
  دادگاه كيفري بين المللي

The International Criminal Court 

Cour pénale internationale  

)ICC ICC(  

ازآنجا که مسئله درخواست تعقيب علی خامنه ای به جرم جنايت عليه بشريت از سوی اعليحضرت رضا 
ل قانونی و شاه دوم از سازمان ملل و شورای امنيت مطرح است و برخی بدون آشنايی کامل به اصو

حقوقی دادگاه کيفری بين المللی پشتيبانی ھا و اظھاراتی کرده اند که نادرست و غير اصولی است بر آن 
   .شدم تا پژوھشی در باره دادگاه کيفری بين المللی را جھت آگاھی مردم ايران تدارک ببينم

   .ر می داردزيرا آگاھی قدرت است، و آگاھی درست وتشخيص نادرست مارا از گمراھی برحذ

دادگاھی که به نام ھای پارسی، فرانسه و انگليسی و بصورت خالصه شده در عنوان اين پژوھش آمده 
است سازمان حقوقی است که تشکيل شده تا به جرم افراد که عليه بشريت مرتکب شده اند رسيدگی 

  .کند به جنايت ھا و تجاوز ھا و خشونت ھايی که عليه بشريت رخ می دھد رسيدگی .کند

، زيرا تا بحال قدرت اجرايی و رسيدگی ندارد اين دادگاه درحال حاضر طبق اساسنامه ای که دارد
جنايت «جامعی از ارائه دھند. تا تعيين تعريف » جنايت عليه بشريت«نتوانسته اند تعريف جامعی از 

جرم «لذا ھرگونه رسيدگی به  ،بتاخير افتاده است ٢٠١٧از سال  قدرت اجرايی آن تا» عليه بشريت
که مبنای تشکيل چنين ديوانی باشد  حقوقی بلموجه نبوده و نمی تواند در قا» جنايت عليه بشريت

باز ھم بتاخير به اين تعريف دست يابند و ٢٠١٧چه بسا که نتوانند تا سال  مورد رسيدگی قرار گيرد.
  افتد.

 بنيان«بدنبال طرحی که در رم با عنوان  ٢٠٠٢فکر تشکيل يک چنين دادگاھی در روز نخست جوالی 
اين دادگاه يا سازمان بين   .داده شده بود پيش کشيده شد و وارد عمل گرديد» مللیلدادگاه کيفری بين ا

المللی طبق اساسنامه اش که در پايين ھمين پژوھش نصب شده است فقط قادر است به جرايمی 
يخ قابليت رسيدگی کند که در روزتاسيس ويا پس از آن رخ داده است و جرايم رخ داده پيش از آن تار

  .رسيدگی در اين دادگاه را ندارد

  .مرکز اين دادگاه الھه (ھلند) تعيين شده است اما پژوھش ھا و رسيدگی ھا در ھمه جا قابل تعقيب است

استوار است  treaty پيمان (توافقنامه يا معاھده)الزم است يادآوری شود که بنيان اين دادگاه بر يک 
ه توافقنامه در اينجا الزم می آيد تا تفاوت ھايی که ممکن است موجب وبنابراين تعريف کوتاھی در بار
   .اشتباه شود در نظر گرفته شود

  تعريف پيمان نامه

است که در زير لوای قانون يا قانون ھای بين المللی برقرار  يا يک سری توافق ھايی پيمان نامه توافق
د کشور ھای امضا کننده می بايست دارای حاکميت ملی و مستقل باشند و پيمان نامه موارد ض .می شود



يک معاھده يا پيمان نامه  .قوانين بين المللی و قوانين داخلی کشور ھای امضا کننده را در بر نگيرد
ھمچنين می تواند بصورت يک موافقتنامه، پروتوکل، يا تبادل نامه نيز بين دو يا چند کشور به امضا 

رم ھا بايستی زير بدون درنظر گرفتن نام و شيوه نگارش ومفھوم حقوقی ھر واژه ھمه اين ف .برسد
 ،لوای حقوق بين المللی بگنجد و از آن تجاوز نکند، در آنصورت بصورت مساوی بين موافقت کننده ھا

