
 

 

الیا در افغانستان:    استر
ی

 سئوال و جوابجنایات جنگ
 

در طول سالیان متمادی، شواهدی به دست آمده نشان یم دهد که در جریان جنگ در افغانستان مردم این کشور مورد قتل و آزار 
الیا قرار گرفته اند.  وهای خاص اسیر قانونی توسط اعضای نیر  غیر

 
ا لیا و اقدامانر که هنوز باید انجام شود این سئوال و جواب یک نظر اجمایل از آنچه تا به امروز رخ داده است، نحوه واکنش دولت اسیر

 ارائه میدهد. 
 

 اجمایل    نظر 
 

الیایی در افغانستان به دست آمده است؟  وهای خاص استر  توسط نتر
ی

 چه شواهدی در مورد جنایات جنگ
 

الیا را مت ۲۰۰۶از سال  وهای خاص اسیر هم به ارتکاب تا بحال، مدارک فزاینده نی از منابع مختلف بدست آمده است که اعضای نیر
 در افغانستان یم کند. بعضی از این مدارک شامل شواهد حکایتر از شاهدان عیتی و خانواده های قربانیان از افغانستان،  

ی
جنایات جنگ

نگاران و شهادت های افشاگران یم شود.    تحقیقات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گزارش های خیر
 

ه های قربانیان شکایات متعددی به دولت جمهوری اسالیم افغانستان، کمیسیون حقوق بشر در طول سال ها، بزرگان محیل و خانواد
وهای دفایع  الیا ابالغ شده است. نیر وهای دفایع اسیر ی الملیل صلیب رسخ ارائه کرده اند که این شکایات به نیر افغانستان، و کمیته بیر

 شکایات محیل را به عنوان تبلیغات طالبان
ً

الیا عموما ه دریافت غرامت رد کرده اند. اما تحقیقات کمیسیون حقوق بشر  اسیر ی یا با انگیر
الیانی را تایید نموده است. شهادت افشاگران و گزارش های متعدد  وهای اسیر مسلح توسط نیر قانونی افراد ملیک غیر افغانستان کشتار غیر

ال وهای اسیر  توسط نیر
ی

ی اتهامات جنایات جنگ گزاری های مختلف نیر  یانی را آشکار نموده است. از خیر
 

الیا در افغانستان گزارش خود را در سال  وهای دفایع اسیر منتشر  ۲۰۲۰یک تحقیق چهارساله که تحت نظر بازرس کل )رس مفتش( نیر
الیا با بازداشت شدگان یافت  وهای خاص اسیر قانونی و رفتار ظالمانه اعضای نیر کرد. در این تحقیق اطالعات موثقر از قتل های غیر

 شده است. 
 

ی   ببینید: همچنیر
ت و تحقیقات درمورد سوء رفتار جدی  الیا: گزارش ها، اتهاما الیانی در افغانستان از سال مقاله تحقیقر پارلمان اسیر توسط نظامیان اسیر

س است.(  ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۵  )این مقاله تنها به زبان انگلییس در دسیر
 

  

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/7623329/upload_binary/7623329.pdf;fileType=application%2Fpdf#search=%22Afghanistan%22
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/7623329/upload_binary/7623329.pdf;fileType=application%2Fpdf#search=%22Afghanistan%22


 

 

 

 ( Brereton Reportگزارش تحقیق افغانستان/گزارش بریتون )
 

 گزارش بریتون چیست؟  
 

الیا نسخه عمویم گزارش تحقیق بازر ۲۰۲۰نوامیر  ۱۹بتاری    خ  وهای دفایع اسیر الیا در افغانستان را )که ، نیر وهای دفایع اسیر س کل نیر
 به عنوان گزارش بریتون شناخته یم شود( منتشر کرد. این  

ً
ی   گزارشمعموال حاوی یافته ها و توصیه های تحقیق افغانستان، به رهیر

ی سال های Justice Paul Breretonقاضی پال بریتون ) الیا بیر وهای خاص اسیر  است که توسط نیر
ی

تا  ۲۰۰۵(، در مورد اتهامات جنگ
یاب اداری بود که تحت  در افغانستان انجام شده است. این تحقیق یک تحقیق جنانی نبود. در عوض، این تمرین حقیقت  ۲۰۱۶

وهای   الیا انجام شد. هدف از این تحقیق مشخص کردن اینکه آیا اتهامات مربوط به رفتار جنایتکارانه نیر وهای دفایع اسیر نظارت نیر
الیانی در افغانستان دارای محتوانی است یا خیر و اطالع رسانی درمورد گزینه ها برای اقدامات بیشیر بود.   اسیر

