بصی دهزاد
نوشته از ع .ر

جنایات علیه بشریت در افغانستان  ،در چنبره موانع
تحقیق و بررسی و تطبیق عدالت حقوقی
رن
رسزمی وحشت ،خون  ،آتش و جنگ و ارتکاب جنایات شدید
اخی به
افغانستان در بیش از
چهل سال ر
ی
ر
ضد ر
بشیت  ،جنایات جنگ و جنایات ضد حقوق بشی و تحریک و تشویق تبعیض و مخاصمت های
قویم  ،ن
مذهب مبدل گردیده است که در دوره های مختلف تا امروز این جنایات تداوم یافته
زبان و
ی
ن
اخی ،این جنایات با موجودیت قوای
است و از مردم مظلوم ما قربان گرفته است .ویل در بیست سال ر
ر
داعش و حمایت سازمانهای استخبار یان دولت پاکستان شدت ین
طالب،
ناتو و قوی شدن تروریزم
ی
پیشینه بخود گرفته است.
ی
ن
حقوق موضوع را در دوره های مختلف به بحث
تاریخ و
سی و برریس
در این مقاله نویسنده یک ر
ر
گرفته و تالش خواهد نمود تا با تدایع حافظه مثال های از ارتکاب شدید ترین جرایم علیه بشیت را
از دوره های مختلف در جهان و افغانستان در این خاکه ارائه نماید.
رن
انگیه این مقاله در سه نکته نهفته است:
تحرک جدید و وعده محکمه عدالت ر ن
بی الملیل ( آی یس یس) که مقر آن در شهر الهه کشور شایه
ی
قضان ر ن
اخین ر ن
بی الملیل رپیامون
اولی قدم را برای آغاز یک پروسه عدیل و
هالند قر یار دارد  ،میباشد که ر
مبب بر نقض رصی ح حقوق ر
جرایم جنگ  ،جنایات علیه ر
بشیت و جرایم ن
بش بگذارد و آغاز به تحقیق و
ن
جمعآوری اسناد الزام برای این پروسه نماید .این یک قدم قابل دقت و پیشتیبان است  ،ویل باید با
کنجکاوی قضیه را تعقیب نمود و تحت نظر داشت که تا چه حد میتواند این پروسه عدالتمندانه و
غی جانبدارانه باشد.
ر
ی
ی
حقوق دولت های است که کنوانسیون سال  ۱۹۹۸محکمه
مهمیین مسآله در این پروسه مکلفیت
عدالت ر ن
بی الملیل را پذیرفته باشند .اکنون قابل تذکر است که دولت افغانستان در سال  ۲۰۰۳م.
این کنوانسیون را امضآ بدان ملحق گردیده است.

ی
اخی در شهر کابل و شهر ها و مناطق
عالوتن جرایم شدید جنگ و وحشیانه ترین شکل آن در سالهای ر
ن
مخف که از جانب این
مختلفه والیات افغانستان از جانب طالبان ،داعش و از جانب حلقات
سازمانهای جهنیم در درون دستگاه دولت نفوذ نموده اند ،واقع گردیده اند .واقعات دلخراش ین در
ین در غرب کابل و حادثه جگر خراش پل علم لوگر و دهای دیگر اند که همه قلب های صاحب وجدان
ن
انسان را پر خون  ،در درد غم ساخته است.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا رپیامون این موضوع سندی مهیم را به ر
سیده است و به اورگانهای
نش ی
رن
بی الملیل مربوطه ارسال نموده است.
گید:
در این مقاله کوشش میگردد تا روی موضوعات زیر تعمق و تمرکز صورت ر
ن
 .۱توضیخ بر مفهوم جرایم علیه ر
تاریخ و حقوق ر ن
بی الملیل.
بشیت در بعد
ی
ی
جنگ و جرایم نقض حقوق ر
تعمف بر جرایم علیه ر
بشی در افغانستان ر ن
بی سالهای
بشیت ،جرایم
.۲
 ۱۹۷۸م .ایل  ۲۰۰۱م.
ی
ن
طالبان تا نقش بیگانگان درارتکاب و
 .۳جرایم جنگ در افغانستان از  ۲۰۰تا امروز ،از تروریزم
سازماندیه و همکاری این جرایم.
ی
 .4اهمیت تحرکات اویل محکمه عدالت ر ن
بی الملیل رپیامون جنایات شدید جنگ و ضد انسان و
انسانیت.
