن نهایی با متن اولیه و پیشنهادهایی که  صادر نماید.

و  شکلی پس از بازنگری اولیه طرح که همان دیآیماین نتیجه به دست  بود،

شده و در تاریخ  دأییتدر کابینه  8/6/1396اندک در تاریخ  تعدیل موارد

در ماه قوس در  رجمهوسیرئ 146طی فرمان تقنینی شماره  16/6/1396

مجلس جریده رسمی نشر شده است. حدود یک ماه بعد از نشر در جریده رسمی 

 ،اجتماعات یدر مورد قانون برگزار یجمهورسیرئپارلمان فرمان  ندگانینما

 تیبا اشاره به وضع ندگانیاز نما یبرخند. را رد کرد و تظاهرات اعتصابات

                                            
حقوق  به سایت کمیسیون مستقل توانیمی اصفحهششو متن پیشنهادی  صادرشدهسترسی به اعالمیه . برای د1

  /6499http://www.aihrc.org.af/home/press_release:بشر افغانستان به آدرس ذیل مراجعه کرد

 

http://www.aihrc.org.af/home/press_release/6499
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فرمان را برخالف  نیا مخالفان 1ودند.مورد ب نیدر ا شتریخواهان بحث ب ،یتیامن

 ازجمله که داشتندیمو بیان  دخواندنیم کیدموکرات یهاارزش ،یقانون اساس

ای حق داشتن اجتماعات و تظاهرات است های اساسی افراد در هر جامعهآزادی

تا افراد معترض نظریات خویش را ابراز کنند و از حکومت عملی شدن آن را 

 2.گیرانه و محدودکننده استشده در این قانون سختایط وضعبخواهند؛ اما شر

آن، ازنظر  4در عین تأکید بر حق آزادی اجتماعات در ماده  در این متن

انی نگر سازکه زمینه است شدهوضعی زیاد هاتیمحدودزمان، مکان و شرایط 

ه است ک شدهانیب 3، در ماده مثالعنوانبه. شودجدی مدافعان حقوق بشر می

در  توانندیمتظاهرات در مسیر معین باشد، اقدامات عاجل که مسئوالن دولتی 

است و به  شدهفیتعردر پیش بگیرند، بسیار وسیع  کنندگانتظاهراتبرابر 

اتخاذ تدابیر الزم امنیتی است که شامل متوقف ساختن یا متفرق »معنای 

تخلیه محل، ، و تحصناجتماع، اعتصاب، مظاهره  اشتراک کنندگانساختن 

در  کنندگاناخاللاعالم ختم اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن و گرفتاری 

ایجاد موانع تخنیکی به معنای  ،در ادامه همین ماده «صورت بروز خشونت است.

معنا و در مواد بعدی با تشخیص مسئوالن امنیتی  کنندگانتظاهراتسد راه 

حق برای پولیس محفوظ است این  طبق ماده مذکور، مجاز دانسته شده است.

 کهیدرصورتکنندگان از موانع تخنیکی برای مسدود کردن مسیر تظاهراتکه 

موانع »مقامات امنیتی آن را ضروری تشخیص دهند، استفاده کند. عبارات 

واضح  «مقامات امنیتی آن را ضروری تشخیص دهند کهیدرصورت»و  «تخنیکی

آن از  سوءاستفادهاحتمال  د کهتفسیر شونتوانند به تعابیر مختلف نیستند و می

دهد. را افزایش می انها به روی معترضن جادهبستتوسط نیروهای امنیتی برای 

                                            
 /tj8Fi38https://bbc.in، 1396جدی  25رسی، سی فابی. سایت بی1

 /62leEp3https://bit.ly، 1396جدی  25صبح،  8. روزنامه 2

https://bbc.in/38Fi8tj
https://bit.ly/3leEp62
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توانند در چیان نمیها و مظاهرهکنندهکه اعتصاب این فرمان آمده 11در ماده 

های مزدحم و ها، راهخانهها، مکاتب، سفارتنزدیک تأسیسات نظامی، شفاخانه

همچنین، در  .چنین در تاریکی شب دست به تظاهرات و اعتصابات بزنندهم

است که هیچ کارمند دولتی حق شرکت در تظاهرات و شده فرمان گفته

 .اعتصابات را ندارند

هرگاه تشخیص شود که محل تجمع »: این قانون آمده است 18 در ماده

ون نبوده و ایجاب دالیل امنیتی مص بنا براجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن 

ز اتخلیه را نماید، پولیس در مرکز بعد از هدایت وزیر داخله و در والیات بعد 

و  سازمان دهندگانهدایت والی مربوط ابالغیه مبنی بر ترک محل را صادر و 

مشکل این  «عاجل ترک کنند. صورتبه، محل را اندمکلفاشتراک کنندگان 

وء س یزمینهتواند ت که میاسان تجمع مک ناامن بودندالیل در ابهام  ماده

فراهم کند و برای آنان این فرصت را برای پولیس  سوءاستفادهتفسیر و احتماالً 

عالوه  ق آنان را محدود کنند.حقوکنندگان، مساعد سازد تا با بازجویی از مظاهره

کس هیچ»قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات،  23 بر این، طبق ماده

به اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن مبادرت  ،در حالت اضطرار ندتوانمی

بوده و در این ماده هیچ توضیحی در  مبهم «وضعیت اضطرار»اصطالح  «ورزد.

 رسماًکه  یعادهلااگر منظور، حالت فوق .مورد مقصود از آن ارائه نشده است

حقوق شود و استفاده دولت از تعلیق تعهدات برای مدت مشخص اعالن می

المللی حقوق بشر نیست اما اگر خالف قواعد بینمفاد این ماده  بشری باشد،

عام باشد، ممکن است این ماده، برای پولیس  صورتبهمقصود، حالت اضطرار 

راحتی مانع هر نوع تظاهرات، اعتراضات و دستاویزی فراهم سازد که به

 پسندد.های شود که نمیتحصن
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در این قانون  که و قیدهایی هاتیمحدود تتوان گفمی خالصه صورتبه

توجهی از حق است، چیزی قابل شدهانیببرای برگزاری تجمعات و تظاهرات 

ی دولت افغانستان در ی قبلدستاوردها گذارد و نسبت بهآزادی بیان باقی نمی

 شود.جدی محسوب می گردعقبیک  عنوانبهاین زمینه 

االجرا شده اخیر تصویب و الزم لچند ساکه در  افغانستاندر کد جزای 

همین  7ارتباط دارد. در بند  زیآممسالمتآزادی تجمع  حقبه 262ماده  ازجمله

هرگاه سازمان دهنده، بدون اطالعیه کتبی و داشتن اجازه »است  شدهگفتهماده 

، اجتماع، اعتصاب یا مظاهره را به راه اندازد، به جزای صالحیذقبلی از مراجع 

در قانون مربوط به  «.گرددیمشصت هزار افغانی محکوم  هزارتاسی نقدی از 

 نکهیااست ولی  شده پذیرفته ات و اعتصابات رویه اطالع قبلیاجتماعات، تظاهر

اجازه قبلی هم شرط شده و  در این ماده از کد جزا برخالف قانون اجتماعات،

دون شک خالف ی تجمعات جرم انگاری شده است، باندازراهبدون اجازه قبلی، 

از سوی دولت افغانستان  گردعقبی حقوق بشری و نوعی هنجارها یهاارزش

آزادی  است. گزارشگر ویژه فضای مدنی ی حمایتی ازهااستیسی نهیدرزم

نباید منوط و وابسته به  حق آزادی تجمع معتقد است که استفاده از اجتماعات

به هدف ایجاد آمادگی  ع قبلی رااطال توانیم اگرچهاجازه قبلی از حکومت باشد، 

 کهیدرصورت برای برقراری نظم و امنیت از سوی حکومت مجاز دانست.

 صورتبهدر اطالع داده به حکومت ناکام شوند، برگزاری تجمع  برگزارکنندگان

نباید موضوع برگزارکنندگان . در این صورت شودینمخودکار منحل 

به بنابراین  1و حبس یا جریمه شوند. قرارگرفتهی کیفری یا اداری هامجازات

حقوق  ازنظرشود، ی مربوط میرساناطالعبخشی از این ماده که به  رسدیمنظر 

                                            
1. Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and 

of association, UN Doc. A/HRC/20/27, 21 May 2012, para 26-28. 
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بشری مشکلی ندارد. قبل از برگزاری تظاهرات و اجتماعات باید به حکومت 

امنیت معترضان اتخاذ  نیتأماطالع داده شود تا حکومت تدابیر الزم را برای 

است  سازمشکلدیگری این ماده که به اجازه قبلی مربوط است، نماید. اما بخش 

ی مدنی بوده و با هنجارهای هایآزادحق شهروندی و  محدودکنندهاین بخش 

 حقوق بشری سازگاری ندارد.

 (NGOsی )یردولتهای غن سازمانانوق

 به هدف (NGOs) غیردولتی هاینسازما، شمار زیادی 2001پس از سال 

. آمد به وجودی های انکشافدموکراتیک و حمایت از برنامههای تقویت ارزش

، ختنای ساحرفه منظوربه، دولت افغانستان (2005) 1384 در سال، ازآنپس

ر قانونی را دها، ی این سازمانهاسازی فعالیتمندگویی، تنظیم و قانونپاسخ

الت با آوردن تعدی( 2017) 1396 اما در سالد، به تصویب رسان هاآن خصوص

که موجب انتقاد و مخالفت نهادهای کرد مقرراتی در وضع در این قانون سعی 

تعدیالت را محدودکننده و د و آنان این ن حقوق بشر شالجامعه مدنی و فعا

 شامل موارد ذیل دولت برانگیزچالش تغییرات پیشنهادی 1ند.ا خواندزمشکل

ثبت ود را نهاد خ، رباکیل همه نهادهای غیردولتی باید هر سه سا .1است: 

د، از ثبت یک نهاد خودداری کن «نیکیدالیل تخ»تواند به دولت می. 2، کنند

خود،  ینهادهای جامعه مدنی باید هنگام برگزاری مجمع عمومی ساالنه. 3

تغییرات  یابهامات و مسائل ناشی از بسته .وزارت اقتصاد را دعوت کنند نماینده

ی کند؛ گزینهو سردرگمی را فراهم  سوءاستفاده یزمینهتوانست میپیشنهادی 

به کرد، را ایجاب میسنگین اداری روند یک  کهنیاعالوه بر  «مجدد نامثبت»

                                            
 .2020 لیرپآ 20 ،اسایعبدالرحمن : کننده، مصاحبهالمللنیبدر سازمان عفو  یجنوب یای، محقق آسیزمان سلطان .1
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مجدد یک نهاد جامعه مدنی خودداری کند  نامثبتاز که داد دولت اجازه می

