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 (ICC) افغانستان و محکمۀ بین المللی جنایات بر علیه بشریت

 

 

 

 

 

 

منحیث   ۲۰۰۳می در زمینۀ دوسیۀ افغانستان در محکمۀ بین المللی جرایم علیه بشریت که از سال  ۳۰خبر روز 

یکی از محاکم عالی و با سویۀ جهانی برای تعقیب جنایاتی که در اساسنامۀ آن شناسایی و ثبت گردیده است، 

روزنۀ کوچکی از امید را برای پی گیری و بازخواست جنایات گوناگونی که در خاک افغانستان جنگ زدۀ ویران 

دقیقاً بر علیه بشریت درین تشکیل حقوقی جهانی متصل رخ میدهد، می گشاید. البته اگر از چنان جنایاتی که 

گتیگوری و صنف بندی گردیده است در خاک وطن از همان عصر خونینی که افغاستان به پالن وطن فروشی 

گروه های خلق و پرچم وابسته به اتحاد شوروی که تهداب اولیۀ بربادی کشور با صلح و صفای ما را از کودتای 

یم گشته ذریعۀ حسن شرق و باند چپ گرای وی پی ریزی و تنظیم گردید، آغاز نماییم، داود خانی یا کودتای تنظ

اعدام ها و عدم وجود محاکم قضایی، باید باز خواست این محکمۀ عالی بین المللی را بسیار عقب ببرد. بعد تر 

اً افغانستان و مخصوص البته آنچه در چهار سال جنایات غیر قابل باوری که تنظیم های تشنۀ قدرت بر علیه مردم

هزار بیدفاع مظلوم با قساوت، شدت و ابتکارات غیر انسانی مرتکب  ۶۵سکنۀ بی دفاع شهر کابل با کشتار 

گردیدند، البته که جنایت کاران قابل بازخواست را که هنوز نفس می کشند و به ریش انسانیت و عدالت می خندند، 

ۀ عالی رتبه ای که همه اعضای آن از قضات و حقوق دانان خبره کامالً در دوسیه و لست سیاه چنان یک محکم

قتل عام »تشکیل گردیده است، ردیف می نماید. از آن عصر خون و آتش مشت نمونۀ خروار، فقط اگر حادثۀ 
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که ثبت تاریخ جهان گردیده است، با همه امکانات عریان یک جنایت سهمگین علیه بشریت ارزیابی « افشار

ر محکمه مطرح گردد، بقیه جنایات و کشتار و شکنجه ها خود به خود به آن تشکیل کشانیده گردیده است، د

 میگردد.

گفته نماند که فعالیت فعلی در مورد بازخواست از جنایت کاران علیه بشریت در حقیقت باالی اعمال آنانی  نا

باشد و افغانستان آنرا  ۲۰۰۳صورت می گیرد که گویا بعد از تشکیل این مؤسسۀ حقوقی قضایی جدید که سال 

نسل "رسماً پذیرا گردید، خالف کاران جامعۀ خونین افغانی را صنف بندی می نماید که در آن میتوان از مرتکبین 

کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی." نام برد و دقیقاً متهمین این گروپ ها گروه جنایتکاران طالب، قوای 

 و قوای امنیتی افغانستان شامل ساخته شده اند. «سی آی ا»کا، مثالً بین المللی به سرکردگی امری

که از یکونیم دهه به اینطرف با وجود شکل مکمل حقوقی یک دولت با تقسیم قوا و موجودیت یک پارلمان،  دردا

ردم مهزاران فریاد بینوایانی که عزیزان شان در اثر جنگ های افغانستان و جنایات آشکارا بر علیه بشریت و 

خود وطن به قتل رسیده ویا معیوب گردیده اند، گوش شنوایی در تأمین عدالت و بازخواست مجرمین نداشته است 

ی دولت را در تصرف لو حتی تعداد زیادی از جنایت کاران و مجرمین جنگی با آزادی مقامات و رتبه های عا

 اشته و از امنیت کامل بر خوردار بوده اند.د

و دیدار هیئت افغانی از   (ICC)جریان اخیر فعالیت محکمۀ بین المللی جنایات علیه بشریت یا  قبل ازینکه به خبر

بپردازیم، مضمونی را که این قلم چندی قبل در زمینۀ معرفی، طرز کار و  «صدای امریکا»آن مقام از راپور 

خصوصاً مراجعۀ آن به دولت آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، تحریر داشته بودم، ذریعۀ نشر لینک 

 آن به حضور خوانندگان معزز این وبسایت ملی جهانی پیشکش می نمایم:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Nezam_M/m_nezam_eqdamat

_mahkamai_jenayat.pdf 

 :منبع: صدای امریکا

 سرنوشت دوسیه افغانستان در محکمه بین المللی جرایم

  واشنگتن -میرویس رحمانی  

 

 

 

 

 
 

 

 

 آرشیف: منظر بیرونی محکمۀ بین الملی جرایم

با تشدید جنگ در افغانستان، تالش سازمان های حامی حقوق بشر برای به محاکمه کشانیدن مرتکبین جنایات 

 جنگی در افغانستان نیز افزایش یافته است.
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څارنوال آن  ۲۰۰۷عضویت محکمه بین المللی جرایم را به دست آورد و در سال  ۲۰۰۳افغانستان در سال 

 محکمه روند بررسی مقدماتی را در مورد ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان آغاز کرد.

