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نگاران و  ، خبر ن حقوق بشر کشتار مدافعی 

 کارمندان رسانه ها در افغانستان 
۲۰۱۸-۲۰۲۱ 

 هیات معاونت ملل متحد در افغانستان

 

وری  ۲۰۲۱فبر  
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 خالصه گزارش

، کارمندان صیح، کشتار    نگاران و کارمندان رسانه ها، قضات، سارنواالن، علمای دینن ، خبر ن حقوق بشر هدفمند مدافعی 
گفتگوهای صلح  افزایش یافت. پس از آغاز   ۲۰۲۰تحلیل گران سیایس، کارمندان ملیک و سایر اقشار ملیک در اواخر سال 

نگار کشته شدبشر و  مدافع حقوق    ۱۱به تعداد  ،  ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۲افغانستان در   ناگوار روی  تاثب   ]وضعیت[  . این  ند خبر
نگاران و   ، خبر ن حقوق بشر ی از مدافعی   داشته و منجر شد تا تعداد کثب 

رسانه ها به ترک افغانستان   کارمندانجامعه مدنن
ات مخرب روی جامعه و مردم افغانستان دارد    تاثب 

ایط کنونن ن    – تالش نمایند. شر قتل و مجروحیت باعث کاهش مدافعی 
نگاران شده است، و  خشونت و ناامنن منجر به خودسانسوری شده است، و سایرین در تالش  تهدید حقوق بشر و خبر

م برای افراد فعال، پرتحرک و چالش پذیر  اییط اتفاق افتاده است که نیاز مبر  فرار از کشور یم باشند. این امر در شر
ن اعتماد و امید مردم به تالش  واضح  امر پیام  احساس یم شود؛ این   ن رفی  ن یم اندازد و باعث از بی  را در شاش جامعه طنی 
 ها برای صلح یم شود.  

نگاران و   ، خبر ن حقوق بشر رسانه ها، آنها از سال های متمادی بدینسو در  کارمندانبه دلیل ماهیت فعالیت های مدافعی 
دولت )به  . )ان قرار دارند معرض خطرات احتمایل مختلف در افغانست ]این خطرات[ از سوی جناح های دولت و غب 

گان، و گروه های اجتمایع نهایت محافظه کار( نایسر یم ه  شمول طالبان، شاخه خراسان داعش، جنگساالران، جرم پیش 
)به شمول نقش  به دلیل فعالیت در راستای ارائه معلومات به موقع به مردم افغانستان و افشای مسایل مختلف    (شود. 

 در معرض تهدید، ارعاب، آزار و اذیت، محدودیت، و  
ً
(، آنها معموال ن الملیل و قانون حقوق بشر دوستانه بی  قانون بشر

ند. در جریان چند ماه گذشته، موارد متعدد از هدف قرار دادن  ،  توقیف خودشانه قرار یم گب  ن حقوق بشر مدافعی 
نگاران و   در افغانستان ثبت شد که هدف مشهود آن  پالن شده  طرایح و  عمدی، از قبل  ی  هرسانه ها به گون  کارمندانخبر

ن را به گروه بزرگب  جامعه ارسال یم   ن زمان پیام تهدیدآمب  ن آنها بود و در عی 
ن افراد مشخص از طریق کشی  خاموش ساخی 

 کند.  

ن حقوق بشر کشتار ی یوناما آمار و رویکرد های مربوط به  این گزارش ویژه  نگاران و  مدافعی   ۱رسانه را از  کارمندان، خبر
،  ۲۰۱۸گزارش برجسته یم سازد که در سال  یافته های این  مورد تحلیل قرار یم دهد.    ۲۰۲۱جنوری    ۳۱ایل    ۲۰۱۸جنوری  

ین منبع تلفات حمالت توسط شاخه خراسان داعش  نگاران را تشکیل یم داد که ]این  بزرگب  ن حقوق بشر و خبر مدافعی 
 از  
ً
حمالت[ شامل استفاده از مواد منفجره تعبیه شده به منظور افزایش تعداد تلفات یم شود هرچند این تلفات الزاما
نگاران صورت نگرفت. در آن هنگام، به ن حقوق بشر و خبر نظر  اثر حمالت مستقیم به منظور هدف قرار دادن مدافعی 

ین  ن ارائه گزارش یا کار با افرادی که مورد هدف قرار گرفتند، بود که خطر همانا آسیب اتفاق  یم رسید که بزرگب  به  حی 
ی فزاینده به تاکتیک  گونه، تعداد تلفات کاهش یافت؛ باوجود آن، قتل های هدفمند به  ۲۰۱۹در سال . وقوع پیوست

 معمول مبدل شد.  

