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 ٢٠١۶ نومبر ٠۴
   

 ِحق قدرت، ديوان بين المللی کيفری
ان  معترضانه ديوان بين المللی کيفری را کهافريقا نخست کشورھای –) گزارش ويژه(برلين  ده الم اد آن سھم عم ِ در ايج

ه . ای داشته است ترک می کنند ه دادرسی اموری پرداخت ا آغاز سال جاری فقط ب ديوان مزبور از زمان تأسيس خود ت

که علی رغم حضور مکرر سربازان جھان غرب در جنايات جنگی   بوده اند، در حالیافريقائیاست که عليه شھروندان 

د از اوان تأسيس آن . ھا آغاز نگشته استحتا يک دادرسی نيز عليه آن اظران ناق ه ن ه ک وان ھمانگون ن دي ز اي ع ني ِدر واق
ه  ژه علي ه وي ر، ب اخطار داده بودند، وسيله ای قابل انعطاف در خدمت کشورھای غرب برای تأديب کشورھای ضعيف ت

امطلوب  ادول ن تافريق وده اس ان .  ب ضاوت کارشناس ه ق انب االم ل حت ين المل وق ب ه،   در صورتیی حق ق برنام ه طب ک

ای  ودن جنگ ھ ستثنی نم رای م سيری ب ات تف م امکان از ھ د، ب ر گردن ز تعبي ه جنايت ني ی ب ال آت ات نظامی در س تھاجم

ا در سال ١٩٩٩تھاجمی، مانند آنچه در سال  د٢٠٠٣ عليه يوگوسالوی ي اقی می مان ه عراق صورت گرفت ب در .  علي

  . دارای نقشی اساسی بوده استالمانتأسيس ديوان بين المللی کيفری کشور 

  
  

  نقش المان در تأسيس ديوان

 داشت ١٩٩٠ ۀ که نقشی اساسی در تأسيس آن در دھالمانفقط وجود خويش را مديون ) ديوان(ديوان بين المللی کيفری 

ر خارجالماندولت . نيست ه وزي ورد يوگوسالوی سابق ک ری در م انوقت  ۀ در تأسيس ايجاد ديوان بين المللی کيف ، الم

وان الماندولت .  اولين حامی رسمی تأسيس آن بود، پيشقدم گشت١٩٩٢کالوس کينکل در  ن دي شکيل اي رای خود در ت  ب

انچندی نگذشت که ]. ١[نقشی اساسی قائل است  ه يک الم ارغ از محدوديت ب ری ف ی کيف ين الملل وان ب زوم تأسيس دي ِ ل
ن ود و در اي ع عم کشور را نيز اعالم نم ه مجم ل ک ل وظيف١٩٩٢در متحد ومی مل ين المل وق ب سيون حق ه کمي يم ۀ  ب تنظ

ی .  نقشی اساسی داشته است،اساسنامه ای برای يک چنين ديوانی را محول نمود ه حت وده است ک ن ب ار اي ھدف از اين ک

سائیوليت ديوان شامل بر تمامی کشورھاؤاالمکان مس ل ان ين المل نی صورت  گردد که در آنھا تعارض نسبت به حقوق ب
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اند نمود که دولت ئي تأ١٩٩۶، کالوس کينکل، در پايان سال المان ۀوزير امور خارج]. ٢[می گيرد  رو از الم ام ني ا تم  ب

وان در ]. ٣[تأسيس ديوان حمايت می نمايد   کينکل از کشورھای شرکت ١٩٩٨ جوالی ١٧ِپيش از کنفرانس تأسيس دي

دکننده در کنفرانس خواست که اين اقدام تاريخ رای آن می . ی را به حد اقل فصل مشترکشان محدود ننماين د وی ب ه تأکي ب

  ].۴[بايد صالحيت گسترده ای قائل گشت 

  ديوان کيفری جھانی

ه، پايتخت ھ٢٠٠٢ جوالی ١سرانجام ديوان در  ودا در الھ ار نم ه ک د، آغاز ب ور خارج. لن ه وزارت ام ه ای ک ه گون  ۀب

د که کشورھا  می نويسد، در صورتیالمان د ش وان وارد عمل خواھ  مايل و يا قادر به تعقيب جرم سنگينی نباشند، اين دي

ا زحاکميتش جنايت مۀ و البته فقط در صورتی می تواند اقدام نمايد که يا کشوری که در عرص]. ۵[ ده باشد ي بور واقع ش

