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بن الدن واجرای عدالت
اميرفيض  -حقوقدان
آقای اوباما دررابطه باقتل بن الدن اظھارداشت »عدالت درمورد بن الدن به اجرا درآمد«
اقای اوباما باافتخار اعالم کرد کرد که »شخصا دستور قتل بن الدن راداده است«
عدالت درمورد مرتکبين جنايت وقتی رعايت ميشود که مرتکب ،محاکمه واز حقوق دفاعی خودش کامال وآزادانه استفاده
کند،دستور قتل متھم بدون طی جريان دادرسی ،ارتکاب به جنايت وقتل است نه اجرای عدالت .محاکمه متھم يکی از
ابتدائی وقديمی ترين طرقی است که بشريت برای اجرای عدالت وتميز گناه از بی گناھی اتخاذ کرده است ،درطول تاريخ
مدون کشورھا محال است حتی يک مورد رابتوان ديد که رئيس جمھور کشوری وحتی مسئولين امنيتی صريحا وباوقار
تمام دستور قتل متھمی رابدھند وآنرابا سرافرازی به جھانيان اعالم کنند ،البته تاريخ نشان ميدھد که افرادی بوسيله
دستور مقامات کشورھا به قتل رسيده اند ولی اين حالت ھمواره محرمانه بوده وھيچ نمونه ای ھماھنگ بادستورقتل بن
الدن واعالم آنرانميتوان يافت.
توجه داشته باشيم که اختيار ترورافرادخاصی که برای امنيت ملی آمريکا خطرناک باشند به رئيس جمھور آمريکا داده
شده است )زمان بوش پسر(.
يادم ھست درآن زمان که مسئله تفويض اختيار ترور به رئيس جمھور مطرح بود يکی از موافقين اين طرح گفت روسای
جمھور آمريکا بکرات دستور قتل مخالفين خطرناک آمريکا رامحرمانه داده اند چرا اين حق نبايد صورت قانونی بخود
بگيرد.
ۀقای اوباما د را ولين خطابه خود درسازمان ملل متحد اشاره به مواردی داشت که درحکومت ھای سابق آمريکا رعا يت
نشده وھمچنين قول وتعھداتی به مردم جھان داد که دررديف  ١۵ميخوانيم.
»اجازه کشتن مرد وزن وکودک نبايد داده شود دراين مورد ترديدی بين دولتھا وملتھا وجود ندارد«
اين قول وقرار ايشان که درحضور  ١٩٠نماينده کشورھا درسازمان ملل اعالم شده ناشی از اخالق شخصی ايشان نيست
محکمترين ضابطه اعالميه جھانی حقوق بشراست )ماده يازدھم اعالميه جھانی حقوق بشر( که دقيقا بااختياری که
کنگره به رئيس جمھوری برای دستور قتل افراد راداده مغايراست ودراين تعارض قانون کنگره آمريکا بی اعتباراست
)رجوع به مقدمه اعالميه جھانی حقوق بشر(.
علت اينکه جامعه کراھت دارد از اينکه مرتکبين جنايت بدون محاکمه عادالنه بقتل برسند واينھمه ھزينه ھای سنگين
برای نگاھداری متھم ومحاکمه اومتحمل ميشود اين است که دامنه جنايت متھم پوشيده نماند وعدالت نسبت به تمام
مرتکبين جرم اجرا گردد معموال افرادی که نگران ھستند ازفاش شدن موضوع وتوجه اتھام ومشارکت به خودشان سعی
ميکنند که متھم بقتل برسد وراه محاکمه بسته گردد.
بيشتر ترورھا وقتل ھا بدون آمرنيست مامور ،ھمان مجری قتل وياتروراست که يادستگيرويادالئلی درتوجه جرم به او
وجوددارد ولی آمر جرم درپشت پرده جنايت است وديده نميشود وبراحتی ھم شناخته نميگردد دادرسی وتحقيقات
واستفاده از تکنولژی ھای موجود برای شنائی آمرين جرم است وعدالت بدون شناخت آمر ومجازات او رعايت شدنی
نيست گاه ميشود که مامورقتل بمناسبت موقعيتی که نزد آمردارد آلت بی اراده درجرم است وگاه ميشود که مجرم
آنقدربه آمروفاداراست که براحتی اعتراف به جرم ميکند ولی داد گاه ھا برای رعايت عدالت دست از رسيدگی برای
شناخت آمراحتمالی برنميدارند.
