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  دیوان داوری بین المللی وجایگاه ایران
  حقوقدان - ميرفيض ا

  جاويد ايران 

   :ايران يارگرامی             موضوع مصاحبه فيگارو بااعليحضرت 

اساسنامه ديوان داوری به امضای   ٢٠٠٢عطف به پرسشی که مطرح شده است استحضارا عرض ميشود که درسال 
 –مريکا آکشورھای نماينده تام االختيارجمھوری اسالمی رسيده ولی تاکنون  مورد تصويب مجلس قرارنگرفته است 

   .نيستندامه ديوان کيفری بين المللی وشوروی  از تائيد کنندگان اساسنقطر - چين  –عراق  –ليبی  –اسرائيل 

عدم عضويت کشورھا درعھدنامه رم که منجربه تاسيس ديوان داوری گرديده است به اين معناست که رھبران ومسئولين 
  .يستندـن دادگاه نآن کشورھا قابل محاکمه ومجازات درآ

براحتی  دمدعی بوده که <اين داگاه ميتوان مريکا برای مخالفت باديوان مزبور اين است کهآجالب اينجاست که استدالل 
 –ازباب نمونه  –(واقعيتی که امروز دقيقا درمورد ديوان مزبور می بينيم  ختالفات سياسی وسوء استفاده گرددبازيچه ا

کند تحت تعقيب ديوان کيفری قرارگرفت ولی وقتی ناچارشد که باتجزيه کشورش موافقت  البشير رئيس جمھور سودان
ھام جنايات درمخاطره اتش کشور اينکه امنيت سربازان وافسران مريکا آ وايراد ديگر )وھم درديوان بسته شدا هپروند

  >د گرفت = مرگ خوبست برای ھمسايهنجنگی قرارخواھ

وحتما نقض  جنايت عليه بشريت وجنايات جنگی است –محدوده وصالحيت  ديوان مزبور نسبت به موارد  نسل کشی  
   .ت شورای امنيت سازمان ملل نيستيت ديوان مزبورنيست ھمانطورھم که درصالحيحقوق بشر درصالح

اسازمان ملل متحد  دررابطه باجنايت عليه بشريت برای رسيدگی به ھيچ موردی ر ٢٠٠۵جاست که از سال اين اشاره ب
   .ن يافتآريت وتعريف علت راھم بايد دراشکاالت تشخيص جنايت عليه بش ،ديوان بين المللی کيفری ارجاع نکرده است

ازطريق شورای امنيت به ديوان  ،نه جنايات عليه بشريت ،تاکنون دوبار پرونده رئيس کشورھا به اتھام جنايات جنگی
کيفری ارجاع شده است مورد اول اتھام جنايات جنگی  البشير رئيس جمھوری سودان به اتھام جنايات جنگی 

   .استافی فوربود ومورد دوم ارجاع پرونده قذردردا

ليبی درشورای درمورد ارجاع پرونده قذافی از سوی شورای امنيت به دادگاه بايد به  اين مھم توجه کرد که اوال نماينده 
نفر اعضای شورای  ١۵اينکه ھر مھم ديگر، با )ازعجايب( .خواستارارجاع پروند ليبی وقذافی به ديوان کيفری شدامنيت 

جاع پرونده قذافی به اتھام جنايت عليه رقذافی وبستگانش موافقت کردند درمورد اامنيت بامسدود کردن دارائی ھای 
وموضع کشورھای برزيل وپرتقال (اعضای موقت شورای امنيت) ونيز چين  ،بشريت چنين موافقتی صورت نگرفت

  .وروسيه ھمراه نبود

  ح،  نه، تحريف يتشر

به اشاره ھم برخورد شورای امنيت باقذافی وليبی درمورد خامنه ای   نطور که گفته ميشود دربرخی از خبرگزاريھا آ
البته گرچه .خر کشتن قذافی آاعليحضرت رفته ا ست  که تداعی ميکند باحمالت نظامی ويران کننده ناتو به ليبی ودست 

اشاره ای  دراظھارات اعليحضرتديعی مقيم فرانسه) کاظم وقای دکترآنطور که معلوم است وشخصا ھم تحقيق کردم (از آ
ولی ميتوان گفت که اگر خبرگزاريھائی که موضوع مصاحبه وبيانات اعليحضرت رابه شده است  ـــبه ليبی وياقذافی ن
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زيرا درتشريح است که ماموريت وھدف خاصی نداشته باشند،  تشريح بيانات است نه تحريف اند قذافی وليبی ربط داده 
   .ميگرددمسئله قذافی وليبی درتابلوی تشريح خودنما

بنظر اينجانب  انتظار اعليحضرت وھدفشان درمصاحبه وبرداشت ازبياناتشان اين است که ھمانطور که شورای امنيت 
وارد رسيدگی به اتھام عليه قذافی شد درمورد خامنه ای ھم ھمان رويه راپيش گيرد واين برداشت با تطبيق مورد باحمله 

   .ناتو به ليبی دو فاز جداگانه است

 ۴٠٠٠کشتاری که اززندانيان ايران توسط حکومت وقت شد  که بيش ار ۶٠اشاره ھم شايد بجاباشد که دردھه  اين 
ن زمان به اين موضوع توجھی آخيلی نزديک تربه اتھام جنايت عليه بشريت بوده که در ،نفردرظرف يکماه اعدام شدند

   . (!!)ی اسالمی ھمانند اين سالھا نبودمريکا روی جمھورآن سالھا فشارآن باشد که درآنشد  شايد دليلش 

يد آممکنست درخواست اعليحضرت مبنی بردخالت شورای امنيت ومحاکمه خامنه ای درحد يک برنامه تبليغاتی بتصوير 
  خاصه که:ن برای بيگانگان که قصد تجاوز وعمليات نظامی راعليه ايران دارند  حتمی است  آولی استفاده از

يعنی نميتواند مستقيما به بازداشت متھمين اقدام  ،لی  مانند قوه قضائيه دارای قدرت اجرائی نيستديوان کيفری بين المل
کشورھای ديگربايد  و  مريکاآکند. چندی قبل يکی از قضات ديوان گفت <اين دادگاه قدرت دستگيری متھمين راندارد 

  متھمين رادستگير وتحويل دادگاه بدھند >

دوراه وجود دارد يارئيس کشور خودش  دردادگاه حاضرشود ياقدرت حکومتی  برای محاکمه رئيس يک کشور
 ن بوده استآمريکا مجری آتاکنون  وکشورمنھدم گردد که دستگيری رئيس کشورممکن گردد واين دومی است که

  ميلسويچ) –(موضوع يوگسالوی 

  

  

  

 