 «دالیل تخنیکی» د. به همین ترتیب،شمی هاآنکه منجر به حذف خودکار 

از ثبت مجدد صورت خودسرانه بهدهد بلکه به دولت اجازه می، مبهم است تنهانه

در مجمع  خواست تا با ارسال نماینده خودیک نهاد خودداری کند. دولت می

 یادهایفرها و اعتراضجامعه مدنی حفظ کند.  یبرنهادهانفوذ خود را  عمومی

پس  هادی خود رات پیشنشد تا دولت تعدیالجامعه مدنی باعث  و فعاالن هانهاد

  بگیرد.
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 های عملیمحدودیت

بخشی از روند  عنوانبه های متنوع و آزادرسانه قدرتمندانهظهور 

افغانستان  توجهقابل ها و دستاوردهای ارزشمند وموفقیت ی از، یککدموکراتی

ها تعداد رسانه 2001از سال پیش  .روده شمار میب 2001 در دوره جدید بعد از

میزبان صدها  این کشور اکنون ،ی ملی بودود به رسانهمحد در افغانستان

که است هو روزنامهها هخصوصی و انبوهی از مجل یو تلویزیون ییرادیو یشبکه

ای فزایندهشکل های جدید در افغانستان به منظم فعالیت دارند. رسانه طوربه

کنند یمختلف زندگی شهروندان افغانستان بازی م یهاعرصهدر  ش حیاتینق

 ریتأثتحت  شود.جامعه می افکار عمومی شکل دادنشامل  ازجملهکه این نقش 

از حق تشکیل  توانستندشهروندان افغانستان  این فضایی که شکل گرفته بود،

استفاده  مطالباتشانآمیز برای پیگیری انجمن و برگزاری تجمعات مسالمت

شود در ، احساس میلوسال ا 13در  و تشویقی رویکرد حمایتی برخالف ند.کن

به محدودسازی فضای  روزروزبه افغانستان حکومت 2014چند سال اخیر بعد از 

مدنی بیشتر تمایل پیدا کرده است. این تمایل به محدودسازی را عالوه بر حوزه 

 هرچندتوان مشاهده کرد. جاری جامعه نیز می یهاتیواقع، در یگذارقانون

ناموفق بوده  موفق و گاهی هم گاهی یگذارقانوناقدامات حکومت در حوزه 

 د.تا فضای مدنی را محدود ساز تالش کرده استدولت افغانستان  در عمل،است 

تا  ونقلحملها با استفاده از تجهیزات نظامی و ن جادهها شامل بستاین تالش

 قرار دادنو هدف  و حتی تیراندازی معترضان ، دستگیرییکیزیفحمله 

 شود.ن میامعترض

های اعتراضی و افزایش حمالت بر جنبش شدن وضعیت امنیتی،تروخیم

های مردم برگزاری گردهماییبر ، اثر مخربی مردمیسرکوب اعتراضات  درنتیجه

اعتراضات  کنند در کابلجرئت نمی یراحتبهمعترضان تا جایی که  ستداشته ا
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مواد مبهم  بهتکا دریجی فضای مدنی با اشدن ت. محدود راه بیندازندگسترده 

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات،  نسخهآخرین  ژهیوبهقوانین  برخی از

ن حقوق از فعاال یست. ضیا مبلغ، یکشده ان جامعه مدنی فعاالباعث نگرانی 

با توجه به » کند:گونه توصیف میوضعیت را اینصورت هشدارآمیز بهبشر، 

وحشتناک افغانستان، مردم چنین  شهروندان از تاریخ ینشدنفراموشهای درس

معنادار  مشارکت از محرومیت و[ …]آزادی بیان  یدر عرصه ژهیوبه یسرکوبگر

زیرا مشارکت مردم، نظام جمهوری فعلی و دولت منتخب پذیرند؛ نمیرا  مدنی

دولت و تالش برای مقابله با شهروندان با توسل به ی انزوا د.کنیرا حفاظت م

های فعالیت یبا سرکوب مشارکت مدنی و بستن حوزه ژهیوبههر راهی، 

منجر به یک  ادیزاحتمالبهکه  انحطاط است یدموکراتیک، مراحل اولیه

 1«برد.یک جنگ داخلی می سویبهو کشور را شود میدیکتاتوری مطلقه 

های عینی و عملی فضای مدنی برای مدافعان حقوق بشر علل و محدودیت

 .اشاره خواهد شد هاآنه در ادامه به برخی از عوامل گوناگون دارد ک

 سیاسیناشی از عوامل های محدودیت

باثبات و  نسبتاً فعالیت در فضای مدنی نیازمند احساس امنیت و وضعیت

برای اینکه چنین وضعیتی شکل بگیرد، حمایت سیاسی نهادهای آرام است و 

یت جاری جامعه دولتی از فعاالن مدنی و حقوق بشری الزم است. اما واقع

ی افغانستان، فعاالن جامعه مدنی و حقوق بشر دهد کهافغانستان نشان می

و این موضوع کنند های دولتی دریافت میپشتیبانی کمی از دستگاه حمایت و

 درمنفی گذاشته است.  ریتأثدر فضای مدنی،  هافعالیت بر تقویت و استمرار

                                            
، روزنامه راه بردیمی ابهام سوبهحقوق شهروندان را  تظاهرات، آگاهانه و محدودکننده دیجد قانون، مبلغ ایض .1

 .2017 جون 12، تیمدن
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بوده است که بیشترین  رهاییکشو گذشته، افغانستان یکی از دو دهه طول

داشته  ین جامعه مدنی و حقوق بشرهای فعاالفضای نامطلوب را برای فعالیت

حقوق بشر تحت تهدید مدافعان  ن جامعه مدنی ونگاران، فعاالروزنامه 1است.

مایندگان پارلمان، رهبران برخی نمقامات دولتی افغان، زورمندان، برخی مداوم 

گروه  ازجملهتی و تروریسایی مافیهای گروهغیرقانونی،  های مسلح، گروهبانفوذ

شدن اوضاع امنیتی پس از سال تراند. با وخیمبوده شعداطالبان و اعضای 

 افتهیکاهشرسد اراده سیاسی برای حمایت از فعاالن مدنی به نظر می ،2014

. شده است ترن جامعه مدنی و حقوق بشر نیز محدودفضای مدنی برای فعاالو 

، حکومت تیحماعدمنشر شد،  2018سال  اروپا که در یطبق گزارش اتحادیه

                                            
، 2019آگست  28، المللنیعفو بسازمان ، «حمله اند ن حقوق بشر تحتیافغانستان: مدافع»، المللنیعفو ب. سازمان 1

.hFg3dk3https://bit.ly/ 

 ینجامعه مد بامشارکت  یاروپا برا یهیراه اتحاد یپا، افغانستان: نقشهارو یهیاتحادمنبع: 

https://bit.ly/3dk3hFg
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که جامعه مدنی  ترین عواملی استمهم ازجملهت های مالی و خشونمحدودیت

 1را با چالش مواجه کرده است.

گذشته  یدو دهه اساسی ی از دستاوردهایبا توجه به اینکه آزادی بیان یک

ها و فعاالن جامعه نگاران، رســـانهعلیه روزنامهبوده اســـت، تهدیدهای فزاینده 

تاور ـــ بد مدنی این دس به گفتهخطر مواجه میا را  ـــازد.  گاران روزنامه یس ن

، با توجه به ارعاب و خشــونت از طرف بازیگران دولتی و غیردولتی، ســتانافغان

ـــتان و تیحماعدم ـــی  دولت افغانس آزادی ی، المللبین هایکمکروند کاهش

ــرب مطبوعات و ــیر نزولی  یان در حال حاض ــاه 2پیماید.خود را میس ــین ش حس

ضوی، روزنامه شین نگامرت شاور ر پی صیف غن جمهورسیرئی کنونو م ی، در تو

ر تمام د ای در افغانســتان گفته بود کهوضــعیت حســاس فعالیت جدی رســانه

ما، وزیر،زارشگ ی های تحقیقی  مانوالی  پارل ـــت که  ا یک وکیل  دخیل اس

که از هیچ حمایتی  ایانهرسفعاالن  برای مسلح دارند و اینفرد  40ا هرکدام ت

ستند، ست. جدی یک خطر برخوردار نی ستانی معرخب 3ا  تقدند که دولت افغان

برای  نه در فضای مدنیداو تأمین فعالیت آزا حق آزادی بیان از تضمین درواقع

 ر ناخوشــاینداســرا تواند باعث افشــایزیرا این امر می ؛ترســدشــهروندانش می

ای فعالیت آزاد رســانه، مثالعنوانبه .رهبران ســیاســی و مقامات دولتی بشــود

سانبهتواند می سی ،یآ سایر هدو شر و  صب زمین، نقض حقوق ب ساد، غ های ف

قانونی کار موارد غیر ـــ کار عمومی آش تهســـازد.  را برای اف یکی از  یبه گف

ن جامعه مدنی و فعاالمدافعان حقوق بشـــر  کهییازآنجا وندگانشـــمصـــاحبه

                                            
آگست  26اروپا،  هی)بروکسل: اتحاد یجامعه مدن بامشارکت  یپا براارو هیاروپا، افغانستان: نقشه راه اتحاد هیاتحاد. 1

2018) ،.gws8eT3https://bit.ly/ 
، 2015جنوری  21، بشر حقوق باندهید ،«ها در افغانستانتهدیدها برای آزادی رسانه»پاتریشیا گاسمن، . 2

.48y4YB2https://bit.ly/ 
 21، بشر بان حقوقدیدهحسین مرتضوی، مصاحبه با شاه ،«ی افغانستان زیر تهدید اندهارسانه»پاتریشیا گاسمن، . 3

 /YzSZdp2https://bit.ly.، 2015جنوری 

https://bit.ly/3eT8gws
https://bit.ly/3eT8gws
https://bit.ly/2YB4y48
https://bit.ly/2YzSZdp
https://bit.ly/2YzSZdp
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ساس را مطرح  ضوعات ح دولتی مقامات  عملکرد ناظران عنوانبهو  کنندمیمو

ــننتوانمی ــی و دیگر  هاآن د،د کل نظام را به چالش بکش ــیاس برای رهبران س

احســاس خطر از  کهیدرصــورتد و نقدرتمندان یک خطر بالقوه محســوب شــو

ی و مقامات دولت هازجمل که منافعش به چالش کشـــیده شـــدهطرف کســـی 

برای رفع خطر اقدام خواهند کرد  هاآنجدی باشد، مذهبی، سیاسی و رهبران 

همواره  ایت جدی برای فعاالن مدنی، جانشانو در چنین فضایی و در نبود حم

 1در معرض خطر باقی خواهد ماند.

