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   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١۴ می ٢۶

   

  لوران فبيوس و دادگستری
 مراجعه به  ديوان کيفری بين المللی برای رسيدگی به جنايات صورت سازمان ملل متحد پيشنھاد لوران فبيوس مبنی بر 

در واقع، پشت ظاھر عدالت خواھانه، ديوان کيفری بين المللی چيزی بيشتر از . گرفته در سوريه را مردود اعالم کرد

خود راه ه  ب ھيچ ترديدی برای اختراع جنايات موھومی،با شيوه ھای پوچ. يک ابزار امپرياليستی برای غرب نيست

با .  شرکت دارددر عين حال اين سازمان در عمليات مسموم سازی فضای ناتو قوياً . نمی دھد تا متھمانش را محکوم کند

خاطر جناياتش در ه اين وجود می گوئيم، آری، ما خواھان عدالت ھستيم، و پيش از ھمه می خواھيم که آقای فبيوس ب

  .سوريه محاکمه شود

  ٢٠١٤ می ٢٣|شبکۀ ولتر

  

  )تصوير بعدا منتشر خواھد شد( 

سفير چين شگفت زده ھمکار فرانسوی خود را نگاه می کند که از ديوان کيفری بين المللی محاکمۀ بشار اسد را 

اين جنگ .  جنگی مخفيانه ای را عليه سوريه راه اندازی کرده اند٢٠١١فرانسه و بريتانيا از تاريخ . درخواست می کند

  .قربانی برجا گذاشته است ١٦٠٠٠٠تا کنون 

برای رسيدگی و محاکمۀ را به ابتکار وزير امور خارجۀ فرانسه، لوران فبيوس، پنجشنبه شب، فرانسه قطعنامه ای  

 کشور در ٦٤آقای فبيوس حرکت خود را به پشتيبانی اتحاديه ای مرکب از . جنايت سوريه به شورای امنيت پيشنھاد کرد

او تأکيد کرده است که طرح قطعنامۀ پيشنھادی او تنھا به دولت ). ١( لوموند تشريح کردتريبون آزاد عمومی روزنامۀ

  .»ھدفش تمام جناياتی است که در سوريه صورت گرفته و می تواند شامل ھر عاملی باشد « سوريه مرتبط نيست، بلکه 

ه و چين قاطعانه با اين طرح مخالفت با اين وجود روسي. در نتيجه ما ھمه می بايستی از او پشتيبانی به عمل بياوريم

موضوع اين است که اين . کرده اند، و حتی برای چھارمين بار در رابطه با اين پرونده از حق وتوی خود استفاده کردند

. دو دولت که عضو ديوان کيفری بين المللی نيستند، می دانند که ضمانت ھای لوران فبيوس تنھا ارزش تبليغاتی دارد

  .ی بين المللی تنھا به داد پيروزمندان رسيدگی می کند و در خدمت منافع امپرياليسم استديوان کيفر

  

  دادگاه يک جانبه
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  بيست پرونده به اين ديوان ارجاع داده — با اعتبار جھانی— ٢٠٠٢از تاريخ تشکيل ديوان کيفری بين المللی در سال 

ی مرکزی، افريقا جمھوری دموکراتيک کنگو، جمھوری اوگاندا،(ئی افريقاشده است، ولی تنھا اتباع ھشت دولت 

و در اين ھشت مورد، ديوان کيفری بين المللی . را محکوم اعالم کرده است) ، ساحل عاجاسودان، جمھوری کنيا، ليبي

در نتيجه به روشنی می بينيم که اين سازمان به امر . تنھا مخالفان قدرت ھای بزرگ غربی را محکوم کرده است

  .ی نمی پردازد بلکه از آن به عنوان ابزار استفاده می کنددادگستر

 تصميم گرفت که ديگر به تعھداتش در رابطه با ديوان کيفری بين افريقا اتحاديۀ جلسۀ، ٢٠١٣بر وبه ھمين علت طی اکت