 
 

 گزارش بریتون چه بود؟ یافته های  
 

الیا   ۱۹۱تحقیق افغانستان دارای  وهای خاص اسیر قانونی نیر یم کند که اطالعات موثقر از رفتار غیر ی  یافته است. این گزارش نتیجه گیر
نظایم یا  ۲۳در افغانستان وجود دارد. این تحقیق  بطور   افراد خارج شده از میدان جنگمورد را نشان داد که در آن یک یا چند غیر

اییط کشته شدند که درصورت پزیرش توسط هیئت منصفه،   الیا در رسر وهای خاص اسیر قانونی توسط یا به دستور اعضای نیر غیر
ی دریافت که اطالعات موثقر در مورد دو واقعه دیگر وجود دارد که در آن با یک    قتل محسوب یم شود. تحقیق همچنیر

ی
جنایت جنگ

نظایم یا     دان جنگفرد خارج شده از می غیر
ی

بدرفتاری صورت گرفته که در صورت پذیرفته شدن توسط هیئت منصفه، جنایت جنگ
 بدرفتاری محسوب یم شود. 

 
ی، شناسانی و   الیا تاکید یم کند که به باور این گزارش در عدم پیشگیر وهای خاص اسیر ی بر ناکایم های جدی در نیر این گزارش همچنیر

   واکنش به رفتارهای نادرست نقش داشته
ی

 ساختگ
ً

 آراسته یا پرداز داده شده و گایه کامال
ً

است. گزارش های داخیل عملیات ها غالبا
الیانی کم   وهای اسیر  توسط نیر

ً
ا بوده. در این گزارش آمده است که موضوع دیگری این است که شکایات مردم محیل در افغانستان اکیر

 اهمیت جلوه داده شده است. 
 

 داشت؟  گزارش بریتون چه توصیه هایی 
 

الیانی در افغانستان انجام دهند  ۱۴۳این گزارش با ارائه  وهای اسیر توصیه اقدامانر را که مقامات باید در واکنش به رفتار نادرست نیر
 مشخص یم کند، از جمله موارد زیر: 

 

 و تعقیب کیفری ارجاع شود، ۲۳نفر و   ۱۹قضیه )شامل  ۳۶ •
ی

 واقعه( باید برای رسیدگ

الیا باید اک •  نون به قربانیان افغان و خانواده های آنها غرامت بدهد نه اینکه منتظر احراز مسئولیت کیفری باشد،اسیر

وهای خاص که مسئول بدرفتاری بوده اند باید برریس و لغو شود، و   •  جوایز و افتخارات واحدها و افراد نیر

ی جنگ و علل  • وهای خاص باید آموزش و تربیت کافی درمورد قوانیر  دریافت کنند. نیر
ی

 جنایات جنگ
  

https://afghanistaninquiry.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/IGADF-Afghanistan-Inquiry-Public-Release-Version.pdf


 

 

 
 

 قربانیان،  بازماندگان و خانواده های آنها 
 
 

الیا تا به امروز چگونه به نیازها و مطالبات عدالت خواهانه یی قربانیان پاسخ داده است؟   استر
 

ال انگس کمپبل )۲۰۲۰در نوامیر  ی / ( )رئیسGeneral Angus Campbell، جیی الیا( از مردم   لوی درستیر وهای دفایع اسیر نیر
الیانی ”افغانستان به دلیل  عذرخوایه کرد.  “هرگونه تخلف رسبازان اسیر

 
الیا دفیر باز ۲۰۲۱جنوری  ۴بتاری    خ  ( تأسیس کرد تا در همکاری Office of the Special Investigator (OSI)رس ویژه )پ، دولت اسیر

الیا اتهامات مربوط به  ی سال های  با پولیس فدرال اسیر الیا در افغانستان بیر وهای دفایع اسیر را برریس  ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۵رفتار مجرمانه نیر
 کند. 

