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،
ی

ان جنگ پروتوکول های الحاقی وکنوانسیون منع    بادری    غ ودرد که رسنوشت کنوانسیونهای چهارگانه اسبر

یخ   روی  های  باالترازنوشته  ها،   ابرقدرت  ویا  جنگ  مطرح  جوانب  ازطرف  بخصوص  و...،  شکنجه 

 زیرنورآفتاب داغ نبوده است!! 

 ارتکان  جنایات  
ی  به پرونده های متهمیر

 محاکمانی
ی

چنانچه بعد ازپایان جنگ جهانی دوم وختم رسیده گ

 وقطیع شدن احکام جزانی صادره دادگاه های مربوط ، بادری    غ ماشاهد راه اندازی سلسله جنگ 
ی

جنگ

جهانخوارسیطره جو توام بامداخله ، جنگ  های خانمان براندازمنطقوی ازطرف زورگویان وقدرت های

 افروزی ، تجاوزرصی    ح وغارت کشورهای مستقل وعضو سازمان ملل بوده ایم! 

افروزجهان همانا ایاالت متحده قرار  مداخله گر و همگان میدانند که درپیشانی لست کشورهای جنگ  

راعالمیه استقالل اش  داشته ، چنانچه این ابرقدرت سیطره جو، جنگ طلب وجنگ افروز بعد از صدو 

ی میشود،رصف  ۲۴۸که   ۱۷۷۶در سال  درسد   ۹۴سال را درگبر جنگها نبوده ومتباقی  ۱۶سال ازآن سبر

ی نموده است!  زمان متذکره را درجنگ افروزی ، تجاوز، اشغال وغارت کشورهای آزاد ومستقل سبر

سیله سازمان های استخبارانی  طوریکه این مداخله ها وتجاوزها یا نظایم و مستقیم ویابشکل مخفی وبو 

رسانیدن   حاکمیت  به  ودرعوض  قانونی  های  حاکمیت  نمودن  وساقط  ها  اندازی کودتا  راه  هدف  به 

اندازی کودتا نظایم    بوسیله  ۱۹۷۳دیکتاورهای مزدوراش بوده است. چنانچه مشت نمونه خروارراه 

وقانونی کشورچییل وبه قدرت   سازمان جهنیم» سیا« بخاطررسنگونی سلوادورآلنده ریس جمهورانتخان  

» پینوشه«، این قاتل دهها هزارتن  ال خون آشام تاری    خ یعنی رسانیدن دیکتاتورترین و سفاک ترین جبی

ال دیکتاتوروگروه مستبد آن تا هنگام مرگ بنابر   ازشهروندان بیگناه کشورشییل میباشد! پنوشه این جبی

ی محاکم ی هرگز به مبر
 ه دادگاه جزانی جهانی کشانیده نشد! حمایت قاطع اش ازجانب واشنگیی

ی  جنگ  بعد ا  ۴۰درقریب به   ی به همرایه هم پیمانان اش، عامل شعله ورساخیی جنگ جهانی دوم واشنگیی

از جنگهای ویتنام، کوریا، الووس، کمبودیا، گواتیماال،  تن  میتوان عمده  وطرف جنگ شمرده میشود. 

، یوگوسالویا، افغانستان، عراق،لیبیا ، سوریه، عراق ،  السوادور، کلمبیا، پانامه، اوگندا،  افریقای جن  ون 

ی دربعضی این جنگ ها، اگر درکوتاه مدت به اهداف اش رسیده باشد، درکل  مرصو...نام بردکه واشنگیی

 اش گردیده است. 
ی

 ودرازمدت منتج به باخت ورسافگندگ



جان   ها  جنگ  این  براندازانسانی  خانمان  تبعات  درد که  وهزاران  از  بادری    غ  بیشبی ی  تن   ۲۰باخیی ملیون 

ان پذیرنمیباشد!!   ازانسانهای بیگناه ون  دفاع بوده که هرگزجب 

از  ۱۹۷۵  –  ۱۹۵۵تنها به اثرجنگهای ویتنام) ملیون اهایل ملیک کشته وملیونها    ۱،۸ملیون نظایم و  ۲( بیشبی

( گازسیم  ۴،۵ملیون گیلن)  ۱۸،۲زخیم ومعلول برجای گذاشته ، برعالوه به اثرمسمومیت استعمال    لیبی

از سال   امریکانی  هوپیماهای  بوسیله  بیشبی    ۱۹۷۱تا  ۱۹۶۱نارنج   تعداد  به  ویتنام  اراضی    ۴۰۰باالی 

نابودی  اند! برعالوه سبب  دنیا آمده  به  مادرزادی  بامعلولیت های  ملیون کودک  هزارنفر کشته ونیم 

ی در  ده ی جنگل ها ومحیط زیست آنکشورشده است، رسانجام  واشنگیی این جنگ طوالنی اش گسبی

 ازمردم قهرمان ویتنام شکست مفتضحانه نظایم ، اخالقی وتاریجی راتجربه نمود. 

اف نمود:»سخت ترین بخش این   »رابرت مک نامارا« وزیردفاع وقت امریکا درکتاب خاطرات اش اعبی

ی مانرا نجات آن کشو  ون رفتیم که به آن حمله نموده وهدف دروغیر رعنوان  جنگ آن بود،از کشوری ببر

 کرده بودیم.« 

ی شوروی وقت با رونالدرونالد ریگن ریس   پس ازمعامله تسلیم طلبانه وننگینی که میخایل گرباچف رهب 

شوروی   جمهوروقت امریکا درشهر ریکاویک کشورآیسلند انجام داده، تبعات آن فروپاشی اتحادجماهبر

)دسامب   وسیستم سو ۱۹۹۱سوسیالسنی  وارسا  نظایم  پیمان  انحالل  قی گردید،(،  اروپای رسی  سیالسنی 

 دوقطن  را اعالن نموده وآغازعرصهژمونی امریکا 
بالفاصله  جورج واکربوش)بوش پدر( پایان نظم جهانی

 ، ارزشها وفرهنگ امریکانی بردنیا حاکم شده   : »وآغاز قرن امریکانی را نوید داده گفت که
ی

ازاین پس ، زندگ

بدین مفهوم که او پایان تاری    خ را اعالم ونظام فاسد   .«و.. خواهندماند بالمنازع درجهان باقی  وامریکا کشور 

وابدی  اذیل  را  آید،  بشمار یم  درجهان  انسانی  های  ها وفاجعه  واساس جنگ  مبناء  سود ورسمایه که 

 دانست!؟ 

رویدادها وحوادث تاریجی برصحت این ادعا های پوچ و وایح    م امریکانی را تدایع  سبر
ی که نویع از فاشبر

کا رد،میک ورسی ی  واشنگیی واخالقی  سیاش   ، نظایم  ی  ننگیر های  شکست  چنانچه  بطالن کشید.  خط 

ی  اکرائیر جنگ  وبخصوص  افغانستان  سوریه(،  میانه)جنگ  ق  ازجمله رسی ومحیل  منطقوی  درجنگهای 

تایوان   اقتصادی  ومنازعه  بحران  ترین  ۲۰۰۸ودرنهایت  بزرگ  ازورشکست شدن  جهان رسمایداری که 

کاملن ثابت ساخت که نظام یک قطن   م »برادران لمن«آغازیافته وتاکنون ادامه دارد،  بانک امریکانی بنا

ده شده است.   ی صالحیت بقا را از دست داده و به تاری    خ سبر  ادعانی واشنگیی

اگرازسایرجنگ های خانمان براندازوبیشماریکه یط دهه های متمادی سده گذشته که برمبنای اهداف  

ی سیطره جویانه وغارتگرانه   کا درگوشه وکنارجهان شعله ورگردیده، بگذریم، مکث مخترصی  -واشنگیی رسی

 به جنگ های بالکان مینمایم. 

نافذه   ی  قوانیر با  درمغایرت کامل  یوگوسالویا  فدرال  درجمهوری  ی 
واشنگیی ی  رهب  ناتوبه  نظایم  مداخله 

ی ال  و منشور سازمان ملل ، اصولنامه ناتو، کنوانسیون ژینو واصول حقوق بیر
ملل بخاطر تحقق جهانی

 اقتصاد میل شده، اختالفات میل ومنطقه نی را 
یک ازجمله جیوپولوتیک، باعث  ن  ثبانی ی اتبر

اهداف اسبی

 تحریک و با تمویل مایل مخفیانه گروه های متخاصم ، شورش های مسلحانه رادامن زدند . 

