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خالصه
عملیات شبانه کشتن وگرفتاری ها (حمالت شبانه ) توسط نظامی های بین المللی یکی از تاکتیک های بسیار بحث برانگیز
در افؽانستان است .این عملیات به همان اندازه ء که برای نیروهای نظامی با ارزش اند ،برای جوامع افؽانی انزجار آور
هستند .حمالت شبانه منجر به کشتن وزخمی شدن ،و توقیؾ کردن مردم میشود و واکنش شدیدی را در مجامع افؽانی
برانگیخته اند .دولت و مردم افؽانستان مکررا خواستار توقؾ حمالت شبانه شده اند .نظامیان بین المللی گفته اند که به
اکثر نگرانیهای گذشته در مورد حمالت شبانه بشمول بهبود راپور های استخباراتی پرداخته اند .ایشان عقیده دارند که
حمالت شبانه طریقه ای برای کاهش مرگ ومیر عوام ویک بخش ضروری ستراتیژی نظامی آنها است .
بنیاد جامعه باز (او – اس – اؾ) و دفتر ارتباط یک مطالعه عمیق را درباره عملیات شبانه یی در ماه فبروری سال
 0202به نشر رسانید 1 .ازآن تاریخ به بعد بعضی از عملیات ها بهبود یافته ولی بطور کلی حمالت شبانه چند برابر شده
و اکثر خانواده های افؽان در گیر آن شده اند 2.راپور هذا تاثیرات این تؽییرات را از دیدگاه حقوق بشر و پالیسی مرور
مینماید.

افزایش عملیات شبانه عکس العمل برمیانگیزد
شمار حمالت شبانه سر به فلک کشید .آمار قابل دسترس برای عموم افزایش پنج برابر بین فبروری  0222و دسمبر
 0202را نشان میدهد 3.قرار اظهارات مقامات آیساؾ (نیروهای بین المللی همکار صلح ) به رهبری ناتو ،نظامیان بین
المللی بطور اوسط  02حملهء شبانه را در یک شب ،یعنی در مجموع  0022حملهء شبانه را در تقریبا  3ماه از دسمبر
 0202الی فبروری  0200انجام داده اند 4.آیساؾ در زمینه ارقام جدیدی پخش نکرده است .ولی مصاحبه هایی که برای
ترتیب این راپور انجام یافته گسترش هرچه بیشتر عملیات شبانه و احتماال به پیمانهء وسیعتر را می رساند .در اپریل
، 0200یک مشاور ارشد نظامی ایاالت متحده امریکا به بنیاد جامعه باز گفت که ممکن به تعداد  02حملهء شبانه دریک
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شب در تمام افؽانستان صورت میگیرد.
مقامات نیروهای بین المللی استدالل مینمایند که افزایش در حمالت شبانه یکی از ستراتیژیهای موفق آنها در سال گذشته
بوده است ،اگر چه آنها برای تایید این ادعا ثبوتی ارائه نکرده اند  .آنها استدالل میکنند که در صورت تقلیل عملیات شبانه
حمالت شورشیان بصورت قابل مالحظهء ازدیاد خواهند یاقت .با وجود این دستاورد های مذکور به قیمت هنگفتی بدست
آمده اند. .تشدید حمالت شبانه میدان جنگ رامستقیما به خانه های افؽانها برده وواکنش بسیار شدیدی میان مردم
افؽانستان ایجاد کرده است .دولت افؽانستان با در نظر داشت کنترول محدود خود بر حمالت شبانه ،آنرا مخرب تالش ها
برای آشتی ملی با مخالفین و تهدیدی برای حاکمیت افؽانستان نامیده است .شکایات در مورد حمالت شبانه مناسبات دولت
را بادوستان جامعه جهانی ،مخصوصا با ایاالت متحده امریکا ،خدشه دار ساخته و همچنان بحث های همکاری
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ستراتیژیک طویل المدت را به مشکل مواجه نموده است .

تاثیرات اصالحات در رهنمود های تاکتیکی و سایر پالیسی ها
ایساؾ مکررا مطالبات دولت افؽانستان را برای کاهش ویا متوقؾ ساختن عملیات شبانه رد کرده است و در عوض روی
ارزیابی بعضی از شایع ترین شکایات در عملیات شبانه تمرکز نموده .ازشروع  0202به اینسو آیساؾ دستورالعمل های
تاکتیکی برای حمالت شبانه و رهنمود هایی را انتشار داده است .این رهنمودها بهبود قابل توجه بمیان آورده و باعث
کاهش تلفات ملکی ،دقت بیشتر در انتخاب اهداؾ ،تقلیل تلفات مالی به مردم ،سهیم ساختن هرچه بیشتر نیروهای امنیتی
افؽان در عملیات و رفتار احترام آمیز تری با زنان گردیده است.

با وجود این اکثر این بهبودی ها به اثر ازدیاد تعداد عملیات شبانه تضعیؾ ویا تحت شعاع قرار گرفته است .گرچه بهبود
راپورهای استخباراتی سبب شده تا مردم بی گناه کمتر هدؾ قرار گیرند ولی ازدیاد در حمالت شبانه تعداد بیشتر مردم را
نسبت به گذشته به خطر مواجه میسازد .فعالیتهای بسیار دیگری است که ممکن منجر به هدؾ قراردادن افراد ملکی در
حمالت شبانه شود بشمول تهیه کردن ؼذا و سرپناه ( تحت فشار ویا ؼیر ان ) برای شورشیان .در اکثر واقعات ،ؼیر
نظامی ها صرؾ به سبب نزدیکی شان به محل فعالیت شورشی ها ویا معلومات اتفاقی در باره گروپهای شورشی هدؾ
قرار می گیرند نه به خاطر اشتراک در اعمال تخریبی ،که در نتیجه ساالنه هزاران فرد ملکی بازداشت میشوند .با وجود
اینکه اکثریت افراد ؼیر جنگی توقیؾ شده بزودی رها میگر دند ولی تاثیرات ناگوارو ماندگار فزیکی ،آسیب های مالی
وعاطفی را متحمل میشوند .نظامیان بین المللی اسیران رها شده را در قدم اول به توقیؾ خانه های افؽانی تحویل میدهند،
جاییکه آنها ؼالبا در وضعیت ناهنجاری بسر برده وبا تهدید ها و حتی شکنجه روبرو میشوند.
عالوه برآن ،اگر چه تلفات ملکی به صورت قابل توجهی تقلیل یافته لیکن هنوز هم رخ میدهد خاصتا در اثر تعبیراشتباه
آمیز حرکت افراد بحیث ( نیت خصمانه) .برعالوه ازدیاد در تعداد عملیات با شفافیت و تصحیح الزم توام نبوده است مثال
هنگامی که تعدادی افراد ملکی اشتباها بازداشت می شوند ،توجیه معقولی از جانب آیساؾ داده نمی شود .فقدان میکانیزم
شفافیت و حسابدهی برداشت افؽانهارا مبنی بر اینکه نیروهای بین المللی عملیات را برای کشتن ،آزار و اذیت و ترسانیدن
ناحق افراد ملکی انجام میدهند ،قوت می بخشد.
سرانجام آیساؾ کوشش نهایی نموده تا  )0 :به شکایات دولت افؽانستان برا ی داشتن کنترول بیشتر باالی عملیات شبانه
رسیدگی کند و  )0درخواست جامعه افؽانی برای احترام به مسالهء ستر زنان با در نظرداشت حساسیت های کلتوری را
در نظر گیرد .معهذا این اصالحات مخالفت افؽانها باحمالت شبانه را تؽییر اندکی داده است .در بعضی موارد دلیل این
است که اقدامات پیشگیرانه ناکافی یا کوتاه مدت بوده است .ناکامی بزرگتر این اصالحات ناکافی بودن آنها در جواب به
تقاضای افؽانها برای تقلیل ویا توقؾ حمالت شبانه است که مکررا از طرؾ حامد کرزی ،رئیس جمهور افؽانستان ،اظهار
گردیده.

آیا عملیات شبانه ارزش کاری دارد ؟
توزین دست آورد ها با هزینهء هنگفت حمالت شبانه بدون موجودیت شفافیت و شواهد کمکی بسیار مشکل است .واضح
است که تؽییرات جزیی و زودگذر تاکتیکی در عملیات شبانه ناکافی بوده و نمی توانند با نارضایتی از اصل عملیات مقابله
نمایند .اگر چه بهبود قابل مالحظه یی در اجرای عملیات بمیان آمده ولی قهر مردم ناشی از افزایش در تعداد حمالت
رضائیت از این اصالحات را تحت الشعاع قرار داده .با توجه به مخالفت شدید مردم و ادارهء افؽانستان دوام عملیات به
سرعت فعلی محتمل بنظر نمی رسد .درحالیکه گروپهای شورشی تندرو تهدید بزرگی به تامین حقوق بشر و امنیت در
افؽانستان محسوب می گردند ،ارزش انسانی ،سیاسی و ستراتیژیکی مسایلی که توسط این راپور به تصویر کشیده میشود
سوالی را مطرح میسازد که آیا اتکای مفرط بر عملیات شبانه در طویل المدت بهترین راه برای مقابله با این تهدید است؟
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

این راپور بخشی از (ابتکار پالیسی منطقوی) بنیاد جامعه باز ( )OSFبرای افؽانستان وپاکستان می باشد .ابتکار پالیسی
منطقوی مسایل کلیدی سیاسی در افؽانستان و پاکستان را ،بشمول تلفات ملکی و بازداشت ها بر اساس اختالفات نظارت
مینماید )OSF( .یک موسسهء ؼیر دولتی است که برای ایجاد دیموکراسی فعال و بردبار در کشور هاییکه دولت شان
جوابده به مردم آنست ،کار مینماید .در سطح محلی )OSF( ،ابتکاراتی را در عرصهء بهبود عدالت ،تعلیم و تربیه ،صحت
عامه و رسانه های آزاد عملی مینماید.

دفتر ارتباط ( )TLOیک موسسهء ؼیر دولتی افؽان است که میخواهد حاکمیت محلی ،امنیت و ثبات از طریق تماس و
هماهنگی سیستماتیک با ساختارهای عنعنوی ،جوامع محلی و گروه های جامعهء مدنی بهبود یابد .دفتر ارتباط در چهار
ساحهء کاری یعنی ریسرچ ،استحکام صلح ،عدالت و معیشت سازی کار مینماید .پروژه های دفتر ارتباط در ساحات کاری
فوق از طرؾ تمویل کنندگان مختلؾ ؼیر دولتی و سکتورهای دولتی ،موسسات بین المللی و نهاد های مختلؾ تمویل
میگردند.

مقدمه
استفاده از حمالت شبانه در افؽانستان به مقطع بحرانی رسیده است .افزایش چشمگیر در وقوع این نوع عملیات ،که دایما
سبب نا خوشنودی جوامع افؽانی بوده است ،قهر افؽانهارا به اوج خود رسانیده است .تظاهرات مردم بعد از اینگونه
عملیات که گاهی بسیار بزرگ واؼلب خشونت آمیزبوده اند در اعتراض به حمالت شبانه که آسیب های ؼیر نظامی را در
بر داشته اند به یک امر عادی تبدیل شده .بطور مثال ،به تعقیب عملیات شبانه در والیت تخار که چهار کشته بجا گذاشت
بیشتر از دو هزار افؽان در تظاهرات بر ضد آن اشتراک ورزیدند که چند روز دوام داشت و طی آن تالش گردید تا به
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یک قرارگاه نظامی بین المللی نیز حمله ور شوند.
حمالت شبانه چنان با نظرخشم و دشمنی دیده میشوند که حتی یک حمله ء شبانه در یک منطقه می تواند به اندازه کافی
سبب تخریب سایر تالشها برای جلب اعتماد مردم شود .یک مطالعه جداگانه توسط بنیاد جامعه باز دریافت که عملیات
شبانه رول بزرگی را در توجیه خصومت افؽانها بسوی نیروهای بین ا لمللی بازی میکند 8 .راپور همچنان واضح
ساخت که خشم ناشی از عملیات ،خوشبینی در مورد تالش های نیروهای ایساؾ و ایاالت متحده برای تقلیل تلفات ملکی و
نیت نیک شان برای ایجاد صلح و ثبات را تحت شعاع خود قرار داده است.

حمالت شبانه در بعضی موارد نا مشروع وحتی از جملهء اعمال جنایی تلقی شده اند .طی مطالعهء که در بارهء
ستراتیژی پولیس محلی توسط موسسهء ارتباط انجام یافته باشندگان پنج یا شش والیت سروی شده حمالت شبانه را بد
ترین جنایاتی دانسته اند که جامعهء آنها به آن مواجه شده است 9.چنانچه یک مرد ننگرهاری طی مصاحبه در این مورد
اظهار داشت "آنها ادعا دارند که ضد تروریست هستند اما کاری که می کنند خود ترور است چون تروریزم را پخش کرده
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و خشونت بار می آورد".
این روش یک معضل را برای نیروهای نظامی بین المللی ایجاد میکند ،درحالیکه آنها عدم محبوبیت حمالت شبانه وخطر
از دست دادن حمایت مردم عام را درک می کنند ،این حمالت را به عنوان یک جز اصلی از ستراتیژی نظامی خود
میبینند .آنها استدالل میکنند که حمالت شبانه موثر ترین راه برای از بین بردن شبکه های تروریستی و با کمترین
خطربرای نظامی ها و کمترین تلفات ملکی می باشد .بعالوه حمالت شبانه را میتوان با استفاده از تعداد کمی ازنیروهای
بین المللی انجام داد ،که عامل مهمی در صرفه جویی انرژی رزمی بحساب می آید.
در نتیجه قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در خواست بعضی نهادها (بشمول دفتر ارتباط و  ) OSFرا برای تقلیل ویا
توقؾ حمالت شبانه رد کرده در عوض روی تؽییرات تکتیکی در عملیات که ممکن بتوانند جوابگوی شایعترین شکایات
باشند ،تمرکز نمودند .راپور هذا موثریت این ستراتیژی جوابیه را به تحلیل می گیرد.
طی یک ونیم سال گذشته نیروهای آیساؾ قدم هایی در جهت تؽیر ویا محدود کردن حمالت شبانه برداشته است .رهنمود
های کلیدی که از فبروری سال  0202بدینسو روی پالیسی حمالت شبانه اثر گذار بوده قرار راپور ( ) OSFو دفتر ارتباط
شامل ذیل است :





رهنمود تاکتیکی مختص به عملیات شبانه که در جنوری سال  0202صادر گردید ،با نسخه طبقه بندی نشده در
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فبروری سال .0202
تجدید یک رهنمود تکتیکی در باره کاهش تلفات ملکی در آگست سال  0202پخش گردید (بخش طبقه بندی
ناشده صادر نگردید)
رهنمود تاکتیکی دیگر مشخصا درباره حمالت شبانه در دسمبر سال  0202صادر گردیده (نسخه طبقه بندی
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ناشدهء ان صادر نگردیده)
تجدید یک رهنمود تکتیکی در باره کاهش تلفات افراد ملکی در حمالت شبانه در  0جوالی سال 0200
صادرگردید (نسخه طبقه بندی ناشدهء آن صادر نگردیده)

رهنمود های فوق با هدایات بیشتری که وقتا فوقتا به نیروها ابالغ گردیده ،همراهی شده اند .رهنمود دیگری که آنهم به
حمالت شبانه اختصاص یافته عنقریب به نشر می رسد.
این راپور ،که به اساس مطالعهء سال  ) OSF( 0202و دفتر ارتباط استوار است  13دست آورد های اصالحات فوق را،
با در نظر داشت ازدیاد در تعداد حمالت ،ارزیابی مینماید .راپور هذا بحیث یک تحلیل پالیسی تقدیم میگردد ،نه یک
سروی تحقیقاتی .معهذا در این تحلیل از محتویات ریسرچ ( ) OSFو دفتر ارتباط که در سالهای  0222و  0202روی
حمالت شبانه ،نظارت بر تؽییرات در پالیسی و تشریح چند مورد از تازه ترین حمالت بصورت نمونوی ،صورت گرفته
بود استفاده شده است .در فاصله بین اکتوبر  0202و جوالی  0200بیشتر از 00مصاحبه با بزرگان جوامع ،شاهدان
واقعات ،وقربانیان حمالت شبانه در والیت ننگرهار ،کندهار ،پکتیا ،ارزگان ،کندز،کنر ،و لؽمان انجام شده است.
برعالوهء جلسات منظم با مسئولین نیروهای بین المللی بحیث بخشی از نظارت بر حمالت شبانه ،به تعداد  2مصاحبه با
مامورین و مشاورین نیروهای بین المللی که در پالنگذاری ،اجرا و نظارت عملیات رول داشتند ،صورت گرفت.
همچنان  8مصاحبه با ناظرین مستقل ملی و بین المللی نیز انجام یافت.

