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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶ نومبر ٢٣

  

  " کيفری بين المللیادگاهد"قدرت ھای امپرياليستی و 
  

ه جنايات جنگی نيروھای اشغالگر امريکائی و سازمان  اسناد و شواھد، عليۀدادگاه کيفری بين المللی می خواھد بر پاي

نيان متوصل به شکنجه، آزار و اذيت و ا از زندتحقيقکه در افغانستان به ھنگام " سی ای ای"استخباراتی اين کشور

 . از موارد جنايت جنگی است، تحقيق و بررسی نمايد ھمهاعمال ديگر شده اند که

ده است، مأموران بررسی و تحقيق جنايات جنگی در افغانستان، معلوماتی را که که منتشر شای نظر به کزارش ساالنه 

" اوباما"يعنی تا زمانی که .  می رسد٢٠١۴ واقعه به دست آورده اند، نشان می دھد که اتھامات تا سال ٨٨در مورد  

اکثر . بوده اند"  کریجان"ًوزير خارجۀ آن و بعدا جانشين وی و صاحب مقام فعلی " ھيلری کلنتن"رئيس جمھور و 

رج دبليو وج "وزير خارجۀ" ولالين پاک" يعنی در زمان که ٢٠٠۴ و ٢٠٠٣شواھد اتھامات ارتباط می گيرد به سالھای 

  .بوده است" بوش

اين اولين بار است که ديوان کيفری بين المللی اقدام به پيگيری از جنايات جنگی پانزده سال نيروھای امريکائی و 

  .ی اين کشور را در افغانستان اعالم نموده استسازمان جاسوس

دادگاه کيفری بين المللی اولين دادگاه دايمی بين المللی برای رسيدگی به جرايم نسل کشی، : با تذکر بسيار مختصر

  .جنايات عليه بشريت، جنايت جنگی و جنايت تجاوز جنسی است که مقر آن در الھه کشور ھالند قرار دارد

 با ٢٠٠٢در اول ماه جوالی .  دولت رسيد١٢٠ در شھر روم به تأئيد نمايندگان ١٩٩٨ادگاه در ماه جون اساسنامۀ اين د

  . کشور موجوديت پيدا کرد۶٠تصويب آن توسط 

اين دادگاه به جرايمی رسيدگی می کند که پس از اين تاريخ توسط اتباع در قلمرو يکی از کشور ھای عضو انجام شده 

 کشور ھای عضو اين ٢٠١۶تا سال .  شده باشدبدانجا فرستاده" ملل متحد"تصويب شورای امنيت که با  باشد و يا اين

  . کشور رسيده است١٣۴نھاد به 

ی که اکثر تجاوزات و جنايات را در جھان مرتکب شده و می شوند چون امريکا و روسيه دو عضو دايم ئکشور ھا

 ء اساسنامۀ روم را امضا٢٠٠٠روسيه در سال .  به آن نپيوستندوه از منتقدان اين دادگاه بود" ملل متحد"شورای امنيت 

  .کرد اما مجلس نمايندگان اين کشور تا به حال آن را تصويب نکرده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ستانۀ افزايش فشار ھا برای بررسی حمله ھای ھوائی روسيه به آ، تصميم پوتين در "اسپوتنيک"طبق خبر گزاری 

شده است لذا رئيس جمھور پوتين، فرمان امتناع اين کشور از پيوستن به ديوان  گرفته ،سوريه به عنوان جنايت جنگی

 کرد و خواست تا به اطالع سر منشی ملل متحد رسانده ءو خروج از آن را امضا) اساسنامۀ روم( بين المللی کيفری 

  .شود

ين دادگاه بوده و به آن است مگر وی ھم از منتقدان ا" سازمان ملل متحد"کشور چين ھم عضو دايم شورای امنيت 

  . نپيوست

 از کشور ھای افريقائی، استرليا، نيوزيلند و کانادا عضو یی جنوبی و حدود نيمتمام کشور ھای اروپائی و امريکاًتقريبا 

اپان، مغولستان، افغانستان، تاجکستان، اردن، کمبوج و تيمور شرقی به جديوان ھستند، اما از کشور ھای آسيائی تنھا 

  . وان پيوسته انداين دي

کشور ھا با امضای اساسنامۀ ديوان، برخی از اختيارات خود را در بخش تعقيب قضائی مجرمان به دادگاه کيفری بين 

در .  ھمکاری قابل توجھی با اين دادگاه داشته باشنددالمللی سپرده اند و دولت ھا برای اجرای اصول اين اساسنامه باي

ی، باز پرسی و تحقيق فرا می خواند، دولت ھا بايد بدون ئ آن دولت را برای بازجوۀ تبعمواردی که دادگاه تحت شرايطی

اساسنامۀ ديوان کيفری بين المللی بر ھمه افراد و به .ھيچ گونه پيش فرض متھم را تحويل دادگاه کيفری بين المللی بدھند