  .المللی پايبند نماند زيرا  اين سازمان دائما رؤسای دولت ھايشان مورد پی گيرد قانونی قرار می دھد

  ) منتشر خواھد شدتصوير بعداً ( 

، لوئی مورنو اوکامپو، اطمينان داد که سيف االسالم قذافی را به او ديوان کيفری بين المللی، قاضی ٢٠١١ گستا 

در واقع، او مقاومت در مقابل حملۀ ناتو را محکوم می . تحويل داده اند و انتقال او را به الھه سازماندھی کرده است

  . سرنگون شد، بازداشت کردندا قذافی را سه ماه پس از اين که  جمھوری ليبيسيف االسالم. کرد

  

  اتجربۀ ليبي

به درخواست شورای امنيت، قاضی .  محدود می شوداتجربۀ شخصی من به ديوان کيفری بين المللی در رابطه با ليبي

 را به جرم کشتار دھھا ھزار نفر تصميم گرفت که معمر قذافی، پسرش سيف االسالم و شوھر خواھر او عبدهللا سنوسی

قاضی اعالم کرد که مدارک معتبر و .  تحت پيگرد قانونی قرار دھدااز مخالفانشان در بنغازی و ديگر شھرھای ليبي

با اين وجود، ھر . در واقع، اتھامات وارده بر اساس گزارشات يک مجلۀ غربی تنظيم شده بود. مھمی در اختيار دارد

 حضور داشت می توانست ببيند که جناياتی را که به آنھا نسبت داده بودند، ھرگز به وقوع ابيفرد صادقی که در لي

در نتيجه، می توانستيم مدتھا محله به محلۀ طرابلس را بگرديم ولی اثری از بمباران و ويرانيھای ناشی از . نپيوسته است

ھومی که توسط شورای حقوق بشر در سازمان ملل بمباران ھای مو.  نمی يافتيم،آن که توسط رژيم انجام گرفته باشد

  .متحد محکوم شده بود، بھانه ای شد برای صدور مجوزاز سوی شورای امنيت به ناتو

سپس، قاضی اتھامات ديگری را به معمر قذافی نسبت داد و مدعی شد که او به سربازانش وياگرا می دھد تا به زنان و 

مورد حجم قرص ھای وياگرا اعالم کرده بود ولی بی آن که بداند رقم اعالم شده قاضی ارقامی در . مخالفان تجاوز کنند

سپس، در نبود قربانی شناسائی شده، اتھامات مرتبط به تجاوز جمعی . فراتر از کل توليد جھانی اين نوع قرص ھا بود

  ).٢(حذف شد

 به گست ا٢١قاضی روز . اتو پيش آمدمسخره آميز ترين مورد از اين نوع تبليغات پوشالی در تصرف طرابلس توسط ن

در . روزنامه ھای بين المللی اعالم کرد که سيف االسالم قذافی را بازداشت کرده و در حال انتقال او به الھه می باشد

 حالی که من به اين گزارش در تلويزيون گوش می دادم، سيف االسالم در ھتل ريکسوس به سر می برد و اتاق او دقيقاً 

 اختراع کرده بود و ھدفش اين بود که مردم اقاضی اين داستان را به ھدف نا اميد ساختن مردم ليبي. تاق من بوددر کنار ا

مبر بازداشت  نو١٩خص سيف االسالم سه ماه بعد طور مشه ب. را تشويق کند که در تسخير کشور به ناتو ياری رسانند

  .شد

 جدی بگيريم در حالی که قاضی آن داوری اش را بر اساس چگونه می توانيم به دادگاھی اطمينان کنيم و آن را

گزارشات مجالت غربی تنظيم می کند و برای تحريف افکار عمومی اتھامات واھی اختراع می کند، و برای ياری 

  رساندن به تسخير يک کشور از ھيج دروغی ابائی ندارد ؟
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  پيدايش ديوان کيفری بين المللی