ی های مسلحانه نخست درسال   ی آن دربوسنی دراسلونیووکرواتیس وسال بعد بشکل خون۱۹۹۱درگبر یر

اتفاق افتاد. رصب های بوسنی میخواستند بوسنی ورصبستان را باهم ادغام نمایند که این موضوع با 

ی  واشنگیی بود که  نهفته  ویاتوطئه  ی  سب  چراغ  مخالفت  شد.دراین  همراه  بوسنیانی  مسلمانان  مخالفت 

وبامداخله رصی      داده  نشان  بوسنیانی  مسلمانان  به  اروپا  اقتصادی  ، واتحادیه  آنها  داخیل  درمسایل  ح 



بوسنی هرزگوین را بعنوان یک کشورمستقل به رسیمت شناختند! که البته با حمایت سیاش ومایل همراه 

 خاتمه یافت. ۱۹۹۵بوده است .این جنگ ظاهرن درنتیجه »توافق دیتون«درسال 

ی   واما درمورد  گوسالویای وقت، بروکسل علیه رصبستان یا یو   -تجاوزرصی    ح وبمباردمان وحشیانه واشنگیی

ی ودروجود پیمان تجاوزکارناتوبه سلسله تعقیب وتحقق سیاست ها  ی واشنگیی یالسنی به رهب  جهان امبر

واهداف مداخله گرانه ، جنگ افروزانه، تجاوزکارانه وغارتگرانه شان، برعالوه براساس ادعای های پوچ  

»گرهاردرسی  ی  وزیر ودروغیر  » و»یوشکافیشی صدراعظم  آلمان  ودر«  دریوگوسالویا  خارجه  براینکه  مبنی 

کشورمستقل یوگوسالویا وحاکمیت  ۱۹۹۹جون ۱۰مارچ تا    ۲۴مراکز کشتار جمیع وجود دارد، از تاری    خ  

 سوودان مالسوی    چ را مورد وحشیانه ترین حمالت هوانی قراردادند. طوریکه به تعداد  
بال   ۱۰۰۰قانونی

 ناتو 
ی

 راباالی  ۳۵هواپیماهای جنگ
ی

بات هوانی هزارماموریت کورجنگ
رصبستان اجرا کرده که یط این رصی

،  عدد بمب های خوشه نی ممنوع  ۳۷۴۴۰هزارتن مواد منفجره وازجمله ۲۹هزارموشک بالدار، ۱۰کور

 پرتاب گردید! 
ی

ی جنگ  به دورازموازین وقوانیر

ی تبعات خانمان برانداز  ازیک دهه  یطبروکسل بربالکان در   -تجاوزواشنگیی فدرال  یک پارچه  جمهوری    کمبی

کشور: کرواش، اسلوانیا، مقدونیه، کوزوو، رصبستان، موننی نگرو وبوسنی هرزه گوین   ۷را به    یوگوسالویا 

کمونیست    اتحادیهی  در تحت رهب    قت جمهوری فدرال یوگوسالویا و   زعامتتجزیه نمود. مارشال تیتو  

وی نموده و   اقتصاد اقتصاد سوسیالسنی و اختالط  که از های آنکشور  سالک  سیاست عدم ان  اتخاذ   با بازارپبر

سن   امنیت، آسایش ورفاه نجهانی موضع داشت، شهروندان اش در عات وبیطرقی مثبت درمسایل ومناز 

 مینمودند. 
ی

کشورهای اروپای غرن  به رسدمداری   ،آنناگوارجنگ وتجزیه  ونتایج  آثار واما ناشی از   زندگ

به غارت وتاراج   ی  ها با  دست زده ودرتبانی    تصدی های دولنی واشنگیی الیگارش  مزدوران داخیل شان، 

جدا ساخته شده ازبدنه  ی  گانه    ۷قدرت های اشغالگر ، همه ی کشورهای  مسلط شده ومطابق اهداف  

مبدل گردیدند.  اشغالگر  های کشورهای  فرآورده  وبازارمرصقی  وی کارارزان  نبر موادخام،  منابع  به  آن، 

هزینه   ی  تامیر  ، بخاطرفرارازجنگ  ملیونی  های  اروپای غرب  مهاجرت  به  وکاریان   آموزش   ،  
ی

زندگ های 

اهداف صورت گرفته   وتعمیل  ظاهری  ثبات  تجاوزکارناتوبخاطر  پیمان  دارد.  ادامه  اکنون  ی  همیر تا  که 

اق قویم، دینی  ادرآنجامستقرنموده اند.آنقدرتخم افبی ،  منطقوی وجهانی ،از دو دهه به اینسو نظامیان ارسی

و..   تانو زبانی  نظامیان  اگرفردا  نمایند درآنجابذرشده که  راترک  داخیلآنجا  های  جنگ  دوباره  تمام   ، 

 آغازوبه جان هم یم افتند. عیار 

وزمندان بخصوص زورگویان جهانی مثل همیشه  رسکوب شونده هاویا   بنابراینکه درپایان هرجنگ ، پبر

 
ی

جنگ »جنایات  به  رامتهم  جنگ  بازنده گان  اصطالح  نفوذشان    وبا   نموده  «به  و  ازقدرت  استفاده 

های   اتهام  به   
ی

مهندش شدهوبخاطررسیدگ دادگاه  ازقبل  ایجاد   ،  را  نمایند، طوریکه   جزانی جهانی  یم 

 سالهای ۱۹۹۳درسال  
ی

»دادگاه الهه«، ارگان وابسطه به سازمان ملل ایجاد، تا اتهام های جنایات جنگ

 قراردهد. بتعدا  را    ۱۹۹۵تا    ۱۹۹۱
ی

تن از دستکبر شده گان   ۱۶۰ن از متهمان ازمیان  ت  ۱۴۶مورد رسیدگ

دادگاه کشانیدن ملوسوی    چ   به  ترین مورد  دادگاه معرقی شدند. ازجمله برجسته  این  ساله ریس    ۶۹به 

بدون آنکه    ۲۰۰۶دستگبر وتاسال  ۲۰۰۱که درسال    یوگوسالویا یم باشد مستقل   کشور نی جمهوری قانو

ی ادعاشد که آقای ملوسوی    چ درسلول انفرادی  نظردکبی   برمبنای  ،برسد   به پایان  محاکمه اشجریان   چنیر

نمود.  قلن  وفات  دوای   بنابرسکته  ویا »قطع  مواد سیم«  اثر»  به  اش  این شاعیه که مرگ  همچنان 

وجود داشت.  ی « ملوسوی    چ    فشار«اتفاق افتاده است، نبر
ی

« ،»جنایت جنگ متهم به ارتکاب »نسل کیسی

یت«گردیده بود.اما در  استخدام  از  ،که ملوسوی    چ که خود حقوقدان بود اینواقع بنابر و»جنایت علیه بشی

ده گرفته که  هدفاع خودرا دربرابراتهامات وارده به عموضوع  وشخصن    امتناع نموده  قانونی   وکیل مدافع



ی   ی واشنگیی قابل دادگاه درم  بود.   مبدل شده  ناتو   –جریان جلسات اش به روند افشای جنایات ضدبشی

 روزبعد مرگ اش اتفاق افتاد!  ۶روسیه تداوی شود، جواب رد داده ودر  درخواست اش مبنی براینکه

مثبت و موضع ضد    میل گرانی   ،میهن دوسنی  اش بنابرمحبوبیت،    خاک سپاری  درمراسم تشیع جنازه

یالسنی که داشت،  سهم گرفتند.  بلگراد  تا  شهرونداناز تن ار دهها هز  استعماری وامبر

ریس   تادیچ«  »بوریس  بخصوص بعدها  بالکان  جنگ  وتجاوزناتودرسالهای  مداخله  جمهوررصبستان 

حمانه   از    ۹۹درسال  ناتو   روزه  ۷۸بمباردمان ببر بیشبی  به کشته وزخیم شدن  ازشهروندان    ۱۵۰۰۰که 

« راسبب گردید، وتخریب زیرساخت ها 
ی

 محکوم نمود.  به حیث  »جنایات جنگ

غبر در  های  جنگ  حارصی ی  قرصسفیسده  سکانداران  ق مجازی که  دررسی های گوناگون  بهانه  کابه  دورسی

ی جان ملیونهاانسان ، معلولیت های بیشمار،دازی نموده اند، برایند آن جز وآسیای میانه راه ان دامن   گرفیی

وقویم، میل  اختالفات  به  ،  زدن  ناامنی  تروریزم،  شیوع  اسالیم،  بنیادگرانی  ش 
،    گسبی ثبانی   تخریبن  

تحمیل  زیر  ها،  ملیونی ساخت  های  ومهاجرت  تمدنها  وانهدام  ویرانی  ودرنهایت  ده  وگسبی فقرجانکاه 

دیگری نبوده است!  ی  چبر

ی به بهانه رویداد تروریسنی   ی جنگ ها، واشنگیی ی اصیل    ۲۰۰۱ستمب  ۱۱درتداوم چنیر که تاهم اکنون عاملیر

ی تاکنون هیچگونه تحقیق  آن درپرده ابهام قرارداشته درزمینه انجام نداده    را   متعارف ومسوالنه  و واشنگیی

ی بناست، انگشت اتهام را بطرف سازم  الدن که یط سالهای جنگ رسد    ان تروریسنی القاعده به رهب 

ی بخاطرمقابله    ۸۰در دهه   ی آن خود واشنگیی نظامیان شوروی درافغانستان    با سده گذشته درشکل گبر

د محوری  بنابردرخواست نقش  الدن،  بن  شان  مهمان  ازتسلییم  تالبان  ازآنکه  وبعد  درازنموده  اشت، 

ی اباء ورزیدند، واشغال افغانستان پراختنه،  منشورسازمان ملل به تجاوز  ۵۲اده خالف مبر امریکا  واشنگیی

ی وعوام فریبانه شانرا »مبارزه علیه تروریزم«، »استقراردموکراش« ،»حمایت ازحق وق واهداف دروغیر

نمودن ی«و»ریشه کن  وقاچاق    »بشی ترافیک  تولید،  درابتداکشت،  نمودند.  عنوان   ي موادمخدر« 

ا»عملیات    ،تجاوز  امریکا لشکرکیسی ارسی تنهانی عمل نمود، جورج بوش ریس جمهوروقت  به  امریکا  که 

از    ،تروریستانکه جنگ شان بخاطررسکوب، گرفتاری ومجازات    آزادی پایدار« عنوان داده واضافه نمود 

نظر زمانی ومکانی »نامحدود« بوده ،»هرکشوری که با مانیست باتروریستان است«، ایتالف جهانی را با 

 ترکیب تعدادی زیادی ازکشورهای جهان، برآنها تحمیل نمود! 