این راپور شامل  3بخش میباشد .بخش اول موضوع تاثیرات تؽیراتی را بررسی می کند که بعد از راپور اخیر باالی
هدؾ گیری ،که شامل دقت و قانونی بودن حمالت شبانه میگردد ،بمیان آمده است .بخش دوم موضوع تالش ها برای مد
نظر گرفتن شکایات در مورد صدمه به افراد ملکی را که شامل کاهش تلفات ملکی ،عوامل صدمه به افراد ملکی و
موثریت طرق حسابدهی می باشد ،بررسی میکند .
بخش اخیر موضوع تالش های آیساؾ و قوای ایاالت متحدهء امریکا در مورد پاسخ به تقاضاهای وسیع مردم افؽان
درباره توقؾ ویا کاهش حمالت شبانه ،وموضوع کنترول بیشتر حکومت افؽان ،و احترام به حساسیت های کلتوری و
مذهبی افؽانها را بررسی میکند .

انتخاب اهداؾ
در راپور گذشته ( )OSFو دفتر ارتباط شکایات متعددی در مورد عدم دقت در حمالت شبانه ،که منجر به هدؾ گرفتن
افراد بیگناه ملکی و خانه های شان شده ،بمالحظه رسید .یک پیشرفت قابل توجه بعد از راپور های قبلی این است که
راپورهای کمتری در مورد اشتباه در هدؾ گیری وجود داشته است .بسیاری ازافؽانهائیکه مصاحبه کرده اند گفتند که
حمالت شبانه بطور وسیع مخالفین را هدؾ قرارداده اند.
باوجود این قدم نهایت مثبت ،افؽانها هنوزهم بدین باور اند که حمالت شبانه مردم بیگناه را هدؾ قرار میدهد  .این ادعا
عاری از حقیقت نیست زیرا آیساؾ تالش میکند که حمالت شبانه را افزایش بدهد و دایرهء وسیعتری را به دور مخالفین
هدؾ قرار دهد که سبب وسعت ستراتیژی هدؾ گیری شده و در نتیجه افراد ملکی بیشتری که ارتباط سطحی با شورشیان
دارند هدؾ قرار گرفته و بازداشت میشوند .برعالوه توقیؾ های جمعی  ،مثال تمام مردان جوان یک خانواده که سالح
حمل کرده می توانند ،و یا بازداشت تمام افراد ذکور قریه در ساحهء عملیات ،تالش آیساؾ را که می خواهد نشان دهد که
عملیات دقیق بوده و هدؾ به اساس راپور موثق استخباراتی انتخاب شده ،زیر سوال می برد.

 .Aاستخبارات و هدؾ گیری حمالت شبانه در مجموع بهبود یافته
طی سالی که گذشت دقت معلومات استخباراتی و هدؾ گیری که یکی از شکایات عمده محسوب می گردید ،بهبود یافته
است .حال آیساؾ ادعا می کند که از هر  02هدؾ گیری در  8آن هدؾ خود را بدست می آورد 14 .باوجود یکه آمار در
مورد دقت حمالت سالهای گذشته در دست نیست ،ناظرین و تحلیل گران مستقل که اینگونه واقعات را بررسی میکنند
دریافته اند که قرار روایت ها دقت حمالت شبانه بهتر شده است  .آقای داود زی ،رییس دفتر رئیس جمهور کرزی طی
مصاحبهء که در ماه می  0200انجام داده بود اظهار نمود که حقیقتا هماهنگی با مقامات افؽانی سبب کاهش اشتباهات و
15
تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت شبانه گردیده است .
این بهبود ی ممکن از سبب استفادهء وسیعتر از طیاره های کشفی ،واحد های حمایتی هلیکوپتر ،وسایل استراق سمع وسایر
وسایل استخباراتی که قبال در عراق استفاده می گردید ،حاصل شده باشد16.ازدیاد نیروهای عادی و خاص طی سال 0202
نیز عاملی برای محدود کردن حرکات و شبکه های مخابراتی نیروهای شورشی و برتری استخباراتی نیروهای بین المللی
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انگاشته می شود .مزید برین راپور ها نشان میدهد که تعداد معلومات دهنده ها نیز افزایش یافته است.
شواهد جمع اوری شده توسط ( )OSFو دفتر ارتباط نشان میدهد که مردم متوجه شده اند که دقت هدؾ گیری ها زیاد تر
شده 18 .یک زمیندار ساکن در میرویس مینهء شهر کندهار با وجودی که خود بطور اشتباهی آماج حمله قرار گرفته بود
میگوید که دقت حمالت بیشتر شده  .او گفت "من فکر میکنم که اکثرا خانه هایی مورد حمالت شبانه قرار می گیرند که
طالبان در آن موجود باشند ،اما بعضا مردم عادی هم کشته میشوند" 19 .بعضی از مصاحبه شوندگان که خانه های شان
مورد حملهء شبانه قرار گرفته بود قبول کردند که علتی برای وقوع حمالت وجود داشته ،مثال حضور مهمان ناشناخته

در خانه که ممک ن از جملهء مخالفین بوده ،حضور اقاربی که تبلیػ ضد دولتی می کردند در خانه ،اعاشه و اباتهء
شورشیان و یا تماس گرفتن با افراد شورشی طی چند روز یا هفتهء قبل از عملیات.

 .Bباوجود پیشرفت ها ،اشتباهات هنوز هم صورت میگیرد
باوجود بهبودی در کیفیت اطالعات استخباراتی حمالت شبانه ،اشتباهات هنوز هم صورت میگیرد .آیساؾ میگوید در ٪02
از حمالت شبانه نتوانسته اند فرد مورد نظر را دستگیرکنند شاید به دلیل اینکه آن شخص یا فرار کرده و یا هدؾ اشتباه
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بوده است.
یک تعداد تلفات مشهود ملکی در جریان حمالت شبانه واقع شده که ظاهرا به اساس اطالعات نادرست استخباراتی صورت
گرفته اند  21طور مثال در  00می  0200یک سرباز پولیس ملی و خواهر زاده اش که  00سال عمرداشت هنگامی کشته
شدند که خانه اش اشتباها مورد حمله قرار گرفت 22 .در دسمبر  0202یک پدر و پسر جوانش در ولسوالی سرخرود
والیت ننگرهار کشته شدند .قرار اظهارات فامیل آنها اشتباها به جای کسی دیگری کشته شدند (آیساؾ هرگز قبول نکرد
که هدؾ اشتباه شده وهیچ ثبوتی هم در زمینه ارائه نکرد) 23 .درعین واقعه به پسر دومی در محل واقعه برخورد زشت
صورت گرفت و سپس برای یک شب وروز توقیؾ گردید .موصوؾ بعدا بدون دانستن جرم خویش رها گردید .افسر
تحقیق به او گفت که تمام واقعه صرفا یک اشتباه بوده و بس.
با آنکه تالشهای جدی در بهبود اطالعات استخباراتی میتواند جلو این اشتباهات را بگیرد بازهم بروز چنین اشتباهات به
سبب روال روز افزون عملیات اجتناب ناپذیر است .وجود میکانیزم شفافیت وحسابدهی بسیار مهم و الزمی است تا افراد
ملکی بتوانند چنین وقایعی را بیان نمایند.

 .Cهدؾ گیری وسیع سبب دستگیری افراد ملکی بیشتری میشود
در حالیکه افراد ملکی بعضا دلیل حمله بخانهء خودرا می دانند و اظهار می کنند ،ولی این بدان معنی نیست که این حمالت
قانونی هستند .ازدیاد فشار بخاطر افزودن تعداد حمالت شبانه و فعالیت های ناشی از آن سبب هدؾ قرار گرفتن افؽانهای
بیشتری میشود .یک مامور اسبق وزارت خارجه می گوید " قوماندانها زیر فشار استند که برای حمالت هدؾ بیابند
بخاطریکه انجام عملیات بیشتر نشانهء موفقیت شمرده میشود"  24در نتیجه حمالت شبانه ؼالبا سبب توقیؾ افرادی شده
که قوانین بین المللی آنها را محارب نمی شمرد ،مانند افراد متهم به اعاشه و اباتهء شورشیان و یا کسانی که اطالعات
تصادفی در مورد فعالیت آنها دارند .حمالت شبانه افراد بیگناهی را که در صحنه حاضر هستند و مستقیما در فعالیت های
خصمانه اشتراک ندارند از یکسرهدؾ قرار میدهند .

عملیات شبانه عاملین اعاشه و اباطهء شورشیان را هدؾ قرار میدهد
در چندین مورد مردم ملکی شکایت داشتند که به سبب تهیهء ؼذا و سرپناه (خواه بصورت جبری و یا داوطلبانه) برای
شورشیان هدؾ حملهء شبانه قرار گرفته اند .یک زمیندار  00ساله ساکن میرویس مینهء شهر کندهار که همراه با برادر،
پسر و چند مردی که در مهمانخانهء شان حضور داشتند توقیؾ شده بود گفت " در آخر آنها به من گفتند که شما طالب
نیستید مگر با طالبان ارتباط دارید .طالبان هر وقت در مهمانخانه شما استند وشما به آنها ؼذا و کمک میدهید"  25نامبرده
بعد از چند روز رها گردید.
مرد دیگری که در ماه اکتوبر در والیت کندز توقیؾ شده بود گفت که امریکایی ها از او در بارهء حمایتش از طالبان و
معلوماتیکه در باره آنها دارد می پرسیدند .وی اظهار داشت "آنها بمن گفتند که تو از طالبان حمایت میکنی و به آنها ؼذا و
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سرپناه تهیه میکنی .به همین دلیل ترادستگیر کرده ایم و برای تحقیق و بازجویی بیشتر با خود میبریم"

مخالفین از خانه های ملکی بحیث پناهگاه و منبع ؼذا و رهایش استفاده میکنند که این عمل درنتیجه ازدیاد فشار نیروهای
بین المللی باالی مخفیگاه های آنها بیشتر شده است .نیروهای بین المللی از ین موضوع آگاهی دارند مگر بازهم مایل
هستند همه مردان حاضر در خانهء مورد هدؾ را که توان جنگیدن دارند دستگیر نمایند ،در حالیکه همهء شان متهم به
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شورشی بودن نیستند.
بسیاری کسانی که بخاطر تهیهء ؼذا و جای به شورشیان دستگیر شده بودند گفتند که چون طالبان در منطقهء شان تسلط
دارند ،آنها چارهء دیگری نداشتند .مردی که در اکتوبر  0202در کندز دستگیر شده بود گفت " مطمینا  ٪29مردم به
طالبان ؼذا میدهند .هر کسی به طالبان ؼذا میدهد بخاطریکه آنها زور دارند .آنها به خانه های مردم مختلؾ میروند .آنها
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گاهی از آمدن خود اطالع میدهند و گاهی بی خبر می رسند".
مرد دیگر یکه در جریان یک حمله شبانه در ولسوالی ؼورک کندهار برای  02روز توقیؾ شده بود گفت "بشما می گویم
که تمامی ولسوالی ما تحت کنترول طالبان است .در آنجا حکومت ویا امریکایی ها وجود ندارند .ما مجبوریم با طالبان در
ارتباط باشیم .ما برای رسیدگی به دعوی خویش به محاکم طالبان مراجعه می کنیم زیرا ما از شهر کندهار دور هستیم.
طالبان به خانه های مردم میروند و به زور ؼذای چاشت وشب خودرا میگیرند .اگر کسی به آنها ؼذا ندهد به مشکل مواجه
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میشود".
اکثر مردم ملکی در بین دو طرؾ گیر مانده اند .آنها چاره ای جز معامله با طالبان ندارند ولی این کار سبب مواجه شدن
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شان با حمالت شبانه میشود .

