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هوای باالی کارخانه های مشکوک به پروسس مواد مخدر
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این گزارش و تمام گزارش های محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه در افغانستان که در این گزارش به آن ارجاع
داده شده ،در آدرس ذیل قابل دست رس یم باشد:
http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
تصویر ُپشت جلد:
شاهد حمالت برای
هوای تاری خ  5ماه یم در ولسوایل بکوا ،والیت فراه ،توسط یک
ِ
تصویر حمله ی
ِ
یوناما تهیه شده است.
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خالصه گزارش
مشب ًکا از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) 1و ر
این گزارش که ر
دفب کمیشبی عایل حقوق بش
ی
سازمان ملل متحد ( 2)OHCHRتهیه شده است ،رمبان آسیب به مردمان ملیک از اثر حمالت هوای رنبوهای ایاالت متحده
امریکا در افغانستان ( 3)USFOR-Aعلیه کارخانه های مواد مخدر در ولسوایل بکوا ،والیت فراه و بخش ه یای از ولسوایل
نمبوز بتاری خ  ۵یم  ۲۰۱۹را برریس یم کند .در این گزارش ترصی ح شده است که کارخانه های
همجوار دالرام در والیت ر
ر
مواد مخدر و کارگران آن را نیم توان از لحاظ حقوق به سبب کمک های اقتصادی و مایل احتمایل آنان با فعالیت های
طرفی منازعه مورد هدف حمالت قرار داد.
جنگ یگ از
ر
ی
ر
بیشب از
هوای را علیه
بتاری خ  ۵یم سال  ،۲۰۱۹رنبوهای ایاالت متحده امریکا مستقر در افغانستان یک سلسله حمالت
ی
4
شناسای نموده بودند ،در چندین
 ۶۰محیل که آنان به عنوان کارخانه جات تولید مواد مخدر یا "البراتوار مواد مخدر"
ی
معتبی
نمبوز انجام دادند .ادعاهای ر
ساحه در ولسوایل بکوا والیت فراه و بخش های از ولسوایل همجوار دالرام در والیت ر
به زودی در مورد وارد شدن آسیب قابل مالحظه به مردمان ملیک از اثر این حمالت برمال گردید .اگرچه حمالت هوایی
ً
اولی باری بود که یوناما در مورد رقم بلند تلفات ملیک
باالی البراتوار های مواد مخدر قبال رنب انجام شده بود ،اما این ر
برخاسته از این گونه عملیات ها گزارش دریافت یم کرد.
یوناما یط یک دوره زمای چهار ماهه ،برریس های حققیت یای گ ر
سبده ای را در مورد رویداد مؤرخ  ۵یم در ولسوایل بکوا
ر
انجام داد .بعد از هفته ها آمادگ ،بتاری خ  ۲۶جون ،یوناما ،یکجا با کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان ،هیئت حقیقت
یاب را به ولسوایل بکوا که تحت ر
کنبول طالبان قرار دارد ،اعزام نمود .با توجه به دورافتاده بودن این ولسوایل و عدم حضور
داییم سازمان ملل متحد ،حکومت و رنبوهای نظایم افغانستان در آن ساحه ،یوناما اعزام این هیئت حقیقت یاب به آن
منطقه را در روند حقیقت یای حائز ارزش فراوان یم دانست .هیئت حقیقت یاب با افرادی که از این حمالت ی
هوای مترصر
ر
شده بودند ،مصاحبه رو در رو انجام داده و از برخ ساحات اصابت بم ها دیدن نمود .حکومت افغانستان ،طالبان و
ماموریت حمایت قاطع ناتو همه برای این هیئت حقیقت یاب حمایت های مختلف را فراهم نمودند.