بازمی گردد که ايجاد دادگاه بين المللی را برای ) ١٩١٩( منشور ورسای ٢٢٧ی به مادۀ منشأ ديوان کيفری بين الملل

که دادگاه ) ١٩٤٥(معاھدۀ لندن، گيوم دوم پيشبينی کرده بود، و به ھمين گونه در المانمحاکمۀ امپراتور شکست خوردۀ 

  .برگ را برای محاکمۀ رھبران نازی تدارک ديدننور

برگ را مورد نصيت ھای سياسی بود که دادگاه نور، لودويگ ارھارد يکی از نادر شخمانالدر آن دوران؛ صدر اعظم 

ی بودند به راه انداختند، بی اعتبار الماناو محاکمه ای را که جبھۀ پيروزمندان عليه متھمانی که ھمه . انتقاد قرار داد

محاکمه شوند، با ) يدنيس يا سوسو(وسط قاضی ھای کشورھای بی طرف او بر اين باور بود که نازيھا بايد ت. دانست

  . می توانست در رأی نھائی عميقا تأثير بگذاردی، يعنی دادگاھی که مطمئناً المانچند قاضی 

جنايات نازی می توانست موجب مجازات باشد، ولی جنايات :  کرد ءحقوقدان فرانسوی کازامايور عدالت فاتحان را افشا

 ھا، ديگری الماناز اين تاريخ به بعد، دو نوع حقوق بين الملل به وجود آمد، يکی برای « : او می نويسد . نهمتفقين 

در فھرست اتھامات ٢V و V1اگر بمباران شھر لندن و استفاده از سالح ھای تالفی جويانه مانند « . »برای مابقی جھان 

ی توسط نيروی ھوائی سلطنتی، و از جمله بمباران درسدن المانن نيست، بی گمان به اين علت بوده که بمباران شھروندا

  .» مطرح نگردد ،با بمب فسفری که اوج بمبارانھا بود

ئی بوده، ولی افريقا به پشتيبانی رھبران  روی داد، مطمئناً افريقادر مورد جناياتی که در منطقۀ درياچه ھای بزرگ 

  .بريتانيا، اسرائيل، اياالت متحده و فرانسه: يت شده است اغلب اين جنايات توسط قدرت ھای بزرگ غربی ھدا

 از جمله — سالی که در قدرت بود مرتکب قتل سياسی شده بود۴٢، می دانيم که معمر قذافی مطمئنا طی ادر مورد ليبي

گز خاطر آن می خواست او را محاکمه کند ھره  ولی جناياتی که ديوان کيفری بين المللی ب—قتل امام موسی صدر 

 را توجيه ا موھومی و به پيکرۀ تبليغات غربی تعلق داشت تا حمله به ليبياتھامات ديوان کيفری کامالً . وقوع نيافته بود

کس ديگر از اين جنايات  ھمه می توانند ببينند که دو سال پس قتل بی دادگاه معمر قذافی توسط غربی ھا، ھيچ. کند

  .تخيلی حرف نمی زند

  

  .خاطر جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت در سوريه بايد تحت پی گرد قانونی قرار گيرده لوران فبيوس ب

   

  مورد لوران فبيوس

در مقام نخست . ی فرانسه به جرم قتل غير عمد محاکمه شد، لوران فبيوس توسط ديوان دادگستری جمھور١٩٩٩سال 

وزير، او متھم بود که به نفع صنايع دارو سازی يک آزمايشگاه داروسازی منع فروش خون آلوده به ويروس اچ ای وی 

ز او در روند دادگاھی که  برای او در نظر گرفته شده بود، ا. را به تأخير انداخته است) ويروس نقص ايمنی انسانی(

  اشتباه سياسی خودش را،ولؤآقای فبيوس به عنوان مس). ٣( استرفع اتھام شد ولی ترديد ھائی ھنوز بر جا مانده

به اين معنا که او اعتراف کرد که کار نخست . پذيرفت، ولی به عنوان خالفکاری که سزاوار کيفر باشد معرفی نشد