حمالت شبانه مردم ملکی را که معلومات تصادفی در بارهء شورشیان دارند هدؾ قرار میدهد
در بعضی از قضایا مردم ملکی نه بخاطر تهیهء ؼذا و پناه گاه برای مخالفین ،بلکه به سبب تصور نیروهای بین المللی
مبنی بر اطالعات آنها در بارهء فعالیت های شورشیان توقیؾ شده اند .روال فعلی بازداشت ها نشان میدهد که عامل
بسیاری از حمالت شبانه صرفا جمع آوری معلومات استخباراتی بوده است.
گاهی افراد بخاطری توقیؾ شده اند که روابط فامیلی و یا قومی خود با مخالفین را حفظ کرده اند ویا در ساحه یی زندگی
میکنند که فعالیت های مخالفین در آنجا زیاد است ویا در آنجا از آنها حمایت میشود .بسیاری این افراد بعد از چند روز
بدون کدام اتهامی آزاد میشوند ظاهرا بعنوان اینکه روابط سطحی با گروپ های شورشی داشته اند .تعدد این شکایات
نگرانی هایی را بار می آورد که مردم ملکی صرؾ به سبب شناخت و یا تماس تصادفی با شورشیان هدؾ قرار میگیرند
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نه به سبب متهم بودن به اشتراک مستقیم در گروپ های جنگجویان.
مصاحبه با مسولین نظامی و تحلیل گران نشان میدهد که بعضی از این عملیات بخشی از ستراتیژی شبکوی به هدؾ
گرفتاری رهبران مخالفین می باشد .چنانچه یکی از مسئولین نظامی امریکا که عضویت هیات ارزیابی و صدور اجازهء
حمالت شبانه را هم داشت توضیح داد " اگر نمیتوانید شخص مورد نظر را دستگیر کنید ،کسی را بازداشت کنید که اورا
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می شناسد".
دلیل دیگریکه میتوان شک کرد که بیشتر حمالت شبانه به خاطر جمع آوری معلومات استخباراتی صورت می گیرد ،تعداد
این حمالت است .یک مسئول نظامی که در حمالت شبانه اشتراک دارد به ( ) OSFگفت که تعداد کمی از قوماندانان
متوسط تا بلند پایهء طالبان در ساحه هستند و این به هیچ وجه اجرای بیش از  02حمله (بصورت اوسط) در یک شب را
در افؽانستان توجیه نمی نماید .او اظهار داشت که اکثر قوماندانان متوسط و بلند پایهء طالبان که تا هنوز زنده اند ممکن
در پاکستان باشند .م سئولین میگویند که نظامیان میدانند افرادی را که مورد حمله قرار میدهند مخالفین نیستند بلکه ممکن
در مورد فعالیت های مخالفین چیزی بدانند .این بدان معنی است که جنگجویان پایین رتبه نیزحاال مورد حمله قرار

میگیرند .این موضوع سوالی را مطرح میسازد که آیا این یک دست آورد کافی و ضروری است تا بتواند صدمات فزیکی
و روحی را که ازین ناحیه به مردم ملکی دور و پیش وارد می گردد توجیه نماید ؟
این توضیحات با مشاجرهء عده ای از مسئولین نظامی روبرو گردید که با ( )OSFمصاحبه کردند .بعضی از تحلیل گران
و مشاورین نظامی اذعان کردند که عملیات شبانه مانند گذشته فرماندهان متوسط و بلند رتبه طالبان را ضربه می زنند.
آنها ادعا میکنند که تعداد زیاد این فرماندهان باقی مانده اند چونکه مخالفین قوماندانان خودرا زود بزود تبدیل میکنند،
بمراتب زودتر از تبدیل کردن نیروهای امنیتی افؽان .چنانچه یکی از مشاورین سابقه جنرال پتریوس اظهار کرد "امکانات
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و ذخایرآنها بیشتر از ماست".

دستگیری های وسیع و عملیات "تصفیوی" گسترده
بیشتر کسان مصاحبه شونده از حمالت شبانهء سخن گفتند که در آن واحد چندین حویلی ،و بعضا تمام قریه را شامل می
گردید 34 .بطور مثال قوت های خاص امریکایی و اردوی ملی عملیات شبانهء بزرگی را در ماه اکتوبر  0202در قریهء
اتمانزی مربوط ولسوالی قول تیپهء والیت کندز براه انداختند که منجر به دستگیری حدود  82الی  022نفر گردید.
( او -اس -اؾ) در زمینه مصاحبه هایی را با یک تعداد از مردان دستگیر شده انجام داده که فشردهء اظهارات و
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شهادت شان قرار آتی تقدیم میگردد:
دست های اعضای ذکور خانواده بعد از دستگیری بسته شده و به مسجد قریه برده میشوند .تعداد  82الی  022نفر مرد و
پسرجوان از ساعت  8شب الی  3صبح روز بعد در مسجد قریه در اسارت بسر بردند .شیوه های خاصی بکار گرفته شد
تا تعدادی را برای بازجویی در تعمیر پایگاه خاص عملیاتی انتخاب نمایند .یکی از مخبرین آنها که ماسک بصورت داشت
بازداشت شدگان را از نظر می گذرانید و اشخاصی را که باید بازجویی می شدند با اشارهء انگشت به مامورین نشان
میداد .داشتن ریش ،شاریدگی لباس در قسمت شانه ها (نمایانگر حمل سالح ) و درشت و خشن نبودن دست ها (نمایانگر
دست نداشتن شخص در پیشهء زراعت) نشانه های دیگرموثر در انتخاب شخص برای بازجویی بیشتربودند .باالخره در
ختم پروسهء فوق  09تن را برای بازجویی بیشتر به پایگاه قوای امریکایی بردند که آنها نیز بعد از بازجویی باالخره آزاد
گردیدند.
مقامات حکومت محلی اظهار داشتند که عملیات مشابه شامل بازداشت ها به پیمانهء وسیع در اواخر سال  0202و اوایل
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سال  0200در سایر قریه های کندز نیز اجرا گردیده اند.
عملیات شبانهء دیگری نیز که شامل گرفتاری های گسترده بوده اند به (او-اس-اؾ)  ،دفتر ارتباط و سایر ناظرین مستقل
گذارش شده اند .بطور مثال:





نیرو های مشترک آیساؾ و افؽان قرار راپور دریکی از شبهای ماه اکتوبر  0202به قریهء موشان ولسوالی
پنجوایی کندهار داخل گردیده مردان و زنان را ازهم جدا نمودند .سپس مردها را ،که تعداد شان به  92تا  02تن
می رسید ،بخانهء جداگانه برده برای بیشتر از  00ساعت به اتهام همدستی با طالبان مورد بازجویی قرار دادند.
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در ختم بازجویی تعدادی از این مردان برای پرس و پال بیشتر به میدان هوایی کندهار منتقل گردیدند.
بنا بر گذارش یوناما و سازمان مستقل حقوق بشر در افؽانستان ،نیرو های مشترک آیساؾ و افؽان در ماه دسمبر
 0202عملیات تصفیوی توام با گرفتاری را در قریهء شاه ولی کوت والیت کندهار انجام دادند که طی آن در
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حدود  022تن مردان و پسران جوان را بازداشت نموده و برای دو روز متوالی مورد بازجویی قرار دادند.

دو سازمان نامبرده از گرفتاری و بازجویی بیش از  32تن از مردان قریهء تنگی والیت کندهار ،که تقریبا
همزمان با عملیات شاه ولی کوت صورت گرفته بود ،خبر داده اند.
مردم ملکی از اینگونه عملیات ،که شامل دستگیری های گسترده نیز می باشند ،بنام حمالت شبانه یاد می کنند در حالیکه
مقامات نظامی اکثرا آنها را عملیات تصفیوی می نامند .حمالت شبانه به اتکا به راپورهای استخباراتی برای نیل به هدؾ
یا اهداؾ خاصی اجرا می گردند و برعکس عملیات تصفیوی هنگامی صورت می گیرند که نیروی نظامی بین المللی
راپور موثق استخباراتی الزم برای حمالت شبانه نداشته و از طریق عملیات تصفیوی در صدد شناسایی جنگجویان و
فعالیت های دشمن برایند .بطور مثال نیروهای نظامی بین المللی از حضور شورشیان در قریه یا محل خاصی و یا
استفادهء آنها از محل برای ساختن بمب ها و سایر امور نظامی مطلع میشوند ،ولی اطالع دقیق از محل اختفا یا هویت
افراد دشمن در دست نمی داشته باشند .در آنصورت ناچارند به عوض حمله به هدؾ مشخص ،جستجو در یک قریه و یا
ساحهء خاصی را اجرا نمایند .برای این منظور قریه یا ساحه را محاصره نموده راه های مواصالتی را بسته و تعداد
زیادی عساکر را بداخل می فرستند تا به جستجوی خانه بخانه و پرس و جو از اهالی بپردازند.
عملیات تصفیوی شاید چند ساعت و حتی چندین روز دوام یابد و یا در جریان روز و یا شب اتفاق بیافتد.
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اینکه کدام نوع عملیات را حمالت شبانه و کدام را عملیات تصفیوی بنامیم آنقدر مهم نیست .مهم اینست که راپورهای
استخباراتی که این عملیات به اساس آن صورت گرفته دقیق بوده و یا سبب اذیت ،آزار و گرفتاری بیجای افراد بی گناه
گردیده است.
راپورهای استخباراتی هرقدر گنگ و دارای دقت کمتر باشند عملیات متکی بر آن به همان پیمانه ؼیر دقیق و باعث نقض
حقوق عامه بوده سواالت جدی حقوقی و خشم و انزجار جوامع افؽانی را بار خواهند آورد .در اکثر موارد عملیات
تصفیوی متکی بر استخبارات عام تر بوده و بنائا اهداؾ را مورد پیگرد کمتری قرار میدهند .همچنان واضح نیست که آیا
اصالحات در طرزالعمل های تاکتیکی حمالت شبانه در مورد عملیات تصفیوی نیز مرعی االجرا بوده میتواند یا خیر.

نگرانی های حقوقی (قانونی) :ازدیاد عملیات شبانه خطر هدؾ گرفتن و گرفتاری ملکی ها را می افزاید
الف) عملیات باید جنگجویان و یا کسانی را که مستقیما در خشونت ها دخیل هستند مورد هدف قرار دهند.
اجرای اعمالی که فوقا ذکر گردید احتمال میدهد که نیروهای بین المللی تعریؾ کلی و نه چندان دقیق خودرا از "محاربه"
ویا کسانی که مستقیما در خشونت و جنگ دخیل هستند ،دارند که این موضوع سبب هدؾ قرار گرفتن افراد ملکی  ،که
مطابق به قانون بین المللی باید حفاظت شوند ،میگردد.
نیروهای بین المللی حمالت شبانه را جز فعالیت های اردو می شمارد ،نه پولیس .بنابران آنرا تابع قانون بین المللی بشری
می شمارد .این قانون در حالیکه به اردو حق استفادهء قوت نظامی بیشتر نسبت به پولیس را می دهد ،حمله به افراد و
اهداؾ ملکی را ممنوع قرار میدهد .این بدان معنی است که نیروهای بین المللی باید چنین عملیاتی را صرؾ در مقابل
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اهداؾ نظامی قانونی ،جنگجویان و ملکی هایی که مستقیما در جنگ دخیل هستند ،اجرا نمایند.

بحث هایی در مورد تعریؾ دقیقی از دخالت ملکی در جنگ (دی-پی-اچ) در جریان است .با وجود این کمیتهء صلیب
سرخ بین المللی ( آی-سی-آر-سی) و سایر نهاد های حقوقی بین المللی به این باورند که (دی-پی-اچ) یا دخالت ملکی ها
در خشونت به اعمالی اطالق میگردد که مستقیما سبب مرگ ،جراحت و یا ضیاع دارایی ها گردد 41 .بنا بر تعریؾ فوق
اعمالی که ؼرض تقویت و پشتیبانی از جنگ ،از قبیل سیاسی ،مالی و یا تبلیؽاتی انجام می پذیرند شامل تعریؾ (دی-پی-
اچ) نمی گردند.
ؼیر نظامیانی که در مورد شورشیان اطالع دارند و یا برایشان ؼذا و سرپناه تهیه می کنند دخالت مستقیم در جنگ ندارند.
مطابق قانون بی ن المللی ایشان در عملیات ،بشمول حمالت شبانه ،مصئونیت داشته و نبایدهدؾ واقع گردند.
اکثر افراد ملکی می گویند که عمال تهدید و مجبور میشوند تا به یاؼیان کمک تهیه نمایند که این دلیل دیگری برای عدم
شمول اینگونه افراد به کتگوری دخالت ملکی در جنگ (دی-پی-اچ) می باشد .در چنین حاالتی همکاری با شورشیان به
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مثابهء دفاع از خود بوده و نباید اساسی برای پایمال شدن حقوق کسی گردد.
حتی اعمالی چون پشتیبانی نقدی یا جنسی از شورشیان که تحت قوانین افؽانی جرم شمرده میشوند ،نباید به سطح جرایم
شامل (دی-پی-اچ) ارزیابی گردند .در چنین مواردی اردو نباید جایگزین مراجع عدلی گردیده به دستگیری ها و بازجویی
بپردازد .تعقیب متهمین به چنین جرایمی به عهدهء مراجع جنایی و عدلی سپرده شده مطابق معیارهای قبول شده اجرا
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گردد.
اگرچه معلوماتی که ممکن بعضی افراد ملکی در مورد جابجایی قوت ها و فعالیت های شورشیان داشته باشند در ذات خود
دارای ارزش زیادی می باشند ،بازهم دارندهء آنها را نمی توان متهم به شمول مستقیم در خشونت و جنگ نمود .در اختیار
داشتن معلومات به اصطالح ؼیر فعال نباید سبب گردد تا مقرره ای برای محکوم نمودن مالک آن در سطح (دی-پی-اچ)
ایجاد و اعمال گردد 44 .افرادی که صرؾ چنین معلوماتی را دارا بوده و در فعالیت های محاربوی مستقیما دست نداشته
باشند بازهم افراد ملکی شمرده شده و هدؾ ساختن آنها در عملیات نظامی ؼیر قانونی میباشد.
مصاحبه با مقامات نظامی ومردم ملکی نشان میدهد که یکی از دالیل عملیات نظامی جمع آوری معلومات استخباراتی می
باشد .با وجود این عدم شفافیت در مورد صدور امر عملیات شبانه و طرز اجرای آن ارزیابی اینکه فعالیت های آن چند
بار از حد خود گذشته و بعوض جمع آوری اطالعات به فعالیت های ردیؾ دوم چون هدؾ قرار دادن و گرفتاری ها
پرداخته ،شده است .اینکه در طی تعداد زیاد حمالت شبانه و تصفیوی افرادی دستگیر شده اند که ارتباط سطحی و یا
معلومات تصادفی در مورد یاؼیان داشته اند نگرانی هایی را ایجاد نموده که نیروهای بین المللی با استفاده از قوت نظامی
افراد ملکی را نه بخاطر اشتراک شان در محاربه ،بلکه صرؾ بخاطر کسب معلومات استخباراتی و نظامی از اوشان
بازداشت مینمایند.
شکی نیست که بازجویی از افراد محارب و حتی ملکی در موارد مربوط به جنایت و آشوبگری باید صورت گیرد ولی
45
مهم اینست که طرق و وسایلی که به این منظور بکار گرفته میشوند باید مصئون و مطابق به اصول مدنی باشد.
نوع و شدت نیرویی که در عملیات شبانه بکار گرفته میشود ،خاصتا استعمال کشنده ترین سالح هایی که در تعلیم نامه
های نظ امی مجاز می باشند ،به هیچوجه برای دستگیری افراد ملکی که در جنگ مستقیما دخالت نداشته و تهدید فزیکی
برای نیروهای بین المللی محسوب نمی گردند ،ضروری نمی باشد .به عوض آن نیروهای بین المللی باید از راه ها و
وسایلی استفاده نمایند که زیان کمتر وارد آورده و در تضاد با معیارهای تحدید استعمال نیرو نباشد.

