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دیوان «، دادستان میالدي 2017 سال در بیستم نوامبر	.１
اساسنامه  15بند سوم ماده  مطابق ،»کیفري بین المللی
دادرسی جهت آغاز تحقیقات راجع به -رم، از شعبه پیش

جوالي ابتداي از  »وضعیت جمهوري اسالمی افغانستان«
میالدي درخواست مجوز نمود. به طور مشخص،  2002

مجوز براي انجام تحقیقات یک دادستان درخواست صدور 
ي سرزمینی نسبت به جرایمی که بر حسب ادعا در قلمرو

و  ،است میالدي واقع شده 2003اول می  افغانستان از
 »مخاصمه مسلحانه«همچنین جرایمی که که در ارتباط با 

جاري در افغانستان بوده و ارتباط کافی با این وضعیت 
از و داشته لیکن در قلمروي دیگر کشورهاي عضو دیوان 

 ، نموده است.دادهرخ  2002اول جوالي 
 و کشمکشیمخاصمه است که سال  35افغانستان بیش از 	.２

که عمده آن ها در سال هاي تجربه کرده  خشونت آمیز را
براي افغانستان در  »اساسنامه رم«از الزم االجرا شدن پیش 

مخاصمه «واقع شده است. از آن زمان،  2003اول می 
رت پیوسته شدت در کشور افغانستان به صو »مسلحانه

ده از بیشتري یافته است چراکه شورش مسلحانه رهبري ش
 توارد یک جنگ چریکی علیه دول »طالبان«سوي جنبش 

با هدف  ،فعلی افغانستان و نیروهاي بین المللی حامی ان
بازگشت به قدرت و تحمیل دوباره قانون خود بر کشور شده 

مخاصمه مسلحانه، وقوع جرایم این است. با شدت یافتن 
داخل در صالحیت دیوان کیفري بین المللی که مورد 

 ،2009ست. از سال اقع شده اند نیز افزایش یافته اگزارش و
تلفات ن میرادقیق از  هاي دهیو آمار میالدي که گزارش 

شهروند غیر  500هزار و  26شهروندان آغاز گردید، بیش از 
نظامی بنابر گزارش ها توسط طرف هاي درگیر در مخاصمه 

شهروندان غیر «مسلحانه در افغانستان کشته شده اند. 
ز وضعیت اسفناك امنیتی در بسیاري از هنوز هم ا »نظامی

 روزانه رنج می برند. تقریبا بخش هاي کشور و حمالت 
فراهم می کند براي  »مبناي معقولی«اطالعات موجود 	.３

باورمندي به اینکه اعضاي طالبان و وابستگان آن ها مسوول 
 واقع شده در »جرایم علیه بشریت«و  »جرایم جنگی«

هراس بخشی از موج خود  ن هستند کهوضعیت افغانستا
که ی می باشد شهروندانکشتار هدفمند و ربایش انگیزي، 

با دولت افغانستان و نیروهاي خارجی یا  می رود گمان
مخافل با قانون و ایدئولوژي طالبان و یا  همکاري می کنند

ن یافته و گسترده به صورت سازما . این جرایمهستند
  .ارتکاب یافته اند

ولی فراهم می کند همچنین، اطالعات موجود مبناي معق
 نیروهاي امنیت ملی«براي باورمندي به اینکه اعضاي 

ریاست عمومی امنیت «و به خصوصا اعضاي » افغانستان
نظام مندي از  رویه ايدر » نستانپلیس ملی افغا«و » ملی

نسبت  »خشونت جنسی«شکنجه و رفتار بی رحمانه شامل 
 ،ستانبه زندانیان مرتبط با مخاصمه در زندان هاي افغان

 دخیل بوده اند. 
سرانجام انکه، مبناي معقولی وجود دارد براي باورمندي به 

و  »ایاالت متحده آمریکا«انکه اعضاي نیروهاي مسلح 
اعضاي سازمان اطالعات مرکزي (سیا) مرتکب اعمال 
شکنجه، رفتار بی رحمانه و تعرض به کرامت انسانی، تجاوز 

خاصمه در و خشونت جنسی علیه زندانیان مرتبط با م
در بازه زمانی  افغانستان و سایر قلمروها شده اند به خصوص

 میالدي. 2004و  2003سال هاي 
در که به دلیل تعداد بسیار زیاد جرایم مرتبط با مخاصمات 	.４

نستان و از جوالي امیالدي در افغ 2003سال  افغانستان از
گزارش ها واقع شده یر بنا میالدي در دیگر کشورها 2002

دخلیل در  ه دلیل تکثر گروه ها و نیروهاي مسلحاست، و ب
 جرایمی که در درخواست دادستان و پیوستمخاصمه، 

تنها نمایانگر شایع ترین هاي آن مورد اشاره واقع شده 
-. در واقع، اگر شعبه پیشجرایم و مستندترین آن هاست

انجام تحقیقات وفق براي دادرسی تصمیم به صدور مجوز 
اساسنامه رم بگیرد، این مجوز نمی بایست  15ماده 

در این تحقیقات دادستان را محدود به جرایم معینی که 
دادستانی می درخواست ذکر شده است نماید. برعکس، 

لمروي بایست قادر باشد که نسبت به تمام جرایمی که در ق
تحقیقات  ،وضعیت مورد اجازه واقع شده قرار می گیرد

انجام دهد. به خصوص آنکه وضعیت جاري در افغانستان 
 وقریبا روزانه وضعیتی است که در آن جرایم به صورت ت

