
  .اصلی حمالت فزاينده نيروهای ضددولتی اندغيرنظاميان قربانيان : افغانستان
  . حزب اسالمی را متهم به جنايت جنگی مينمايدافزايش کشته شدگان طالبان و

  
ديده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز نشر کرد گفت شمار تلفات غيرنظاميان در ) 2007 آوريل 16, کابل(

 ماه اخير بشدت افزايش يافته است که يکی ازداليل عمده آن عدم رعايت 15نتيجه حمالت نيروهای ضد دولتی در
 . می باشدوهای ضد دولتی قوانين جنگ توسط گر

 
به شرح حمالت " ,پيامدهای حمالت نيروهای ضد دولتی در افغانستان: بها انسانی",  صفحه ای116گزارش 

 .شدت يافته است  2007 و 2006بخصوص طالبان و حزب اسالمی می پردازد که در سال , نيروهای ضد دولتی
اسناد و مدارک ثبت همه جانبه های آنان و همچنان بررسی گزارش بر اساس مصاحبه با قربانيان حوادث و فاميل 

 .   شده تدوين شده است
 

بمب گزاری های انتحاری و "رئيس بخش تروريزم و ضد تروريسم ديده بان حقوق بشر گفت که , راجوانا مارين
 در سال گذشته  شهروند غيرنظامی تنها700تقريبا ,  بدينسو به شدت افزايش يافته است2005ساير حمالت از سال 

گروهای ضد دولتی هرروز بيشتر از پيش با هدف قرار . توسط طالبان و ساير گروهای ضد دولتی کشته شده اند
حتی دورانيکه که گروهای ضد دولتی مقاصد نظامی را . دادن مستقيم غيرنظاميان مرتکب جرايم جنگی می شوند

 منجر به تلفات بيشتر غيرنظاميان می موارداکثريت  ناشده است و در حمالت آنان تفکيک, هدف قرار می دهند
  ." شود

گزارش ثابت می سازد که چگونه نيروهای ضد دولتی با ناديده انگاشتن قوانين جنگ غيرنظاميان را عمدا هدف 
که حتی در دورانيکه نيروهای ضد دولتی حمالتی را عليه نيروهای نظامی افغان و نشان ميدهد قرار می دهند و 

ديده . ( آن حمالت بر غيرنظاميان نمی کنند پيامدهایوجهی بهکوچکترين ت, راه می اندازند بن بين المللی آنهمکارا
 قوانين بين المللی جنگ را نقض کرده حمالت نيروهای دولتی افغان و همکاران بين المللی آن که بان حقوق بشر از

برای معلومات بيشتر در اين . مورد قبال انتقاد کرده است در چندين  ای را انجام داده اند نيزتفکيک ناشدهو حمالت 
  : باره به آدرس های ذيل مراجعه کنيد

http://hrw.org/english/docs/2007/03/06/afghan15446.htm; 
http://hrw.org/english/docs/2006/10/30/afghan14475.htm) 

  
 بدينسو بوده 2001  سال يکی از خونبارترين سال برای شهروندان افغان از2006که سال ميدهد  شرح اين گزارش

عمدا   حمالتار معلوم اکثريت آنکه از قر,  حمله نظامی کشته شده اند350 شهروند افغان در 669, حداقل. است
 در نتيجه 2007 شهروند افغان در دوماه اول سال 52, بعالوه.  بوده اندغيرنظاميان و مقاصد غيرنظامیمتوجه 

  . حمالت نيروهای ضد دولتی کشته شده اند
  

 رهبران ,داکتران, خبرنگاران, طالبان هرروز بيشتر از پيش غيرنظاميان مانند کارکنان سازمان های خيريه
 177حداقل , 2006در سال .  هدف قرار می دهند متهم به جاسوسی نموده وکارمندان ملکی دولتی را, مذهبی

 آخرين نمونه موحش  آن قتل . داشته است نيز ادامه 2007در سال  یو چنين حمالت, غان ترور شده استشهروند اف
  .  قوانين جنگ آنان را گردن زدنداجمل نقشبندی و راننده آن سيد آغا بود که طالبان با نقض 

  
  ."   جنايت جنگی است, راننده آن,و سيد آغا, ژورناليست افغان, قتل اجمل نقشبندی" مارينار گفت 

  
 حمالت شرح حال قربانيان به  در باره حمالت گروهای ضد دولتی و پيامدهای آن سخن می گويد وگزارش

اسم اصلی ( شهرزاد  در اين گزارش از,مثال. پردازدقربانيان می  بر دوستان و نزديکان انتحاری  و تاثيرات آن
 در باره يک حمله انتحاری که  در ماه مارچ سال  نقل قول شده است که ساله ای9دختر ) مصاحبه شونده نيست

 که چگونه پارچه بمب شکمش را دريد و  سخن گفته است ديده بان حقوق بشر با در کابل صورت گرفت2006
. کابوسی وحشتناکی است, بعضی وقت ها همان روز را بخواب می بينم: "  از شکم به بيرون ريختروده هايش



