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 صدای امریکا با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

 
1۷/۰۳/2۰1۹ 

 دهیم المللی جرایم: با وجود تهدید امریکا به کار ادامه میمحکمه بین

 1۳۹۷, 2۴حوت 
 

 

 

 

 

 

 

 سرباز امریکایی در افغانستان

 امریکابه وضع محدودیت صدور ویزۀ  عکس العمل( در ICCالمللی جرایم )محکمه بین

 به کارمندان این نهاد گفته است که با وجود تهدیدات امریکا به کار خود ادامه خواهد داد.

المللی جرایم برای اجرای تحقیقات علیه امریکا روز جمعه با انتقاد تند از تالش محکمه بین ۀوزارت خارج

 است.محدود کرده  کرد که صدور ویزۀ امریکا برای کارمندان این نهاد رااعالم سربازان امریکایی در افغانستان، 

تار المللی جرایم رفمایک پمپیو، وزیر خارجه امریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که اگر محکمه بین

 اهد شد.خود را تغییر ندهد، احتماال تحریمات شدیدتری، از جمله تحریمات اقتصادی بر این نهاد وضع خو

کنم که به شکل مستقیم در  آقای پمپیو گفت "من پالیسی محدودیت صدور ویزۀ امریکا برای افرادی را اعالم می

 سی در برابر سربازان امریکایی مسوول هستند." سی زمینۀ هر گونه تحقیقات آی

امریکایی  های سربازانوزیر خارجه امریکا گفت که کشورش از سیستم معتبری برای رسیدگی به تخطی

 شود. به حاکمیت قانون امریکا" دانسته می در این زمینه، "حملهالمللی جرایم برخوردار است و دخالت محکمه بین

که  اکنون به اجرا گذاشته شده است، اما در مورد این آقای پمپیو گفت که پالیسی وضع محدودیت صدور ویزه هم

 ر شده اند، جزییاتی نداد.به چه تعداد از افراد به شکل مشخص از آن متاث
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 2از 2

به اظهارات وزیر خارجه امریکا گفت که به  العملعکس المللی جرایم با انتشار یک اعالمیه در ولی محکمه بین

 طرف به کار خود براساس اصول حاکمیت قانون" ادامه خواهد داد. عنوان "یک نهاد مستقل و بی

المللی جرایم در برابر سربازان امریکایی یی محکمه بیناین اقدام امریکا، تالشی برای جلوگیری از اقدامات قضا

 ها در جرایم جنگی است.و سایر سربازان خارجی مستقر در افغانستان در رابطه به احتمال دست داشتن آن

ند المللی جرایم تالش کیش از این، جان بولتن، مشاور امنیت ملی امریکا نیز هشدار داده بود که اگر محکمه بینپ

 ی برای سربازان امریکایی که در افغانستان جنگیده اند باز کند، با تحریمات امریکا روبرو خواهد شد.ا دوسیه

 :های حقوق بشری نهاد عکس العمل

 المللی حقوق بشری روبرو شده است.های بین گیری امریکا، با انتقاد نهاد این موضع

"اقدامات علیه افرادی که با محکمه  حقوق بشر به خبرگزاری رویترز گفت نظارت براندریا پراسو، از مسوالن 

که: جرایم شان کماکان  فرستد، و آن اینگران می کنند، پیام واضحی به قاتالن و شکنجه المللی جرایم کار میبین

 نادیده گرفته خواهد شد."

 چنین از قانونگذاران امریکایی خواست تا در برابر این پالیسی ادارۀ ترمپ، ایستادگی کنند. او هم

نیز گفته بود که امریکا با این اقدامات، پیام خطرناک ضدیت با  ،امریکادر الملل از این، سازمان عفو بین پیش

 فرستد. حقوق بشر و حاکمیت قانون را به جهان می

ایجاد شد که یا از توانایی و یا  یبرای پیگرد قانونی جرایم در کشورهای 2۰۰2المللی جرایم در سال محکمه بین

 هم از ارادۀ الزم برای رسیدگی به جرایم برخوردار نیستند.

 شریتجنایات علیه ب بین المللی محکمۀ»صالحیت و امکانات اقدام در مورد  تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

ر لست دباید تصریح نمود که این تشکیل حقوقی جهانی در کنترول و بازخواست قانونی آن اعمالی که  «ICC - یا

 اعضایقانونی اقدامات گردیده است، دارای صالحیت هایی است که در صورت  درجت به مقابل بشریت انایج

در  و تجاوزات جنایاتبیشمار از ند، بلکه امثال آن به عدالت کشانیده میشو آن مؤسسه، نه تنها مجرمین جنگی و

. افغانستان یکی از ممالکی است که از همان ابتدای تشکیل این محکمۀ رفتگصورت خواهد آینده هم جلوگیری 

به پالن های حقوقی  به نحوی رئیس جمهور اشرف غنی، وعضویت آنرا پذیرفته است  2۰۰۳بین المللی در سال 

اعضای آن که همه خبرگان و دانشمندان علم حقوق و آن موافقت نشان داده است، مخصوصاً که این محکمه و 

 دقیق و بیطرفانه تنظیم و تهیه نموده اند. ،که متهم به چنان جنایاتی باشندرا  قانونیت هستند، دوسیه های آنانی

هر اقدام و ایرادی که بر امریکا وارد آید، مخالفت با  اً شخص رئیس جمهور ترمپ کهصوصالبته امریکا و مخ

شدید نموده و به تهدید مبادرت میورزد، یقیناً نمی گذارد که عساکر این کشور که در افغانستان یا جای دیگری 

د ه شوند، چونکه یقین دارن محکمه به مجازات سوق دادمرتکب خالف رفتاری یا جنایتی شده باشند، با افشای ای

 که روش حقوقی این محکمه از اشتباه عاری میباشد.

اقدام میورزد که به دالیلی خود دستگاه  در ممالکی و بازخواست قانونی این محکمه مخصوصاً برای تعمیل عدالت

 ورزند.حاکمۀ آن نخواهند و یا نتوانند به چنین اقدامی مبادرت 
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