توسط طیف گسترده اي از کنشگران مسلح شامل برخی 
علیه جمعیت هاي نوظهور هم در حمایت از دولت و هم 
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تقریبا یک قاعده  »بی کیفرمانی«براي جرایم فوق الذکر، 	.５
. پس از چندین دهه جنگ که بدون استثنا بوده است

دهه  است و پس از چند را متزلزل کردهنهادهاي دولتی 
شهروندان توسط گروه هاي مسلح  مستمر بابدرفتاري هاي 
ن و حامیان آن ها در پارلما جنگ فرماندهان، داراي قدرت

م واقع قانون عفوي را در ارتباط با کلیه جرای 2007در سال 
شده در ارتباط با مخاصمه و از جمله جرایم جنگی و جرایم 
علیه بشریت تصویب کردند. تنها در این اواخر بوده است که 

افغانستان و قانون مجازات  »آیین دادرسی کیفري«قانون 
اصالح شده است تا به صراحت جرایم مورد اشاره در 

 »مرور زمان«ه رم وارد آن ها شود و از شمول اساسنام
 خارج شوند. 

علی رغم تعدادي تفحص انجام شده از  ت متحدهدر ایاال
ه اي در ارتباط با شیوه سوي کنگره که جزییات بی سابق

انجام شده از سوي نیروهاي مسلح و سازمان  ییوهاي بازج
صورت ملی  و نه تعقیب کرده است، نه تحقیق سیا افشا

گرفته است و نه علیه افرادي که در این رفتارها دخیل بوده 
و یا انکه اطالعات  ،در جریان استتحقیق یا تعقیبی اند 

موجود براي شناسایی درون مایه پرونده هاي ملی مرتبط 
 ناکافی است.

اعمال ارتکاب یافته، و نبود پیگردهاي ملی  در پرتو شدت	.６
در ارتباط با  »بیشترین مسوولیت«علیه افرادي که داراي 

شدیدترین جرایم واقع شده در این وضعیت می باشند، 
دادستان اعالم می دارد که پرونده هاي بالقوه اي که 

نزد  »قابل پذیرش«متعاقب تحقیقات تشکیل خواهد شد 
گرفتن شدت جرایم و منافع دیوان می باشد. با در نظر

قربانیان، دالیل قوي براي باورمندي به انکه تحقیقات به 
 نیست موجود نمی باشد. »نفع عدالت«

 
 

 ب) صالحیت

 . جرایم داخل در صالحیت دیوان1

اطالعات موجود، و بدون نفی سایر جرایم احتمالی  برمبناي	.７
داخل در صالحیت دیوان که ممکن است طی انجام 
تحقیقات شناسایی شوند، مبناي معقولی وجود دارد براي 

از رهگذر  »جرایم علیه بشریت«، حداقل، باورمندي به آنکه
قتل، زندانی کردن و یا سایر محرومیت هاي شدید از ازادي 

یک گروه یا جمعیت قابل فیزیکی، تعقیب و ایذاي 
جرایم «شناسایی بر اساس مبانی سیاسی یا جنسیتی و 

قتل، رفتار بی رحمانه و شکنجه، نقض کرامت  »جنگی
انسانی و به خصوص تحقیر کردن و رفتارهاي استخفافی، 
هدایت قاصدانه حمالت علیه شهروندان غیر نظامی، هدایت 
ا قاصدانه حمالت علیه اشخاص و یا اشیاي مرتبط ب

ماموریت هاي حفظ صلح و کمک هاي بشردوستانه، هدایت 
قاصدانه حمالت علیه اشیاي تحت حمایت، تجاوز و سایر 

اشکال خشونت هاي جنسی، استفاده، استخدام کردن و 
در مخصامه و براي شرکت سال  15واداشتن کودکان زیر 

واقع  ،فریبکارانه جنگجوي دشمنکشتن یا مجروح ساختن 
 شده اند.

 

 ب جرممکان هاي ارتکا

آن  والیت 34در قلمروي افغانستان، در هر  این جرایم	.８
هایی هستند  والیتو هلمند  »رقندها«ارتکاب یافته اند. 

که بیشترین تاثیر مخاصمه بر آن ها بوده است با داشتن 
درجه باالیی از خشونت هاي مرتبط با مخاصمه در سراسر 
بازه زمانی مرتبط با وضعیت افغانستان. هرچند از سال 

میالدي آشوب ها بیشتر محدود به مناطق  2008تا  2003
 2009جنوبی و جنوب شرقی افغانستان بوده است از سال 

نفوذ خود را تا برخی والیت مخالف دولت مسلح گروه هاي 
هاي اطراف کابل به خصوص والیت لوگر و وردك و برخی 
والیت ها در شمال به خصوص قندوز، بلخ، بغالن، فاریاب و 

ایاالت نظامی گسترانده اند. بازداشت گاه هاي جوزجان 
 6نزدیک کابل و در  »بگرام«در منطقه پروازي متحده 

 والیت در جنوب شرقی افغانستان برقرار شدند. 
از انجا که افغانستان دولت عضو دیوان است، دیوان می 	.９

تواند نسبت به تمام جرایم واقع شده در قلمروي سرزمینی 
عمال ا 2003از می فارغ از تابعیت مرتکب افغانستان 

به عالوه، تعداد محدودي از جرایم مرتبط . صالحیت نماید
با مخاصمه مسلحانه افغانستان ادعا شده است که در 
قلمروي لهستان، رومانی و لیتوانی که همگی عضو دیوان 
هستند واقع شده است. از انجا که این جرایم در ارتباط و 

فغانستان ارتکاب یافته اند، در زمینه مخاصمه مسلحانه در ا
به اندازه کافی مرتبط با وضعیت فعلی در افغانستان بوده و 

 داخل در محدوده آن می باشد.
 

