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 خالصه گزارش 

  ی عال  یشنریدفتر کمو  ۱(ونامای ) افغانستان در  متحد ملل  سازمان  معاونت ئتیه یسو  از مشترکاً که  گزارش  ن یا

  ی از اثر حمالت هوائ  یبه مردمان ملک بیآس زانیشده است، م هیته ۲(OHCHR)حقوق بشر سازمان ملل متحد 

مواد مخدر   یکارخانه هاکه آنچه  هیعل ۲۰۱۹  یم ۵ خ یتارب 3(A-USFOR) افغانستان در متحده االتیا یروهاین

انگاشته شده است، را   روزینم تیهمجوار دالرام در وال  ی از ولسوال ی فراه و بخش هائ تیوال ه بکوا یدر ولسوال 

توان از   یمواد مخدر و کارگران آن را نم یشده است که کارخانه ها  ح یگزارش تصر نیکند. در ا  یم  یبررس

مورد    منازعه   نیاز طرف  یک ی  یجنگ   یها   تیآنان با فعال  یاحتمال  یو مال  یاقتصاد  یبه سبب کمک ها  یلحاظ حقوق

 هدف حمالت قرار داد. 

 

  ی محل   6۰  از  شتریب  هیعل  را  یهوائ  حمالت  سلسله  کی  افغانستان   در  متحده  االتیا  یروهای، ن۲۰۱۹سال    یم  ۵  خ یبتار

  ن ی نموده بودند، در چند  ی شناسائ  4" البراتوار مواد مخدر"  ا یمواد مخدر  دیجات تول ه کارخان عنوان به  آنان  که

انجام دادند.   روز ینم تی همجوار دالرام در وال  یاز ولسوال ی فراه و بخش هائ تی بکواه وال ی ساحه در ولسوال

حمالت برمال   نی از اثر ا یقابل مالحظه به مردمان ملک بیآس و در مورد وارد شدند یبه زود  یمعتبر یادعاها 

بود که   یبار  ن یاول ن یانجام شده بود، اما ا زیمواد مخدر قبالً ن ی البراتوار ها ی باال ی . اگرچه حمالت هوائدیگرد

 کرد.  ی م افت یها گزارش در اتیگونه عمل نیبرخاسته از ا  یدر مورد رقم بلند تلفات ملک ونامای

 

 
نظارت "  بر  ی مبن  متحد  ملل  تیامن  یشورا  (۲۰۱۹)  ۲48۹  قطعنامه  تحت  ونامای  تیاز مامور  ی أسبه ت  ونامایحقوق بشر    بخش  یسو  از  گزارش  نیا   1

  ی ها   ی آزاد  کامل  قیتطب  در  یهمکار   و ]...[    ،ی پاسخگوئ  جیترو ]...[    آنها،  از  محافظت  نیتأم  منظور  به  ها   تالش  ی هماهنگ  ،ی ملک  راداف   تیاز وضع

  در  معاهدات خصوص، به است، آن  عضو افغانستان که ی الملل نیب معاهدات  و  افغانستان ی اساس قانون در مندرج یبشر حقوق  احکام و  ی اساس

   S/RES/2489 (2019).است شده هی ته ". شان یبشر حقوق از زنان کامل یبرخوردار مورد

ملل   ی خاص سرمنش ندهیکند و مشترکاً به نما ی م ی ندگیحقوق بشر ملل متحد در افغانستان نما ی عال یشنریاز دفتر کم ونامایبخش حقوق بشر   2

   دهد.  ی حقوق بشر گزارش م ی عال شنریافغانستان و کم یمتحد برا

  ی اصل   یها   طرف،  ۲  مه یضم  ،ی ملک  افراد  محافظت  مورد   در  ونامای  ساالنه  گزارش  به  افغانستان  در  متحده   االتیا  ی روهاین  تیمالحظه مامور  یبرا   3

 :است دسترس قابل آدرس نیا در که 64-63 شماره اصطالحات فهرست :3 مه یضم و  ۵8 صفحه منازعه،

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports  .۲8 تیسا نیمراجعه به ا نیآخر خی)تارمراجعه شود 

   (.۲۰۱۹سپتمبر 

  ی فشار دست ساز، سطل و کاسه گفته م  ی بشکه ها، دستگاه ها لیاز قب هیاول زات یبا تجه ی گل ی مواد مخدر معموالً به محوطه ها ی ها البراتوار  4

مواد مخدر در  یالبراتوار ها هیعل یی حمالت هوا راتیتاث ی ابیهدر دادن پول؟ ارز ای دیاز عوا یریجلوگ لد،یمنزف  دیویشود. مراجعه شود به د

جا قابل دسترس است:   نی، در ا۲3، صفحه (۲۰۱۹ لیمبارزه با مواد مخدر )اپر ی الملل نیب ی سیافغانستان، دانشگاه اقتصاد لندن، واحد پال

www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/mansfield-april-update.pdf آگست  ۲۱: تیسا به مراجعه خی)تار  

۲۰۱۹.)    

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/mansfield-april-update.pdf


2 
 

در   یم ۵مؤرخ  دادیرا در مورد رو ی گسترده  یابی تیحقق یها یچهار ماهه، بررس یدوره زمان ک ی ی ط ونامای

مستقل حقوق بشر   ونیسیبا کم کجای وناما،یجون،  ۲6 خ یبتار ،یبکواه انجام داد. بعد از هفته ها آمادگ یولسوال

بکواه که تحت کنترول طالبان قرار دارد، اعزام نمود. با توجه به   ی را به ولسوال یابی قتیحق ئتیافغانستان، ه

افغانستان در آن   ینظام  یروهایسازمان ملل متحد، حکومت و ن یمیو عدم حضور دا  یولسوال نی دورافتاده بودن ا

.  ست دان ی م فراوان  ارزش حائز  ی ابی قتیحق روند  در را منطقه  آن  به ابی قتیحق ئتیه نی ا اعزام ونامای ساحه، 

  ی برخ   از  و   داده  انجام  رو   در  رو  مصاحبه  بودند،  شده  متضرر   یهوائ  حمالت  نیا   از  که  یافراد   با  ابی  قتیحق  ئتیه

  ئت یه ن یا  ی قاطع ناتو همه برا ت یحما تینمود. حکومت افغانستان، طالبان و مامور   دنی ب ها دبم اصابت ساحات

 را فراهم نمودند.   یمختلف یها  تیحما ابی قتیحق

 

 ۵( کشته، پنج مجروح و چهار مورد نامشخص  3۰)  یمورد تلفات ملک  3۹به تعداد    ونامای،  ۲۰۱۹  سپتمبر  ۱۵  خ یتار  یال

  ی ملک تلفات مجموع از. است نموده دییأ ت را یم ۵ خ ی بتار  یهوائ حمالت  از برخاسته زن کی طفل و  ۱4منجمله 

  مؤثق  معلومات ونامای. کردند یم کار مخدر مواد یها  البراتوار  در آنها  تن هفده که  نمود معلوم ونامای شده،  دییأت

کرده است که   افتیدر زیکشته و هفت مجروح( ن 3۰)  گرید یمورد تلفات ملک  3۷در رابطه به حد اقل   یمعتبر و

  تلفات  نیاو تحقیق باالی  یدر حال حاضر مشغول بررس ونامایدهند.  یم لیآنها را زنان و کودکان تشک تیاکثر

 6. است یملک

  

  هدف  را نیتامیمفتایم دی تول یها  کارخانه  ی هوائ حمالت که  دارند  یم انیب افغانستان در  متحده  االتیا یروهاین

  ی ها  تیفعال لیتمو یها، متعلق به طالبان و تحت کنترول آنها بوده و از آن برا روین ن یا  یادعا  طبق که قرارداد 

  ی ها تیکه به فعال یاقتصاد  ساتیمتحده، تأس االتیا نهیرید یسیق پالطب ۷.شد یم استفاده ماًیمستق طالبان یجنگ

  در  متحده االتیا یروهاین ه،یقض نی در ا 8.شود یم ی تلق یطرف منازعه کمک کند اهداف مشروع نظام  یجنگ

  ن یکه در داخل ا   یهمه جانبه مشخص نمود که تمام پرسونل  ی استخباراتمعلومات  "  که   اند  نموده  ح یتصر  افغانستان

 
 دیکشته مشخص نما ای آنها را به عنوان مجروح و  ی فعل تیدارد وضع ی نمود، اما هنوز سع دییأرا ت ی چهار مورد تلفات ملک نیا ونامایاگرچه   5

   مختلف بدست آمده است. ی زمان یآنها از منابع مختلف در دوره ها تیمعلومات در مورد وضع رایز

که  یخود در مورد محافظت از افراد ملک ۲۰۱۹را در گزارش ساالنه  اتیعمل نیبرخاسته از ا ی تلفات ملک ی در نظر دارد که آمار نهائ ونامای  6

   مراجعه شود. لی در ذ "ها افتهی"لطفاً به بخش  شتر،یمعلومات ب ینشر شود، بگنجاند. برا ۲۰۲۰سال  یقرار است در ماه فبرور

  یالبراتوار ها هی متحده عل االت ی( به حمالت اونامایدفتر ملل متحد در افغانستان ) تپاسخ به انتقادا"متحده در افغانستان،  االتیا یروهاین  7

    موجود است.   وناماینقل آن در نزد  کی، ۲۰۱۹ یجوال  ۱۵مدافع کارمندان،  لیدفتر وک  یشده از سو  هیته "طالبان نیتامیتامفیم

   همان. 8
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موضع   انیمتحده در افغانستان، در ب  االتیا  یروهاین  ۹."طالبان بودند  انیبودند، جنگجو  تیالبراتوار ها مشغول فعال

 تیمصروف انجام فعال  ات، یکه آن افراد ]طالبان[ در زمان عمل  ستین  امعن  نی بد  نی خود، اما، اظهار داشته است که ا

  د یتول یر ها ا که در البراتو  یکه کسان ندینما یم دیمتحده در افغانستان تاک االت یا ی روهایبودند. ن یمحاربو  یها

. در جنگ مشارکت نداشته باشند ماًیاگر آنها مستق یبودند حت  یکردند اهداف مشروع نظام  ی مواد مخدر کار م

نداشته است    یدر پ  یتلفات ملک  چ یه  یحمالت هوائ  نیاست که ا   نی ا  افغانستان  در  متحده   االتیا   یروها ین  یابیارز

 ۱۰ت.مجروح نشده اس ایکشته و اتیعمل نی ا انیدر جر  یزن و کودک چ یو ه

 

  ن ی آورند. در ا   یبدست م  ی امر کامالً مستند است که طالبان از صنعت مواد مخدر در افغانستان منفعت مال  کی   ن یا

و   بکواه متعلق به طالبان یمواد مخدر در ولسوال دیتول ی دهد که کارخانه ها یاما، نشان م وناما،ی ی ها افتهی ه،یقض

  ن ی ب یکه با شبکه هابوده است  یتبهکار یگروه هاو تحت کنترول  بلکه متعلق است نبوده تحت کنترول آنها

  ارتباط  یرقانونیغ یها تیفعال با دیشا محالت نیاز ا ی. اگرچه برخه اندداشت ارتباط مخدر مواد قاچاق یالملل

عالوه بر آن،   ۱۱.نبودند دارا  را الملل  نیب حقوق تحت ی نظام مشروع اهداف فیتعر طیشرا کدام  چ یه اما داشتند،

رابطه   چ یکه مورد حمله قرار گرفت ه یمحل  نیدهد چند ی بدست آورده است که نشان م یمعلومات مؤثق ونامای

 شد.  یم ی مسکون یشامل خانه ها  یمواد مخدر نداشتند که برخ دیتول یها  تیبا فعال ی

 

  ی ها  کارخانه داخل در که یپرسونل  که است نیا ونامای یابیشده است، ارز یکه جمع آور یبراساس معلومات

  برابر   در  که  داشتند  حق  آنها  ن،یبنابرا.  دادند  ینم  انجام  یمحاربو   یها  تیفعال  بودند،  کار  مشغول  مخدر  مواد  دیتول

  اشتراک  جنگ در ماًیمستق که  بدهند  دست  از  را محافظت ن یا  توانستند یم  ی زمان تنها  و  شوند محافظت حمالت

. افزون ستیدر جنگ ن میمشارکت مسق یمواد مخدر به معن یقانون ریغ یها تیمشارکت در فعال ۱۲، دندیورز  یم

  ا ی کشته و ی حمالت هوائ نی ا ان یکه در جر یاز افراد ملک  ی دهد که گرچه برخ ینشان م  ونامای یها  افتهی ن،ی بر ا

هنگام    – به شمول زنان و کودکان    –   نی ریکردند، اما سا  ی مواد مخدر کار م  د یتول  یمجروح شدند، در کارخانه ها 

 کردند.     یمواد مخدر کار نم  یحمالت در کارخانه ها

 
  ک یمسلح  یروهاین یمثل اعضا"، (۲۰۱6دسمبر  خیبتار دی، تجد۲۰۱۵متحده )جون  االتیهمان. طبق قانون رهنمود جنگ وزارت دفاع ا  9

توان مورد   ی باشند را م  ی است، م  لیکه در جنگ دخ  ی دولت  ریاز گروه مسلح غ  ی بخش  یاز لحاظ کار  ای  ی که بطور رسم  یکشور متخاصم، افراد

 (. ۵.۷.3)بخش  "باشند ی مقصد خصمانه گروه شان را دارا م زیآنها ن رایهدف قرار داد ز

 افتهیموجود است. به بخش    ونامایآن نزد    ی سپتمبر، کاپ  ۱3و    ۲۰۱۹آگست    ۲۰  خیمتحده در افغانستان بتار  االتیا  یروهایبا ن  ی لیمیمراسالت ا   10

   مراجعه شود. لیها در ذ

  ۵به پروسس مواد مخدر، فراه،  مشکوک   یکارخانه ها  یباال ی : حمالت هوائونامای ژهیدر نسخه کامل گزارش و  ی به بخش چارچوب حقوق   11

   ، مراجعه شود.۲۰۱۹ ی م

  ۵ فراه، مخدر، مواد پروسس به مشکوک   یها  کارخانه  یباال ی هوائ حمالت : ونامای ژهیدر نسخه کامل گزارش و  ی به بخش چارچوب حقوق   12

   .شود  مراجعه، ۲۰۱۹ ی م
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را   یفراوان یها بیکند که صنعت نامشروع مواد مخدر در افغانستان آس یگزارش کامالً اذعان م نی ا کهیدر حال

   ی که پاسخ مناسب و قانون ردیگ یم جهیگزارش نت نی کند، اما ا یافغانستان و فراتر از آن وارد م  یملک  تیبه جمع

 . ینظام  یها   اتیعمل  قی نه از طر  رد،یقانون صورت گ  ذ یمراجع تنف  قیاز طر  دینامشروع مواد مخدر با  یها  تیبه فعال

 

را به اتخاذ موارد    افغانستان  در  متحده  االتیا  یروهایحقوق بشر ملل متحد ن   یعال  یشنریو دفتر کم  ونامای   ن،ی بنابر ا

 کنند:   یم بیترغ لیذ

  نشر  ؛یملک مردمان یباال  یم ۵ مؤرخ اتیعمل  راتیتاث یبررس  جهت شفاف و مستقل قاتیانجام تحق •

  جبران  پرداخت منجمله گردد، یم اتخاذ یپاسخگوئ نیتأم جهت که یریتداب زین و قیتحق یها افتهی

 ۱3؛ آنها ی خانواد ها یو اعضا  انیقربان ی مناسب برا ه خسار

  در  آن کارگران و  مخدر مواد یها کارخانه ه یعل ینظام یها  یاتیعمل و  یهوائ  حمالت هیتوقف کل •

 افغانستان؛

  " داوم جنگ تمُمِد " یها تیفعال به مرتبط افراد و ایاش دادن قرار هدف مورد در خود یها یسیمرور پال •

 مطابقت دارد؛ یالملل  نیبشردوستانه ب حقوق با ها یسیپال گونه  نیا  که شود حاصل نانیتا اطم

مربوط به مواد مخدر    میدر مورد جرا   یروند تبادل اطالعات، در صورت لزوم، معلومات استخبارات  تیتقو •

 ت یقانون با فعال ذیمقابله مراجع تنف تیبلندبردن مؤثر یبرا یقانون افغانستان به مثابه راه  ذیتنف یبا نهاد ها

 نامشروع مواد مخدر؛ و   یها

قانون افغانستان   ذیتنف یبه نهاد ها  ی مسئله که منابع کاف نی از ا نانیکار با دولت افغانستان جهت اطم •

  ت یمواد مخدر با مؤثر   ه یمبارزه عل  یها  اتیخود در انجام عمل   یها  تیشود تا آنها قابل  یداده م  صیتخص

 .   ندینما تیرا تقو شتریب

 
را مطابق به  ی قیکنند که تحق ی م بیمتحده در افغانستان را ترغ االتیا یروهاین ،حقوق بشر ملل متحد ی عال یشنریو کم ونامایحد اقل،   13

  ی و طرزالعمل ها  ی الملل نیبشردوستانه ب حقوقاز  تیرا معلوم نموده و رعا دادیرو  نیا قیمتحده انجام دهد تا حقا االتیارتش ا 6-۱۵قطعنامه 

  .دینما ی را بررس یدیکل ی اتیعمل
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 ی تودولوژیم

  افغانستان   در  متحده  االتیا  یروها ین  یاز اثر حمالت هوائ  یوارد آمده به مردمان ملک  بیآس  زانیگزارش حاضر، م

(USFOR-Aعل )ی از ولسوال یفراه و بخش هائ تیوال  ه بکوا یمواد مخدر در ولسوال یکارخانه هاکه آنچه  ه ی  

 کند. ی م یاست، را بررس گفته شده   ۲۰۱۹  یم  ۵ خ یبتار روزینم تیهمجوار دالرام در وال 

بکواه انجام   یدر ولسوال یم ۵حادثه  رامونیرا پ یگسترده  انهیجو قتیحق یمدت چهار ماه تالش ها یط ونامای

  ی ها  تیاز منابع از وال   یعیوس فیتلفن با ط قیمصاحبه رو در رو و از طر ۵۰از  ش یب ت یمامور نیداده است. ا

  ن ی و منسوب ی مقامات حکومت ، یکارکنان صح  ،یو بستگان شان، بزرگان قوم انیبه شمول قربان مروز یفراه و ن

از کشور انجام داده   رونیبا طالبان در ب یی گفتگو ها ونامایافغانستان انجام داده است. عالوه بر آن،   یتیامن  یروهاین

در کابل به شمول نشست با مشاور   افغانستان  در  متحده االتیا یروها ینشست را با ن نی چند نیهمچن ونامایاست. 