   .جاری و الزم االجرا است

 ھم بحساب بيايند در ھرصورت تمايل طرفين را» قرارداد«عھدنامه يا پيمان نامه ھا می توانند بصورت 
از آن فقت قرار گرفته است الزم می داند و ھرگاه ھريک از طرفين در تعھد به آنچه بين آنھا مورد موا

  .تخطی کند می تواند زير قوانين بين المللی مورد مواخده و محاکمه قرار گيرد

   .حال که با پيمان نامه ھا آشنا شديم برگرديم به تعريف ھا ووظايف ديوان کيفری بين المللی

) کشور ودولت که درحد پذيرش پيمان نامه بوده ١٢٠ت (،  يکصد وبيس٢٠١٢ژانويه  ١١تا اين لحظه 
بسياری از کشور ھای آمريکای جنوبی ھم جزو امضا کنندگان می  .اند اين پيمان را امضا کرده اند

   .باشند

برخی  .تقريبا تمام اروپا وتقريبا نيمی از کشور ھای آفريقايی جزو پذيرنده ھای اين پيمان نامه ھستند
از جمله  .خودرا منوط به تصويب از سوی پارلمان ھای متبوعه خود کرده اند از کشور ھا امضای

ساحل  .روسيه پذيرفته ولی ھنوز مورد تصويب پارلمان وارگان ھای درون کشورش قرار نگرفته است
اساسنامه  .عاج تعريف حقوقی آنرا پذيرفته ولی ھنوز آنرا بعنوان قانونی به تصويب نرسانده است

در باره تاسيس اين ديوان ملزم ميکند تا کشور ھا توافق خودرا بصورت رسمی به شور  پيمان نامه رم
   .و تصويب بگذارند و آنرا تاکيد و تاييد کنند

اسراييل، سودان و آمريکا (اياالت متحده) قانون موضوعه (اساسنامه) مطرح شده در رم  سه کشور
شور ھا قصدی ندارند تا جزو اين چنين ديوان قانون تاسيس تاکيد دارد که آن ک .امضا نکرده اندرا

بنابراين آن کشور ھا قانونا ملزم به رعايت مواردی که در اين پيمان  .رسيدگی به جرايم محسوب شوند
  .اشاره شده باشند و به امضای پيش نويسی ھم که نمايندگان آنھا احتماال امضا کرده است متعھد نيستند

ا امضا کرده اند ونه آنرا تصويب ومورد شور قرار داده انداز جمله کشور عضو سازمان ملل نه آنر ۴٢
فلسطين، در واقع  .آن کشور ھا چين، ھندوستان، حتا اعتراض ھايی نسبت به اين چنين دادگاھی دارند

گردانان فلسطينی که حتا در سازمان ملل ھم عضويت ندارند بطور ضمنی اين پيمان را پذيرفته  خود
  .اين چنين پذيرشی قابليت پذيرش حقوقی در قوانين بين المللی را داشته باشد است ولی روشن نيست

دو متمم به اساسنامه موضوع اجالس رم که برای شوروبررسی در کامپاال اوگاندا  ٢٠١٠در سال 
متمم نخست بکار گيری نوع ويژه ای از تسليحات را در درگيری  .تشکيل شده بود اضافه شده است

 .للی نباشند ويا تسليحاتی که در جنگ ھای بين المللی ھم منع شده اند راشامل می شودھايی که بين الم
متمم دوم به جرايم تھاجمی   .مجری ومورد مصرف خواھد داشت ٢٠١٢سپتامبر  ٢۶اين ماده جديد از 

قرار ميگيردو تا به » جنايت عليه بشريت«در قالب ھمان تعريف  و خشونت آميزی اشاره دارد که
مورد تصويب بر سر تعريف جامع توافقی صورت نگرفته و لذا از سوی ھيچيک از ھم پيمانان  امروز

تا  موکول شده است. ٢٠١٧اين امر به روز ھای نخست ژانويه ای گيری قرار نگرفته زيرا پس از ر
ارائه نشود اين دادگاه (ديوان) قادر به رسيدگی » ه بشريتجنايت علي«زمانی که تعريف جامعی برای 

به موارد حقوقی در اين مورد نخواھد بود و ھرنوع مراجعه به آن می تواند به تعبير ديگری از سوی 



کند ومنجر به بمباران کشور از سوی ناتو  را فراھم شورای امنيت سازمان ملل موردی ھمانند ليبی
  بشود.