هيچ باورم نمی شد که , چون زياد زخمی شده بودم, شهادتشروع کردم به گفتن کلمه . باورم نمی شد که زنده بمانم
  " .زنده بانم 

  
ی و بمی را برمراکز نظامی نيروهای دولتی و دولتی حمالت انتحار گزارش شرح ميدهد که چگونه نيروهای ضد

تلفات تفکيک ناشده ای در نتيجه  و  می دهندانجاماند همکاران بين المللی آن که در محالت مزدحم و پرنفوس واقع 
شمار زياد . سبب کشته شدن بيشتر غيرنظاميان نسبت به هدف نظامی مورد نظر می شوندو را ببار می آورند 

منظور نيروهای ضد دولتی از حمالت انتحاری در مناطق ه با ديده بان حقوق بشر پرسيده اند که  در مصاحبافغانان
  .  باشد تواندغيرنظامی چی می

   
من که هيچ : "به ديده بان حقوق بشر گفت,  که در حمله بمی در نزديکی وزارت عدليه سوخته بود افغانيک مرد
من فقط . را در آن روز در نزديکی های وزارت نديدم)  المللینيروهای ياری امنيتی بين(نظامی آيساف سرباز 

  "مردم؟, مقصد آنان کی بود. را در آنجا ديدم, افغان های خودمان, مردم های خودمان
  

گزارش توضيح می دهد که چگونه حمالت نيروهای ضد دولتی بر زندگی مردم عام در خارج از نواحی جنوب و 
 که باعث 2006ی و انتحاری سال يک سوم حمالت خونبار بم. ا گذاشته استجنوبشرقی کشور اثرات ناگوار بج

  .  است رخ دادهمزارشريف و هرات,  در کابله است شمار زياد غيرنظاميان شدکشته و زخمی شدن
  

 حمله بمی را 200ديده بان حقوق بشر تقريبا .  دوبرابر شد2005 نسبت به سال 2006شمار حمالت بمی در سال 
اکثريت اين حمالت مطابق به قوانين .  شده است افغان غيرنظامی500 کرده است که باعث قتل ثبت 2006در سال 

نيروهای ضد دولتی عمدا مناطق غيرنظامی را هدف قرار داده اند که هيچ . بين المللی جنگ غيرمشروع بوده اند
 بعالوه حمالت . خريد و فروشسرويس های شهری و مراکز, مانند مکاتب, در آن متصور نبوده استهدف نظامی 

در مقايسه با هدف يا بمی نيروهای ضد دولتی باعث کشتار تفکيک ناشده ميان نظاميان و غيرنظاميان شده اند و 
بعالوه نيروهای ضد دولتی حمالتی را انجام داده اند که هدف . نظامی مورد نظر غيرنظاميان بيشتری کشته شدند

همه اين شيوه ها با درنظرداشت قوانين بين المللی . ان غيرنظاميان بوده استآن ايجاد فضای ترس و خوف در مي
  . جنگ غيرمشروع می باشد

  
 136 حداقل 2006در سال . حمالت انتحاری نيروهای ضد دولتی بخصوص برای غيرنظاميان مهلک بوده است

 112حداقل .  نشان ميدهد2005 برابر را نسبت به سال6حمله انتحاری در افغانستان صورت گرفت که يک رقم 
بيشتر آن به غيرنظاميان آسيب رساند تا به , اما با آنهم,  بر مراکز نظامی صورت گرفت- آن يعنی اکثريت-حمله

در نتيجه حمالت انتحاری نيروهای ضد دولتی . ند حمله باقيمانده عمدتا غيرنظاميان بود20هدف تقريبا . نظاميان
با توجه به اين .  نظامی افغان و نيروهای بين المللی کشته شده اند37,  شهروند افغان272حداقل , 2006در سال 

  .  برابر می باشد8 شمار کشته شده گان غيرنظامی نسبت به نظاميان دراثر حمالت انتحاری ,رقم
  

اما حمالت انتحاری که در افغانستان , ين بين المللی جنگ غيرمشروع نمی باشندحمالت انتحاری مطابق به قوان
ديده بان حقوق بشر به اين نتيجه رسيده است که انتحار کننده ازهدف گرفتن . صورت گرفته غيرمشروع بوده اند

ری انفجار داده  مواد انفجاری خود را طو انتحار کننده.عاجز بوده استبارها در افغانستان  مقاصد نظامی خود
حمله کننده , بعالوه. است که يا تلفات تفکيک ناشده ای را ببار آورده و يا به غيرنظاميان آسيب بيشتر رسانده است

انتحاری در افغانستان تقريبا هميشه با ظاهر غيرنظامی حمالت انتحاری خود را انجام داده است که اين عمل نقص 
هدف از ممنوعيت حمالت . را ممنوع ميدارد" رياکارانه" می آيد که حمالت صريح قوانين بين المللی جنگ  بشمار

حمالت .  در قوانين بين المللی جنگ ايجاد تمايز ميان نظاميان و غيرنظاميان در دوران جنگ می باشدرياکارانه
ن تاکتيک نظامی شمار زياد غيرنظاميان افغان بخاطر همي:  جان غيرنظاميان را بيشتر به خطر می اندازدرياکارانه