 1395، جنبش روشنایی کنندگانمظاهرهعکس دیوار کانتینری حکومت در مسیر 

 ازجمله گسترده مردمی راتحکومت وحدت ملی، چندین تظاه در دوره

، اعتراضات گسترده جنبش روشنایی در سال 2015جنبش تبسم در نوامبر 

در پیشگیری از  دولت ، شکست2017خیز تغییر در سال رستاو  2016

نمایش  به یخوببه را اعتراضات مؤثر و کارآمد این مدیریت اعتراضات مردمی یا

ها و تالش برای رفع زمینه یجابهها، حکومت بعد از تجربه این ناکامی ت.گذاش

 بسترهای چون تبعیض، فساد و ناکارآمدی که باعث این اعتراضات شده بود،

ات احتمالی تا فضای مدنی برای اعتراض روی دست گرفت محدودکنندهاقدامات 

                                            
 .2020 ،لیرپآ 21، اسایعبدالرحمن  :کنندهرسان، مصاحبهکمک نهاد کیناشناس،  1
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عی کرد تا قانون س حکومت، اقدامین نخست عنوانبه. از بین ببرد در آینده را

آن، چندین ماده و  یدرنتیجهتظاهرات، اجتماعات و اعتصابات را تعدیل کند. 

دیگر،  ینهیشیپ یباین قانون اضافه شد. در یک اقدام به بند محدودکننده 

رسان تصمیم گرفت تا خدمات پیام 2017افغانستان در نوامبر  حکومت

WhatsApp  وTelegram  این اقدام  . حکومتع کندروز ممنو 20را به مدت

طالبان  ازجملهن دسترسی شورشیااز عنوان تدابیر امنیتی برای جلوگیری را به

گفته شد  رسماًرسد آنچه اما به نظر می 1،اعالم کرد هارسانبه خدمات این پیام

روزافزون نهادهای  سیاسی، نگرانی اتاین اقدام هرحالبهکل حقیقت نباشد. 

ت. برانگیخن را سانسور آزادی بیار در رابطه با حقوق بش نجامعه مدنی و فعاال

دولت  کهنیانی از ااما نگر ،برداشته شدها رسانعیت این پیاممنوپس از مدتی م

سیاسی محدودسازی فضای مدنی را افزایش دهد،  یهازهیانگافغانستان با 

 همچنان باقی است.

و  یبخشکاماستح که کارمحافظه شدتبه ییک جامعه در درنتیجه

 ، نبود حمایتبسیار دشوار است مدنی آزادانهو فعالیت  انآزادی بی سازینهینهاد

                                            
 ،2017نوامبر  4 ،«و تلگرام WhatsAppی هارسانامیپاعتراضات به دنبال ممنوع شدن »، فارسی سیبیبی. سایت 1

.Q5vKfi2https://bbc.in/ 

https://bbc.in/2vKfi5Q
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 ت کهعوامل دیگر باعث شده است، در کنار از مجازا عافیتم فرهنگ سیاسی و

 .محدود و محدودتر شود روزبهروز فضای مدنی

 1396د، های تحصن جنبش رستاخیز تغییر که شبانه برچیده شمحل یکی از خیمه

 اقتصادیهای ناشی از عوامل محدودیت

به افغانستان سرازیر برای بازسازی منابع مالی زیادی  2001عد از سال ب

های خارجی، همراه با خانهالمللی و سفارتبینی بشردوستانههای سازمان شد.

را از نهادهای  خود های مالینهادهای وابسته به سازمان ملل متحد حمایت

ر د مداوم بوده ودولت افغانستان در ارتباط  ها باآنی آغاز کردند تا جامعه مدن

ی در طول دو دهه 1.مشارکت کنندگیری سازی و تصمیمهای پالیسیروند

حقوق بشر،  چون های مختلفگذشته، نهادهای جامعه مدنی در زمینه

 مهمی داری نقشسازی، دادخواهی و حکومتتوانمندسازی زنان، صلح، ظرفیت

ای هبه کمک شدتبهدولت افغانستان مانند  این نهادها درست اما د،انزی کردهبا

های خارجی و با توجه به ماهیت وابستگی به کمک .دانهخارجی وابسته بود

                                            
آگست  26اروپا،  هی)بروکسل: اتحاد یجامعه مدن باشارکت م یاروپا برا هیاروپا، افغانستان: نقشه راه اتحاد هیاتحاد. 1

2018) ،.gws8eT3https://bit.ly/ 

https://bit.ly/3eT8gws
https://bit.ly/3eT8gws


43 

 

نوسان و تغییر در سقف  هرگونهطبیعی است که  ها،درآمد حاصل از پروژه

 مدنی در افغانستانه های نهادهای جامعهای خارجی، بر موقعیت و فعالیتککم

 گذارد.بتأثیر 

در جریان کمک به افغانستان المللی سال گذشته، اهداکنندگان بین 20طی 

دولت  ها در چارچوب بودجهکمک :الف: اندکردهاستفاده  مختلف زمیمکاندو از 

 ،اول در شیوه 1ها خارج از بودجه ملی دولت افغانستان.کمک ب:افغانستان و 

ملی دولت افغانستان به مصرف رسیده  یللی از طریق بودجهالمهای بینکمک

ها از طریق شرکای انکشافی افغانستان مانند دومی این کمک یو در شیوه

فعالیت المللی که در افغانستان بینهای غیردولتی سازمانسازمان ملل متحد و 

ش در کل کاه المللیهای بینکمک هم ،2014است. از سال  ف شدهدارند، مصر

در چارچوب های موجود یافت و هم تصمیم گرفته شده که بیشتر کمک

که نهادهای جامعه مصرف شود و این وضعیت باعث شد  ملی افغانستان یبودجه

نگران  شانیهاتیفعال شبردیپدسترسی به منابع مالی جهت  یمدنی درباره

 2.شوند

در سال  نیز که ای امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستانهلیتئوانتقال مس 

نگرانی فزاینده شکل  ،در مورد کاهش منابع مالی ، باعث شداتفاق افتاد 2014

متوقف شود یا های اکثریت نهادهای جامعه مدنی فعالیتآن،  درنتیجه گرفته و

که بر درآمد  سوکیاز  هیادشدهای مالی محدودیتبه دلیل  3.حداقل کاهش یابد

                                            
 کیاستراتژ تی، مجله امن«تا فساد گسترده، مطالعه موردی افغانستان یتیامن حات سکتوراز اصال»، اسایعبدالرحمن . 1

 /Yr5nIr3https://bit.ly. (،2020) 109: 3، شماره 13
آگست  26اروپا،  هی)بروکسل: اتحاد یجامعه مدن بامشارکت  یاروپا برا هیاروپا، افغانستان: نقشه راه اتحاد هیاتحاد. 2

2018) ،.gws8eT3https://bit.ly/ 
، 2012دسمبر  20چالش، نهاد مطالعات صلح،  و شرفتیدهه پ کیدر افغانستان:  یمعه مدن، جایصاف میمر. 3

.e7UiRf2https://bit.ly/ 

 

https://bit.ly/3nIr5Yr
https://bit.ly/3nIr5Yr
https://bit.ly/3eT8gws
https://bit.ly/3eT8gws
https://bit.ly/2UiRf7e
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 کهیدرحال هامالیات سنگین بر رسانه و وضعمنفی گذاشت  ریتأثنهادهای مدنی 

کرد ها حمایت ناچیزی از دولت دریافت می، رسانهدر طول حکومت وحدت ملی

های چاپی، ادیویی و رسانهو ر های تلویزیونی، تعداد زیادی از شبکهاز سوی دیگر

د وادار به توقف انافغانستان فعالیت داشتههای توالیر هایی که دعمدتًا آن

آنان چاپی بیشتر  ، بیش از دو صد رسانه که2017شدند. تا آگست عالیت ف

نگاران از دولت بودند به دلیل مشکالت مالی بسته شدند. بسیاری از روزنامه

به تعهداتش بر اساس مفاد قانون اساسی در حمایت از که اند افغانستان خواسته

های چاپی که از رسانهد ر موردویژه بهرسانه با معافیت مالیاتی یا کاهش آن، 

این وضعیت بر نهادهای دیگر هم  1می برخوردار نیستند، عمل کند.ئعاید دا

به دلیل  یمدنتعداد زیادی از نهادهای جامعه  درنتیجهگذاشته است و  ریتأث

 التشانیتشکیا حداقل  اندشدهبستهکالً این دوره، یا  های مالی در طولبحران

 2.اندهایشان را کاهش دادهتفعالی تر ساخته وکوچک را

باعث شده است تا  کافی اندازهبهی مالی هاکمک نبوداین روند و ی ادامه

از اواخر  با پیامدهای منفی مواجه شود. های آزادانه مدنیو فعالیت آزادی بیان

و ویروس کرونا، مشکل دیگر بر  19-گیری کوویدبا گسترش همه 2019سال 

در نهادهای مدنی  کهیدرحال دنی افزوده شد.نهادهای م ت متعددمشکال

 حقوقشاندهی به شهروندان در مورد ظارت و آگاهینهای مختلف، از حوزه

، نقش برجسته دارند، های انکشافیخدمات و پروژه یتا بهبود ارائهگرفته 

با نهادهای  هاآنباعث شد ارتباط مستقیم و حضوری  19-کووید یریگهمه

بیشتر از گذشته در تنگنای شدید مالی قرار  هاآنیافته و اهش کننده کتمویل

                                            
 آگست 20، کایآمر ی، صدا«اندشدهرسانه در افغانستان بسته 200از  شیبدر طول چهار سال، »، کایآمر یصدا. 1

2017 ،.p5kw9Y2https://bit.ly/ 
 12، اسایعبدالرحمن  :کننده، مصاحبهی و حقوق بشر افغانستانمدن شبکه جامعه ییاجرا رئیسانوش،  نیحس دیس. 2

 .2020 جون

https://bit.ly/2Y9kw5p
https://bit.ly/2Y9kw5p
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بسیاری از نهادهای غیردولتی با که  وخیم است اندازهبهاین وضعیت  بگیرند.

 کامل سقوط یدر آستانه، جهانی یکم و حمایت ناچیز دولت و جامعه یبودجه

بخش  ی بربیمارجلوگیری از تأثیرات منفی ناشی از این  هدف . بهاندقرارگرفته

 یزمینه ،اند با تعدیل شرایط مالیاتاز دولت خواسته هاخصوصی، این نهاد

 1فراهم نمایند. را هاآناز حمایت 

 های ناشی از ناامنیمحدودیت

و  ســیاســی ی،های حقوقبا محدودیت رو شــدنروبهی افزون بر جامعه مدن

، گیر ناامنیفرا ی نیز مواجه شده است و این مشکلمشکالت امنیتبا  اقتصادی

ن حقوق بشـــر در اهای کلیدی فراروی نهادهای جامعه مدنی و مدافعاز چالش

، افغانستان 2014از سال پس  ویژهبهسال گذشته، ر بیست . دنستان استافغا

ـــویکی از خطرناک ن اهای جهان برای فعاالن جامعه مدنی، مدافعرترین کش

همیشه ، ویژه زنان عضوشانها، بهاین گروهحقوق بشر و امدادگران بوده است. 