 انجام داده است.    زین روهاین نیا  یحقوق

  ت یمامور  کیمستقل حقوق بشر افغانستان  ونیاز کمس بای قتیحق میت ک ی با همراه ونامای  جون، ۲6 خ یبه تار

  ت ی دالرام وال  یفراه را که شامل ولسوال  تیوال  هبکوا  یدر ولسوال   ییاز ساحه متاثر از حمالت هوا  دیمشترک بازد

حضور حکومت و   ایمحل و عدم حضور ملل متحد، و  یشد، انجام دادند. با توجه به دور افتادگ یم زین مروزین

 پندارد. یها در ساحه م  تیواقع تیتثب یدر راستا ی  ژهیارزش و  زیرا حا  تیمامور نی ا ونامای در ساحه،  انینظام

  یی هوا  حمالت نی مصاحبه رو در رو را با مردم محل که از ا ۲۱د شده توانست ای ئتیه ت،یمامور ن یا انیدر جر 

  ل یبه دل ژهیبه و ن،ی هم بودند که قبل از ا یگان کسانشوند مصاحبه نی ا جمع در. دهد  انجام بودند، دهید بیآس

مواد مخدر با خود بهمراه داشت،   دیمرتبط با تول یتلفات ملک اتیجزئ رامونیکه بحث پ یاد یز یها تیحساس

 .ندیمعلومات ارائه نمادر مورد خواستند  ینم  ایتوانستند و  ینم

  و ی دی و زی، و نبود ده یگرد ه یته ی بزرگان محل و کارکنان صح  ی را که از سو  انیاز قربان ی فهرست اب ی قتیحق میت

  ر یتصو   یم  ۵  خ یتار  به  حمله   وقوع  از  بعد  ماًیو باشندگان محل مستق  انیرا که توسط شاهدان، قربان  ییها و عکس ها

  آورده  عمل به دی بازد ادشدهی حمالت اصابت محالت از ابی قتیحق میت. نمود یآور  جمع بودند، شده یبردار 

 . نمودند مشاهده را آنها و

به منظور    ۱4. است ازیمختلف ن و مستقل منبع  سه اقل حد به ،یملک تلفات تیتثب یبرا  ونامایبر اساس متودولوژی 

شده باشد، قابل اعتماد و اعتبار شمرده    د ییو مستقل تا  یدو منبع قو   ی از سو  که حد اقل   ی گزارش، معلومات  ن یا   هیته

 
  ( ۲۰۱۹ یفبرور ۲3)منتشره  ۲۰۱8 سال در ی ملک تلفات رامونیپ ونامای ساالنه گزارش به لطفاً وناما،ی یتودولوژیم باره در شتریمعلومات ب یبرا 14

 of-https://unama.unmissions.org/protection-:دییفرما مراجعه است دسترس قابل ریز ی انترنت آدرس در نیآنال صورت به که

.reports-civilians .   

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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با   تیمامور  ن یمنظم ا  ی از گفتگو ها  ی. به عنوان بخششود ی شمرده نم و تایید شده  موثق  هنوز  یول شود یم

  ی بکواه نگران  یبه ولسوال تشیبعد از انجام مامور  ونامایتلفات ملکی،  رامونیپ افغانستان در  متحده  االتیا  یروهاین

 ۱۵ت. ساخ  کیشر   ها  روین  ن یا   با   را  ی ملک  تلفات   به   مربوط  مشخص  معلومات  زی، و نخود  یها   افته ی  ، شیخو  هیاول  یها

روبرو   ی عمده  یبا چالش ها  یم  ۵ ییاز حمالت هوا ی ناش یتلفات ملک  تایید در  وناما ی ،یمتعدد  لیبنا به دال 

  ی و دور افتاده را  پوشش داده بود که فرا تر از مرز ها   ییایجغراف  عیوس  ساحه  کی  شده  ادی  ییهوا  حمالت.  دیگرد

  ی مخابرات  ی اوقات شبکه ها یشده برخ  ادی یشد که در محل ها یمحل اصابت م ن یشامل چند زیو ن بود یتیوال

  یی هوا  حمالت   ن یا   از   ی ناش  یملک   تلفات   رامونیپ  کردن  بحث  ن یبود. همچ   ی روز قطع م  ن یچند  یبه طور مکرر برا 

  یی باال  تیمواد مخدر، از حساس یقانون ریغ یها تی در فعال انیاز قربان یبودن برخ لیدخ لیبه دل نیمخاطب اب

مواد   دیمانده تول یمحالت باق یباال  یشتریب یی هوا  حمالت انجام احتمال نکه یا لیبه دل ژهیبرخوردار بود، به و

  ی گران مسافر کار به متعلق وناما یگزارش شده به  یاز تلفات ملک  ی شمار ن، یوجود داشت. عالوه بر ا  زیمخدر ن

  مسافرت   مخدر،  مواد   یقانون   ریبار غ  و  بکواه، به شمول کار در کار   یگر به منظور کار به ولسوالید  ات یبود که از وال

حادثه، ساحه را به   ن یا ان یبازمانده از قربان یها  خانواده یاعضا از ی برخ ،یی؛ که بعد از حمالت هوا بودند نموده

 مشکل ساخت. ونامای  ی را برا  تلفات تأییدروند  یریگیاز کشور ترک گفتند که پ ی نامعلوم ی مقصد بخش ها

هدف قرارگرفته و کارگران    یموجود در کارخانه ها  یگاه افراد ملکیجا  رامونیپ  یحقوق   لیتحل  یگزارش رو   نیا

  با. دی نما یوارد آمده است، تمرکز م ییحمالت هوا ن یا  جهیدر نت ی که به مردم ملک ی انیز زانیبر م زیمربوطه، و ن

با آن روبرو بود، ارقام تلفات    دخو  یمتودولوژ  اساسبر    یتلفات ملک  د ییأت  نه یدر زم  ونامایکه    یی چالش ها  ه ب  توجه

به    یکل تلفات ملک تواند    یو نم  شود  یشده پنداشته م  دییأت  ی گزارش حد اقل تلفات ملک  نی ارائه شده در ا  یملک

 . را نشان دهد  آمده انیم

 نهیشیپ

 مواد مخدر  دیتول یالبراتوار ها هیعل یی حمالت هوا

از   ۱6مواد مخدر“  ی”البراتوار ها ایمواد مخدر  دیبر مراکز تول یالملل  نیب ینظام یروها یتوسط ن ییحمالت هوا 

،  دی( آغاز گردسافی)آ افغانستان تیامن به  کمک  یالملل  نی ب یروها ین یاتیدر پالن عمل رییتغ جادیبا ا ۲۰۰8سال 

 
 اطراف و  ده،یگرد مطمئن معلومات دقت از تا سازد ی م کیشر منازعه در ریدرگ اطراف با را ی ملک تلفات عیوقا به مربوط معلومات ونامای  15

   .دینما تیتقو را انیقربان به غرامت پرداخت شمول به ی حسابده و  نموده، یاری رانهیشگیپ اقدامات اتخاذ به را ریدرگ

)البراتوار( مفهوم  labها واژه  یاریبس یاست. برا قیدق  ریاصطالح غ کیمواد مخدر در افغانستان  دی“ در مفهوم تولdrug labsاصطالح ” 16

. در دینما یم ی را تداع …زاتیو مجهز با تجه دیسف یچپن ها یکه توسط کارمندان دارا دینما ی م ی شده و منظم را تداع میتعق طیمح  کی

  ی پروسس م[ در آن …] مخدر مواد کهیا ی محل یها ساختمان از اند عبارت افغانستان در مخدر مواد دیتول یها البراتوار تیواقع در کهیحال

  در  مخدر مواد یها البراتوار هیعل یی هوا حمالت راتیتاث ی ابیارز پول؟ دادن  هدر ای دیعوا داشتن غیدر لد،یمانزف  دیویمراجعه شود به د گردد.

  (.دییرا مالحظه فرما 4شماره  ی )پاورق  ۲3 صفحه افغانستان،
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مراکز و   هیبا افغان ها، در عرصه مبارزه با مواد مخدر، عل ی ”در همکار داد  یم  تیها صالحروین ن یکه به ا 

در  ۱۷. دی“ عمل نماکشورهای مربوطهند، مشروط به اجازه کن یم تیرا حما انیکه شورش یگردانندگان مراکز

  دادن   قرار   هدف  ی برا  مشابه  ت یش صالحیروهایده  توسعه داده شد تا به نح مت  االت یا   یر ی، قواعد درگ۲۰۰8دسمبر  

شد   ی که ادعا م یتن از کسان ۵۰دود ح ۱8. دیاء نمااعط ینظام ی ها اتیعمل انیجر  در مخدر مواد انیقاچاقچ 

ست  یل در و بودند شده ییشناسا انیشورش یبرا یقاچاقبران مواد مخدر اند، به عنوان فراهم کنندگان وجوه مال

اِعمال شده در پالن    رییغت  ۱۹. ستِ کُشتار“ معروف بودی قرار داده شدند که به عنوان ”ل  تیاولو  یاهداف دارا   یجامع

  که  موضوع نیا  رامونیرا پ  ییعضو ناتو روبرو  شد و پرسش ها یاز  دولت ها  یبا مخالفت برخ سافیآ یاتیعمل

  مطابقت   یالملل  نیب  مقررات حقوقبا    یاقدام نظام  قیر از طرمخد  مواد  دیتول  مراکز  و  انیقاچاقچ   دادن  قرار  هدف  ایآ

،  کا یمتحده امر  االت یکنگره به کنگره ا  قاتیمرکز تحق  ی در گزارش ارائه شده از سو  ۲۰. نمود  مطرح  را  ریخ  ای  دارد

 
صفحه ( ۲۰۱8)جون متحده در افغانستان  االتیاز تجربه ا یی مواد مخدر: درسهامبارزه با (، گاریافغانستان )س یبازساز یبرا ژهیسرمفتش و   17

  LL.pdf-52-18-https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGARدر دسترس است:  ریدر آدرس ز نی، به صورت آنال68

بخشد“   یم  دیمبازه با مواد مخدر در افغانستان را تشد  رامونیپ  شیدر ناتو نقل قول نمود، ”ناتو تالش ها  فریهوپ ش  یجاپ د  یناتو، آقا  ی ؛ سرمنش

  ?https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_50120.htmقابل دسترس است:  ریز ی، در آدرس انترنت(۲۰۰8اکتوبر  ۱۰)

تر در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به توافق   رانهیاتخاذ اقدامات سختگ  ی”ناتو برا  له،یو   چهی؛ و دو (۲۰۱۹آگست    ۲4:  تیمراجعه به سا  خی)تار

for-deal-clinches-atohttps://www.dw.com/en/n-قابل دسترس است:  ریز ی ، در آدرس انترنت(۲۰۰8اکتوبر  ۱۰) د“یرس

0-3704305-action/a-drug-afghan-tougher  (۲۰۱۹ سپتامبر ۱۷: تیسا به مراجعه خی)تار   

و ثبات در افغانستان: گزارش به کانگرس در مطابقت به قانون مجوز  تیها در استقامت امن شرفتی”پ کا،یمتحده امر االتیوزارت دفاع ا  18

قابل دسترس است:   ریز ی ، در آدرس انترنت۷بخش ( ۲۰۱۹متحده“ )جون  االتیوزارت دفاع ا

2009Final.pdf-rtals/1/Documents/pubs/1230_Junehttps://dod.defense.gov/Po.   

متحده    االتیا  یسنا  ی روابط خارج  تهی: گزارش ارائه شده به کمانیمواد مخدر و شورش  انیقاچاقچ   انیم  وندی”جنگ خشخاش افغانستان: قطع پ   19

قابل دسترس است:  ریز یدر آدرس انترنت ۱6-۱۵صفحات ( ۲۰۰۹آگست  ۱۰) کا“یامر

https://fas.org/irp/congress/2009_rpt/afghan.pdf.   

  ن یآنال  گل یاشپ  روزنامه  نمود“  صادر  ی قانون  ر یغ  قتل  دستور   ناتو  ارشد  ”فرمانده  لبل،یکو  سوزان  به  دیکن  مراجعه  نیهمچ   . ۱6همان ماخذ، صفحه     20

 https://www.spiegel.de/international/world/battling-:است دسترس قابل ریز ی انترنت آدرس در (۲۰۱۹ یجنور ۲8)

604183.html-a-kill-to-order-illegitimate-issues-commander-high-nato-dealers-drug-afghan   در اشاره به(

به فراهم نمودن اطالعات  یازین نیاست که ”بعد از ا دهیگرد اشارهجنرال کرداک فرمانده ارشد ناتو، که در آن  ی”رهنمود“ صادر شده از سو

قرار  طیمشخص مواد مخدر در افغانستان واجد شرا دیمواد مخدر و هر مرکز تول ی هر فرد  قاچاقچ  نکهیو ا ستیمدارک ن ریسا ایو  ی استخبارت

  ۲۹: )نیآنال گلیساخت“، اشپ نیرا خشمگ ی آلمان ونیاسی”دستور قتل س بل،یو سوزان کو بریگ اسیباشد.“؛ مات ی م ی هدف نظام ثیگرفتن منح 

drugs-orld/battlinghttps://www.spiegel.de/international/w-قابل دسترس است:  ریز ی در آدرس انترنت( ۲۰۰۹ یجنور

604430.html-a-politicians-german-angers-kill-to-order-afghanistan-in ؛  (۲۰۱۹ دسمبر ۱۷: تیسا به مراجعه خی)تار

 قابل  ریز ی انترنت آدرس در (۲۰۱۹ نومبر ۱) بود“ خواهد  قانون نص مطابق افغانستان در مخدر  مواد ه یعل جنگ د،یگو ی م ”ناتو ، ی مپسید یجود

به   ی) اشاره ا   nato.4.20119005.html-https://www.nytimes.com/2009/02/11/world/asia/11iht:است دسترس

را با کوکنار اکمال  نییرو یه هیتصف یکه البراتوار ها ی”افراد نکهیبر ا ی سربازان در افغانستان مبن یرهنمود ناتو برا رامونیوجود اختالف نظر پ

https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-18-52-LL.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_50120.htm?
https://www.dw.com/en/nato-clinches-deal-for-tougher-afghan-drug-action/a-3704305-0
https://www.dw.com/en/nato-clinches-deal-for-tougher-afghan-drug-action/a-3704305-0
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/1230_June-2009Final.pdf
https://fas.org/irp/congress/2009_rpt/afghan.pdf
https://www.spiegel.de/international/world/battling-afghan-drug-dealers-nato-high-commander-issues-illegitimate-order-to-kill-a-604183.html
https://www.spiegel.de/international/world/battling-afghan-drug-dealers-nato-high-commander-issues-illegitimate-order-to-kill-a-604183.html
https://www.spiegel.de/international/world/battling-drugs-in-afghanistan-order-to-kill-angers-german-politicians-a-604430.html
https://www.spiegel.de/international/world/battling-drugs-in-afghanistan-order-to-kill-angers-german-politicians-a-604430.html
https://www.nytimes.com/2009/02/11/world/asia/11iht-nato.4.20119005.html
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  ن ی کشور ها همچنان ادامه دارد، چون قوان یبرخ یرسد که اعتراضات از سو یمالحظه به عمل آمد که ”به نظر م

ختم   یال   ۲۱دهد.“  یمواد مخدر را نم ه یمبارزه عل یها اتیآن کشور ها به سربازان شان اجازه اشتراک در عمل

  و  دیکه مراکز تولییاز تمرکز بر حمالت هوا کایآمر  متحده االتیا یسیکه پال دیرس یبه نظر م نی، چن۲۰۰۹

 .   گرفته است، فاصله دهد یم قرار هدف  را  مخدر مواد انیقاچاقچ 

(، کشت کوکنار در  UNODCسازمان ملل )  می دفتر مواد مخدر و جرا  ۲۰۱۷   ساالنه کوکنار سال  یمطابق به سرو 

 ۲۲. سابقه بوده است  یدر حد ب  ۲۰۱۷در سال    شیافزا   ن یداشته است، و ا  شیافزا   وستهیپ  ۲۰۰۹افغانستان بعد از سال  

و   ل یتمو ی”شبکه ها ی ریرا به منظور هدفگ ینیکمپا افغانستان در متحده االت یا یروهای، ن۲۰۱۷ر نومبر سال د

  د ی جد  یژیاسترات  یاز سو  کهیگسترده    یریهدفگ  یها  تیطالبان“ به راه انداخت، که در آن از صالح  یاتد یمنابع عا

  ه یعل ییبا حمالت هوا  نیکمپا نیا ۲3. برد یبهره مد، بو دهی فراهم گرد ایجنوب آس یجمهور ترامپ برا  سیرئ

را راه    یحمالت مشابه زیافغانستان ن یتیامن یروهای. ند ی هلمند آغاز گرد  تیمواد مخدر طالبان در وال دیمراکز تول

  االت یا   یروهاین  اگرچهکه ”  هد یآور گرد  ادیگار(  یافغانستان )س  یبازساز   یبرا  ژهیو  بازرسفتر  د  ۲4. نمودند  یانداز

سطح توجه   ی، ولبودندهدف قرار داده  زینگذشته  یسالها  یرا ط  نییرویه دیتول یمتحده و افغانستان البراتوار ها 

   25" سابقه بوده است. یب برهه  نی در ا  ییهوا   یو کاربرد بمباردمان ها یفرماندهان ارشد نظام

 
  ن یب حقوقکار  نیا نکه یا لیعضو به دل یاز دولت ها  ی و اعتراض بعض د“یهدف قرار ده ی شواهد و مدارک چگونه یبه ه ازیکنند، بدون ن ی م

 کند(. ی را نقض م ی الملل

قابل دسترس است:    ریز  ی در آدرس انترنت  ۱۵صفحه  (  ۲۰۰۹دسمبر    3)  ک“یآتالنت  فرا  تالفیکنگره، ”ناتو در افغانستان: آزمون ا  قاتیمرکز تحق 21

https://fas.org/sgp/crs/row/RL33627pdf  . 