ب) بازداشت به پیمانهء وسیع دقت در تشخیص مجرمین را از بین برده و منحیث مجازات جمعی تلقی میگردد

در پهلوی مسایل فوق ،بازداشت های به پیمانهء وسیع در پی عملیات تصفیوی ،نگرانیهایی را در مورد بروز اشتباهات
جدی در تشخیص مجرمین اصلی ایجاد مینماید .ایجابات امنیتی گاهی سبب می شوند که عده ای تصادفا و یا در طی
عملیات بازداشت گردند ،اما عملیاتی که طی آن افراد ملکی ،که در خشونت و جنگ درگیر نبوده اند ،صرؾ به منظور
بازجویی هدؾ تعقیب و بازداشت واقع شوند عمل ؼیر انسانی ،سلب ؼیر قانونی آزادی و مؽایر مادهء سوم هر چهار پیمان
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(کنوانسیون) ژنیو دانسته میشود.
مطابق قانون بین الملل بازداشت ها بصورت منفرد صورت می گیرند نه در طی مجازات گروهی ،روی حدث و گمان و
یا از روی تبعیض 47 .بازداشت افراد ملکی به اساس محل سکونت ،سن ،جنسیت ،ملیت و قومیت بیجا و تبعیض آمیزو
مؽایر مادهء سوم می باشد که مصرانه خواهان رویهء انسانی با افراد ملکی ،صرؾ نظر از تفاوت های نژادی ،مذهبی،
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محل تولد و سایر مشخصات می باشد.

پوشش وسیع عملیاتی ،پذیرش اصالحات مثبت را محدود میسازد
وسعت دامنهء عملیات شبانه نه تنها شناخت و پذیرش تاثیرات اصالحات در عملیات را محدود میسازد بلکه برداشت عموم
را از اینگونه عملیات بصورت فزاینده منفی تر میسازد .باوجود مثالهایی که مصاحبه شوندگان از خانه های که بصورت
دقیق هدؾ عملیات قرار گرفته بودند (به سبب حضور و یا عبور شورشیان در آنها) میدادند ،نمی توانستند قهر و ؼضب
خودرا به خاطر اینکه احتماال تمام افراد ذکور ساکن در آنها بازداشت شده بودند ،پنهان نمایند که این قهر خوشبینی بخاطر
افزایش دقت در هدؾ گیری و اجرای عملیات را کامال تحت الشعاع قرار داد.
برای شرح بیشتر مثال مرد ننگرهاری ایرا می آوریم که از عملیات شبانه ای که در اواخر  0202در ولسوالی شیرزاد این
والیت صورت گرفته بود سخن می گفت .به گفتهء این مرد عالوه بر قوماندان طالب که هدؾ عملیات بود ،تعدادی مردم
ملکی نیز در جریان عملیات جان خودرا از دست دادند" .راپور آیساؾ در زمینه دقیق بوده است و شخص مورد هدؾ یک
شورشی بود ،اما نصؾ افرادی که در خانهء مورد نظر حضور داشتند ملکی بودند .خانهء مذکور متعلق به یک فرد ملکی
بود (نه به مال داود) که افراد طالبان جبرا در آن داخل شده بودند" 49 .شکایت افؽان ها بیشتر روی پراگندگی اینگونه
عملیات متمرکز است" .اگر من جرمی را مرتکب شده ام ،آنها باید با من معامله نمایند .ضرورت به اذیت کردن مادر،
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خواهر و یا طفل من وجود ندارد".
اکثر کسانی که بخاطر داشتن معلومات در بارهء طالبان ویا حضور در محل مورد هدؾ عملیات بازداشت شده اند (ولی
خودشان مورد هدؾ نبوده اند) بداخل یک هفته دوباره رها شده اند .در چنین مواردی مردم ملکی گمان می برند که
عملیات بر اساس معلومات ؼلط استخباراتی انجام یافته ،که این موضوع کوشش نیروهای بین المللی برای نشاندادن تالش
های شان برای دقت در عملیات ؼرض جلوگیری از تلفات و آزار افراد ملکی را بی اثر میسازد.
تالش های آیساؾ برای محدود نشاندادن عملیات شبانه ،دقت در عملیات و اجرای آن به اساس راپورهای دقیق استخباراتی
عموما تحت الشعاع بازداشت های دسته جمعی طی یک عملیات ؼیر دقیق و بازجویی از تمامی افراد ذکور قریه جات،
قرار می گیرند.
در مجموع ،ستراتیژی توسعهء دامنهء عملیات شبانه بصورت قابل مالحظه ای خشم و انزجار افؽانها را برانگیخته است.
برداشت کلی جوامع از حمالت شبانه اینست که مردم ؼیر نظامی عمدا هدؾ قرار گرفته و اذیت میشوند تا از اعاشه و
اباته نمودن شورشیان دست بردارند و یا هم اطالعات در مورد آنها را با نیروهای امنیتی شریک سازند .این موضوع درد
سر بزرگی را برای مردم عام ،که می دانند مقاومت در برابر خواسته های شورشیان چه عواقبی دارد ،ایجاد نموده و آنها
خودرا پامال شده بین دو قدرت متخاصم می پندارند.

ستراتیژی های عملیاتی که مطابق به آن اهداؾ عملیات به اساس خاندان و یا شبکه های قومی تعین می شوند مخصوصا
آن طبقه مردم را که به نحوی از انحا ارزش های ستراتیژیک کمتری دارند به خشم می آورند .رشته های خانوادگی در
افؽانستان نهایت قوی و پیچیده اند که بکار گیری آنها برای بازداشت به اساس خانوده خیلی خطرناک است .طوریکه یک
ژورنالیست محلی در کندهار اظهار داشت " نیروهای بین المللی باید بازداشت مردم بی گناه قریه جات را به بهانهء داشتن
روابط خانوادگی با شورشیان متوقؾ سازند زیرا اگر داشتن چنین روابطی شرط الزم برای بازداشت کسی باشد ،آنها
ن اگزیرند تمام اهالی جنوب را دستگیر نمایند چون هرفرد این مناطق به نحوی با افراد شورشیان ارتباط خانوادگی دارد.
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فردی که فعاالنه در صفوؾ شورشیان می جنگد عمو ،پسر خاله ،پسر عمه ،برادرزاده یا خواهر زادهء من است.

آسیب های ؼیر نظامیان و حسابدهی
آیساؾ استدالل می کند که حمالت شبانه تلفات کمتر ؼیر نظامیان را در بر داشته ،و به این ترتیب طریقهء درستی برای
کاهش خطرو آسیب به نظامیان را در مقایسه با استراتژی نظامی که تکیه زیادی به موضوعات سنتی مبارزه در طول
روز دارد ،می باشد .در هنگام شب ،سربازان از برتری تاکتیکی ؼافلگیری دشمن ،قابلیت دید در شب و دیگر سیستم های
نظارتی پیشرفته برخوردار بوده و می توانند بیش از پیش هدؾ را ببینید .آیساؾ ادعا می کند که این مزیت تاکتیکی مؤثر
بوده و در نایل آمدن به هدؾ با خطر کمتر آسیب رساندن به نیروهای نظامی یا ؼیر نظامیان موجود در ساحه کمک
زیادی میکند .آیساؾ استدالل می کند که از طرؾ شب تعداد کمی از ملکی ها بیرون از خانه میباشند که این خود احتمال
آسیب به جانبین را تقلیل می دهد.
با این حال ،حمالت شبانه مدت طوالنی است با تلفات افراد ملکی ،بدرفتاری در موقع گرفتاری و یا در بازداشت ،و اتالؾ
دارایی مردم مرتبط است .در بسیاری از مواد تعلیم نامهء تاکتیکی آیساؾ کوشش شده است که با تمرکز بر کاهش تلفات
ؼیر نظامیان به این انتقادات رسیدگی صورت گیرد .اگر چه بسیاری از این مقررات پیشرفت های قابل توجهی نیز داشته
اند ولی تلفات ؼیر نظامیان هنوز هم رخ می دهد ،به خصوص در نتیجه سوء تعبیرافؽانها که این عملیات را ناشی از
دشمنی علیه خود می دانند .عالوه براین ،افزایش درحمالت شبانه و هدؾ قرار دادن گسترده تر می رساند که ساالنه
هزاران نفر از ؼیرنظامیان مورد بازداشت قرار گرفته و بعضا مورد شکنجه در زندان های افؽانی قرار گرفته و نیز
صدمات سنگین مالی و عاطفی به آنها و خانواده های شان وارد میشود.

 .Dاحتیاط بیشتر ،تلفات ملکی کمتر
ناظران مستقل ،بازداشت شدگان و شاهدان حمالت ،موارد کمتری مرگ و میر وسوء رفتار را در جریان سال  0202و
نیمه اول سال  0200گزارش داده اند .نظر به گزارش سال  0222سازمان ملل متحد  29ؼیر نظامی در عملیات جستجو
وبازداشت کشته شده اند ( اکثرا در حمالت شبانه ) ،که کاهش  09در صد در سال  0202را نشان میدهد 52 .با وجود
این نظر به بیانات  UNتلفات بسیاری از حمالت شبانه باالی ؼیر نظامیان به نسبت عدم دسترسی به نواحی که حمالت
شبانه در آنجا صورت میگیرد کمتر از چیزی که هست راپور داده میشود 53 .ایساؾ میگوید که کمتر  ٪ 0ازحمالت
شبانه سال  0202تلفات افراد ملکی را درقبال داشته  54وهمچنان می افزاید که در  ٪ 92از حمالت هیچ ګلوله ای فیر
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نشده (با وجود درخواست های مکرر ,هیچ احصایه عمومی برای حمایت از این یافته ها به نشر نرسیده).
برخی از مقررات در دوتا از دستورات تاکتیکی آیساؾ توجه خاص به محدود کردن صدمه به اموال و امالک در ساحات
مورد حمالت شبانه وبه منظور جبران خساره ،موجود است .درحالی که افؽان ها هنوز در مورد خسارات مالی شکایت
دارند و میگویند که آسیب ها نسبت به قبل شدت کمتری داشته ،به طور مثال ،شکایت کمتر از منفجر کردن درها و یا تیر
اندازی از طریق سقؾ خانه ها ،و صدمهء کمتر به اموال وحیوانات وجود دارد .در برخی از موارد افراد قادر به بازیابی

اموال ضبط شده و یا دریافت ؼرامت برای آن بوده اند که درگذشته به ندرت اتفاق افتاده .با وجود این موارد جبران
خسارت به آسیب دیدگان عملیات شبانه کمتر از جبران خسارت برای انواع دیگر حوادث میباشد.

آسیب کمتر به سبب محتاط بودن جامعهء افؽانی
کاهش تلفات ملکی نه تنها به سبب احتیاط ومراقبت بیشتر آیساؾ بوده بلکه مدیون اقدامات و احتیاط بیشتر جوامع افؽانی
نیز می باشد .جوامعی که  OSFو  TLOبا ایشان صحبت داشته اند می گویند که تالش برای تؽییر رفتار خود بمنظور
کاهش خطر و خشونت های ناشی از حمالت شبانه را آؼاز کرده اند .به طور مثال ،یک بزرگ قومی از ولسوالی
خوگیانی والیت ننگرهار که شاهد بیشترین حمالت شبانه در اواخر سال  0202بود خاطر نشان کرد " :هرکسی که در
جریان عملیات شبانه از خانه بیرون می آید به ضرب گلوله کشته میشود ،بنا براین هیچ کس دوست ندارد که با دیدن
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نیروهای نظامی از منزل بیرون آید.
مرد دیگری از والیت لؽمان گفت که کاکای او توسط چره ها درعملیات شبانه در خانه همسایه زخمی شده بود ،اگر چه
زخم های کاکای او جدی هم بود ،آنها جرئت خارج شدن از منزل به منظور تداوی زخمی و یا حتی جرئت روشن کردن
خانه برای پانسمان زخم را نکردند زیرا از تجربه های گذشته آموخته بودند که در چنین حاالت مورد هدؾ قرار خواهند
گرفت 57 .حدود پنج ماه پیش در منطقه ماسیمود نیرو های نظامی آمریکایی نخست یک راکت پرتاب کردند .به تعقیب آن
در حدود  00یا  0صبح بود که اهالی منطقه از خانه بیرون آمد تا ببینند که چه اتفاقی افتاده ولی به ضرب گلوله کشته
شدند .حاال هرکس میداند که هنگام بمبارد در خانه باشند .حال مردم با این قبیل وقایع آشنا شده و می دانند که هنگام
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رسیدن امریکایی ها باید در خانه های خود بمانند.

 .Eتلفات ؼیر نظامیان به تصور قصد خصمانه از جانب آنها ،هنوزهم بوقوع می پیوندد
با وجود بهبود ودقت در طرز العمل عملیات ،هنوز هم تعداد قابل توجهی از ؼیر نظامیان کشته و مورد آسیب قرار می
گیرند .حتی با وجود تالش های زیادی برای جلوگیری از خطر به ؼیر نظامیان از این حمالت،با افزایش قابل توجه در
آنها (به خصوص در زمینه تاکتیک مخفی شدن در میان جمعیت شورشیان) ،تلفات افراد ملکی واشتباه در شناخت مجرم
ناگزیر صورت می گیرد .بازداشت یک شورشی احتمالی در یک خانهء رهایشی ناگزیر افراد بیگناه ملکی را که در آنجا
حضور دارند (بشمول اطفال و زنان) معروض به خطرات عملیات نظامی میسازد .عملیات ممکن سایر افراد محل را که
در آن نزدیکی ها بسر می برند در بر می گیرد.
حمالت شبانه ممکن وضعیت خصمانه و خاصی را ایجاد کند .وجود سالح در خانه های افؽان ها امر عادی شمرده میشود
و زمانیکه افؽان ها فکر کنند که مورد حمله قرار گرفته اند از سالح کار می گیرند .در نتیحه حتی کسانی که در هنگام
روز در مقابل حمله و بازداشت شاید مقاومتی نشان ندهند ،هنگامیکه در شب مورد حملهء مردان ناشناس قرار گیرند به
گمان اؼلب به جواب حمالت و برای دفاع از خود عکس العمل نشان میدهند ،که منجر به کشته و زخمی شدن ؼیر نظامیان
می شود .در  00فبروری  0202نیروهای ایاالت متحده پنج ؼیر نظامی ،از جمله دو زن و هشت نفر دیگررا در یک
حمله در شهر ،گردیز والیت پکتیا بقتل رسانیدند.در این حمله منزل یک پولیس ملی افؽان قرار راپوربه منظور بازداشت
مهمان او مورد هدؾ قرار گرفته بود که قبل از حمله آنجا را ترک کرده بود ,با رسیدن نیروهای بین المللی باشندگان منزل
به شمول مرد پولیس به گمان اینکه مورد حمله قرار گرفته اند از منزل بیرون دویدند 59 .نیروهای بین المللی بروی آنها
آتش کشوده هر پنج تن را همراه با دوزن که در همان نزدیکی قرار داشتند بقتل رسانیدند.
برداشتی که نیرو های بین المللی از عکس العمل مردم و خشونت در مقابل عملیات دارند به پیش گرفته اند احتمال آسیب

خصمانه ؼیر نظامیان را افزایش میدهد .مقررات و قوانین در نظام ایاالت متحده برای نیروها اجازه میدهد تا در دفاع از
خود در برابر افرادیکه مرتکب اعمال خصمانه ( به عنوان مثال شلیک گلوله بر نیرو های نظامی آنان ) و یا نشان دادن
قصد خصمانه ( چیزی کمتر از استفادهء مستقیم از زور) می شوند از اسلحهء کشنده استفاده نمایند.
به نظر می رسد که نیروی های آیساؾ بدون در نظر داشت شرایط پیچیده و ترس آورؼیر نظامیانی که خودرا تحت حمله
می یابند ،حرکات خصمانهء ایشانرا بیش از حد موجود تعبیر می کنند .درنتیجه حق استفاده از نیروی کشنده بیش از حد
را به خود داده باعث آسیب های ؼیر ضروری و قابل اجتناب به ؼیر نظامیان می شود .رفتاری که در شرایط سهل تر بی
ضرر به نظر می رسد ،به طور مثال خوابیدن در نزدیکی سالح  ، 60فرار از مهاجمین  61و یا حتی صرفا ً برامدن از
خانه درطی یک حمله شبانه  62نشانه هایی از سوی قصد در طول حمالت شبانه در افؽانستان سوء تعبیر شده مسبب
استعمال سالح کشنده میگردد .درجریان یک حمله شبانه در مارچ  0202دست دراز کردن بطرؾ تلفون موبایل از سوی
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یک مرد  80ساله که در بستر بود ،سوء قصد تلقی شد.