سپتمب  ،۲۰۱۹یوناما  ۳۹مورد تلفات افراد ملیک ( ۳۰کشته ،پنج مجروح و چهار مورد نامشخص )5بشمول
ایل تاری خ ۱۵
ر
ی
هوای  ۵ماه یم تایید نموده است .از مجموع تلفات ملیک تایید شده ،یوناما مشخص
 ۱۴طفل و یک زن را به اثر حمالت
معتبی در رابطه به حد اقل ۳۷
نموده که هفده تن آنها در البراتوار های مواد مخدر کار یم کردند .یوناما معلومات مؤثق و ر
مورد تلفات ملیک دیگر ( ۳۰کشته و هفت مجروح) رنب دریافت کرده است که ر
اکبیت آنها را زنان و کودکان تشکیل یم دهند.
6
یوناما در حال حاض مشغول برریس صحت و سقم این تلفات ملیک است.
ی
میتافیتامی را هدف
هوای ،کارخانه های تولید
رنبوهای ایاالت متحده مستقر در افغانستان بیان یم دارند که حمالت
ر
قرارداده که طبق ادعای این رنبو ها ،متعلق به طالبان و تحت ر
کنبول آنها بوده و از آن برای تمویل فعالیت های جنگ
 1این گزارش از سوی بخش حقوق بش یوناما به تأیس از ماموریت یوناما تحت قطعنامه  )۲۰۱۹( ۲۴۸۹شورای امنیت ملل متحد مبن بر "نظارت
از وضعیت افارد ملیک ،هماهنگ تالش ها به منظور تأمی محافظت از آنها ]...[ ،تروی ج پاسخگ ی
وی ]...[ ،و همکاری در تطبیق کامل آزادی های
ر
اسایس و احکام حقوق بشی مندرج در قانون اسایس افغانستان و معاهدات ربی الملیل که افغانستان عضو آن است ،به خصوص ،معاهدات در
مورد برخورداری کامل زنان از حقوق بشی شان ".تهیه شده استS/RES/2489 (2019).
ر ً
 2بخش حقوق بش یوناما از ر
دفب کمیشبی عایل حقوق بش ملل متحد در افغانستان نمایندگ یم کند و مشبکا به نماینده خاص رسمنش ملل متحد
برای افغانستان و کمیشب عایل حقوق بش گزارش یم دهد.
 3برای رسح ماموریت رنبوهای ایاالت متحده در افغانستان ،به گزارش ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملیک ،ضمیمه  ،۲طرف های اصیل
ر
دسبس است ،مراجعه شود:
منازعه ،صفحه  ۵۸و ضمیمه  :۳فهرست اصطالحات شماره  ۶۴-۶۳که در این آدرس قابل
سپتمب .)۲۰۱۹
( https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsتاری خ آخرین مراجعه به این سایت ۲۸
ر
ً
تجهبات اولیه از قبیل بشکه ها ،دستگاه های فشار دست ساز ،سطل و کاسه گفته یم
 4البراتوار های مواد مخدر معموال به محوطه های ِگیل با
ر
هوای علیه البراتوار های مواد مخدر در افغانستان،
یای ر
تاثبات حمالت ی
شود .مراجعه شود به دیوید مبفیلد ،جلوگ ربی از عواید یا هدر دادن پول؟ ارز ر
ر
دسبس است:
دانشگاه اقتصاد لندن ،واحد پالیش ربی الملیل مبارزه با مواد مخدر (اپریل  ،)۲۰۱۹صفحه  ،۲۳در این جا قابل
( www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/mansfield-april-update.pdfتاری خ مراجعه به سایت ۲۱ :آګست .)۲۰۱۹
 5اگرچه یوناما این چهار مورد تلفات ملیک را تایید نمود ،اما هنوز سیع دارد وضعیت فعیل آنها را به عنوان مجروح و یا کشته مشخص نماید زیرا
معلومات در مورد وضعیت آنها از منابع مختلف در دوره های زمای مختلف بدست آمده است.
 6یوناما در نظر دارد که آمار ی
نهای تلفات ملیک برخاسته از این عملیات را در گزارش ساالنه  ۲۰۱۹خود در مورد محافظت از افراد ملیک که قرار
ً
ر