صلح و  دار،یانکشاف پا یفرارو یی چالش ها: ۲۰۱۷کوکنار در افغانستان در سال  ی”سرو ( UNODC) متحد ملل میدفتر مواد مخدر و جرا  22

https://www.unodc.org/documents/crop-قابل دسترس است: ریز ی ، در آدرس انترنت4صفحه ( ۲۰۱8 ی )م ت“یامن

web.pdf-security-peace-survey-monitoring/Opium.   

قابل دسترس است:   ریز ی آدرس انترنت، در 6۰صحفه ( ۲۰۱8 یجنور 3۰متحده ) االتیگزارش ربعوار به کنگره ا گار،یس 23

30qr.pdf-01-https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018 ی ؛ مرکز(۲۰۱۹سپتمبر  ۲۰مراجعه به ساست:  خی)تار  

قابل دسترس است:   ریز ی ، در آدرس انترنت(۲۰۱۹آگست ۱متحده به طور مختصر“ ) االتیا ی سیو پال نهیشیکنگره، ”افغانستان: پ قاتیتحق

https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf (.۲۰۱۹سپتمبر  ۲۰: )تیمراجعه به سا  خی)تار   

مواد مخدر   د یمرکز تول ۱۹افغانستان  ی هوا ی ها یرو یمنتشر شد، گزارش داد که ن ۲۰۱8جون  3۰ خیدر گزارش ربعوارش که به تار گاریس  24

، در آدرس  ۱8۰متحده“ صفحه    االتیوار به کنگرس ا  ”گزارش ربع  گار،یبه س  دیبرده است.  مراجعه کن  نیاز ب  خیآن سال تا آن تار  یاز ماه جنور

   .30qr.pdf-07-https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018قابل دسترس است:  ریز ی انترنت

قابل دسترس   ریز  ی (، در آدرس انترنتxii)  ۱۲، صفحه  ۲۰۱8جون  متحده در افغانستان،    االتیاز تجربه ا  یی مبارزه با مواد مخدر: درسها  گار،یس   25

 .   LL.pdf-52-18-https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGARاست: 

https://fas.org/sgp/crs/row/RL33627pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Opium-survey-peace-security-web.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Opium-survey-peace-security-web.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-07-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-18-52-LL.pdf
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  یی حمله هوا  ۷۵ افغانستان در  متحده  االتیا یروهای، ن۲۰۱8سال  لی تا ماه اپر ۲۰۱۷در نومبر  نیکمپا ن یاز آغاز ا 

، با گسترش ۲۰۱8 لی بنا بر گزارش ها، تنها در ماه اپر ۲6.دادند انجام افغانستان در مخدر مواد دیتول مراکز هیرا عل

  سابقه   یمتحده به طور ب  االتیا  یروهایافغان و ن  یروهاین  کشور،  غرب  در  فراه  و  مروزین  یها   تیوال   به  نیکمپا  نیا

اعالن نمودند   افغانستان در متحده االتیا  یروهاین ۲8.بردند ن یرا از ب ۲۷مواد مخدرِ طالبان“ دیالبراتوار تول” ۲۹ ،ی

  مواد   قاچاق  یها  نقطه  و  انباشت،  د،یتول  ”مراکز  شمول  به  طالبان  به  مربوط  هدف  ۱۵4  آنها،   ۲۰۱8  جون  انیکه تا پا

  ۲۹د. برده ان نیحمالت آنها “ را از ب یو محالت راه انداز گاه ها قرار منفجره، مواد ریذخا  و اسلحه زین و مخدر

و   افغانستان در متحده االتیا یروها یانجام شده توسط ن ییاز حمالت هوا  یشمار نسویبد ۲۰۱۷از نومبر  ونامای

مواد مخدر گزارش شده است، ثبت نموده است که   دیتول یالبراتوار ها که افغانستان را بر آنچه  ییهوا یروهاین

  ی ملک  تلفات وقوع ونامایها،  داد ی رو ن یا  از  یدر برخ  .ستانجام شده ا ی خال ی شب هنگام و بر ساختمان ها اًغالب

بجه    ۱۱ساعت    یصورت گرفت که حوال  ۲۰۱۷نومبر    ۱۹  خ یها به تار  دادیرو   نی از ا  یکینموده است.    تیتثب  زین  را

قلعه که    ی موس  یدر منطقه بازار ولسوال  ی را بر ساختمان  ییحمله هوا  ک ی  افغانستان  در  متحده   االتیا  یروهایشب ن

فرد متهم به قاچاق مواد مخدر هدف حمله   کیشد، انجام دادند. خانه  یدر آن طبق گزارش مواد مخدر معامله م 

نمود:   دییرا تا  ی فرد ملک ۱۰مرگ  وناما یکشته شدند. خانواده اش  ی و اعضا ی ، وجهیقرار گرفت که در نت ییهوا

  ی را به طور کتب   دادیرو  ن یا  رامونیپ  شی ها  افتهی  ۲۰۱۷دسمبر    ۱۰  خ یبتار   ونامای  3۰.مرد، سه زن و شش کودک  کی

 
 لیاپر ۷) ابد“ی ی طالبان به غرب افغانستان گسترش م دیعوا هیمتحده عل االتیا یی در افغانستان، ”حمالت هوا کایامر متحده االتیا یروهاین  26

press-releases/2018-center/press-https://rs.nato.int/news-قابل دسترس است:  ریز ی در آدرس انترنت( ۲۰۱8

afghanistan.aspx-western-to-expand-uereven-taliban-against-airstrikes-releases/us ت یسا به مراجعه خی)تار  :

 (. ۲۰۱۹ سپتمبر ۱۷

در آدرس ( ۲۰۱8 ی م 8خواهد برد“ ) نیقانون طالبان را از ب ریغ دیمنابع عوا یی در افغانستان، ”حمالت هوا کایمتحده امر االتیا یروهاین  27

releases/record-press-releases/2018-center/press-https://rs.nato.int/news-باشد:  ی قابل دسترس م ریز ی انترنت

sources.aspx-revenue-illicit-taliban-estroyd-to-airstrikes-for-month (.۲۰۱۹سپتمبر   ۱۷: تی مراجعه به سا خی)تار   

  (.دییرا مالحظه فرما ۲۵ ی )پاورق  ۵۷مبارزه با مواد مخدر، شماره   گار،یس  28

 ه یمتحده عل االتیا ی مال نیکمپا رامونیپ کنفرانس،یلیت قیآر بنچ از طر نس،یجنرال ل دیبر ی متحده، ”کنفرانس مطبوعات االتیوزارت دفاع ا  29

قابل دسترس است:   ریز ی در آدرس انترنت( ۲۰۱8جون  ۲۷متحده“ ) االتیا یی هوا ی ها اتیو عمل داتیتهد

-efensed-of-View/Article/1562148/department-https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript

teleconferen/-via-bunch-r-lance-gen-brig-by-briefing-press (.۲۰۱۹ سپتمبر ۱۵: تیسا به مراجعه خی)تار   

نومبر   ۲۰طالبان به راه انداختند“ ) لیبردن شبکه تمو  نیاز ب  یرا برا  یدیجد  نیمتحده کمپا  االتیا  یروهایافغان و ن  یروهایقاطع، ”ن  تیبه حما  دیمراجعه کن   30

forces-us--anreleases/2017/afgh-center/press-https://rs.nato.int/news-قابل دسترس است:  ریز ی، در آدرس انترنت(۲۰۱8

tbnetworks.aspx-campaign-new-launch   بمباردمان البراتوار   لد،یمانزف   دیویبه د  دیمراجعه کن  نی؛ همچن(۲۰۱۹سپتمبر    3۰:  تیمراجعه به سا  خی)تار
، در آدرس (۲۰۱8 ی، )جنورLSE International Drug Policy Unitاقدام در عرصه مبارزه با مواد مخدر،  نیدر افغانستان: آخر نییرویه دیتول یها

Afghanistan-in-Labs-states/Assets/Documents/Heroin-http://www.lse.ac.uk/united-قابل دسترس است:  ریز یانترنت

Mansfield.pdf قابل دسترس است:  ریز ی، در آدرس انترنت(۲۰۱۷نومبر  3۰ادامه دارد“ )طالبان  یاقتصاد یها گاه یپا هیعل ینیو زم یی؛ و ”حمالت هوا

.aspx-continue-economic-t-esstrik-ground-and-stories/2017/air-center/feature-https://rs.nato.int/newsخی. )تار 

 .(۲۰۱۹ سپتمبر ۱۷: تیسا به مراجعه

https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-airstrikes-against-taliban-revenue-expand-to-western-afghanistan.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-airstrikes-against-taliban-revenue-expand-to-western-afghanistan.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/record-month-for-airstrikes-to-destroy-taliban-illicit-revenue-sources.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/record-month-for-airstrikes-to-destroy-taliban-illicit-revenue-sources.aspx
https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1562148/department-of-defense-press-briefing-by-brig-gen-lance-r-bunch-via-teleconferen/
https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1562148/department-of-defense-press-briefing-by-brig-gen-lance-r-bunch-via-teleconferen/
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2017/afghan--us-forces-launch-new-campaign-tbnetworks.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2017/afghan--us-forces-launch-new-campaign-tbnetworks.aspx
http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/Heroin-Labs-in-Afghanistan-Mansfield.pdf
http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/Heroin-Labs-in-Afghanistan-Mansfield.pdf
https://rs.nato.int/news-center/feature-stories/2017/air-and-ground-strikes-t-economic-continue-.aspx
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  ت ی حما  یملک   تلفات  کاهش  میت  با  آن  رامونیارائه نموده و پ  افغانستان  در   متحده  االتیا   یروها ین  /قاطع  تیبه حما

  د یی أ ت  ی حمالت را به طور علن  ن یا   افغانستان  در   متحده  االتیا  یروها ین  که ی. در حالنمود  صحبت  کابل  در   ناتو   قاطع

وزارت   ۲۰۱۷را رد نمود. در گزارش سال  یوقوع تلفات ملک حمایت قاطع یکاهش تلفات ملک مینمودند،  ت

اتهامات را رد نموده چون در مدت قابل مالحظه    ن یکه ”ا  د یگرد  ح یتوض  ،یتلفات ملک  رامونیمتحد پ  االتیدفاع ا

 3۱خانواده در آن به چشم نخورده بود.“  کی از حضور   یاثر  چ ینظر بود، ه ری آن خانه مذکور ز یکه ط  ی

  ی نگران  ل یاز فرماندهان طالبان در هلمند دستور داده بود تا به دل  ی کی، طبق گزارش ها، مال منان  ۲۰۱8  ی در اواخر م

مواد مخدر را هدف   دیتول یمتحده که البراتوار ها االتیا  ییروز افزون از حمالت هوا  یها در مورد تلفات ملک

ند. طبق انتقال داده شو یدر منطقه تحت کنترول و ی البراتوار ها به خارج از مناطق شهر نی داد، همه ا یقرار م 

  ی گر آنها البراتوارهاا که م یبه مردم به صراحت روشن بساز  د یگفته بود ”ما با نیچن امش یدر پ ی گزارش ها و

  ن یکه اجازه چن یمردم بسته نکنند، به زندان خواهند رفت“ و هر طالب ی خانه ها انی مواد مخدر شان را در م دیتول

  3۲د.را بدهد، مجازات خواهد ش  یکار

  در  متحده االتیاز تجربه ا "فراگرفته شده یدرس ها" یخود که رو ۲۰۱8گار  در گزارش ماه جون یاداره س

 نمود:   انیرا ب  یبالقوه آن بر مردم ملک  یمنف  راتیو تاث  ییحمالت هوا  رامونیخود پ  یتمرکز داشت، نگران   افغانستان

 ،یفساد حکومت  ان،یشورش  لی، تمویحمالت هوائ  قی مواد مخدر از طر  دیتول  از  یری جلوگ  نیدراز مدت کمپا  ریثأت

خطر وجود دارد که   نی ا نیمربوط به مواد مخدر همچنان نامعلوم است. همچ  یچالش ها ریاز سا یو مجموعه 

  ی مردمان روستائ  یتی، نارضایمنجر به مرگ افراد ملک یالملل  نیافغان و ب یروهایگسترده توسط ن  ییحمالت هوا

منابع   نی با کمترییِبرداشت عموم که بمباردمان ها مردم روستا نیا  ای – یگردد. تلفات ملک انیشورش تیو تقو

  مدتِ  کوتاه  ی ایمزا  به نسبت  را ی تر  نیسنگ ی ها نهیتواند در دراز مدت هز  ی م –  ردیگ ی درآمدِ ثابت را نشانه م

 33.دینما لیئتالف تحما بر  ان،یشورش لیتمو و مخدر مواد دیتول در اخالل

  در  متحده االتیا یروهایمتحده و ن االت یوزارت دفاع ا  ییتوانا زان یرا در مورد م یی پرسش ها نیگار همچنیس

متحده مطرح نموده،    االتیا   ییهوا   یها  اتیعمل  جهیوارده بر طالبان در نت  یخسارات مال  قیدر محاسبه دق  افغانستان

 
قابل دسترس  ریز یدر آدرس انترنت، ۲۰۱۷متحده در سال  االتیا ینظام یها اتیمرتبط با عمل یگزارش ساالنه تلفات ملکمتحده،  االتیوزارت دفاع ا  31

  (.۲۰۱۹ سپتمبر ۲۹: تیسا به مرجعه خی. )تارhttps://fas.org/man/eprint/civcas2018.pdfاست: 

 ۲8 ن،یمواد مخدر در شهرک ها و شهر ها را صادر نمود“ ، گارد دیتول ی”فرمانده طالبان دستور بسته شدن البراتوار ها ،یوسفزی عیبارکر و سم سیممف  32

.commander-com/world/2018/may/28/talibanhttps://www.theguardian-قابل دسترس است:  ریز ی، در آدرس انترنت۲۰۱8 یم

cities-and-towns-in-labs-opium-of-closure-orders (۲۰۱۹ سپتمبر ۱۷:تیسا به مراجعه خی)تار.  