  ، به کشته شدن ادعانی   ترلیون دالری  ۲بادری    غ ودرد برآیند طوالنی ترین جنگ امریکا درافغانستان باهزینه  

و  ۲۴۵۰ظاهرن های    ۳۸۵۰امریکانی  ازقراردادی  ازتن  بیشبی ایتالف    ۲۰۰۰آنها،  سایرکشورهای  نظایم 

ازنیم ملیون تن ازشهروندان افغانستان اعم ازنظایم و  ازهمه  اهایل  وبیشبی ، اینکهملیک میباشد. اما درد ناکبی

ی برمبنای رویکرد اداره دونالد ترامپ   چون تالبان  ه راباتروریستانی  باب مذاکر ریس جمهوری امریکا  واشنگیی

 برای ردیان   تحجرگرا وسیاه اندیش  
ی که درلست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرارداشته و واشنگیی

ی  واشنگیی ی  دوساله  مذاکرات  درنتیجه  و  بازنموده  را   ، بود  نموده  معرقی  دالرپاداش  ملیونها  هرکدام 

دردفبی سیاش شان درقطروامضای  ،  فغانستان  بامخلوقات تالن  اش، درغیاب نمایندگان واقیع مردم ا

نی   ۴۰۰»توافقنامه   وری  ۲۹  صفحه  مذکور، و   دوحه«  ۲۰۲۰فب  توافقنامه  پنهان  پهلوهای  برمبنای 

نفره به رسدمداری غنی احمدزی«،   ۴دروجود »حکومت    ،درتفاهم وتوافق با ارگ نشینان مزدورخوداش

ین مقاومت وحتا شلیک یک مریم، همراه   ات ۲۵۰امنینی  -باقوای دفایعبدون کوچکبی هزارنفری وتجهبر

فته امریکانی به ارزش  
ملیارد دالری به امارت تروریسنی وتحجرگرای تالن  تسلیم داده شده    ۷۰نظایم پیشی

بارکنونی  وفاجعه  قرون وسطانی  واحوال  اوضاع  اش مستویل شدن  برآیند  بار ا  که  ی  ست که  این سنگیر

ی باالی مردم زجر کشیده  افغانستان وبخصوص زنان آزاده میهن تحمیل گردید !!  جنایات ضدبشی



ک  یالسنی ، برمبنای اهداف مشبی یالیست های به سلسله این جنگ های تجاوز کارانه امبر ی امبر - واشنگیی

های بزرگ«بخاطر   وصیهونیست  میانه  ق  برایجاد»رسی مبنی  ابیب  رسکش  تل  های  حاکمیت  براندازی 

ول منابع رسشارانرژی منطقه ، جورج بوش درسال  اهداف وبرنامه های ناپاک آنهاو از    ۲۰۰۲نظارت وکنبی

ق میانهعده ی ازکشورها ارت« نامیده که گویا این کشورها  و سوریه  ایران  ،ازجمله عراق    ی رسی را»محوررسی

ثبانی  امر حایم تروریزم ون   اند. درواقعیت  میانه  ق  ی سیاست های  کشورهای متذکره   دررسی باپیش گبر

کا اطاعت به حیث کشو مستقل   ی ورسی تاراج گرانه واشنگیی رهای رسکش ازسیاست های جیوپولتیک و 

 ننمودند. 

ی مثل همیشه بایسنی بهانه ی بخا ی پیشینه، واشنگیی   . طرحمله به کشورهای متذکره میداشتبنابرهمیر

ازقبل   برمبنای اطالعات  ی ولندن  ون »ش آی ای«  چمهندش شده سازمانهای جهنیم شان  واشنگیی

آی   بهانه سالحان«۶و»ام  به  آن که گلیس  پرتاب  تکنالوژی  ی  عراق وداشیی های کشتار جمیع شیمیانی 

ی ولندن راهدف قرارمیدهد  ۴۵درظرف    برعالوه اتهام ارتباط صدام با سازمان تروریسنی ، دقیقه واشنگیی

،   چون همیشهالقاعده به عراق لشکرکیسی کردند که نتیجه آن، ی اختالفات قویم ومذهن 
شدت گرفیی

نظامیان با سالحویرانی زیرساخت مجاز، ایجادسازمانهای تروریسنی القاعده وبعدها ها، کشتارغبر های غبر

 این کشور شد 
ی

 .داعش و چپاول منابع عظیم زیرزمینی ، ذخایرطال وزوال هویت تمدنی وفرهنگ

ی هبا وجود این سناریوی آمریکانی و همکاری سازمان ی از پیش طرایح شده،   الملیل، آمریکا با برنامهای بیر

بتاری    خ   را  عراق  به  این حمله    ۲۰۰۳مارچ    ۲۰حمله  در  آغاز کرد.  عراق«  آزادی  با شعار »عملیات  و 

ده، آمریکا با   انه و گسبی وی نظایم، بریتانیا    ۱۴۸۰۰۰غافلگبر الیا  ۴۵۰۰۰نبر   ۱۹۴و پولند با    ۲۰۰۰، اسبی

و مشارکت مستقیم   ، اسپانیا و ..    ۲۹داشتند. عالوه براین،  نبر کشور دیگر از جمله جاپان، کوریای جنون 

 کردند. های لوجستیگ به آمریکا کمک یمبا ارسال کمک

بعدازاشغال عراق سدها کارشناس اسلحه بخصوص سالح های شیمانی وبیولوژیگ راجهت  ی  واشنگیی

فته ی که دراختیارداشتند، دریط بیشبی از تثبیت سالح های متذکره روانه عراق نمود، باتکنولوژ  ی پیشی

ی سالح ها  وتکنالوژی پرتاب    دو سال  وجب وجب اراضی عراق راجستجوکرده ، درنتیجه هیچ اثری ازچنیر

نرسید.   آن مشاهده  بود،سازمان    به  سکوالریزم  حاکمیت  وایده  پبر عراق  حکومت  درحالیکه  برعالوه 

ی دروغ باقی رکانی هابوجود آمد.  القاعده بعدازاشغال عراق ودرموجودیت ام ، تجاوز واشغال عراق  ها   همیر

میدیا شدید  اضات  اعبی ولندن   یمبنای  ی  واشنگیی علیه  جهان  ی  بشی وحقوق  مدنی  وسازمانهای  وقت 

 گردید. 

«» قانون میهن گویا ؟دوسنی ی اقدام های بود که دولت آمریکا بعد از حمالت یازده سپتمب  ! یگ از نخستیر

 تدوین نموده ونافذ کرد. روریسم برای مقابله با ت

« که بسیارعجوالنه وبدون آنکه سناتوران    سنی ی بنام» وطنبر قانون ضد دموکراتیک وضدحقوق بشی

صفحه   ۳۶۰در ۲۰۰۱ستمب  ۱۱هفته بعدازرویداد مبهم تروریسنی   ۶آنرا مطالعه نمایند، دریط امریکانی 

ی   ۱۵که بتعداد   ،   قانون نافذه چون قوانیر ات نمود، مهاجرت، با  مدنی نگ، پسنی و... را معروض به تغیبر

یت آرای  کانگرس امریکا تصویب گردید.  خاک  هانی بود که در غازی برای جاسوش قانونی که رسآ  به اکبر

دردیگرنقاط جهان توسط دولت آمریکا انجام شد.  ی این قانون به ارتکاب جنایات نظامیان    این کشورونبر

وعیت« داد  یت«از جانب آنها»مشی  !؟امریکا و»جنایت علیه بشی

 



برمبنای قانون متذکره مراجع امنینی داخیل این مجوز را یافتند تا بدون حکم دادگاه به تالشی بدنی وتفتیش  

ی بانگ، مکاتبات وایمل های مکانها، راه ها وبالدرنگ به گرفتاری شهروندان پرداخته، حساب ها  منازل،

حتا اینکه یک امریکانی    ی اجتمایعرابطه ها  حساب های فضای مجازی،شخض ، مکالمات تلفونی ،

را عنوان کتان   درمغایرت    درکدام کتابخانه کدام  متذکره  قانون  نمایند.  ول  را کنبی ند،  میگبر خوانش  به 

های    با،رصی    ح   وآزادی  امریکا، حقوق  اساش  ،   شهروندیقانون  حقوق بشی دراعالمیه جهانی  مندرج 

مدنی وسیاش های  کن  ،کنوانسیون حقوق      ۴وانسیون 
ی

ان جنگ اسبر آن،  گانه  الحاقی  های  وپروتوکول 

 اسنادجهانی که خودامریکا به آنها پیوسته است، قرارگرفت.      وسایر  کنوانسیون منع شکنجه

 شخض وحریم خصوض و 
ی

 امقانون متذکره بعدهای گوناگون زندگ
ی

ریکاییان را شدیدن تحت  خانواده گ

قرار  داده وبه تمام پاسخ گونی های الزم درارتباط با نقض رصی    ح حقوق اساش شهروندان نقطه ی تاثبر

 پایان گذاشت. 