 .Fصدمات ؼیر کشنده که گاهی نادیده گرفته می شوند ،در حال افزایش اند
بحث ها روی صدمات ؼیر ملکی ها در جریان حمالت شبانه بیشتر باالی مرگ و میر ؼیر نظامیان متمرکز میگردند.
هرچند باید بخاطر داشت که عملیات شبانه در پهلوی مرگ و میر اثرات بسیار وخیم ؼیر مهلک را نیز دارا میباشد.
جراحات در جریان حمالت شبانه ؼالبا کمتر گزارش داده میشود چون اذهان عامه را کمتربه خود جلب کرده شواهد
کمتری از خشونت بدست می دهند.
مضافا ً تمرکز باالی تلفات ؼیر نظامیان در جریان حمالت شبانه نباید زیان های ناشی از بازداشت را که منجر به مرگ
ویا جرح نمی گردند تحت الشعاع قرار دهد .در جریان سه ماه الی  08فبروری  0200یک هزارو نهصد فرد ملکی توقیؾ
شدند که عده ء کمی از آنها در ختم این مدت در توقیؾ باقی ماندند 64 .رهایی فوری اکثریت بازداشت شدگان ممکن به
علت کمبود مدارک بوده باشد نه عدم گناه ،و یا ممکن برای اینکه تهدید قابل مالحظه ای شمرده نشده اند .با توجه به
بازداشتهای فراوان توسط نیرو های بین المللی مثالً بازداشت همه مردان یک خانه و یا تعدادی زیادی از افراد در عملیات
تصفیوی  ،چنین مینماید که بسیاری از کسان رها شده آنهایی هستند که یا هدؾ اصلی عملیات نبوده اند اما جهت اطالعات
گرفتار شده اند ،و یا به دلیل اینکه در زمان و مکان نا مناسب در ساحه حضور داشته اند .بنابران چون شفافیتی در مورد
دالیل رهایی ویا در بازداشت ماندن افراد ملکی وجود ندارد ،احتمال میرود در میان  0222تن بسیاری آنها ؼیر رزمنده
بوده باشند.
هرچند شناسایی و رهایی سریع افراد ؼیر رزمنده عالمت مثبتی است اما ارقام بازداشت شوندگان می رساند که ازدیاد
حمالت شبانه ممکن توقیؾ هزاران ؼیر رزمنده را در در طی سال در بر داشته باشد .بازداشت شدن یک تجربهء آسیب
زا می باشد ،خواه این عمل موقتا ً در ساحه باشد و یا برای مدت طوالنی در پایگاهای نظامی بین المللی و یا در
بازداشتگاه های افؽانی .سوء رفتار بشمول شکنجه در بازداشتگاه های اداره ملی امنیت افؽانستان گسترده انگاشته میشود
وقرار معلوم وضعیت در تمام بازداشتگاه های افؽانستان بسیار بد است 65 .بعضی بازداشت شدگان نمی دانند که به کدام
اتهام تحت توقیؾ قرار گرفته اند یا چه وقتی رها خواهند شد .کسانیکه حتی برای چند روز محدود بازداشت می شوند
ممکن صدمات قابل توجه مالی را متحمل شود و آنهائیکه نسبت فقدان ثبوت جرم از توقیؾ رها می شوند اؼلب مجبور به
پرداخت رشوه های هنگفت برای رهایی خویش می گردند.
ترس و عقده های روانی برای اعضای خانوادهء آنهایکه بازداشت می شوند و آنهایکه شاهد حمالت هستند قابل مالحظه
است .مرد  00ساله ای که در اپریل  0202شاهد یک حمله شبانه در خانه خود بود شرح داد که چطور مردان مسلح ده ویا
دوازده مرمی را مستقیما به سینه پسرش فیر کردند .وی با سه نفر در یک تشنابی که به سختی برای سه تن ایستاده جا
داشت پناه برده بودند و باالخره وقتی که اجازه یافتند تا از حمام بیرون آیند آنقدر ترسیده بودند که از ترس حملهء دوباره
جرات نداشتند جسد مرده پسر خود را انتقال دهند .لذا جسد را به همان حالت در اطاق رها کردند تا اینکه فردای آنشب

افراد اداره امنیت ملی جهت تحقیق قضیه سر رسیدند و جسد انتقال گردید.
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 .Gپیشرفت محدود در حسابدهی و شفافیت
افزایش حمالت شبانه همگام با تاثیرات سوءآن باالی تعداد کثیر افراد ملکی ،که باید شفافیت کامل و مسئولیت پذ یری را
همراه میداشت ،مسایلی که در گذشته دایما نقاط ضعؾ  ISAFنزد مردم بوده است ،خاصتا" در مورد انجام فعالیت های
نیرو های ویژه مانند حمالت شبانه .بنا" نیرو های امنیتی بین المللی در سال گذشته سعی نمود تا بطور عموم رسیدگی به
شکایات و تلفات ملکی ،و بخصوص تلفات ناشی از حمالت شبانه را آؼاز نماید.
نیرو های امنیتی بین المللی حمایت خود را از پیشرفت کاری کمیته پیگری تلفات ملکی ( )CCTCکه در سال 8002
ایجاد گردیده بود همراه با پروسه تحقیقات و گزارش دهی اعالن نمود .همچنان واقعاتی را که از نظر نیرو های امنیتی بین
المللی در مورد تلفات ملکی مورد شک قرار داشتند توسط تیم مشترک ارزیابی واقعات ( )JIATکه عملکرد پروسه
تحقیقات توسط یک جنرال یک ستاره ویا همتای آن ارزیابی میگردید سپرده شد .خصوصا" بررسی قضایای بحث برانگیز
و پیچیده که نیاز به بازدید از محل حادثه داشته باشد توسط تیم مشترک ارزیابی واقعات ( )JIATو دولت افؽانستان
صورت می پذیرد .این ارزیابی شامل مطالعهءابتدائی شواهد در محل حادثه ،گفت و شنود ها با نیرو های درگیر و مقامات
محلی دولت میباشد.
یک گروپ کاری تلفات افراد ملکی در مارچ  8022ایجاد گردید تا تؽیر در پالیسی عملیاتی و تکتیکی را دریافت نماید تا
به خوبی بتوانند تلفات افراد ملکی و شکایات آنها را کاهش دهند .در اواخر بهار و تابستان سال  ،8022نیرو های امنیتی
بین المللی سعی بیشتر برای ایجاد تماس های مداوام با جامعه مدنی جهانی و افؽانی را از طریق میزبانی و یا اشتراک در
کنفرانس ها نمود تا مالقات های بیشتری را با نهاد های مستقلی که در مورد دلچسپی و نگرانی دارند ،برگذار نماید.
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با وجود اینکه این همه گام های مثبت شمرده شده می توانند ،پیشرفت برای اصالح سایر جنبه های حساب دهی ناکام
گردیده ووضعیت آن حتی بدتر شده است .نیرو های امنیتی بین المللی کمتر از پیش به نگرانیهای ناظرین مستقل نسبت
افزایش تلفات افراد ملکی نسبت به گذشته پرداخته اند .بطور مثال ،نیروهای امنیتی بین المللی بیشتر از پیش از همکاری
در تهیه شواهد و هویت افراد ملکی متهم به جنگجو بودن ،شریک نمودن ویدیو و دیگر شواهد در محل (که قبل بر این در
اختیار گذاشته میشدند) ،بازنگری یافته های ابتدایی که ظاهرا" مخالؾ شواهد بودند ،ویا تهیه گذارش نهایی از نتایج
تحقیقات ،خودداری نموده عالقهء کمتری به همکاری نشانداده اند.
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حسابدهی عامه همچنان ضعیؾ باقی مانده است .با وجود اینکه بیانیهء مطبوعاتی در مورد یک واقعه بالفاصله بعد از
وقوع توسط رسانه ها به نشر می رسد ولی گذارش کدام تحقیق در مورد تلفات افراد ملکی  ،پیشرفت آن ،نتایج تحقیقات،
ویا معلومات پس از رویداد دردسترس عامه قرار نگرفته است.
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هنگامیکه رسانه ها خبر از کشتن شدن و یا بازداشت

مخالفین را به نشر میرساند و بعدا ها نادرست ثابت میگردد ،تصحیح خبر بندرت به نشر رسیده است.

مجموعه تلفات افراد ملکی همیشه در کمیته پیگیری تلفات افراد ملکی درست ظاهر نگردیده تا اعتراؾ به اشتباه در
گذارش مقدماتی صورت گیرد .نیرو های امنیتی بین المللی از فبروری  8022تا هنوز کدام متن رهنمودی تکتیکی مهم را
برای عام به نشر نسپرده است.
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موضوع پاسخگویی مخصوصا" به حمالت شبانه بسیار ضعیؾ است زیرا نیروها یی که مسوول اجرای بیشترین حمالت
شبانه هستند ،نیروهای مخصوص تحت قوماندهء مرکز ) (JSOCبه رهبری ادمیرال ویلیم مک کراوین ،پابند کمترین
شفافیت وحسابدهی در میان نیروهایی هستند که در افؽانستان فعالیت دارند.
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آنها عادت کرده اند که مصاحبه ها ویا

مالقات ها را همراه ناظرین مستقل نپذیرند .با وجود تالش های مکرر برای ادؼام این نیرو به داخل پایگاه نیروهای
آیساؾ ،این نیروها کماکان به قوماندانی عملیات های مخصوص ( )U.S.SOCOMمستقر در تمپه  -فلوریدا گزارش
میدهند .با توجه به ساختار قوماندهء علیحدهء این گروه ،با وجود بررسی های مکرر مقامات نیرو های بین المللی قادر
نبوده اند تصدیق نمایند که رهنمود های تکتیکی نیرو های امنیتی بین المللی باالی این نیرو ها تطبیق میگردد .اگرچه
مامورین نیروی های آیساؾ تذکر داده اند که آنها تمام رهنمود های تکتیکی نیروی های بین المللی را بشمول گذارش
واقعاتی چون تلفات احتمالی ملکی درعمل پیاده نموده اند .با این همه مامورین نیرو های آیساؾ که در امور پیگری
واقعات و جبران خساره دخیل هستند پذیرفتند که آنها نظارت کامل باالی عملکرد این نیرو ها را ندارند.
بعضی از حمالت شبانه توسط سازمان استخباراتی امریکا  CIAاجرا گردیده است .با وجود آنکه  CIAتعدادی معدودی
از حمالت شبانه را انجام میدهد ،حسابدهی عامه روی اجراات عملیاتی آن به صفر تقرب میکند.
برعالوه ،اظهار نگرانی در مورد حمالت شبانه در ساحه مشکل بوده است زیرا نیروهای آیساؾ و امریکا دایما بدین باور
بوده اند که این عملیات دقیق و موثر بوده است .آنها اطمینان دارند که هدؾ حمالت شبانه بهبود یافته است ،بنابران مایل
هستند ادعا های تلفات ملکی را ؼیر قابل قبول و باور نکردنی جلوه دهند .بطور مثال ،بعد از یک حمله شبانه در ماه می
 8020در سرخرود والیت ننگرهار ،طی یک بررسی توسط دولت افؽان ،ملل متحد ،کمیته مستقل حقوق بشر افؽانستان
) (AIHRCو ناظرین حقوق بشر ،همه ایشان به این نتیجه رسیدند که این یک قضیه اشتباه شناخت هویت بوده که منجر
به مرگ نه تن ازافراد ملکی گردیده است .نیروی های آیساؾ و امریکا همواره این ادعا را رد نموده و عملیات مذکور را
عمل موفقانه نشان داده اند .در چنین موارد این ناراحت کننده است که بررسی های مستقل و با همی توسط چندین
موسسهء معتبر نتوانسته تاثیر اندکی باالی ارزیابی داخلی آیساؾ ،که اکثرا متکی به اظهارات خودشان بوده نه بر مصاحبه
با مامورین دولت و یا شهود عینی ،داشته باشد.
به سبب فقدان شفافیت در عملیات های شبانه ،اطالعات در مورد افراد این نیروها که نسبت دخیل بودن در وقوع تلفات
ملکی و سایر اعمال ناشایست محکوم به جزاهای انضباطی می شوند ،بندرت در محضر عام تصدیق گردیده است.

موارد کمتر جبران خساره برای حمالت شبانه نسبت به دیگر عملیات
با وجودیکه پرداخت جبران خساره در قضایای زیان رسیدن به افراد ملکی در تمام افؽانستان بیشتر رایج شده است ،اما
جبران خساره برای قربانیان حمالت شبانه هنوز هم معمول نگردیده است .در بسیار از قضایا ،پرداخت جبران خساره

( بیشتربنام پرداخت برای " تسلیت" ویا "دواطلبانه" یاد میگردد چونکه اینگونه پرداخت الزامی نمیباشد)  ،به آنعده افراد
ملکی پرداخت میشود که بعد از آسیب دیدن شکایت درج نموده اند.
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قربانیان حمالت شبانه اکثرا میترسند تا پیشنهاد

جبران خساره نمایند و یا هم نتوانسته اند به سبب ترس و بعدا به سبب کمبود شناخت در مورد حمالت شبانه و نیرو های
ویژه ء که این حمالت را انجام میدهند،هویت آنها را شناسایی نموده و شکایت درج نمایند .کمبود معیارهای رسمی برای
جبران خساره به قربانیان بازداشت اشتباهی ویا ؼیر قانونی ،و طور" قبولی تقصیر خویش" توسط نیروهای آیساؾ سبب
میگردد تا ایشان بتوانند پرداخت ؼرامت به قربانیان حمالت شبانه را به تاخیر بیندازند .چنین مینماید که شاید به سبب
موقؾ مصرانهء آیساؾ در ادعای مبنی بر پیشرفت در دقت هدؾ گیری و تقلیل زیان ها ،اکثریت نگرانیها و ادعاهادر
موردحمالت شبانه نادرست و بی بنیاد انگاشته شوند.