ها در مورد   دیترد شی”افزا مپفر،یر له یبه کا دی مراجه کن زی(. و ندییرا مالحظه نما ۲۵ ی پاورق ) ۵۷مبارزه با مواد مخدر، پاراگراف  گار، یس  33

قابل دسترس است:  ریز ی ، در آدرس انترنت(۲۰۱8 یفبرور ۵) مز،یتا یتاریلیمواد مخدر در افغانستان“ م یبمباردمان البراتوار ها تیموثر

-bombing-of-effectiveness-over-rise-https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/02/05/doubts

labs/-drug-afghan ۲۰۱۹ آگست  ۲4:  سات به مراجعه خی)تار.    

https://fas.org/man/eprint/civcas2018.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/may/28/taliban-commander-orders-closure-of-opium-labs-in-towns-and-cities
https://www.theguardian.com/world/2018/may/28/taliban-commander-orders-closure-of-opium-labs-in-towns-and-cities
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/02/05/doubts-rise-over-effectiveness-of-bombing-afghan-drug-labs/
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/02/05/doubts-rise-over-effectiveness-of-bombing-afghan-drug-labs/
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  ل ی بر تجارت مواد مخدر، تمو  اتی وضع مالیِها، سوا  تیاز فعال  یعیمجموعه وس  قیاز طر  انینمود که ”شورش  دیتاک

  ک ی طالبان بر تجارت مواد مخدر، به    یاتکا  زانیم  زیمبالغه آم  تخمینکه ”  هداد  ادامه  نیگار همچنیس  34شوند“.  یم

  3۵.“دیطالبان خواهد انجام  یِ مال  تِیمواد مخدر بر وضع  د یتول  یالبراتوار ها   بیناگوارِ تخر نادرست از اثرات  یِ ابیارز

حمالت خود   افغانستان در متحده  االتیا ی روهایشد که ن ادآور یاش  ۲۰۱8گار در گزارش ربع چهارم سال یس

 36داده است. انیمواد مخدر طالبان“ را پا دی”مراکز تول هیعل

 

  مانه یپ به  یملک  تلفات وقوع  بر یمبن را  ییها ادعا  بار نینخست ی برا ونامایبکواه،  یدر ولسوال ۲۰۱۹ یم  ۵در حمله 

  ن یاز بابت چن یمردم ملک  بر ان یز آمدن  وارد سابقه یب  زانیاز م ی نمود که باعث بروز نگران افت یدر بزرگ ی ا

  افغانستان  در  متحده  االتیا  یروها ین یر یگهدف یسینگران کننده در پال رییحمالت نشان از تغ ن ی. ا دیگرد  یاتیعمل

سکنه بودند،   ی که در هنگامِ حمله دارا یی ساختمان ها ی روز باال ان یدر جر یاتیعمل ن یچن ،آن ه یکه بر پا داد  یم

 صورت گرفته است. 

 

 افغانستان در نیمتامفتام دیتول

وجود دارد   یاست، اما نشانه ها  ابیکم اًدر افغانستان نسبت نیمتامفتام دیو اطالعات در مورد تول آمار  که یدر حال

  " شه ی، ش"کرستال" نامبه در افغانستان که اغلب  ن،ی. متامفتامکند ی عرض وجود م ی معضل به عنوان نیکه متامفتام

که بار نخست   شد دایپ ران یا یاسالم یدر امتداد مرز با جمهور  ی،  ابتدا در مناطق غربشود ی م ادی " خ ینخ/" ای

ان او   وی)  و مواد مخدر ملل متحد میدفتر جرا  معلومات براساس 3۷. دیثبت گرد ۲۰۰8و ضبط آن در سال  فیتوق

 38.ه استداشت یریچشمگ شیافزا   حال تا زمان آن  از نی، ضبط متامفتام(یس ید

 
  (.دییرا مالحظه فرما ۲6 ی )پاورق  ۷6-۷۷صفحات مبارزه با مواد مخدر،  گار،یس  34

 لد،ی( و مانزفدییرا مالحظه فرما 4 یپاورق ) 44-4۷ یپاراگراف هاهدر دادن پول؟  ایو  دیداشتن عوا غیدر لد،یبه مانزف دیمراجعه کن زیهمان ماخذ، و ن  35

طالبان بر صنعت پروسس  طره یبر س یمبن ی( )”ادعا هادییرا مالحظه فرما ۱۲ یپاورق ) ۱۲صفحه  افغانستان، در نییرویه دیتول یبمباردمان البراتوار ها لد،یمانزف 

  است“(. زیمواد مخدر مبالغه آم

قابل دسترس است:  ریز ی، در آدرس انترنت۲۰۱۹دسمبر  3۱ -، ۲۰۱8اکتوبر  ۱، یآزاد محافظ اتیعمل گار،یس  36

1/1/FY2019_LIG_OCOREPORT.PDF-1/-https://media.defense.gov/2019/Feb/20/2002091191/  3۰:  تیسا  به  مراجه  خی)تار 

 (.۲۰۱۹ سپتمبر

 دسترس قابل لیذ تیسا در  و   8صفحات  ۲۰۱۷ یجنور افغانستان   ی بیترک مخدر مواد تیوضع ی ابیو مواد مخدر ملل متحد، ارز  میدفتر جرا 3۷

 .باشد ی م

ents/Reports/2017_Afghanistan_Synthetic_Drugs_Assessment_reporthttps://www.unodc.org/docum
..pdf 

 را نیمتامفتام دیتول رونق افغانستان فارمر بن  از قول نقل  افغانستان، به در  متحد  ملل  مخدر  مواد و  میجرا  دفتر سییر کولهون  مارک  یآقا 38

 لیذ تیدر سا دسترس قابل ۲۰۱۹ آگست  ۱۹ تلگراف روزنامهداند،  ی م مخدر مواد فیتوق  و  ضبط برابر دو  از شیب

-meth-boom-sees-security/afghanistan-and-health/terror-https://www.telegraph.co.uk/global

   ug/dr-illegal-seizures-production  ی ا یهمچنان به روزنامه اکونومست مراجعه شود: سردسته ماف ( .  ۲۰۱۹آگست    ۲۱  ریاخ  ی )دسترس  

https://media.defense.gov/2019/Feb/20/2002091191/-1/-1/1/FY2019_LIG_OCOREPORT.PDF
https://www.unodc.org/documents/Reports/2017_Afghanistan_Synthetic_Drugs_Assessment_report.pdf
https://www.unodc.org/documents/Reports/2017_Afghanistan_Synthetic_Drugs_Assessment_report.pdf
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/afghanistan-sees-boom-meth-production-seizures-illegal-drug/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/afghanistan-sees-boom-meth-production-seizures-illegal-drug/
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  ی م استفاده( نی و افدر ن ی ودوفدریمواد ضد احتقان )س ادیز ریاز مقاد نیکنندگان متامفتام دیاواخر، تول نیتا هم

  ن ی متامفتام ساخت ی برا ساز شیپ یاویمیک ماده  ثیبح  و  شود، یم  افتی افغانستان در  گسترده  بطور  که کردند

  آغاز   " یماناو"   ای  "ماناو" ه موسوم به  ا یمحصوالت، آنان به استفاده از گ  نیا  متیق   شی به علت افزا  3۹.رود  یم  بکار

طبق گزارش    4۱.است  داده   کاهش  نصف  به  را  نیمتامفتام  دیتول  نهیهز   اهیگ  نیشود که استفاده از ا   یگفته م   4۰.کردند

بکواه و گلستان، و همچنان  یها  یشود و به تاجر ها از ولسوال  یم یحاصلبردار  غور تیدر وال  اهیگ نی ها، ا

  4۲رسد.   یبفروش م مروز ین ت یدآلرام وال یولسوال

 

  ی اد یکه تعداد ز  است یها ولسوال  گزارش طبق دارد، مشترک مرز مروزین و هلمند اتیبکواه، که با وال  یولسوال

تجارت  "البراتوار ها به شکل  ن یا  ت ی. اکثردارد تیدر آن فعال نیمتامفتام ی البراتوار ها، منجمله البراتوارها  از 

کار   مهین ایتوسط کارگران مستاجر  ا یمتروکه توسط مالکان آن  ی ها ریتعم ایکهنه  یدر قلعه ها  ی خانوادگ یها

  گر ید  یباشد که در جا ها   یمواد مخدر م   یالبراتوار ها   متفاوت از کار و بار    ی  وهیش  ن یا  43" .شود  ی م  برده  شیبه پ

 د یتول زانیها و م نهیهز44د.نباش یتر م "ی حرفو" ایتر  یبزرگتر و تخصص شود که یو گفته م کشور وجود دارد

 
در:  نیقابل دسترس بصورت آنال( ۲۰۱۹پتمبر س ۵) اند داده توسعه هم نیمتامفتام به را خود یها تیفعال مخدر مواد

-into-out-branching-are-barons-drug-https://www.economist.com/asia/2019/09/05/afghan
methamphetamines    

ماده نو ظهور، بعد از گزارش ضبط  کی ثیرا منح  نی، متامفتام  ، وزارت مبارزه با مواد مخدر۲۰۱۲، در سال (۲۰۱۹سپتمبر  ۱۲) ریاخ ی دسترس

 کابل ، ر و  ، کندهار ، بلخ ابیفراه ، فار هرات،   اتیمبارزه با مواد مخدر را در وال سیپول یدر البراتوار ها نیمتامفتام ادیرو به ازد ینمونه ها

  ل ی میمنتشر شد مراجعه شود که قابل دسترس به ا ۲۰۱3که در ماه نومبر سال ( ۲۰۱۲کرد. به گزارش وزارت مواد مخدر افغانستان سال ) یی شناسا

   (. ۲۰۱۹آگست  ۲۱ خیبتار ریاخ  ی )دسترس www.mcn.gov.afباشد: :  ی م لیآدرس ذ

 وارد ساالنه را نیافدر تن ۰.۰۵ و  نیودفدریس ، تن ۰.3 ی ال ی قانون بصورت افغانستان متحد،  ملل مخدر مواد و  میجرامطابق به گزارش دفتر   3۹

 مخدر مواد و  میجرا دفتر گزارش به شتر،یب معلومات یبرا. شود ی م قاچاق کشور به ی قانون ریغ بطور ممکن آن بزرگتر ریمقاد آنکه با کند ی م

و الکس سودرهولم مراجعه   لد یمنسف ودیمراجعه شود(. همچنان به گزارش مفصل د 3۷شماره  ی )پاورق ڼافغانستا ی بیترک مخدر مواد متحد، ملل

قابل دسترس در: ( ۲۰۱۹سپتمبر  3۰) نیمتامفتام دیتول دیافغانستان موج جد ی : ناشناخته هاردیصورت گ

-afghanistans-of-unknowns-unknown-the-read-https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2019/09/30/long

production-phetaminemetham-of-wave-new/   

 (.  ۲۰۱۹اکتوبر  ۱ ریاخ ی )دسترس
  پول؟  اتالف ای دیعوا انکار لد، یمنسف گرفت؛ صورت  مراجعه (38 شماره ی پاورق )به  است  نیمتامفتام ریچشمگ شیدهقان، افغانستان شاهد افزا 4۰

 . همان  ، "نیمتامفتام دیتول از یدیجدموج " ، سودروهلم و  لدیمراجعه شود(؛ منسف 4شماره  ی )پاورق  ۲3 صفحه به
 همان.   سودروهلم ،و  لدیمنسفو  همان لدیمنسف 4۱
 . همان ، سودروهلم و  لدیمنسف 4۲
 مراجعه شود(.  4شماره  ی به )پاورق  ۲6-۲۷؟ صفحات پول اتالف ای دیعوا انکار لدیمنسف 43
  ۲3-۲۷ صفحات. همان به. کنند ی م دیتول ع یوس مانهیپ به که شده گزارش  هلمند، تیوال ز،یمواد مخدر در گندمر ی بگونه مثال، البراتوار ها 44

 . رد یگ صورت مراجعه

https://www.economist.com/asia/2019/09/05/afghan-drug-barons-are-branching-out-into-methamphetamines
https://www.economist.com/asia/2019/09/05/afghan-drug-barons-are-branching-out-into-methamphetamines
http://www.mcn.gov.af/
https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2019/09/30/long-read-the-unknown-unknowns-of-afghanistans-new-wave-of-methamphetamine-production/
https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2019/09/30/long-read-the-unknown-unknowns-of-afghanistans-new-wave-of-methamphetamine-production/
https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2019/09/30/long-read-the-unknown-unknowns-of-afghanistans-new-wave-of-methamphetamine-production/
https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2019/09/30/long-read-the-unknown-unknowns-of-afghanistans-new-wave-of-methamphetamine-production/
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قابل    بطور   ها  گزارش   طبق   مخدر   مواد   پروسس   یبرا   معروف   ی ها  ت یموقع  ریسا   با  سهیمواد مخدر در بکواه، در مقا

 4۵. تواند تذکر داد یم را   هلمند  تیوال قلعه، یموس و  زیگندمر  یولسوال مثال، بگونه باشد، یم تر ن ییپا یمالحظه  

 

 افغانستان در مخدر مواد یرقانونیغ  یها  تیفعال هیقانون عل ذیتنف یاقدامات نهاد ها 

قانون مورد هدف   ذیتنف ینهاد ها  قیمواد مخدر را عمدتاً از طر  د یتول یدر گذشته حکومت افغانستان البراتوار ها

کوماندو(    333مبارزه با مواد مخدر )قطعه    ژهیو  یروهاین  ۲۰۰846  تا  ۲۰۰3  یها  سال  انی. در فاصله مداده است  قرار

ساحات دور دست و  منجمله درمواد مخدر،  یالبراتوار ها بیتخر یها  تیتحت امر وزارت امور داخله مامور

  فا یا ها اتیگونه عمل نی در ا  را یویفقط نقش حما ینظام یقوت ها دادند که  یتحت کنترول طالبان، را انجام م

 ذیحکومت افغانستان در عرصه تنف تیظرف تیو تقو ی قانون یها  صلهیف یجرا ا"ها  ات یعمل  نی. هدف اندکرد یم

  یی جنا ی ها تیفعال در ل یدخ افراد ی گرفتار تاحد امکان و  و مدارک شواهد  ی ورآ جمع  ق یمنجمله از طر "قانون

  4۷بود.

 

  مواد  ه یمبارزه عل 48خاص  ی ها تیبخش مامور  تیمبارزه با مواد مخدر افغانستان، با حما سیدر حال حاضر پول

ویژه   یشامل واحد ها  نی ا 4۹.دی نما یم یقانون در افغانستان رهبر ذیتنف ینهاد ها پرسونل قیطر از را مخدر

اوامر   ی و اجرا  ی ضبط، گرفتار ب، یتخر یها  اتیشود که عمل یمحو کشت کوکنار م  ی بخصوص واحد مل

 شتری، ب۲۰۱۹تا  ۲۰۰۹ یسال ها  انیم یدر فاصله زمان  ۵۰دهد.  یرا انجام م "بلند  دیتهد ی در مناطق دارا" یگرفتار

مواد مخدر   لوگرامیک ون یمل ۲،۷از  شتریده، و بتن گرفتار ش 4۰۰۰صورت گرفته،  بیتخر اتیعمل 3۵۰۰از 

 ۵۱ضبط شده است.  یاویمیک ساز  شیو مواد پ ینرقانویغ

 

 
   .۲۷همان صفحه   45

 .نمود جهت رییتغ زمیترور با مبارزه یها  اتیدرعمل اشتراک هدف به ۲۰۰۹ سال در کوماندو  یروهاین نیا 46

 مالحظ شود(  3۰شماره  ی )پاورق ۷و  6صفحات در افغانستان،  نیرو یه یبمباران البراتوار ها لدیمنس ف  4۷
 ی عموم ی و قومندان ی مل یاردو  ژهیو  ی قومندان ی ها اتیافغانستان است که عمل یی هوا یویژه قوا یها  اتیاز عمل ی ویژه بخش تیواحد مامور 48

 کند.   ی م تیرا حما ی مل سیپول ژهیو  یروهاین
 . دیگرد جادیا داخله امور وزارت چوکات در ژهیو  یرو ین کی ثیبح  ۲۰۰3 سال در افغانستان مخدر مواد با مبارزه سیپول 4۹
 :است دسترس قابل ریز تیسا در، ۱8۷ صفحه (۲۰۱۹ یجنور 3۰) کا”یامر متحده االتیا یسنا مجلس به وار ربع “گزارش گار،یس ۵۰

counternarcotics.pdf-section3-30qr-01-https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019  ۱  خی)بار آخر بتار 

 (.است  شده ی دسترس آن به ۲۰۱۹ اکتوبر
 :است دسترس قابل ریز تیسا در ، (۲۰۱۹ یجوال 3۰) کا”یامر متحده االتیا یسنا مجلس به وار ربع “گزارش گار،ی، س۱8۹همان، صفحه  ۵۱

30qr.pdf-07-https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019 شده  ی دسترس آن به ۲۰۱۹ اکتوبر ۱ خی)بار آخر بتار  

 (.است

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr-section3-counternarcotics.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-07-30qr.pdf
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انواع مواد مخدر، توجه   گریو د  اکیتر ن،یرویه دیبا تول سهیدر مقا نیتامفتامیو استفاده از م دیاواخر، تول نیتا هم

  انیم ی بدست آمده در فاصله زمان ی قانون را بخود جلب نکرده بود. بر اساس گزارش ها ذیتنف ینهاد ها  ی  ژهیو

  بوده  لوگرامیک ۲۰ از  شتریب یکم افغانستان در شده ضبط نیتامفتامیم ی مقدار مجموع ۲۰۱۵تا مارچ  ۲۰۱۱ مارچ

خاطر نشان ساخت که  ( یس ی ان او د ویم ملل متحد )یدفتر مبارزه با مواد مخدر و جرا  ۲۰۱۷در سال  ۵۲.است

در ثبت نام   شی و افزا نیتامفتامیم دیبا گزارش ها در مورد تول کجای، نیتامفتامیشمار موارد ضبط م در شیافزا "

( یعیرطبی)غ یبیامر است که مواد مخدر ترک نیا انگریاز ساحات کشور، ب یدر بعض یتداو  یاشخاص معتاد برا

   ۵3"روز افزون در افغانستان است.  ینگران  هیما

  

مبارزه با مواد مخدر    اتیعمل  ۱۱3۰قانون    ذیتنف  ی، نهاد ها۲۰۱۹سال    یماه م  ۱۵و    یفبرور   ۱۵  انیم  یدر فاصله زمان

 3۵۱ بشمول یاویمیساز ک شیو مواد پ ی رقانونیآن، انواع گوناگون مواد مخدر غ جهیرا انجام دادند که در نت

 توانستند ها نهاد. شد ضبط( یا ام ید)ام  نیتامفتامیمیوکسیندیلیاتیم -3،4 تیتابل ۲۷4۱۹ و نیتامفتامیم لوگرامیک

  ۲۲4 ه،ینقل واسطه عراده ۱۷۰ و ر،یفرد مظنون را دستگ ۱338کنند،  بیتخر را نیرویه دیتول کهیفابر باب ۱۱ که

   ۵4.ندینما ضبط مدت  نی ا انیجر   در را  ویراد ۵ و سالح لیم

 

را از داخل   نیتامفتامیم  لوگرام یک 4۹واحد مقدار  ،اتیعمل  کی  در  قانون ذیتنف مراجع ، ۲۰۱۹ یجوال  ماه ۵ خ یبتار

ننگرهار انتقال دهند، ضبط   تیفراه به وال  تیداشتند آنرا از وال ی که قاچاقبران سع یموتر باربر  کی  لیتانک ت

 ۵۵کردند.

