
 

 جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی!اهیجنایتو افغانستان 
 
 

ن   کنونن ما و کشورهای ماورای آن و در مجموع تاری    خ جهان از قرن ها  تاری    خ رسزمی 
فراموش    خییل بزرگ و   هایو جنایتاستبداد    ستم،  ظلم،  بیانگر   پیوسته  به این سو 

است که   بوده  دری    غ  ناشدنن  شمار   برگهایبا  آور تاری    خ    آن  نی  م  و   کارکردها   را   رسر
ن  و امی    هایکردار  باالی خود، خانواده   حکمراناناین    . خون خور و خون ریز یم سازد ان  پادشاهان، سالطی 

ن  خود و حتا فرزندان  ین بدگمانن   خود و برای حفظ و تحکیم قدرت شخیص کردند نیمرحم نی  با کوچکیر
ن  را    ها   و موج عظییم از خون ریزی  کردند یماز تن جدا  و سوء نیت رسهای عزیزان شان را   در رسارس رسزمی 

و به    آسمانن و قدرت الیزال شان خدشه دار نشود   ارمغانتا گویا این    داشتند یمبرپا  زیر سلطه خویش  
انی شان  وحشیانه  دشمنان شان را با  آنها  . بار رخنه وارد نگردد ی جخدا  ی سایهبه مثابه جاه و جالل کیی

ن   ؛کردند نیست و نابود یم  ،مهار ناشدنن و جنون    ، خشمباورنکردنن و قصاوت  شیوه    ترین شهرها و رسزمی 
ده را   حیوانات، چراگاه ها و جنگل    کردند و حتا بر یکسان یم  و خون  خاک  ا اهایل آن بهبهای وسیع و گسیر

ن رحم نیم رعب و  ایجاد    با افتخار برایساختند و کله منارها را  پشته ها یم  ها   . گویا از کشتهکردند ها نی 
ت دشمنان در هر گوشه و کنار   وحشت و  ن های خودی و مفتوحه  عیی یک خانواده   داشتند. برپا یم   رسزمی 

نگ و حیله،  بر رس کسب و حفظ قدرتبا خود و با چند خانواده محدود دیگر   و قصاوت نی    با صدها نی 
ن های بزرگ  انتها،   ن ها را  و آباد را تخریب  رسزمی  رسمدی   قدرتتا    کشتند یم و ملیون ها انسان این رسزمی 

ن نیم شد  ماند ب  در امان و پایدار شان    و زوال ناپذیر   همیشه   بر همان روال  روزگار   و چرخ؛ ویل چنی 
 

  گ
 گرفت. قربانن یمپیهم و  چرخید همچنان یم

 

 و جزانی   حاال در دنیای معارص مقوله های
یت و   حقوقر ، جنایت علیه بشر

 
همچون جنایت های جنگ

ن آن و بردن همچو    نسل کشر  به   ی واقع شدهجنایت هاورد زبان ها شده و گو اینکه با مطرح ساخیر
ن الملیل   ن خاطر رخ یمدیوان عایل کیفری بی   یم    به گونه قانونن   ی آنها همه  دهد و به  تسکی 

 
رسیده گ

 شود! 
به دانش نامه آزاد ویکیپدیا دانشنامه های موجود و از جمله  با استفاده از سابقه این موضوع را جا دارد 

یم.  ده به برریس بگی   گونه فشر
 

گ است که پس از جنگ جهانن دوم  ن الملیل دادگاه نورنیی ن دادگاه بی  ن   اولی  ن و تحت قوانی  به وسیله متفقی 
ن الملیل   ن جنگبی  ین اهمیت این دادگاه  برگزار شد.    و قوانی  در دادریس آن دسته از اعضای برجسته بیشیر

ی سیایس، نظایم، قضانی و اقتصادی آلمان نازی بود   را    رهیی
 

که هولوکاست و دیگر جنایت های جنگ
گ آلمان برگزار    کردند   ا برنامه ریزی و اجر  و یا به نحوی در آنها دست داشتند. دادریس ها در شهر نورنیی