زياد   پولیس فدرال این کشورن  نهایتو   چون ش آی ای های اطالعانی  برمبنای این قانون، قدرت رسویس

 شهروندان آمریکانی و یا وطوریکه مجوز شنود و ردیان  مکالمات تلف  ،گردیدهشدوحتا خارج محدوده  
نی

در  را  جهان  ان کشورهای  رهب  تاسطح  آمریکانی  از  داخل   غبر خارج  یا  اين كشورو  از  خاك  بیش  قاره  این 

به آوردند   گذشته  رص   دست  ورویاروی  درمغایرت  در که  مندرج  شهروندی  حقوق  بااصول  قانون ی    ح 

 . گرفترار قامریکا اساش 

آم دولت  قانون،  این  اساس  ازکشور بر  درخارج  شان  ونظامیان  و  ریکا  جنگجویان  داشتند  اجازه 

وهای دشمن را درهرنقطه ازدنیا مبارزان آمریکانی یا نبر های خود وسایرزندانهای دستگبر و به زندان غبر

 مخفی که خارج ازامریکا مجوزایجاد آنرا حاصل کرده بودند،  منتقل کنند. 

قانونی ومخوقی چون   ی بعدازاشغال افغانستان وبعدها عراق به ایجاد زندانهای غبر
گوانتانامو،  » واشنگیی

وابوغریب ها   «بگرام  پرداخت.امریکانی  ناتو  عضو  ی  قی  رسی اروپای  ازکشورهای  ی  درعده   وهمچنان 

 دلیل آنهارامستحق بازجونی ت 
ی « خوانده وباهمیر ی ی شده دستگرشده گان را»جنگجویان بدون رسزمیر ضمیر

 «نبوده ودر خارج ازجغرافیای امریکا زندانی اند، تابع کنوانسیونهای اینندانسته  
ی

ان جنگ که آنها »اسبر

 چهارگانه ي ژینو، پروتوکول های الحاقی وکنوانسیون منع شکنجه نیم داند! 

قی کوبا، درحقیقت    ۴۵به مساحت  زندان گوانتانامو  های یگ از پایگاه  میل مرب  ع درسواحل جنوب رسی

امریکا غ ازامریکا  نظایم  به فعالیت های تروریسنی که درخارج  رض نگهداری دستگبر شده گان مظنون 

از ایجاد وبیشبی   ۲۰۰۱درسال  و که  بوده    مخوف ترین شنکنجه گاه های امریکانی یگ از گرفتارشده اند،  

 ، بشمار یم آید. ند شد زندانی ازافغانستان درآن زندانی  ۷۰۰کشورجهان وازجمله   ۴۲زندانی از  ۸۵۰

:»دستگبر شده گان به اتهام موارد تروریسنی مطابق  ژینو   ۳کنوانسیون شماره    ۵مطابق رصاحت ماده  

ی شود، ازحمایت کنوانسیون شمضیعت شان بوسیله دادگاه باصالحیو   تازمانیکه  ،  ۴  اصل اره  ت معیر

 برخورداراند.« سوم

شده  مبراساس گزارش های   ایط  باز   ،زندان گوانتانامو از نتشی شکنجه ، عذاب داشت شده گان تحت رسی

قرار  انسانی  وغبر های    گرفتهشدید  اصل  پیشبینی  مطابق  های    ۴۷و  ۵۱،  ۵۰که  ی   ۴کنواسیون  گانه 

یت«  وضیعت متذکرهژینو  ی آن  ،  معرقی شدهدرچهارچوب »جنایت علیه بشی بخاطر نقض عمده  عاملیر

 کنوانسیونهای متذکره قابل پیگر 
ی

 .«جهانی اند در دادگاه جنایات جنگ



کشور    رسانوبسیاری از  بنابرمخوف بودن وشهرت بد زندان گوانتانامو،کوقی عنان رسمنیسی سازمان ملل

های جهان خواهان مسدود شدن آن گردیده وهمچنان یگ ازشعار های انتخابانی بارک اوباما در دوراول 

ن ادعای عوامفریبانه اش نه  با ای ، به شمار یم رفتریاست جمهوری اش، مسدود نمودن زندان متذکره 

زندان گو  درجهت مسدودنمودن  سفید  در قرص  اش  حاکمیت  دوردوم  تاپایان  قدم  کدام  انتانامو تنهاکه 

ی   برداشت،ه  نراعمیل   ورساخیی شعله   ، بامداخله  تشدید بلکه  در    ،  اک  تمام   ۷واشبی جنگ 

ی   ! نصیب گردید عیار،»افتخار«!؟ دریافت »جایزه صلح نوبل« را نبر

قانونی ومخفی زیراداره سازمان جهنیم ش آی ای یگ هم »زندان بگرام« درشمال   به سلسله زندانهای غبر

ش  تحمییل کابل  کابل است که ارگ نشینان   بهبی است بخیسی   ی برآن نداشتند،هیچگونه نظارت ودسبی

حیدری« که مدت »احد عبدالو بنام    جوان افغانبا  برمبنای گفت وشنود گزارش تهیه شده »آریانانیوز«  از 

ی نموده است،    «یاتورجیل  بنام »زندان سیاه  را درزندان مخفی امریکا   (۲۰۱۳  –  ۲۰۰۹)  لسا  ۴مدت   سبر

یک نمایم.   رسی

دادازوجود سه زندان در وی  بلندپایه  شان رصف افکه   بود زندان مخفی یگ اظهارداشت که و  هبگرام خب 

سلول    ۱۶آن زندان سیاه بود و در نهایت زندان عمویم که  از   بعد ،  د امریکانی ازاوضاع آن مطلع بودني  

مساحت موجود بوده ،    برای زندانیان آن دوتشناب بازوبدون آب    ،طوریکهک داشتبال نفره درهر   ۳۰

بود،های  سلول   ی دریک مبی هفته ی یکبارحمام با آب رسد ،بدون شامپوکه بعد از دقایق انفرادی دومبی

 . ک ها هم کثیف بود و روی پا  آب هم قطع شده د محدو 

لح ی وهای امریکانی وارد مبی  بازداشتش گفت: خواب بودم که نبر
ی

شدند و با لگد و   ما  یدری درباره چگونگ

تفنگ حمله کردند، از شدت لت و کوب بیهوش شدم، وقنی به هوش آمدم دست و پاهایم بسته    قنداق

مرابه »زندان   . هایم خون جاری استکردم که از زخم احساس یم، سیایه بررسداشتم  خریطه ی ه و بود

هیچ وجه انسانی نبود، شکنجه،    به  که  امریکانی گفترفتار بگرام«انتقال دادند. درمورد    یاتورجیل  سیاه

ایم به مقدسات اسالم و قرآن، ن  سلول انفرادی، هتک حرمت، ن  
، لت و کوب، و دهاحبی ها مورد  خوان 

باعث شد که مثانه    وشکنجه ی برون ازتوان   لت و کوب  بود. آنها با محبوسان  دیگر بخیسی از نحوه رفتار 

نجا  آشدم. زمانی که در   یاتدر شفاخانه زندان عمل  با همکاری صلیب رسخ  که  هایم آسیب ببینند و گرده

ی بودم، زنان زخیم را درحالت گریه و در   . مها مشاهده کردزرد محبوس لباسبسبی

انسانی بودم، در وشکنجه  تحت استنطاق    تا یک ماه مردهای غبر همچنان ساله رادیدم،    ۷۰آنجا حنی پبر

محبوسانرامشاهده نمودم.    بودند کسانی که دو پای آنها قطع شده بود و یا کور شده   زخیم بودند    بیشبی

جای دندانهای سگ داشتند. یک نفر را خودم دیدم که پشت و پاهایش را سگ به شکل فجییع  که  

 . دریده بود 

ازامریکانی در این  
ی بودند. آنها به خاطر ارتقای رتبه، به خاطر  ها ظالم تر میان، بریحی از نظامیان افغان نبر

همچنان کردند.  ها، پول، نژاد و مذهب یا انتقام و دالیل دیگری ظلم یمبا امریکانی   خوش خدمنی و دوسنی 

گفتند کردند یا یم شوید و سپس آنها را آزاد نیم گفتند که آزاد یم کردند مثال یم از شکنجه روانی استفاده یم

ی زندان باقی یم  . مانید که تا زمان مرگ در همیر

این حال، ساز  ی مانهای حقوق بشی با  نبر امریکانی ی و صلیب رسخ  نفع  به  یا اصال  یم  عمل ها  به  کردند و 

 داخل بگرام خب  نداشتند از 
 . زندان سیاه و زندانهای مخفی

 



ی حرف یم  زد. از سوی دیگر، کمبی کیس از ترس با سازمانهای حقوق بشی

شدنش باخب  محبوسطریق صلیب رسخ از  اش از که پس از چهار ماه خانوادهحیدری خاطرنشان کرد  

 هم گرفته بودند. اوراکردند که او کشته شده است و حنی مراسم فاتحه . آنها فکر یم ند شد 

 شت. با این وجود دولت افغانستان هیچ نظارنی بر این زندان ندا

خریطه های پالستیگ غذاها در   طوریکه  وبخاطرزنده ماندن خورده میشد،اجبار رس از غذای زندان سیاه  

انکم، رسد و بدون نام به   مقدار   با ه،بو، گندید  بد  ای پنبر فاسد با تکه   شامل  آنها صبحانه    ،شده  داده  اسبر

 سخت وخام گوشت خایم بود و شام برنج از  عبارت غذای چاشتبعضی وقتها  و ه بودنان خشک فاسد 

  ه م ضاکه زندانیان بامشکل ارگان هو بدون روغن با نخود یا لوبیا پخته شده بود   شدهکه فقط جوشانده  

 دچارمیشدند. 