 .5نقش و مکلفیت دولت و اورگانهای حراثت حقوق افغانستان در همکاری با محکمه عدالت ر ن
بی
الملیل.
ی
 - ۱توضییح بر مفهوم جرایم علیه ر
تارییح و حقوق ی
بی الملیل.
بشیت در بعد
ی
جنگ  ،جرایم ضد انسان و انسانیت و ضد حقوق ر
رن
خونی را در
بشی ین التیام ترین زخم های
جرایم
ن
تسکی به این درد ها فقط و
قلب های آسیب دیده گان هموطن ما ایجاد نموده است که التیام و یا
ر
رن
عاملی اصیل این جرایم در
فقط در یک برریس عدالتمندانه و فارغ از هرگونه فشار و نفوذ زورداران و
غی مستقیم در این جرایم دست دارند و دست داشته اند،
سطح داخیل و کشور های که مستقیم و یا ر
ممکن است.
ی
جنگ و جرایم ضد ر
اگر یک تعریف و یا بیان از مفهوم جرایم شدید علیه ر
بشی ارانه
بشیت ،جرایم
نمائیم ،محتوای تعریف دریک عمل ضد انسان و انسانیت است که وجدان سالم ر
بشی از آن شوکه
ن
یعب که این عمل علیه ر
میگردد .ن
انسان نمیگنجد .عامل و مرتکب این جرایم را باید
بشیت در وجدان
ن
انسان تعریف نمود.
فاقد وجدان
جرایم علیه ر
بشیت عبارت از ارتکاب شدید ترین جرایم اند که هدفمند ،از قبل تنظیم شده ،بر بنیاد
عمل قصد و عمد در برابر انسان ( چه فردی و چه کتلوی) میباشد که در کنوانسیون های ر ن
بی الملیل
ن
پیشبیب گردیده اند ،.میباشد .بدین ن
ن
قربان شدن
معب که مرتکب این جرم از نتایج وخیم و
تعریف و
ر
ر
انسان (ها) با شدیدترین شیوه انسان کش  ،ایجاد رسایط از ر ن
تدریخ انسان و یا ایجاد فشار
بی بردن
ی
ن
های شدید ن
جسمان در برابر یک کتله از مردم  ،در آگایه قبیل میباشد .این جرایم نظر به اینکه
روان و
ی
ن
حقوق ر ن
در کنوانسیون های ر ن
بی الملیل مورد
پیشبیب شده اند ،میتواند تحت صالحیت
بی الملیل
ی
گید.
تحقیق  ،برریس و در یک پروسه عدالتمندانه حقوق جزان قرار ر

ی
ی
اسیان جنگ برخورد و عمل خالف
در جرایم شدید جنگ علیه انسان  ،علیه مردمان ملیک و یا در برابر ر
ن
ن
قربان های هدفمند را به وجود آورد.
میگید و یا بمباردمان های که
انسان صورت
وجدان
ر
بش موضوع تبعیض نژادی ،ن
جرایم نقض حقوق ر
مذهب و عقیده ین سیایس و سلب
زبان قویم اتنیگ ،
ی
ی
ن
ن
قضان و
زندان شدن بدون پروسه عدیل وپ
انسان ،تهدید و تخویف،
آزادی بیان عقیده و احساس
ی
میگید که انسان با
دها مسان دیگری که در کنوانسیون  ۱۹4۸ملل متحد تسجیل یافته اند ،را در بر ر
ن
انسان محروم میگردند .مثلن تبعیض در برابر گروه های اتنیگ
عمل هدفمند و پالشده از حقوق
به هدف حاکمیت کیل یک گروه اتنیگ دیگر ،طرح پالن های زیرکانه و طویل المدت و یا با سیاست
ی
ن
تبعیض که در نهایت به استبداد و خودکامگ کشانیده میشود .بطور مثال چال ،فریب و اتخاد
ی
سیاست زیرکانه که مانع انکشاف زبان ،کلتور و ساير داشته های فرهنگ اقوامدیگر گردد .ی
حب در
بعض کشور ها در نامگزاری نوایح ،رسک ها و ،محالت و مراکز علیم و ن
تاریخ این سیات عمیل میشود.