است در ماه رفبوری سال  ۲۰۲۰نش شود ،بگنجاند .برای معلومات بیشب ،لطفا مراجعه شود به بخش "یافته ها" در ذیل.
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ً
طالبان مستقیما استفاده یم شد 7.طبق پالیش دیرینه ایاالت متحده ،تأسیسات اقتصادی که به فعالیت های جنگ طرف
منازعه کمک کند اهداف مشوع نظایم ر
تلف یم شود 8.در این قضیه ،رنبوهای ایاالت متحده مستقر در افغانستان ترصی ح
نموده اند که "معلومات استخبار رای همه جانبه مشخص نمود که تمام پرسونیل که در داخل این البراتوار ها مشغول فعالیت
بودند ،جنگجویان طالبان بودند" 9.رنبوهای ایاالت متحده در افغانستان ،در بیان موضع خود ،اما ،اظهار داشته است که
این بدین معن نیست که آن افراد [طالبان] در زمان عملیات ،مرصوف انجام فعالیت های محاربوی بودند .رنبوهای ایاالت
متحده مستقر در افغانستان تاکید یم نمایند که کسای که در البراتوار های تولید مواد مخدر کار یم کردند اهداف مشوع
ً
ر
یای رنبوهای ایاالت متحده مستقر در افغانستان
نظایم بودند حن اگر آنها مستقیما در جنگ مشارکت نداشته باشند .ارز ر
ی
هوای هیچ تلفات ملیک در ی نداشته است و هیچ زن و کودگ در جریان این عملیات کشته ویا
این است که این حمالت
10
مجروح نشده است.
ً
این یک امر کامال مستند است که طالبان از صنعت مواد مخدر در افغانستان منفعت مایل بدست یم آورند .در این قضیه،
یافته های یوناما ،اما ،نشان یم دهد که کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوایل بکوا متعلق به طالبان و تحت ر
کنبول
آنها نبوده است بلکه متعلق و تحت ر
کنبول گروه های تبهکاری بوده است که با شبکه های ربی الملیل قاچاق مواد مخدر
غبقانوی ارتباط داشتند ،اما هیچ کدام رسایط تعریف
ارتباط داشته اند .اگرچه برخ از این محالت شاید با فعالیت های ر
ر
اهداف مشوع نظایم تحت حقوق ربی الملل را دارا نبودند 11.عالوه بر آن ،یوناما معلومات مؤثف بدست آورده است که
نشان یم دهد چندین محیل که مورد حمله قرار گرفت هیچ رابطه ای با فعالیت های تولید مواد مخدر نداشتند که برخ
شامل محالت مسکوی یم شد.
ر
یای یوناما این است که پرسونیل که در داخل کارخانه های تولید مواد مخدر
براساس معلومای که جمع آوری شده است ،ارز ر
مشغول کار بودند ،فعالیت های محاربوی انجام نیم دادند .بنابراین ،آنها حق داشتند که در برابر حمالت محافظت شوند
ً
مستقیما در جنگ ر
اشباک یم ورزیدند؛ 12مشارکت در فعالیت
و تنها زمای یم توانستند این محافظت را از دست بدهند که
غب قانوی مواد مخدر به معن مشارکت مسقیم در جنگ نیست .افزون بر این ،یافته های یوناما نشان یم دهد که
های ر
ی
گرچه برخ از افراد ملیک که در جریان این حمالت هوای کشته ویا مجروح شدند ،در کارخانه های تولید مواد مخدر کار یم
کردند ،اما سایرین – به شمول زنان و کودکان – هنگام حمالت در کارخانه های مواد مخدر کار نیم کردند.
ً
در حالیکه این گزارش کامال اذعان یم کند که صنعت نامشوع مواد مخدر در افغانستان آسیب های فراوای را به جمعیت
ملیک افغانستان و فراتر از آن وارد یم کند ،اما این گزارش نتیجه یم گ ربد که پاسخ مناسب – و قانوی – به فعالیت های