 
، حقیقت و  پتحقیق افغانستان و ایجاد دفیر باز  ی استحقاق قربانیان برای پاسخگونی رس ویژه گام های مثبتر در جهت برآورده ساخیر

 است.  ایید ت
 

الیا در ارائه غرامت فوری و م  با جزئیات بیشیر برریس یم شود، ناکام بوده است.  وثر به قربانیان، چنانچه در زیر اما، اسیر
 

ی ببینید:   همچنیر
وهای دفاع   به زبان دری بخوانید  –عذرخوایه رئیس نیر
وهای دفاع   به زبان پشتو بخوانید  –عذرخوایه رئیس نیر

 
 

 تحقیقات و تعقیب کیفری
 

 برگزار خواهد شد؟ 
ی

 آیا محاکمه جنایات جنگ
 

وی دفایع  پولیس ی منازعات مسلحانه توسط اعضای نیر الیا و دفیر بازپرس ویژه در حال برریس موارد نقض احتمایل قوانیر فدرال اسیر
الیا در افغانستان از سال  هستند. سپس آنها یم توانند دوسیه ها را برای پیگرد قانونی به رئیس سارنوایل عمویم  ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۵اسیر

ک المنافع )فدرال( ) ( ارجاع دهند. رئیس سارنوایل عمویم Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP)مشیر
ی خواهد کرد. در  م گیر ک المنافع در مورد تعقیب کیفری تصمی ک ۲۰۲۱مارچ  ۲۳مشیر ، یگ از مقامات ریاست سارنوایل عمویم مشیر

، مشخص  “ و آماده سازی برای ارجاع احتمایل یم باشندبطور فعال در حال برنامه ریزی ”المنافع اظهار داشت که آنها  . در حال حاضی

 .  نیست که آیا تعقیب قضانی آغاز شده یا خواهد شد و آیا این تحقیقات منجر به پاسخگونی خواهد شد یا خیر
  

https://afghanistaninquiry.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/CDF-Apology-Dari-Translation.pdf
https://afghanistaninquiry.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/CDF-Apology-Pashtu-Translation.pdf


 

 

 
 دفتر بازپرس ویژه چیست؟ 

 
برای برریس و ارزیانر  ۲۰۲۰قیقانر است که در نوامیر ( یک نهاد تحOffice of the Special Investigator (OSI)دفیر بازپرس ویژه )

د. دفیر بازپرس ویژه موظف است در مورد موضوعات جنانی احتمایل مطرح شده در این گزارش و   یافته های گزارش بریتون ایجاد ش
الیا در افغانستان از سال  وی دفایع اسیر د.  ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۵هرگونه ادعای جدید درمورد جرایم جنانی توسط اعضای نیر  تحقیق کن

 
الیایی در   وهای استر  توسط نتر

ی
ن الملیل تعهدایر برای تحقیق و تعقیب اتهامات مربوط به جنایات جنگ ن بیر الیا طبق قوانیر آیا استر

 افغانستان دارد؟ 
 

الیا به عنوان یگ از امضاکنندگان کنوانسیون های ژنو   ی الملیل به تحقیق و  و پروتکل های الحافر آن، تعهد حقوفر  ۱۹۴۹بله. اسیر بیر
ت  ی عرفی منازعا م قوانیر م پیمان ها و ه الیانی در افغانستان دارد. ه وهای اسیر  توسط نیر

ی
پیگرد اتهامات مربوط به جنایات جنگ

 احتمایل توسط اتباع یا  
ی

مسلحانه دولت ها را ملزم یم کنند که تحقیقات مستقل، مٔوثر، رسی    ع و نر طرفانه در باره جنایات جنگ
 وهای مسلح خود انجام دهند و در صورت لزوم، عامالن آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. نیر 

 
 در این دادریس خواهند داشت

ر
 ؟ باید داشته باشند/ اگر دوسیه ها به محاکمه کشیده شوند، قربانیان چه حقوق

 
الیا و هم در قانون ک ی الملیل مورد توجه قرار گرفته است.  حقوق قربانیان در دادریس کیفری حوزه نی است که هم در اسیر یفری بیر

گایه فزاینده نی وجود دارد درمورد اینکه نر توجیه به قربانیان در طول فرآیند عدالت کیفری یم تواند به طور بالقوه منجر به قربانی   آ
ی الملیل نشان یم دهد که تجر  به قربانیان از روند عدالت  شدن دوباره شود و آسیب متحمل شده را طوالنی کند. رویه داخیل و بیر

لت کیفری قرار دارد، قابل بهبود است.    کیفری بدون خدشه دار کردن حقوق متهم که در قلب سیستم عدا
 

ک المنافع، راهنمانی هانی را برای سارنواالن )دادستان ها( در مورد  الیا، پالییس قربانیان جرم در ریاست سارنوایل عمویم مشیر در اسیر
ین عملکرد   ”حقوق“ قابل اجرا قانونی در برخورد با قربانیان جرم یا جرایم ارائه یم کند. با این حال، این راهنمانی اختیاری است و  بهیر

ی نیم کند. بر اساس این پالییس، در صورت درخواست، قربانیان باید  فت  پیگرد قانونی   “به موقع”برای قربانیان را تضمیر از پیشر
ک المنافع  مطلع شوند و باید در مورد مراحل مختلف تعقیب و نقش آنها به عنوان شاهد راهنمانی شوند. پالییس تعقیب قضانی مشیر

وع یا توقف هرگونه تعقی ئل مربوط به منافع عمویم، مانند رسر ی در مورد مسا ب، ایجاب یم کند که نظرات قربانیان هنگام تصمیم گیر
ام به حیثیت و    و احیر

ی
ی ترصی    ح یم کند که با قربانیان باید با ادب، شفقت، حساسیت فرهنگ در نظر گرفته شود. این پالییس همچنیر

 حقوق آنها رفتار شود.  
 