  میش   مانی داکبی معالج ز  
ی

ان جنگ قرص د  جویزچنبه تکه رصف    همرگ بودحالت  به  نزدیک  که    میشد اسبر

 وبس!  کرد آرام بخش اکتفا یم 

 نظامیان  
ی

کا   -اشغالگرامریکابه سلسله جنایات جنگ  مستند رامیتوان  رسی
ی

، ذیلن چند مورد جنایت جنگ

 یادآوری نمود: 

عدد بم باالی   ۳۸۰۰بتعداد  ۲۰۱۷  تا   ۲۰۰۴ازسال  تنها  ـ  براساس آمارهای نهاد های جهانی  

والیت  ی  اچیر درولسوایل  هستوی  غتر بم  ین  بزرگتر ازجمله   ، شده  ریخته  افغانستان  مزارع 

ورت استعمالننگرهار   بکارگرفته شده است. آن وجود نداشت  که ضی

پدیده های عادی مبدل  ـ  یط حمالت شبانه به تجمعات خوشی مردم چون عروش هابه  

ی عملیات ها  تن از افراد    ۲۹به تعداد  ۲۰۰۷اکتوبر  ۱۷بتاریــــخ  گردیده بود، طوریکه درنتیجه چنیر

 ملیک درییک از قریه های والیت کندهارکشته شده اند. 

اک کننده گان لویه جرگه  عراده موترهای حا  ۱۲نامه گاردین به تعدادـ  به گزارش روز  مل اشتر

 نفرکشته شده اند.  ۶۵بمباردمان قرارگرفته که به تعداد ف د ه 

حمله هوانی باالی یک   درنتیجه ی ۲۰۰۹درسال  ـ براساس گزارش راجرکنگ سخنگوی پنتاگون 

نفر مسموم شدند.نظامیان   ۱۱۸تعداد  نفر ملیک کشته وبه    ۴۸دروالیت ارزگان  محفل عروش  

باالی چرخ بال  باشنده گان محل  نتقام حمله  اکه حمله متذکره به پاسخ و   امریکا ادعا نمودند 

 ایتالف جهانی انجام شده است! 

جون   درماه  هیلمند   ۲۰۰۲ـ   دروالیت  ی  سنگیر بمباردمان  از    درمیان  درنتیجه  تن   ۱۰۰بیشتر

 آنها کودکان وزنان بوده است! تن  ۴۵ازقربانیان، بتعداد 

به   ولسوایل شیندند   باالی قریه عزیزآباد ۲۰۰۸جون    ۲۲ـ  درحمله کورهوایه   هرات  والیت 

 تن از اهایل ملیک کشته شده اند.  ۹۰تعداد 

ـــخ     ۱۴۵بمباردمان هوانی امریکانی هادرقریه گرزی والیت فراه به تعداد به اثر    ۲۰۰۹یم    ۴ـ  بتاریـ

 ! ند کودکان وزنان کشته شده اتن از  ۹۲ل ملیک شام فرد 

اینباربتاریــــخ   شان،  های کور  بمباردمان  سلسله  به  امریکا  هوانی  وهای  نتر   ۲۰۱۵اکتوبر    ۳ـ  

ان بدون مرز  آماج بمباردمان شان قرارداده که درنتیجه   را   دروالیت کندز   شفاخانه ملیک داکتر

 بجا مانده اند.  تن زخیم ۳۰ملیک کشته و د تن از کارمندان طبی وافرا ۴۲حداقل 

 



  حضور البان ربوده شده بودند، باتدو تانکر نفبر که توسط    ۲۰۰۹سال  سپتمتی    ۴ـ  بتاریــــخ  

با ظروف داشته جهت بدست آوردن تیل تانکرهای ربوده شده  که در نزدییک این تانکر مردیم

زمران قرار ، هدف بمبا  تجمع نموده بودند  آن  وهاگرفتند. دگروال کالین، فرمانده  ی ان نتر

تن از  ۱۳۰به اثربمباردمان متذکره بیشتر از  را داده بود. کور این حمله  آلمانی درکندز دستور 

 اهایل ملیک شامل کودکان کشته وبه دهها تن دیگر زخیم گردیدند! 

   و...... 

از   ۲۰۰۴سال  در    پس  و  وسیلهمیالدی  به  عراق  ها آمریکا اشغال  اززندان  نی  تصاویری  انتشار  با   ،

برنامه   ابوغریب تلویزیونی ش  ۶۰در  قلم   ای در مجلهاس و مقالهن  دقیقه شبکه  نیویورکربه  آمریکانی 

بوغریب، این زندان ا آمریکانی در درباره شکنجه و آزار زندانیان عراقی به وسیله نظامیان  «هرشسیمور »

 . عمویم جهان قرار گرفت محل مورد توجه افکار 

، زن دان ابوغریب در نزدیگ بغداد به محیل برای نگهداری   وهای خاریح  به دنبال اشغال عراق به وسیله نبر

نگهدار  جریان  در  شد.  تبدیل  اشغال  به  ضان  معبی و  از مخالفان  بسیاری  بدرفتارهای  زندانیان  سوی  ی 

ع کس  نظامیان صورت گرفت.  داش تند  برعهده  را  زن دان  اداره  ازهای  آمریکانی که  زندان  محرمانه 

ی   به  لت وکوبآمریکانی را هنگام   بغداد رسبازان ابوغریب به یک زن   تجاوز ،  ی ک زن دانی عراقی   قصد کشیی

اخالقی با  ، رف تار زندانی  نشان    پش   کودکان زندانبانان بعنر به ت جاوز ب ه    ی گ از زن دانیان و تشویق  جسد غبر

 . دهد یم

این گزارش،    در طبق  ی زندانبانان  دوربیر و   
ع راقی م ادران  دیدگان  بههامقابل  خود  آن ان   هایبچه  ی 

در ت جاوزک رده همه  بدتراز  و  ف یلماند  ن گرفته است( صدای  آن  ق رار  دید عموم  در معرض  )ک ه  یغ  چها 

افکودکانی شنیده یم شود که از درد به خود یم  دس تور    دند کر   پیچند. با اینکه زندانبانان ابوغریب اعبی

م ها، ارت ک اب جرائاند، طبق گزارشو قتل زندانیان را از مقام های ارشد ارتش آم ریکا دری افت کرده  ش کنجه

ی  مزبور در ابوغريب
 . اس ت افغانستان بودهدر  و بگرام گوانتانامو هاینداناز ز شديدتر  حنی

بوسیله جورج بوش امضا گردیده   ۲۰۰۶اکتب     ۱۷انون دیگری که مکمل قانون میهن پرسنی بود، بتاری    خ  ق

ی و شکنجه های طاقت فرسا، ضدانسانی   ی اجازۀ بازجونی های ضد بشی که مطابق آن نظاميان آمريكانی

ف زندانیان را حاصل كردند. قاب انسانی حتا قبل از ومغایر رسی ی شکنجه های غبر انفاذ ل ذکر است که چنیر

که قانون متذکره برآن مهرتائید   گردیده بود   ابوغریب اجرا بگرام و های گوانتانامو،  قانون متذکره درزندان  

 گذاشت. 

