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                 (سی آی ای )می و رهبران  نظا  که ایا ممکن  خواهد بود          

                ایاالت متحده امریکا  به نسبت  جنایات  جنگی شان  مورد           

 بازپرس قرار گیرند؟                                

US  Military and  „CIA“  leaders  May  be  investigated     

                                for  War crimes 

 

                                              

                                                                                                                                                                          

بتا ریخ  سوم (  international criminal court)دادگاه  کیفری  بین المللی  ریس     

درا ینجا یک بنیا د  منطقی  ومعقول : نومبر به دادگاه پیش از داد گاه  اطالع داد  وگفت 

وجود دارد که برآن با ید باور کرد  وآن اینکه   جنا یا ت جنگی  وجنا یت علیه  بشریت 

.                                                                                                           تعهد شده استدرارتبا ط  بادرگیری های مسلحا نه  درافغا نستا ن  م

از اینکه سازمان   (څارنواليلوی )دادستان  کل (  Fatou  Bensouda) فا تو بنسوادا  

  میده است  لحظه ای ذهنی نا  یک (ICC)اه کیفری بین المللید گعفو بین المللی را برای دا

( سی آی ِا ی)ازدادگاه خواست  تا  به تحقیق  وبررسی خود  از رهبران نظا می  واداره 

ایاالت متحده امریکاوهمچنان از مقا ما ت ارشد طا لبان ومسوالن افغانی با تمرکز هرچه 

                                                                    .                                    عمیق و فشرده تر  فکری آغاز کند

ازبررسی اولیه خود  ( 7182)ماه  نومبر سا ل (  81)درتاریخ   (Bensouda) بنسوادا  

طی یک گذارش نشان داد که دراینجا برای  باورکردن  یک دلیل  منطقی  ومعقول وجود 
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دارد  وآن اینکه جنایات جنگی  ، شکنجه  و بدرفتاری  بوسیله   نیروهای  نظامی ایاالت 

کنترول  سازمان  متحده امریکا  مستقر درافغا نستا ن  درمحا بس   مخفی  تحت اداره و 

وقسماً با برِخی ( 7111)و( 7112)عمد تاً در  سا لها ی ( سی آی ای)اطالعاتی مرکزی 

                .                                                                                                                            صورت گرفته وتا هنوزدوام دارد(  7181)ادعا ها  تا سا ل 

( سی آی ای) زمان  توسط  سا  ادعا شده   جرایم  ریس کل تحقیق  اظهار داشت  که       

چند نفر  تجرید  تنها  درمورد  ونیروهای مسلح ایاالت متحده  امریکا مستقر درافغانستان 

شکنجه بخشی از  یا دادن  شده  مورد سو ء استفاده  قرار نگرفته است بلکه این جرایم  و

« اطالعات عملی»  آوردن   روش های بازجویی  نامیده  شده است  وآن هم برای بدست

با ورمندی براین است    او به دوام اظهارات خود افزود که  دلیل . ن  گا زداشت شد از با

است  ویا از اهدا ف  ایاالت ........درتحقیق  یک پا لیسی  ویا پا لیسی ها « جنایات»که 

که از آن حما یت میکند  وبه تحقق و انطبا ق  .  متحده امریکا  درجنگ افغا نستا ن است 

                                                                   .غا نستا ن متعهد است همچو پا لیسی  خود درا ف

                                                                                                    یل  توضیح شده است    که تفصیل آن در  ذ  (Rome statute)مه روم  طبق  اسا سنا    

مه رم نامیده می  سنا یی بین المللی یا اسا مه دادگاه جنا سنا اغلب به عنوان اسا)مه رم در دادگاه جنایی بین المللی  سنا اسا  {

جوالی  71تیک در رم در تاریخ  یپلما این در یک کنفرانس د. ِمعاهده ای است که دادگاه جنایی بین المللی را تاسیس کرد( شود

کشوردر این قانون عضو (   721) «  ،  2071»، د ر اکتبر  . به اجرا در آمد«   2002» ژوئیه  7و در تاریخ «  7991» 

 } ازویکی پید یا .…مه، وظایف، صالحیت و ساختار دادگاه را تأسیس می کند سنا ،  در میان سایر موارد، این اسا.  هستند

فقط درمورد افرادی که کشور اصلی آنها تمایل ندارد  ویا  (ICC)بین المللی دادگاه کیفری 