رو هها روبو ســـایر انواع خشـــونتاختطاف با تهدید، ارعاب، آزار و اذیت، قتل، 

ند.بوده ناامنی،  2ا بازیگران دولتی و غیردولتی، در خلق این فضــــای مملو از 

، شماری از رهبران برخی مقامات دولتی، تعدادی از نمایندگان پارلمان ازجمله

ستی روهنفوذ و مذهبی و گبا  نقش شیوبکمطالبان و داعش  ازجملههای تروری

 .اندداشته

نگار روزنامه 15بیش از  2018، در طی سال CIVICUSگزارش طبق  

در پی شلیک گلوله  2019اول ی نیمهر دیگر دج تن کشته شده و حداقل پن

                                            
 ،«هستند COVID-91 اتبرای کاهش خطر ییهابه دنبال راه در افغانستان اتحادیه اروپاسفیران »طلوع نیوز، . 1

 /AxaByL2https://bit.ly، 2020اپریل  10طلوع نیوز، 
لندن: سازمان عفو تحت حمله قرار دارند، ) حقوق بشر افغانستانجامعه : دفاعی، مدافعان بالمللنیبسازمان عفو . 2

 /vbtQk37https://bit.ly.، 61 (،2019، المللنیب

https://bit.ly/2AxaByL
https://bit.ly/37vbtQk
https://bit.ly/37vbtQk
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ی خصوصی ، موتر کارمندان یک شبکه2020می  31در  1.اندباختهجان

یک  کشته شدنت که منجر به قرار گرف موردحملهر کابل د تلویزیونی

 در یک نمونه دیگر، 2.دشدیگر ر تن چها شدن یزخماو و ی هنگار و رانندروزنامه

دفتر  سرپرستو  حقوق بشر نعاالیکی از فعبدالصمد امیری،  2019در سال 

در راه برگشت  والیت غور،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در والیتی 

فاطمه خلیل مسئول ارتباط  2020در سال  3د.به دست طالبان کشته شه کابل ب

دفتر  رانندهکننده و تمویل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نهادهای

، بود به نام احمدجاوید فوالد در اثر انفجار ماینی که در موترشان جاسازی شده

 4جان دادند.

با درازمدت در کشور،  ار منازعاتش اخبخاطر پوشه نگاران افغان بروزنامه 

ی کار در رای ادامهآنان ب مواجه هستند. دائمیهای هخطرات، تهدیدها و حمل

طرف بمانند یا چنین شرایطی یا باید به خودسانسوری پناه برده و خنثی و بی

را به جان  طالبان و داعش ازجملههای مختلف تهدیدهای فزاینده از سوی گروه

                                            
 ،«مورد حقوق بشر دری جهان یادوره یبازنگر بهافغانستان  تصویب عضویت: هیانیب» CIVICUS. نهاد 1

CIVICUS ،4  2019جوالی ،.FtGD7C2https://bit.ly/ 
 31، رهیالجز، «ندان تلویزیون را هدف قرار داد، یک خبرنگار کشته شدکه موتر کارمدر کابل انفجاری در »، رهیالجز. 2

 /UIabfT2https://bit.ly.، 2020ی م
 5، المللنیعفو بسازمان ، «استیک جنایت جنگی افغانستان: کشتن مدافع حقوق بشر »، المللنیعفو ب. سازمان 3

 /1Ljq0d3https://bit.ly.، 2019سپتمبر 
 /Y3kXWx3https://bbc.in، 1399سرطان  7ی فارسی، تاریخ سیبیب. سایت 4

https://bit.ly/2C7FtGD
https://bit.ly/2C7FtGD
https://bit.ly/2UIabfT
https://bit.ly/2UIabfT
https://bit.ly/3d0Ljq1
https://bit.ly/3d0Ljq1
https://bbc.in/3kXWx3Y
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های افغانستان هشدار به رسانه چند بار های گذشته، طالبانسال. طی بخرند

عنوان  «حهای مسلتبلیغات دولتی علیه گروه»این گروه اند تا از پخش آنچه داده

 ی، طالبان یک بس حامل کارمندان شبکه2016. در سال بردارنددستکند، می

ت کارمند این هف کشته شدنه منجر به تلویزیونی طلوع را هدف قرار دادند ک

این شبکه  جویانه علیه تبلیغاتتالفی ی. این گروه این حمله را کاررسانه شد

 1.خواندندنان المللی آبه نفع دولت افغانستان و متحدان بین تلویزیونی

اش مبنی وعده رغمیعلشماری از فعاالن حقوق بشر به این باورند که دولت، 

 آنان دیتهدودسازی، آزار و اذیت و بر حفاظت از مدافعان حقوق بشر، در محد

در خلق این فضای ناامنی  ماًیمستقدست دارد. در برخی موارد، نیروهای دولتی 

سرکوب اعتراضات  حکومت افغانستان به هدف، مثالعنوانبه. اندداشتهنقش 

 در با گذاشتن کانتینر هماهنگ شدهکاماًل  یمدنی، در یک برنامه

رکز شهر کابل، مانع ادامه تظاهرات مردمی شده منتهی به م ییرهایمستمام

 موردانتقاد شدتبهها حکومت، از سوی رسانه شدهیزیربرنامهاست و این اقدام 

با استقرار سنگین نیروهای  ، پولیس کابل2016در جون  2قرار گرفته است.

تالش کرد یک تظاهرات را متوقف ساخته و در ادامه نیروهای امنیتی با  دولتی

تکرار چنین مواردی  3د.ش نفر چند کشته شدنباعث  به سمت معترضان شلیک

های پالیسیی، حکومت وحدت مل این باور به وجود بیاید که کهباعث شد 

قرار شدید مردم  موردانتقاد در پیش گرفته و چنین سیاستی محدودکننده

وق دو فعال حق، اهلل حمیدیموسی محمودی و احساندر یک نمونه دیگر،  .بگیرد

                                            
، 2019 سپتمبر 2 ،رهی، الجز«نگار افغان را ربودنداشتباه شش روزنامهطالبان به»، رهیالجز. 1

.oQdw7B2https://bit.ly/ 
، شانزدهم می «را با گذاشتن کانتینر مسدود و شهر کابل را تعطیل کرده است هاراهدولت تمامی »طلوع نیوز،  .2

2016 ،.htKRDW3https://bit.ly/ 
، 2019 سپتمبر 2 ،رهی، الجز«نگار افغان را ربودنداشتباه شش روزنامهطالبان به»، رهیالجز. شبکه 3

.oQdw7B2https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2B7oQdw
https://bit.ly/3htKRDW
https://bit.ly/3htKRDW
https://bit.ly/2B7oQdw
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توسط ریاست امنیت ملی افغانستان دستگیر شدند. این دو  2019در سال  ربش

ی د، قضیهکردنکه برای نهاد اجتماعی مدنی جوانان لوگر کار میل فعا

تن از  546 ی مقامات محلی دولتی، معلمان و مدیران ازجنس یسوءاستفاده

ی ریاست امنیت مل ،ر آغازد 1د.شا کرده بودنرا افی در این والیت شاگردان مکتب

در و کرد، اما بعداً مشخص شد که هر درد می ر شدن این افراددستگیادعای 

جامعه مدنی، کمیسیون ز سوی د. در پی فشارها اهستنبازداشت این ریاست 

المللی، ریاست های حقوق بشر بینمستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان

و با  هایدتهدفزایش ادنبال کرد و به را رها محمودی و حمیدی امنیت ملی 

پناهنده به ازبکستان  آن دو نفر المللی،کمک نهادهای حقوق بشری ملی و بین

 د.شدن

دولتی، افراد و نهادهای  شدهشناختهمسلح دولت و نیروهای  مخالفان جزبه

در سال کنند. پیدا و پنهان دیگر نیز به تهدید فعاالن عرصه مدنی اقدام می

(، با همکاری گروهی از CSHRNه مدنی و حقوق بشر )، شبکه جامع2017

 یاز ارائهپیش ای را در مورد شکنجه به نشر رساند. نهادهای مدنی، گزارش سایه

به دلیل اینکه  (UN-CAT) سازمان ملل متحد شکنجه ضد یگزارش به کمیته

کارمندان و  ،در این گزارش از اسامی مقامات ارشد حکومتی نام برده شده بود

دریافت  تهدیدهای متعددی ناشناسهای ق شمارهطری از ن نهادایهمکاران 

یاد شده گزارش  یدهندگان این تحقیق که در تهیه. یکی از پاسخردندکمی

برای تأیید نهایی گزارش  دهد:گونه شرح میداستان را اینمشارکت داشت، 

دخیل و نهادهای  هگزارش را به اعضای شبک به کمیته ضد شکنجه،سایه 

م دریافت کردی ناشناسس تهدیدآمیز دیم. درست سه ساعت بعد، یک تمافرستا

                                            
، صدای «ردیپذیم ی را که آزار و اذیت جنسی را افشا کردند،استخبارات افغانستان بازداشت فعاالن»، تنظیم شهیعا. 1

 /9XZIAc2https://bit.ly.، 9201نومبر  26آمریکا، 

https://bit.ly/2XZIAc9
https://bit.ly/2XZIAc9
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گزارش سایه  22 یکه در صفحهرا  اگر شما مواردی»که محتوای آن چنین بود: 