د ده باش وان در آم ه عضويت دي د ب ه جنايت شھروندش باش تھم ب ه شخص م ون . کشوری ک ا کن ه ١٢۴ت ان ب  کشور جھ

دئيرا تأ  کشور آن٣١عضويت ديوان درآمده اند و  انده ان ذيرفتن . د نموده اما عضويت خود را ھنوز به تصويب نرس از پ

ر اطالعات وزارت المان. ، روسيه و چين خودداری نموده اندامريکاعضويت ديوان   ھمچنان از آن حمايت نموده و بنا ب

 مالی آن می باشد و با پرداخت داوطلبانه، از صندوق حمايت از قربانيان ۀين تأمين کنند دومجاپانپس از «امور خارجه، 

 ۀبنا بر اطالعات وزارت امور خارج. ، عالوه بر آن قضاتی را نيز در اختيار ديوان می نھد]۶[» نيز پشتيبانی می نمايد

ردهالماندولت  «المان ار ک ه ک وان مؤثران ا دي ود ت د نم ل برخوردار ۀ و از حمايت جامع ھمچنان کوشش خواھ ين المل  ب

  .»د روزافرون برخوردار گرددئياز اھميت و تأ" ديوان کيفری جھانی"عنوان ه ھمواره ب« بنياد مزبور می بايد : »گردد

  

  عليه افريقا

ارِد در عرض سال ھای گذشته به طرز قابل مالحظه ای تنزل يافته است  و اين به تمرکز کار ديوئيالبته ھمين تأ  ۀان به ق

ادر عمل نيز اولين ھشت کشوری که عليه شھروندانشان دادرسی صورت گرفت ھمگی در .  مربوط می شودافريقا  افريق

ا، ليبيافريقاجمھوری دموکراتيک کنگو، اوگاندا، جمھوری : قرار دارند زی، سودان ، کني الیای مرک . ، ساحل عاج و م

ه يک کشور خارج ار  ٢٠١۶اولين رسيدگی ھای رسمی ديوان در آغاز  ه گرجستان ک ه ب ود ک وردی ب ست افريقادر م

د ی ش وط م ھروندان . مرب ه ش ا ک اين کاتانگ ا و جرم اس لوبانگ د توم امی مانن به نظ ين ش ه متھم ور ب ای مزب يدگی ھ رس

وده و ب ه حبس ھای ٢٠١۴ و ٢٠١٢ جوالیخاطر جنايت جنگی در ه جمھوری دموکراتيک کنگو ب اله ١٢ و ١۴ ب  س

يس . د مربوط نبودمحکوم شدن ه رئ ز علي شير و ني ر الب بلکه قضاوت ھای نخستين ديوان عليه رئيس جمھور سودان، عم

ا  در حالی. افريقاجمھور کنيا، اوھورا کنياتا بود، يعنی عليه رؤسای دو کشور  ه کنيات ه رسيدگی علي  ٢٠١۴مبر در دسک

  .ت البشير تا کنون نيزد در سراسر جھان تحت تعقيب می باشدخاطر کمبود داليل الزمه متوقف گشه ب

  
  استثنای غرب از مجازات
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زايش خشمگينی استافريقادر بسياری از کشورھای  وان موجب اف دالتی دي ی ع ژه به ب. ، ب نه وي ات  خاطر اي ه جناي ک

د شده ان ز ن اھی ني ستان در جنگ ھای. جنگی قدرت ھای غربی تا کنون حتا موجب يک بررسی دادگ  و عراق، در افغان

ساليبي اتو م وليت ؤ و سوريه تا کنون کشتارھای مستندی نسبت به غيرنظاميان صورت گرفته اند که نظاميان کشورھای ن

سًتا کنون تقريبا]. ٧[ نيز ھستند المان عھده داشته اند و در ميان آنان سربازان هرا ب آن اه م يچ گ ورد ؤ ھ والن مربوطه م

ار. ته و ديوان اقدامی برای رسيدگی اين موارد نکرده استبازخواست قرار نگرف ازگی نارضايتی در ب ه ت  اعالمی از ۀب

خاطر مشارکت اين کشور ه جانب ديوان افزايش يافته است که شکايتی را عليه نخست وزير اسبق انگلستان، تونی بلر، ب