به بلندترین  گفتگوهای صلح افغانستان،  سال و پس از آغاز    ی، این رویکرد ادامه یافت و در آخرین ماه ها۲۰۲۰در سال  
نگاران نگرانن جدی است که مایه چشمگب  تغیب  این خود رسید. سطح  ن حقوق بشر و خبر به  ( ۲۰۱۸)در سال مدافعی 
ده که باعث تلفات افراد ملیک یم شد  یگونه  مستقیم در حمالت گسب  در حالیکه )به ویژه در رب  ع  ، آسیب یم دیدند غب 

ند. ( ۲۰۲۰اخب  سال  سال های  برخالف همچنان،  به طور عمدی، از قبل پالن و طرایح شده مورد هدف قرار یم گب 
   ۲۰۲۰در سالقبل، 

 

۲۰۲۱ یجنور ۳۱ ایل ۲۰۱۸ یجنور ۱از   

ن مدافع حقوق بشر  ی   
کشته ۳۲  

زن ۲  
مرد ۰۳  

 

نگاران رسانه ها کارمندانو  خبر  
کشته ۳۳  

زن ۲  
مرد ۳۱  

 
 رسانه ها 
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 هیچ هیچ جنایح 
ً
ن حقوق بشر و مسئولیت تقریبا  را که در آن مدافعی 

نگارانیک از حمالن  ی عمدی مورد  به گونه 1خبر
  ۲۰۲۰گفتگوهای صلح، سال برخالف امیدواری مثبت در مورد  هدف قرار گرفتند، به عهده نگرفته و آن را نپذیرفت. 

نگاران و   ، خبر ن حقوق بشر رسانه همراه با هراس های امنین  به پایان رسید که این امر استقامت و   کارمندانبرای مدافعی 
 نه ها را با چالش بیشب  مواجه ساخت. پایداری جامعه مدنن و رسا

نگاران از افغانستان فرار کرده اند، تعدادی هم برای فرار تالش یم کنند. در   ن حقوق بشر و خبر شمار زیادی از مدافعی 
ن حقوق بشر افغانستان  ،  ۲۰۲۱جنوری   ن حقوق بشر را که در معرض   ۳۱کمیته مدافعی  درخواست برای حمایت از مدافعی 

درخواست مربوط زنان بود. این آمار افزایش قابل مالحظه را نشان  ۱۰اشتند، دریافت کرد که از آن جمله، خطر قرار د
به هفت درخواست یم رسید. وضعیت زنان مدافع حقوق بشر و   ۲۰۲۰یم دهد چنانچه این رقم از سپتمبر ایل دسمبر 

نگاران زن مایه نگرانن جدی یم باشد.    خبر

۲۰۱۸ 

،  ۲۰۱۸سال  ن حقوق بشر نگاران و  یک سال پر خطر برای مدافعی    ۱۳رسانه ها در افغانستان بود چنانچه  کارمندانخبر
،  خبر   ۱۷مدافع حقوق بشر و  

ً
نگار در نتیجه  ۹نگار و کارمند رسانه ها کشته شدند )مشخصا   ۳۰ی یک حمله به تاری    خ  خبر

جنگجویان  تن آنها از اثر حمالت    ۱۱کشته شدند،    ۲۰۱۸در سال    مدافع حقوق بشر که   ۱۳(. از مجموع  نداپریل کشته شد
ول از راه دور  شاخه خراسان داعش   به قتل رسیدند که شامل استفاده از مواد منفجره تعبیه شده )مواد منفجره نوع کنب 

عامه یم شود.   یا تعبیه شده در بدن شخص توسط حمله کننده انتحاری( در برابر دفاتر این نهادها یا در اماکن مزدحم
ب گلوله به قتل رسید. والیت ننگرهار بیشب  از همه متاثر شد.   توسط اعضای طالبان به ضن

ً
دو مدافع حقوق بشر عمدا

نگار و کارمند رسانه ها که در سال    ۱۷از مجموع   تن آنها )به شمول یک خانم( در حمالن  به    ۱۲کشته شدند،    ۲۰۱۸خبر
گرفته یا این حمالت به آنها نسبت داده شده و شامل  ه خراسان داعش به عهده  قتل رسیدند که مسئولیت آن را شاخ

ول از راه دور یا تعبیه شده در بدن شخص( در کابل یم شود.  هیچ جنایح  استفاده از مواد منفجره تعبیه شده )نوع کنب 
نگاران و کارمنمسئولیت سه رویداد قتل هدفمند در والیات مختلف را که باعث تلفات  دان رسانه ها شد، به عهده  خبر

ن در نتیجه ن آنها در جریان خشونت های طالبان در والیت غزنن به قتل رسید، یکی  ی حمله طالبان باالی نگرفت. یکی 
 فرمانده پولیس والیت کندهار کشته شد. 