شده   ،برمبنای قانون متذکره، بازجویان ی دستگبر
هرآنچه شکنجه وتعذیب بدوراز توان برای وادارساخیی

ان ی  به  کارا افتاده وآنهارا وادار   ،گان یا اسبر حرف ها ویا اظهارات دلخواه ومطلوب بازجوکننده گان گفیی

ان تعمیل یم نمودند! ساختمی  ، باالی اسبر

انسانی وطاقت فرسا، میتوان از بیدارخ ی شکنجه های غبر ی  در سلسله چنیر وان  های مداوم،غرق ساخیی

ی    ،  مصنویع ساخیی انبرهنه  ابزار سکساسبر از  استفاده  آنها   ،  جنیس  زن  وتحریک  بازجویان   بوسیله 

 واعتقادات دینی ومذهن  شان
ی زندانی ی دنده توپ بیس بال ویابوتل    . بخاطرایجاد فاصله بیر داخل ساخیی

ان،  درمقعد  جمانی که با   جهت  استفاده از سگ های درندهاسبر دراندن زندانی ها) براساس اظهارات مبی

قابل قبول به باورها  ،(نظامیان امریکانی همکاری داشته اند  از جمله  مذهن   دینی ، واعتقادات اهانت غبر

ی به »قرآن«  آنهاو...  یعنی کتاب مقدس توهیر



را  مدنی  نوجوانانی که  ازقول  پست  ی  واشنگیی وبعدها های  درزندان    چنانچه  متذکره گذرانیده  مخوف 

 جنیس ، معروضروانی و وآزار شکنجه، لت وکوب شدید،اذیت    نقل قول نموده که آنها   رهاشده بودند،

ی  توان برودت وحرارت زیاده از  دربرابر  قراردادن شان به مدت های طوالنی  و   های پیهم  به ن  خوان    ساخیی

ها    ، همچناندرسلول های انفرادی  انسان  ی با انواع زنجبر
ان با چشمان بسته ، بسیی   باالشدن و راه بردن اسبر

ان گردی  که موارد روی بدن آنها  رای استنطاق انعطاف  ب  ه وآنهارا د ذکرشده منجر به اختالل حواس اسبر

ی الملل موارد پذیرمیسازد.  انسانی وطاقت به قتل رسانیدن زندانیان به اثر   سازمان عفوه بیر شکنجه های غبر

 درگذارشهای شان تائید نموده است.  بوسیله نظامیان امریکانی را فرسا 

دیگرازبرخوردهای   است.   ،جنایتکارانهیگ  صحرانی  های  اعدام  یم   آقای  موارد  ش«درماه  »سیمورهبر

ی ب۲۰۲۰ م درژینوبرای اولیر ی  ژورنالبر
زندان ابوغریب  ارشکنجه های نظامیان امریکانی در یط کنفرانس جهانی

و  افشانموده  شد برعالوه  را  عساکر   مدیع  جنگ که  المجلس«درمیدانهای  قی  های  »اعدام  به  امریکانی 

 افغانستان مبادرت یم ورزند. 

 دی که حتا مظنون هم نیستند دستگبر وبه زندان افگنده شدند. همچنان مطابق این قانون افرا

محمد    یک  فیض  ی  دستگبر هم  خشن  وری    ۱۰۳نمونه  درفب  بوده که   ۲۰۰۲ساله  ارزگان  دروالیت 

ی   موصوف بدون آنکه   یم باشد. ، انتقال اش به زندان گوانتانامو مشکل شنوانی وگفتاری  باوجود داشیی

اتهام   ی  ۸سال یعنی مدت    همانتوبر کتاا   گرفتارشده،بداند به کدام  ، سپس  ماه رادرزندان متذکره سبر

ی پرونده رها وبه افغانس رصاحت   تان انتقال داده شده وحتا برخالفبدون وارد کردن کدام اتهام وداشیی

ان خساره ی هم برای وی پرداخته نشده است!   ۵۰اصل  ۵و ۴بندهای   کنوانسیون اروپانی کدام جب 

ی وتخبنابرموار  گانه  یط های روشن ازکنوانسیونهای چهار د رصی    ح نقض حقوق شهروندی، حقوق بشی

 وپروتوکول های الحاقی  
ی

ان جنگ کنوانسیون منع شکنجه که هیچ توجیه حقوقی وقانونی  و ژینو درمورد اسبر

درجهت  مطلون   ، وضیعت  درعرصه جهانی  مناسبات  درتنظیم  قدرت   نقش  علت  به  بادری    غ  ندارد، 

وحقوق کشورها وملل ضعیف حکمفرما رعایت حق  نیست!  وق بشی

یت گردیده  وجنایت علیه بشی
ی

 است.  این تنها نظامیان امریکانی نبوده که مرتکب جنایات عدیده جنگ

 و ض ن  ن  
ی

داد که ازارتکاب جنایات جنگ وهای نظایم و د ش ازافشای اسنادی خب  ی از سوی نبر یژه  بشی

حضور  درزمان  انگلیس  در ارتش  و افغانست اشغالگرانه  و ان  نظامیان  غبر حال کشتار  در  افراد  از  گرویه 

 . مسلح حکایت دارد بازداشت وغبر 

وهای ویژه  و فرمانده س  را در یک دوره شش ماهه کشته نفر   ۵۴یک واحد نظایم ارتش انگلیس   ابق نبر

 . ها خودداری کرده استارائه مدارک مربوط به قتلارتش انگلیس از 

وهای این کشور»با شجاعت و اسناد، وزارت دفاع انگلیس اما    وجود افشایبا   حرفهادعا یم کند که نبر

ازاند« و افغانستان خدمت کردهی در گر ای وها  این نبر »باالترین استانداردها« برخوردار بوده  عملیات 

یت«؟  ! است  وجنایت علیه بشی
ی

 واقعن چه »باالترین استاندردهای«مشحون وآگنده از »جنایات جنگ

دها  به  مربوط  مدارک  »ین  عملیات  از واحدهابگب  ها  یگ  بکش«  معروف یا  انگلیس  ویژه  وهای  نبر ی 

 . بوده است ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۰های سالوالیت هلمند در اس در ایاس به

 



 

نظایم و ا ، گفتهاین واحد خدمت کرده افرادی که در  وهای  غبر ند که شاهد قتل افرادغبر مسلح به دست نبر

 . اند عملیات شبانه بودهانگلییس در 

اس ایواحد اس  گویند که افراد آناند یمرسویس هوانی ویژه انگلیس خدمت کردهراد مختلفی که در اف 

بررس  خودشان  ی  یمبیر رقابت  بکشد«،  آدم  بیشبی  تواند  یم  »چه کیس  آن  کردهاینکه  ی  همچنیر و  اند 

 . ا بشکند قبیل ر  نظایمکرده رکورد تعداد قتل واحد تالش یم نظلیم واحد 

و ج  دهنده  بسیارتکان  مستندات،  این  انگلییس زئیات  وهای  نبر دهد که  یم  نشان  زیرا  است؛  هولناک 

نظامیا غبر سازیچگونه  صحنه  با  را  افغان  دفاع  ن   اند   ن  و کشته  داده  قرار  هدف  مشابه   . های 

نظامیان افغان را بر   وهای ویژه ارتش انگلیس، عمدا غبر قرار یم دادند    هدف شلیک  اساس این اسناد، نبر

ی اسلحه در  فرد کشته شده،  گویا  را ایجاد یم کردند که  ن تصور محل رویداد، ایو پس ازهررویداد، با گذاشیی

ی  وهای انگلییس با استفاده از برای کشیی  !! سالح، تالش کرده بوده است نبر

ان این اسناد  تشدید یم کند، انکارو کتم را چندبرابر کته دیگری که این جنایت های عمدی و وحشتناک ن 

وهای ویژه ارتشسوی فرمومدارک از   . فرماندهان باالرتبه این نهاد نظایم استگر دیانگلیس و   انده نبر

گزاری "ای ای"   و اسبی آبه گزارش خب  الیالیا، "ژنرال کمپبل" فرمانده نبر سندهانی   میگوید های دفایع اسبی

دار  مقاموجود  بلند   د که  الیا    های  اسبی نظایم  در پایه   
ی

جنگ های  عملیات  مرتکب افغان درجریان  ستان 

ی مبنا بایسنی جنایت هانی شده    . خود برسند آنان به کیفر که برهمیر

از   ۱۷ الیاان  رسباز تن  های  از   نی اسبی زندانیان،    ۲۰۱۶تا    ۲۰۰۵اواسط سال  قتل  مرتکب  افغانستان  در 

اندازی بر دهقانان نظامیان و تخریب  ، آتش زدن خانه ها، تبر زیرساخت ها در افغانستان شده روی غبر

 . اند 

ی ارتباط      تیم    چرخ بال، رستیم یک  «جاش  »  شبکه "ای ن  ش نیوز" آمریکا به نقل از فرماندهبه همیر

الیانی مستقردر گزارش داده بود کیانی این کشور تفنگداران در 
وهای ویژه اسبی متهم    ۷افغانستان یگ از  ه نبر

ب گلوله از پای درآوردند نفر  ۶بال ظرفیت حمل فقط  چرخ زندانی افغان خود را چون  . را داشت، با رصی

کت داشتند، کامال مشهود بود که آنها یک زندانی را  برای همه کسانی که در »گفت:  وی این ماموریت رسی

 را نقض یم کند 
ی

ی جنگ  آنها قوانیر
 .«کشته بودند، این تصمیم ناگهانی

ی درباره قساوت نظامیااین شب الیانی خاطرنشان کرد که در که همچنیر
جریان یک عملیات دیگر،  ن اسبی

الیانی یک فرد افغان را که در فاصله دورتری 
ی نشست، نظامیان اسبی وهای ویژه به زمیر  که بالگرد نبر

زمانی

 . اش کشتند به سینه کرد، با شلیکنشسته و فرود آمدن آنها را تماشا یم  از جمع

لیانی »جنایات   بارصاحت تمام میتوان اذعان کرد،
همه ی از جرایم ارتکان  یادشده بوسلیه نظامیان آسبی

 تحت  
ی

 دردادگاه جزانی جنایات جنگ
ی آن بایسنی یت« بحساب آمده که مرتکبیر  وجنایت علیه  بشی

ی
جنگ

 
ی

 قرارگرفته وحکم عادالنه درمورد شان صادر گردد. رسیدگ

ازرویدادتر وا بعد  ی  درآن  ۱۱وریسنی  شنگیی درگبر وعوامل  متذکره  ازرویداد  خاض که  بنابرتفسبر ستمب 

ان جنگ وکنوانسیون منع شکنجه  داشت، اعالم نمود که مندرجات کنونانسیونهای ژینودربرخورد با اسبر