درجرائمی که آمروجوددارد جان مامور کامال ازطرف آمر درخطراست زيرا باکشته شدن او اطالعاتی که ميتواند آمررابه
عدالت بسپارد مدفون ميشود ) نمونه قاتل کندی(
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پس ازواقعه  ١١سپتامبرکه اظھارنظرھانسبت به واقعه مزبور شروع شد آقای کسينجرگفت >اين واقعه نميتواند کاريک
آدمی باھزاران کيلومتر فاصله بتنھائی باشد< معنای حرف ايشان اين است که درآن حادثه کسانی آمروھمراه وبرنامه
ساز بوده اند که مسئوليت آنھا اگربيشتراز مجريان طرح نباشد کمترنيست/
اين قاعده حقوقی که ھيچکس رانميتوان بدون محاکمه مجازات ويابقتل رساند فقط درحقوق مذھب تشيع رعايت شدنی
نيست چنانکه خمينی دستورقتل سلمان رشدی راداد فرمان قتل بن الدن از نظرحقوق مدون واعالميه جھانی حقوق بشر
تفاوتی بافتوای خمينی ندارد.
درمورد حادثه  ١١سپتامبر ھنوزنظرات گوناگونی مطرح است از جمله روزنامه فاکس نيوز ازيک مھندس معروف
ساختمانی دعوت کرد تانسبت به انھدام برج ھای دوقلو اظھارنظر کند مھندس زامبوتی پس ازرسيدکی ھای فنی گفت
>به نظرمن تخريب برجھای دوقلو براثر انفجار عمدی صورت گرفته است و بعد ھا ھمان روزنامه نوشت که حدود
 ١٣٠٠مھندس ومعمارنظريه مھندس زامبوتی راتائيد کرده اند<
اين مسائل ونظاير آن فقط بامحاکمه بن الدن ميتوانست حل بشودمحاکمه بن الدن ،موجبات محاکمه بوش
وبيشترآمريکارافراھم ميساخت وفرمان قتل بن الدن آمريکا راازيک رسوائی بزرگ وتاريخی که به حمله افغانستان
متصل بود نجات داد.
دردسامبر سال  ٢٠٠٧سازمان سيا متھم شد که دونوار از اعترافات وشکنجه ھای مظنونين حادثه  ١١سپتامبر راازبين
برده است مجلس دموکرات ھای آمريکا سيارامتھم ساخت که باازميان بردن شواھد احتمالی درخصوص شکنجه
بازندانيان قصد پنھان کاری روا داشته است )بی -بی – سی(
اکنون ھم بادستور قتل بن الدن قصد پنھان کاری وسرپوش گذاشتن روی فاجعه  ١١سپتامبرعالمت مشخصه است.
درتاريخ خرداد ماه سال  ١٣٨٨زرادی رئيس جمھور پاکستان درمصاحبه باشبکه آمريکائی >ان – بی – سی < گفت
نيروھای امنيتی پاکستان چند روز بعد از واقعه  ١١سپتامبربن الدن رھبرقاعده رادستگير وبه مامورين آمريکائی تحويل
دادند ولی آمريکائيھا اورا آزاد کردند وبعدا ھم آمريکائی ھا گفتند که بن الدن درکوھھا و غارھای تورابورا گم شده است
زرادی درھمان گفتگو اضافه کرد که آمريکا بااعالم زنده بودن بن الدن درپی اجرای برنامه ھای خود است.
مقصود اين است که بااين شھادت ھا واظھارنظرھا درباره ماھيت  ١١سپتامبر خاصه روابط دوستی خانواده بوش با بن
الدن وسابقه ھمکاری سيا با بن الدن درجريان اشغال افغانستان از طرف شوروی محاکمه بن الدن ميتوانست تاريکی
ھای موجود بر ١١سپتامبر راروشن کند چيزی که مطلوب آمريکا نبود.
ايجاد افتخار برای آقای اوباما که دستور قتل بن الن رابی نياز به محاکمه داده است رويه ای ميشود درجھان که روسای
کشورھا بدليل مصلحت کشورشان کسانی راکه مطلوب نميشناسند ويامتھم به عمليات خرابکاری ھستند مستقيما دستور
قتل آنھارابدھند
ميتوان تصورکرد که حمله ھوائی ناتو به قذافی وخانواده اش که اخيرا روی داد به اعتبار اختياری بوده که رئيس
جمھوری آمريکا ازکنگره داشته است.
^^^^
در دنيايی که جمھوری اسالمی با استدالل به آيه ھای قرآن دستور قتل اين و آن را صادر می کند و مورد پشتيبانی قرار
ميگيرد) .بدون اينکه از سوی کشورھا و سازمان ملل محکوم گردد( در جايی که آن رژيم نابودی اسراييل را صادر می
کند و ھنوز بر قدرت سوار است ،در جاييکه ناتو کشتن چند نوزاد و کودک و مردم بی دفاع در اطراف ودرون خانه
قذافی را خدمت به بشريت ولی دفاع قدافی و طرفدارانش در مقابل شورشيان تجاوز به حقوق بشر ناميده می شود
درحاليکه حمله ناتو تجاوز آشکار و صدور دستور »اين برودو آن برود« مورد تونس و مصر ،و سکوت در مقابل
سوريه و بحرين و يمن ،جاری است صدور قتل ازسوی رييس جمھوری آمريکا ھم معترضی ندارد .ح-ک