  . و اعمال شودءطور مساوی بايد اجرا

ولت، در قلمرو سرزمين آن به تحقيق و رسيدگی بپردازد و نيازی به کسب اجازه از دادگاه اجازه دارد بدون ھمکاری د

سيسم قضائی افغانستان اجازۀ اعمال صالحيت به داداگاه کيفری بين المللی را داده . سيستم قضائی کشور متبوع ندارد 

  .است لذا دادگاه می تواند در افغانستان عمل نمايند

گاھی نيروھای نظامی و سازمانھای استخباراتی کشور ھای امپرياليستی  بدون  ی دھد، ھيچکه فھم ما اجازه م  تا جائی

ديوان کيفری بين المللی از جنايات جنکی نيرو ھای .  و اوامر مقامات بلند پايۀ دولتی کاری را انجام نمی دھندهاراد

دود نام می برد که بايد در زمينه بررسی و امپرياليستی درظرف پانزده سال تجاوز به  افغانستان، فقط از چند فقرۀ مح

استفاده از . که جنايات جنگی ھرگز به افرادی معين و مشخصی خالصه نمی شود در حالی. تحقيق صورت بگيرد

تخنيک استنطاق در زندان بگرام تصميم انفرادی نبوده بلکه از جانب مقامات امپرياليسم امريکا به يقين که تصويب و 

عالوه برآن جنايات جنگی در افغانستان نه تنھا در زندانھا عملی می گرديد بلکه جنايت سراسر کشور را . تأئيد شده است

درست است که نيرو ھای نظامی مرتکب جنايات ضد بشری شده و ھنوز ھم می شوند مگر بايد گفت . احاطه نموده است

جنايات . می شوندنب جنايت و تطبيق اعمال فجيع گاه خود سرانه و بدون اوامر دولتھای خود مرتک که اين نيرو ھا ھيچ

امپرياليستھا نه تنھا در افغانستان بلکه در عراق، ليبيا، سوريه و ديگر کشور ھای افريقائی و آسيائی پوشيده نيست و 

 مگر جھان شاھد جنايات امپرياليستھا در قندھار، قندوز و. نبايد بر استناد مدارک  و شواھد تحقيق و بررسی گردد

ارزگان خالصه در تمام نقاط افغانستان نيستند که حاال دادگاه می خواھد تا مجموع جنايات امپرياليستھا  را فقط به تحقيق 

  ؟.و بررسی  جنايات يکی  دو نفر از نيرو ھای آنھا خالصه نمايد

 را که توسط نيرو ھای امپرياليسم امريکا و متحد جناياتش در ناتو دولت ی سال جنايات١۵که ما شاھد ھستيم  در   طوری

 افغان ستمديده در قندوز شده بود، ١۴٢المان صورت گرفته، فقط در مورد يک فرد بدنام  قومندان کالين که باعث قتل 

که وی مرتکب را نايتی جآن که  تحقيق و بررسی محکمه، با وجود  حمحکمه دائر گرديد، که درنتيجه بعد از به اصطال

که  پس در صورتی. يافت اء بلکه به مقام باالترھم ارتقتبرئه نمودندشده بود به کلی مشھود بود، مگر وی را نه تنھا 

محاکم المان نخواستند تا قومندان کالين را با وجود جنايت آشکار وی  محکوم به جرم نمايند، آيا ديوان کيفری بين المللی 
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و نيروھای رزمی امپرياليسم امريکا مرتکب شده و می شوند، مورد " سی آی ای"ا جناياتی را که افراد قادر خواھد شد ت

تحقيق و بررسی قرار دھد و آنھا را محکوم به جرم شان نمايد؟  دادگاه زمانی موفق به تطبيق اين عمل خواھد شد که 

  . دولت امپرياليستی امريکا منھدم شده باشد

که دادگاه  به بررسی و تحقيق از جنايات آنھا شروع نمايد، اين تحقيقات در حقيقت عليه  تیبه فرض محال در صور

لذا اين دولت ھای امپرياليستی ھستند که .  سال اخير در افغانستان است١۵عوامل اصلی و مستقيم جنايت ھای جنگی 

 دادگاه عليه نيروھای شکنجه گر امپرياليسم اقدامات. د و نه افراد رزمی و استخباراتی آنھانبايد در محاکمه کشانده شو

 قايل ءزی ارزش ندارد و به تصاميم آنھا جزئی ترين اعتنايامريکا در افغانستان و ديگر کشور ھا برای دولت امريکا پش

  .یلذا تحقيق در بارۀ جنايات جنگی امپرياليستھا در افغانستان  تصوريست خام و بيجا. نيست

که آنھا   بدين طرف تنھا اتباع ممالک افريقائی را، اين٢٠٠٢از آغاز فعاليت خود يعنی از سال ديوان کيفری بين المللی 

از سال " سيا"که عوامل  جرمی را مرتکب شده بودند و يا خير، در برابر دادگاه مجبور به پاسخگوی شدند، در حالی