 زمان ارتکاب جرایم
جرایم واقع شده در قلمروي افغانستان از اول می 	.０１

دیوان می  »صالحیت زمانی«میالدي داخل در  2003
باشد چراکه افغانستان سند تصویب اساسنامه رم را در 

نامه از ابتداي می سمیالدي تحویل نمود و اسا 2003فوریه 
 براي این کشور الزم االجرا گردید. 2003

ر ارتباط با د ه ودر ارتباط با جرایمی که در زمین	.１１
مخاصمه مسلحانه افغانستان و در قلمروي سایر دولت هاي 
عضو واقع شده اند، اساسنامه براي لهستان و رومانی از اول 

الزم  2003و براي لیتوانی از اول آگوست  2002جوالي 
 االجرا شده است.

وضعیتی که دادستان نسبت به آن به دنبال اخذ 	.２１
مجوز می باشد نه تنها جرایم ارتکاب یافته در افغانستان از 

بلکه سایر  ،میالدي را شامل می شود 2003اول می 
پیوندي با مخاصمه مسلحانه در  يی که دارامجرای
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افغانستان بوده و مرتبط با وضعیت افغانستان می باشند و 
 2002ت هاي عضو از ابتداي جوالي در قلمروي سایر دول

 .در بر می گیردنیز را ارتکاب یافته اند 
 افراد یا گروه هاي درگیر

مخاصمه مسلحانه در افغانستان در بازه زمانی 	.３１
مخاصمه «به عنوان یک  ،ذکر شده از سوي دادستان

طبقه بندي شده است که مابین  »مسلحانه غیر بین المللی
لمللی کمک به نیروهاي بین ا«دولت افغانستان که از سوي 

ایساف) و نیروهاي ایاالت متحده موصوف به ( »امنیت
و  ،حمایت شده است از یک سو (نیروهاي حامی دولت)

گروه هاي مسلح غیر دولتی به ویژه طالبان از سوي دیگر 
(نیروهاي مخالف دولت) در جریان بوده است. مشارکت 

بودن این  »بین المللیغیر «روهاي بین المللی خصیصه نی
دهد چرا که این نیروهاي در حمایت  مخاصمه را تغییر نمی

تاسیس  2002که در سال  »دولت انتقالی افغانستان«از 
 شد وارد در جنگ شدند. 

در نتیجه ارزیابی انجام شده، دادستانی احراز 	.４１
 اي معقولی براي باورمندي به آنکهنموده است که مبن

حداقل، جرایمی که در ادامه می آید و داخل در صالحیت 
 د ارتکاب یافته است وجود دارد.دیوان می باش

یافته از سوي  جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی ارتکاب
 وابسته به آن ها »حقانی بکهش«اعضاي طالبان و 

جرم جنگی شکنجه و تعرض به کرامت انسانی و خشونت 
جنسی ارتکاب یافته از سوي نیروهاي امنیت ملی 

 افغانستان
نی و تجاوز و جرم جنگی شکنجه، تعرض به کرامت انسا

خشونت جنسی ارتکاب یافته از سوي نیروهاي مسلح 
ایاالت متحده در قلمروي افغانستان و اعضاي سازمان سیا 
در یازداشت گاه هاي مخفی در افغانستان و در قلمروي 
دیگر دولت هاي عضو و عمدتا در بازه زمانی سال هاي 

 .2004تا  2003
 
سوي  دادستانی ادعاي ارتکاب جرایم دیگر از	.５１

نیروهاي مسلح بین المللی عملیات کننده در افغانستان را 
ماموریت امداد سازمان «نیز بررسی کرده است. به خصوص 

که  از هنگامیو  2009تان (یوناما) از سال در افغانس »ملل
شروع به ثبت کردن نظام مند تعداد تلفات شهروندان غیر 

شهروند غیر نظامی را  1820نظامی نمود مرگ حدود 
 د سازي کرده است.مستن

به تعداد پرشماري از  ربوطماطالعات  با ارزیابی	.６１
حوادثی که منتسب به نیروهاي بین المللی است، دادستانی 
احراز نمود که اگرجه این عملیات ها منتهی به از دست 

و آسیب رسیدن به ایشان شده رفتن اتفاقی جان شهروندان 
ي معقولی براي باورمندي به مبنا اطالعات موحوداست، 
یروهاي نظامی جمعیت غیر ندر اکثر این حوادث انکه 

مشارکت «نظامی و یا شهروندانی که در مخاصمات 

غیر «را به عنوان یک جمعیت  شته اندندا »مستقیم
 فراهم نمی کند.  ،هدف حمله خود قرار داده باشند »نظامی

 ،شود انجامحال، اگر تحقیقات مورد اجازه با این 	.７１
سایر جرایم مورد ادعا که ممکن  این اتهامات و همچنین

است بعد از آغاز تحقیقات به وقوع بپیوندند مشمول 
 تحقیقات مناسب خواهند بود.