در از نظر مشارکت در دادریس کیفری، نقش قربانیان تا حد زیادی به ارائه شهادت در صورت احضار به عنوان شاهد محدود یم شود. 
مواردی که متهم اقرار به گناه کند یا پس از محاکمه مجرم شناخته شود، قربانی حق دارد اظهارنامه تاثیر قربانی را ارائه دهد تا توسط  

د.  ی مجازات مورد توجه قرار گیر  محکمه در تعییر
 

ی کرامت قربانیان در جریان دادریس کیفری تاکید  ی الملیل حقوق بشر بر اهمیت تضمیر  یم کند.  اسناد بیر
 

ی الملیل ) الیانی برای عدالت بیر ( در تالش است تا اطمینان  Australian Centre for International Justice (ACIJ)مرکز اسیر
الیا در افغانستان در    اسیر

ی
 های کیفری احتمایل در مورد جنایات جنگ

ی
حاصل کند که حقوق و منافع قربانیان افغان در جریان رسیدگ

ی الملیل تاکید یم کند که: نظر گرفته یم  الیانی برای عدالت بیر  شود. مرکز اسیر
 



 

 

ی )بازرسان(، سارنواالن • جمان   مفتشیر )دادستان ها( و سایر پرسنل کار با قربانیان و شاهدان افغان از تخصص الزم در کار با میر
گاهانه با اضطراب )تروما( برای کار با قربانیان و شاهدان برخوردار باشند.   و رویکرد آ

ی
گایه فرهنگ ی آ  در صورت لزوم و همچنیر

 

ی ال • د باید برای قربانیان جنایات بیر س باشد. نیاز به درک روشن به  خدمات کمک به شاه  در دسیر
ی

ملیل از جمله جنایات جنگ
ی الملیل که در آن   شاهدان از آنچه که مشارکت آنها مستلزم آن است، بخصوص در دوسیه های مربوط به جنایات بیر

 با فرآیندهای قانونی سیستیم که در آن درگیر هستند نا آشنا باشند، مهم اس
ً

 ت. قربانیان و شاهدان احتماال
 

الیا از استحقاق آنها برای   • وی دفایع اسیر الیانی و کهنه رسبازان نیر ی شاهدان اسیر گاه ساخیر تالش های قابل توجیه برای آ
خدمات مشاوره و پشتیبانی در چارچوب تحقیق افغانستان صورت گرفته است. این امر قابل استقبال است، اما باید 

ی در بر گیر   د. شاهدان و قربانیان افغان را نیر
 

 در افغانستان برای بسیاری از مردم در افغانستان و مهاجران افغان در  •
ی

هرگونه روند قانونی آنر در رابطه با جنایات جنگ
فت   ی مورد عالقه خواهد بود. درمورد پیشر ده تر محاسبه دوران درگیر الیا و مناطق دیگر در چارچوب روند گسیر اسیر

ی انگلییس، دری و پشتو به روز رسانی شود. در صورت امکان، جلسات باید به تحقیقات و تعقیب قضانی باید به زبان ها
صورت زنده پخش شود تا به افراد ذینفع اجازه مشاهده داد شود. مطالب مربوط به دادریس باید برای ارجاع تاریخی بایگانی  

 شود )در آرشیف قرار داده شود(. 
 