ان را درمورد دستگبر شده گان به اتهام تروریست   نیم نماید.  رعایتاسبر



ام میشود که  دیده  بارصاحت  اساس  وحتا براین  جهانی  دموکراتیک  ی  قوانیر  ،
جهانی ژاندارم  بحیث  ریکا 

ی نافذه خودشانرا که درپای آن امضا گذاشته اند، رصیحن نقض نموده وبه باز تعریف قواعدحقوقی  قوانیر

انسانی علیه   « و»شکنجه«پرداختنه تا راه را برای اعمال وبرخورد های غبر
ی

در رابطه با مفهوم »اسبر جنگ

 ویا  
ی

ان جنگ « هموارساختند! امریکانی ها برخالف واقعیت ها مدیع اند که اسبر
ی

ارتکاب »جنایات جنگ

پذیرند.   نیم  را  »اشغال«  واقعیت  واصل  داشته  حضور  درافغانستان  امنیت«  به»مجوزشورای  متگ 

وی مقاومت«پذیرفته وازنظرحقوقی   اگرواقعیت اشغال را بپذیرند، بایسنی گرفتار شده گان رابه حیث»نبر

وهای خاریح  به واقعیت  ودرنها یت موضوع تارسحد تادیه غرامات جنگ یم انجامد. ازجانن  وقنی نبر

ی احوال  »اشغال« تندیه ننمایند، بایسنی افغانستان کشور مستقل ودارای حاکمیت میل باشد، درچنیر

وهای نظایم خاریح  براساس کدام مجوز قانونی به    سوال بزرگ مطرح میشود اینکه: درکشور مستقل نبر

نند؟؟ ی قانونی )زندان های بگرام وهیلمند( دست مبر  ایجاد زندان های اختصاض وغبر

 ون   
قانونی ی مسلح را»جنگجویان غبر  ، مخالفیر  

از مناظره های حقوقی ون رفت  اداره بوش بخاطرببر

«وزندانیان» گوانتانامو وبگرام« رادرخارج از حوزه موازین حقوقی امریکا اعالم کرد!  ی  رسزمیر

« نامیده است،  انتونالنوناری ازکمیته صلیب  سازمان مل
ی

ل توقیف شده گان افغانستان را»ارسای جنگ

 درماه دسمب  
یط صحبنی باژورنالیستان اظهار داشت: » امریکا ومتحدین اش جنگ   ۲۰۰۱رسخ جهانی

تمام اشخاص توقیف شده   ی جنگ  دنبال نموده که درچنیر ناشده ی را علیه تروریزم والقاعده  اعالن 

 یت ارسای یک منازعه جهانی را داشته وباید از حمایت کانوانسیون سوم ژینواستفاده نمایند.«حیث

امریک روش  از  ملل  سازمان  بشی حقوق  ریس کمسیون  آربور  وحشیانه خانم  های  برشکنجه  مبنی  ا 

باکنو وغبر  درمخالفت رصی    ح  وآنرا  نموده  انتقاد  تروریزم شدیدن  با  مبارزه  بهانه  به  منانسانی  ع  انسیون 

ی را میتوان درمواقع اضطراری به اصل های  ورافزود ،بسیاری از بشکنجه دانسته است. آر  حقوق بشی

 وحق محافظت دربرابرشکنجه ، به هیچ وجه قابل تعلیق نیم باشد. 
ی

 حالت تعلیق درآورد، ویل حق زندگ

ژینودرمورد    دوم قرارداد   اصلوقنی بپذیریم که دستگبر شده گان به اثراشغال نظایم گرفتارشده ، براساس  

آیند  به حساب یم   
ی

جنگ ان  اسبر با  »کنو   معامله  تابع  وسایرپیمانهای  که  شکنجه  منع  قوق  حانسیون 

ی« واقع شده وتحت نظارت سازمانهای حمایت کننده جهانی چون صلیب رسخ واقع یم شدند،    بشی

ان بازدید  نهاد متذکره اجازه نیافت تابا اسبر یت بازداشت شده گان درزندان  نماید، درح  واما تا اخبر الیکه اکبر

امریکا  علیه   
ی

بودند وحتا   گوانتانامودرهیچ جنگ نکرده  کت  متحده از   بعضی   رسی ایاالت  ازداخل  زندانیان 

 گرفتارشده بودند. 

ی ونهادهای مدنی رصف نظرازاینکه جنگجویان  اسازمانه  برمبنای مواضع ودیدگاه هایواما   ی حقوق بشی

  
ی

ان جنگ د مسلحانه گرفتار میشوند، را اسبر ، چون اینها درجریان ویا بعد از یک نب  نمائیم یاخبر قبول 

ی وکیل مدافع وحق   چون قبول ن  گنایه ، منع شکنجه ، حق داشیی
بایسنی ازتمام ضمانت های حقوقی

اض براحکام صادره دادگاه ها، آنطوریکه توسط کنوانسیونهای ژینوترصی    ح گردیده ،بهره مند شوند.   اعبی

هیچکدام زندانیان پرونده های تحقیق، تعقیب عدیل وسبر محاکمانی نداشته ،هرگزاصل ویل شوربختانه  

»برائت زمه حالت اصیل« درمورد آنها نحقق نیافته که یط یک محاکمه عادالنه بایسنی اجراء میشد. 

گنایه« !؟ که  تن از زندانیان بدون هیچگونه محمکه ی ، ویل بنابر» ن     ۲۰۲به تعداد    ۲۰۰۴درسال  

ی نداشتند، آزاد شدند. براساس رویه قضانی در جهان وضیع یط یک ماه بایسنی  ت متهم  هیچ تقصبر

بنداول اصل  بمشخص شود،   آزادی وامنیت   ۹راساس  میثاق حقوق مدنی وسیاش، شهروندان حق 

 وصلب آزادی نمود. داشته وهیچ کس را نمیتوان گرفتار شخض 



آمد،   آنچه گفته  های  براساس  وپروتوکل  ها  میثاقها، کنوانسیون   ، اعالمیه جهانی حقوق بشی برمبنای 

مرتبط وسایراسنادحقوقی جهانی که دراین جستار به آن تکیه صورت گرفته است، تمام تخیط ها وعدول  

کا  ورسی امریکانی  نظامیان  زندانهای    ازاسناد   رصی    ح  ،ایجاد  استناد  بدون  های  ،چون گرفتاری  متذکره 

، ش قانونی  محاکمانی  غبر
ی

انسانی وعدم موجودیت مراحل تحقیق، تعقیب عدیل ورسیدگ را کنجه های غبر

ی آنن  رعایت ی ومرتکبیر یت « به شمارآمده که عاملیر « و»جنایت علیه بشی
ی

یم ب  کرده...»جنایات جنگ

 . گردند ومجازات  قرارداده شده محاکمه  مورد  دادگاه جزانی جهانی در  باید 

«»میهن مخالفان قانون ی   عامل اصیل و مهم قانوناین ند كه ه اهمواره ترصی    ح نمود دوسنی زیرپا گذاشیی

 حقوق شهروندی و نقض حریم خصوض شهروندان بشماریم آید. 

شان حضورنامیمون  درسالهای  متجاوزواشغالگرکه  وهای  نبر حیث  به  کا  هاورسی درکشورهای   امریکانی 

،  ا ب  مستقل قانونی ی  شکنجه های  موجبایجاد زندانهای غبر  و   ضدبشی
ی

ان جنگ جنایات ن  شماری  اسبر

بان   ی مبر شهروندان کشورهای  ف  ورسی مال  جان،  وفراراز   ، شوند یمعلیه  ی  رفیی  ،قانونی   پیگرد بخاطرطفره 

ند   ،شانمتهم  تعقیب عدیل ومحاکمانی نظامیان    تحقیق، به این ترفندهاگ از ی  . ترفند های را بکاریم گبر

وجرایم   ها  اینکه گویاتخیط    دلیل 
ی

رسیده گ مورد  خودشان  ی  قوانیر مطابق  شانرا  نظامیان  ارتکان  

«باحنمودن  همانا کسب  قرارمیدهند، « برمبنای عقد»توافقنامه امنینی کمیت های ا »مصئونیت قضانی

بان  موجب آن    به  میباشد کهدست نشانده کشورهای تحت اشغال   ی  وقضانی کشورمبر
حق نظام حقوقی

 به جرائم جنانی پرسنل نظایم
ی

حاکمیت استقالل و ه که این امر آمریکانی را در قلمرو خود نداشت  رسیدگ

بانسیاش و قضانی   ی  نماید. نقض یم  رصیحنرا کشورمبر

ازنظر  قانون  تنفیذوتطبیق  پرنسیپ  نظامیان    قلمرو براساس»  ارتکان   وجرایم  ها  تخیط  «،تمام 

ی  ارتکاب یم یابد ، ودرخارج قلمروآنها  اشغالگرخاریح  که درافغانستان ی شکیل ومتنی وازجمله قوانیر قوانیر

دپلوماتیک«  جزانی  روابط  درباره  ویانا  میباشد.وامامطابق »کنوانسیون  تطبیق  قابل  مصوب   ،کشورما 

با مصئونیت دپلوماتیگ ازاین امر مستثنا بوده و  شانسازمان ملل، کارکنان سیاش وبستگان ۱۹۶۱اپریل 

 موردپیگرد، گرفتاری وتعقیب جزانی قرارداد.  که دارند، نمیتوان آنهارا 

بنابر  ی  اقتصادی  واشنگیی وبخصوص  سیاش  وفشارهای  از»قرارداد  قراردادامنینی »تهدید  بخیسی   ،»

یک« ی اتبر
ف غنی بوسیله حنیف   ۲۰۱۴درسال    ،باحاکمیت کابل    اسبی یک روزپس از مراسم تحلیف ارسی

امریکا درکابل امضاشد  که استقالل وحاکمیت میل را زیرسوال برد که    اتمرمشاورامنیت میل وجیمزسفبر

« نظامیان امریکانی      هدف عمده آنرا قانونیت بخشیدن به »مصونیت قضانی
ی

که مرتکب جنایات جنگ

 شده اند، میباشد. 