 
انکار  به گونه دوامدار مسوولیت بریحن از حوادث اخب  ، توسط بازیگران مختلف از جمله طالبان یوناما خاطرنشان یم سازد که به خصوص 1

ضد دولت، از جمله طالبان  شده است. دولت افغانستان گزارش داده است كه افراد دستگب  شده در ارتباط با بریحن از این حمالت با عناض 
ادامه ترورها، آدم ربانی ها و تخریب زیرساخت های حیان  را محکوم کردند  مأموریت دیپلماتیک در کابل،  ۱۵،  ۲۰۲۱  جنوری  ۳۱ارتباط دارند. در  

س است و تأکید نمودند که طالبان مسئولیت بسیاری از این خشونت های هدفمند را بر عهده دارند )بیانیه موجود در  : )لینک ذیل قابل دسب 

-vital-of-destruction-and-kidnappings-assassinations-of-continuation-on-https://af.usembassy.gov/statement
infrastructure/( کرده اند )بیان مطبوعان  نفن   ( طالبان نقش شان را در زمینهhttps://alemarahenglish.net/?p=42271 
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۲۰۱۹ 

ب گلوله کشته شدند. در یک رویداد، ، چهار مدافع حقوق بشر ۲۰۱۹در سال  اعضای گروه طالبان شپرست  به ضن
. در یک رویداد دیگر،  به شکل اعدام گونه به قتل رسانیدند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در والیت غور را 

، ب گلوله به قتل رسید. در رویداد اخب  مردان مسلح   یک مدافع حقوق بشر توسط مردان تفنگدار در شهر غزنن به ضن
دوستانه به نام  ناشناس ن بردند. در همان سال،  تیتسو ناکامورا و راننده  یک داکب  و فعال بشر ب گلوله از بی  ی وی را به ضن

نگار را در والیت فراه   نگار و کارمند رسانه ها یط حمالت هدفمند کشته شدند. اعضای گروه طالبان یک خبر شش خبر
 کشتند. اعضای ش

ً
ب گلوله به قتل رساندند.  اختطاف و بعدا نگار را در شهر خوست به ضن اخه خراسان داعش یک خبر

نگار در یک رویداد قتل هدفمند در تالقان، کابل و کندهار کشته شدند و هیچ گرویه مسئولیت آن را به عهده   چهار خبر
 نگرفت.  

 

۲۰۲۰ 

ن حقوق بشر بو شاهد افزایش  ۲۰۲۰سال  ،  ۲۰۲۰سپتمبر  ۱۱جنوری ایل  ۱د. از چشمگب  در قتل های هدفمند مدافعی 
 در  ده مدافع حقوق بشر در والیات مختلف افغانستان به قتل رسیدند. قبل از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان، 

ً
تقریبا

مدافع حقوق بشر که   ۱۰تمام رویداد های قتل های هدفمند، هیچ گرویه مسئولیت آن را به عهده نگرفت. از مجموع 
)به شمول یک زن: فاطمه خلیل همراه با احمد جاوید فوالد، راننده کمیسیون مستقل حقوق ن آنها کشته شدند، سه ت
، کشته شد(  جاسازی شده در وسایط استفاه شده بود. سه  مواد منفجره در آن از که   در حمالن  به قتل رسیدند بشر

ب   گلوله به قتل رسیدند. دو تن شان اختطاف شده و اجساد شان مدافع حقوق بشر توسط افراد مسلح ناشناس به ضن
 پیدا شد. از مجموع این 

ً
 توسط طالبان تهدید شده بودند. از تن، سه تن شان  ۱۰بعدا

ً
سپتمبر   ۱۱جنوری ایل  ۱قبال

. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله باالی موتر تلویزیون  ند کشته شدنگار و کارمند رسانه ها  چهار خبر ، ۲۰۲۰

. مسئولیت یک رویداد  گرفتاستفاده شده بود، به عهده   کنار جاده   یخورشید را که در آن از مواد منفجره تعبیه شده 

نگار توسط گلوله منحرف شده که از  ی با مظاهره  را هیچ گرویه به عهده نگرفت. یک خبر سوی پولیس در جریان درگب 
ن رفت.    کنندگان در والیت غور شلیک شده بود، از بی 

 

