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  1سوال از خانم کارل دِل پونته 10

 دادستان ديوان بين المللي رسيدگي به جرائم يوگسالوي سابق

 

 2ترجمه: مجید قورچی بیگی

 

ی به جرایم برای رسیدگ "دیوان کیفری بین المللی"خانم پونته دادستان اصلی 

تن از مظنونین به  7ی تعقیب ی گذشته پروندهیوگسالوی سابق است. وی هفته

  3بری نیسادر شهر سر 1995قتل هشت هزار بوسنیای مسلمان را که در سال 

با وی در  4اتفاق افتاده بود را به جریان انداخت. گزارشگر مجله تایم ، اندرو پرویس

ست و با وی در مورد موانع و مشکالت کارش و دفتر کارش در الهه دیدار کرده ا

به گفتگو  5ی صرب رتکُو سِالًیکمسائلی چون جنگ عراق و دستگیری فرمانده

 پرداخته است. 

 

از شروع به کار ديوان بين المللي براي رسيدگي به جرايم جنگي  -1

هاي آن رو به پايان گذرد و فعاليتسال مي 13توسط سازمان ملل 

 ر ارزش داشت؟است، آيا اين کا

  مسلماً این گونه است با تأسیس این دیوان برای اولین بار دادگستری بین

ای اجرایی به خود گرفت قبل از این هیچ کدام از سران المللی جنبه
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ها و معاهدات مربوط به جرایم جنگی متهم کشورها بر اساس کنوانسیون

ی بیندازیم، نشده بود. البته اگر به جوانب عملی و اجرایی سند نگاه

ممکن است اقدامات دیوان زیاد رضایت بخش نباشد. عالوه بر اینکه 

کنند که ما در حال گزینش و انتخاب قربانیان جرایم جنگی احساس می

 مرتکبان جرایم جنگی هستیم. 

 

بري مهم است )قتل عام مسلمانان در سري جديد چرا اين محاکمه -2

 نسيا(؟

 توانید می است که شما میژنو ساید یکی از شدید ترین جرای

ای که در زمان کوتاه روی تصورش را بکنید. آن هم نسل کشی

داده است. بعد از مرگ ملیوسویچ )رئیس جمهور صربستان( ما 

 نبودیم عدالت را در مورد مجرمان سیاسی و نظامی که ژنو ساید

 دهی و اجرا می کنند اجرا نمائیم. را طراحی سازمان 

 

 د چه احساسي پيدا کرديد؟وقتي مليوسويچ مر -3

 ایان کامالً گیج شده بودم. مرگ وی برایم قابل قبول نبود. مابه پ

های دادرسی نزدیک شده بودیم. واقعاً عصبانی شدم تمام تالش

سختی که در چهار سال گذشته متحمل شده بودم، ناتمام ماند. 

ما شانس نشان دادن تصویری جهانی از آنچه که واقعاً اتفاق 

ه بود را از دست دادیم. بقیه چیزها فقط بخشی از آن افتاد

 چیزی بودند که اتفاق افتاده بودند.

 

شما ادعايي کنيد که ملديک هنوز در صربستان است؟ شما از  -4

 کجا اطالع داريد؟

  من اطالعات مخصوص به خودم را دارم. من یک تیم ردیابی

 . کنممخصوص به خود دارم و از بلگراد اطالعات دریافت می
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بنابراين، دولت بلگراد وي را مخفي کرده است يانه، آنها فاقد  -5

 صالحيت هستند؟

  دولت بلگراد 2006تا اوایل سال  2005هیچ کدام از اواخر سال 

سه باز توانایی دستگیری وی را داشته است، ولی با این وجود 

دولت بلگراد تنها به ارسال پیامی مبنی بر اینکه خود را 

داوطلبانه تحویل دهد اکتفا کرده است. آنها قصد دستگیری وی 

نها آاز لحاظ سیاسی به ضرر  کنند این کاررا ندارند زیرا فکر می

 تمام خواهد شد. 

 

ي شما در ي مسائل بالکان اعتقاد دارند که دغدغهمنتقدان حوزه -6

مورد دستگيري اين مجرمان تحت تأثير جريانات سياسي قرار 

 دارد؟

 ام و من به مسائل سیاسی کاری ندارم و تا به حال نیز نداشته

گله کند. این افراد به  تواند در این مورد از منهیچ کس هم نمی

اند. آنها باید دستگیر سال تحت تعقیب قرار داشته 11مدت 

-رسد. من فکر میپایان می 2007شوند. مأموریت من در سال 

کنم دیگر زمان رفتن باشد. اما من دوست دارم مردم جهان 

در الهه هستند من  1بدانند که تا زمانی که ملِدک و کِرَدزیک

 یاید اینان را دستگیر کنیم.باقی خواهم بود. ب

 

ترين توان بدون حمايت جدي قويآيا عدالت بين المللي مي -7

 هاي عضو در شوراي امنيت دنبال شود؟دولت

  دیوان کیفری بین المللی(ICC)  که نماد  دادگستری بین

المللی است، بدون حمایت آمریکا، چین، روسیه و دیگر کشورها 

بینید . اما همانطور که میبا مشکالت جدی مواجه خواهد بود
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ثابت کند که  ICCآنها به خوبی در حال فعالیت هستند اگر 

تواند در ایجاد دادگستری بین المللی نقش این کشورها می

داشته باشند و سیاسی کاری نکنند. سپس آمریکا و دیگر 

 کشورها در این فرایند مشارکت خواهند کرد. 

 

د. آيا در مقام مقايسه، امروزه شما شاهد جنگ در عراق هستي -8

جنايت روي داده در بالکان در مقايسه با عراق از شدت کمتري 

 برخوردار نيستند؟

  من اینگونه فکر نمی کنم . جنایات روی داده در عراق

وحشتناک هستند. اما در بعضی موارد کامالً تکرار حوادث روی 

 داده در بالکان هستند. 

 

 المللي وجود دارد؟ آيا در عراق نقشي براي ديوان بين -9

  احتماالً خیلی دیر شده است در مورد این مسئله باید قبل از

 آغاز محاکمه صدام حسین تصمیم گیری می شد. 

 

ما به خون سرد بودن مشهور هستيد چه چيزي شما را عصباني ش -10

 کند؟ مي

 عدالتی در مورد مسائل کیفری عدالتی، آن هم نه فقط بیبی

 نی بلکه بی عدالتی جها

 

 