فردی که مورد موضوع است کشوراين دادگاه (ديوان کيفری) به جرايمی می تواند رسيدگی کند که 
عضويت کامل در اين پيمان نامه را پذيرفته وتصويب کرده باشد، جرم در سرزمين آن کشور رخ داده 

 درقالب تعريف ھای حقوقی مندرج در اساسنامه باشد و يا ضوعی که به آن اشاره می شودباشد، ويا مو
   .احاله شده باشدبه دادگاه از سوی شورای امنيت سازمان ملل 

الزم به ياد آوری است که يک چنين درخواستی از دادگاه ويا سازمان ھای بين المللی فقط در صورتی 
وع به قابل ارائه به محدوده اختيارات اين دادگاه است که موضوع در دادگاه ھای صالحه کشور متب

نتيجه نرسيده ويا دادگاه ھای کشور متبوع از رسيدگی به يک چنين مورد حقوقی سر باز زنند يا قادر 
 یامر ھراز نظر حقوقی، درخواست  .چنين جرمی را مورد رسيدگی قرار دھنديک به رسيدگی نباشند 

يک امر  که بھر حال يک دادگاه با دادستان ھا ووکالی بيگانه است از دادگاه کيفری بين المللی
   .ياقت استوعدم ل» پفيوزی«خيانتکارانه و اقرار به 

مسلم و روشن » ھر کشور استقالل دادگستری«کشور ھا و » استقالل«و » حاکميت ملی«در تعريف 
نخستين وظيفه ومسئوليت رسيدگی به جرائم فردی فقط وفقط به کشور متبوع آن فرد محول است که 

شده است و ارجاع چنين امری به دادگاھی غير از دادگاه ھای ملی پشت کردن به تماميت ارضی، 
وب استقالل و استقالل قوه قضاييه و درخواست دخالت کشور ھای بيگانه در امور داخلی کشور محس

را پذيرفت. تعريف حاکميت » سرھمبندی شده«گری دارد ونه می توان ھرتعريف نه تعريف دي .می شود
  کامال روشن و اظھر من الشمس است.»استقالل«ملی و 

اين مطلبی است که در بيشتر مراتبی که در باره دادگاه کيفری بين المللی می خوانيم تلويحا اشاره شده 
   .و نظر شخصی نگارنده بحساب نمی آيد که بتوان به آن ايراد گرفت

 برای رسيدگی تا به امروز ھفت مورد در آفريقا که شامل جمھوری دموکراتيک کنگو واوگاندا می شود
دارفور سودان و مورد کنيا و جمھوری  ،در آفريقای مرکزیبه شکاياتی .استشده  اين دادگاه ارجاع به

  .عربی ليبی، و مورد ساحل عاج باوجود اينکه عضويت در پيمان را نپذيرفته رسيدگی کرده است

(اوگاندا، جمھوری دموکراتيک کنگو، و جمھوری آفريقای مرکزی) از از اين ھفت مورد سه مورد 
ی عضو ودو مورد از سوی شورای امنيت سازمان ملل  (دارفور و ليبی) ودومورد سوی کشور ھا

  .ديگر (کنيا و ساحل عاج) در مرحله مقدماتی رسيدگی قرار گرفته است

مورد در مورد افراد در حال بررسی  ٢٣مورد بطور ھمگانی رسيدگی ھايی ارائه شده و  ٢٧تابحال در 
يری) صادر شده است که نه تن از آن حکم جلب را دريافت نفر حکم جلب (دستگ ١٨است و در مورد 

پنج نفر (مورد) درتوقيف بسر می برند که مشغول رسيدگی به جرايم آنھا ھستند و ھشت نفر  .کرده اند
ر فعالوه براينھا دون  .ظاھرا يکی از اين ھشت تن مرده است .فراری وغيرقابل دسترسی بوده اند ديگر

