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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ نومبر ٠۵
  

  :المللی ارتکابی در افغانستان ھای بين جنايت
 ؟ئیالمللی جزا  نيروھای فعال عامل در دادگاه بينۀسوی پيگرد ھم پيش به

  

  
 ئیالمللی جزا  ـ پس از يک دھه بررسی مقدماتی، دادستان دادگاه بين٢٠١٧ نومبر ٣، کابل، نيويورک، )الھه(ھاگ  دن

ھای ما از  سازمان. کند  وضعيت افغانستان را درخواست میۀِطور رسمی آغاز تحقيقات دربار امروز اعالم کرد که به

خواھند به اين درخواست پاسخ مثبت دھد که   میئیالمللی جزا  مقدماتی دادگاه بينۀشعبکنند و از  اين تصميم استقبال می

 مشترک ھيأت. کند  فراھم می٢٠٠٣سرانجام امکان رسيدگی به معافيت از مجازات در افغانستان را پس از ماه مه 

پريل و ا در امريکائی مدنی افغانستان و يکی از مدافعان حقوق بشر ۀھای حقوق بشر، جامع المللی جامعه فدراسيون بين

 و ئیگو  ديدار کرد و خواھان پاسخئیالمللی جزا  با نمايندگان دادگاه بينھيأتاين . ھاگ سفر کرد ِ به دن٢٠١٧مبر سپت

 .ھا در سرزمين افغانستان شد  طرفۀلی به دست ھمالمل ھای جاری بين پذيری در مورد ارتکاب جنايت وليتؤمس

، OPEN ASIA/ آرمانشھر ئیھای حقوق بشر و رئيس اجرا المللی جامعه ، نايب رئيس فدراسيون بينگيسو جھانگيری

  :ستان گفت دادۀدر واکنش به اظھاري

ھای   واقعی از جمله در دادگاهئیاند و از صلح و پاسخگو المللی در افغانستان بوده ھای بين چندين نسل قربانی جنايت«

 در ئیالمللی جزا اکنون زمان ورود دادگاه بين.  نکرده استتغييروضعيت در افغانستان ھنوز . بھره ھستند داخلی بی

  ».اين موضوع فرا رسيده است
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 ۀ آغاز تحقيقات دربارۀ مقدماتی دادگاه درخواست صدور اجازۀھای شعب  از قاضیئیالمللی جزا ن دادگاه بيندادستا

 ٢٠١۶ نومبردادستان دادگاه در . اند ھا مرتکب شده  طرفۀھای جنگی کرده است که ھم ھای ضد بشريت و جنايت جنايت

ادستانی در حال بررسی است تا در مورد آغاز  رسيدگی مقدماتی اعالم کرد که دۀدر آخرين گزارش خود در بار

مردان افغانستان و اعضای  ھای مسلح وابسته به آن، دولت  منسوب به طالبان و گروهئیھا  جنايتۀتحقيقات در بار

 ١ در قلمرو افغانستان و از تاريخ ٢٠٠٣ ماه مه ١از تاريخ ) CIAِا  آی  سی( و سازمان سيا امريکانيروھای مسلح 

ھای مورد اتھام  جنايت.  تصميم بگيردئیالمللی جزا  دادگاه بينۀ در قلمرو ديگر کشورھای عضو اساسنام٢٠٠٢جوالی 

ھای جنسی؛ ھدايت عمدی حمله به کارکنان امور امداد بشردوستانه  قتل؛ آزار و تعقيب؛ جنايت: از جمله اين موارد ھستند

  .نت جنسیھای محافظت شده؛ سربازگيری از کودکان و خشو و عليه ھدف

  :،گفت)CCR(» مرکز حقوق اساسی «امريکا، وکيل ارشد در سازمان حقوق بشری مستقر در کاترين گاالھر

 عضو ارتش، سازمان ريکائیام وضعيت در افغانستان، برای نخستين بار شھروندان ۀبا آغاز تحقيقات جامع دربار«