ر، از حذف نکنید، دفتر شبکه جامعه مدنی و حقوق بش ت،شرح داده شده اس

تن از مقامات دولتی نام یک  22 یفحهدر ص «ود.فردا دیگر در امان نخواهد ب

شکنجه در یک زندان محلی متهم بود، ذکر شده بود. پس از یک به اعمال که 

و ت گشتیم برای مقابله با این وضعی یهای مختلفبحث طوالنی، به دنبال گزینه

اما جزئیات ود، در گزارش رسمی ذکر ش یطورکلبهتصمیم گرفتیم که قضیه 

 1ارائه شود. واجنیدر ضد شکنجه  ییک گزارش محرمانه به کمیته عنوانبه

گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آزادی 

فعال  538که از میان دهد نشر شده نیز نشان می 1397بیان که در سال 

مجموع را تشکیل  %57.1نفر که  307ای که با آنان مصاحبه گردیده است رسانه

اند که تهدید نموده دیی( تأ%41.3نفر ) 222. اندقرارگرفتهدهد، مورد تهدید می

( به این پرسش %11.7) ماندهیباقنفر  9 تیدرنهاعلیه آنان وجود نداشته و 

بیشتر از نیمی از فعاالن  تاکنونی تحقیق هاافتهاند. بر اساس یپاسخ نداده

االن گفت که وضعیت امنیتی فع توانیمای با تهدید مواجه بوده و بنابراین رسانه

های این تحقیق ای با مشکالتی جدی مواجه است. بر مبنای یافتهرسانه

شده و متأثر از وضعیت  رگذاریتأثای افزایش ناامنی روی فعاالن رسانه، کمیسیون

. نتیجه این زنندیم یخودسانسورکننده کنونی بسیاری از آن دست به نگران

ترس از تعقیب ی به دلیل نهفعاالن رسا %60بیشتر از تحقیق گویای آن است که 

یا تهدید دست به خودسانسوری زده و در گفتار و نوشتار خویش و در مواردی 

به وجود و جامعه تغییراتی  خانوادهو رفتار خود در  پوششی در نحوه حت

است. بیشتر موارد خودسانسوری  شانیدرونآورند که برخالف خواست می

ی فعال رسانه 330ده است. از میان مربوط به موضوعات امنیتی و سیاسی بو

                                            
 .2020 اپریل 21، اسایعبدالرحمن  کنندهسازمان امدادرسان، مصاحبه کیناشناس، . 1
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که در موضوعات  اندگفته در پاسخ %48.5اند، که خودسانسوری را تأیید نموده

 1.ندی هستخودسانسورسیاسی و امنیتی، مجبور به 

در مورد اعمال فشار، امریکا،  متحدهاالتیابر اساس گزارش وزارت خارجه 

به هدف خاموش ساختن  یمقامات دولت یاز سو دیو تهد تیمحدود جادیا

ممانعت از طبق این گزارش  وجود داشته است. ییهامخالفان، گزارش یصدا

موارد مقامات  یدر برخو  از مرکز بوده است شتریب هاتیدر وال انیب یآزاد

نگاران اقدام و آزار روزنامه دیتهد ،یریقدرتمندان به دستگ گریو د یدولت

 یدر موارد حساس مانند فساد ادار دیاز تهد به خاطر ترس ستانیاند. ژورنالکرده

  2.زنندیم یقاچاق مواد مخدر، دست به خودسانسور ای

ی هاویژه آنانی که در والیتکه بیشتر خبرنگاران، بهباعث شده است وضعیت این 

 3بزنند. دوردست فعالیت دارند، برای حفظ جانشان دست به خودسانسوری

کاهش  جهیدرنتو  ینکه باعث خودسانسوریای در عین اتهدید فعاالن رسانه

، در مواردی زیادی، وجود تهدیدات امنیتی شودیمای ی رسانههابرنامهکیفیت 

زمانی  ازنظرها ، عامل اصلی محدود شدن فعالیتاشخانوادهعلیه فرد و اعضای 

ای یا مهاجرت آنان به خارج از کشور و مکانی و حتی ترک وظیفه فعاالن رسانه

امنیت  دارندفهیوظکلی  صورتبهها که به همین دلیل دولت ت.بوده اس

شهروندان خویش را در هر حالتی تأمین نمایند، موظف هستند که نسبت به 

 داشته باشند. مضاعفامنیت فعاالن رسانه توجه  نیتأم

                                            
، 1397مستقل حقوق بشر افغانستان، دسترسی به حق آزادی بیان در افغانستان،  ونیسیکم .1

https://www.aihrc.org.af/ 

2. US department of State, Human Rights report (2016), Website Link: 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper. 
 ،2019 لیرپآ 10حقوق بشر، دیدبان ، «زنده ماندن یافغانستان برا یارسانه یخودسانسورها»، ینیام میمر. 3

.JkLXf33https://bit.ly/ 

https://www.aihrc.org.af/
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
https://bit.ly/33JkLXf
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احکام  هم در تطبیق قانون یکنندهذیتنفنهادهای و  قضاییعدلی و نظام 

بار و حمالت خشونتهم اراده قوی برای این کار ندارند.  و دی ناتوان هستنقانون

ن حقوق بشر، فعاالن جامعه مدنی و اتهدیدات روزافزون علیه مدافع

ت که شده اس رد و این باعثگیقرار نمین مورد بررسی نگاراروزنامه

تبدیل شود. تعداد زیادی از حفظ مصونیت جانی خودسانسوری به ابزاری برای 

ب صفساد، غ ازجملهدهند در مورد موضوعات حساس ان ترجیح مینگارروزنامه

خطر را به حداقل ا احتمال زمین و نقض حقوق بشر گزارش تهیه نکنند ت

های آزاد افغانستان رسانه کنندهتیحمانی  نهاد بر مبنای تحقیقات 1رسانند.ب

ونت ( که مورد تهدید و خش%56ای )بیشتر از نیمی خبرنگاران و فعاالن رسانه

های آنان در نهادهای عدلی و قضایی مورد خواهند پرونده، نمیاندقرارگرفته

مندی امکان افزایش خطر و تعقیب و پیگیری قرار گیرد. دلیل این عدم عالقه

 دهیگردتهدیدات بیشتر علیه آنان و نداشتن فرصت کافی برای پیگیری عنوان 

سبت به دولت و نهادهای دولتی ای ناست. بی باوری و عدم اعتماد فعاالن رسانه

در رسیدگی به قضایای آنان نیز یکی از دیگر دالیلی است که تعداد از فعاالن 

 2ای به پیگیری قضایای خویش تمایل ندارند.رسانه

 های ناشی از سلطه افکار تندروانه مذهبیمحدودیت

 المللیدر دوره جدید بعد از سقوط طالبان، جامعه جهانی و نهادهای بین

ها هم در قوانین این حمایت درنتیجهداشته است.  رگذاریتأثحضور فعال و 

های حقوق بشری و مدنی افغانستان اعم از قانون اساسی و قوانین عادی ارزش

های به کمک برجسته گنجانده شده است و هم به دلیل نیاز افغانستان صورتبه

                                            
، 2015جنوری  21، شرب حقوق باندهید ،«ها در افغانستانتهدیدها برای آزادی رسانه»پاتریشیا گاسمن،  1

.48y4YB2https://bit.ly/ 
2. http://nai.org.af/dr 1396 تاریخ نشر 16 قوس 

https://bit.ly/2YB4y48
http://nai.org.af/dr
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سیاسی صورت حمایت  شیوبکمهای حقوق بشری، از ارزش المللی،بین

این وضعیت، در حدود یک و نیم دهه از آغاز این دوره،  درنتیجهاست. گرفته می

های حقوق بشری مخالف بودند، فکری با ارزش ازنظرافراد و نهادهای که 

های اخیر که حضوری کردند. در سالو با صدای بلند ابراز نمی علناً را  مخالفتشان

تر شده و از سوی دیگر، مالی کمرنگ ازنظرنظامی و هم  ازنظرجامعه جهانی هم 

گروه طالبان از یک گروه تروریستی به سطح یک گروه شورشی قدرتمند رقیب 

 باصدای مخالفت  از قبل شده است، تریجدیافته و پروسه صلح  ارتقادولت 

حقوق بشری که خواهان محدودسازی فضای مدنی است، رساتر و  یهاارزش

ها و موانعی که در راه رسد و بخشی از محدودیتش میپرواتر از قبل به گوبی

فعاالن مدنی به وجود آمده است، ناشی از ظهور مجدد این صدای مخالف و 

بدون شک وقتی سخن از محدودیت فضای مدنی به علت سلطه  معارض است.

 مذهبی باشد، قربانیان اصلی وضعیت، زنان خواهند بود. تندروانهافکار 

زنان فعال در  خصوصبهکه برای فعاالن مدنی  هاییمحدودیتبخشی از 

این عرصه ایجاد شده است، به خاطر حاکمیت افکار افراطی و تندروانه مذهبی 

سلطه چنین افکاری بر جامعه که در چند سال اخیر صدای آنان بلندتر  است.

مذهبی تبدیل  آزادانهرسد، به چالش جدی برای فعالیت از قبل به گوش می

 که مولوی عبدالرحمن انصاری، در والیت غربی هرات مثالعنوانبه شده است.

با علنی  صورتبهاست،  رگذاریتأثیک شخصیت دینی شناخته شده و 

و خواسته است تا زنان در ادارات کار اعالن مخالفت کرده نگاران زن روزنامه

دید های شساز محدودیتزمینه یراحتبهها این نوع هشدارها و تهدید نکنند.

رسد حمالت متعدد به نظر می 1شود.ای میکاری برای زنان فعال مدنی و رسانه

                                            
اپریل  29: عبدالرحمن یاسا، کنندهمصاحبهجواد دروازیان، محقق شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان،  .1

2020. 
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های سنتی در افکار و نگرش ها در شرق افغانستان همرسانهبه کارمندان زن 

، مالله میوند، مجری برنامه 1399قوس  20در تاریخ  داشته باشد. ریشه تندروانه

کشته شد. او قبل از این اتفاق به صبحگاهی تلویزیون انعکاس همراه موتروانش 

 قصد جان او را دارند.« ادگرایبنافراد » کندیمبرادرش گفته بود که حس 

های فرحناز فروتن نیز پیام ازجملهحادثه برخی خبرنگاران زن  نیبعدازا

معرفی شده « هدف بعدی» عنوانبهرا  هاآندریافت کردند که  آمیزتهدید

هم سه کارمند زن دیگر همین شبکه  3991حوت  12در تاریخ  1.بودند

به دنبال این حادثه، همه دند. تلویزیونی در تیراندازی افراد مسلح به قتل رسی

رسد با استناد به گستردگی شدند. به نظر می نینشخانهکارمندان زن این شبکه 

ها و تهدیدهای مشخص که قبل از حمالت هدفمند علیه کارمندان زن رسانه

که این اقدامات عالوه بر عوامل  تواند گفتمیورت گرفته است، این حوادث ص

 دیگر، ریشه فکری نیز دارد.

 تیمصون تهیکمبه گفته  این اقدامات تا حدودی موفق هم بوده است.

