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 Human Rights         حقوق بشر

  
  حميد انوری 
   ٢٠٠٨ اکتوبر ١٦ 

                                                                                                         
   جنايتکاران جنگیبه ادامۀ محاکمۀ                  

  
قرار يکه وعده کرده بوديم اينک به همت يک هموطن شريف و آزادۀ ما ، ترجمۀ دری ! هموطنان رنجديده و با درد 

گرفت، که از مکتوب  وزارت امور عدليۀ کشور هالند که به لسان هالندی نوشته و صادر شده بود ، در اختيار ما قرار 
اميدواريم هموطنان .  لطف شان تشکر نموده و ترجمۀ دری مکتوب متذکره را در اختيار هموطنان قرارميدهيم 

رنجکشيدۀ ما به حکم ضمير پاک شان و به پاس خونهای پاک بيش از دو ميليون هموطن آزادۀ ما که بی ُمحابا در پای 
در کشور هالند به تماس شده  " هاگ"ۀ خويش با محکمۀ بين المللی محراب آزادی و حق و عدالت ريخته شده ، به نوب

خواهان محاکمۀ جنايتکاران جنگی گردند و از توجه وزارت امور عدليه و همچنان پارلمان آن کشور در خصوص  
ه آزادی روح شهيدان را.  اجرای عدالت در مورد جنايتکاران جنگی که به آن کشور فرار نموده اند، اظهار سپاس نمايند

  .و عدالت را شاد می خواهيم 
                                     
  بيگناهی گر به زندان ُمرد  با حال تباه                                    

                            ظالم مظلوم ُکش هم تا ابد جاويد نيست 
  
  

  وزارت امور عدليه
   

   ومی قانونگذاری امور بين المللی و امور خارجيهارياست عم                   
   

   رياست  پاليسی  در امور  خارجيها                                   
 

  ٢٠٣٠١ صندوق پستی
  ٢٥٠٠EH کود پستی  

  )الهه ( شهر هاگ 
  ٠٧٠٣٧٠٣٠١١: تلفون 
  ٠٧٠٣٧٠٧٩٣١:فاکس 

nl.ejustiti.www  
  

  فافون
  قابل توجه خانم ستار
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  ٧٠٧صندوق پستی 
٢٣٠٠ Asشهر ليدن   

  
  رياست پاليسی در امور خارجيها: ُمَرسل
   ٢٠٠٨جوالی سال٢٤: تاريخ

  DVB/شماره ثبت نزد ما ٠٨/٥٥٧٢٧٧: 
 

  !محترمه خانم ستار
ميان آمدن خطوط اساسی پاليسی از شما نامهء دريافت داشتيم که شما اصل آنرا در آستانهء ب٢٠٠٨در ماه جنوری سال 

مادهء اول کنوانسيون ملل متحد در امور پناهندگان باالی شان تطبيق گرديده ) F( جديد در رابطه با خارجيها ايکه بند 
( واد / در اين نامه شما خواستار عطف توجه به وضعيت قربانيان خاد . است ، به پارلمان نيز ارسال داشته بوديد

از آنجائيکه تدوين پاليسی جديد به زمان بيشتر نياز دارد ، ناگزير بوديم . در افغانستان شده بوديد) ی وزارت امنيت دولت
  .جواب نامهء شما را تا اکنون به تأخير اندازيم

 همراه با وزير امور عدليه و همچنان به نمايندگی از وزير خارجه نامهء در مورد ٢٠٠٨  به تاريخ نهم ماه جون 
مادهء اول کنوانسيون ملل متحد در امور پناهندگان در چوکات پاليسی امور خارجيها به     )F(  چگونگی تطبيق بند 

عنوانی پارلمان هالند ٢٠٠٨ جون ٩ مورخهء  ٣١٫١٦٠٢٠٠VIه رجوع شود به نامهء شمار{ . پارلمان هالند فرستاديم 
  .}) ٢٠٠٨-٢٠٠٧جلسات ( 

  :مادهء اول کنوانسيون ملل متحد در امور پناهندگان پيشبينی شده است  ) F( در پاليسی پناهندگی  بند 
ز جانب ديگر بايد ا.  اشخاصيکه مرتکب اعمال جنائی مندرج در اين بند ميشوند ، مستحق پناهندگی شده نمی توانند

بنابرين . توجه گردد که موقف قربانيان اين اشخاص که در اين کشور مستحق پناهندگی شده اند نيز خدشه دار نگردد
  .به اشخاص مظنون اجازه نامهء اقامت داده نشود منافع زندگی اجتماعی هالند و نظم حقوقی بين المللی ايجاب ميکند که

مادهء اول کنوانسيون ملل متحد در امور پناهندگان بررسی گرديده    ) F(  به تطبيق بند  در نامهء مذکور ارقام مربوط 
عالوتًا قابليت . مادهء اول کنوانسيون مورد ارزيابی مجدد قرار گرفته است    )F( و پاليسی موجوده در رابطه با بند 

( واد /  ، در مورد صاحبمنصبان پائين رتبهء خاد مادهء اول کنوانسيون ملل متحد در امور پناهندگان   ) F(  تطبيق بند 
به اساس تحقيقات و مطالعات که بعمل آورديم به اين نتيجه . نيز  مورد بحث قرار گرفته است)  وزارت امنيت دولتی 
، با  آنگونه که در گذشته صورت گرفته مادهء اول کنوانسيون ملل متحد در امور پناهندگان  ) F(  رسيديم که تطبيق بند 

پاليسی   که پاليسی قبلی را تغيير دهيم و در نظر داريم بنابراين ما الزم نميدانيم .دقت و سنجش الزمه همراه بوده است
  . ، صرف در برخی نکات جزئی اصالحات اندکی وارد کنيممذکور را ادامه دهيم 

مدن خطوط کلی جديد ، اشخاصيکه   حتی حين وارد ساختن همين تصحيح اندک  ، سعی شده است تا در صورت بميان آ
مادهء اول کنوانسيون ملل متحد در امور پناهندگان با ايشان تطبيق گرديده ، در موقف بهتر از آنانی  قرار   ) F( بند 

  . مادهء اول باالی شان تطبيق نگرديده است ) F(    نگيرند که بند 
  . ا به اينجانب ارسال داشتيد  اين برای من بسيار با ارزش است که کاپی عکس العمل تانر

  .  اميدوارم معلومات مندرجه در اين نامه برای اطالع شما کافی باشد
         با عرض حرمت 

                           به نمايندگی از معين وزارت عدليه 
                              امضاء        

 لدر ، رئيس پاليسی در امور خارجيها   لوس مو                                    
 