ن الملیل است.   شد  ن معارص بی  ن کالسیک به قوانی   و حکم های که در آن صادر شد، نقطه گذار از قوانی 
ان سیایس و  24طول کشید،  1946اکتوبر  1تا  1945  نوامیی  20در این دادگاه که از  ین رهیی

تن از مهمیر
 . نظایم رایش سوم دادریس شدند 

 
 
 



دسته بندی جنایت ها و ساختار دادگاه در این دادریس ها، بعدها به وسیله سازمان ملل متحد برای  
یت و تجاوز نظایم الگو قرار گرفت و پایه  دادریس ، جنایت علیه بشر

 
نی برای تشکیل  جنایت های جنگ

ن الملیل شد. دیوان کیفری   ن الملیل "نسل   بی  ن بار در حقوق بی  گ، برای نخستی  کیفر خواست های نورنیی
 " ن را کشر    . در بر یم گرفتنی 

 

ن الملیل به انگلیش   ن دادگاه   ICCبه اختصار     urtCoInternational Criminalدیوان کیفری بی  نخستی 
 
 

یت، جنایت جنگ ، جنایات علیه بشر به جرایم نسل کشر  
 

برای رسیده گ الملیل  ن  و جنایت   داییم بی 
  2002و در اول جوالی سال    است که مقر آن در الهه، هلند قرار دارد  ionCrime of Aggressتجاور  

به جراییم رسیده  تاسیس شده است.  دادگاه   یماین 
 

اتباعگ تاری    خ توسط  این  از  یا در    کند که پس  و 
به   قلمروی یگ از کشورها عضو انجام شده باشد یا این که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد 

 این دیوان احاله شده باشد. 
 

، نسل کشر افریقای مرکزی، جنگ این دادگاه تا کنون به پنج موضوع نسل کشر اوگاندا، نسل کشر کنگو 
 دارفور در سودان و نسل کشر کنیا  

 
ن آنها    رسیده گ هفت  و علیه چهارده نفر اعالم جرم کرده که از بی 

یا تصور یم مرده  نفر  دو  فراری،  بازداشتنفر  در  نفر  باشند، چهار  مرده  به طور    شود که  نفر  یک  و 
 کار و فعالیت این دادگاه این آمار و داده ها در مجموع  . ستداوطلبانه در دادگاه حارصن شده ا

 
چگونه گ

ن   در دادریس علیه  که با همه شهرت آن  الملیل را به وضاحت نشان میدهد بی 
 

 نسل کشر و جنایت جنگ
ن استخییل نا  .  چی 

 

کشور دیگر هم    31کشور رسیده است.    124شمار کشورهای عضو این نهاد به    2016تا مارچ سال  
. کشورهای نرسانیده اند ، اما هنوز به تصویب مجالس قانون گذاری خود اساسنامه رم را امضا کرده اند 

ن ، سه عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد  ن هند    مهیم چون امریکا، روسیه و چی  و همچنی 
ن کشور ُپر جمعیت جهان از منتقدان دادگاه بوده   ن تمام کشورهای    و به آن نه پیوسته اند. دومی  تقرییی

، حدود نییم از کشورهای    ،اروپانی  الیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان  افریقانی به هامریکای جنونی مراه آسیر
ودیا و تیمور از کشورهای آسیانی تنها جاپان، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامب هستند؛ اما  

قر به این دادگاه پیوسته اند.   رسر
 

 و قضانی زیرین  تعریف  ،  مفاهیم مربوط  کیل  برای درکجا دارد تا  
ده سه مقوله مهم حقوقر به گونه فشر

 : شود نگاشته 
 

: به انگلیش   .1 هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فزیگ بخش یا   Genocideنسل کشر
توسط    کلیت ایدئولوژیگ  یا  مذهبی  میل،  قویم،  نژادی،  است.  یک گروه  دیگر  ن گروه  نخستی 

ی و مجازات   1948بیانیه سازمان ملل متحد در سال  این کردار در  تعریف قانونن   امون جلوگی  پی 
به نابودی کل کرد که هر گونه اقدام  شکل گرفت. بند دوم این بیانیه ترصی    ح یم  جرم نسل کشر 

جمیع یک گروه خاص، ایجاد لطمه های روانن یک گروه نژادی، میل، مذهبی مانند کشتار دسته  
بو جسمانن بر یک گروه ویژه   ه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهانی ، رصن