 .Hعملیات به هدؾ"بقتل رساندن" کمتر از "بازداشت نمودن"
مصاحبه های  OSFو  TLOنشان میدهد که هدؾ عمده ء اکثرحمالت شبانه جستجو(تالشی) و دستگیری میباشد .بااینکه،
یکتعداد از ماموریت ها خاصتا به هدؾ "بقتل رساندن" نیز صورت میگیرد 73 .تعدادی از مقامات نظامی تایید نموده اند
که تعدادی از حمالت شبانه صرؾ برای بقتل رساندن طراحی میگردد تا دستگیر نمودن ،که این حمالت در اقلیت قرار
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داشته و تعداد آن اندک میباشد.
تحت قوانین بین المللی ،افراد جنگی باید بصورت قانونی دستگیر یا بقتل رسانیده شوند به شرط آن که تمام اصول قوانین
بین المللی بشر  IHLدر انجام آن رعایت گردد .با این حال  ،باتوجه به اینکه تفکیک افراد ملکی و نظامی در افؽانستان
خیلی مشکل است مشکالت توام با اشتباهات استخباراتی و عدم شفافیت در صدور اوامرحمالت شبانه  ،نگرانی شدید در
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مورد ترویج ماموریت های (کشتن) بیشتر از (بازداشت کردن) را بار می آورد.

نگرانی های دولت و جامعه افؽانستان
حمالت شبانه منازعات را بیشتر از هر تکتیک نظامی دیگر بداخل خانه های مردم می کشاند .حتی اگر دراجرای
ماموریت کوشش زیادی جهت جلوگیری تخریبات صورت گیرد نتایج برای قربانیان عملیات بطور باور ناکردنی
متجاوزانه و زیان بار خواهد بود .این در حالیست که دولت و جامعه افؽانی متداوما" خواستار قطع فوری حمالت شبانه
گردیده اند .با وجود عدم دریافت پاسخ مثبت  ،آنها استدالل مینمایند که باید افؽان ها حداقل توانایی کنترول بیشترو اظهار
نظر در اجرای حمالت شبانه را داشته باشند .دولت افؽان ادعا مینماید که عدم کنترول و آگاهی افؽان ها از این حمالت
شبانه تخطی و نقض حاکمیت ملی آن ها میباشد .دولت افؽانستان همراه با جامعه افؽانی استدالل مینمایند که هماهنگی بهتر
و دخالت افؽانها در عملیات سبب کاهش اشتباه در هدؾ گیری و کاهش حساسیت های فرهنگی میگردد.
از دیر زمانی تا اکنون افؽانها شکایت دارند که حمالت شبانه همگام با تشدید حساسیت های فرهنگی می گردند ،به ویژه
داخل شدن به اقامتگاه خانم ها و تالشی خانم ها توسط مردها که این خالؾ عرؾ و عنعنات آنها میباشد 76 .این دخول
خودسرانه هنگامی بیشتر توهین آمیز میگردد که بواسطه خارجی ها صورت گیرد .افؽانها متداوما" پیشنهاد نموده اند که

نیرو های افؽان باید رهبری حمالت را بعهده داشته باشند زیرا نیروهای افؽان به موضوعات فرهنگی و حساسیت های
دینی آگاهی کامل دارند (.گرچه ممکن است در صورتی که اجرا کنندهء عملیات از قوم یا قبیلهء حریؾ باشد اعمال
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خشونت آمیز صورت گیرد).
درپاسخ کوشش گردیده است که از طریق تؽیرات در رهنمود های تاکتیکی وسایر تؽیرات عملیاتی دولت افؽان بیشتر در
این پروسه سهیم گردد و همچنان به حساسیت های فرهنگی توجه صورت گیرد .این اصالحات نتایج چندین جانبه را دارا
میباشد بصورت کلی نیروهای آیساؾ سعی مینمایند تا طریقهء اجرای حمالت شبانه را مورد بحث قرار دهد و تقاضا های
مهمتر افؽان هارا که تحدید و یا قطع کامل عملیات شبانه است ،نادیده انگارند.

 .Iنتایج چند جانبه در بهبودنقش و کنترول افؽان ها
از شروع سال  0202تؽیرات تاکتیکی در تعدادی ازعملیات رونما گردیده است تا به شکایات دولت افؽانستان مبنی بر
فقدان کنترول و نقش افؽانها در موضوع حمالت شبانه رسیدگی گردد.
گفته میشود که حال قوماندانان افؽان نیز بخشی از این به اصطالح "کمیته های هماهنگی" که عملیات را براه می اندازند
و در پایگاه هوایی بگرام و در میدان هوایی کندهارمستقر هستند ،میباشند 78 .قوماندان و مقامات افؽان در این کمیته ها
حد اقل  00ساعت قبل از عملیات شبانه معلومات در مورد حمالت را دریافت و مرور مینمایند و صالحیت این را دارند
که یک حمله را مکمال" رد نموده و آنرا اجرا ننمایند و یا هم تقاضای تؽیرپالن حمله را نمایند .بطور مثال ،هرگاه این نیرو
های افؽان ارزیابی نمایند که اجرا این حمله سبب رسیدن نقصان زیاد به مردم ملکی یا سبب خشم آنها میگردد از اجرای
آن صرفنظر مینمایند 79 .هنگامی که پالن یک حمله شبانه تایید گردید ،قوماندانان افؽان برای هماهنگی بیشتر مقامات
کلیدی افؽان (مثال" والی ) را در جریان قرار میدهند .در بعضی از قضایا ( یک تعداد نه تمام آن) هرگاه والی در دسترس
نباشد و یا انجام دادن حمله را تایید ننماید حمله صورت نگرفته ولؽو گردیده است 80 .برعالوه ،نیرو های افؽان دراکثر
حمالت شبانه سهیم بوده و رهبری حداقل  09فیصد حمالت را بعهده دارند .این فیصدی با نزدیک شدن انتقال قدرت به
نیرو های افؽان بیشتر شده میرود.
در حالی که این گام ها بیانگر بهتر شدن همکاری میباشد بازهم مقامات افؽان از آن راضی نمیباشند .مقامات ارشد افؽان
شامل ،شورا ی امنیت ملی و ریس جمهور کرزی اشکارا و به تکراراستدالل نموده اند که این مشورت ها تا هنوز جواب
مقنع و اطالع درستی ازینکه اگرحمالت صورت می گیرند چه وقت ،در کجا و چگونه انجام می یابند ،به آنها نداده
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است.
با توجه به عدم محبوبیت حمالت شبانه در میان مردم افؽانستان ،برخی از این اعتراضات ممکن است موضع گیری های
عوام باشد و مقامات افؽان بمنظور منافع سیاسی شان حمایت و موافقهء خود از حمالت شبانه را واضحا اظهار نمی
نمایند.
از طرؾ دیگر ،دالیل قانونی وجود دارد که چرا مقامات افؽان ممکن احساس مینمایند که این اصالحات جوابگوی
تقاضاهای شان برای کنترول و تداخل در موضوع نمیباشد .هرچند  09فیصد این حمالت به رهبری افؽان ها صورت
میگیرد ولی هدؾ تمام حمالت شبانه بازهم تحت کنترول رهبری نیروهای بین المللی انتخاب میگردد .بنابراین ،این
اصالحات تاثیر کمتری باالی کنترول تمامی حمالت و یا نقش داشتن در اجرا و عدم اجرای حمالت میتواند داشته باشد .در
میدان های هوایی بگرام و کندهار" کمیته های هماهنگی" تعداد معدود مقامات مورد اعتماد افؽان در صدور اجازه و یا رد
حمالت شبانه دخیل هستند .هر چند قابل تذکر است که این مقامات سهمی در انکشافات اصل پالن ها ویا انتخاب هدؾ
نداشته و اکثرا" کمتر از  00ساعت برای اظهار نظر در بارهء معلومات اندکی که توسط نیروهای امنیت و همکاری بین

المللی با آنها شریک می گردد ،دارند .در اینجا همچنان نشانه هایی وجود دارد که مقامات افؽان در پروسه تایید خودرا
تحت فشار محسوس نموده و تایید شان از اجرای عملیات داوطلبانه نمی باشد .نیروهای آیساؾ به  OSFگفته اند که هنگامی
که آنها ؼرض اطالع در مورد عملیات شبانه به والیان افؽان تماس می گیرند ،والیان اکثرا" از ایجاد تماس خودداری
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مینمایند.
بالخره ،مقامات محلی ،آنهایی که معروض به خطر مواجهه با خشم جوامع متاثر میباشد ،به ندرت قبل از انجام عملیات
اطالع داده میشوند ،چه رسد به حق اجازه و یا رد آن.

 .Jلزوم تماس و تشریک معلومات با مردم محل
درحالی که هماهنگی در سطح باال تا حدودی بهبود یافته است ( نه به آن پیمانه که افؽانستان خواستارآن میباشد) با آنهم ٰتا
اکنون فعالیت های چشمگیری پیرامون تماس با مردم صورت نگرفته است .جامعه افؽانی اؼلب استدالل مینماید که
مشورت ها و مذاکرات متعدد با رهبران محلی ،اعم از رسمی و ؼیر رسمی ،زمینه ساز رفع کشمکش ها با جوامع محلی
و در نتیجه بازداشت مظنونین شورشی از طرق صلح آمیز تر میگردد .کمترین تقاضای جوامع دسترسی به اطالعات
پس از حمله  ،توجیه آیساؾ و محل نگهداری بازداشت شده گان میباشد.
تؽیر مهمی که در این راستا در پالیسی رسمی بمیان آمده اینست که در یک مادهء رهنمود تاکتیکی توصیه شده است که
نیروهای بین المللی هنگام ترک محل عملیات ،معلوماتی در مورد افراد بازداشت شده و نیز طرق اعادهء اموال و دارایی
مصادره شدهء شان برای مردم باقی بگذارند .مفاد این ماده باالخره در ماه دسمبر  0202واجب االجرا گردید که در نتیجه
بصورت الزم عملی شده نتوانست 83 .هر چند  OSFدر چندین دوره اوراق معلوماتی راکه نیرو های بین المللی
میگذاشتند جمع آوری نموده بررسی مینمودند دریافتند که این اوراق گهگاهی ؼیر قابل خواندن ویا حتی سفید میبود .در
بسیاری از موارد مصاحبه کننده گان ابراز نمودند که نیروهای بین المللی بعد از دستگیری هیچ اوراق معلوماتی را بجا
نگذاشته اند .شاید در نتیجهء این چنین اعمالی جوامع مکررا" به  OSFو  TLOشکایت نمودند که آنها هیچ راهی برای
رساندن شکایات شان یا پیدا کردن معلومات در مورد کسانی که بازداشت شده اند ندارند.
شیوه های آگاهی و تماس با مردم که در سطح محلی توسط قوماندانان برقرار گردیده توانسته است به بعضی تقاضا های
جامعه برای مشوره های متعدد جواب مثبت بدهد .بطور مثال تعدادی از قوماندانان و جوامع گزارش داده اند که جرگه ها
و اجتماعات پس از حمله شبانه بحث برانگیز برگزار شد تا معلوم شود که چه اتفاق رخ داده است – که این یک گام مثبت
میباشد.
درچند مورد ،بزرگان جامعه به  OSFو  TLOگفته اند که نیروهای بین المللی عملیات را قبل از اجرای آن بصورت
مشترک و در هماهنگی کامل با مقامات محلی برنامه ریزی کرده اند .بطور مثال  ،قرار گفته دو تن از بزرگان ولسوالی
دهراود – والیت ارزگان در شروع سال  0202حمالت شبانه باعث خشم شدید مردم گردید .اما بعد از ماه فبروری
 0200نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا گفتگو و مشوره ها راقبل از اجرای عملیات با جرگه محلی در مورد افراد
مظنون انجام میدهند 84 .قرار ادعای بزرگان این هماهنگی سبب دقت در حمالت و تقلیل شکایات مردم شده است.
به همین ترتیب ،یکتن از دهاقین ولسوالی پنجوایی والیت کندهار در مارچ  0200ضمن مصاحبه ای گفت که حاال
نیروهای بین المللی در جریان حمالت پولیس افؽان و یا هم بزرگان منطقه را با خود همراه داشته میباشند که این روند
توانسته است سبب کاهش افواهات و معلومات زیان آور گردد 85 .او همچنان تذکر داد که این هماهنگی ها زمینه را
برای فامیل ها مساعد ساخته است تا در مورد اعضای بازداشت شدهء فامیل های شان معلومات دریافت نمایند که این یک
گام مثبت میباشد.

در بعضی ساحاتی که قبل یا بعد از حمالت مشورت های گسترده تری با جوامع محلی صورت گرفته  OSF -و TLO
گزارش هایی را مبنی بر دقت و اجرای بهتر عملیات دریافت نموده اند .در مقابل در ساحاتی که هماهنگی محلی وجود
ندارد  OSFو  TLOشکایات مشابه را در مورد عدم هماهنگی که منجر به بروز اشتباهات استخباراتی میگردد دریافت
مینمایند .این نشان میدهد که تماس و مشورت های محلی ممکن یگانه عامل مقابله با خشم نسبت به این حمالت باشد.