 
 
عنوان حقوقی و دالیلی که جرایم فهرست شده ) ج

 داخل در صالحیت دیوان هستند
 

جرایم ارتکاب یافته توسط اعضاي طالبان و گروه 
 هاي مسلح وابسته

دادستانی اطالعات موجود در ارتباط با جرایم 	.８１
ارتکاب یافته از سوي گروه هاي مسلح مخالف دولت به 
خصوص طالبان و وابستگان آن را در زمینه مخاصمه 
مسلحانه در افغانستان بررسی کرده است. بنابر این 

 17اطالعات، گروه هاي مخالف دولت مسوول بیش از مرگ 
میالدي هستند به  2009سال هزار شهروند غیر نظامی از 

شهروند  7000قتل قاصدانه و همراه با التفات حدود  اضافه
، گروه هاي شورشی تعداد 2003از اول می  غیر نظامی.

زیادي حمالت علیه اشیاي مورد حمایت شامل مدارس و 
دفاتر غیر نظامی دولت، بیمارستا ها آرامگاه ها و مساحد و 

 ردوستانه انجام داده اند.سازمان هاي بش
به صراحت خط مشی و  »رهبري طالبان«	.９１

مورد حمله قرار دادن شهروندان  سیاست این گروه مبنی بر
به صورت علنی در اسناد بیان کرده است؛ هم غیر نظامی را 

کتاب «رسمی منتشر شده از سوي رهبري طالبان مانند 
و یا در فتاوا و یا در اظهارات عمومی ایراد شده از  »الیحه

البان و یا سخن گویان آن که بیان کرده سوي مسووالن ط
ه طور خاص هدف اولیه یک اند شهروندان غیر نظامی ب

به که اند و همچنین در فهرست هاي عمومی  هحمله بود
اشاره شهروندانی که می بایست کشته و یا بازداشت شوند 

 شده است.
مبناي معقولی وجود دارد براي باورمندي به آنکه 	.０２

از  »جرایم علیه بشریت«مرتکب  طالبان و وابستگان آن
قتل، زندان کردن و سایر محرومیت هاي شدید از رهگذر 

ازادي فیزیکی، ایذا و تعقیب علیه گروه یا جمعیت قابل 
شناسایی بر مبناي دالیل سیاسی یا جنسیتی شده اند. این 

نظام مند و/یا  »حمله«جرایم به عنوان بخشی از یک 
رفته است  گسترده علیه شهروندان غیر نظامی که باور می

وهاي خارجی حمایت می کنند و ان و/یا نیرتساز دولت افغان
ایدئولوژي و قانون طالبان مخالفت می ورزند صورت  ایا ب

که دربردارنده ارتکاب متعدد رفتارهاي خشن  ،گرفته است
در راستاي خط مشی رهبري طالبان مبنی بر گرفتن قدرت 

این دتی از دولت افغانستان و تحمیل قانون و نظام عقی
از طریق زور مرگبار بوده است. به طور ویژه، زنان و  گروه



 
 

 

 4 

دختران به صورت آگاهانه هدف حمالت طالبان و نیروهاي 
وابسته آن ها با هدف جلوگیري از تحصیل، تدریس و 

از رهگذر تهدید به  میدن یا مشارکت در امور عموکارکر
 مرگ، تحقیر کردن و ربایش و قتل بوده است.

مبناي معقولی وجود دارد براي  همچنین،	.１２
طالبان و وابستگان  2003،باورمندي به انکه از ابتداي می 

آن مرتکب جرایم جنگی در زمینه یک مخاصمه مسلحانه 
غیر بین المللی از طریق قتل، هدایت عامدانه حمالت علیه 

یه افراد علغیرنظامی، هدایت عامدانه حمالت شهروندان 
یت عامدانه حمالت علیه اشیا و امدادي و بشردوستانه، هدا

زیر  »کودکان«اماکن حمایت شده، استخدام و به کارگیري 
سال و استفاده از آن ها براي مشارکت مستقیم در  15

مخاسمات و کشتن یا مجروم ساختن فریبکارانه جنگجویان 
در یک حجم وسیع و  ،دشمن شده اند. این جرایم جنگی

ارتکاب و سیاست به عنوان بخشی از یک طرح یا خط مشی 
 ند.یافته ا

 

رفتارهاي ارتکاب یافته از سوي نیروهاي امنیت ملی 
 افغانستان

منابع متعددي درباره شیوع شکنجه در مراکز 	.２２
کمیسیون «بازداشت دولت افغانستان گزارش داده اند مانند 

، یوناما، و یک کمیسیون حقیقت »حقوق بشر افغانستان
ستان در سال یاب انتخاب شده از سوي رییس جمهور افغان

2013. 
اطالعات موجود مبناي معقولی براي باورمندي 	.３２

مرتکب  »نیروهاي امنیت ملی افغانستان«به انکه اعضاي 
جرایم جنگی شکنجه و رفتار بی رحمانه، نقض و تعرض به 

خشونت هاي جنسی شده اند فراهم می  و »کرامت انسانی«
را  با مخاصمه طآورد. مقامات دولتی بنابر ادعا زندانیان مرتب

مورد شکنجه قرار داه اند که شامل ریاست امنیت ملی 
ارتش ملی افغانستان،  ،»پلیس ملی افغانستان«افغانستان، 

 ان می باشد.رزي افغانستان و پلیس محلی افغانستپلیس م
 دجود به صورت آشکار نشان نمی دهاطالعات مو	.４２