فعال  صحنهپشتحتی که  یدختراناکثر  خبرنگاران پس از کشته شدن مالله،

اساس  بر ر حاضر نشدند.سر کا گریدر حوزه شرق کشور از ترس ترور د ،بودند

زن در  یاخبرنگار و کارمند رسانه 900در شش سال گذشته حدود  ،یآمار ن

موارد ترک هم در  نیشتریاند. برا ترک کرده شانیهاشغلکشور  نیسراسر ا

های این وضعیت ناشی از سلطه نگرش 2است. ثبت شده یدیخورش یسال جار

ن ان جامعه مدنی و مدافعن، فعاالنگاراروزنامه تندروانه باعث شده است که

 وضعیتاستمرار  کارشان محتاطانه عمل کنند. در ق بشر در افغانستانحقو

از مجازات و فقدان یک  ا سطح باالیی از فرهنگ معافیتب همراه نامطوب کنونی

                                            
 /6C1quI3https://bbc.in، 1399قوس  20سی فارسی، بی. سایت بی1
 /fEM9bu3https://bbc.in، 1399حوت  17سی فارسی، تاریخ بی. سایت بی2

https://bbc.in/3quI1C6
https://bbc.in/3bu9fEM
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که مسیر  معنا است نیبه ا، اندک دولت م محافظتی روشن با حمایتزمکانی

، روشن نبوده و کنندیمهای دموکراتیک تالش شکه برای استحکام ارز کسانی

 از فراز و نشیب در پیش دارند. آنان آینده نامعلوم و پر
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 یبندجمع

ای و میدانی این گزارش تحقیقی حاصل از مطالعات کتابخانه نکات اصلی

در مورد محدود شدن فضای مدنی برای مدافعان حقوق بشر در افغانستان را 

 ی و ارائه کرد:بنددستهعنوان فرعی ذیل در ضمن چند  توانیم

فضای  دموکراسی: ریناپذانفکاکعنصر  مثابهبه الف: فضای مدنی

حق برآزادی بیان، آزادی  ازجملههای بشر ترین حقمدنی متضمن برخی از مهم

 توانمی ه با استفاده از آنک فضای مدنیاجتماع و آزادی تشکل وانجمن است. 

های حکومت یا حمایت از پالیسیبحث کرده و به  در مورد سیاست و جامعه

 ها و به نمایش گذاشتن شکایت و اعتراضحمایت از تغییرات در این پالیسی

های ارزشمند ی از مؤلفهدر عصر کنونی یک نسبت به مقامات حکومتی پرداخت،

و عنصر حیاتی در برقراری ارتباط میان شهروندان و حکومت  نظام دموکراتیک

در صورتی مشروعیت دارد که بر آراء مردم  آید. دولت دموکراتیکیم حساببه

نکته مهم این است که مشروعیت دولت باید استمرار  ی شده باشد، اماگذارانیبن

داشته باشد و الزمه استمرار مشروعیت دولت این است که شهروندان فرصت 

ورت در صمستمر بر عملکرد حکومت نظارت کنند و  صورتبهداشته باشند 

نارضایتی خود را ابراز کنند  ی حکومت،هابرنامه ها ونارضایتی نسبت به پالیسی

 و این جز از طریق فراهم بودن فضای مدنی باز ممکن نیست.

آزادی حق بر آزادی بیان و  ازجملهفضای مدنی و حقوق بشری متالزم آن 

تا  سازدیمتجمعات به دلیل اینکه برای شهروندان این فرصت را فراهم 

تصمیمات و عملکرد حکومت به نمایش گذاشته و خواستار  از شانیتینارضا

یک نظام دموکراتیک است. در  ریناپذییجداو  یعنصر اساسرات شوند، تغیی

نقش حق آزادی  قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از اهمیت

ی گذارانیبنق یی خوب و ایجاد شفافیت و از این طردارحکومتتجمعات در 
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تضمین آزادی  1، مرفه و دموکراتیک سخن به میان آمده است.زیآمصلحجامعه 

مبانی حیات جامعه دموکراتیک  ازجملهاصل بنیادین  عنوانبهبیان و لحاظ آن 

 درواقع 2ی عملکرد حاکمان است.ابیو ارزو از شرایط اساسی ارتقای دموکراسی 

 3«.دهدیموکراتیک را تشکیل آزادی بیان سنگ بنای هر جامعه آزاد و دم»

ی و ارتکاب اعمال نظمیب، ومرجهرجبدون شک در اِعمال این حق ظرفیت بالقوه 

ی وجود دارد، اما در حال به دلیل جایگاه ویژه نقش تجمع و تظاهرات رقانونیغ

بر  صرفاً  توانندینم هاحکومت، هانظامی دموکراتیک هایژگیومدنی در حفظ 

جلوگیری  زیآممسالمتی از تجمعات نظمیبو  ومرجهرج مبنای احتمال وقوع

 4کنند.

بشری  هایحق ابزار تحقق حقوق بشر: عنوانبه فضای مدنی ب:

 ،حق مستقل مطرح است عنوانبه هرکدام متالزم با فضای مدنی چنانکه

نیز به شمار  ی بشریهابرای تأمین و تضمین سایر حق ابزارهای کارآمد و مؤثر

 و حق بر آزادی بیان در عین اینکه هرکدام حق بر آزادی تجمع نیبرابنا .رودمی

ابزار و وسیله برای  عنوانبه تواندیمی بشری است، هاحق نیترمهمیکی از 

به همین دلیل کمیتۀ ی بشری هم نقش داشته باشد. هاحقدادخواهی از دیگر 

ند که کخود اذعان می 25در تفسیر عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد 

مندی سایر حقوق مبنای بهره ،آزادی اجتماعات و آزادی تشکیالتآزادی بیان، 

آزادی بیان شرط ضروری برای تحقق شفافیت و  5بشری اشخاص است

                                            
1. Human Rights Council, Resolution 24/5. The rights to freedom of peaceful assembly 

and of association, UN Doc. A/HRC/RES/24/5, 8 October 2013, preface. 
مطالعات  ، تهران: مؤسسههایآزادو  هاحقی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی از دفاطمیس. قاری 2

 .117-127ص  ، چاپ دوم،1389ی حقوقی، هاپژوهشو 

3. Human Rights Committee, General comment No. 34, para. 2. 

4. Robert L. Maddex, International encyclopedia of human rights: freedoms, abuses and 

remedies, Wshington D.C. CQ press, 2000, P.20. 

5. Human Rights Committee, General Comment 25, para 12. 
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حمایت حقوق بشر  خود عنصر اساسی ترویج و نوبهبهپاسخگویی است و این دو 

وب شورای اروپا اروپایی در مورد آزادی بیان و اطالعات مص در اعالمیه 1است.

عنصر بنیادین اصول دموکراسی  آمده است: آزادی بیان و اطالعات، 1982

حمایت از حق آزادی » 2واقعی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر است.

به تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل  تواندیم نیچنهمتجمع 

ق تجمع ح 3«سوم حقوق بشری یعنی حقوق همبستگی کمک کند.

 هاتیاقلو ترویج فرهنگ و هویت  حفظمجرای مهم برای  تواندیم زیآممسالمت

در ایجاد جامعه  یابرجستهحمایت از حق آزادی تجمع نقش  نیچنهمباشد. 

ی هاهیروی دارای عقاید، رفتارها و هاگروهو مداراگر دارد که در آن  گراکثرت

بر اساس  4رندگی کنند. زیآممسالمت صورتبهمختلف بتوانند در کنار هم 

یک واسطه و وسیله  عنوانبهآزادی تجمع  ی گزارشگر ویژه، حق برهاگفته

ی مدنی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، هاحقبرخورداری از دیگر 

کارکرد دارد. این وابستگی متقابل و ارتباط دوسویه میان حق تشکیل  اجتماعی

اه این حق را در حد شاخص ارزشمند برای جایگ و دیگر حقوق بشری، تجمعات

 5.بخشدیمارزیابی احترام یک دولت به بسیاری از حقوق بشر ارتقاء 

در نظام  دستاورد ارزشمند دولت افغانستان: عنوانبهج: فضای مدنی 

 عنوانبه سیاسی جدید افغانستان، فضای مدنی و حقوق بشری متالزم با آن

از جایگاه شایسته برخوردار بوده است. این  رساالمردمی نظام سیاسی هامؤلفه

                                            
1. Human Rights Committee, General comment No. 34, para. 3. 

2. European declaration on freedom of expression and information, Adopted by 

committee of Ministers, 1982, Par.1. 

3. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rigts, Guidelines on Freedom 

of Assenblly, p.24. 

4. Ibid, p. 15. 

5. Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and 

of association, UN Doc. A/HRC/20/27, 21 May 2012, para 12. 
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دسته از حق بشری هم در قانون اساسی گنجانده شده است و هم قوانین متعدد 

تدوین و تصویب شده است. چندین نهاد حمایتی نیز به  هاآندر حمایت از 

بشری و پاسداری از  یهاحق نیاهدف تضمین برخورداری از شهروندان از 

و فعال شده است. در سایه قوانین  یگذارانیبنتکامل  فضای مدنی رو به

و فضای آزادی که در دوره بعد از  شدهسیتأس، نهادهای حمایتی شدهوضع

است  شدهحاصل ارزشمندسقوط طالبان به وجود آمد، بدون شک دستاوردهای 

است.  هاآن ازجملهی بدون فشار حکومت، ارسانهی هاتیفعال و که آزادی بیان

ها سابق، افغانستان در عرصه آزادی رسانه بیر یکی از مقامات ارشد حکومتیبه تع

است و اکنون  افتهیدستی بزرگی هاشرفتیپو ابراز آزادانه آرای مردم، به 

یی منطقه ما است که در آن سانسور و پیگرد سیاسی نادر کشورهاافغانستان از 

سالی که از  20ست که در این یک واقعیت روشن ا 1وجود ندارد. نگارانروزنامه

ی مستقل و آزاد دیداری، شنیداری و مکتوب، هارسانهسقوط طالبان گذشته، 

ی داشته و فرصت مناسبی برای فعاالن مدنی و حقوق بشری توجهقابلرشد 

 را به دیگران ارائه کنند. نظراتشان تا آزادانهفراهم کرده است 

رسد به نظر می ر:د: روند محدودسازی فضای مدنی در چند سال اخی

عوامل  ریتأث، تحت به بعد که حکومت وحدت ملی به وجود آمد 2014از سال 

محدودسازی فضای مدنی برای مدافعان حقوق بشر در حال افزایش بوده  ،متعدد

در عرصه  است. اول اینکه مشاهدهقابلاست. این محدودسازی در دو عرصه 

 ازجملهرتبط با فضای مدنی قوانین م حکومت تالش کرده است یگذارقانون

های همگانی و قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و قانون قانون رسانه

شده نسبت به تعدیل کند و مواد پیشنهادی تعدیلرا  یردولتیغهای سازمان

های مواد قبلی بیش از آنکه در حمایت از فضای مدنی و در راستای تضمین حق

                                            
 .935عازم و انتشارات پرنیان، جلد دوم، ص  . رنگین دادفر اسپنتا، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، کابل: انتشارات1
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دودسازی فعالیت نهادها و فعاالن حقوق بشر مرتبط با آن باشد، در جهت مح

عینی  یهاتیواقع، یگذارقانونعرصه  جزبهدر فضای مدنی حرکت کرده است. 