شود که آیا جناح های درگیر جنگ یعنی نیرو های  هدف از راه اندازی بررسی مقدماتی این بود تا مشخص

دست به  ۲۰۰۳افغان، نظامیان امریکایی و گروه های ضد حکومت افغانستان چون طالبان، پس از اول می 

 جنایات ضد بشریت زده اند یا خیر.

ت که محکمه بین المللی جرایم در آخرین گزارش خود در مورد افغانستان در اواخر سال گذشته میالدی گف

 "بزودی" در باره آغاز تحقیقات در پیوند به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تصمیم خواهد گرفت.

گیسو جهانگیری، معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر که اخیراً با شماری از سایر فعاالن حقوق بشر برای 

هر الهه هالند رفته بود، می گوید که آنان مالقات با مقام های محکمه بین المللی جرایم به مقر آن محکمه در ش

 در این مالقات خواستار آغاز هر چه زودتر مرحله تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان شدند.

خانم جهانگیری در رابطه به صدای امریکا گفت " محکمه )بین المللی جرایم( تعین کرده که در سه حوزه تحقیقات 

 کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی."خود را پیش می برد: نسل 

به گفتۀ خانم جهانگیری محکمۀ بین المللی جرایم "سه بازیگر جنگ را در افغانستان تعین کرده است که شامل 

ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به دست گروه طالبان و گروه های مسلح وابسته به آن، دولتمردان 

 های مسلح امریکا و اداره استخبارات مرکزی یا سی آی ای می شود."افغانستان و اعضای نیرو 

سال گذشته شکایات  ۱۰معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر افزود که څارنوال محکمه بین المللی جرایم در 

ور تزیادی را در پیوند به جنایات جنگی در افغانستان دریافت کرده و امیدواری های وجود دارد که آن محکمه دس

 آغاز تحقیقات کامل را در این مورد صادر کند.

 مخالفت برخی مقامات با آغاز تحقیقات:

به گفته گیسو جهانگیری، رسیدگی به شکایات قربانیان جنایات جنگی در افغانستان می تواند در رسیدن به "صلح 

 پایان دهد. واقعی" و ترویج قانون مداری در آن کشور کمک کند و به فرهنگ معافیت از مجازات

این فعال حقوق بشر می گوید که برخی مقام ها در دولت افغانستان از آغاز تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در 

 مورد جنایات جنگی در آن کشور هراس دارند و مخالف هر گونه همکاری دولت با آن محکمه می باشند.

ستان گفت که دولت آن کشور با تمام سازمان های اما دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغان

حامی حقوق بشر و نهاد های که در این زمینه تحقیق می کنند، همکار است و اتهام های ارتکاب جنایات جنگی 

 و نقض حقوق بشر توسط نیرو های افغان را رد کرد.

هنگام ادای نماز حمالت انتحاری اند که  یآقای مینه پال گفت "مرتکبین جنایات جنگی معلوم است. آنان افراد

انجام دادند، نماز گذاران را به گلوله قتل کردند، با بمگذاری در شهر ها و جاده ها غیرنظامیان را کشتند و از 

خانه مردم به حیث سپر استفاده کردند. مرتکبین جنایات جنگی همه کسانی اند که علیه نظام مشروع و قانونی 

 افغانستان می جنگند."
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 ی آی ای متهم دیگر جنایات جنگی:س

یکی از جناح های دیگر که با اتهام های ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان روبرو است، نیرو های نظامی 

 ایاالت متحده و اداره استخبارات مرکزی آن کشور یا سی آی ای است.

ر توسط نیرو های نظامی آن کشو ایاالت متحده عضو محکمه بین المللی جرایم نیست و رسیدگی به جنایات جنگی

 در افغانستان کار آسانی نخواهد بود.

کتیرین گاالگیر، کارشناس مسایل حقوقی در مرکز حقوق قانون اساسی که یک سازمان حامی حقوق بشر در 

ایاالت متحده است می گوید که نیرو های امریکایی یک "برنامه رسمی شکنجه" مظنونین را به راه انداخته بودند 

 و بخش از این برنامه در افغانستان عملی شده است.

او گفت که گزارش های حکومت امریکا نشان می دهد که نه تنها سربازان امریکایی بلکه کارمندان بخش ملکی 

 و قراردادی های حکومت آن کشور نیز در شکنجه افراد در افغانستان دست داشتند.

در محکمه بین المللی جرایم به این معنی نیست که شهروندان آن  گاالگیر عالوه کرد"عدم عضویت ایاالت متحده

 کشور در ارتباط به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و یا نسل کشی مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند."

طر اخانم گاالگیر ابراز امیدواری کرد که اگر زمانی کدام نظامی امریکایی توسط محکمه بین المللی جرایم به خ

ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان مجرم شناخته شود، کشور های عضو آن محکمه در بازداشت آن شخص، با 

 محکمه بین المللی جرایم همکاری کنند.

 

  پایان

 

 

 

 

 

 

 