جرایم ادعایی واقع شده از سوي ریاست امنیت ملی که 
خاصمه به عنوان بخشی افغانستان علیه زندانیان مرتبط با م

در سطح بخش یا والیت مصوب طرح یا خط مشی  از یک
واقع شده باشند. با این حال، اطالعات موجود نشان می 
دهند که جرایم واقع شده بر مبناي یک حجم وسیع به 

 اند.وقوع پیوسته 
 

رفتارهاي ارتکاب یافته از سوي نیروهاي مسلح 
 ایاالت متحده و سازمان سیا

اطالعات موجود مبناي معقولی فراهم می آورد 	.５２
به آنکه در فاصله زمانی از ابتداي اول می  براي باور مندي

، اعضاي نیروهاي مسلح آمریکا مرتکب جرایم جنگی 2003

شکنجه و رفتار بی رحمانه، نقض و تعرض به کرامت 
انسانی، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شده 

لحانه غیر بین اند. این جرایم در زمینه یک مخاصمه مس
ت. همچنین، اطالعات موجود ته اسسوالمللی به وقوع پی

مبناي معقولی فراهم می اورد براي باورمندي به آنکه در 
میالدي، اعضاي  2002بازه زمانی از ابتداي جوالي 

مرتکب جرایم جنگی شکنجه و رفتار بی  »سازمان سیا«
تجاوز جنسی و  ،نه، نقض و تعرض به کرامت انسانیرحما

یم در زمینه سایر اشکال خشونت جنسی شده اند. این جرا
یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی و هم در قلمروي 

دیوان  »دولت هاي عضو«وي سایر رافغانستان و هم در قلم
 صورت گرفته است.

قولی به طور خاص، اطالعات موجود مبناي مع	.６２
فرد  54به آنکه حداقل  يفراهم می آورد براي باورمند

انتخاب زندانی (که از میان طیف وسیع تري از قربانیان 
و نقض  شده اند) در معرض شکنجه، رفتار بی رحمانه

خشونت جنسی اعمال شده از  یاو کرامت انسانی و تجاوز 
نستان و اهاي مسلح ایاالت متحده در قلمروي افغورسوي نی

بوده اند. اطالعات  2004و  2003به خصوص در سال هاي 
موجود همچنین مبناي معقولی فراهم می آورد براي 

فرد زندانی در معرض شکنجه،  24به انکه حداقل  باورمندي
رفتار بی رحمانه، نقض کرامت انسانی و تجاوز یا خشونت 
جنسی اعمال شده از سوي اعضاي سازمان سیا در قلمروي 

لت هاي عضو دیوان (یعنی سرزمینی افغانستان و یا سایر دو
 2003ومانی و لیتوانی) به خصوص در سال هاي رلهستان، 

 ده اند. بو 2004و 
جرایم در  یناطالعات موجود نشان می دهد که ا	.７２

زمینه و در ارتباط با مخاصمه مسلحانه در افغانستان رخ 
زندانیان آن دسته از داده است. به خصوص این جرایم علیه 

مرتبط با مخاصمه به وقوع پیوسته که مظنون به عضویت 
مظنون به همکاري با آن ها  ادر طالبان و یا القاعده بوده و ی

 اند. بوده
 

 قابلیت پذیرشد) 

قابلیت «، 15ماده ارزیابی وفق در مرحله 	.８２
اي که ممکن است » پرونده هاي بالقوه«نسبت به  »پذیرش

مطرح شود سنجیده می شود. متعاقب شناسایی پرونده 
هاي بالقوه مرتبط با هر سه گروه از مرتکبان جرایم، یعنی 
اعضاي طالبان و وابستگان آن (نیروهاي مخالف دولت)، 

اعضاي نیروهاي  ،امنیت ملی افغانستان اعضاي نیروهاي
ی احراز کرده دادستان مسلح ایاالت متحده و سازمان سیا،

که احتماال متعاقب انجام اي پرونده هاي بالقوه است که 
تحقیقات نسبت به وضعیت افغانستان مطرح خواهند شد 

می باشند. در نزد دیوان در حال حاضر قابل پذیرش 
ام تحقیقات در وز انججم »دادرسی-پیش« صورتیکه شعبه
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 ستانی به ارزیابی وجود دادرا صادر نماید،  »وضعیت«این 
ملی تا زمانی که تحقیقات در حال قضایی در سطح اقدامات 

جریان است ادامه خواهد داد که شامل هر اطالعات اضافه 
اي خواهد بود که از سوي دولت هاي مرتبط داراي 

 .اساسنامه رم ارایه خواهد شد 18صالحیت بر مبناي ماده 
 

 روه هاي مسلح وابستهگاعضاي طالبان و 
 صالحیت تکمیلی

 
اطالعات موجود نشان می دهد که در این مرحله 	.９２

و یا  ،هیچ تحقیق یا تعقیبی در سطح ملی انجام نشده است
 در ارتباط با افرادي که به نظر می رسد بیشترین مسوولیت

را در قبال جرایم انجام شده از سوي اعضاي طالبان و یا 
هیچ تحقیق و تعقیبی نیروهاي مسلح وابسته دارا می باشند 

 در حال انجام نمی باشد.
یک قانون  2007پارلمان افغانستان در سال 	.０３

الزم االجرا  2009که از سال  نمودتصویب  »عفو عمومی«
» قانون مصالحه عمومی، عفو عمومی و ثبات ملی«گردید. 
ام طرف هاي درگیر در مخاصمه یک عفو قانونی اعطا به تم

می کند، شامل ان افرادي و گره هایی که هنوز هم در 
بدون هیچ  ؛مخالفت با دولت اسالمی افغانستان هستند

محدودیت زمانی و یا هیچ استثنایی نسبت به مرتکبان 
 جرایم بین المللی.