ستان صورت يک بررسی کۀ در نتيج.  مطرح نخواھد کرد٢٠٠٣در ھجوم به عراق در سال  ه به درخواست دولت انگل

ت، تأ» گزارش چيلکوت« گذشته تحت عنوان جوالیگرف و در آغاز  شار ياف انون شکنی و ئيانت ا ق ه عراق ب د گشت ک

ه . عنوان نمودن دالئل من درآوردی بمباران گشت، به آتش کشيده شد و به مخروبه تبديل گشت وان ب ه دي اما به طوری ک

ه ؤ انجام جنگ تعرضی خارج از مسۀيلکوت اعالم نمود، قضاوت در بارمناسبت انتشار گزارش چ وده و ب وان ب وليت دي

يس جمھور ]. ٨[ھمين جھت نير به بلر کاری نخواھند داشت  او شکايت عليه رئ ز خود بامريک وش، ني و ب ه ، جرج دبلي

  . اقدامات آن خارج استۀين از زمً به عضويت ديوان در نيامده و اساساامريکاخود نمی تواند مطرح باشد زيرا 

  

ِبا دقت بگذار سر جاش  
  

   تأديبیۀوسيل

ا  د، ام د ش ر وارد عمل خواھ ه کشورھای ضعيف ت وان در عمل علي ه دي د ک ِناظران ناقد از ھمان آغاز اخطار داده بودن
ِوذ عضو ملل عليه قدرت ھای غربی رسيدگی صورت نخواھد گرف و لذا تبديل به وسيله ای تأديبی عليه کشورھای کم نف

ان .  خواھد گشتئیافريقامتحد، از جمله کشورھای  ن گم د اي شان می دھن ون ن ا کن وان ت ای دي يدگی ھ ه رس به طوری ک

 از اين اوضاع نتيجه گيری نموده و ترک عضويت خود از افريقائیبر سه کشور ودر ماه اکت. درست از آب درآمده است

ز ممکن است. نوبی و گامبيای جافريقابوروندی، : ديوان را اعالم نمودند دای بعدی . ترک عضويت ھای ديگر ني کاندي

  ]. ٩[در حال حاضر ناظران می پرسند آيا ديوان با شکست مواجه نگشته است . برای اين اقدام کنيا می باشد

  

  ارزيابی حقوقی

د ه نماي وان مقابل ا نارضايتی از دي اندولت . برلين مدتھاست برای جلوگيری از اين شکست می کوشد ب ه در الم  از جمل

ز ٢٠١٠ ه کشور ديگر ني ات نظامی يک کشور علي ه تھاجم د ب وان بتوان ا دي ود ت اال حمايت نم  از تصميم متخذه در کمپ

ردد  بنا بر گزارش ھای رسيده در صورتی. رسيدگی نمايد ه حاصل گ در صحنه ای «که در سال آتی توافق در اين زمين

سا «ًاصوال» ٢٠٠٣نظير جنگ عراق در  ه م ری علي دامات کيف ان"والن ؤق تالف ھمپيمان اران و " ائ صميم بمب ه ت ز ک ني

ه الماندر اين باره کارشناسان ]. ١٠[» تجاوز را گرفتند ممکن خواھد بود د ک اره می کنن ر اش دين ام ل ب ی حقوق بين المل
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سير وجود دارد کافیۀ برای مقابله با خطرات احتمالی در مورد کشورھای غرب و اقدامات نظامی آنھا زمين رای تف ...  ب

اتو در کوزوو ١٩٩٩ ئی که ارزيابی حقوقی عمليات ھوائیو از آنجا ر ن ی وجود سؤال ب رلين دليل رای ب ز است، ب  انگي

ل . وجود آمدن مشکل در اين زمينه حساب نماينده ندارد که روی ب ين المل وق ب بر مبنای بررسی يکی از کارشناسان حق

برای مشروعيت بخشيدن به دخالت و انجام بررسی »  نيز٢٠٠٣تجاور به عراق در «ِس کرس نام کالوه از اھالی کلن ب

ر  ِبه نظر وی با اينحال اقدامات کشوری را می. »به اندازه کافی واضح نيست«از جانب ديوان  ه غي ود ک توان تصور نم

ه«ِبرای مثال به نظر کرس . قابل تحمل باشند رز تلقی ب» اشغال نظامی کريم رار دارد ه ِدر م وان جنگ تعرضی ق عن

]١١.[  
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