 در کشور ھای ديگر در معرض شکنجه،  نفر را ھنگام بازداشت در افغانستان و٢٧ زياد تر از ٢٠٠٨ تا سال ٢٠٠٢

را " سيا"آيا تا به حال دادگاه قادر شده است تا افراد . رفتار خشن، تجاوز جنسی و مورد توھين و اھانت قرار داده اند

  مجبور به پاسخگوی نمايد؟

 ١.٠٠٠زيادتر از قرار گزارش داده شده : به  ھمين ترتيب جناياتی را که نيروھای بريتانيا در عراق مرتکب شده اند

  که به طور٢٠٠٨ تا سال ٢٠٠٣سال از " قتل ھای غير قانونی "٣١٩واقعۀ زجر وشکنجه در زندانھا و به 

ی در ئای صورت گرفته بود، آيا ديوان کيفری توانسته است آنھا را به پاسخگو" سيستماتيک و جنايات جنگی گسترده"

  دادگاه بطلبد؟

  .ق شويد که تاچه اندازه کار و فعاليت ديوان کيفری مسخره و خنده آور استخوانندگان عزيز به گزارش ذيل دقي

ديوان کيفری بين المللی تا کنون فقط به پنج فقرۀ نسل کشی و آنھم در اوگاندا، کانگو، افريقای مرکزی، کينيا رسيدگی 

 دو نفر مرده و يا مرده اعالم  نفر اعالم جرم نموده است که از ميان آنھا ھفت نفر فراری،١۴و عليه ) بی شک(کرده  

  . شده اند و چھار نفر در بازداشت است و يک نفر به طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده است

 مقام ھای نظامی اسرائيلی در دادگاه الھه ۀمثال برجستۀ ديگرحمايت امريکا از اسرائيل به منظور جلوگيری از محاکم

  . را در برابر خواست امپرياليسم امريکا واضح می سازداست که ضعف و نقش بی ارزشی اين دادگاه

يد که آيا ديوان کيفری بين المللی به وجود آورده شده است تا ئپس شما خوانندگان گرانقدرمی توانيد خود قضاوت نما

دھد جرايم و جنايات جنگی اتباع و دولتھای که از نگاه نظامی و اقتصادی ضعيف ھستند، مورد تحقيق و بررسی قرار 

  . و آنھا را محکوم به جرم نمايد و نه جنايات جنگی نيرو ھا و رؤسای کشور ھای امپرياليستی را

 طوری که می دانيم قضاوت ھای ديوان عليه رؤسای دو کشور افريقا که سودان و کينيا است باعث شد تا آنھا مورد باز 

....  که در افغانستان، عراق ویو بوش  با تمام جناياتمگر عليه رئيس جمھور اسبق امريکا جارج دبلي. يرندگی قرار ئجو

  . را ھم ندارد مرتکب شده است، ديوان نه تنھا ھيچ اقدامی نکرده بلکه حتا جرأت به زبان آوردن آن

افريقای جنوبی و گمبيا عضويت خود را در اين دادگاه فسخ " بروندی"به ھمين دليل بی جھت نبوده  که کشور ھای 

  . وسيله توانسته باشند عکس العمل خود را در برابر اعمال تبعيض آميز اين دادگاه نشان بدھندنموده تا بدين

ظات سياسی انجام دادگاه جنايات جنگی را بدون تبعيض و به دور از مالح: که در اساسنامۀ دادگاه آمده است در حالی

مزيستی مسالمت آميز ميان دولت ھا و ملت سزائی در جلوگيری از جنگ ھا و جنايات جنگی و تأمين ھمی دھد و سھم ب

  .ھا خواھد داشت
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ًحقوق بين المللی فقط به دولت ھا مربوط است و به افراد مستقيما ارتباطی ندارد، بنابر اين : طوری که برداشت می شود

لتھا انجام می اعمالی را که دو. در حقوق بين المللی فقط دولت ھا ھستند که مسؤول و پاسخگوی جنگی ھستند و نه افراد

اين افراد . دھند گرچه توسط افراد صورت می گيرد، ولی مسؤوليت آن متوجه افراد نيست و به دولتھا منسوب است

با تنبه افراد که مرتکب جنايات شده اند . نيستند که مرتکب جنايات عليه حقوق بين الملل می شوند بلکه دولت ھا ھستند

  . تقويت کردنمی توان مقررات حقوق بين الملل را

که کشور جنايات جنگی پس موجوديت ديوان کيفری بين المللی، اقدامات و پيگيری اين ديوان جھت بررسی و تحقيق 

ھوده و بی ارزش دانست و يبايد برا ھای امرياليستی در افغانستان و ديگر کشور ھای جھان مرتکب شده و می شوند، 

است که به يقين روزی قادر خواھند شد تا به زور بازوی خود انتقام جنايات فقط خلق افغان . نبايد به آن اھميت قايل شد

  . جنگی تجاوز گران امپرياليستی و عمال دست نشانده و سر سپردۀ آنھا را بگيرند

  

 

  