ی حق  ان خسارت(قربانیان نیر  بیشیر به آن پرداخته یم شود.  در زیر دارند که  غرامت )جیر
 

ی ببینید الیانی : همچنیر ی الملیل به کمیته امور خارجه، دفاع  و ارجاعات تجارنر مجلس ارائه پیشنهاد توسط مرکز اسیر برای عدالت بیر
الیا در افغانستان   سنا به عنوان بخیسر از تحقیقات کمیته در مورد تعامل اسیر

 
 خواهد افتاد؟ 

ر
ن کند، چه اتفاق الیا نتواند در قبال اتهام جنایات پیگرد قانوین و مسئولیت پذیری را تضمیر  اگر استر

 
الیا در صورت عدم    وجود داشته باشد، اسیر

ی
الیا برای جنایات جنگ وهای خاص اسیر اگر شواهد کافی برای محاکمه یک یا چند نفر از نیر

الیا  ی الملیل خود را نقض خواهد کرد. عالوه بر این، اگر بتوان ثابت کرد که اسیر ، تعهدات حقوفر بیر ی پیگرد قانونی و پاسخگونی تضمیر
ی الملیل یم تواند تحقیقات را قادر به تحقیق  و پیگرد واقیع نیست یا نیم خواهد، به این معتی است که دفیر دادستان دیوان کیفری بیر

 آغاز کند.  
 

ان خسارت   غرامت و سایر اشکال جتر
 

 گزارش بریتون در مورد غرامت چه توصیه هایی داشت؟ 
 

الیا باید به رسعت به خا ی مسئولیت  گزارش بریتون توصیه یم کند که اسیر نواده های قربانیان غرامت بدهد، بدون اینکه منتظر تعییر
الیا مهم و  به عبارت ساده، یک  ”کیفری باشد. در این گزارش تاکید شده است که پرداخت غرامت رسی    ع برای بازگرداندن اعتبار اسیر

 است.  “کار اخالفر درست
 

ی الملیل خاطرنشان یم کند   الیانی برای عدالت بیر که غرامت نباید محدود به مواردی باشد که در گزارش بریتون مشخص شده  مرکز اسیر
 است. همه موارد در گزارش بریتون گنجانده نشده است و موارد دیگر از زمان انتشار این گزارش آشکار شده است. 

https://acij.org.au/wp-content/uploads/2021/10/Australian-Centre-for-International-Justice-Inquiry-Submission-Australias-Engagment-in-Afghanistan_.pdf
https://acij.org.au/wp-content/uploads/2021/10/Australian-Centre-for-International-Justice-Inquiry-Submission-Australias-Engagment-in-Afghanistan_.pdf


 

 

 
الیا به قربانیان غرامت پرداخت کرده است؟   آیا استر

 
 نه. 

 
ان خسارت خود را منتشر  ۲۰۲۱، وزارت دفاع مهلتر را برای پایان سال ۲۰۲۱ در جوالی ی کرد تا برنامه جیر الیا تعییر برای دولت اسیر

ب االجل را از دست داد و تا کنون هیچ طریح برای تسهیل پرداخت غرامت منتشر نکرده است.   کند. اما، دولت این ضی
 

ان خسارت مهم است؟   چه انواع دیگری از جتر
 

ی به غ ان خسارت نیست که برای قربانیان مهم است. بازماندگان، قربانیان و بستگان آنها در ارزگان گفته اند که آنها نیر  رامت تنها نوع جیر
ی یم خواهند در مورد شکل غرامت ارائه شده با آنها مشورت شود.    حقیقت و تایید عالقه دارند. آنها همچنیر

 
ی الملل به قربانیان نقض ح /احیای حقوق بیر ، مٔوثر و رسی    ع را یم دهد. این امر شامل غرامت، توانبخیسر قوق بشر حق غرامت کافی

ی خدمات  ی عدم تکرار تخلف یم شود. توانبخیسر شامل مراقبت های طتر و روانی و همچنیر شهرت و اعتبار، اعاده، رضایت و تضمیر
یه قبل از وقوع تخلف، مانند بازگرداندن اموال آسیب دیده، حقوفر و اجتمایع یم شود. اعاده بر بازگرداندن قربانی به وضعیت اول

اف و پذیرش مسئولیت، مجازات  تمرکز دارد. رضایت شامل طیف وسییع از اقدامات، مانند بیان حقیقت، عذرخوایه عمویم، اعیر
ام به قربانیان است. ضمانت های عدم تکرار بر اقدامات  انه مانند ارائه آموزش و  های قضانی و اداری، و بزرگداشت و ادای احیر پیشگیر

ی جنگ متمرکز است.   وهای امنیتر در مورد قوانیر  تربیت به اعضای اردو و نیر
 

ی ببینید:   همچنیر
 

ی الملیل و   الیانی برای عدالت بیر د. مرکز اسیر ان کامل و مٔوثر هستن  گروه های جامعه مدنی از افغانستان خواهان جیر
 
 

 :  ۲۰۲۲جوالی  ۲۸آخرین به روز رسانی
 
 
 
 
 
 

 
 

https://acij.org.au/joint-media-release-human-rights-groups-call-on-australia-to-provide-full-effective-and-prompt-reparation-to-afghan-victims/