در گذشته، چنين اعترافی می . ر گماشته تا تصميمات اشتباه بگيرندخوبی انجام نداده و مشاورانش را به کاه وزيری را ب
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گناھکار نبود، ولی بی با توجه به اين امر که او . توانست به حذف قطعی او از زندگی سياسی شود، ولی چنين نشد

اين مقام باقی را پذيرفته بود، به مقام رئيس مجلس شورای ملی برگزيده شد و طی دادگاه و پس از آن در  وليتی اشؤمس

) ٢٠٠٠-١٩٩٧(در رياست جمھوری ژک شيراک ). ٤(، اگر چه قضات از اعضای پارلمان بودند)١٩٩٢-١٩٨٨(ماند 

 نيز مقام وزير امور خارجه ٢٠١٢ وزير اقتصاد بود و از سال ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠دوباره انتخاب شد، سپس بين سالھای 

  .را به عھده دارد

اه اندازی مريکائی را فبيوس جنگ عليه سوريه را به حساب اسرائيل و يک گروه به عنوان وزير امور خارجه، لوران

سپر ضد (و ژنرال پاتريک اوريلی ) سيا(نرال داويد پتروس ج، )رجهوزير امور خا(ن کرد که عبارتند از ھيلری کلينت

زماندھی کرد و جنايتکار او گردھمآئی دوستان سوريه را در پاريس سا). ناتو(، و آدميرال جيمز استراديويس )موشکی

سپس، آقای .  جای داد— ھنگام سخنرانی اش—جنگی ابوصالح را در تريبون کنار رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند

يد کرد که موجب قتل سران شورای امنيت ملی سوريه شد و ئ را تأ٢٠١٢ جوالی ١٨فبيوس سازماندھی سوء قصد 

، )وزير دفاع، مسيحی ارتدکس(د راجحه وه بھای جان سپھبد داوچنين عملی را محکوم نکرد، يعنی سوء قصدی که ب

، در ٢٠١٢ گست ا١٧. انجاميد) مشاور امنيت ملی، سنی مذھب(و حسن ترکمنی ) معاون وزير، علوی(آصف شوکت 

 ، و»آقای بشار اسد شايستۀ زندگی روی زمين نيست : من به قدرت آنچه می گويم آگاه ھستم « : ترکيه، او اعالم کرد 

تمام اين اعمال و خيلی موارد ديگر از ديدگاه نظری می تواند برای ديوان کيفری .  سوء قصد به او را تشويق کردعلناً 

زيرا جنگ عليه سوريه تا کنون دست کم . بين المللی مطرح باشد، و اگر خواھان عدالت است بايد خود او را محاکمه کند

  . قربانی بر جا گذاشته است١٦٠٠٠٠

  

  !ان عدالت ھستيم ما خواھ

آری، بايد عامالن جنايات در سوريه محاکمه شوند، ولی چنين امری نمی تواند توسط دادگاھی انجام گيرد که در خدمت 

به طريق اولی تأمين کنندگان امور . ھمانھائی داوری می کند که به اين کشور حمله کرده و مردم آن را به قتل رسانده اند

. ند، و چنين عامالنی در واشينگتن، لندن و پاريس، آنکارا، دوھه و رياض به سر می برندمالی جنگ بايد محاکمه شو

  .برخی از آنھا ھمانھائی ھستند که ديوان کيفری بين المللی را تأمين مالی می کنند

] ١ » [Qui est contre la justice en Syrie?   ,« par Laurent Fabius ,Le Monde ٢٢ ,mai 2014. 

]٢ » [Propagande de guerre : viols de masse en Libye ,« Réseau Voltaire, 12 juin 2011. 

]٣ [Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993. 

]٤ [La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, 
en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque 
renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de 
cassation. Elle est présidée par l’un des trois juges professionnels 

 »زير چشمان ما«

» Sous nos yeux  «  

Laurent Fabius et la Justice 


