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ن الملیل جزابی را  بدلیل اتخاذ اقدامات ضد امریکابی تحریم دولت امریکا دریک اقدام بی سابقه دادگاه بی 
نمود، این تحریم که شامل تعزیرات مایل، عدم صدورویزه سفربه اعضای دیوان، بالک منابع مایل، 

نسبت به  بوده استهای قضابی این دیوان میگردد، پاسخن  مقامحسابات بانیک وممنوعیت مسافرت 
تخاذ اقدامات عدیل وتجویزآغازروند مستند سازی، تعقیب ومحاکمه نظامیان امریکابی که درارتکاب ا

نظامیان افغان دست دا ی غی   ونقض حقوق بشر
ی

ن الملیل جنایات جنیک شته وبمثابه عامالن جنایت بی 
  تعقیب پنداشته میشود. درپرتومیثاق دیوان مستلزم 

یس ن وتحقق  ،دسیر   عدالت وهکذا تأمی 
ی

ارزشهای انسابن  انوناقض پیگرد ومجازات جنایتکاران جنیک
ن الملیل است که دادگاه جنابی جهابن به هدف دستیابی به مقاصد   بی 

ازاصول خدشه ناپذیردرنظام حقوقر
ن نهاد  برخن دولت های عیل الرغم مخالفت تها بی وقفه دول تالش ها  فوق بعد ازسال ها که ایجاد چنی 

ن الملیل  بی 
مداخله درامورنظام عدیل داخیل عنوان میل و  درتضاد با اصل حاکمیت را  مستقل قضابی

 . ( ایجاد شد ۱۹۹۸مینمود، با امضای میثاق روم درسال )
ن الملیل جزابی الهه،درروشنابی میثاق روم   قضابی دولت هاینظام با همکار بمثابه نهاد قضابی  دادگاه بی 

ن گردیده عضو  وعدم دخالت درامورقضابی دولتهایعضومیثاق عمل نموده  دراساسنامه دیوان تضمی 
ی زمابن است، لذا  ن ضد بشر دخالت دیوان ویا مسوولیت دیوان درتعقیب پرونده های جرایم سنگی 

یم آن سیستم عدیل داخیل درکشورعضوقادربه تعقیب جنایت نبوده وبکه وجاهت کسب مینماید  
حکیم را صادرنماید که درنتیجه آن عدالت قادرنخواهد بود تا،که محاکم داخیل کشورعضو   باشد متصور 

 . تحقق یابد 
ایاالت متحده با توجه به حکم قانون اسایس خودکه برعدم تحویل دیه ومجازات اتباع ملیک ونظایم آن 

ن کشوری بود که به  ن الملیل کشوردرنهاد قضابی خارخی تاکید مینماید،نخستی  مخالفت  ایجاد دادگاه بی 
ن تسوید میثاق مرصانه تالش نمود تا  ازعدم صالحیت دیوان با گنجانیدن یک پراگراف ورزیده ودرحی 

دراساسنا مه دادگاه اطمینان کسب نماید درتعقیب ومحاکمه شهروندان ایاالت متحده چون یک استثناء  
رباعث شد تا ایاالت متحده صالحیت حقوقر دادگاه ، که با مخالفت شدید نمایندگان دول مواجه واین ام

 را درخصوص شهروندان خود نه پذیرد. 
ن الملیل جزابی بدلیل عدم پذیرش اساسنامه دیوان  توسط ایاالت متحده، صالحیت ندارد تا دادگاه بی 

درکشورثالث که نظایم شهروند امریکابی را مورد پیگردقراردهد، اما درصورتیکه تبعه امریکا اعم ازملیک و 
 )

ی
دوستانه )جنگ جنیک ن الملیل بشر ی یا حقوق بی  منشوردیوان را پذیرفته  است، مرتکب نقض حقوق بشر

رین به تعقیب ومجازات  ن عدالت واعاده حقوق مترصن گردد، دادگاه صالحیت دارد تا به هدف تأمی 
ن مبادرت نماید.   فاعلی 

 



ن انجام شده در  مقدمابر  های بربنیاد یافته ، الملیل دادگاه بی  درمحابس تحت ( زندابن ۶۱حد اقل)جزابی
 شهروندان ملیک افغان توسط تفنگداران 

ی
ن بازرسیها وعملیات جنیک  وهکذا حی 

اداره نظامیان  امریکابی
ن سازمان سیا مورد شکنجه وتعذیب گوناگون قرارگرفته ویا جان شانرا ازدست داده اند  ،  امریکا ومنسوبی 

ن الملیل توسط نظامیان لذا افغانستان که میثاق دادگا  را پذیرفته وکشوری مبداء دروقوع جرایم بی 
ه جهابن

ی از خارخی بوده و  ناتوابن ساختاری درنظام عدیل وعدم تمایل حکام به پیگری عامالن نقض حقوق بشر
د، فلهذا  ن گردیده است تا دخالت دیوان  این امر  شهروندان رنج مییی  معی 

باعث زایش وضعیت حقوقر
ن الملیل د  رپرتواصل عدالت درزمینه وجاهت یابد. بی 

ن الملیل درزمینه حقوق جنگ وپارادم های  ن الملیل مدرن برپایه اصول حقوق بی  حاکم درحقوق بی 
ی، قربانیان منازعات مسلحانه یا آسیب دیدگان درنتیجه جنایات  درصیانت ازاستاند اردهای حقوق بشر

ن الملیل درهرفرصت ممکن به صورت قطع مستحق دسیر  وجنایتکاران زمان جنگ   یس به عدالت بودهبی 
د  ن الملیل مورد محاکمه قرارگی  ، فلهذا اعمال تحریم مقامات قضابی دادگاه بایست بدون استثناءدردادگاه بی 

ن الملیل توسط    بی 
ن ازحقوقدان ارشد سازمان جزابی ایاالت متحده همانگونه که آقای )بلکیس جراح( یکیر

دولتر دیده بان حقوق   مآورتازه برای تعهدات امریکا به عدالت برای غی  ، این تحریم را یک سقوط شر بشر
، سنگ اندازی وایجاد ترس ازاعمال تحریم برکارمندان داد گاه   قربانیان بدترین جرایم عنوان داشته است

ن که این نهاد حمایت قاطع ) ن عدا لت درنظام ۱۲۳جهابن توسط واشنگیر ( کشورجهان را به هدف تأمی 
ن الملیلحقوقر     لت وحقوقابا خود دارد، افول موقف سنتر ایاالت متحده درزمینه پاسداری ازاصل عد    بی 

ن الملیل میانجامد. ب  بی 
ی اصول وهنجارهای است که به تحقق عدالت درنظام حقوقر ی وگروگان گی        شر
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