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  تلفات ملکی در باالبلوک

  جوانب حقوقی و سياسی جنايت
  

اين جنايت جنگی از نظر پيمانه  . شک يک جنايت جنگی است  تن ملکی در باال بلوک بدون 150  کشتار بيش از 
آنچه تازگی دارد اينست که اين حادثه . سال گذشته در قريه عزيز آباد ھرات شبيه آن واقع شد . کشتار تازه نيست 

باشد ی  در اينکه ميتواند قرينه اواقعه. اندکی پس از احراز قدرت توسط رئيس جمھور جديد امريکا به وقوع پيوست 
  .ی را بار آورده است  استمرار خواھد يافت ، نگرانی ھائکه خشونت گذشته در اوضاع جديد سياسی

  :ُ  قضيه در دو بعد حقوقی و سياسی  مورد بحث قرار گرفته ميتواند 
  
  :ُبعد حقوقی   

به را  خود در موارد بيشماری استقامت سياست خارجیذشته امريکا گ جھان از جمله حکومات گ  قدرت ھای بزر
عمال ِ، تجارتی و اقتصادی ، متوجه انفوذ  در سطح بين المللی  از طريق رقابت ھای ديپلوماتيک عمال ِجای تالش در ا

 لنگر اندازی غير ضروری بر خشونت نظام حقوق بين  .خشونت به قصد کنترول بر ساحات جديد نفوذ ساخته اند 
  .المللی را به شدت صدمه زده است 

  :گذشته امريکا بار ھا از گرفتن سھم فعال در تحکيم نظم بين المللی  استنکاف کرده است   حکومات 
، شانه خالی کرد  تا در جنگ ، مثآل در )  م 1972(   ــ  امريکا از امضای کانوانسيون منع استعمال اسلحه کمياوی 

  . استعمال فوسفور سفيد دست آزاد داشته باشد 
 م 1972ھده در  اين معا. خارج شد ) آ ، بی ، ام (  از معاھده راکت ھای ضد بالستيک  م2002  ــ  حکومت بوش در 
  .  شده بود و موازنه سالح ستراتژيک را در گرماگرم جنگ سرد تآمين ميکرد با شوروی وقت امضاء

ت عساکر امريکايی با دست آويز  تآمين امني)  م 1997(   ــ  امريکا از امضای معاھده منع استعمال ماين ضد پرسونل 
  . مستقر در کوريا ، خود داری کرد 

  ــ  امريکا از پيوستن به معاھده منع تجارت اسلحه خفيف انفرادی به استناد اينکه قانون اساسی امريکا حمل چنين 
  . سالحی را مجاز ميداند ، خود را کنار کشيد 

اين در . م  شکل داد ، شامل نشد 1998را در ) ، ج ، ب  د (   ــ  امريکا به کانوانسيونی که ديوان جزای بين المللی 
  . تون تنظيم شده بود ح ايجاد ديوان توسط پريزيدنت کلنحاليست که طر

  واقع شده باشد 2002ديوان به جرايم جنگی ايکه بعد از اول جوالی.  عضو دارد 108  ديوان جزای بين المللی فعآل  
  .، رسيدگی ميکند 
رات افغانستان ، عراق ، اما( يجاد ديوان باکشور ھائيکه ميزبانی عساکر امريکائی را متقبل شده اند   امريکا بعد از ا

ی در صورت اتھام به جرايم جنگی ، موافقتنامه ھائی را به امضاء رسانيد که طی آن عساکر امريکائ) متحد عربی 
  .سپرده نشوند )  ج ،ب د ،( طبق قانون کشور ميزبان به محاکمه کشانيده نشده و احيانآ به 

  .  شد  با حکومت کابل امضاء2001بود و در  شده يجاد ديوان با جاپان و کوريا امضاءی قبل از اچنين موافقتنامه ا
تنکاف از امضای چنين ی را تھديد کرد ، که در صورت اسکا کشور ھای ميزبان عساکر امريکائ  کانگره امري
  . نکشور محروم خواھد شد ی از کمک ھای اقتصادی آموافقتنامه ا
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با بی . نستان فعال مايشآ است خصوص امريکا در جنگ افغاه   از آنچه گفتيم چنين استنباط ميشود که قوای ائتالف ب
  .  وليتی عمل مينمايد  و در برابر ارتکاب جرايم جنگی جوابده  ھيچ مرجعی خود را نميداند مسؤ