و انضمامی جاری در جامعه از قبیل گسترش ناامنی و افزایش تهدیدها علیه 

ای و مدافعان حقوق بشر و تالش برای سرکوب اعتراضات و فعاالن رسانه

دهد سوی حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی، نیز نشان میتظاهرات مردمی از 

محدودتر و  2014که در عمل و واقعیت نیز فضای مدنی نسبت به قبل از سال 

 تر شده است.تنگ

شبکه جامعه  ازجملهو چند نهاد همکار  CIVICUS نهاد 2018سال  ارزیابی

ای زیابی دورهار مکانیزمافغانستان که به مدنی و حقوق بشر در مورد گزارش 

ن حقوق بشر ابرای مدافع فضایکه  کندیم دییتأاین نکته را  نیز (UPRجهانی )

خطرناک است و دولت افغانستان در اجرای  ن جامعه مدنی در افغانستانو فعاال

موارد ذیل را شامل  ازجملهها ها ناکام مانده است. این ناکامیکامل توصیه

در مورد تحقیق و پاسخگویی مؤثر در مورد  شود: ناتوانی در اطمینان دادنمی

و  هارسانهعلیه مدافعان حقوق بشر و  دیتهد ای،خشونت علیه فعاالن رسانه

ن، ، فضای مدنی در افغانستادرنتیجه فرهنگ غالب معافیت از مجازات.

العاده در های فوقگر محدودیتشود که بیانارزیابی می« شدهسرکوب»

 1ت.جامعه مدنی اس برای اساسی یهایاز آزادمندی بهره

 ازجملهن، انوا در بخش قهبرخی پیشرفت رغمیعل، تاکنون 2014از سال 

توسط دولت، در حقوق آزادی اجتماعات،  قانون دسترسی به اطالعاتتصویب 

میان آمده است.  چشمگیری بههای محدودیتآزادی بیان و آزادی مطبوعات 

ای خودسرانه، آزار هبازداشتغیردولتی،  دولت در کار نهادهای موجهدخالت غیر

ن و فعاالن حقوق بشر توسط دولت، نمایندگان مجلس، او اذیت و ارعاب مدافع

                                            
 /CIVICUS ،2018 ،.Oa1z1d3https://bit.ly. نهاد 1

https://bit.ly/3d1z1Oa
https://bit.ly/3d1z1Oa
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قوه توسط نیروهای  ازحدشیبی رهبران صاحب نفوذ و زورمندان و استفاده

ر ضای مدنی دمحدودشدن ف یدهندهآمیز نشانامنیتی در اعتراضات مسالمت

د های اجتماعی ماننلی است. ایجاد محدودیت در شبکهحکومت وحدت مجریان 

نویس مجدد قانون اجتماعات و پیش یتلگرام و واتسپ و تهیه هاینرساپیام

ت که حکومت ای اسانههای آگاه، تالش(NGOsهای غیردولتی )سازمانقانون 

فضای مدنی انجام داد. تضادها و  محدود ساختنی هرچه بیشتر وحدت ملی برا

ظرفیت ناسازگاری کشور، به شمول قانون اساسی و ات در قوانین مصوب ابهام

آزادی بیان را محدود کرده و از سوی دیگر  سوکیالمللی، از با قوانین بین آن

 تضعیف کرده است.را المللی دولت افغانستان در قبال حقوق بشر تعهدات بین

طالبان و  لهازجمهای مختلف تروریستی، عالوه بر این، تهدیدهای گروه

فضای تواند به محدودشدن رود که میخطر مضاعفی به شمار میداعش، 

و ر ن حقوق بشامدافعشمار زیادی از در این دوره . انجامدیبی مدنهای فعالیت

اند. های مسلح و شورشیان تهدید شده و به قتل رسیدهفعاالن مدنی توسط گروه

ترویج بدحجابی »چه این گروه نل آحقوق بشر توسط طالبان به دلی ان مدافعزن

نگاران به و روزنامهه مورد تحقیر قرار گرفت کنند،عنوان می« یو فساد اخالق

اند. در همین حال، علی های شورشی کشته شدهعلیه گروهشان هایدلیل نوشته

نگاران ن حقوق بشر و روزنامهارای محافظت از مدافعد دولت افغانستان برغم تعه

نبود سیاسی و ی دهها، تهدیدها و ارعاب فزاینده، عدم موجودیت ارادر برابر آزار

در معرض تهدید قرار دیگری  را بیش از هر زمانان میکانیزم محافظت، آن

 دهد.می

بعد از اینکه یک  ساز روند صلح:ه در نقطه سرنوشتجبهه: تقابل دو 

ر افغانستان امضا نامه ایاالت امریکا با طالبان برای آوردن صلح دسال قبل توافق

اکنون شد، روند صلح دولت افغانستان با گروه طالبان به مرحله جدید رسید و 
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تر از گذشته جدی بحران موجودحل به یک توافق سیاسی برای یابی برای دست

ن اهای مدنی، مدافعنهاد این پیشرفت در روند صلح باعث شد که .شده است

ی صلح با طالبان و سهیم درنتیجهد اینکه ها در مورتهای اقلیحقوق بشر و گروه

محدودتر شده و دستاوردهای  فضای مدنی شدن این گروه در قدرت سیاسی،

ارزشمند دو دهه گذشته از بین برود، نگران شده و نگرانی شان را به صورت 

با  در خصومتطالبان گروه ن جامعه مدنی، فعاال های مختلف ابراز کنند. از نظر

ویژه زنان فعال در عرصه اجتماعی، ر بهن حقوق بشامدافعو  دنیفعاالن جامعه م

 1990 یدر اواخر دههشان تدر طول حکوم پیشینه زیای دارد. این گروه

ن مدنی را سرکوب و شکنجه کردند. مذهبی و فعاال -های قومیمیالدی، اقلیت

نظر می رسد بعد از این همه سال موضوع طالبان در این خصوص تغییر  به

در سال  المللیبین امنیتی دنبال خروج نیروهایرده باشد. شاهد ادعا اینکه بهنک

لبان به طرز چشمگیری بین دولت افغانستان و طا که منازعه مسلحانه 2014

کنترول شهرهای کندز و غزنی و  برای مدتی ، طالباندرنتیجه و هیافت گسترش

اتر حقوق بشر در این دفتمام ، تندبخش بزرگی از والیت فراه را به دست گرف

ر ، د2019در سال  1.ندتوسط طالبان غارت یا به آتش کشیده شدها یتوال

اخالقی گسترش بی»ان به دلیل آنچه ی که در مسکو برگزار شده بود، طالبنشست

ها از این نمونه 2تاختند. به شدت به فعاالن حقوق زنخواندند، « و بدحجابی

شان ن شرن حقوق بامدافع در برابر آن افراطی همفکرانرایج طالبان و  نوع نگاه

 وطاز سقری پس سائل حقوق بشورد مدر مدیدگاه طالبان دهد که یم

ها در مورد بنابراین افزایش نگرانی. کرده استتغییر ن 2001شان در سال حکومت

                                            
 2020اپریل  20: عبدالرحمن یاسا، کنندهمصاحبه، المللنیب. زمان سلطانی، محقق جنوب آسیای سازمان عفو 1
دادند، زنان افغان در سایه جنگ  بر بادی عمر مان را هاسالطالبان »موکویی،  . اما گراهام هریسن و اختر محمد2

 /emkeik3https://bit.ly.، 2019فبروری  9، روزنامه گاردین، «کنندیمزندگی 

https://bit.ly/3emkeik
https://bit.ly/3emkeik
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کر ذآینده فضای مدنی و به خطر افتادن دستاوردهای دو دهه گذشته، قابل 

 برای حفظ وونشود حفاظت گذشته  یدو دهه دستاوردهایاز  اکنون اگراست. 

مبنایی جویی نشود، با توجه به مخالفت استمرار آن در نظام سیاسی آینده، چاره

تئوریک طالبان با اصل فضای مدنی و حقوق بشری متالزم آن، بعید است که و 

دنی در نظامی که طالبان سهم تعیین کننده در آن دارد کسی بتواند از فضای م

 آزاد استفاده کند.

دولت افغانستان تقابل در میز مذاکرات در قالب رویاروی جبهه جمهوریت  

کشد. جمهوریت و امارت صرفا دو عنوان خالی از با اردوگاه امارت به تصویر می

دهنده است ها و عناصر تشکیلشامل مؤلفه هاآنمحتوا نیست بلکه هر کدام از 

ماند. بنابراین تهی باقی نمیچیزی جز عنوان میانها که بدون وجود آن مؤلفه

باید توجه داشته  حامی گفتمان جمهوریت عنوانبهدولت و حکومت افغانستان 

های بشری متالزم به آن همان محتوای اصلی باشد که فضای مدنی و حق

جمهوریت و در نبود این محتوای ارزشمند، میان جمهوریت مورد ادعا و امارت 

بان تفاوت معناداری وجود نخواهد داشت. بنابراین در این نقطه مطلوب طال

سرنوشت سازی که روند صلح افغانستان رسیده است و در این بزنگاه تاریخ که 

تواند همان شود، نوع نگاه به فضای میسرنوشت آینده افغانستان تعیین می

 سنجه و سنگ محک برای ارزیابی میزان صداقت حامیان گفتمان جمهوریت

باشد. در چنین نقطه حساس، جمهوری خواهی مستلزم تقویت فضای مدنی و 

حمایت هرچه بیشتر از حق بر آزادی بیان، حق بر آزادی اجتماع و حق بر آزادی 

 انجمن و تشکل است و الزمه تفکیک و تمایز جمهوریت از امارت آن است که

حقوق بشر، به جای محدودسازی فضای مدنی برای نهادهای مدنی و مدافعان 

با حمایت از فضای مدنی باز و دوشادوش فعاالن این عرصه برای نهادینه سازی 

  برای آینده افغانستان مبارزه کردارزشهای مدنی و حقوق بشری 
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 پیشنهادها

 برای دولت افغانستانالف: 

د که تمام موارد شواطمینان حاصل های عملی، با برداشتن گام .1

ر و اذیت و ارعاب علیه مدافعان حقوق ی قتل، تهدید، آزاشدهگزارش

طرفانه مورد و بیبشر از طرف افراد دولتی و غیردولتی به طور کامل 

 شوند.رفته و مرتکبان آن مجازات میقرار گ تحقیق و تعقیب

های موجود در قوانین مختلف کشور که و ابهام تمام تناقضات .2

وانین و قو  شده برطرفشود، ت فضای مدنی مییدساز محدوزمینه

که دولت  حقوق بشری المللیمعاهدات بین مقررات افغانستان با

 ، سازگار شود.ها را تصویب کرده استآنافغانستان 

نهادهای مدنی و حقوق  ازجملهنفعان، ی نزدیک با تمام ذیدر مشاوره .3

کانیزم محافظت و م بهبود یافته و واقعیت در عمل بشری، فضای مدنی

 بشر ایجاد شود. موثر از مدافعان حقوق

 در همه سطوح از مجازات مبارزه با فرهنگ معافیتو  حاکمیت قانون .4

 تقویت شود.