ٌ
حب مراکز علیم و اکادمیک در تطبیق این پالیش های ضد حقوق ر
متاسفامه ی
بشی خویش را گنهکار
ن
کثی القویم و با توجه
ساخته زمینه ساز تطبیق سیاست های
تبعیض میگردند .در حالیه در یک کشور ر
ن
ر
به همه داشته های کلتور و فرهنگ میل  ،در هر یگ از اقوام بخش از گذشته پر غنای تاریخ  ،کلتوری
ی
ن
تاریخ و تبلور آن در تمام عرصه های رشد کلتور و فرهنگ امروزی
و فرهنگ مربوط میشود که حق
قابل تعمق و پاسداری اند.
ن
تاریخ به مفهوم و کاربرد اصطالح جرایم ر
بشی ر ن
بی الملیل بیاندازیم ،اصطالح
ما اگر یک دید کوتاه
ن
جرایم ر ن
اولی بار توسط مارکوس تولیوس سیشون  ۱۰۶ق  .م شاعروفیلسوف در زمان
بی الملیل برای ر
امیاطوری روم قدیم بکار برده شد.
ی
امیاطوری روم و استحکام قدرت کلیسای کاتولیک رول و نقش پاپ اعظم ،اسقف ها
بعد از سقوط ی
ر
مذهب مسلط گردید که نو اندیش در برابر استبداد کلیسای
و راهبان کلیسا ها تا اندازه در جوامع
ی
گیی بود زیرا جرایم شدید در برابر انسان  ،از زنده سوختاندن ،پوست کرد
کاتولیک در حال شکل ر
ی
انسان های زنده و ی ن
کشی بدون کدام دلیل توسط مال های کلیسان یک امرعادی بود.
قرون پنجم تا قرون شانزده و هفده میالدی سیاه ترین دوره وحشت جنایات ر
بشی در تاری خ اروپا
ی
ن
اسطان آز آن دوره به یادگار ماندهاست  .دوره
جهان میباشد که نام قرون
قبل از جنگ های اول و دوم
وحشت کلیسای کاتولیک درسلب آزادی عقیده ،تفتیش عقاید « ،به بیان دقیقتر عبارت بود از
ی
یکپارچگ ن
دیب موردنظر خود نائل
هیئآتهای داوری کلیسای کاتولیک که یمکوشید از طریق آنها به
شوند  .این کار توسط دستگاه کلیسا انجام یمشد و بسیاری متهمان در دادگاههای تفتیش عقاید متهم
ی
گیی شکنجه یمشدند.
به کفر  ،الحاد ،ارتداد ،ررسک و جادوگری یمشدند .این افراد ابتدا برای اعیاف ر
متصور نبود ،اگرچه ر
در صورت عدم ی
َّ
اکی مردم تاب شکنجهها را
اعیاف رسنوشت معلویم برای آنها
َ
ٔ
ی
ناکرده خود یمکردند .سپس دستگاه تفتیش عقاید آنها را محکوم
عمال کرده و
نداشتند و اعیاف به ا ِ
به مجازاتهای گوناگون و در بسیاری از مواقع به صورتهای غی ن
انسان اعدام مینمودند»  .۱برگرفته
ر
ی
معلومان ی
انینت.
از صفحات
این ر ن
عی وحشت گروه های تندرو تنظییم و طالبان و داعش است که در افغانستان واقع گردیده اند
ی
بیشی بدان تعمق خواهم نمود.
که در بخش بعدی
ی
بشیت شامل جنایات علیه انسان و انسانیت ،نقض حقوق ر
جنایات علیه ر
بشی و جنایات جنگ است
که در کنوانسیون های چهار گانه زنیو ۱۸۶4و  ۱۹۲۹ ،۱۹۰۶و  ، ۱۹4۹بعد از جنگ دوم جهایم
تعریف گردیده اند

ی
جنگ و ضد ر
در تاری خ ر
رن
نورنیگ و توکیو که
بشیت در محمکه
اولی دادگاه های بریس جنایات
بشی
ی
ن
ن
رهیان متهم به جنایات جدی تشکیل شد که ن
بریح از جنایات
پس از جنگ جهان دوم برای پیگرد قانون ی
بی الملیل جرم شناخته شدند و پایه و اساس آنچه که در حال ن
قوانی ر ن
رن
حارص از آن به عنوان قانون
تحت
ن
عدالت ربی الملیل یاد یم کنیم  ،گذاشته شد.
ی
محاکم اختصایص جرایم جنگ تریبونال یوگو سالویا ،رواندا  ،رژیم پول پوت در کموچیا سالهای هشتاد
و برریس جنایات در کشور میانمار در سال  ۲۰۲۰م .ر ن
نی صورت گرفته است.
ادامه دارد