نامشوع مواد مخدر باید از طریق مراجع تنفیذ قانون صورت گ ربد ،نه از طریق عملیات های نظایم.
بنابر این ،یوناما و ر
دفب کمیشبی عایل حقوق بش ملل متحد ،رنبو های ایاالت متحده مستقر در افغانستان را به اتخاذ
موارد ذیل ترغیب یم کنند:
تاثبات عملیات مؤرخ  ۵یم باالی مردمان ملیک؛ نش یافته های
• انجام تحقیقات مستقل و شفاف جهت برریس ر
ی
جبان خساره مناسب برای
تأمی پاسخگوی اتخاذ یم گردد ،منجمله پرداخت ر
تحقیق و رنب ر
تداببی که جهت ر
13
قربانیان و اعضای خانواد های آنها؛
 7رنبو های ایاالت متحده مستقر در افغانستان" ،پاسخ به انتقاد ر
دفب ملل متحد در افغانستان (یوناما) به حمالت ایاالت متحده علیه البراتوار های
میتافیتامی طالبان" تهیه شده از سوی ر
دفب وکیل مدافع کارمندان ۱۵ ،جوالی  ،۲۰۱۹یک نقل آن در نزد یوناما موجود است.
ر
 8همان.
دسمب " ،)۲۰۱۶مثل اعضای رنبوهای مسلح یک
 9همان .طبق قانون رهنمود جنگ وزارت دفاع ایاالت متحده (جون  ،۲۰۱۵تجدید بتاری خ
ر
غب ر
دولن که در جنگ دخیل است ،یم باشند را یم توان مورد
کشور متخاصم ،افرادی که بطور رسیم یا از لحاظ کاری بخش از گروه مسلح ر
هدف قرار داد زیرا آنها رنب مقصد خصمانه گروه شان را دارا یم باشند" (بخش .)۵.۷.۳
سپتمب ،کای آن نزد یوناما موجود است .به بخش
 10مراسالت ایمییل با رنبوهای ایاالت متحده در افغانستان بتاری خ  ۲۰آگست  ۲۰۱۹و ۱۳
ر
یافته ها در ذیل مراجعه شود.
ر
ی
هوای باالی کارخانه های متهم به پروسس مواد مخدر ،فراه ۵ ،یم
حقوق در نسخه کامل گزارش ویژه یوناما :حمالت
 11به بخش چارچوب
 ،۲۰۱۹مراجعه شود.
ر
ی
هوای باالی کارخانه های متهم به پروسس مواد مخدر ،فراه ۵ ،یم
حقوق در نسخه کامل گزارش ویژه یوناما :حمالت
 12به بخش چارچوب
 ،۲۰۱۹مراجعه شود.
ر
تحقیف را مطابق به قطعنامه
 13حد اقل ،یوناما و کمیشبی عایل حقوق بش ملل متحد رنبوهای ایاالت متحده در افغانستان را ترغیب یم کنند که
ر
عملیای
 ۱۵-۶ارتش ایاالت متحده انجام دهد تا حقایق این رویداد را معلوم نموده و رعایت از حقوق بشدوستانه ربی الملیل و طرزالعمل های
کلیدی را برریس نماید.
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4

•

ر
ی
عملیای های نظایم علیه کارخانه های مواد مخدر و کارگران آن در افغانستان؛
هوای و
توقف کلیه حمالت

•

مرور پالیش های خود در مورد هدف قرار دادن اشیا و افراد مرتبط به فعالیت های "ممد تداوم جنگ" تا اطمینان
حاصل شود که این گونه پالیش ها با حقوق بشدوستانه ربی الملیل مطابقت دارد؛

•

تقویت روند تبادل اطالعات ،در صورت لزوم ،معلومات استخبار رای در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر با نهاد
های تنفیذ قانون افغانستان به مثابه رایه برای بلندبردن مؤثریت مقابله مراجع تنفیذ قانون با فعالیت های
نامشوع مواد مخدر؛ و

•

کار با دولت افغانستان جهت اطمینان از این مسئله که منابع کاق به نهاد های تنفیذ قانون افغانستان تخصیص
ر
بیشب را تقویت
داده یم شود تا آنها قابلیت های خود در انجام عملیات های مبارزه علیه مواد مخدر با مؤثریت
نمایند.

