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صدای امریکا با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

وکیل مدافع خواستار وضاحت تصمیم محکمه بینالمللی جرایم در
مورد افغانستان شد

خانم بنسودا درخواست  ۱۷صفحه ای خود را به محکمه بینالمللی جرایم تحویل داده است
یک وکیل مدافع محکمه بینالمللی جرایم ،در مورد تصمیم اخیر این محکمه که گفته بود قصد ندارد راجع به
جرایم جنگی در افغانستان تحقیق کند ،خواستار وضاحت شده است.
فاتو بنسودا ،از وکالی مدافع محکمه بینالمللی جرایم درخواست  ۱۷صفحه ای خود را به این محکمه تحویل داده
و گفته که توضیحات در مورد تصمیم اخیر این محکمه ،زمینه را برای استینافخواهی او فراهم می کند.
محکمه بینالمللی جرایم در ماه اپریل ،تقاضای قبلی خانم بنسودا را در مورد آغاز تحقیقات راجع به جرایم جنگی
و جنایت علیه بشریت در افغانستان ،رد کرد.
در همان زمان ،مقامات این محکمه اعالم کردند که آغاز تحقیقات در افغانستان" ،به تامین عدالت منجر نخواهد
شد" ،چون جناح های درگیر در افغانستان ،به شمول ایاالت متحده امریکا و فرماندهان محلی افغان ،در زمینۀ
این تحقیقات همکاری الزم نخواهند کرد.
اما خانم بنسودا گفته است که این استدالل ،در تضاد با اهداف کاری محکمه بینالمللی جرایم قرار دارد که خود
را به تحقیق و بررسی جرایم در شرایطی که دولتها توانایی و یا ارادۀ الزم برای مجازات عامالن آن را ندارند،
متعهد می داند.
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نهادهای حقوق بشری نیز تصمیم ماه اپریل محکمه بینالمللی جرایم را مورد انتقاد قرار داده و آن را یک "اقدام
تکاندهنده" توصیف کرده بودند.
اما امریکا از این تصمیم استقبال کرده و آن را "پیروزی برای حاکمیت قانون" دانسته بود.
دولت امریکا ،به ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ در سال  ،۲۰۱۶به محکمه بینالمللی جرایم نسبت به
هر گونه پیگیری اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی در افغانستان هشدار داده است.
فاتو بنسودا ،وکیل مدافع محکمه بینالمللی جرایم که در سال  ۲۰۱۷تقاضای بررسی قضیه افغانستان را مطرح
کرد ،گفته است که شواهدی وجود دارد که نشان میدهد نظامیان امریکایی و نهادهای استخباراتی" ،عمدتا در
بین سالهای  ۲۰۰۳و  ،۲۰۰۴در برابر زندانیان در افغانستان مرتکب شکنجه ،بدرفتاری ،تجاوز جنسی و آزارهای جنسی

شده اند".
او هم چنین گفته است که براساس شواهد ،گروه طالبان و سایر شورشیان ،از سال  ۲۰۰۹بیش از ۱۷۰۰۰
غیرنظامی را به قتل رسانده اند که شامل  ۷۰۰۰مورد قتلهای هدفمند می شود .او نیروهای دولتی افغانستان را
نیز به شکنجه زندانیان متهم کرده است.
تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین :محکمۀ جنایات بر علیۀ بشریت یا « »ICCکه از سال  ۲۰۰۳به اینطرف به
فعالیت آغاز نموده است ،حقوقدانان و وکالی مدافع آن در جملۀ ممالکی که در آنها جرایمی علیه مردم صورت
گردیده و واقع میگردد ،در مورد حاالت و نحوۀ جنایات تحقیق و مطالعات دقیق و بیطرفانه ای مینمایند و در
صورت اثبات خواهان همکاری آن ممالک برای عدالت خواهی و بازخواست میگردند .البته هستند سرزمین هایی
که اولیای امور آن از چنین همکاری ها عاجز بوده و شرائط شان ایجاب نمی نماید تا مجرمین مورد بازخواست
و پی گیری قرار گیرند که البته افغانستان یکی از آنهاست.
محکمۀ جرائم علیه بشریت در افغانستان نه تنها به دنبال عدالت خواهی بر علیه جنایت کاران جنگی ،گروه طالبان
و حتی عساکر و گروپ های اردوی افغانستان و عساکر امریکا و ناتو هستند که هزاران غیر نظامی و بیگناه
آماج جنایات ضد بشری و اشتباهات مهلک آنان قرار گرفته اند.
در مورد تعقیب چنین جنایات در افغانستان ،البته که ضدیت اولی را زورمندان و دولت امریکا سبب میگردد و
حتی رئیس جمهور ترمپ خانم فاتو بنسودا را علنی تهدید نموده است و تعقیب اشتباهات جنایی عساکر امریکایی
و ناتو در افغانستان را غیر ممکن اعالم نموده است.
متأسفانه جنایات بر علیه بشریت و صدمۀ بیشتر از چهار دهۀ مردم افغانستان بهر بهانه ای به بیعدالتی و پامال
حقوق آنان منجر میگردد؛ روزی روس ها ازین بازخواست شانه خالی نمودند که تجاوز بیرحمانۀ شان کامالً
نقض حقوق بشر ثابت گردید ،و روز دیگر جنایت کاران جنگی در لباس تنظیم های جهادی به هیچ عدالت و
بازخواستی نه پیوستند ،بلکه به مقامات بلند تری ارتقاء نمودند .امروز گمان میرفت که دروازۀ عدالت و
بازخواست به روی مردم رنجور باز میگردد ،حتی راپور «پروژۀ عدالت افغانستان» هم نتوانست کاری را از
پیش ببرد و البته اینهم محکمۀ جدیدی که امید زیادی را در جوامع ستمدیده ای چون افغانستان خلق نمود.
پایان
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