 آغاز گفتگوهای صلح افغانستان

آغاز گفتگوهای صلح افغانستان نتوانست باعث کاهش خشونت ها که مردم از دیر زمان در آرزوی آن هستند، شود و  
ن برد. برعالوه، افغانستان را  تعداد زیاد از شهروندان یتوقعات خوش بینانه ن حقوق بشر از بی  و  ناامنن برای مدافعی 

نگاران پس از   افزایش یافت. از این جهت، موج قتل های هدفمند پس از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان   سپتمبر   ۱۲خبر
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، این دوره نشان دهنده
ً
ن   افزایش شی    عی در دوحه قابل مالحظه یم باشد. اوال در تعداد قتل های هدفمند علیه مدافعی 

نگار در مقایسه با دوره های قبیل سه سال گذشته که در این گزارش به آن پرداخته شده است، یم باشد.   حقوق بشر و خبر
  ،
ً
ان برجسته  ثانیا نگاران شناخته شده،  کهدف قرار دادن عمدی رهبر  بیان یم کنند و خبر

ً
در مدت زمان  ه حقایق را ضاحتا

ن این  محدود  ن مسئولیت توسط عاملی  ن کابل( و همچنان عدم گرفی  و نقاط مختلف افغانستان )به شمول ساحه سبر
 نر سابقه میان افراد ملیک در کشور شده است.   فضای ترسرویدادها باعث ایجاد  

 مورد هدف  گزارش برجسته یم سازد که ، این  ۲۰۲۰جنوری  ۳۱ایل  ۲۰۲۰سپتمبر  ۱۲از 
ً
پنج مدافع حقوق بشر عمدا

قرار گرفته و کشته شدند. در هر پنج مورد قتل )به شمول قتل یک خانم(، از سالح سبک استفاده شده است. هیچ  
نگار و ، یوناما قتل شش  ۲۰۲۱جنوری    ۳۱  ایل  ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۲گرویه مسئولیت این حمالت را به عهد نگرفت. از   خبر

ب گلوله به قتل رسیدند؛ دو تن دیگر شان توسط   کارمند رسانه ها را ثبت کرد. چهار تن آنها )به شمول یک خانم( به ضن
ن رفتند. مسئولیت تنها ییک از این رویداد ها را گرو  یه  مواد منفجره تعبیه شده که در وسایط شان جاسازی شده بود، از بی 

نگار به نام مالیل میوند و راننده وی در   به عهده گرفت: گفته یم شود که شاخه خراسان داعش مسئولیت قتل یک خبر
 جالل آباد را به عهده گرفت. در سایر رویدادها، هیچ گرویه مسئولیت آن را به عهده نگرفت.  

ات ناگوار باالی جامعه مدنن    تاثب 

در میان افراد ملیک کشور در زمانن شده است که توجه روی رسیدن به توافق سیایس  موج قتل باعث ایجاد ترس آخرین 
. جامعه مدنن نقش کلیدی در تروی    ج و محافظت حقوق  معطوف شده تا روی جنگ چندین ساله نقطه پایان بگذارد 

ی داشته و به این کار در جریان و بعد از هر گونه توافق صلح، ادامه خواهد داد. تنگ  ن  بشر فضای مدنن برای   ساخی 
 و غب  قابل توجیه است بلکه  

قانونن ، رسانه ها و جامعه مدنن از طریق ارعاب و خشونت نه تنها غب  ن حقوق بشر مدافعی 
ن تهدید یم کند.   ات و تحوالن  را که یط سال های اخب  اتفاق افتاده نب   تمام تغیب 

دولن   ن فضطرف های دولت و غب  ای مدنن در افغانستان یم باشند. یوناما تاکید  از طرق مختلف مسئول محدود ساخی 
ی  یم کند که   و جلوگب 

ی از قتل و ارعاب، تروی    ج پاسخگونی تمایم جناح ها مکلف اند تا مسئولیت خود در قبال جلوگب 
ی مستقل، بیطرف، شی    ع، جامع، موثر،  قتل های هدفمند باید به گونه  از معافیت از مجازات را انجام دهند. تحقیقات

ن باید در مطابقت جدی با اجراات مقتضن و معیارهای محاکمه عادالنه مع د. تعقیب عدیل مظنونی  تبر و شفاف صورت گب 
د.    صورت گب 

اظهارات علیه نقش جامعه مدنن و رسانه ها، تهدید یا عکس العمل در برابر اطالع دهندگان، نشر "لست های مورد  
اییط را که باعث محدودیت بیشب  فضای ایط مملو از چالش،  مدنن یم شود، تشدید یم بخشد.  هدف" شر در این شر

اوار فضای مدنن ثمربخش دیگر  وقتشاید بیشب  از هر مردم افغانستان   و شگوفا هستند. نیازمند و شن