 

 ها  افتهی

 ه یمعلومات اول

متحده مستقر در   االتیا  ی روهایبعد از ظهر، ن ۱ یقبل از ظهر ال ۱۱ساعات  نیب باً یتقر ۲۰۱۹ یماه م  ۵ خ یبتار

در داخل   یفراه و مناطق تیبکواه وال یمنطقه در ولسوال  نی را در چند ییهوا یها اتیسلسله عمل کیافغانستان 

 ساختند  نشان خاطر افغانستان در مستقر  متحده االتی ا  یروهاین. دادند انجام مروزین  تیدالرام وال یخاک ولسوال

 
 مالحظ شود(  3۷شماره  ی )پاورق افغانستان  ی بیمواد مخدر ترکدفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد،  ۵۲
 33همان، صفحه  ۵3
۵4A/73/902; S/2019/493.  
 افتیدر قابل لیذ تیسا در  (۲۰۱۹ یجوال  ۵) کابل” در ی ت ید ام توسط نیتامفتامیم ملل متحد افغانستان “ضبط میادفتر مواد مخدر و جر ۵۵

)بار آخر    kabul.html-in-mdt-by-seizure-https://www.unodc.org/afghanistan/en/methamphetamine:است

 شده است(.  ی به آن دسترس  ۲۰۱۹سپتمبر  ۱۷ خیبتار

https://www.unodc.org/afghanistan/en/methamphetamine-seizure-by-mdt-in-kabul.html
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  ی مواد مخدر گفته م  ی آنها البراتوار ها  به عام بطور که ن،یتامفتامیم دیتول محالت ییهوا  یها اتیعمل نی ا که

 ۵6"شد. یمنحصراً تحت کنترول طالبان بوده و توسط آنها اداره م" شود را هدف قرار دادند که 

 

منابع که به   ۵۷رسانه ها گزارش داده شد. قیاز طر  یادعا ها در مورد بروز تلفات ملک  داد،یرو نیبعد از ا  یاندک

کرد. وزارت امور داخله   ی را احتوا م ی مورد تلفات افراد ملک ۲۰۰تا  4۰گزارش دادند، ادعا ها در مورد  ونامای

تن طالبان  ۱۵۰ ب،یمواد مخدر طالبان را تخر دیالبراتوار تول 68ائتالف  یافغانستان گزارش داد که حمالت هوائ

را در ساحات   نیتامفتامیمواد مخدر، بشمول م لوگرامیر آنانرا مجروح کرده، هزاران کگیتن د 4۰را کشته و 

فرد    4۵ولسوال بکواه به رسانه ها اظهار نمود که    ۵8کرده اند.  ب یبکواه تخر  یولسوال  ی و پلوش  ز یکار  ن یسپ  ن،یاشک

تن از   ۱8کردند، و همچنان  یاز آنان در البراتوارها کار م  ی ادیز ی کشته شدند که شمار اتیعمل نی در ا یملک

  گزارش  نی ا تیقاطع"جهاد” با  یشان “صدا تیسا بیو قیطالبان از طر ۵۹کشته شده اند.  زیطالبان ن انیجنگجو

  که یفابر اند  گرفته  قرار   حمله مورد  ی م ماه  ۵ خ یتار  ییهوا ات یعمل  در که ی ها ساختمان ایکه گو " کردند رد  را   ها

از   ک ی چ یان افراد طالبان بوده است. طالبان ادعا کردند که هشدگ کشته و بوده طالبان به مربوط مخدر مواد یها

  ی محل  یو افراد ملک   نی کشته شده اند همه دهاق  کهیو آنان  ستندین  لیدخ  "جارت مواد مخدرت  ایکار و"افراد شان در  

 6۰باشند. یم

 

متحده  مستقر در افغانستان  االتیا  یروهایبا ن ینشست در ماه م ن یچند  انیخود را در جر ه یاول یها  ینگران  ونامای

  ی روها یابراز کرد. طبق معلومات ن  یماه م   ۵  خ یتار   یی از اثر حمالت هوا  یتلفات افراد ملک   ی در مورد گزارشات مبن

و   " بود شده  گرفته  یملک افراد تلفات  از  یر یجلوگ ی برا  ی عمل ریتمام تداب"متحده  مستقر در افغانستان  االت یا

نداشته است. آنان   یرا در پ یتلفات افراد ملک  یی هوا ی ها ات یعمل نی داد که ا یشان نشان م  هیاول یها  ی ابیارز

ها از احتمال تلفات    ی مشکوک مواد مخدر به علت نگران  یاز البراتوار ها   یهمچنان خاطر نشان ساختند که شمار 

 
 مالحظه شود( ۷شماره  ی )پاورق  وناما”ی اعتراضات به “پاسخ افغانستان در مستقر کایامر متحده االتیا یی هوا یروهاین ۵6
 قابل  لیذ  تیسا  در  (۲۰۱۹ یم  ماه  ۷)  کردند”  مجروح  و   کشته  فراه  تیوال  در  را  ی ملک  فرد  دها  روهایافغانستان “ن   -پژواک    ی آژانس خبر رسان ۵۷

 wounded-and-killed-forces-civilians-https://www.pajhwok.com/en/2019/05/06/dozens-:است افتیدر

farah مواد مخدر  دیتول یبر البراتوار ها یی غان در حمالت هوااف  ی شده است(. “افراد ملک ی به آن دسترس ۲۰۱۹سپتمبر  ۱۲ خی)بار آخر بتار

است:   افتیقابل در لیذ  تیدر سا( ۲۰۱۹ ی ماه م ۷) ترزیگفتند”، رو  ی کشته شدند، مقامات رسم

-on-strikes-air-in-killed-civilians-airstrike/afghan-afghanistan-https://www.reuters.com/article/us

 idUSKCN1SD1IZ?il=0-say-officials-local-labs-drug-taliban (. است شده ی دسترس آن به  ۲۰۱۹ اگست ۲۱ خی)بار آخر بتار 
- 68-تخریب/https://moi.gov.af/drاست:  افتیقابل در لیذ تی، در سا۲۰۱۹ ی ماه م 6 خیوزارت امور داخله بتار ی مطبوعات هیاعالم ۵8

 (ی)به زبان در نیمروز-و -فراه-در-مخدر-مواد-پروسس-و -تولید-کارخانه
 مالحظه شود( ۵۷شماره  ی )پاورق  شدند” کشته یی هوا  حمالت در افغان ی ملک “افراد شود، مالحظه ترزیر و  ۵۹
است:  افتیقابل در لیذ تیدر سا( ۲۰۱۹ ی ماه م 8) "ندارد ربط ی اسالم امارت به مخدر مواد دیکشت و تول"جهاد،  یصدا 6۰

https://alemarahenglish.com/?p=45570 (.است شده ی دسترس آن  به ۲۰۱۹ سپتمبر  ۱۲ خی)بار آخر بتار 

https://www.pajhwok.com/en/2019/05/06/dozens-civilians-forces-killed-and-wounded-farah
https://www.pajhwok.com/en/2019/05/06/dozens-civilians-forces-killed-and-wounded-farah
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-airstrike/afghan-civilians-killed-in-air-strikes-on-taliban-drug-labs-local-officials-say-idUSKCN1SD1IZ?il=0
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-airstrike/afghan-civilians-killed-in-air-strikes-on-taliban-drug-labs-local-officials-say-idUSKCN1SD1IZ?il=0
https://moi.gov.af/dr/تخريب-٦٨-كارخانه-توليد-و-پروسس-مواد-مخدر-در-فراه-و-نيمروز
https://moi.gov.af/dr/تخريب-٦٨-كارخانه-توليد-و-پروسس-مواد-مخدر-در-فراه-و-نيمروز
https://alemarahenglish.com/?p=45570
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ه  ک   بودند   دهیرس  یابیارز   نیمتحده  مستقر در افغانستان به ا   االتیا  ی روهاین  6۱مورد حمله قرار نگرفتند.  یافراد ملک

توانستند مورد   یکه مورد هدف قرار گرفت افراد طالبان بوده و قانوناً م یافراد در داخل آن ساختمان ها یتمام

اک  در جنگ اشتر  میوجود داشته باشد که ثابت ساخته شود که آنان بطور مستق  یازی ن  نکهیبدون ا   رند یهدف قرار گ

که مورد هدف قرار گرفتند   یاز آن افراد  یاظهار داشتند که شمار افغانستان در متحده االتیا  یروهاین 6۲داشتند.

 63مسلح بودند. نیمحافظ ،افراد ه یبق کهیکردند در حال یکار م  تکیو لوژس اگریمیک ثیبه ح

 

 ی ریگیو پ ابی قتیحق ئتیه

و توسط   بود مورد هدف قرار گرفته  که  بکواه یدر ولسوال یمشخص از ساحات  ونامای ۲۰۱۹ماه جون  ۲6 خ یبتار

  ی منابع محل  ن،یکرد. عالوه بر ا دنیداده شده بود، د صیمواد مخدر تشخ  دیتول یالبراتوار ها  ثیبح  یمنابع محل

 دیتول چگونهیه آن در و بوده  یشیرها منازل که کردند تیاز ساحات مورد هدف قرار گرفته شده را تثب یشمار

محل   نیو ساکن  انیقربان  ،ینیرا که توسط شاهدان ع  یر یها و تصاو  ویدیو  ونامای  64.گرفت  ینم  صورت  مخدر  مواد

متذکره   یها وید یو  ری تصاوکه  نمود  یبررسگرفته شده بود،  یماه م ۵ خ یتار ییبعد از حمالت هوا  بالفاصله

.  داد  ینشان مرا  گرفته بودمورد هدف قرار  که را ی هینقل طیوسا و لیت تانک کی، هاهمراه با دوکان  تیمارک

  ر یها و تصاو و یدی که در و ی کرد و معلومات دن یاش به بکواه د ی ئت اعزامیسفر ه انیمحالت در جر  نی از ا ونامای

 .کرد  دییأ نشان داده شده است را ت

 

  نکه یبر ا یرا مبن افغانستان  در متحده االتیا ی روهایه است که موقف ننتوانست ونامایتاکنون،  داد ی از زمان وقوع رو

توسط طالبان کنترول و به   ی مورد هدف قرار گرفت بطور انحصار  ییحمالت هوا ان یکه در جر ی البراتوار ها

شده   لیو تحل ده یرس ونامایکه از منابع معتبر و قابل اعتماد در محل به  یمعلومات. کند دییأ شد را ت یبرده م شیپ

افغان   یتیامن یروهایو افراد شامل در ن یحکومت بشمول مقامات استخبارات نیولئ است و همچنان از طرف مس

  توسط  و بوده کار تیجنا  یها  گروه به متعلق مخدر مواد  دیتول یالبراتوار ها نی دهد که ا یبدست آمده، نشان م

 مالکان  که  دیگرد تیتثب هم  نی ا. داشتند رابطه  یالملل ن یب مخدر مواد قاچاق شبکه با  که شد  یم برده شیپ به آنان

 
 مالحظه شود(. ۷شماره  ی )پاورق  وناما”ی اعتراضات به “پاسخ افغانستان در مستقر کایامر متحده االتیا یی هوا یروهاین  6۱
 .ونامای نزد هیقض مورد در ۲۰۱۹ اگست ۲۰ خیبتار افغانستان در مستقر کایامر متحده االتیا یی هوا  یروهاین ی حقوق  مشاور با ی لیمیراودات ام  6۲
 .ونامای نزد هیقض مورد در ۲۰۱۹ اگست ۲4 خیبتار افغانستان در مستقر کایامر متحده االتیا یی هوا  یروهاین ی حقوق مشاور با ی لیمیمراودات ا  63
 افغانستان  در مخدر مواد دیتول صنعت بر قیتحق دهه دو  از شتریب کهیکس لندن، در اقتصاد فاکولته در ارشد همکار لد،یف  منس دیویبه نقل از د  64

 ،ی فونیتل)مصاحبه شود ی م پروسس مخدر مواد آن در که کند ی زندگ ساتیتاس داخل در ی ملک افراد که  است دیبع نیا: است داده انجام را

 در  کهیکسان بکواه، در عبدالودود بازار در دوکانداران از ی بعض کردند، اشاره سودرهوم و لدیف  منس چنانچه آنهم، با (.۲۰۱۹ اگست ۲۱ خیبتار

مانده شانرا از داخل منازل   ی شانرا در بازار بسته و حاال تجارت باق   ی“دوکانها  اند  کارکرده  ی ولسوال  در  نیتامفتامیم  و  نیرو یه  دیتول  یها  البراتوار

  ی م  یشان نگهدار ی در منازل مسکون (precursor)کرسریمواد پر ریاُمان و سا اهیرساند که ممکن است گ ی را م نیبرند” ا ی م شیشان به پ

  مالحظه شود(. 3۹شماره  ی )پاورق ن”یتامفتامیم دیتول دیو سودرهوم “موج جد لدیکردند. منس ف 
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و مالکان    نیطالبان از زارع  ،ند. بر اساس گزارشاتکرد  ی م  تیفعال  طالبان  از  مجزا   آن  در   کارگر   افراد   و  ها   البراتوار 

  ر ی کردند، چنانچه آنان از سا یاخذ م  "هیمال"بودند،  لیدخ نیتامفتامیم دیمواد مخدر که در تول یالبراتوار ها 

مواد   دیانواع تول ر یبشمول سا رد،یگ یستد که در محالت تحت کنترول و نفوذ آنان صورت م  و  تجارت و داد

انتقال مواد مخدر به   ی بر اساس گزارشات، طالبان هم برا 6۵.کنند یم اخذ هیمال زین ن، یرویو ه اکیمخدر چون تر

اومان    اهیبر اساس گزارش ها طالبان از گ  ن،یتامفتامی م  دیدر ارتباط به تول  66کنند.  یم  نیرا تام  تیاز کشور امن  رونیب

شود    بار   ها   ی الر   در  آنکه  از  قبل   و   شود،  ی م  ی بردار  حاصل  کهینیح  آن،   لوگرام یک  هر  از  غور   ت یه( در والرکنی)ج

 6۷کنند. یاخذ م هیمال نی مقدار مع کیبکواه انتقال داده شود،  ی و به ولسوال

 

معلومات مشخص و واضح از   ونامای ،یافراد ملک  یباال  دادیرو نیا  راتیثأت مورد در  یابی قتیحق روند قی از طر

تن مجروح و چهار تن بدون سرنوشت( بدست آورده است که از اثر   ۵۲کشته و  8۹) یمورد تلفات ملک  ۱4۵

اند که در   دهیمتاثر گرد ،مروزیت فراه و نیمربوط وال، به ترتیب بکواه و دالرام یها یبر ولسوال ییحمالت هوا 

  ده یگرد تیبوده اند، تثب ی افراد که ادعا شده آنان افراد ملک نی تن از ا یباشد. س  یخانم شامل م  ۹طفل و  8۰آن 

شامل   زیساله ن ۱۷تا  ۱۵ نیسن نی مواد مخدر بودند )که در آن چهار پسر ب دیتول یاست که کارگران البراتوار ها 

  ی افراد  تن ۱4۵ جمله از . باشد یم گزارشات نوع نیا  از یادیز  یشمار  یهنوز هم مشغول بررس ونامایباشد(.  یم

تن مجروح و چهار تن که سرنوشت   ۵کشته،  3۰) یتلفات ملک مورد  3۹ ونامایمجروح شده اند،  ایکه کشته و 

کشته  انیباشد. در م یزن م  کیطفل و  ۱4نموده که شامل  تیکشته و مجروح شدن شان نامعلوم است( را تثب

 مواد مخدر بوده اند. یکارگران البراتوار ها  وتن آنها همه مردان  ۱۷معلوم نمود که  ونامای  ،یشدگان افراد ملک

 

 
مالحظه شود( )“شورش گران طالب که بر   38  ی )پاورق  کند”  ی م  مشاهده  را  نیتامفتامیم  دیفارمر، “ افغانستان گسترش تولهمچنان مالحظ شود   6۵

