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مقدمه
تشدید خشونت ها و گسترش دامنۀ جنگ در نقاط متفاوت  افغانستان، به ویژه در  دو ماه اخیر، به زندگی شهروندان کشور 
در عرصه های متفاوت آسیب های جدی و زیانباری  زده است. چنان  که یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
التزام طرف های درگیر منازعه به موازین حقوق بشر دوستانۀ بین المللی، میزان تلفات  نشان می دهد که به دلیل عدم 
ملکی، بی جا شدگی شهروندان و به این ترتیب، آثار خشونت در والیات متفاوت افزایش چشمگیری داشته است. افزون 
بر این، مطابق یافته های کمیسیون، گروه طالبان، پس از تصرف ولسوالی ها، در شماری از والیت ها محدودیت هایی را بر 
آزادی های اساسی شهروندان اعمال کرده  و به ویژه دسترسی زنان به حقوق و آزادی های اساسی شان از جمله دسترسی به 

خدمات صحی و آموزشی را محدود تر کرده است.
در گزارش حاضر با استناد به اطالعات به دست آمده از دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
به تحلیل و بررسی پیامدهای منازعۀ جاری بر وضعیت حقوق بشر در جریان ۱۵ روز نخست ماه سرطان ۱۴۰۰ )22 جون 

تا 6 جوالی 2۰2۱( پرداخته می شود.

گسترش دامنۀ جنگ و درگیری مسلحانه 
بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در جریان ۱۵ روز نخست ماه سرطان ۱۴۰۰ دامنۀ جنگ و 
خشونت در کشور  به صورتی بی سابقه گسترش یافته است و در طی این مدت، صدها تن از شهروندان ملکی در والیات 

متفاوت کشته و زخمی شده و هزاران تن دیگر مجبور به ترک خانه های خود شده اند. 
از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد غذایی و محدود شدن دسترسی شهروندان به خدمات صحی در نتیجۀ مسدود شدن 
شاهراه های عمومی، تخریب تأسیسات عام المنفعه، اعمال محدودیت بر آزادی های اساسی شهروندان و به ویژه محدود 
شدن دسترسی زنان به خدمات آموزشی و صحی از دیگر پیامدهای جنگ جاری در کشور می باشد که نگرانی های جدی 
را برای مردم ایجاد کرده است. گسترش جنگ   سبب نقض گستردۀ حقوق بشردوستانه و حقوق بشری مردم شده و به 
 بحران بزرگ و فراگیر ملی  بدل گردیده است که همه روزه به گونه های  متفاوت  از مردم در گوشه و کنار کشور قربانی می گیرد.

در ادامه به موارد نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانۀ بین المللی و ارزش های حقوق بشر پرداخته می شود.

الف( نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانۀ بین المللی و ارتکاب جنایات جنگی
بر  بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طرف های درگیر منازعْه پیوسته و به صورت متداوم مرتکب 

نقض حقوق بشر دوستانۀ بین المللی و قواعد حاکم بر منازعات مسلحانه شده اند. 
تبعیض  انسانی و عدم  رفتار  تناسب، اصل تفکیک و اصل  رعایت اصل محدودیت،  اصل ضرورت نظامی و  در حالی که 
یافته های گزارش  اما  به موجب حقوق بشر دوستانۀ بین المللی، مهم ترین مکلفیت طرف های درگیر د منازعه می باشد، 
حاضر نشان می دهد که این اصول و دیگر قواعد حقوق بشردوستانۀ بین المللی توسط گروه طالبان و نیروهای امنیتی 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان نقض شده است.

نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانۀ بین المللی در برخورد با غیر نظامیان. 	
حقوق بشردوستانۀ بین المللی و قواعد حاکم بر منازعات مسلحانه، کشتن و مجروح کردن افراد غیر نظامی را به شدت 
ممنوع کرده است. بنابراین، هیچ یک از طرف های درگیر منازعه‹ مجاز به ِاعمال روش ها و اقداماتی نیستند که منجر 
به آسیب رساندن به این افراد گردد. با وجود این ، اما یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که تنها 
در ۱۵ روز نخست برج سرطان ۱۴۰۰  تعداد ۱2۵۰ تن در پی منازعات مسلحانۀ جاری در کشور کشته و زخمی شده اند: 
۱۹۱ تن کشته و ۱۰۵۹ تن دیگر زخمی . بر بنیاد این آمار ، ۱۴۸ مرد، ۱۴ زن و 2۹ کودک کشته و ۵۴۸ مرد، ۱۱۷ زن و ۳۹۴ 

کودک زخمی شده اند. 