ی از تولد فرزندان   طرح ریزی ها، جابجانی اجباری فرزندان گروه ها به یکدیگر،  آنبرای جلوگی 
ه همه از مصداق های بارز نسل کشر یم  باشند. برای آسیب رساندن به گرویه خاص و غی 

یت   .2 بشر علیه  عمدتن   HumanityCrimes againstجنایت  هستند که  مشخیص  اعمال   :

ده یا سازمان  توسط یک دولت یا از طرف یک دولت، به عنوان بخشر از یک سیاست گسیر
یت   شود. ، معمولن علیه افراد غی  نظایم، در زمان جنگ یا صلح، انجام یم یافته جنایت علیه بشر

 متفاوت است
 

 معمولن اعمال جداگانه و مو با جنایت جنگ
 

ردی است که ا ، زیرا جنایت جنگ
د سیاست یک دولت رسبازان مرتکب میشوند  یت در راستای پیشیی ، در حایل که جنایت علیه بشر



یا سازمان   ن اعمایل نقض شدید حقوق بشر    شود. انجام یمو  ن چنی  تلقر  ماهیت خشونت آمی 
ن بار  یم یت برای نخستی  گ به عنوان یک اتهام حقوقر شود. جنایت علیه بشر در دادگاه نورنیی

ن الملیل تدوین نشده است  مطرح شد.  یت تا کنون در قالب یک معاهده بی  ، جنایت علیه بشر
ن  اما یط سالیان اخی  تالش برای تدوین چنی  الملیل  ن  انجام شده  معاهدههای در سطح بی  نی 

یت   ، جنایت علیه بشر
 

ممکن است هم در زمان جنگ و هم در است. برخالف جنایت جنگ
یت به رخدادهای انفرادی  و پراگنده   توسط چند فرد زمان صلح انجام شود. جنایت علیه بشر

دهشود که  ، بلکه هنگایم محقق یم شود اطالق نیم ، بخشر از سیاست یک ارتکاب جنایات گسیر
 دولت باشد. 

3.   
 

 یمرا نقض قانونجنایت جنگ
 

البته نه محدود قتل، دانند که شامل و  ها و آداب و رسوم جنگ
برده برخورد ناشایست یا اخراج اهایل ملیک مناطق اشغال شده به منظور   ن به کارهای  گماشیر
 
 

یا اشخاص اسی  شده،   وارانه و یا به هر منظور دیگری، قتل یا برخورد ناشایست با ارسای جنگ
صورنر که   ، ویرانن عمدی شهرها و روستاها در ها، غارت ملکیت های شخیصکشتار گروگان

. دیدبان حقوق بشر هدف قرار دادن عمدی باشد ، یموجود نداشته باشد نیاز نظایم قابل توجیه  

 یم داند. شهروندان غی  ن
 

 ظایم را در جریان یک جنگ، جنایت جنگ
 

در جریان اشغال و این جنایت های سه گانه در جریان تاری    خ و به ویژه    طوری که به مالحظه یم رسد 
لشکر کشر امریکا و متحدان آن حاکمیت مجاهدان و طالبان و همچنان  ،  جنگ های داخیل و تنظییم

ده به وقوع پیوسته استدر بیست سال اشغال   ن الملیل   به گونه بسیار گسیر و گاه گایه در رسانه های بی 
وجود دارد که به گونه   ،شواهد فراوان از این جنایت ها در جریان این همه سالها،  .  یافته استبازتاب  
ن الملیل  یک دادگاه معتیی   ، ویل هیچگاه مورد برریسمستندسازی شده است  پراگنده قرار نگرفته است.   بی 
ن الملیل  برای مدت طوالنن مانع برریس جنایتامریکا   توسط دیوان کیفری بی 

 
شده بود و حتا های جنگ

ن مناسبت     کابل   . حکومت دست نشاندهممانعت وضع کرده بود دادرسان های آن دیوان  بر سفر  به همی 
ن مانع تحقیق و برریس   د ن   جنایت ها گردیده بود و اجازهاین  نی  ن برریس های صورت گی  .  یم داد که چنی 