اخیرا، تالش هایی از سوي دولت افغانستان جهت 	.１３
سازي براي انجام وظایفی که به موجب اساسنامه ظرفیت 

تسهیل  همچنین جهترم بر عهده این دولت است و 
تحقیقات و تعقیب جرایم داخل در صالحیت دیوان در 
سطح ملی صورت پذیرفته است. به طور خاص، در سال 

میالدي دولت افغانستان قانون آیین دادرسی این  2014
داخل در صالحیت  کشور را با هدف خارج ساختن جرایم

نمود.  دیوان از شمول مرور زمان هاي متعارف به روزرسانی
قانون جزاي جدیدي را اعالن  همچنین، دولت افغانستان

کرده است که به صراحت جرایم داخل در اساسنامه رم را 
هان را به عنوان اره قرار داده و مسوولیت فرماندمورد اش
ین کرده است. تعی »کیفريهاي مسوولیت « نواعیکی از ا

از سوي پارلمان  2017الیحه این قانون کیفري در می 
 افغانستان مورد تصویب واقع شد.

 ده هايعات موجود، دادستانی پروندر پرتو اطال	.２３
بالقوه اي که در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته از سوي 
طالبان و نیروهاي وابسته را شناسایی کرده است مورد 

به این نتیجه رسید که در حال حاضر ارزیابی قرارا داد و 
به ان معنا که تعارض صالحیتی میان  .قابل پذیرش هستند

 افغانستان و دیوان وجود ندارد.
 

 شدت
هزار  50میالدي،  2016تا  2009طی سال هاي 	.３３

 33کشته و  700هزار و  17شامل تلفات انسانی ( 802و 

زخمی) به گروه هاي مسلح مخالف دولت  32هزار و 
منتسب شده است که اکثرا به دلیل استفاده ایشان از 

مچنین عملیات هاي وسایل انفجاري غیر حرفه اي و ه
وجود بیان می کند که بوده است. اطالعات م انتحاري

بیشتر این رفتارها با بی رحمی خاص و یا به منظور القاي 
وحشت و ترس میان جمعیت غیر نظامی محلی صورت 

آگاهانه بر اساس مبانی تبعیض امیز  ،پذیرفته است. قربانیان
یاسی آن ها و مانند وابستگی هاي واقعی و یا مورد تصور س

 همچنین. فته اندقرار می گرحمله هدف یا علل جنسیتی 
مند بران قومی و مدنی. موج کشتار هدفهدف قرار دادن ره

رهبران قبایل و جوامع، معلمان  ،کارمندان دولتسیاسیون،
جوامع محلی افغانستان را از نهادهاي  ،و دانشمندان دینی

کارامد محروم کرده است. در بسیاري از بخش هاي کشور، 
اي بشردوستانه و جمعیت افغانستان از دسترسی به کمک ه

 ملت شامل مراقبت هاي بهداشتی محروخدمات اولیه دو
هستند که خود نتیجه مستقیم استراتژي آشوب گران 

 شامل ادن نیروهاي امدادي و دولتیمبنی بر هدف قرار د
 می باشد. پرسنل پزشکی و خنثی کنندگان مین

جرایم دیگر به نحوي ارتکاب یافته اند تا 	.４３
ب را به بیشترین تعداد قربانیان بیشترین خسارت و آسی

عملیات انتحاري در  از طریق ؛ به عنوان نمونه،وارد سازند
مساجد.  درمومی شلوغ، شامل نماز هاي جمعه تجمعات ع

استفاده گسترده از تاکتیک هاي خائنانه  نین،همچ
وندان غیر نظامی را در معرض خطر فزاینده حمالت رشه

ست که به افزایش نیروهاي دولتی و بین المللی قرارا داده ا
تلفات شهروندان می انجامد. جرایم ارتکاب یافته تاثیر به 
طور خاص گسترده و شدیدي بر روي زنان و دختران 

حمالت مستمر بوده  داشته است. تحصیل دختران تحت
رومیت هزاران دختر از حق ایشان براي حاست که موجب م

 دسترسی به تحصیل شده است.
 

 ملی افغانستاناعضاي نیروهاي امنیت 

 صالحیت تکمیلی

اطالعات موجود حاکی از آن است که در این 	.５３
رتباط با مرحله هیچ تحقیق و یا تعقیبی در سطح ملی در ا

را در ارتباط  د بیشترین مسوولیتافرادي که به نظر می رس
با جرایم ارتکاب یافته از سوي نیروهاي امنیت ملی 

در حال نه شده است و انجام دارا می باشند نه افغانستان 
ماهیت نظام مند و  و می باشد. علی رغم این رسواییانجام 

گستره اتهامات شکنجه و رفتار بی رحمانی به خصوص در 
بازداشت گاه هاي پلیس ملی و ریاست امنیت ملی، تا امروز 

افغانستان به نظر می رسد تنها تعداد محدودي  مقامات
پرونده در ارتباط با شکنجه و رفتار بی رحمانه با زندانیان 