 .Kسایر نگرانیهای جامعهء افؽانی:
شکایات اندک راجع به زنان ،قدردانی حضور بیشتر نیروی های افؽان
طی دّ سٌُوْد اخیشػولیبتی ًیض کْؽؼ گشدیذٍ تب ثَ اًتمبد ات جبهؼَء افغبًی هجٌی ثش ایٌکَ دوالت ؽجبًَ اص طشیك
دخْل ثی اجبصٍ ثَ دشین هشدم ،تالؽی ًوْدى صًبى یب اطبق ؽبى تْعظ ػغبکش رکْس ،اعتفبدٍ اص عگ ُب (کَ دس کلتْس
افغبى ُب دیْاى ًجظ ؽوشدٍ هیؾْد) دس ٌُگبم تالؽی ّ یب تالؽی ًبگِبًی هٌبصل هشدم تْعظ ًیشُّبی خبسجی ،ثَ هزُت
ّ کلتْسافغبًی تؼشض ًوْدٍ  ، 86سعیذگی صْست گیشد.
یک پبعخ کلیذی ثشای ایي اًتمبدات اصدیبد اؽتشاک ًیشُّبی افغبًی دس ػولیبت ؽجبًَ ثْدٍ اعت کَ ظبُشا ثَ پیوبًَء ّعیغ
ػولی گشدیذٍ اعت 87 .ثغیبسی اص ؽبُذاى ػیٌی گضاسػ دادٍ اًذ کَ ًیشُّبی افغبًی دس تالؽی ُب ّ دوالت ؽت ٌُگبم
دضْس داؽتٌذ ّ هیگفتٌذ کَ سفتبس ّ ثشخْسد ثب هشدم اص عجت دضْس ایي ًیشُّب دس هطبثمت ثب کلتْس افغبًی ثْدٍ اعت.
لشاس اظِبس یک هذمك هذلی دضْس داؽت ًیشُّبی اهٌیتی هلی افغبًی ؽبًَ ثَ ؽبًَ ثب ًیشُّبی ثیي الولی ٌُگبم تالؽی ُب
ّ دوالت ؽجبًَ هیتْاًذ ػبهل هِوی دس کبُؼ لِش ّ خؾن هشدم ػبم ثبؽذ " .اًِب دس اّلبت تالؽی ّ ػولیبت ؽت ٌُگبم ثَ
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هشدم دلغْصی ّ ُوذسدی ًؾبى هیذٌُذ ّ ادغبط خصوبًَء هشدم سا کبُؼ هیذٌُذ".
یک صهٌیذاس ثبؽٌذٍ ّالیت ًٌگشُبس کَ خبًَ اػ دس عبل  9002تذت دوالت ؽجبًَ لشاس گشفتَ ثْد هی گْیذ "اکٌْى چٌیي
ػولیبت تْعظ ًیشُّبی اسدّی هلی ،پْلیظ هلی ّ ،سیبعت اهٌیت هلی افغبى ساٍ اًذاصی هیگشدد .اًِب ثشخْسد ّ سفتبس دغٌَ
ثب هشدم داسًذ ّ ٌُگبم تالؽی اّآل اجبصٍ گشفتَ ّ عپظ دس هٌضل کغی داخل هی ؽًْذ"  89 .ثؼضی هشدم هؼتمذًذ کَ ػغبکش
افغبى دس ؽٌبخت  ،تفکیک ّجذا کشدى هشدهی کَ ًیبص ثَ تْجَ خبؿ داسًذ ( خبًن ُب ،اطفبل ،عبلخْسد گبى ،هشیضبى یب
هؼیْثیي) هِبست ثیؾتشداسًذ.
عشثبصاى ُوچٌبى دس ػشصَ جذا کشدى خبًن ُب ّ اطفبل اص هشداى دس جشیبى تالؽی ّ ػولیبت ؽجبًَ تْجَ ثیؾتشی سا داؽتَ
اًذ .ثؼضی اّلبت تین ُبی طجمَ اًبث ًیشُّبی ثیي الولی تْظیف ؽذٍ اًذ تب خبًن ُب سا تالؽی ًوْدٍ ّیب ثب ایؾبى صذجت
ًوبیٌذ 90 .دس هصبدجَ ُبییکَ ثخبطش ایي ساپْس تٌظین گشدیذٍ ثْد ،دس همبیغَ ثب هصبدجَ ُبی لجلی تؼذاد کوتشی اص افغبًِب
دس ساثطَ ثَ ثی دشهتی خبًن ُب ؽکبیت ًوْدٍ اًذ کَ ًوبیبًگش پیؾشفت لبثل هالدظَ دس ایي ػشصَ هیجبؽذُ .شچٌذ ُیچ
کغی دضْس افشاد طجمَ اًبث سا دس جشیبى ػولیبت هالدظَ ًٌوْدٍ اعت.
سٌُوْدُبی تبکتیکی ُوچٌبى پبلیغی سا پیؾٌِبد هیٌوبیذ کَ هطبثك ثَ آى لْای ثیي الوللی ثبیذ دس ؽشّع ُش تالؽی یب ػولیبت
اص ػول یب ػالهت ُؾذاس دٌُذٍ ّ خجشداسی اعتفبدٍ ًوبیٌذ .ایي ثخبطشی طشح گشدیذٍ کَ ثَ هشدم فشصت ثذُذ تب اص هٌبصل
ؽبى ثطْس صلخ آهیض ّ آسام ثیشّى آهذٍ ّ ادغبط ثذ ؽکغتي دسّاصٍ ُب ّ داخل ؽذى دس خبًَ ُبی هشدم سا اص ارُبى هشدم
دّس ًوبیٌذ.
لْای  ISAFادػب هیذاسًذ کَ ایي پبلیغی دس ُش یک اص دوالت ّ یب تالؽی ُب هشاػبت ؽذٍ اعت ّلی افغبًِب هی گْیٌذ کَ
صشف دسهؼذّدی اص ػولیبتی کَ کَ تْعظ دفتش استجبط ّ  OSFثشسعی گشدیذٍ آّاص ُؾذاس لجل اص ػولیبت سا ؽٌیذٍ اًذ.ایي

خْد ًؾبى دٌُذٍء آًغت کَ پیؾشفت ثیؾتش دس ایي صهیٌَ اص طشیك تکشاس ُؾذاس دس ُش ػولیبت ّیب تغیش ؽکل آى ثطْسی
کَ توبم افغبى ُب آًشا داًغتَ ّ ثؾٌبعٌذ ،هتصْس ّ هوکي اعت.
دس جْاة ثَ ؽکبیبت افغبًِب هجٌی ثشًبپغٌذ ثْدى دضْس عگ ُب دس ػولیبت ،ساٍ ُبی ثکبسگیشی عگ ُب دس سٌُوْد ُبی
تبکتیکی هذذّد تش ؽذ ّلی کبهال هتْلف ًگشدیذ . .هشدم تب ٌُْصُن ساپْسُبی ّجْد عگ ُب دس ٌُگبم تالؽی ُبی ًبگِبًی
سا هیذٌُذ ّ ایٌکَ ثؼضی اّلبت آعیت ّ خغبسات سا ثَ اهْال ّ داسایی هشدم ّاسد هیکٌٌذ ّ دایوب اعجبة خؾن ّ ػصجبًیت
هشدم سا فشاُن هی ًوبیٌذ.

لزوم شفافیت و حسابدهی نیروهای افؽان
گشچَ دضْس گغتشدٍ تش ًیشُّبی افغبى دس ٌُگبم ػولیبت ّ تالؽی ُبی ؽجبًَ پبعخ هٌبعجی ثَ خْاعتَ ُبی هشدم ّیک
پیؾشفت ّ ثِجْد کلی هی ثبؽذّ ،لی ثَ ایي هؼٌی ًیغت کَ ثکبس گشفتي ًیشُّبی افغبًی دس ػولیبت ،لغویکَ دس ساپْس آخشی
دفتش استجبط ّ  OSFرکش ؽذٍ ،دالل ُوَء هؾکالت هْجْد هی ثبؽذ 91 .دس طی پژُّؼ یب تذمیك ثشای ساپْس پیؾیي ّ
ساپْس فؼلی ،ؽکبیبت هصشاًَ دس هْسد ًیشُّبی افغبى دبکی اص ایٌکَ دس صهبى تالؽی ُب ّ ػولیبت ؽجبًَ اهْال هشدم سا
دصدیذٍ  ّ 92یب خْد هشتکت ثذ سفتبسی هیگشدًذّ ،جْد داؽتَ .هشدم افغبى پیؾٌِبد داسًذ کَ ًیشُّبی افغبًی ثبیذ هغئْلیت
ػولیبت ّ تالؽی ُبی ؽجبًَ سا ثذّػ داؽتَ ثبؽٌذ هؾشّط ثَ ایٌکَ اص اػوبل ّ فؼبلیت ُبی خْیؼ دغبثذُی ًیض داؽتَ
ثبؽٌذ.
ثٌبثش اطالع  ّ OSFدفتش استجبط دس ػشصَء تضویي دغبثذُی ًیشُّبی افغبى تب دبل کذام تالػ صْست ًگشفتَ اعت ّ
دغبثذُی ًیشُّبی اهٌیتی هلی افغبى ّعیؼب کن دّام ّ ضؼیف هبًذٍ اعت 93 .هصبدجَ دٌُذگبى هکشسآ پیؾٌِبد کشدٍ اًذ
کَ ًیشُّبی ثیي الوللی کْؽؼ ّسصًذ تب هغْلیت پزیشی ًیشُّبی افغبًی سا دس ػولیبت ّ تالؽی ُبی ًبگِبًی ؽت ٌُگبم سا
تضویي ًوبیٌذ.
افغبًِب ُوچٌبى ػذم هغئْلیت پزیشی هلیؾیبیی سا کَ دس ػولیبت عِن هی گیشًذ اًتمبد هی ًوبیٌذ .دس ساپْس لجلی ّ OSF
دفتش استجبط ؽکبیبتی دس هْسد ثذ سفتبسی ثَ اصطالح لْت ُبی کوپبیي یبدداؽت کشدًذ .ایي ًبهی اعت کَ هشدم ثَ لْت ُبی
ًبهٌظن هلیؾیب کَ ثشای تمْیَء ًیشُّبی ًظبهی ّ اعتخجبساتی ثکبس ثشدٍ هیؾًْذ ،دادٍ اًذ .ثب ّجْد ایٌکَ ساپْسُبی کوی اص
اؽتشاک ایي ًیشُّب دس ػولیبت ؽجبًَ دس دعت اعت ّلی ثکبس گیشی آًِب ثکلی هٌتفی ًؾذٍ اعت .ثب اصدیبد ًیشّ ُبی غیش
هٌظن تذت پؾتیجبًی دّلت ،ثؾوْل لْت ُبی تذت اهش اعتخجبسات ّ یب پشّگشام ُبی سعوی تشی چْى پْلیظ هذلی افغبى
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( ) ALPطیف ّعیؼتش گشّپ ُبی هغلخ ثَ تٌِبیی ّیب ُوشاٍ ثب ًیشُّبی آیغبف دس ػولیبت دخیل هیگشدًذ.
هبُیت هلیؾَ ُبی غیش سعوی ّ ؽشکت ُبی خصْصی اهٌیتی ثَ ایي هؼٌی اعت کَ صهبًیکَ یک هبجشا یب دبدثَ ثَ هیبى
هی آهذ ،هغئْلیت پزیشی آًِب هؾکل تش ثْدُ ّ .وبًگًَْ پْلیظ هذلی کَ جذیذٱ ایجبد گشدیذٍ اًذ ثَ آعبًی هغئْلیت سا ثذّػ
ًوی گشفتٌذ 95 .ایي ًیشُّب هبیلٌذ ثب ًیشُّبی خصْصی ػولیبتی اهشیکبیی اص ًضدیک کبس ًوبیٌذ ،لِزا جْاهغ هذلی ّ ثؼضب
پْلیظ هلی آًِب سا ثَ چؾن ًیشُّبی فْق دغبثذُی هی ثیٌٌذ.

 .Lناکامی در یافتن بدیل برای عملیات شبانه
اکثریت اجتماع افؽانی ، TLO ، OSF ،و موسسات حقوق بشر ،استدالل دارند که  ISAFبایست بجای کوشش برای
پذیرفتنی ساختن عملیات شبانه ،در صورت امکان راه های بدیل برا ی بازداشت ها را بیابند .بازداشت ها از طرؾ روز
در مناطق تحت کنترول کامل دولت افؽانستان منحصرا مناسب به نظر میرسد و مطابقت بیشتر با طرزالعمل اجرای قانون
دارد ISAF .می گوید طرفدار اینست که وقتی قوماندانان درخواست اجازهء عملیات شبانه می کنند ،باید مالحظه نمایند که
آیا بدیلی برای آن موجود است 96 .با وجود این وقتی دفتر ارتباط و  OSFدر مجالس و مواقع مختلؾ از صاحب منصبان

نظامی پرسیدند تا یک مثال را در رابطه به اینکه آنها کوشش دریافت راه های بدیل را نموده اند ارایه نمایند ،آنها همچو
مثالی را نداشتند.
مامورین آیساؾ که مسئول تحلیل درخواست های اجازهء حمالت شبانه هستند قبول دارند که تعداد کمی از درخواست ها
رد شده اند که این خود عدم دقت کافی در ارزیابی ضرورت اینگونه عملیات را می رساند .در بعضی موارد شاهدان عینی
و ی ا نیروهای بین المللی راپور داده اند که عملیات تا سپیده دم یا تا اذان نماز صبح معطل شده اند تا صرؾ بنام عملیات
روزانه شمرده شوند.
قوای  ISAFاستدالل مینمایندکه عملیات شبانه را به خاطری ترجیح میدهند که بازداشت از طرؾ روز خطر مقاومت قوی
از طرؾ شخص مورد هدؾ و یا دیگر افراد منطقه را ،که احتماال منجر به خشونت و خون ریزی خواهد گردید ،افزایش
میدهد و سبب صدمه رسیدن به نیروهای خارجی و ؼیر نظامیان خواهد شد 97 .گرچه مقاومت شدید از طرؾ روز واقعا
امکان دارد ولی قوای  ISAFبا وجود در خواست های مکرر از ایشان ،تا بحال کدام شواهدی ارائه نکرده اند که در گذشته
به چنین مقاومتی روبرو شده باشند .پولیس ملی افؽان و ریاست امنیت ملی در جریان روز منظما به توقیؾ افراد می
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پردازند بدون اینکه به کدام مزاهمت و مقاومت عمده روبرو گردند.
اکثرا کسانیکه بازجویی شده اند افراد شناخته شده و بعضا در ارتباط قوی با دولت و نیروهای نظامی بوده اند که می شد
از طرق مسالمت آمیز تری بازداشت شوند .در دو مثال عمده از این نوع از دو ژورنالیست الجزیره که در ماه نوامبر
سال  0222در جریان دو عملیات جداگانه شبانه توقیؾ و بازداشت گردیده بودند ذکر گردیده 99 .قوای  ISAFادعا نموده
که ژورنالیستان الجزیره پای از حیطهء وظیفوی خود فراتر نهاده اند ،و بعوض مصاحبه با طالبان ( قسمی که همه
ژورنالیست ها انجام میدهند) آنها را کمک میکردند .الجزیره استدالل داشت که حتی اگر فعالیت های این افراد برای
( ) ISAFسوال برانگیز بود الزم نبود که فامیل های شان بشمول زنان و اطفال هدؾ حمالت شبانه قرار داده شوند.
هر دو ژورنالیست جوازمطبوعاتی راجستر شده ء  ISAFبا خود داشتند که آنها را دسترسی و اجازه منظم دخول به مراکز
نظامی  ISAFؼرض اشتراک در کنفرانس های مطبوعاتی و یا بنا به دعوت افسران مطبوعاتی آیساؾ داده بود .چنانکه
ژونالیستی که در والیت ؼزنی توقیؾ گردیده بود چنین میگوید" :من با نیروهای امریکایی به هر ولسوالی سفر کرده ام...
بعضی اوقات نیرو های بین المللی ما را به بخاطر کار های جزیی دعوت میکردند و ما حتی اگر رفتن به آنجا پر از خطر
هم می بود (مثال به پایگاه پی آر تی ) بازهم میرفتیم" .شخص مذکور گفت ،اگر آنها من را برای گفتگو ،حتی از طرؾ
100
شب ،دعوت می نمودند بخوشی می پذیرفتم و نزد شان می رفتم.
ناکامی در یافتن راه های مسالمت آمیز تر از دخول جبری برای بازداشت ها  101برای اکثر افؽان ها که زندگی خودرا
نسبت حمالت شبانه پیوسته در خطر می بینند ،کامال نا مفهوم است .در ماه نومبر سال  0222یک عملیات دیگر که از
طرؾ شب در والیت ؼزنی راه اندازی شده بود (وتوسط ژورنالیست آنند گوپال ثبت گردیده ) نیروهای خارجی منزل یک
مامور دولت را در عملیات شبانه هدؾ میگیرند که در نتیجه دو نفراز اعضای فامیل وی کشته و دو نفر دیگر ایشان
توقیؾ گردیدند .خارجی ها میتوانستند که شخص مذکور را بدون کدام مشکل از طرؾ روز با در نظرداشت طرزالعمل
توقیؾ و بازداشت با خود ببرند .آقای قرار یکی از اقارب فامیل می پرسد "آیا آنها باید پسر کاکای من را می کشتند؟ آیا
باید منزل ما را از بین می بردند؟ " و افزود" آنها می دانستند که رحمن در کجا کار می کند .آیا آنها نمیتوانستند که حد اقل
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از طرؾ روز با یک ورقهء بازداشت می آمدند؟ ما رحمن را وادار می ساختیم تا با ایشان برود.