کوچ اجباری و نقض اصل عدم تبعیض . 	
یکی از مهم ترین اصول حقوق بشردوستانۀ بین المللی، رفتار انسانی و عدم تبعیض می باشد که بر مبنای این اصل، 
همۀ افراد صرف نظر از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب و یا عقاید سیاسی خود سزوار احترام و بهره مند شدن از رفتار 

صفحه 1

تشدید منازعات مسلحانه و افزایش رویدادهای نقض حقوق بشر
)۱ تا ۱۵ سرطان ۱۴۰۰ / 22 جون تا 6 جوالی 2۰2۱ (



 تیلفون: ۶۷۶ ۵۰۰ ۲۰۲(۰)۹۳+  
aihrc@aihrc.org.af :ایمیل

آدرس: جاده فیض محمد کاتب، دارالمان، 
ناحیه ششم،کابل، افغانستان

Phone: +93(0) 202 500 676
Email: aihrc@aihrc.org.af
Address: Faiz Mohd Kateb Road, 
Darulaman, PD 6, Kabul, Afghanistan www.aihrc.org.af :ویب سایت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون
Afghanistan Independent Human Rights Commission

انسانی می باشد. از این رو، هیچ فردی مخصوصًا شهروندان غیر نظامی نباید به دلیل قومیت، زبان، مذهب و عقاید 
سیاسی خود توسط طرف های متخاصم مورد رفتار تبعیض آمیز و تحقیر آمیز قرار گیرند. 

گروه   ،۱۴۰۰ سرطان  ماه   ۴ تا   ۱ تاریخ  در  که  می دهد  نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
طالبان ۴۰۰ خانوادۀ بدخشانی را از منطقۀ باغ شرکت والیت قندوز کوچ اجباری  داده و سپس خانه های آنان را به 
آتش کشیده و اموال و دارایی شان را به غارت برده  است. یکی از ساکنان منطقه به کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان گفته است : »طالبان به جرم قومیت و بدخشانی بودن خانه و کاشانۀ ما را آتش زدند و سه نفر را پس از 
لت و کوب زیاْد تیر باران کردند. طالبان بقیۀ افراد را با توهین و تحقیر و شکنجه، کوچ اجباری دادند و دار و ندار ما را 

چپاول کردند، حیوانات ما را از بین بردند و خانه های مان را به آتش کشیدند.« 
یکی دیگر از بی جاشدگان منطقۀ باغ شرکت والیت قندوز در مصاحبه با ناظران کمیسیون گفته است که طالبان در 
چاه آِب آشامیدنی او بمب دستی انداخته اند تا کسی نتواند از  آن استفاده کند. او افزود: »جرم ما فقط حمایت از 
نیروهای امنیتی و دادن آب و نان در حالت جنگ و محاصره برای آن ها بود. در منطقۀ باغ شرکت نه تنها تاجیکان 
بدخشانی، بلکه پشتون ها و ازبیک ها نیز بودند و آن ها نیز به نیروهای امنیتی آب و غذا داده بودند، اما طالبان صرفًا 
افراد وابسته به گروه قومی تاجیک را به قتل رساندند و با تحقیر و توهین و ترس و ارعاب مجبور به کوچیدن شان 

کردند.« 

تخریب، غارت و چپاول اموال متعلق به افراد غیر نظامی و تأسیسات عام المنفعه. 	
تأسیسات عام المنفعه و اموال متعلق به افراد غیر نظامی نباید به صورت عمدی تخریب یا مورد غارت و چپاول قرار 
را به آسیب  تأکید کرده و طرف های متخاصم  رفتار  این  از  بر ضرورت احتراز  گیرد. حقوق بشردوستانۀ بین المللی 
اما  این ،   با وجود  است.  کرده  و مکلف  ملتزم  غیر نظامی  به شهروندان  مربوط  اموال  و  اموال عمومی  به  نرساندن 
نتایج نظارت های کمیسیون مستقل حقوق بشر أفغانستان بیانگر آن است که افراد غیر نظامی در جریان مخاصمات 
مسلحانۀ جاری در کشور، آسیب دیده اند و اموال مربوط به آن ها به صورت عمدی توسط گروه طالبان تخریب یا 
غارت و چپاول شده است. چنان که یک تن از بی جا شدگان قریۀ سرتگاب ولسوالی پاتوی والیت دایکندی به ناظران 
کمیسیون گفته است : »طالبان سرتگاب را سقوط داده و تحت تصرف خویش در آوردند و خانه های مسکونی و مزارع 
را به آتش کشیدند. آن ها  تعداد ۱۳ قلعۀ مسکونی را منفجر نموده و خرمن های ما را آتش زدند و اموال دکان های ما 