آغاز کرده اند. به عالوه، این پرونده ها را مرتبط با مخاصمه 
مرتبه بازجویان با  یاعلیه افرادي اقامه شده است که  تنها
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و  ،بالفاصلو یا مسووالن اند بوده مرتکبان مستقیم پایین و 
نه علیه افرادي که به نظر می رسد بیشترین مسوولیت را 

 مجرمانه اي برعهده دارند. هاي نسبت به چنین رفتار
در سطح  یعالوه بر این، هیچ تحقیق و یا تعقیب	.６３

ملی در ارتباط با جرایمی که از سوي نیروهاي بین المللی 
می به وقوع پیوسته نه انجام شده است و نه در حال انجام 

در راستاي توافقات میان افغانستان و ایاالت خود باشد که 
متحده و میان افغانستان و کشورهاي اعزام کننده نیرو به 

می باشد که بر اساس ان ها اعمال صالحیت  »ایساف«
کیفري به نحو انحصاري در اختیار مقامات دولت فرستانده 

 نیروها می باشد.
 شدت

تکاب اراي جرایم مورد ادعا به صورت گسترده 	.７３
یافته اند و گزارش هایی وجود دارد مبنی بر انکه شکنجه به 

گاه هاي معین نهادي و ساختاري در برخی بازداشتصورت 
صد باالیی از درگزارش شده است که انجام شده است. 

شکنجه و رفتارهاي بی رحمانه را تجربه کرده اند.  نندانیاز
است و  بازداشت گاه هایی که در آن ها شکنجه شایع بوده

یا به صورت نظام مند اعمال شده در والیت هاي متعددي 
در سرتاسر کشور قرار دارند و محدود به یک منطقه 

 جغرافیایی خاص نیستند.
شیوه اي که این جرایم نیز ارتکاب یافته اند به 	.８３

نظر می رسد به طور خاص بی رحمانه، طوالنی و شدید 
ین درد را بوده است و به نحوي محاسبه گشته که بیشتر

این وارد سازد و شامل خشونت هاي جنسی نیز بوده است. 
مت جسمانی و جرایم آثار کوتاه مدت و بلند مدت بر سال

است مانند آسیب هاي جنسی  گذاشتهروانی زندانیان 
 دائمی.

 
 

 اعضاي نیروهاي مسلح ایاالت متحده و سازمان سیا
 صالحیت تکمیلی

 
که در این  اطالعات موجود حاکی از آن است	.９３

هیچ تحقیق یا تعقیبی در سطح ملی در ارتباط با  ،مرحله
کسانی که به نظر می رسد بیشترین مسوولیت را در قبال 
جرایم ارتکاب یافته از سوي اعضاي نیروهاي مسلح ایاالت 

 متحده دارا می باشند وجود ندارد.
اگرچه ایاالت متحده ادعا کرده است که هزاران 	.０４

 تحقیق در ارتباط با بدرفتاري با زندانیان انجام داده است،
این تحقیقات و یا  تا اندازه اي که قابل تشخیص است،

تعقیب ها متمرکز بر مباشران مستقیم و فیزیکی و یا 
مسووالن بالفاصل ایشان می باشد. به نظر نمی رسد که 

از این تحقیقات مسوولیت کیفري افرادي را هیچ کدام 
اعمال شده  »تکنیک هاي بازجویی«بررسی کرده باشند که 

ا اعضاي سازمان از سوي نیروهاي مسلح ایاالت متحده و ی
اجراي  یا مجوز داده و یا مسوولیت نظارت بر ا را توسعهسی

رغم تعدادي از تالش هاي آن ها را بر عهده داشته اند. علی 
، دادستانی قادر نبوده است که اطالعات صورت گرفته

ارزش اثباتی به دست آورد که ثابت  ادلیلی بیا  مشخص و
در ارتباط با  ایاالت متحده نماید اقدامات صورت گرفته

در محدوده پرونده بدرفتاري با زندانیان در افغانستان و 
قربانی در  54که حداقل  وده استب صالحیت زمانی دیوان

 باط شناسایی شده اند.این ارت
اطالعات موجود حاکی از آن است که در این 	.１４

مرحله هیچ تحقیق یا تعقیبی در سطح ملی در ارتباط با 
کسانی که به نظر می رسد بیشترین مسوولیت را در قبال 

دارا می  »سازمان سیا«جرایم ارتکاب یافته از سوي اعضاي 
یق نمی باشد. تحقنیز باشند انجام نشده است و در جریان 

هاي محدود و یا برخی فرایند هاي کیفري که آغاز شده 
بودند به نظر می رسد متمرکز بر مباشران مستقیم و 

یا در ارتباط  و  افرادي که بدون حسن نیت اقدام کرده اند
که راهنمایی هاي حقوقی در ارتباط با بازجویی از  با افرادي

ر نمی رسد پرونده زندانیان ارایه کرده اند بوده است. به نظ
اي در ارتباط با افرادي که تکنیک هاي بازجویی اعمال 
شده از سوي اعضاي سازمان سیا را توسعه داده و یا مجوز 
آن را صادر کرده اند و یا داراي مسوولیت نظارتی بر آن ها 

 بوده اند انجام شده باشد.
در ارتباط با اقدامات قضایی انجام شده در سایر 	.２４

رگزارش ها تحقیقات کیفري در کشور لهستان، کشورها، بناب
اط با جرایم واقع شده در رومانی و لیتوانی در ارتب

ام گاه هاي سازمان سیا در این کشورها در حال انجبازداشت
دادرسی مجوز آغاز -می باشد. در صورتیکه شعبه پیش