ی سازمان ملل گر ویژههایی که افغانستان از طریق گزارشتمام توصیه .5

کند، دریافت می فضای مدنی های مربوط بهمتحد و سایر گزارش

 تطبیق شود.

د و مستقل تدوین و های آزاهای دقیق حمایت از رسانهپالیسی .6

زمینه استمرار  حمایت مالی شفاف و دقیق تصویب شده و از طریق

ی آزاد و مسئوالنه فراهم رساناطالعی معیاری و ارسانهی هاتیفعال

 شود.
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ی دسترسی هانهیزمدر راستای عمل به قانون دسترسی به اطالعات،  .7

ولتی فراهم ی به اطالعات الزم از ادارات دارسانهشهروندان و فعاالن 

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطالعات  شود. ظرفیت

شکایت کسانی که از دسترسی به اطالعات محروم  تقویت شده و

 جدی بررسی شود. صورتبه، اندشده

مفهوم و اصول حقوق  شودیمبه نهادهای امنیتی مرتبط پیشنهاد  .8

ن و حق برگزاری حقوق متهم، مظنون و محکوم، حق آزادی بیا بشر،

مفصل و کافی برای نیروهای امنیتی که  صورتبهتجمع و تظاهرات را 

آموزش  مردمی سروکار دارند، زیآممسالمتبا تظاهرات و تجمعات 

 داده شود.

 به جامعه مدنیب: 

ایجاد ر ن حقوق بشامحافظتی برای مدافع های واضح و کارآمدمکانیزم .9

 و تقویت شود.

مدزا برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد و عملیاتی درآ یبرنامه .10

 د.شوو تطبیق  ن تدوینکنندگاتمویلکاهش وابستگی به 

ارتباطات داخلی نهادهای جامعه مدنی برای همکاری نزدیک جهت  .11

از طریق مکانیزم  انهها و اقدامات دادخواهبهبود موثریت فعالیت

 مشخص، تقویت شود.

برای جلوگیری و  احبان قدرتسازان و صیبرای تأثیرگذاری بر پالیس .12

های شآزادی اجتماعات، تال و هارسانهشار بر آزادی بیان، آزادی از ف

 صورت گیرد. هماهنگ و منسجم

 جهانی یبه جامعهج: 
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 ن حقوق بشرابرای جلوگیری از بازداشت، ارعاب و آزار و اذیت مدافع .1

 کردروی تا فشار وارد شود بر دولت افغانستان، ایو فعاالن رسانه

 خود را تغییر دهد. یسرکوبگرانهمحدودکننده و 

بر دولت  ،که مبنای قانونی محکمی داردبا تأسیس مکانیزم محافظتی  .2

حقوق بشر اطمینان ن اافغانستان فشار آورده شود تا از امنیت مدافع

 شود. حاصل

برای  از نظر مالی و سیاسی پیشتیبانی شده و از نهادهای مدنی .3

 د.بیشتر تالش شو هاآنازی توانمندس

و مبتنی بر  محوررویکرد برنامه ،یکنونمحور رویکرد پروژهبه جای  .4

 نگاه دراز مدت در پیش گرفته شود.

در زمان حساس کنونی که پروسه صلح به مرحله سرنوشت ساز  .5

حقوق بشر و حفظ  رعایت رسیده است، برای نظارت کارآمدتر بر

 کشوری تعیین شود بشری گزارش ویژهدستاوردهای ارزشمند حقوق 
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یافته های ان؛ ارزیابی فضای مدنی در افغانست: ضمیمه

 نظرسنجی

 فعال 17ای از در افغانستان شامل نمونه 2020بررسی آنالین فضای مدنی 

 دهندهو اعضای نهادهای جامعه مدنی است. از این میان، دو پاسخ جامعه مدنی

 11داشتند و ال س 50الی  20مرد بودند که همگی از تن دیگر  15زن و 

دهندگان ساکن های اقلیت بودند. این نظرسنجی با پاسخکننده از گروهتشرک

 کابل، مزارشریف و هرات به اشتراک گذاشته شد.

که د دهمیهای مدنی نشان ارزیابی آزادی یاین بخش از نظرسنجی درباره

تماعی، از های مختلف اجگروهر میان د د کهعتقدناز پاسخ دهندگان م 35.3%

های برخورداری از آزادی، از لحاظ نظر زبان، قشر، طبقه، نژاد، منطقه و دین

از  %41.2د که دهمیین نظرسنجی همچنین نشان د. ااختالف وجود دار مدنی

ر و ثروتمند با افراد فقیهای مدنی به این باورند که سطح آزادیپاسخ دهندگان 

درصد از پاسخ دهندگان کامالً مخالف  52.9عالوه بر این، یکدیگر متفاوت است. 

های آزادیز ابه صورت برابر های جنسی این بودند که مردان، زنان و اقلیت

که گرایش جنسی و هویت جنسیتی فرد عنا مه این بند؛ برخوردار هست مدنی

 های مدنی تأثیر بگذارد.ز آزادیو امندی اتواند بر بهرهمی

 های مدنیلف از آزادیهای مختمندی گروه: بهره1شکل 

 



67 

 

هایی برای ثبت و فعالیت آیا دولت محدودیتها به این پرسش که پاسخ

دهندگان از پاسخ %52ون بود. در کل گجوامع مدنی ایجاد کرده است، گونا

تشکیل  یها، اجازههای مختلف، به شمول اقلیتمعتقد بودند که دولت به گروه

دهندگان خالف این درصد از پاسخ 18دهد، در حالی که و ثبت نهاد را می

که دولت به شکل غیرمنصفانه در کار ر به این باورند عقیده را دارند و بیشت

بر را کنترول کند. عالوه بر این،  هاآنگونه ا اینکند تنهادهای مدنی مداخله می

اند که حمالت علیه دهندگان گفتهپاسخ از %41.2ین نظرسنجی اساس ا

 ر و فعاالن جامعه مدنی در افغانستان افزایش یافته است.مدافعان حقوق بش

ها دهندگان معتقد بودند که رسانهاز پاسخ %64.7براساس این نظرسنجی، 

شور دارند. با این های سیاسی در سراسر کدر بازنمایی دیدگاهای نقشی اساسی

ادی که ویژه افرهبه، اند که کارکنان رساندهندگان موافقاز پاسخ %47.1حال، 

خطر دهند با تهدید، ارعاب، آزار و اذیت و حتی موضوعات حساس را گزارش می

 نوضعیت برای آناد و رو هستنهروب توسط افراد دولتی و غیردولتیشدن کشته

ای جدی سئلهی نیز مبسیار پرمخاطره است. دسترسی عامه به اطالعات دولت

رسانه، فعاالن جامعه مدنی  مندانکارد که دهها نشان میاسخاز پ %47.1است. 

در گرفتن اطالعات مورد نیاز از نهادهای به شکل مداوم و سایر محققان مستقل 

 رو هستند.هعامه با مشکل روب

تشکیل و ثبت نهاد  یها اجازهمنافع جمعی، به همه گروه تبه منظور تقوی

 داده شده است

 : ثبت نهاد و دسترسی به اطالعات2شکل 
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 بیان: آزادی 3شکل 

ر دهندگان موافقند که آزادی اجتماعات داز پاسخ %47.1عالوه بر این، 

دهندگان از پاسخ %58.8است. طبق این نظرسنجی،  ن کشور تضمین شدهانیقو

 %47.1ولی ، آمیز را داده استاعتراضات مسالمت یند که دولت اجازهبه این باور

دگان از خشونت فیزیکی معتقدند که نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرکنن

ند که معترضان تایید کرددهندگان از پاسخ %35.3، در ضمن. اندردهاستفاده ک

توسط نیروهای ی خودسرانه یا غیرقانونبه صورت در کشور در جریان تظاهرات 

 اند.ی دستگیر شدهامنیت

  آمیز: آزادی اجتماعات مسالمت4شکل 
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 نابعم

 های فارسیمقاله و هاکتابالف: 

 ی،جامعه مدن بامشارکت  یاروپا برا هیاروپا، افغانستان: نقشه راه اتحاد هیتحادا .1

 /gws8eT3https://bit.ly.، 2018اروپا، آگست  هیاتحاد

در  یجامعه مدن یراب مناسب طیمح تیافغانستان، وضع یجامعه مدن تتویانست .2

 سپتامبر افغانستان، یجامعه مدن تتویکابل: انست ،افغانستان

2018،.8aiVPs3https://bit.ly/ 

حقوق دیدبان ، زنده ماندن یافغانستان برا یارسانه یخودسانسورها، مریم، یامین .3

  /JkLXf33https://bit.ly.،2019 لیرپآ 10بشر، 

 ، ویرایش و چاپ دوم.1399حیدری، مختارحسین، حقوق بشر، کابل: نشر واژه،  .4

دادفر اسپنتا، رنگین، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، کابل: انتشارات عازم و  .5

 .1396انتشارات پرنیان، 

سازمان ، حمله اند حقوق بشر تحت ان، افغانستان: مدافعالمللبینعفو سازمان  .6

 /hFg3dk3https://bit.ly.، 2019آگست  28، المللبینعفو 

سازمان ، دبه اطالعات را اجرا کن یدسترسقانون ، افغانستان: المللبینعفو سازمان  .7

 ./BlQqEd2https://bit.ly ،2020 بروریف 5، المللبینعفو 

چالش، نهاد  و شرفتیدهه پ کیدر افغانستان:  یجامعه مدن مریم، ،یصاف  .8

 /e7UiRf2https://bit.ly.، 2012دسمبر  20مطالعات صلح، 

افغانستان، کابل: انتشارات  یقانون اساس یریگشکل ندیاحمد، فرا زاده،یعل .9

 .4ج  ،1383 مستقل حقوق بشر افغانستان، ونیسیکم

محمد، حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی سید قاری سید فاطمی،  .10

، چاپ 1389ی حقوقی، هاپژوهشمطالعات و  ، تهران: مؤسسههایآزادو  هاحقاز 

 دوم.

https://bit.ly/3eT8gws
https://bit.ly/3eT8gws
https://bit.ly/3aiVPs8
https://bit.ly/3aiVPs8
https://bit.ly/33JkLXf
https://bit.ly/3dk3hFg
https://bit.ly/3dk3hFg
https://bit.ly/2BlQqEd
https://bit.ly/2UiRf7e
https://bit.ly/2UiRf7e
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دسترسی به حق آزادی بیان در  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، .11
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