را غارت کردند، مردم دیگر امیدی به بازگشت به منطقۀ شان ندارند و از دولت خواهان همکاری هستند.« 
عالوه بر این، طالبان به سایت اینترنتی والیت هرات در اسالم قلعه حمله کرده و امکانات موجود در این مرکز را غارت 
کرده  است. عضو برجستۀ یک شرکت دولتی در صحبت با ناظران کمیسیون گفته است که به تاریخ ۱2 ماه سرطان 

۱۴۰۰ افراد وابسته به گروه طالبان تجهیزات اینترنتی این مرکز از جمله 2۴۰۰۰ باطری را به غارت برده اند.
این  را تخریب کرد.  امکانات مربوط به آن  راه آهن روزنک و  ایستگاه  تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵  به  هم چنین، گروه طالبان 

ایستگاه راه آهن در کناره جادۀ هرات ـ اسالم قلعه در ولسوالی غوریان موقعیت دارد.

حمله به اهداف غیر نظامی. 	
از اصول مهم حقوق  افراد نظامی و غیر نظامی  تفکیک و تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی و به این ترتیب 
بشردوستانۀ بین المللی می باشد که بر مبنای آن، هیچ یک از طرف های درگیر منازعه نباید به حمالت کور و بی هدف 

متوسل شوند که منجر به آسیب رساندن به شهروندان غیر نظامی و تأسیسا ت عام المنفعه گردد.  
در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۷  تعداد ۴ تن غیر نظامی، در قریۀ پشه خانی ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب مجروح شدند. 
یک تن از نزدیکان زخمیان به ناظران کمیسیون گفته است : »حوالی ساعت ۴ صبح مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۷ زمانی که مردم 
جهت ادای نماز به مسجد می رفتند ، طالبان مسلح از ترس بمباران هوایی به مسجد پناه برده بودند و در آن موقع از 

سوی نیروهای امنیتی بمباران هوایی صورت گرفت که براثر آن ۴ تن از نماز گزاران مجروح شدند. 
یک تن از اعضای شورای والیتی فاریاب به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است: »در جریان دو هفتۀ 
گذشته حین درگیری های مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروه طالبان، افراد غیر نظامی متحمل خسارات جانی و 
مالی گردیده اند، طوری که در اثر حمالت هوایی نیروهای امنیتی در قریۀ خانقاه ولسوالی اندخوی والیت فاریاب، 6 

عضو یک خانواده کشته و 2 تن دیگر از آن ها زخمی شدند.  
هم چنین،  در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۹ در نتیجۀ بمباران هوایی توسط نیروهای امنیتی در قریۀ صلوات ولسوالی پنجوایی 
والیت قندهار، ۱۱ تن از یک خانواده و 6 تن از خانوادۀ دیگر کشته و زخمی شده اند که از این میان 6 کودک و 2 زن 

کشته  و ۱ زن و  ۷ کودک دیگر در این رویداد زخمی شده اند.

صفحه 2
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ب( اعمال محدودیت بر آزادی های شهروندان و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر
در پی تشدید خشونت ها در کشور، وضعیت حقوق بشر در جریان ۱۵ روز نخست ماه سرطان با چالش ها و نگرانی های 
جدی تری مواجه شده است. بربنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دسترسی شهروندان به حقوق و 
آزادی های اساسی شان در شماری از والیت ها محدود تر شده است. چنان که بی جاشدگی گستردۀ مردم در نقاط مختلف 
کشور، دسترسی محدود به خدمات صحی و افزایش میزان فقر و مشکالت اقتصادی از مهم ترین مواردی اند که حاکی از 

بدتر شدن وضعیت حقوق بشر می باشد.