نگرانی های حقوقی:
قانون بشردوستانۀ بین المللی خواهان شناسایی متبادل های کم ضرر

تحت قانون بشردوستانۀ بین المللی ( )IHLتمامی اقدامات احتیاطی باید در مرحلۀ پالنگذاری و اجرای عملیات نظامی در
نظر گرفته شود تا رسیدن زیانها به افراد ملکی متوقؾ شده یا به حد اقل برسد 103 .اجرای عملیاتیکه اهمیت دستاورد آن
متناسب به زیان های ملکی ناشی از آن نباشد ،ؼیر قانونی بوده و باید فورا متوقؾ گردد و یا به تعویق افتد 104 .زمانیکه
بین مقاصد نظامی حق انتخابی وجود داشته ،هدفی باید انتخاب گردد که ضامن حد اقل تلفات ملکی باشد 105 .خسارات
جانبی به افراد ملکی در جریان عملیات توقیفی ،چه در شب و یا در جریان روز ،یک امر اجتناب ناپذیر است لیکن در
صورتیکه بدیل کم زیان تر دیگری که در عین زمان دست آورد و زندگی نظامیان را بخطر مواجه نسازد موجود باشد،
باید بکار گرفته شود.
یک سلسله مالحظات مهمی در متن قانون بشروجود دارد که گرچه تطابق آنها با قانون بشردوستانهء بین المللی واضح
نیست ،ولی در شرایط درگیری های مسلحانه نیزبکار گرفته میشود 106 .در حد اقل قانون حقوق بشر رهنمود های مهمی
را در مورد دستگیری و توقیؾ افراد ملکی در جریان درگیری های مسلحانۀ داخلی بشمول جنگ جاری در افؽانستان و
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عملیات نظامی در جاهای دیگری که قوای امنیتی کنترول کامل دارند ،مانند مناطق اشؽالی دول متحارب مهیا میسازد.
در چنین موارد ،قانون حقوق بشر در رابطه به عملیات وابسته به اقدامات تطبیق قانون الزامی بوده مستلزم تکتیک های
متبادل ،رعایت قوانین درگیرى و معیارهای جداگانه برای استفاده قوأ میباشد.
در بعض حاالتی که شاید روش های دیگری برای توقیؾ وجود نداشته باشد ،عدم استفاده از موارد متبادل سادهء چون
دعوت نمودن خبرنگاران تلویزیون الجزیره به یک پایگاه نظامی ،کاری که در سابق نیز صورت میگرفت پرسش های
حقوقی را بر می انگیزد که آیا نیروهای آیساؾ و اکثرا نیروهای عملیات خاص بطور سیستماتیک مسولیت های خود را
در قبال کاهش خطرات به افراد ملکی در هنگام حمالت شبانه نادیده میگیرند؟

 .Mعواقب نادیده گرفتن تقاضاهای افؽان ها برای کاهش و یا توقؾ عملیات شبانه
باوجود اقدامات قابل مالحظه در زمینۀ پرداختن به نگرانی های مردم و دولت افؽانستان ،طرز دید افؽان ها در مورد
حمالت شبانه به شکل قابل توجه منفی میباشد .قسمیکه در باال توضیح گردید یکی از دالیل این امر سستی در رسیدگی به
بعضی وقایع جنجال برانگیز میباشد .دولت افؽانستان به این عقیده است که اصالحات کافی در پروسهء صدور مجوز برای
حمالت شبانه بمیان نیامده است .جوامع افؽانی هنوز هم تشویش دارند که عناصرمورد اعتراض شان در حمالت شبانه ،از
قبیل تجاوز افراد بیگانه به حریم شخصی شان ،استفاده از سگ ها و بی اطالعی مردم در مورد سرنوشت عزیزان شان
هنوز هم بشکل سابق آن باقی مانده.
اما توضیح قابل مالحظه برای انزجار مردم از عملیات شبانه عدم موثریت روش های کوچک عملیاتی و تاکتیکی نیست
بلکه عدم جستجوی بدیل برای عملیات شبانه توسط آیساؾ میباشد .با نادیده گرفتن تقاضاهای وسیع برای کاهش حمالت
شبانه ،نیروهای آیساؾ فقط به عالیم مرض پرداخته اند ،نه به خود آن .تا زمانیکه این موضوع اساسی حل نگردد حتی
مراعات تمامی مسایلی که باعث حساسیت های کلتوری و مذهبی شده نخواهد توانست تا حمایت افؽان های عام را در
مورد حمالت شبانه بدست بیاورد .صرفنظر كردن از استفاده از سگ ها و تالشی زنان افؽان توسط زنان خارجی نسبت به
گذشته بطور چشمگیری بهبود یافته و شاید باعث کاهش شکایات مشخص درین زمینه گردد لیکن نمیتواند که بدیل مناسبی
برای اولویت افؽان ها مبنی بر اینکه حمالت شبانه فقط منحیث یک اقدام استثنایی مورد استفاده قرار گیرد ،محسوب گردد.
دولت افؽانستان نیز طرزدید متفاوتی نسبت به همکاران بین المللی خود از حمالت شبانه دارد .ضدیت مقامات بلند پایه
افؽان بشمول رئیس جمهور کرزی در مورد حمالت شبانه درین اواخر به منتهای درجه خود رسیده است .طرح انتقادات
موکد از طرؾ مقامات افؽان باالی ایاالت متحدۀ امریکا بر حمالت شبانه هم در مجالس خصوصی و عمومی حیثیت یک
درخواست رسمی حکومت را بخود گرفته است .این قسمآ نتیجه نا امیدي مکرر در اثر عدم هماهنگي عملیات بوده است
اما همچنان بطور وسیع نشان دهندۀ کاهش حمایت از ستراتیژی نظامی ایاالت متحدۀ امریکا میباشد ،زیرا که مقامات افؽان
خواهان تشدید فشارباالی پاکستان برای بستن پناهگاهای امن شورشیان و تالش برای یافتن یک حل سیاسی می باشد .درین

زمینه سنگینی تلفات مردم عام در جریان حمالت شبانه برای رهبران افؽان بسختی قابل توجیه میباشد .کنترول بیشتر و
دخیل بودن در مرحلۀ اجازه دهی حمالت شبانه برای رفع نگرانی های دولت افؽانستان ،که معتقد است مرکزی شمردن
حمالت شبانه در پالیسی جاری نظامی افؽانها را در مسیرؼیر قابل قبول قرار میدهد ،به هیچوجه کافی نیست.

نتیجه گیری و پیشنهادات
از ماه فبروری  ۰۲۰۲بدینسو یعنی هنگامی که TLOو OSF

اولین قسمت از مطالعات خود را در مورد حمالت

شبانه منتشر نمودند ,تؽیرات تاکتیکی و عملیاتی شامل در دو رهنمود تاکتیکی و سایر رهنمود های موقتی بسیاری از
مخالفت های افؽانی با عملیات شبانه را رسیدگی نمود .اجراات حمالت شبانه بهبود یافته ،تلفات ملکی ،بدرفتاری در هنگام
دستگیری و تخریب شدید اموال کاهش یافته .انتخاب اهداؾ دقت بیشتری یافته است .نیروهای افؽان بیشتر درحمالت شبانه
دخیل هستند که این خود سبب جلوگیری از افزایش نگرانی ها  ،سوءتفاهمات و تخلفات فرهنگی گردیده است.دراین مدت
گزارشات حاکی از مزاحمت به خانم ها در حمالت شبانه نیز کاهش یافته است.
در حالیکه این بهبودی ها با اهمیت میباشد هزینهء حمالت شبانه افزایش یافته و دستاورد آن ( کاهش حمالت شورشیان )
تاحال بظهور نرسیده است.
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شواهد نشان میدهد که افزایش چشمگیر در حمالت شبانه و سایرعملیات که ممکن بیشتر

افراد ملکی را ؼرض جمع آوری شواهد استخباراتی هدؾ قرار دهد ،تحمل این عملیات را برای افؽانها مشکل ساخته
است .برداشت خصمانهء افؽان ها از حمالت شبانه اگر بیشتر نشده باشد ،کمتر نشده است .خشم ناشی از حمالت شبانه نه
تنها سبب خیره ساختن کوشش های قابل توجه برای بهتر شدن حمالت شبانه میگردد بلکه باالی تمامی کوشش ها و شناخت
 ISAFو نیرو های ایاالت متحده امریکا که تا حال سعی برای کاهش تلفات ملکی و کاهش نگرانی های افؽان ها را
نموده اند ،اثر میگذارد .این موضوع کوشش هایی را که برای ایجاد اعتماد افؽان ها باالی دولت تحت الحمایهء جامعهء
جهانی افؽانستان به سطح ملی و محلی جریان دارد ،کمرنگ می سازد.
این موضوع تا به سطح استراتیژیک افزایش یافته است که به طور جدی روابط طویل المدت ایاالت متحده امریکا را با
دولت افؽان تضعیؾ مینماید .ریس جمهور حامد کرزی متداوما" با الفاظ تند در مقابل مردم باالی نیروهای بین المللی
تاخته است و خواستار توقؾ جدی عملیات شبانه و حمالت باالی منازل افؽان ها گردیده و نیرو های بین المللی را به
عوض دوست و هم پیمان به متجاوزین تشبیه نموده است.
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قرار معلوم کرزی مکررا" این خواسته را مساله کلیدی

برای حاکمیت کشور میداند و توقؾ حمالت شبانه و یا حد اقل کنترول بیشتر این حمالت توسط دولت افؽانستان تاثیرات
قابل توجه در مذاکرات همکاری های طویل المدت استراتیژیکی خواهد داشت.
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با توجه به عدم شفافیت ارزیابی کمپاین فعلی برای حمالت شبانه از نقطه نظر عوام یک امرمشکل میباشد.مقامات نظامی
ایاالت متحده امریکا و  ISAFحمالت شبانه را موفق ترین تاکتیک در سال گذشته میدانند و توقؾ آنرا یک مشکل پنداشته
سبب ازدیاد قابل مالحظهء حمالت شورشیان می دانند .با این حال تا اکنون هیچ مدرکی که این ادعا ها را ثابت سازد
پیشکش نگردیده است و با وجود ازدیاد حمالت شبانه ،حمالت شورشیان نیز به همان پیمانه افزایش یافته است.
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اما باالفرض هرگاه این حمالت شبانه قرار گزارش ها دستاورد هایی هم داشته باشد دیگر برای مردم و دولت افؽانستان
قابل تحمل نمیباشند .تؽیرات تاکتیکی و عملیاتی در مورد حمالت شبانه که سال قبل وضع گردید هرچند قابل مالحظه بوده
ولی نتوانست نارضایتی کلی را برطرؾ نماید .اگرچه گروه های افراطی شبه نظامی تهدید بزرگی برای حقوق بشر و
امنیت در افؽانستان میباشند اما ارزش انسانی ،سیاسی و استراتیژیکی که راپور هذا به تصویر کشیده این سوال را در ذهن
انسان خلق مینماید که آیا اعتماد مفرط باالی حمالت شبانه موثرترین استراتیژی طویل المدت برای رفع تهدید شورشیان
میباشد؟

پیشنهادات برای نیروهای ایاالت متحده امریکا و ISAF
 .0حمالتی را که میان جنگجویان و ؼیر نظامیان فرقی نمی گذارد قطع نمایید ،یقین حاصل نمایید که حمالت شبانه،
که عملیات نظامی هستند ،صرؾ روی جنگجویان و یا افراد ملکی که مستقیما در جنگ سهم دارند اجرا گردد.
حمالت شبانه را ارزیابی نمایید تا متیقن گردید که این حمالت افراد ملکی را هدؾ قرار نمی دهند.
.0

متیقن سازید که حمالت شبانه مخصوصا عملیات بازداشت جمعی در شب افراد را به اساس اتهام جنگجو بودن
آنها هدؾ قرار میدهد نه به اساس سن ،جنسیت ،ملیت ،قومیت ،روابط قومی و یا موقعیت جؽرافیایی زیست آنها.

 .3یقینی سازید که حمالت شبانه و سایرعملیات بحیث بدیلی برای تعقیب جرمی و یا سایر روش های جمع آوری
اطالعات استخباراتی بکار گرفته نمی شوند .مطمئن گردید که عملیاتی که به هدؾ بازداشت افراد ؼیر محارب
اجرا میشود در مطابقت با ستندرد های استعمال قوه در تنفیذ قانون صورت گیرد.
 .0مواد شامل دررهنمود های تاکتیکی را با در نظر داشت جستجوی راه های بدیل برای بازداشت افراد ،عملی
نمایید .بازداشت هاییکه از طریق مجاری عادی تنفیذ قانون اجرا می گردند در ساحاتی ترجیح داده میشوند که
دولت در آن تسلط قوی داشته ویا مراجع افؽان ظرفیت کامل بازداشت های منظم برای انفاذ قانون را دارا باشند.
 .9رهنمود های موجود برای عملیات شبانه را که اجرای آن منجر به کاهش تلفات ملکی و بهبود عملیات شده است
ادامه دهید.
 .0تماس و مشورت با جوامع محلی را ،قبل و بعد از عملیات ،تا حد امکان ایجاد نمایید.
 .0شفافیت در مورد معیارانتخاب افرادیکه هدؾ عملیات شبانه قرار می گیرند و حمالت باالیشان اجرا میگردد،
بیشتر بهبود یابد .اقدامات حسابدهی را بشمول طرقی که فامیل ها بتوانند در بارهء محبوسین خود اطالع بدست
آورند ،و نیز در بارهء نتایج بررسی ها در مورد ادعاهای تلفات ملکی ،تقویت بخشید.

 .8طرز العمل و معیار ها برای جبران خسارات ناشی از حمالت شبانه را بشمول جبران خساره برای قربانیان
بازداشت های اشتباهی بهبود بخشید.
 .2با نیروهای امنیتی افؽان کار نمایید تا اجراات و حسابدهی شان بهتر گردد ،خاصتا با نیروهای خاص افؽانی که
نقش شان بعد از پروسهءانتقال قدرت برجسته میگردد.
 .02توجه نمایید که ملیش هء افؽانی و یا سایر نیروهای نامنظم ،به سبب فقدان تعهد و حسابدهی و سابقهء بد رفتاری،
در حمالت شبانه بکار گرفته نشوند.
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