 ی م دیتول نیتامفتامیم افغانستان غرب  در  که تکاریجنا ی ها گروه از اکنون  آورند، ی م بدست  اکیتر از دالر ونیمل دها  ساالنه ی قبل نیاساس تخم

  مواد  دیتول یها البراتوار ضد بر متحده االتیا ی قیرحقیغ جنگ عقب “در پاور کیما نوشته در لد،یف  منس دیوید و .”( رندیگ ی م هیمال کنند،

 یبرده م شیاز البراتوار ها متعلق به و توسط افراد طالبان به پ ی اندک یذکر شده است. )“شمار( ۲۰۱۹سپتمبر  ۱8) سیخبرنامه وا  طالبان” مخدر

مواد مخدر پودر   لوگرامیترجمه متن منبع(. قومندانان طالب از هر ک قاًیدق (کنند  ی وضع م هیالبراتوار ها مال نیشود، در عوض آنان بر مالکان ا

قول از  نقلباشد،  نیتامفتامیم ایو  نیمورف  ن،یرویاگر ه رند،یگ ی م هیمال یی اکیدالر امر 6شود،  ی م دیقلمرو شان تول یمانند که در البراتوار ها

 (لدیمنس ف 
  . ۲۰۱۹فراه در ماه جون سال  تیبه وال تیمامور انیدر جر ونامای بر اساس مصاحبه انجام شده توسط   66
 یم داده انتقال مخدر مواد دیتول یها البراتوار به که اُمان اهیگ محصول از  زین افغان نیاراک هوم، سودر کسیال و  لدیف منس دیویبه نقل از د 6۷

  و  لدیف  منس. باشد ی م آن شامل زین مروزین ت یوال دالرام ی ولسوال که است، یی کایامر دالر ۱۵۰ تا  ۱۰۰ یالر  هر از که کنند  ی م اخذ  هیمال شود

  مالحظه شود(. 3۹شماره  ی )پاورق ن”ی تامفتامیم دیتول دیجد “موج سودرهوم
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تن کشته   3۰) یتلفات افراد ملک گری مورد د 3۷را بدست آورده که حد اقل  یمعلومات موثق و قابل اعتبار ونامای

کار   ی تلفات افراد ملک ن یا تأیید باالی دفتر نی سازد. ا یطفل و دو زن را ثابت م 3۰و هفت تن مجروح(  بشمول 

  ا یکه بر اساس گزارشات کشته و  گریتن د  6۹علومات در مورد کشته شدن نتوانسته است که م ونامایکند.  یم

 .دیت نمابیو تث دییأ مجروح شده اند را ت

  

منبع متعبر و قابل اعتماد گزارش دادند که   ن یبکواه چند یولسوال یشاگ هیدر قر  یماه م  ۵ خ یبتار دادیرو  ک یدر 

  ک ی بعد از آنکه  مورد هدف قرار گرفت. یی شان توسط حمله هوا  ی کشته شدند که منزل مسکون ی سه طفل زمان

منزل صورت گرفت، پدر خانواده قبل از آنکه بمب دوم بر منزل شان اصابت کند بر   نیا  کی نزد ییحمله هوا

تا هفت سال عمر داشتند  میو ن ک ی  نی. سه پسر خورد سال که بشوند رونیاش صدا زد که از خانه ب ل یفام یاعضا 

 ۱۲پسر  ک یح شدن پسر ها و همچنان مجرو نیاز ا  یکیکشته شدن  وناماینتوانستند به وقت از خانه فرار کنند. 

در مورد مجروح شدن   یهمچنان معلومات مشخص  ونامایکرده است.    دییأخانه را ت  ن ی ا  یگی را در همسا  گریساله د

کند تا   ی بدست آورده و تالش م دادیرو ن یپسر حدود دو ساله در هم ک یدختر حدود چهار تا پنج ساله و  کی

 کند.  تیرا تثب هیقض

 

  ک ی  ی تن از اعضا ۱۲منبع معتبر و قابل اعتبار گزارش دادند که  ن ی، چند منطقه نی هم در گری د دادیرو کی در 

هفت کشته )بشمول پنج طفل( و سه   ونامایمنزل شان کشته و مجروح شدند.    یباال   ییبزرگ از اثر حمله هوا   لیفام

  ا یآ  که  را  طفل  دو  سرنوشت  که  است   نتوانسته   هنوز   تا  وناما ی.  است  کرده  تی)بشمول دو طفل( را تثب  یمجروح ملک

 .ه استمختلف بدست آمد یاز منابع در مقاطع زمان  معلومات رایز دینما تیتثب  اند، شده  مجروح ای و کشته

 

منبع معتبر    نیکه به نقل از چند   کرد  دنید   ساحه  کی  از   ابی  قتیبکواه، گروه حق  یولسوال   به  ئتیسفر ه  انیدر جر

)سه کشته بشمول دو طفل و دو  یمنزل باعث پنج مورد تلفات ملک کی  یباال ییحمله هوا کیو قابل اعتماد، 

  یی صورت گرفته بود. بر اساس گزارش ها حمله هوا ییدو حمله هوا ینیمجروح( شده بود. به نقل از شاهدان ع

رخ داده   یمحل جمع شدند تا بدانند که چ  نیمردم اطراف ا  کهیبعد، زمان قهیکرد. و چند دق بیاول منزل را تخر

. عالوه بر مصاحبه با بزرگان  دی گرد یمحل را هدف قرار داد که باعث تلفات افراد ملک  نیهم یاست، حمله دوم 

کرد.   دنی به چشم خود د بود گرفته قرار هدف مورد که یمحل  از ونامای یاعزام ئتیحادثه، ه ن یا انیمحل و قربان

چهار مورد آن )سه   ونامای که از آن ساحه مشخص گزارش داده شده بود،   یاز جمله پنج مورد تلفات افراد ملک

 کرد. تیمجروح( را تثب کیکشته و 
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دالرام   یمواد مخدر در ولسوال دیالبراتوار تول کی ی باال  ییمرد از اثر حمله هوا ۱۷همچنان کشته شدن  ونامای

ه است مجروح  بود محل نی ا ی کیکه در زمانه حادثه در نزد یگر ید مرد. است کرده تیتثب زیرا ن مروزین تیوال

 شده است. 

  

از کارگران    یادیز  یمستقل حقوق بشر مصاحبه شده اند گزارش دادند که شمار  ونیسیو کم  ونامایتوسط    کهیافراد

هلمند و غور در   اتیکشور بشمول وال اتیوال  ریبکواه، از سا ی مواد مخدر در ولسوال دیتول ی داخل البرتوار ها

.  بودند شده  لیدخ مخدر مواد دیتول صنعت در یمال لیدال  به و بودند کرده سفر محالت  نی کار به ا یجستجو

بکواه   یدر ولسوال اتیامرار ح یبرا  ،یقانون یمنابع کار تیعدم موجود لیمنبع گزارش دادند که به دل نیچند

 3.8۰معادل  یافغان 3۰۰شود زنان روزانه )  ی باشد که گفته م یالبراتوار ها م ن یکار کردن در ا  ی واقع نهیگز  گانهی

 68آورند.   ی ( را بدست میکاییدالر امر  ۷،6۰معادل    یافغان   6۰۰مزد روزانه مردان )  میمعادل ن  ی( مزد ییکا یدالر امر

 

 بت یشانرا رد نکردند. آنان بر مص یمواد مخدر در منطقه  دیتول یکارخانه ها  تیبکواه موجود  یولسوال بزرگان 

  کارخانه  نیدر ا اتیاز آنان فقط بخاطر امرار ح یادی ز یکه شمار داشتند دیکأت شان محالت یها لیفام و افراد

در   یمقصر را ها البراتوار نی جنگ، مالکان ا یطرف ها یکردند. آنان به جا  یمواد مخدر کار م  دیتول یها

 شناختند.    یم یمعرض خطر قرار دادن افراد ملک

 

جون و   یرا در ماه ها  خود ه یولا ی ها  افته ی ونامای ، بکواه یبه ولسوال ابی قتیحق یاعزام ئتیسفر ه بیبه تعق

  رامون یگر معلومات پیفرصت د ن یساخت و بعداً در چند کی شر افغانستان در متحده االتیا ی روها یبا ن ی جوال

  ی م  شیپ یخود از موارد تلفات ملک یها یدر روند بررس ونامایماه سپتمبر چنانچه که  یرا ال  یملک  افراد تلفات

  ات یدر عمل نکهیبر ا  یموقف خود مبن  افغانستان در متحده  االتیا یروهایساخت. ن کیها شر روین نیرفت با ا 

مورد هدف   یرخ نداده و همچنان زنان و اطفال در اطراف ساختمان ها ی تلفات افراد ملک چ یه ی ماه م ۵ ییهوا

  داخل  در کهیافراد یباور اند که تمام نیبر ا افغانستان در متحده االتیا یروهایحضور نداشتند را حفظ کردند؛ ن

آنان   ی اصل یاب یارز افغانستان در متحده االت یا  یروهاین یطبق گفته ها  6۹د مرد بودند.کردن یم  کار ها البراتوار

باز بعد از انجام حمالت،    یمرجع گزارشده  ت،یواحد امن  یپاسخ ها "  هیبر پا  یبر صفر بودن تلفات افراد ملک  یمبن

  ۱3 خ یتار ی گفتند که ال افغانستان در متحده االتی ا  یروهاین ۷۰" استوار است. یتلفات افراد ملک میت قاتیو تحق

 
  کار  مصروف ها البراتوار نیا در میمستق بطور زنان که رسد  ی م نظر به  دیبع نیمالحظه شود( ا 64شماره  ی )پاورق  لدیف  منس د یویبه نقل از د 68

 البراتوار کارگران یبرا ی تی حما یها کار انواع گرید کردن ارائه ای و  غذا ه یته یبرا آنان است  ممکن عوض در منطقه، نیا در بویژه باشند، بوده

 (. ۲۰۱۹ اگست ۲۱ ،ی فونیتل)مصاحبه  باشند شده  استخدام متصل ریتعم کی در ها
 .ونامای نزد هیقض مورد در ۲۰۱۹ سپتمبر ۲4 خیبتار افغانستان در مستقر کایامر متحده االتیا یی هوا یروهاین ی حقوق  مشاور با ی لیمیا ارتباط  6۹
 .ونامای نزد هیقض مورد در ۲۰۱۹ سپتمبر ۱3 خیبتار افغانستان در مستقر کایامر متحده االتیا یی هوا یروهاین ی حقوق  مشاور با ی لیمیا ارتباط ۷۰
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. اما  "نکردند افت یدرمنابع باز  ا یو  یتیامن داز واح  یتلفات افراد ملک  ی ادعادر مورد  یگزارش چ یه"آنها سپتمبر 

  ات یدر آن عمل  یامکان تلفات افراد ملک  وناما،ی  ی ها و ادعا ها  اتیمتحرک عمل  تیبر اساس ماه  " اظهار نمودند که  

به   در محل اتیح یالگو ارزیابی در مورد قبل از انجام حمالت گسترده یها  یابیبا وجود ارز  یوجود دارد. حت

  ۷۱قابل تصور است.  ی تلفات افراد ملک ،یمنظور کاهش تلفات افراد ملک 

 

 ی چارچوب حقوق

افغانستان   یتیامن ی مل یروها ین نی ب یداخل مسلحانه  ه منازع چند  که است  نی ادر افغانستان  ت یوضع ی از مشخصه ها

 یردولتیگروه مسلح مخالف غ نی چند کنند و  ی م تی که از حکومت افغانستان حما ی الملل ن یب ی نظام ی روهایو ن

 دارد. انیجر یردولتیمسلح مخالف غ یگروه ها  انیو همچنان م

 

منازعه    نیاست که طرف  کرده  نییرا تع  ارهایحد اقل مع  نوایج  یها  ونیکنوانس  3ماده مشترک    ،یجنگ داخل  کیدر  

، ۱۹۷۷دوم سال    یکل الحاقپروت  احکام  است،  قیتطب  قابل  که یجا  در  ن،ی د. عالوه بر انکن  تیآنرا احترام و رعا  دیبا

  کا یامر  متحده  االتیادهد.    یم  لیحاکم را تشک  یاز چارچوب حقوق  یعضو آنست، همچنان بخش  زیکه افغانستان ن

مرتبط به   ی الملل ن یب یعرف حقوق مندرج قواعد  ۷۲نکرده است. ب یتصواما  نموده  دوم را امضاء  یکل الحاقپروت

  االجراء  الزم  آن یرسم ب یبه تصو ازیتمام دولت ها، بدون ن یو برا  بوده قیقابل تطب ز ین یداخلمنازعات مسلحانه 

بر تمام    ز ین  کند  یم  میتنظ  را  مخالف  مسلح   یها   گروه  و  ها   دولت  انیکه منازعات مسلحانه م  ی باشد. قواعد عرف  یم

 باشد. یم قیدولت، قابل تطب ا یگروه مسلح مخالف است و  طرف نکه یمنازعه، بدون در نظرداشت ا یها  طرف

 

انجام   نیو تناسب را ح  اطیاحت ک،یمنازعه ملزم اند که قواعد تفک نی ، طرفیالملل نیبشردوستانه ب حقوقبر اساس 

. بر عالوه  ندیو احترام نما ت یرعا ،کنند ی م پالن  را ی نظام  یها  اتیعمل که ی، بشمول زمانیمحاربو ی ها  اتیعمل

  ن ی هم   به .  دهد  یم  لیتشک  را  یحقوق  چارچوب  از  یبخش  زین  یالملل   نیب  حقوق بشر  و  یالملل  نیبشردوستانه ب  حقوق

  ا ی در داخل قلمرو و  کهیفرادقبال ادر  یالملل  نیب حقوق بشرشان را بر اساس  یها تیولئمس دیبا ها دولت بیترت

ثر دارند و  ؤم کنترول قلمرو کی  بر که یردولتیغ یها گروه ن،ی. عالوه بر ا انجام دهندشان هستند،  ییقضا طهیح

 .کنند  ت یرعا  را بشر  حقوق یها  نورم دید، بانده یم انجام  را حکومت چون  یها  تیدر آن فعال

  

 
 همان.  ۷۱
  افته ی انعکاس آن  دوم شماره ی الحاق  پروتکل احکام  در  که است ی الملل نیب ی عرف  حقوق یها  نورم  به ملزم کایامر متحده االتیا حال، نیبا ا  ۷۲

 . است
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  تواند  یممنع بوده و  ی الملل  نیبشردوستانه ب حقوقبر اساس  یملک  ساتیسأت ای و ی ملک  افراد بر میحمالت مستق

  ی افراد ملک  نیدر همه حاالت ب دی منازعه با نیدارد که طرف یم ح یتصر کیتفک اصل ۷3شود. یتلق یجنگ  میجرا

  د ی و نبا ردیصورت گ ینظام  ساتیسأت و انیجنگجو ضد  بر  دید. حمالت فقط بانشو لیقا کیتفک انیو جنگجو

اطفال در منازعات مسلحانه مستحق  ن،یبر ا دیمز ۷4.رد یصورت گ یملک ساتیسأت ایو  یافراد ملک  هیعل ماًیمستق

  ۷۵و احترام ویژه هستند.  حفاظت

 

عمل   ۷6. ندیها اشتراک نما جنگ در  میمستق ی به گونه  که یو تا زمان نکهیمگر ا  انداز حمالت محفوظ  ی ملکافراد 

  ق یقابل تطب یداخل و  یالملل  ن یکه در هر دو نوع منازعات، ب ی الملل  ن یب یعرف  حقوقنورم   ثیکار را بح  نی دولت ا

  خصمانه   عمل  که  شوند  یم  محسوب  منازعات  در  میاشتراک کننده مستق  یزمان  شخاصا  ۷۷.دینما  یم  جادیاست، ا

  نگونه ید. انطرف مقابل شوه ب رساندن سبب ضرر  ماًید و مستقنطرف منازعه انجام ده کی از  تیرا در حما ی

  ی بگذارد. در حاالت   یر منفیجانب مقابل تاث  ینظام  یها  تیظرف  ایو    ینظام  اتیعمل  یکه رو   باشد  یطور  دیبا  اعمال

 ۷8شود. تلقیمحفوظ  میاز حمله مستق دیکه شک و گمان وجود دارد، شخص مورد نظر با 

 

  ی خسارات جانب ن یگردد و ا  یافراد ملک  تیمجروح ا یو ی آن باعث مرگ افراد ملک ی که خسارات جانب یحمالت

 ۀ بشردوستان حقوقباشد تحت  د،ی از آن حمله بدست آ رودیکه انتظار م ینظام یو قطع میبزرگ تر از سود مستق

  ن یمنازعه مکلف است که ح  ن یاز طرف  ک یهر    ۷۹محسوب شود.  یجنگ  م یتواند جرا  ی باشد و م  یمنع م   یالملل   نیب

  ی تلفات جان  یازکاهش جانب  یریممکنه را به هدف جلوگ  یاطیاحت  ریتمام تداب  جنگ،  یها   روش   و  لیانتخاب وسا