کشور متبوع آن اشخاص دستگير شده اندولی ھنوز به دادگاه بين المللی  ملی تديگر از سوی مقاما
مقامات کشور متبوع آن کشور ھا محسوب می شود] » پفيوزی«[اين از موارد (!*)  .تحويل نشده اند

افراد، ھوشيار شده ودريک عمل ملی اعالم کرده اند عالقمند ھستند آن اشخاص را خودشان محاکمه 
يرمشروع بودن شکايت رسيدگی به جرم چھار نفر ھم بدنبال مرگ دوتن از آنان و غ  ...کنند
  .ده استشغيرقانونی بودن جرمی که به آنھا نسبت داده شده از دادگاه سلب مسئوليت و



شکايت عليه يک تبعه جمھوری دموکراتيک کنگو بنام توماس لوبانگا، بپايان  ٢٠١١در دسامبر سال 
   .رسيد ولی اجرای حکم ھنوز معلق است

   .خستين شخصی بود که از سوی دادگاه بين المللی آزاد شدموباروشيمانا ن ٢٠١١دسامبر  ٢٣درتاريخ 

ھمانطور که از رسيدگی به جزييات عمل اين دادگاه برمی آيد جرايم وشکايت ھا ازسوی کشور ھايی 
صورت گرفته است که به نحوی اسير وبرده نفوذ ھای بيگانه قرار دارند ومردمش از سواد و آگاھی به 

تر از يک چھارم مردم کشور دسترسی به آگاھی ھای بين المللی و حقوق شخصی بی بھره اند و کم
و نابخرد » پفيوز«، »بی سواد«در واقع می توان گفت در مورد حقوق فردی  .حقوق فردی دارند

   .ھستند

در مورد آن کسانی مثل قذافی که مردمش از جمله کشور ھای آفريقايی بودند که سواد نسبتا باالتری 
فوذ بيگانه با بھره گيری از مسلح کردن مردم ووارد کردن تسليحات از مرز ھا، و داشته اند بصورت ن

اين چگونه  .سپس ھمکاری ھای ناتو با بمباران ھای پی درپی اورا به فجيع ترين وضعی از بين بردند
دادگاھی است که متھم پيش از رسيدن به ميز محاکمه در وسط بيابان در زير چوب و چماق و تجاوز و 

می شود؟؟  آيا اين دادگاه کيفری بين المللی خود جرمی » دادش رسيدگی«ه کردن گوشت بدن به پار
لل و شورای امنيت؛ امنيت يک کشور و سازمان م ؟؟.مشابه جنايت عليه بشريت را مرتکب نشده است

دادگاھی که نتواند جان متھم را تا  احترام به تماميت ارضی آن کشور را مورد تجاوز قرار نداده است؟ 
   .رسيدگی کامل حفظ کند خود در سطح مجرم جنايی قرار ميگيرد

چھار گروه تقسيم می کند، وبه آنھا جرايم جدی لقب می دھد  ماده پنج اساسنامه دادگاه جنايت ھا را به
   .که جامعه بين المللی را در کل به خطر می اندازد

 جرم جنايت عليه بشريت -١
 کشتار دسته جمعی -٢
 جنايت ھای جنگی  -٣
 .جرم ھايی که با خشونت وتجاوز ھمراه است -۴

 »، واز جمله ـجنايت عليه بشريتتھريک از موارد باال قابل توجيه باشد جرم مربوط به تجاوز با خشون
جنايت وکشتار دسته جمعی يک مورد بسيار ويژه ای است که بايستی ثابت  .ھنوز تعريف مستقلی ندارد

جنايت عليه بشريت تنھا موقعی قابل بحث ھستند  .دست به اينکار زده است» نابودی«شود متھم با نيت 
ده که ضد مردم که در قالب آن رفتار ھايی قرار گيرند که نشان از حمله ھای سيستماتيک وطراحی ش

اساسنامه دادگاه نمی تواند به جرايمی رسيدگی کند که  .عادی وشھروندان کشور بکار گرفته شوند
تعريفی ويژه قرار داده  در قالب کشور عضو ھنوز نمی تواند و نپذيرفته تا اين نوع تجاوز و خشونت را