  :ابع قوانين داخل افغانستان و قوانين بين المللی نيستند ی در عمليات نظامی خود  ت  عساکر امريکائ
پرداخت جبران خساره به .  زندانی ساختن و کشتن افغان ھا معروض به ھيچگونه پوشش حقوقی نيست ًبناء

  . بازماندگان تلفات ناشی از کشتار ھای جمعی مردم ملکی حرف مفت است 
  : ونيت افراد ملکی  صراحت کافی دارد  صوانين بين المللی در رابطه  به تأمين م  اما ق

 م متحاربين و افراد 1977 پروتوکول ضميموی 2 پراگراف 1ن ماده و به تبعيت ازآ)  م 1899(  الھه 2  کانوانسيون 
  . ملکی را تحت حمايت قواعد حقوق قرار ميدھد 

اين . ميداند ) زمين ، بحر و ھوا  (   پروتوکول متذکره اصول کلی حقوق بشری را قابل رعايت در کليه اشکال منازعه
تجويز توسط دستورالعملی که از جانب سکرتر عمومی ملل متحد صادر شده بود ، در ماموريت ھای صلح ملل متحد 

  . قابل رعايت پنداشته شد 
وانين   حادثه باالبلوک که نمونه عريان بی بند و باری قوت ھای ائتالف در برابر موازين حقوق جنگ است ، توسط ق

  . ی و قابل مجازات دانسته شده است لمللی به مثابه جنايت جنگی شناسائبين ا
:   کانوانسيون ميگويد 22ماده .  الھه احکام دقيق در رابطه به حفاظت مردم ملکی در جنگ دارد 1907  کانوانسيون 

اين ماده از يک طرف استعمال  .  »ی برای قلع و قمع دشمن    ندارند ن دست آزاد در استعمال ھر وسيله امتحاربي« 
را غير مجاز ميداند و از طرف ديگر به ضرورت تناسب در عمل و عکس العمل ) مثآل فوسفور سفيد ( اسلحه ممنوعه 

  . جنگی اشاره مينمايد 
 اعدام چند عضو استخبارات حکومت توسط به روايتی(   در بمباردمان باالبلوک در برابر يک عمل جزئی مخالفين 

  . ، شدت عمل غير قابل توجيه نشان داده شد ) مقاومت 
ربين بايد طی عمليات نظامی بين متحا« :  خاطر نشان مينمايد که 48در ماده )  م 1949(  جينوآ 4  کانوانسيون  

سيسات و افراد نظامی ليات جنگی بايد تأھدف عم. سيسات نظامی  و ملکی و افراد نظامی و ملکی تفاوت قايل شوند تأ
  . » باشد 

  . سيسات و مردم ملکی قربانی جنايت جنگی شده است ساله افغانستان بار ھا تأ7در جنگ   
  کشتار گروھی مردم ملکی در باالبلوک يک جنايت تکان دھنده جنگی است و اگر جنگ دوام کند در نوع خود آخرين 

  . نخواھد بود 
را به »  و وحشت ايجاد ترور« ايرا که قصد » حمالت لگام گسيخته نظامی «  م واضحآ 1977سال  1  پروتوکول 

  .منع ميکند  ) 4 فقره 51ماده ( ی از مردم داشته باشد منظور انتقام جوئ
الح ی در برابر مردم بدون سه با عقده و جنون نظاميان امريکائ   کشتار مردم ملکی در باالبلوک تظاھر انفجار آميخت

  .است که گناھی جزء عشق به آزادی ندارند 
وليت در دفاع ً  از رئيس جمھور جديد امريکا قويا توقع ميرود که اشتباھات گذشته را تکرار نکند و با احساس مسؤ

  .   کند عتبار از دست رفته امريکا را احياءاز نظام حقوق بين المللی ا
        

  :ُبعد سياسی 
وليتی  يصد آن مردم ملکی اند شکار بی مسؤ  ف95 ھزار نفر که   80 م تا حال بيش از 2001  در جنګ افغانستان از 

  . نيرو ھای نظامی خارجی شده اند 
ن جائيکه ھر فردی که به شھادت ميرسد به خانواده ، قوم و قبيله ارتباط دارد ، کشتار رايگان عدم رضائيت را به   ازآ

اجتماعی  جامعه قبيلوی انتقال داده ، زمينه پيوستن ھرچه بيشتر ناراضيان را سرعت در رده ھای باالئی ھرم ترکيب 
  . اين امر به يکی از عوامل توسعه دامنه جنگ تبديل گرديده است . به صفوف مقاومت فراھم کرده است 