 8۰.رندیگ دستی رو  را یملک  ساتیسأو صدمه به ت  یملک افراد تیمجروح ای

 
 (۲) 8 ماده ییجنا یالملل نیاساسنامه روم محکمه ب  ،۷ و  ۱ قواعد ،ی الملل نیبشردوستانه ب ی عرف  حقوقدر مورد  ی آر س ی س یآ ی بررس ۷3

(e)(i).   
 نیب بشردوستانه ی عرف  قانون مورد  در ی س آر ی س ی آ ی بررس، ( ۲) ۱3 ماده ، ۱۹۷۷ سال نوایج یها  ونیشماره دوم کنوانس ی پروتکل الحاق  ۷4

   ،۷ و  ۱ قواعد ،ی الملل
  ی س یآ  ی بررس و ، 38 ماده، ۱۹8۹ طفل حقوق مورد در ونیکنوانس،  (3) 4 ماده، ۱۹۷۷ سال نوایج یها ونیشماره دوم کنوانس ی پروتکل الحاق  ۷۵

 . ۱3۵ قاعده ،ی الملل نیب بشردوستانه ی عرف  حقوق مورد در ی س آر
  .6 قاعده ،ی الملل نیبشردوستانه ب ی عرف  حقوقدر مورد  ی آر س ی س یآ ی بررس ۷6
 همان.  ۷۷
 همان.  ۷8
  .۱۵6 و  ۱4 قواعد ،ی الملل نیبشردوستانه ب ی عرف  حقوقدر مورد  ی آر س ی س یآ ی بررس  ۷۹
 به ی الحاق  پروتوکول، ۱3 ماده و  ،ی الملل نیبشردوستانه ب ی عرف  حقوقدر مورد  ی آر س ی س یآ ی ، بررس۱۵همچنان مالحظه شود قاعده  8۰

 8 خیتار( دوم شماره)پروتکل  ی الملل نیربیغ مسلحانه منازعات انیقربان تحفظ به ارتباط در، ۱۹4۹ سال اگست ۱۲ خیتار نوایج یونهایکنوانس

  .۱۹۷۷ جون
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 مواد مخدر   ی البراتوار ها هیعل   ییبودن حمالت هوا  یقانون

  منازعه   طرف   ی جنگ  یها  تیفعال  به  یمال  ا ی  یاقتصاد  لحاظ  از   که  ی ساتیسأت  ،یالملل   ن یبشردوستانه ب  حقوقبراساس  

حقوق  طبق  ساتیسأت ن یا  رایز رندیتوانند قانوناً هدف حمله قرار گ ینم لیدل نیصرفاً به هم کند، یم کمک

 . توانند ینم  ساخته برآورده را ینظام  هدف  کیاز   فیتعر  ط یشرا یالملل  نیبشردوستانه ب

 

 ت، یشوند که از لحاظ ماه  یم  یاهداف "محدود به    یکند که اهداف نظام  یم  ح یتصر  یالملل  نیبشردوستانه ب  حقوق

 ی خنث   ایتصرف    ،یقسم  ایکامل    بیند که تخرینما  یم   یبه اقدامات نظام  یثرؤاستفاده، کمک م  ایمقصد    ت،یموقع

کند که   ی م جابیا  فی تعر  نی ا 8۱. "را فراهم کند یملموس نظام تیحاکم بر آن زمان، مز  طیآن، در شرا  ی ساز

که از  یا  یملموس باشد. ش دیبا  تیمز ن یو ا  ،یمال ا ی یباشد، نه اقتصاد  ی نظام تیمز دیبا  دیآ  یکه بدست م  یتیمز

  ی تواند آن ش  ی که نم یبا جنگ دارد به قدر  یکند، رابطه نابسنده ا  یمتخاصم کمک م گروه کی به  یلحاظ مال

جنگ الزم و   یکل یها تیفعال یمکن است برا م یاقتصاد  تیقرار دهد. اگرچه حما  یرا هدف مشروع نظام 

 .دهد  ینم  لیجنگ را تشک نفکیالداشته و جزء  میرمستقیغ تیباشد، اما ذاتاً ماه ی ضرور

 

)ممد    ا یجنگ( کمک کند    بانیکه به صنعت )پشت  یاقتصاد  ی ایاست که اش  ن یا   کایمتحده امر  االت یا  نهیر یموقف د

  کا یقانون جنگ وزارت دفاع آمر  یکتاب راهنما 8۲گردند. یم  یتلق یتداوم جنگ( باشد اهداف مشروع نظام

 نابود ساخته شود تا  ایدشمن ضبط    یها  تیکه ملک  دیجنگ ضرورتا اقتضا  نما"دارد که ممکن است    یم  ح یتصر

  ه ی ف علا سیآ ی قبل یها  ات یاز عمل 83. "ابدیها کاهش  اتیدوام علم ای ی راه انداز یدشمن برا  ی توانمند لهینوسیبد

 84ها ذکر شده است. اتیگونه عمل نیا  از   ی  نمونه عنوان به مخدر مواد و مخدر  مواد یها  البراتوار

  
  ۵مورخ  ییحمله هوا کا،ی متحده امر االتیا یسی، و همسو با پالافغانستان در متحده  االتیا  یروهایطبق اظهارات ن

از آن   طالبان یجنگ یها تیفعال لیتمو یبرا میبگونه مستق"را هدف قرار داد که  نیتامیتامفیم یالبراتوار ها  یم

 8۵. "شد یاستفاده م

 
بشر  ی عرف  حقوقرا در نورم  ی ژنو؛ عملکرد دولت تعریف مشابه از اهداف نظام ی ها ونیکنوانس ۱۹۷۷ ی پروتکل اول اضاف ( ۲) ۵۲ماده   8۱

 ی کرده است. به بررس حیباشد تصر ی م قیقابل تطب ی و غیر بین الملل ی مسلحانه بین الملل : منازعههر دو منازعات یکه برا ی دوستانه بین الملل

 مراجعه شود.   8سرخ ، قاعده  بیصل ی الملل نیبشردوستانه ب ی عرف  حقوق
قانون جنگ  یمراجعه شود؛ همچنان به کتاب رهنما( ۷نمبر  ی ( به )پاورقونامایمتحده در افغانستان ، )پاسخ به اعتراضات  االتیا یروهاین  8۲

از جنگ و دوام جنگ به گونه  تیاقدام به جنگ، حما رینظ  ی مراجعه شود: با آنکه اصطالحات ۲۱4پرگراف  کایمتحده امر االتیوزارت دفاع  ا

 شود.   میمفاه نیا رندهیدر برگ دیکرده که با ریرا تفس ی هدف نظام فیتعر کایمتحده امر االتیا ،ی معاهده هدف نظام  فیواضح در تعار
 . مراجعه شود ۲8۷-۲88صفحات  کایمتحده امر االتیقانون جنگ وزارت دفاع  ا یکتاب رهنمابه   83
 همان  84
 مراجعه شود. ( ۷شماره  ی( به )پاورق ونامایمتحده در افغانستان ، )پاسخ به اعتراضات  االتیا یروهاین  8۵
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  ت ی گردد مورد حما یم  یتلق یبه عنوان اهداف مشروع نظام  "جنگ بانیپشت" عیکه در آن صنا یریموضع گ نیا

  اصل   کی  که  کیدر مطابقت به اصل تفک  یریموضوع گ  نیاباشد. مخصوصاً،    ینم  یالملل  نیبشردوستانه ب  حقوق

از   ی قابل مالحظه  یها  محافظت بخش با انکار از قرار ندارد، و  است، یجنگ ی ها  اتیدر انجام عمل یادیبن

، در برابر حمالت، شود  یاداره م   توسط آن  ایقرار دارد    منازعه  که در قلمرو طرف  یو مال   یاقتصاد  یها   رساختیز

 .دکن  یم  فیضعت تاًینهااصل را  ن یا

 

 کنند  یمواد مخدر کار م یکه در البراتوار ها یاشخاص هیعل   ییبودن حمالت هوا  یقانون

 ک، یقرار داده است. به مقصد اصل تفکمنع  را یافراد ملک یباال میت مستقحمال ی الملل نیبشر دوستانه ب حقوق

نباشند. در موضوع    افتهی مسلح سازمان    یگروه ها   ایمسلح    یها رویشود که عضو ن  یاتالق م   یبه اشخاص  ی افراد ملک

  ی طرف ها  ینظام ایبه شاخه مسلح  اًمنحصر "افتهیمسلح سازمان  یگروه ها "اصطالح  ،یمنازعات مسلحانه داخل

  نی ب تهیکم یریتفس ییبراساس راهنما 86. از آن تیحما اشکال ا ی ها  تیفعال ر یشود نه به سا یگفته م یدولت ریغ

که   یالملل  نیبشر دوستانه ب حقوقدر خصومت ها تحت  میسرخ در مورد مفهوم مشارکت مستق بیصل یالملل

  ن ییمالک تع"شده است،  یرویحقوق بشر ملل متحد پ ی نظارت یها تیها و مأمور  زمیکانیاز م یشمارتوسط 

گروه    ن یا  یرا برا   یمستمر  فهیفرد وظ  ایاست که آ   نیا   افتهیگروه مسلح سازمان    کی فرد در    تیعضو   یکننده برا

  ک یکه از     یافراد  ن،یبنابر ا  8۷. "فرد متذکره را در خصومت ها اقتضا کند  میکه  مشارکت مستق  ردیگ  یبه عهده م 

  ی دوامدار  یجنگ فهیکنند اما وظ یم  تیحما  –  یگری به نحو د  ایو  یمال ،یاسیبه شکل س – گروه مسلح مخالف 

افراد، به عنوان   ن ی شوند. ا ی ندارند، عضو آن گروه مسلح شمرده نم افتهیگروه مسلح سازمان  ن ی ا ل یدر تشک

در  اًمیآنان مستق کهیو تا ازمان نکهیباشند، مگر ا ی، در برابر حمالت از محافظت برخوردار م یاشخاص ملک

  88.ندیخصومت ها اشتراک نما

 
باعث گردد که او حالت  کهیدر جنگ محسوب شود طور  ی و میفرد مشارکت مستق ک یرفتار  نکهیا ی برا

از آن   یناش بیرفتار مورد بحث آن شخص و آس نیب دیمحافظت شده خود را در برابر حمله از دست دهد، با

  ر یشرط اعمال غ  نیا  8۹.باشند  یجنگ   اتیعمل  نفکیآن رفتار ها جزء ال  دیوجود داشته باشد؛ با  یسبب  میرابطه مستق

باعث بوجود آمدن   اًمیمستق یطرف منازعه کمک کند ول  ک ی ی جنگ یرا که ممکن است به تالش ها  میمستق

 
 ی م ماه ، ی الملل نیب بشردوستانه حقوق  طبق ها  خصومت در میمستق مشارکت مفهوم درمورد سرخ بیصل ی الملل نیب تهیکم یریتفس یی راهنما  86

 . 3۲ صفحه  ، ۲۰۰۹
 .  33-3۵همان، صفحات   8۷
 . 6سرخ، قاعده  بیصل ی الملل نیب تهیکم ی عرف  ی الملل نیبشردوستانه ب حقوق ی بررس  88
 .  ۵۱-۵۲همان. صفحات   8۹
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طرف منازعه را   کیاز  یاسیس ایو یمال تیاستثناء حما نیمثال، ا یقرار داده است. برا  ینشود را مستثن بیآس

شده و در برابر   یتلق ی افراد ملک دیافراد با ن یوجود داشته باشد، ا دیکه شک و ترد ی در موارد ۹۰شود. یشامل م

 ۹۱.رندیحمالت مورد محافظت قرار گ 

 

  منازعه  طرف ی جنگ یها تالش یمال ن یتأم ید برا یاز آن که شا ی ناش د یپروسس مواد مخدر و عوا ای دیعمل تول

 دارد. منازعه  طرف ینظام تیظرف بر یمیرمستقیغ ریتأث فقط رد،یگ قرار  استفاده مورد

 

  د یی همه جانبه تأ  یاطالعات استخبارات" متحده در افغانستان ،  االتیا یروها ین دی که از د کند یم  یآور  ادی ونامای

  ز یمتحده در افغانستان  ن االت یا  ی روهایاما، ن ۹۲ان بودند.طالب ان یداخل البراتوار ها جنگجو ینمود که تمام پرسونل 

 ۹3اشتغال داشتند. ی محاربو فیدر وظا  ات،یانجام عمل ن یافراد ح نی که ا ستین یبدان معن  ن یاظهار داشتند که ا 

گروه مسلح   کی "خصمانه تین" کایمتحده امر  االتیمتحده در افغانستان  واضح ساختند که ا االتیا یروهاین

عضو مذکور مصروف   نکهیدهد، صرف نظر از ا یآن گروه نسبت م یرا به همه اعضا  یدولت ریغ افتهیسازمان 

البراتوار   نیمتحده در افغانستان  تمام پرسونل موجود در ا  االتیا  یروهاین .ریخ ای است و یمحاربو فهیانجام وظ

متحده   االتیا  یروهاین یدانست. مطابق گفته ها یم  یریآنان، قابل هدف گ یادعا شده   تیها را بر اساس عضو

را دارد شامل   یدولت ریغ افتهیگروه مسلح سازمان  کی ت یعضو شخص دهد یم نشان  که ین یدر افغانستان ، قرا

جنگ   کیمشابه آنچه که در  فیشود، انجام وظا یگروه صادر م  نی از طرف رهبران ا که یاز دستورات یرویپ"

  ی ها  تیاز فعال تیانجام خدمات در حما ای یمحاربو تیاز گروه متذکره،  حما یندگ یشود به نما یانجام م

  ی نم   یشخص ضرور  کیهدف مشروع دانستن    یمتحده در افغانستان  برا   االتیا   یروهاین  ۹4.شود  یم   "یمحاربو

 
 همان   ۹۰
 . 6سرخ، قاعده  بیصل ی الملل نیب تهیکم ی عرف  ی الملل نیبشردوستانه ب حقوق ی بررس ۹۱

 مراجعه شود. ( ۷نمبر  ی ( به )پاورق ونامایمتحده در افغانستان ، )پاسخ به اعتراضات  االتیا یروهاین ۹۲

 . 6سرخ، قاعده  بیصل ی الملل نیب تهیکم ی عرف  ی الملل نیبشردوستانه ب حقوق ی بررس
 وجود دارد. ونامای هیکه در دوس  ۲۰۱۹آگست  ۲۰ خیمتحده در افغانستان  بتار االتیا یروهاین ی با مشاور حقوق ی لیمیا مراسالت ۹3

 مراجعه شود. ( ۷نمبر  ی ( به )پاورقونامایمتحده در افغانستان ، )پاسخ به اعتراضات  االتیا یروهاین
ها بازتاب   نیوجود دارد. ا  ونامای  هیکه در دوس  ۲۰۱۹آگست    ۵  خیمتحده در افغانستان  بتار  االتیا  یروهاین ی با مشاور حقوق   یلیمیمراسالت ا   ۹4

  عمالً   کایمتحده آمر  االتیافراد از نظر ا  نیاست که ا  افتهی  حیتصر  کایقانون جنگ وزارت دفاع آمر  یاند که در کتاب راهنما  ی معلومات  یدهنده  

 مراجعه شود.  ۵.۷.3.۲عضو آن گروه نباشند. به بخش  ی اگر به طور رسم ی شوند، حت ی محسوب م ی دولت ریاز گروه مسلح غ ی بخش
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هدف گرفتن    یمتحده برا   االتیا   یسیطبق پال  ایاست و    لیدخ  گجن  در  ماًیمسق  شخص  آن  که  ندیدانندکه ثابت نما

  ۹۵.باشد داشته ی محاربو نقش شخص  آن که ستین یشخص ضرور 

 

  ت ی فعال  در  آنها   بودن  لی دخ  لیکند که افراد را صرفاً به دل  ینم  تیموقف حما  ن یاز ا   ی الملل  نیبشردوستانه ب  حقوق

از  یرویبودن شامل پ لیدخ نیا کهیکند، منجمله زمان  یم تیگروه مسلح حما کی  یگجن یها  تالش از که یها

گونه افراد، اشخاص   ن یا ۹6. دیمحسوب نما افتهیآن گروه مسلح سازمان  ی دستورات آن گروه مسلح شود، عضو

افراد   نیب کیاصل تفک یگرید ریاند که حق دارند در برابر حمالت از آنان محافظت شود. هر گونه تفس یملک

در   یمحافظت افراد ملک  ی بوده و برا یالملل  نیبشر دوستانه ب حقوق  یرا که از اصول اساس  انیو جنگجو یملک

 خواهد برد.   ن یاست، از ب مهمافغانستان و فراتر از آن 

 

 یریگ جهینت

که هم   مشخص کردند بشر  حقوق  یشنریکم ی عال دفتر  و ونامای ، خود یحقوق  یها  لیها و تحل افته یبر اساس 

  ی در ولسوال ۲۰۱۹ یم ۵ خ یبتار افغانستان در متحده االتیا یروها ین ییحمالت هوا  درکه  یو هم افراد  محالت

در برابر حمالت   دیبودند، و با یهدف قرار گرفتند، ملک مروزین تیدآلرام، وال یفراه و ولسوال تیبکواه وال

 شدند.   یمحافظت م

 

  ی افراد ملک   بر  ،یم  ۵  خ یبتار متحده در افغانستان     االتیا   یروهاین  ییاز حمالت هوا   یناش  بیآس  بلند  زانیماز    ونامای