تحقیقات را صادر نماید، دادستانی ارزیابی پیشرفت هریک 
ادامه خواهد داد تا احراز نماید که آیا این از این موارد را 

و به صورت اساسی  »همان متهم«اقدامات دربردارنده 
همان رفتاري که در جریان تحقیقات از سوي دادستان 

می باشند یا خیر و اگر چنین  ،دیوان شناسایی شده است
 هستند. »اصیل«است ایا ان ها راستین و 

 
 شدت

ال موضوع تحقیقات آن دسته از افرادي که احتما	.３４
د که تکنیک ندر آینده خواهند بود شامل افرادي می باش

که منتج به ارتکاب هاي بازجویی اعضاي سازمان سیا 
راحی کرده، یا طجرایم داخل در صالحیت دیوان شده را 

ا داراي مسوولیت نظارتی اجراي آن ه براجازه داده و یا 
 بوده اند.

م در ارتباط با نیروهاي مسلح ایاالت متحده، جرای	.４４
کوچکی  درصدنسبت به  ارتکاب یافته به نظر می رسد که

تمام افراد زندانی شده توسط نیروهاي مسلح ایاالت از 
متحده واقع شده باشد، که مجموع آن ها در بازه زمانی 

ن، هزار نفر بوده است. همچنی 10مورد نظر دیوان تقریبا 
زمانی  رفتارهاي مورد ادعا به نظر می رسد که در یک بازه

از آن به کاربستن چنین  سپمحدود واقع شده اند که 
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روش هاي بازجویی توسط نیروهاي مسلح ایاالت متحده در 
سرتاسر جهان به صورت رسمی منسوخ شد و 

کنوانسیون « ،ایاالت متحده »دستورالعمل میدانی ارتش«
مبناي رفتار و بازجویی از تمام را به عنوان  »هاي ژنو

افته هم از ارتکاب ی زندانیان برگزید. با این حال، رفتارهاي
و هرچند  ،و هم از حیث اثرشان شدید بوده اند حیث تعداد

که در راستاي سیاست هاي بازجویی اتخاذ شده در سطح 
محلی و نه در سطح ستاد فرماندهی بوده اند لیکن 

 در چارچوب فرماندهی است. »فرديمسوولیت «دربردارنده 
رفتار سازمان سیا با زندانیان به نظر می رسد که 	.５４

بوده  »شدید« ،به طور ویژه بر اساس یک ارزیابی کیفیتی
بی «است. رفتارهاي مورد ادعا به نظر می رسد که با یک 

خاص ارتکاب یافته اند که شامل وارد ساختن  »رحمی
ه زمانی ک بازآسیب شدید جسمانی و روانی بوده و در ی

طوالنی ادامه داشته است و شامل رفتارهایی می شده است 
که به نحوي محاسبه شده بودند که بتوانند به ارزش هاي 
فرهنگی و مذهبی قربانیان تعرض کنند و قربانیان را با یک 

د. زندانیانی که در معرض ب روانی جدي رها سازنآسی
نمونه هاي بودند » ي بازجویی تقویت شدهتکنیک ها«

رفتاري و روانی را نشان داده اند شامل پارانویا( کژ  آسیب
پنداري)، بی خوابی، کابوس، و تالش براي آسیب زدن به 

 خود.
حاکی از عدم گزارش دهی  گزارش هابه عالوه، 	.６４

با مخاصمه بدرفتاري هاي صورت گرفته با زندانیان مرتبط 
از سوي هم اعضاي نیروهاي مسلح آمریکا و هم اعضاي 

 سازمان سیا بوده است.
 
 

 ه) منافع عدالت
شریت و حجم جرایم جنگی و جرایم علی ب شدت	.７４

که با بازه زمانی گسترده اي که  ارتکاب یافته در افغانستان
در حال ارتکاب یا جرایم ارتکاب یافته و این  ،در خالل آن

از  ید برجسته شده است، طیف وسیعیافتن می باش
مرتکبان جرم در میان تمام طرف هاي درگیري، تکرار 
الگوي هاي جرم، و دورنماي اندك براي پاسخ طلبی و 

به نفع انجام  قویاهمگی  اهی در سطح ملی،خو مسوولیت
تحقیقات می باشند. در پرتو ماموریت دادستان و اهداف و 
مقاصد اساسنامه، و بر مبناي اطالعات موجود، دادستانی 
احراز کرده است که دالیل اساسی براي باورمندي به آنکه 

بود وجود گشایش تحقیقات در خدمت عدالت نخواهد 
 ندارد.

 

 

 

 نتیجه گیري

مبناي اطالعات بر اساس ادله گفته شده و بر 	.８４
دادستان از  ،ارایه شده و مدارك پیشتیبانی شده

دادرسی درخواست نموده است که مجوز -شعبه پیش
جمهوري اسالمی «آغاز تحقیقات در وضعیت 

 صادر نماید. 2002را از ابتداي جوالي  »افغانستان
، دادستان به 50در انطباق با قاعده 	.９４

یا نمایندگان حقوقی ایشان قصد خود  و »قربانیان«
مبنی بر درخواست اخذ مجوز براي آغاز تحقیقات را 
اطالع داده است و ایشان را مطلع ساخته است که بر 

مجموعه مقررات دیوان، قربانیان تا  50مبناي مقرره 
فرصت دارند تا اظهارات خود را به  2018ژانویه  31

 .دادرسی ارسال دارند-شعبه پیش
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