ی مھاجم قصد  ھار قوت آن اينکه امريکا و شايد ساي: اند   حادثه باالبلوک از نظر سياسی يک مطلب را به اثبات ميرس
  .  صلح در آينده نزديک ندارند ً ذھنی انتخابات، رايگيری و نھايتايت مردم  را به منظور زمينه سازیجلب رضا

  
 ترين قوت ھای گان برای شکستاندن غرور و تکبر ملتی که مدعی دادن شکست به بزرگرايعمال خشونت ِ  عجالتآ ا
   . قرار دارد  ، در صدر اجنداءھنه تاريخ است پمھاجم در 

؟؟؟  را !!   باری که اين غرور ملی که منبع اصلی تغذيه روانی مقاومت است درھم کوبيده شد ، ميتوان انتخابات 
وی را باحضور دوامدار نظامی از طريق جنگ ھای . شخص مورد نظر را بر مسند قدرت نصب کرد . سازمان داد 

  : ه و آنگا. حفظ نمود  ) ؟ ( پراگنده قابل کنترول 
  ...   توجه را به اھداف ديگری در منطقه معطوف ساخت 

    
  :  نتيجه 

  . وزير دفاع امريکا گفته است که بمباردمان ادامه خواھد يافت » گيت «   پس از حادثه باالبلوک 
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  : خصوص پشتون ھا که قربانی اصلی جنگ تحميلی شده اند ، دو راه در پيش رو دارند ه   درين حال افغان ھا ب
پيش شرط اين کار  دريافت تضمينات الزم  در داشتن .   ــ  پيوستن به صفوف مقاومت به قصد تقويت موضع آن 

  . موضع اعتدال در تعبير از اسالم از جانب مقاومت است 
پيوستن به صفوف مقاومت که شامل حال ھمه کسانيکه در موضع دفاع از حق حاکميت ملی و استقالل کشور ا    ب

درين ميان پرسونل اورگان ھای . ی به مردم ملکی مطرح است يشود ، در صورت تکرار حمالت ھوائند ، مقرار دار
  . امنيتی در تغيير معادله قوای جنگی به سود مقاومت نقش عمده داشته ميتواند 

نيرومند قابل اکمال متقابل يکديگر به قصد ايجاد يک محور .  ايجاد ھم آھنگی ميان مقاومت مسلح و مقاومت سياسی  
اسمحاسبه  در معادالت سياسی  رويدست در داخل و خارج ،  ام اس عمال نفوذ در ترک موضع جنگی قوت ِ   ا یگ

  .ھای خارجی به حساب می آيد 
  . قتی تا خروج کامل شان ر نيرو ھای خارجی  طی مدت زمان مؤــ  تالش در جھت قانونی ساختن حضو  

ی خواھد بود که با ی به حضور قوت ھای خارجی حکومت مؤقتيطای پوشش قانون  مرجع اصولی اتخاذ تصميم در اع
قتی به قوای خارجی اطمينان خواھد حکومت مؤ.   نه حکومت مزدور فعلی تفاھم با مقاومت مسلح تشکيل خواھد شد

  . داد که افغانستان آزاد و مستقل آينده منبع صدور نا امنی به سائر کشور ھا قرار نخواھد گرفت 
  :   جنگ افغانستان در واقع مقابله زور و حق است 

ی اين نظام با زرق و برق ديموکراسی  پوشيده ھسته ھای جنگی و مافيائ. صادراتی  به قصد تحميل يک نظام زور  ــ  
  . تعھد غير مکتوب حمايت متقابل ، گروه ھای جنگی و ائتالف نظامی خارجی را پيوند ميدھد . و تزئين شده است 

 برای تعيين سرنوشت مردميکه به ھيچ کشوری تجاوز نکرده اما خود را قربانی تجاوز و جنگ تحميل شده حقـ    ـ
  . ديگران قياس مينمايد 

 افتخار تاريخی ديگری را در دادن   درس 21  اگر جنگ افغانستان به غلبه حق بر زور پايان يابد ، افغان ھا در قرن 
يد حق حاکميت ملی کشور ھا را که فيل پايه منشور ملل متحد و محور نظام حقوق به کشور ھای مھاجم در اينکه با
  .دست خواھند آورد ه بين المللی است احترام بگذارند ، ب

   ]به اميد آنروز                                                         [ 
  
  
    
  