حیت  نمیتواند که افراد مجرم را بغرض محاکمه به محا کم کشور  برگرداند  ادعای  صال

ت جنگی   یا جناوضوع که چرا این تحقیقات درمورد این مقضا یی را دارد ؛ در توضیح 

اد که  گذارش د  (Bensouda) بنسوادا دارد ؛ تحت مجوز دادگاه کیفری بین المللی  قرار

بازداشت ( 818)مورد بد رفتاری با تحقیقات وزارت داد گستری ایاالت متحده امریکا در

های بازجویی  که توسط  هییت  تحقیق  سازمان سیا شده  محدود به این بوده  که آیا روش

نی است و یا که غیر قانو یا به منصه اجرا گذاشته شده  و  صورت گرفته(  سی آی ای )

که وزارت داد گستری  :امریکا گفت (دادستان)څارنوال کل. قوانین جزایی نقض شده است

ور  مشاوطبق رهنمود دفتربا حسن نیت  که را از افرادی   ایاالت متحده امریکا هیچکدام

ر  ر کرده باشد ویا رفتا امریکا  رفتا(  ”the office of legal counsel “OLC)حقوقی 

                                                                                                                  . بکند  مورد پیگرد وتعقیب قرار نمیگیرد

فقط دومورد را  تحت بر رسی  ( ”Attorney  General “AG)ن کل امریکا  ستا د ا د   

   :مورد اول .  رای  تحقیق محکو میت  نا کا فی بود پیدا کردقرارداد وشواهدی  را که  ب

پس از انهدام  وغرق شد ن در سطح و در روی  سمنت سرد  در یک زندان  ن  گل رحما

مخفی  افغا نی  که بنام گودال سرد نمکی  شناخته شده است  محکوم  به مرگ شده است 



(  Manadel  Al  Jamadi) جما دیآل  دل منا می اسا مورد دوم وویا بد ام مرگ افتاده 

پشت که دستان او را  در که جان خودرا وقتی از دست داد   ابوغریب  درعراقدرزندان 

 Tony) ز یا تونی  دق  اویخته بودند   اتاا در سقف اور وسرش  باهم محکم  بسته بودند 

 Diaz  )اظهارداشت شنکنجه دادن ها به این مجرم بود می  که شاهد  بق نظا پولیس سا :

که از   را  به روی زمین فرود اوردند ازبین او سیل خون همچو منادل ال جمادیوقتیکه 

  نظامی ( کا لبد شگا فی) وبا اجرای فتح میت . ّآب ،آب بیا ید سرازیر شدردهن یک نل شی

یک قتل است ولی بهر  «جمادی»مرگ   ست آمد  که نتیجه بد  که صورت گرفت  چنین

ت  در ادره بوش را که  ما یت امر  مقا نهار متحده امریکا  د  ایاالت حال  داد ستان کل 

آنها به داد گاه خود   ازجلب  بودند(  افغانی وعراقی)ومرگ  این دومرد   مسول  شکنجه

.                                                                                         داری کرد واصال ً به موضوع هیج اهمیتی نداد  

(  ABC)نی  آژانس خبر رسا( 7111)ارش موثق دیگر  این که  در سال  طبق یک گذ   

(  Condoleezza Rice) کاندولیزا رایس، ( Dick Cheney) دیک چینیگذارش داد  که 

 جان اشکرافتو ( George Tenet) جورج تنت( Donald Rumsfeld )دونالد رامسفلد

(John Ascroft ) باهم دیدار کردند  وبرای شکنجه دادن مظنونین تروریست  درکاخ سفید

 ن لقای حس غرق شد ا  را  بویژهی جد یدی  بکار بردن  تکتیک های  شکنجه داد ن ها

(waterboarding)  رخاطرات د( 7181)سال درجورج دبلیو بوش   .تصویب کردندرا

 را  در( waterboarding)ن القای حس غرق شد  شکنجه خود اعترف کرد که اودادن 

هد ا یت داده است ویا مجوز این نوع شکنجه را  هنگام بازجویی از مظنونین تروریست 

ومقا ما ت ارشد   ( John yoo)جان یو ،  و رایس،  چینی.تصویب وصا در نموده ا ست 

    یرفته   حکم تطبیق  همچو شکنجه های مشا بهی را پذامریکا ( OLC)ور حقوق  د فتر مشا

.                                                                                                      

                                                                                                 

 

 

 

        

 

 

 

 (Fatou Bensouda)فاتو بنسوادا                      



                                                     ( international  criminal court) یمحکمه کیفری بین االملل   

  .                                                                                                                            واجرای آنرا اجازه داده اند 