 پیشنهادات

نگاران و کارمندان رسانه  یوناما   ، خبر ن حقوق بشر پیشنهادات ذیل را به منظور حمایت از تالش ها برای محافظت مدافعی 
ن الملیل و قانون حقوق   دوستانه بی  ی علیه آنها، و رعایت مکلفیت های مندرج قانون بشر ی از نقض حقوق بشر ها، جلوگب 

 بشر جهانن ارائه یم کند:  

 دولت افغانستان 

ن حقوق بشر که  به کار گب   - ک محافظت مدافعی  م محافظن  میل موثر و کارا مبتنن بر کمیسیون مشب  ن ی میکانب 
ی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد.    به رهبر

ً
ا  اخب 

نگاران  - ، خبر ن حقوق بشر ی به شمول تدابب  ویژه محافظن  و امنین  برای مدافعی  ایجاد چارچوب مناسب جلوگب 
وط بر موجودیت تهدیدات یا سایر انواع ارعاب.  و کارمندان رسانه  ها مشر

نگاران و کارمندان رسانه ها  - ، خبر ن حقوق بشر از حقوق قانونن شان مانند حق  حصول اطمینان از اینکه مدافعی 
یس به اطالعات و همچنان سایر آزادی های اسایس بدون ترس   ، حق آزادی اجتماع، آزادی بیان و دسب 

ی
زندگ

 حمله مستفید یم شوند.  از انتقام یا 

مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات منجمله از طریق راه اندازی تحقیقات مستقل، بیطرفانه، شی    ع، جامع،   -
 . رویداد های قتل موثر، معتبر و شفاف در مورد 

ن حمالت هدفمند در مطابقت کامل با    بتعقیتروی    ج پاسخگونی واقیع به شمول از طریق   - اجرات  عدیل مظنونی 
 مقتضن و معیارهای محاکمه عادالنه. 
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ن   - ی از تصویب قوانی   به شمول جلوگب 
که آزادی اجتماع و آزادی بیان را محدود  ای محافظت و تروی    ج فضای مدنن

ی از افشای ]اطالعات[ عامه که فضای مدنن را به گونه  وری به چالش  یم سازد و همچنان جلوگب  ی غب  ضن
د. کشیده یا مورد هدف قرار یم گ   ب 

 جناح غب  دولت 

نگاران و کارمندان رسانه ها در مطابقت با قانون   - ، خبر ن حقوق بشر ن هر نوع قتل علیه مدافعی 
متوقف ساخی 

  . دوستانه جهانن ن الملیل و قانون بشر  حقوق بشر بی 

 طالبان 

نگاران و   - ، خبر ن حقوق بشر ی.  کارمندانتقبیح رویداد های قتل علیه مدافعی   رسانه ها در سطح رهبر
اعضای طالبان که تحقیق قضایای که اعضای گروه طالبان متهم به ارتکاب آن هستند و پاسخگو قرار دادن  -

نگاران و کارمندان رسانه ها   ، خبر ن حقوق بشر ن اوامر[  فرمان قتل های هدفمند علیه مدافعی  را صادر کرده یا ]چنی 
 را تطبیق یم نمایند.  

نگاران و کارمندان نی تدوین، تعمیم و تطبیق پالییس ها - ، خبر ن حقوق بشر  که مانع قتل های هدفمند علیه مدافعی 
 رسانه ها یم شود.  

ن فضا - ی از تدوین پالییس های جدید( که باعث محدود ساخی  ن پالییس های موجود )و جلوگب  ی  باطل ساخی 
دوستانه، آزادی بیان  مدنن به شمول محدودیت آزادی اجتماعات، فعالیت فعاالن جامعه مدنن و فعاالن بشر

 یم شود.  

 جامعه جهانن 

ن حقوق بشر و رسانه های مستقل ادامه - برای یک افغانستان واحد، مستقل،  ی تاکید بر اهمیت نقش مدافعی 
ن و دموکراتیک در مطابقت با  در کنفرانس ژنیو در مورد   ۲۰۲۰نومبر  ۲۴به تاری    خ  ی کهاعالمیهصلح آمب 

 تصویب شد. افغانستان 
نگاران و کارمندان رسانه ها که در معرض خطر قرار دارند و  ادامه - ، خبر ن حقوق بشر افزایش  ی همکاری با مدافعی 

ن امنیت، مسافرت، ]مساعدت[ مایل، ارتقای ظرفیت و سایر همکاری ها  زمینهحمایت از برنامه هانی که   ی تامی 
 فراهم یم سازد.  آنها را برای 