قوقی از جرم نشده باشد زيرا تا زمانی که جرمی برای دادگاھی تعريف نشده باشد و تعريف کلی ح .باشد
چيزی قابل تعقيب دردادگاه است که از نظر حقوقی  .نمی توان از دادگاه انتظار گسترانيدن داد را داشت
  .قابل تعريف باشد و در قالب ھای حقوقی قابل بحث

دادگاه بين المللی کيفری که برای رسيدگی به امور اين دادگاه و تجديد نظر ھای  ٢٠١١در ژوئن سال 
 .مالی در کامپاال تشکيل شده بود متمم ھايی ارائه داد که در باال به شرح کوتاھی از آنھا پرداختيماحت

مگر تعريف ھای حقوق  برخی از بخش ھای آن متمم ھا بر اساسنامه ھنوز قابل بھره برداری نيست
  ھنوز معلق و غيرقابل مصرف است. ٢٠١٧تا سال  شکل قانونی بخود بگيرد ولذا وعده



ورد پيشنھاد کرده اند تا تروريسم و حمل قاچاق مواد مخدر در ليست جرايم م بسياری از دولت ھا
ولی بسياری از کشور ھا نتوانسته اند تعريف جامعی در باره تروريسم و  .رسيدگی دادگاه قرار گيرد
اگر يک چنين مواردی نيز از مسئوليت ھای دادگاه بين المللی کيفری قرارداده  .حمل قاچاق ارائه بدھند

گانه ناظر برامور شود ھمه نوع استقالل قضايی کشور ھای عضو را از آنھا سلب و يک دادگاه بي
   .داخلی کشور ھا خواھد شد

ھندوستان در پی آن است تا بھره گيری  از تسليحات اتمی و تسليحات کشتار جمعی، شامل جرايم جنگی 
ولی اين درخواست با اعتراض مغلوب  .شده واز مسئوليت ھای حقوقی دادگاه کيفری بين المللی شود

کند که اساسنامه دادگاه کيفری بين المللی بھره گيری از  ھندوستان تفسير می .شده ومنتفی شده است
تسليحات کشتار جمعی را نوعی خارج از محدوده جنايات جنگی قلمداد ميکند و نسبت به آن بی توجه 

   .است

برخی از مفسرين براين عقيده ھستند که دادگاه بين المللی بيش از اندازه در تعريف ھای جرايم زياده 
آنچه مسلم  .ن عمل را گشاد گذاشته است وبرخی مثل ھندوستان عقيده ديگری دارندروی کرده و ميدا

، عضو کشور ھا واستقالل ملل اساسیاست اصل اين دادگاه نوعی توھين به بشريت و سلب حقوق 
   .بھمين دليل می بينيم کشور ھايی مثل آمريکا و اسراييل از پذيرفتن آن ابا دارند .است جامه جھانی

  وظايف و اختيارات ديوان كيفري بين المللي:

واند از اين دادگاه راسا می ت .له تحقيق تا اجرای حکم دارای وظايف و اختياراتی استديوان از مرح
گردآوری ادله و آگاھی ھای  .طريق ارجاع اعضای شورای امنيت سازمان ملل تحقيقات را شروع کند

مربوط به جرم ويا جرايم از اسناد دولتی ويا غيردولتی وکميته ھای فرعی تا بازداشت متھم جزو 
امنيت ھيچکدام پليس ويا ژاندارمری  ولی نه دادگاه ونه شورای .وظايف دادستان مربوط وديوان است

  را بازی کند را ندارند.» نقش بازوی اجرايی«که بتوانی 

تنھا بازوی اجرايی سازمان ملل و شورای امنيت ناتو و نقش ناتو تنھا از راه حمله نظامی مثمر ثمر 
  است.