ل  کند؛ چونکه  نبا بی های  خود را  د ت و ارزیا اگر دادگاه کیفری  بین المللی  تحقیقا   

را  نه پذیربته است یعنی که عضو  ویا پیروی « اسا سنا مه روم»  ایاالت متحده امریکا 

و به احتما ل زیاد از سپردن اتباع مجرم خود بخاطر  تفویض نیست « اساسنا مه روم » 

سوی هم  در دوران واز .حکم قضا یی به دادگاه کیفری بین المللی خودداری خواهد کرد 

کنگره ایاالت متحده امریکا  قا نون حقا ظت  ومصونیت    جورج دبیلیو بوشزمامداری  

به این مفهوم  که اتباع مجرم » از  اعضای  خد مات  امریکا یی را تصویب کرد  وانهم 

امریکا درهیچ ازیک محکمه خا رج از امریکا تحت بازپرس قرارنمیگیرد  واگر  احیا ناً 

ارتش   به داد گاه کیفری سپرده شود ؛  اتباع داخل خد ما ت  مجرم  ایاالت متحده امریکا

.     ازآنجا بیرون آورد  ر به زور وفشایی ویا امریکایی ها را  که آن امریکاِ امریکا میتواند 

واین عمل خود همکاری ا یاالت متحده  امریکا را   با داد گاه کیفری  بین المللی  محدود 

. میشود«  اساسنامه روم » عضومیکند  ومانع کمک های نظامی امریکا  به دولت های 

موافقت نامه های مصونیت  دوجانبه را  «  اساسنامه روم »مگر اینکه  کشورهای عضو 

                                                                                         .                                                                                                                            با امریکا  امضا کنند



ره به  اشا در   امضا کرده اند  با توافق  «اسا سنا مه روم » ؛ ( 81) کشورهایکه ماده 

سانیده  مه  مقررات روم  مربوط  به معاهدات بین  خود  کشورهارا  به تصویب ر بخشنا

د ست  ه کیفری  بین المللی  کمه کردن اتباع  امریکایی  دردادگاکه از مح  وتعهد داده اند

بردار هستند  وایاالت متحده امریکا مدعی است  که این موافقتنامه را  که اعضای مجرم 

کشور از جهان به امضا ( یکصد )امریکا را به محکمه کیفری بین المللی نمی سپا رند با 

های کوچک با داشتن  دموکراسیهای  شکننده  وداشتن رسا نده ا ست بخصوص با کشور

و ا آنعده ازکشورهای  که همچو توافقنامه را با ایاالت ( مثل  افغانستان ) اقتصاد ضیعف 

متحده امریکا توشیح نه نموده اند  ؛ امریکا بدون تعلل  کمک های  نظامی خودرا به آن 

                                                                                           .                        کشورها قطع نموده است 

؛ دا گاه کیفری  بین المللی دریک « ا سا سنا مه روم» بق به مقرره و  مطا بهرحال       

است میتواند  باالی  شحص مجرم  چه «  اساسنامه روم »کشوریکه  آن کشور متعهد به 

اساسنامه »چه مرددریک کشوری مرتکب جرم وجنایت گردد که آن کشورعضو  زن ویا

را نه پذیرفته است  «  مه روم  سنا اسا» کشوری باشد که خود مجرم از باشد ولی« روم 

 واین ایاالت متحده امریکا است . صال حیت  صد ور  حکم قضا یی را  بر آن مجرم دارد

را نه ( اسا سنا مه روم )کند  چونکه  امریکا  می  که به شدت  به این موضوع  اعتراض

طبق قوانین  بین المللی حقوق بشر ؛  داد گاه کیفری بین المللی  کسانی را   -پذ یرفته است

تحت پیگرد قانونی قرار میدهد  که مرتکب نسل کشی ؛  جنایات جنگی  ،؛ جنایات علیه 

                                                                                                                                                                                                      .بشریت وجنایات صالحیت بین المللی  جهانی اند

کشور مجوز میدهد زد ویا به آن  نی  ِهر کشوری را وادار میسا دکترین صالحیت جها    

ت  بدون  یا که با تالش همه جانبه  اتباع خارجی را  به نسبت  مرتکب شدن  به اشد  جنا

گاه کیفری بین المللی  به داد ،  جرم   هیچگونه ارتباط  مستقیم با کشور متهم  ویا مرتکب