ھای ضد بشريت در افغانستان  ھای جنگی و جنايت توان به خاطر ارتکاب جنايت ِا يا پيمانکاران خصوصی را می آی  سی

پذيری کيفری  وليتؤاند، به مس يا نقاط ديگری که زندانيان دستگيرشده در افغانستان در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته

مپ ه ويژه امروز مھم است که دولت ترکس فراتر از قانون نيست، ب ِارسال اين پيام بسيار پرتأخير که ھيچ. خواست

  ».برد دھد و بدون برنامه، جنگی بی پايان را پيش می ھای نظامی در افغانستان را گسترش می برنامه

ِ عضو متعاھامريکا ۀکه اياالت متحد با وجود اين تواند در مورد اين   میئیالمللی جزا ُ رم نيست، دادگاه بينۀد اساسنامُ

المللی صالحيت دارد که، صرف نظر از تابعيت مرتکبان اين  ھای بين  جنايتۀدادگاه در مورد کلي. ھا تحقيق کند اتھام

ه وجود به اصطالح ، رومانی و ليتوانی کپولنداز جمله افغانستان و نيز (ِھا، در قلمرو يک کشور عضو  جنايت

، دادستانی دادگاه ٢٠١۶ نومبربر اساس گزارش . اند رخ داده)  در آنھا گزارش شده بودامريکائی» ھای سياه سايت«

 دارای مدارک اساسی منطقی است که آن را به اين باور ھدايت کرده که اعضای نيروھای مسلح اياالت ئیالمللی جزا بين

ھای جنگی شکنجه و بدرفتاری غير انسانی، تجاوز و اعمال   متھم به ارتکاب جنايتِا آی   و سازمان سیامريکا ۀمتحد

  .شنيع عليه کرامت فردی ھستند

 اکنون ازيک تا سه ماه فرصت برخوردار است تا ئیالمللی جزا در پی درخواست رسمی، دفتر ثبت دعواھا در دادگاه بين

 تحقيقات بپردازد و آنھا را پيش از رأی دادگاه مقدماتی به ۀو گستر آغاز تحقيقات ۀبه گردآوری مالحظات قربانيان دربار

ھای جاری به دست  ھای مربوط به ارتکاب جنايت کنند که تحقيقات بايد اتھام کيد میأھای ما ت سازمان. آن دادگاه ارائه کند

ھای جنسی و  کردن اجباری، جنايت یجا ھای قھری، آواره و بی ھا را در بر بگيرد، مثل ناپديد کردن  نيروھا يا گروهۀکلي

ما . سازند و ھدف قراردادن عمدی غيرنظاميان و اھداف غيرنظامی جنسيتی که به ويژه زنان و دختران را قربانی می

ھا و امکانات امن برای مشارکت  خير بيشتر، کانالأ، بدون تد بايئیالمللی جزا کنيم که دادگاه بين ھمچنين تکرار می

 ضروری ۀدھی توسع  را فراھم کند و به سازمانئیالمللی جزا ده داشتن آنھا در فرايندھای دادگاه بينقربانيان و نماين

  .]١[ ھای دادگاه در افغانستان بپردازد فعاليت

  )FIDH(ھای حقوق بشر  المللی جامعه فدراسيون بين

  )افغانستان (OPEN ASIA/ شھر آرمان

  )امريکا ۀاياالت متحد) (CCR(مرکز حقوق اساسی 

FIDH  

Armanshahr / OPEN ASIA )Afghanistan(  
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CCR - Center for Constitutional Rights )USA( 

  
 يادداشت 

گروھھای حقوق بشر خواھان گشايش تحقيقات دادگاه « سازمانھای ما، ٢٠١٧ اپريل ١٣ئی  نگاه کنيد به پيام رسانه ]١[

  org.fidh.www://https/21454: »ی در بارۀ افغانستان شدندبين المللی جزائ

 

  ٢٠١٧ نومبر ٣, جمعه
 