البراتوار    ن یکه در مجاورت ا   ی و مردمان  آنها   ی مواد مخدر، خانواده ها  ی کارگران البراتوار ها  به شمول   در بکواه، 

 .  استنگران  اًد یکردند، شد ی م یها زندگ 

 

 
  ی وجود دارد؛ کتاب راهنما  ونامای  هی که در دوس  ۲۰۱۹آگست    ۲۰  خیمتحده در افغانستان  بتار  االتیا  یروهاین  ی با مشاور حقوق   ی لیمیمراسالت ا  ۹۵

 گردد، فیتوظ ی جنگ فهیوظ به  ی زمان هر در که تواند ی م گروه، نیا  اجنت ثیفرد متذکره، منح ) ۵.۷.۱بخش  کایقانون جنگ وزارت دفاع آمر

 (. دهد انجام را یگرید ی فهیوظ گروه نیا یبرا معمول بصورت فرد نیا اگر ی حت
 ی، ماه م  ی الملل  نیبشردوستانه ب  حقوقدر خصومت ها طبق    میسرخ درمورد مفهوم مشارکت مستق  بیصل  ی الملل  نیب  تهیکم  یریتفس  یبه رهنما  ۹6

 یها  رو ین  به:  دارد  ی دولت  ریغ  منازعه  طرف  ی نظام  و   مسلح  شاخه  به  اشاره  اًمنحصر  بهرحال،  افته،ی، اصطالح گروه مسلح سازمان  3۲، صفحه    ۲۰۰۹

 ای ی وابستگ اشکال ریسا خالف بر افتهی سازمان مسلح گروه کی در تیعضو نییتع یبرا را ی مهم عواقب زیتما نیا. آن یفویوظ ثیح از مسلح

 ، یانتزاع ی وابستگ تواند ی نم یی ها گروه نیچن در تیعضو ، زیتما اصل عمل اهداف یبرا ، نیبنابرا. دارد ی دولت ریغ منازعه طرف از تیحما

 داشته نیا به ی بستگ دیبا تیعضو  عوض، در. باشد داشته را استفاده سوء ای یسر خود خطا، به معروض ی ارهایمع ریسا ای ی خانوادگ یوندهایپ

 از ابتین به خصومت انجام یعنی دارد، مطابقت ، شود ی م انجام کل بطور گروه توسط که یعملکرد با فرد کی دوامدار عملکرد ایآ که باشد

 افته ی  سازمان  مسلح  گروه  کی  در  فرد  تیعضو  یبرا  کننده  نییتع  مالک  ،[  ی الملل  نیب  بشردوستانه  حقوق]  طبق ،  نیبنابرا.  ی دولت  ریغ  منازعه  طرف

 " .  باشد ها  خصومت در یو  میمستق مشارکت بر  دال که دهد ی م انجام گروه نیا یبرا مستمر فهیوظ فرد کی ایآ که است نیا
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هدف حمالت  مورد که  ییمکان ها نکهیبر ا یمبنمتحده در افغانستان   االتیا  یروها یموقف ن نتوانست ونامای

  ی مان ها که ساخت دیرس یریگ جهینت نی به ا ونامای. دینما   دییتأرا  بودند ینظام مشروعف اهداقرار گرفت  ییهوا

  حمالت  انیگرفتند و در جر یم  مواد مخدر مورد استفاده قرار ی به عنوان البراتوار ها ادعا شده است که  یملک

  ی تلق ینظام مشروع تا اهداف  اند  نداشته طالبان یجنگ اتیعمل با یکاف وندیپ گرفتند، قرار  حمالت هدف ییهوا

متحده در افغانستان    االتیا  یروها ین یبرا  ینظام سود ملموسمواد مخدر  ی. هدف قرار دادن البراتوار هاشوند

  ی رسد که برخ  یداشت. افزون بر آن، به نظر م یمال تیساً ماهحمالت اسا از آن یخسارات ناش  رایز بدست نداد

نداشتند منجمله    یرابطه ا  چ یمربوط به پروسس مواد مخدر ه  یها  تیکه هدف قرار گرفتند، با فعال  یاز ساختمان ها

  که مورد حمله قرار گرفت. یمنازل مسکون

   

  ی سوال ندارد. براساس اطالعات ی جا دند ید بیآس ،ی م ۵مورخ  ییکه از حمالت هوا ی بودن افراد یمسئله ملک 

انجام   یمحاربو  فیکه در داخل البراتوار ها مشغول کار بودند وظا یشد، پرسونل یجمع آور  ونامایکه توسط 

  ی رقانونیغ  یها  تیبودن در فعال  لیدخ  ۹۷شدند؛  ی، حق داشتند که در برابر حمالت محافظت منرویدادند و از ا   ینم

  از  یبرخ که  یحال در که  افتیدر  ونامایشود. عالوه بر آن،  ی در جنگ شمرده نم میمواد مخدر مشارکت مستق

  - ان گری د کردند، یم کار  مخدر  مواد ی ها البراتوار  در شدند ی زخم ای کشته یی هوا حمالت در که ی ملک افراد

 کردند. یمکان ها کار نم  ن یدرا – از جمله زنان و اطفال 

 

  قرار  هدف در متحده االتیا موقف تر گسترده یاحتمال یامدهایاز پ ونامای ،یم ۵مورخ  اتیعمل ریفراتر از تأث

  ی که برا  ی بر اساس کمک مال اءیاش نکهیدر نظر گرفتن ا ممد تدوام جنگ، به شدت نگران است. ی ایاش دادن

  ن یادیدهند ، نقض اصل بن یکنند، محافظت خود را در برابر حمله از دست م یدشمن فراهم م  یتالش جنگ

  ک ی   چ یکه ه  ی افراد  ب،ی ترت  نیدهد. به هم  یرا در معرض خطر قرار م   یگسترده ملک   ی ها  ربنایاست و ز   کیتفک

توانند   یکنند، نم  یدر خصومت ها شرکت نم  اًمیگروه مسلح انجام نداده و مستق  یدوامدار را برا  یجنگ  فی از وظا

تواند منجر   یم یموضع نی. چنرندیگروه مخالف مسلح هدف قرار گ کی آنان با  یبر اساس تصور وابستگ  اًصرف

 گردد.  یافراد ملک  تیاز جمع یظت بخش مهممحافرفتن   نیبه از ب
 

 ی، ماه م  ی الملل  نیبشردوستانه ب  حقوقدر خصومت ها طبق    میسرخ درمورد مفهوم مشارکت مستق  بیصل  ی الملل  نیب  تهیکم  یریتفس  یبه رهنما  ۹۷

  مسلح   یها  رو ین  به:  دارد  ی دولت  ریغ  منازعه   طرف  ی نظام  و   مسلح  شاخه  به   اشاره  منحصرا  اما،  افته،ی، اصطالح گروه مسلح سازمان  3۲، صفحه    ۲۰۰۹

 تیحما  ای  ی وابستگ  اشکال  ریسا  خالف  بر  افتهی  سازمان  مسلح  گروه  کی  در  تیعضو  نییتع  یبرا  را  ی مهم  عواقب  زیتما  نیا.  آن  یفویوظ  ثیح  از

  یوندهایپ ، ی انتزاع ی وابستگ تواند ی نم یی ها گروه نیچن در تیعضو ز،یتما اصل ی عمل اهداف یبرا ، نیبنابرا. دارد ی دولت ریغ منازعه طرف از

  ا یآ که   باشد داشته  نیا به ی بستگ دیبا تیعضو عوض،  در . باشد  داشته را استفاده سوء  ای ی سر خود  خطا، به معروض یارهایمع ریسا ای ی خانوادگ

  منازعه  طرف از ابتین به خصومت انجام ی عنی؟ دارد مطابقت ، شود ی م انجام کل بطور گروه توسط که ی عملکرد با فرد کی دوامدار عملکرد

  که   است نیا افتهی سازمان  مسلح گروه ک ی در فرد ت یعضو یبرا کننده ن ییتع مالک ،[ ی الملل نیب بشردوستانه حقوق] طبق ، نیبنابرا. ی دولت ریغ

 " .  باشد ها خصومت در یو  میمستق  مشارکت  بر دال که دهد ی م انجام گروه نیا یبرا مستمر فهیوظ فرد کی ایآ
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رو   دی تهد ژهیمواد مخدر، به و ی قانون ریغ صنعت از  یناش  منطقه و  افغانستان مردم  به د یشد  و گسترده  ی ها بیآس

شود، به    یم  یاجتماع   یمنف  راتیو تاث  یطیمح   ستیز  ، یکه شامل عوارض صح   نیکه از صنعت متامفتام  یبه رشد 

  ات ی عمل قی مواد مخدر از طر یرقانون یغ یها تیبه فعال - یو قانون -مستند شده است. مگر، پاسخ مناسب  یخوب

کند که قطعنامه    ی نشان م  خاطر  ونامای  .باشد  ی م  ریپذ  امکان   قانون   ذیتنف  ینهاد ها   قی ممکن نبوده بلکه از طر   ینظام

و   ی تجار ی ها میتحر قی مواد مخدر از طر  ی قانون ریملل متحد در مورد افغانستان، به صنعت غ تیامن یشورا  یها

  ۹8باشند. یکه  درآمدزا م ی یایاش ینظام قراردادن هدف قی کند، نه از طر ی م یدگ یها رس  ییانجماد دارا 

 

در سند برآمده از   نیهمچن، و ۹۹مخدر  مواد مورد  در یالملل  نیب یها  ونیکنوانس طبق که سازد یم  برجسته ونامای

عضو ملل متحد   ی مواد مخدر، همه کشورها ی معضل جهان ی ملل متحد رو یمجمع عموم ژه ینشست و  ن یمو  یس

  ۱۰۰قانون شدند. ذیمرتبط به مواد مخدر و اتخاذ اقدامات تنف می از جرا یریمتعهد به اقدامات مؤثر جهت جلوگ

و   یحقوق بشر  هیمواد مخدر به کل هیمبارزه عل یها یسیپال قیو تطب ه یته نیند که حکرد کشورها همچنان تعهد 

در ماه سپتمبر   که  یدر گزارش  ۱۰۱.رندیآن را مد نظر گو قانون احترام گزارده  تیو حاکم ی اساس یها  یآزاد 

نگران کننده    یها  شیگرا  یبرخ"حقوق بشر ملل متحد از    یعال  شنری، کمدیحقوق بشر ارائه گرد  یبه شورا  ۲۰۱8

. موصوف  کرد  ی آور  ادی  "مرتبط به مواد مخدر  م یشدن روز افزون روش کشور ها در مبارزه با جرا  ینظام   نهیدر زم

  ی م   لیمبارزه با مواد مخدر دخ  یها  اتیعمل  در  ژهیو  یتیامن  یروهاین  ای  ینظام  یروهایکه ن  کهیزمان"هشدار داد که  

  کردها یگونه رو  نیا "  نکه یو ا   " دیآ   یم  بوجود  رد،یاز حد صورت گ  شیب  استفاده  هیاز قوه قهر   نکهیشوند، احتمال ا 

  ده یافراد گرد یثر ساخته و مکرراً منجر به نقض فاحش حقوق بشرأرا به طور نامتناسب مت ریپذ بیآس یگروه ها 

   ۱۰۲".است

 

 
 مراجعه شود.  ۱-۱6 یگراف هااپر تیامن یشورا( ۲۰۱۵) ۲۲۵۵طور مثال به قطعنامه  ۹8

 . 6سرخ، قاعده  بیصل ی الملل نیب تهیکم ی عرف  ی الملل نیبشردوستانه ب حقوق ی بررس
 مراجعه شود.   ۱-۱6 یگراف هااپر تیامن یشورا( ۲۰۱۵) ۲۲۵۵طور مثال به قطعنامه  ۹۹

 ونیکنوانس(  ۱4۱۵۲شماره    ۹۷6)سلسله معاهدات جلد    لیتعد  ۱۹۷۲در پروتکل سال    کهیطور  ۱۹6۱که در مورد مواد مخدر    یونیکنوانس  گانهی ۱۰۰

قاچاق مواد مخدر و مواد روان  هیملل متحد عل ونیو کنوانس( ۱4۹۵6شماره  ۱۰۱۹سلسله معاهدات جلد ) ۱۹۷۱سال  ی در مورد مواد روان پزشک

 (. ۲۷6۲۷شماره  ۱۵8۲سلسله معاهدات جلد )  ۱۹88سال  ی پزشک
 . ۱4همان پراگراف  ۱۰۱

  ۱۰صفحات  (  ۲۰۱6  لیاپر  ۲۱-۱۹ام )  ی س  ژهیملل متحد، جلسه و   ی مواد مخدر مجمع عموم  ی معضل جهان  یرو   ژهیجلسه و   ۲۰۱6سال    جهیسند نت

 و  ی پزشک روان دیجد مواد یی شناسا و  کشف یبرا قانون ذیتنف مراجع ی قانون تیارتقا دادن ظرف "  یتعهد رو  ک یشامل  جهیعالوتا، سند نت. ۱۷و 

 (.  ۱8صفحه )در "نیمتامفتام بشمول ن،یامفتام محرک نوع
 ۲۷ پراگراف، 3۹/3۹/بشر حقوق ونیسیالف/کم ۱۰۲



28 
 

طالبان بر آن نفوذ    کهیجائ  ایتحت اداره طالبان    یقانون در ساحات  ذیتنف  یها   اتیرا که انجام عمل  یها   چالش  ونامای

ها از   اتیگونه عمل نی که ا شود ی م آور  ادی ونامایکند.  ی درک م ی دارند به همراه دارد، به خوب یقابل توجه 

افراد و   یریو منجر به ضبط مواد مخدر، دستگ دارد ادامه کماکان و شده انجام مخدر مواد با مبارزه سیطرف پول

 ۱۰3شده است.  ییاجراات قضا

 

 شنهاداتیپ

  ن یمواد مخدر و کارگران آن، همچن یبودن البراتوار ها  یملک  آن در مورد یابیارز   و ونامای  یها  افته ی یدر روشن

  ی فراه و ولسوال   تیبکواه، وال  یدر ولسوال   ۲۰۱۹  یم  ۵مورخ    یی از اثر حمالت هوا   ی که به افراد ملک  ی انیز وسعت  

  ی روها ین ونامای ، رفته استحمالت فراتر از البراتوار ها  نیا  بیآس نکه یاست و ا دهیرس مروزین تیدآلرام، وال 

 کند: یم  بیترغ لیموارد ذ  تیمتحده در افغانستان  را به رعا االت یا

  ی ها  افتهی نشر ، یملک افراد بر  یم ۵ مورخ  اتیعمل رات یتأث ی بررس یبرا  شفاف و مستقل قاتیانجام تحق •

  ی برا خساره جبران  مناسب پرداخت منجمله ،ییپاسخگو نیتام جهت  که ی اقدامات زین و شده قیتحق

 شود؛  گرفته  دستیرو آنان، خانواده یاعضا  و انیقربان

  مخدر  مواد  دیتول سات یتأس دادن قرار هدف   جهت  که  ی نظام اتیعمل  ریسا  و  یی هوا حمالت  ه یتوقف کل •

 ؛صورت می گیرد آن به  مرتبط کارگران و

ممد تداوم  " ی ها  تیو افراد مرتبط با فعال اء یدر قبال اش گیری خود در مورد هدف  یها  یسیمرور پال •

 دارد؛  مطابقت یالملل نیبشردوستانه ب حقوقها با  یسیگونه پال نی حاصل شود که ا نانی، تا اطم"جنگ

  مخدر   مواد   به  مربوط  میجرا   مورد  در  یاستخبارات  معلومات  لزوم،  صورت   در  اطالعات،   تبادل  روند   تیتقو •

 ت یفعال با قانون ذیتنف مراجع مقابله تیمؤثر  بلندبردن یبرا یراه  مثابه به افغانستان قانون ذیتنف یها نهاد با

 و  مخدر؛ مواد نامشروع یها

قانون افغانستان اختصاص    ذیبه مراجع تنف  یله که منابع کافسئم  نی ا  از  نانیبا دولت افغانستان جهت اطمکار    •

را   شتریب تیمواد مخدر با مؤثر هیمبارزه عل ی ها اتیخود در انجام عمل یها تیشود تا آنها قابل یداده م

 .    ندینما تیتقو

 
 ننگرهار  تیوال  در  را  نییرو یه  یها  البراتوار  مخدر  مواد  با  مبارزه  ی اختصاص  سیپول"طور مثال، مراجعه شود به وزارت امور داخله افغانستان،   ۱۰3

-https://moi.gov.af/en/afghan-counter-narcotics-special-operation، قابل دسترس در:(۲۰۱۹ ی جنور ۲6) "برد نیب از

police-destroy-heroin-labs-nangarhar-province (last accessed 23 September 2019).; and   ؛CNPA Seized 

170 kg of Illicit Drugs in Nangarhar”  (۲3  ۲۰۱۹ یجوال):قابل دسترس در ،https://moi.gov.af/en/cnpa-seized-

170kg-drugs-nangarhar    
 (.  ۲۰۱۹سپتمبر  ۲3 ی دسترس نی)آخر
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 د یردگمتأثر   یکه از حمالت هوائ ینقشه ساحات عموم : ۱ مهیضم

 

 