د  که یگر  میتوانند ویا صالحیت دارن د  کشورهای  مفهوم  که د  وآن به این معرفی دار

ور حکم قضایی به محکمه   طر  صد یی های مجرم جنگ را  به خا رهبران ویا امریکا

                                               .                                                                                                                            جزایی بین المللی معرفی نمایند

در حقیقت امر از مفهوم  فوق چنین نتیجه  گرفته میشود  که  ا یاالت  متحده  امریکا         

درمورد مبارزه با تروریزم  ؛ قاچا ق وترافیک مواد مخدره  ؛ شکنجه  وجنا یا ت جنگی  

چنانچه که  دولت امریکا  . مورد  اتباع  خارجی  نیز اتخا ذ ویا می پذ یردیی  را درقضا 

به اتهام  شکنجه  را( Charles Chucki Tylori Jr)«چاکی»چارلز د  صرف مساعی زیابا

(  Adolph  Eichmann)درلیبریا  به زندان محبوس کرد  ویا اسرایل که  ادولف  آیشمن 

اما بهر صورت    .محکوم به مرگ کرد ست  در طول  دوره هلوکاتش  یا جنارا به نسبت 

که   راینجا  تالش های گسترده تر با تحمیل فشا ر روی د ست  گرفته شده و یا میگیرد د

از محکمه شدن رهبران ایاالت متحده امریکا  واتباع مرتکب  به جرم  امریکا  جلوگیری 



 بدون شک وتردید با درخواست داد گاه کیفری    (Bensouda )بنسوادا  اما .   بعمل آید

قات  درباره  جنایات انجام شده  درافغانستان  ؛  فشار های  شدیدی برای  تصویب   تحقی

را  پشت سر گذاشته است ؛ اوهمچنان بطور ناگهانی برای بار نخست با فشار های  قابل 

به نسبت  بررسی  از مجرمین  اسرایلی وفلسطینی  ( 7182)توجهی در ماه جنوری  سال 

نتا یج  این فشار ها را در ماه ( بنسوادا)که  در غزه روبرو شد  وانتظار آن برده میشود 

                                  .                                                                                                                            د سمبر  اعالم کند

ومیت  رهبران  افریقایی کمحی  تقریباً  بطور انحصاری  برای داد گاه کیفری بین الملل   

متمرکز شده است که این خود درظاهر امر با تحقیقات  احتمالی درگیری ها درافغانستان  

                            .                                                                                              وفلسطین  تغیر میکند

در مورد مقامات ایاالت داد گاه کیفری بین المللی  به تحقیق  وبررسی کامل خود اگر      

ر وروشن   ل آن  بصورت اشکا متحده امریکا  که مرتکب جرم شده اند  ادامه دهد ؛سگنا

 وارجمیل داکحسب  گفته ای  . وسایر کشورهای جهان  میرسد  دونالد ترومپبه دولت  

(Jamil Dakwar )تحت شکنجه قراردادن مجرم حتی در زمان : یرحقوق بشر اشیل   مد

                . شد وضع  تحریم ها  توام میبا  با جنگ ممنوع است  چونکه  پیامد های  آن

ست  تی ریا با رزات  انتخا ن  مبا زمادر لد ترومپ دوناکر اینکه   بل تذ موضوع قا        

را (   waterboarding)ن  القای حس غرق شد  که شکنجه امریکا اعالم کردجمهوری 

بربر وبد ذات مواجهه است مجاز میداند  او  شکنجه  شمن  به نسبت  که امریکا  با یک د

ل کاغذی   ستما به دانست ویا آنرا د القای حس غرق شدن را  با یک دستما ل کاغذی مشا

                                                                                    .                       نا مید 

این است  که هیچکس ویا هیچ مقام  باالتر از قانون نیست  ( دیر رسیده )پیام قرنطینه      

 ترین  گالگجار کاشد  قسمیکه   ر مهم ودرخور اهمیت  میبا که اکنون درهمین لحظه بسیا

(Katherina  Gallagher )نه ای  طی  یک بیاسی  نون  اسا حقوق قاوکیل ارشد مرکز

ی شعبده بازی ها  حیله گریها و با   ست  که ا لد ترومپ دوناکه  این دولت : خود  گفت 

چندی درافغا نستا ن حمله میکند واین جنگ نامعاوم وبی پا یا ن را بدون طرح کد ام راه 

.                                                                                            ظرمیگیردبیرون رفت از جنگ  درن

            «2112-11-22»با تقدیم سالمها    ----------------------------------------

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