اعمال محدودیت بر آزادی های اساسی زنان. 	
یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نشان می دهد که گروه طالبان پس از کنترل ولسوالی ها در شماری 
از والیت های کشور از جمله فاریاب،  قندوز، بدخشان و تخار به ِاعمال محدودیت های مخالف موازین حقوق بشر 
و قوانین نافذۀ کشور اقدام کرده است. چنان که ممنوعیت بیرون شدن زنان از خانه بدون حجاب و محرم شرعی، 
ممنوعیت  بدون محرم،  زنان  به  ارائۀ خدمات صحی  ممنوعیت  مکاتب مختلط،  و  دخترانه  مکاتب  کردن  مسدود 
استفاده از تلویزیون، مجبور کردن آموزگاران و دانش آموزان مکاتب به استفاده از لنگی و نتراشیدن ریش از مهم ترین 
 محدودیت هایی است که سبب نگرانی های جدی  برای شهروندان شده است. در این مورد، یک تن از باشندگان 
ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب به ناظران کمیسیون گفته است : »پس از این که ولسوالی شیرین تگاب کامالً به 
دست طالبان سقوط کرد، اعضای این گروه برای زنان یک سلسله محدودیت هایی را وضع نموده و به تمام داکتران، 
رانندگان ریکشا و دکانداران هشدار داده اند که در صورت همکاری با زنان بدون محرم شرعی، مجازات خواهند شد.«
عالوه بر این، طالبان در ولسوالی های کشم،  بهارک، جرم، ارگو، خاش، شغنان و اشکاشم با پخش نامه های متعددی 
به زنان اعالم کرده اند که بدون محرم شرعی اجازۀ رفتن به بیرون از خانه را ندارند. جوانان باید ریش بگذارند و در 
نمازهای جماعت حاضر شوند. این گروه به مساجد نامه فرستاده و از آن ها خواسته است، خانواده هایی که دو یا سه 
فرزند دارند، یکی از آن ها را شامل صفوف مجاهدین امارت اسالمی کنند و نیز مردم مکلف اند عشر و زکات خود را در 

اسرع وقت در اختیار گروه طالبان قرار دهند. 

افزایش میزان بی جا شدگی . 	
بر اساس یافته ها و معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در جریان پانزده روز گذشته  تعداد ۷۸۹۱۱ 
خانواده در نتیجۀ ادامۀ جنگ و خشونت از ولسوالی های متفاوت، در مراکز والیات و بخش های نسبتًا امن کشور 
و  گرفته  قرار  مورد حمایت  غیر دولتی  و  دولتی  توسط مؤسسات  خانواده ها  این  از  بی جا شده اند. شماری  و  آواره 
کمک های غذایی دریافت کرده اند، اما شمار زیادی از آن ها در وضعیت بِد معیشتی و اقتصادی به سر می برند. با 
وجود این ، شیوع بیماری کرونا،  دسترسی محدود به خدمات صحی و نبود سرپناه و امکانات اولیه، در شرایطی که 

هوا نیز به شدت گرم است،  زندگی بی جاشدگان را در شرایط دشوار و نا مناسبی قرار داده است.

قتل های هدفمند. 	
قتل های هدفمند که از میان متنفذان قومی، عالمان دینی، کارمندان ادارات دولتی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر 
و، در روزهای اخیر، شماری از زنان قربانی گرفته است، در برخی از والیت ها، به ویژه  قندهار، هرات و ننگرهار  هم چنان 
ادامه دارد. چنان که در جریان ۱۵ روز نخست ماه سرطان، تنها در والیت قندهار  تعداد ۳۳ تن به صورت هدفمند به 
قتل رسیده و نیز 2 تن دیگر زخمی شده اند که از این میان ۳۱ مرد و 2 زن کشته  و ۱ مرد و ۱ زن دیگر زخمی شده اند. 

عامالن این رویداد ها مشخص نیست و افراد کشته شده همه غیر نظامی اند.

سایر چالش ها و مشکالت ناشی از ادامۀ جنگ بر وضعیت حقوق بشر . 	
ابعاد  بر  در کشور  و خشونت  تداوم جنگ  که  نشان می دهد  افغانستان  بشر  کمیسیون مستقل حقوق  یافته های 
مختلف وضعیت حقوق بشر سایه افکنده و به این ترتیب، چالش ها و نگرانی های جدی را به بار آورده است.  چنان که 
میزان دسترسی شهروندان به حقوق و آزادی های اساسی شان از جمله حق رفت و آمد و انتخاب آزادانۀ مسکن، حق 
دسترسی به خدمات صحی، حق کار، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی در طی ۱۵ روز 

نخست این ماه، محدودتر شده است.

در فرجام، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با تأکید جدی بر مکلفیت های قانونی طرف های متخاصم  به رعایت 
افغانستان و گروه طالبان مجدانه  ارزش های حقوق بشر،  از دولت جمهوری اسالمی  حقوق بشر دوستانۀ بین المللی و 

می خواهد که به احترام  عید سعید قربان،  آتش بس سراسری اعالم و  خشونت ها را متوقف کنند.

صفحه 3