ی   وهای امریکانی محسوب نشود؛ چنیر بان نبر ی مصونیت قضانی سبب یم شود؛ تا افغانستان نه تنها مبر

ی داخیل آن کشور بوده و حوزه بلکه بخیسی از خاک ایاالت م تحده به حساب آید که عمال تابع قوانیر

 . قضانی ایاالت متحده محسوب گردد 

ی تضاد پیدا یم ی از اساس با اصل حاکمیت میل و رسزمینی بودن قوانیر ی ی چبر وهای  چنیر  کند و نقش نبر

وهای اشغالگر تقلیل یم خاریح  را از  دی حکومت افغانستان به نبر  . دهد همکاران راهب 

قانون اساش عراق برمبنای    ر شو آن کوبخصوص پارلمان  عراق  واما حکومت نوری مالیک صدراعظم  

ی  ، به تقاضای توام باتهدید ونیت قضانی ئاعطای مص ازامضای قراردادامنینی و   پاسخ منفی داد.  واشنگیی



تذکرداده شد، مرجع قانونی ایکه میتوان ی  وجنایت علیه متهمان ارتکاب جنایات جن  د چنانچه قبلن نبر
ی

گ

یت را مورد   قضانی قرارد بشی
ی

 وابسته به سازمان  ، همانا هد بازپرس ورسیده گ
ی

دادگاه جهانی جنایات جنگ

 ملل است. 

 جهانی بصورت داییم
ی

کشورهالند الحه  درشهر  ۲۰۰۲سال بامقرثابت در ماه جوالی دادگاه جنایات جنگ

 از  ۱۲۳دارای    کهاشته  گذ   بنیاد 
ی

،  اساسنامه اش  برمبنای  کشورعضو میباشد.   ۱۲۳قاضی به نماینده گ

 قضانی به 
ی

 » ، « جرایم نسل کیسی »صالحیت رسیده گ
ی

یت»و «جنایات جنگ  را دارد.  «جنایت علیه بشی

 شامل  
ی

  درمورد    ۱۹۴۹اگست    ۱۲نقض موارد کنوانسیون های  جنایات جنگ
ی

ان جنگ جرایم   چوناسبر

انسانی منجر به آسقتل عمد،   ،شکنجه ویافشارهای غبر تخریب یاترصف اموال درسطح    یب های بدنی

ده، ی   گسبی وی های دشمن، محروم ساخیی ان به انجام خدمت درنبر ی اسبر
 ازیک  مجبورساخیی

ی
ان جنگ  اسبر

نظامیانی   مه عادالنه،اکحم طرف مخاصمات نیستند. همچنان آنانی که به    کهحمالت عمدی علیه غبر

دوستانه یاماموریت حفظ وساییط که    ویا   حمالت عمدی علیه کارکنان، تاسیسات مشغول خدمت بشی

ی ویا    سازمان ملل هستند. صلح براساس منشور   موارد کشیی
ی

ی ترتیب دادگاه جهانی جنایات جنگ به همیر

ی فردی را که ازجنگ دست کشیده،   ی مجروح ساخیی ی،    عاملیر ، هبی حمله باالی اماکن مذهن  ، آموزشی

افراد  مکانهای که   ، ها  ، شفاخانه  تاریجی  بناهای  یه،  نموده  علیم، خبر تجمع  درآن  وط    ،مجروح  مشی

نباشد.  نظایم  اهداف  جاها  این  یا   براینکه  ی  ارتکان  کشیی  جرایم 
ی متهمیر متذکره  دادگاه  زخیم    درنهایت 

ی  ر خاینانه افراد متعلق به یک کشو  نمودن ی اهانت شدید نسبت به شیی واردوی طرف متخاصم، مرتکبیر

و باآلخره ی  جنیس وتحمیل هرگونه   وحرمت افراد بخصوص رفتارهای خصومت آمبر
ی

تجاوز جنیس، برده گ

 وقضانی قرارمیدهد.  خشونت جسیم مغایرکنوانسیون های ژینو 
 حقوقی

ی
 رامورد رسیده گ

 جزانی الهه بتاری    خ اپریل  
 نظامیان امریکانی وسایر ۲۰۲۰قضات دیوان جهانی

ی
مجوزتحقیق جنایات جنگ

مه   ماه  از  بعد  را که  افغانستان  های  وحاکمیت  تالبان  چون  درگبر  های  ،   ۲۰۰۳طرف  افتاده  اتفاق 

 راصادرنمود. 

ی وروسیه عضویت دادگاه الهه   عده ی ازکشورهای جهان وازجمله قدرت های بزرگ چون امریکا، چیر

وعیت   دادستان دادگاه جهانی هنگایم که    اجراآت آنرا به رسمیت نیم شناسند. راتاکنون نپذیرفته ومشی

 
ی

جنگ امر   ا«آقای»فاتوبنیسود  جنایات  نظامیان   
ی

جنگ جنایات  تحقیق  غرض  امرییکه  روانه  کا کانی 

توام باتهدید تارسحد نابودی این دادگاه ،درخواست ویزه شان  ر کشو   میشد،دونالدترامپ ریس جمهورآن

 امریکانی   خارجه امریکا ردشده واخطارنمود ازجانب وزارت  
ی

 جزانی بررش جنایات جنگ
که دادگاه جهانی

 هارا توقف دهد. 

که درصورت ادامه بررش   نموده بود  قبل براین مایک پمپیو وزیرخارجه اداره ترامپ دادگاه الهه راتهدید 

 
ی

  موده وبرعالوه ویزه های ، ویزه برای افرادی راکه دراین روند دخیل هستند، صادرننجنایت های جنگ

پا   صادره ی مینماید.وزارت خارجه  ی لغونبر باتعمیل   سایرافراد را  ازآن هم فراترگذاشته ودادگاه الهه را  را 

قلدرمنشانه    چهکه امریکا چگونه به حیث ژاندارم جهانی و   ند مردم جهان شاهد ا  تهدیدنمود!   تحریم ها 

ی عدالمدافع نهاد های  ی وبنیادهای تامیر  راتهدید مینماید. حقوق وقضانی ت حقوق بشی

که دادگاه بدون ترس ویاجانبداری به انجام وظایف خود    یدمتذکره تاکیدکرد د بعد ازته«  بنیسودا»امادفبی 

 ادامه میدهد. 



دولت هادربرابرنسل    که  مسئولیت دارد، زمانی برمبنای اساسنامه اش  قابل یادآوریست که دادکاه جزانی  

 
ی

یت اقدایم نیم کنند،مداخله نموده واین موارد را کیسی ، جنایات جنگ تحقیق نموده  وجنایت علیه بشی

 وعدالت را اجرانماید. 

جوزوف بایدن ریس جمهوربعدی امریکا محدودیت های صدرو ویزه برای    ۲۰۲۱یک سال بعددرمارچ  

 دادستانهای دادگاه الهه رانمود. 

ی   واشنگیی میسازد که  ثابت  اش  زمان  پیمانان  اوهم  مومتاچه  جنانی ندازه  عدالت  ی  تامیر به  وصادق  ن 

ی  رابطه بادر   »مرتکبیر
ی

یت«از جانب    «جنایات جنگ درجنگ های دخیل    شاننظامیان  و»جنایت علیه بشی

 د. نیم باش

  ، ورسمایه  سود  نظام  وماهیت  بنابرتعریف  قلم  ازدیداین  وبخصوص واما  یالسبر  امتر مرحله 

السبر آن ، وجود داشته ونفس بکشد، مردم جهان    ت جهانی قدرتهیوالی قدر تاوقبر این    فازنیئولیتی

نایل   رسارسی  وصلح  امن  باثبات،  توام   
ی

زنده گ یافت.    آمدهنیهرگزبه  نخواهند  چنانچه  ودست 

صنعبر  بخاطر  های  مجتمع  های  چرخ  ی  نگهداشیر ان   –درحرکت  »استر »جنگ«،  نظایم، 

«و»ارت
ی

جنگجنیک وجنایتکاران   
ی

جنیک جنایات  راپایانی  کاب  م  «  ی یالتر امتر علیه  مبارزه  بود.  نخواهد 

ی دموکراش، استقالل ،آزادی وفقرزدانی درجهان بشمار یم   درواقعیت امر مبارزه درراه صلح ، تامیر

 آید. 

 پایان بخش دوم وآخر. 

 

 ح »حریف « 

 

 ۲۰۲۲دسمب   –آلمان 
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