   .نيروهای ضد دولتی اشتباها هدف تيراندازی نيروهای بين المللی و دولت افغانستان قرارگرفته اند
   

بخصوص مکاتب دخترانه می , اين گزارش جديد همچنان به نحوه حمالت نيروهای ضد دولتی بر معلمين و مکاتب
ديده بان حقوق بشر . (نون دو چند افزايش يافته است به حد بسيار باال رسيده بود و اک2005پردازد که در سال 

 انتشار داد که در آن به اثرات حمالت نيروهای ضد دولتی بر نظام آموزشی 2005گزارشی را در ماه جوالی سال 



  )education/2006/afghanistan/campaigns/org.hrw://http/:برای معلومات بيشتر.افغانستان پرداخته بود
طالبان و نيروهای شورشی ديگر . اين حمالت صدها هزار شاگرد افغان را مجبور به ترک آموزش کرده است

و , آنان ادعا می کنند که مکاتب غيراسالمی است. مکاتب را به داليل ايدئولوژيکی و سمبوليک هدف قرار ميدهند
  .تب تنها نماينده حضور دولت در مناطق دورافتاده می باشنديا مکا

  
 در اين گزارش ديده بان حقوق بشر خاطر نشان ساخته است که حمالت نيروهای دولتی و حاميان بين المللی آن نيز

 در جريان حمالت قوای ناتو در  افغان غيرنظامی230حداقل . شده است باعث آسيب غيرنظامياندر افغانستان 
 عث نقض قوانين بين المللی جنگکه بنظر می آيد تعدادی از اين حمالت با,  در افغانستان کشته شده اند2006 سال

 با آنکه مدرکی در دست نيست که نشان دهد نيروهای بين المللی عمدآ غيرنظاميان را هدف قرار داده. دنشده باش
ن المللی يا حمالت تفکيک ناشده ای را انجام داده اند اما در تعدادی از حمالت مشاهده شده است که نيروهای بي, اند

ديده بان حقوق بشر د ر چندين مورد به . و يا از اتخاذ تدابير الزم بخاطر مصئونيت غيرنظاميان عاجز مانده اند
  .  پرداخته است قبالشرح اينگونه حمالت

   
 مساعدت های دولتی و  بيشتراعث کاهشديده بان حقوق بشر امروز گفت که ادامه ناامنی و نبردهای مسلحانه ب

قرار داشت خواهد شد وجابجايی بيشتر مردم را بدنبال   سطح بسيار پايين افغانستان درانکشافی که از قبل در
و مليون ها نفر تا هنوز در , نواحی جنوب و جنوبشرقی کشور بيجا شده انداز صدها هزار افغان .  داشتخواهد

 نمی دهند و تمايلی برای برگشت به کشور ا ز خود نشان, مهاجرت بسر می برندردکشورهای ايران و پاکستان 
  .  بخصوص در مناطق دورافتاده که امنيت آن خراب و کمک های انکشافی در ان کم می باشد

  
, حمالت فزاينده نيروهای ضد دولتی بر غيرنظاميان. اکثريت افغانان بمشکل روزگار می گزرانند: "مارينار گفت

  ." وضعيت را بيشتر خراب کرده است, ص کارمندان سازمان های خيريه و کارکنان دولتیبخصو
  

حزب اسالمی و ساير گروهای ضد دولتی خواست تا به تمام حمالت عمدی بر , ديده بان حقوق بشر از طالبان
وغيرنظاميان تفکيک و از هرگونه عملياتی که نتواند ميان نظاميان , غيرنظاميان و مقاصد غيرنظامی پايان بخشند

ديده بان حقوق بشر از همه نيروهای ضد . قايل شود و يا آسيب بيشتر به غيرنظاميان ببار آورد خود داری کنند
 از شايع سازی فضای ترس و ارعاب ميان غيرنظاميان اباء  اجتناب کنند ورياکارانه عمليات دولتی خواست تا از

  .  ورزند
  

دولت پاکستان درخواست نمود تا تدابير جديتری را در مقابل نيروهای ضد دولتی ديده بان حقوق بشر همچنان از 
افغانستان که مرتکب جنايت جنگی شده اند و از خاک آن کشور برای برنامه  ريزی فعاليت های نظامی خود در 

  . افغانستان استفاده می کنند رويدست گيرد
  

ين المللی در خواست نمود تا بخاطر کاهش آسيب به ديده بان حقوق بشر از دولت و نيروهای ب, باالخره
پايگاه های نظامی را دورتر از , مثال, غيرنظاميان در جريان جنگ شيوه های کاری جديدی را رويدست گيرند

محالت زندگی غيرنظاميان برپاه دارند و بقدر ممکن از فرستادن ستون های نظامی در محالت پرازدحام اجتناب 
  .  نحوه واکنش به تهاجم فرضی نيروهای ضد دولتی چاره انديشی های جديدی کنندو درباره , ورزند

  
  

 