مانع    ،که دراین راستا صورت گرفته بود   را    حقوق بشر افغانستان  کمیسیونبرریس    حتا نشر   این حکومت
که  کمیسیون  آن  از جانب  تا حاال هم    کمیسیون حقوق بشر افغانستان  گزارش  که   تعجب آور است.  شد 

 ! است نه رسیدهگویا در خارج از کشور فعال است به نشر 
 

ن الملیل    در افغانستان را  تحقیقات در مورد جنایتحاال که دیوان کیفری بی 
 

و  کند  آغاز یمهای جنگ
ن الملیل درخواست دادس برای آغاز تحقیقات در مورد جنایت  قضات دیوان کیفری بی  تان این دادگاه 

یت در افغانستان را تایید کرده است  و جنایت علیه بشر
 

دهنده  یل گذشته این دیوان نشان و ؛های جنگ
 یا رنگ و بوی  ،صبغهاین هیاهو    ینهوجود ندارد و بیشیر   ها چندان امیدی به کار موثر آن   که  آن است

   . سیایس بخود گرفته است
 

در   یدادهای تاریخن و از ر   جداگانه  هانی در برهه های افغانستان به نحوی و  تمام قومباید اذعان داشت که  
ینه هزاره ها  های بزرگ قرار گرفته اند؛ ویلاین جنایت معرض با تبعیض و نی عدالبر سیستماتیک  بیشیر

در   سیستماتیک  و نی عدالبر   پژواک عدالت خوایه هزاره ها در برابر نسل کشر   حاال کهمواجه بوده اند.  
های  نوانی دیگر قوم و باهم   به ویژه در دنیای مجازی  زیر شعار "کشتار هزاره ها را متوقف کنید"  ها بر آن برا

ن الملیلعالقمندی  کشور و جلب   به هیچ    "شعار"  باید گفت کهاست،  شده  بلند    محافل خارجی و بی 
ورت است  . بنابر آن  ند متفاوت ا  ها ها در این زمینهدیدگاه  . تاهنوز وجه کاقن نیست های تا جنایترصن

 به شمول  ،به ویژه در چند دهه اخی   انجام یافته در افغانستان
 

یت ، جنایت های جنگ  جنایت علیه بشر
پژوهشگران، آگاهان و نهادهای مدنن در این   ؛مستند سازی شود   و علیم  به گونه دقیق  و نسل کشر 

فت کار در این زمینه از جانب رسانهزمینه با دقت و وسواس اکادمیک کار کنند و چگونه  پیشر
 

ها همواره  گ



ی گردد.  این  پیگی  به  ن   "مستند سازی"اصل مهم یعبن    دو   بدون توجه  به "رسمیت شناخیر آن و   ، ها " 
 رسد. به ثمر نیم کار   آنگونه که باید 

 

ایط موجود  ن برریس  دولت امریکا و ناتو ،  در رسر ن الملیل  ها حارصن به چنی  نیستند   از جانب دیوان کیفری بی 
خود در این  طالبانن در کشور اند و ممثل حکومت طراز   کهطالبان  گروه مزدور و جاهل    از جانب دیگر   و 

دستجنایت اند بلند    بسیار   ها  دارند   داشته  همچنان  نیم  ،و  اجازه  و ندههیچگاه  تحقیقات  د که 
به گونه نی برریس د و عامالن این جنایت  و عادالنه  دقیق  ،هطرفانهای در این زمینه  ها به  صورت بگی 

  ده شوند. یدادگاه های معتیی کشان
 

وع و برخاسته از اراده مردمرصف یک دولت   ن حقوق شهروندی   به  و باورمند   حاکمیت قانون،  مشر تامی 
ن ال  همچنان باورمند   و   بی 

 کند  رسیدهناسور    هایزخماین  ملیل صالحیت دارد تا به  به معیارهای حقوقر
 

گ
ن الملیل بکشاند.   هایدادگاه  بهها را  عامالن این جنایتو   ن این آرمان   معتیی میل و یا بی  باید در جهت تامی 

 و همچنان به پیش رفت. با تمام توان و با هر وسیله ممکن متحدانه عمل کرد مقدس 
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