است امکان ندارد  يدگیرسبسياری موارد امکان تحقيق در کشوری که شھروند آن مورد اتھام و در 
بيشتر موارد دررابدست آورد ولذا  آن فرد ولذا نمی توان اسناد وادله کافی در اتھام ومجرم شناختن

ھمين قضيه می تواند ادله ای برای رفع اتھام بدست وکيل  .توھمات و شايعات مد نظر قرار می گيرد
   .فع بدھدمدا
  

رعايت  .اساسنامه ديوان آمده است ٤٢ماده  ٢وظايف قضايی واداری دادستان کيفری بين المللی در بند 
 .حقوق فردی اشخاص ومتھمان در تمام مراحل دادرسی بايستی مد نظر مقامات ديوان قرار داشته باشد

د قابل تعقيب تشخيص داده شه باھرگونه محاکمه ای بايستی پس از تحقيقات مقدماتی که مطابق اساسنام
  در تعريف ھای حقوقی بگنجد و قانونی باشد. .شود

  
به  .است دولت ھای عضوتصويب تنھا مکانيزم شروع به رسيدگی در ديوان ارجاع شورای امنيت و

عقيده برخی ديوان کيفری بين المللی بايد از دادستانی کامال مستقل برخوردارباشد تا بتواند به صالحديد 



دولتی و غيردولتی، منطقه ای و  ی شده از منابع مختلفخود و با استفاده از اطالعات کافی جمع آور
    .بين المللی متھم را تعقيب کند و صرف شکايت کفايت نمی کند

  
خدشه دار شود و يا از آنجا که ممکن است منافع ملی يا بين المللی دولت ھای عضو به ھر دليلی 

وی برای اينکه جليک دادگاه بيگانه در امور آنھا دخالت کند، لذا محذوراتی داشته باشند ومايل نباشند 
به  غيرملی اين چنين عمل ارجاع و درخواستضروری است دخالت ھای بيگانه گرفته شود، اکيدا 

شورای امنيت را طلب خواھد کرد محول حال دخالت کشور ھای عضو ھرديوان کيفری بين المللی که به 
گرچه اين شکايت لزوما ونوعا عليه مقامات عاليرتبه سياسی ويا نظامی کشور شاکی ويا  .گرددـــن

  .شاکيان بوده باشد
  

يک چنين خبط تاريخی در مورد يوگسالوی ورواندا مويد اين ادعا است که ھمينکه مورد شکايت به 
صرفا براساس ارجاع شورای امنيت و اھرم ھای اجرايی سازمان ديوان کيفری بين المللی ارجاع شد 

ملل عمل نمود وبدون ھرگونه نظارت استصوابی و بدون درنظر گرفتن تماميت ارضی و حاکميت ملی 
اين امری  .کشور ھا اقدام به اعمالی نمود که ناشی از اميال توسعه طلبانه و امثال آنھا بوده است

اعطای اختيارات بدون قيد وشرط به کشور ھايی است که گردش خطرناک است و خطر عمده آن 
  .ترل دارند (پنج عضو صاحب حق وتو)شورای امنيت را در کن

  
وظيفه دادستان و ديوان است پيش از ھمه چيز مطمئن شود جرمی واقع شده است و متھم منشا اجرای 

 .شخصی ندارد هو دادستان بايستی متقاعد بشوند که شکايت جنب اجماال دادگاه .جرم بوده است
   .ورسيدگی به جرم در صالحيت دادگاه است

  
شوربختانه در مواردی ھمانند يوگسالوی و ليبی چون نظر گردانندگان شورای امنيت سازمان ملل برآن 

بنابراين بدون درنظر گرفتن ھرگونه زاری ھا و  بود تا اين کشور ھا به حد نابودی و تجزيه برسند
بدون در مورد ميلوسويچ  سپرده شد.» ناتو«راسا اقدام وکار به  تفسير ھا و شکايت ھا و دفاعيه ھا

در مورد قذافی ھدف منظور بود نه روند حقوقی  وھمچنيد دگی حقوقیدرنظر گرفتن ھرگونه رسي
   .به اندازه خورشيد روشن است امروز محاکمه و در ھردومورد اجرای ھدف به ناتو واگذار شد و نتيجه

  
ھمين مسئله به دادستان قدرت احتمال سوء استفاده را به نفع ديوان کيفری  بين المللی می دھد زيرا 

ور ھای عضو که احيانا ممکن است عضو شورای امنيت ھم باشند تامين بودجه اين ديوان از سوی کش
  ! .می شود

  

  منابع اطالع رساني
  

و منابع مختلف می توانند اطالع  آيين دادرسی سازمان ھا ١٠۴اساسنامه رم و ماده  ١۵براساس ماده 
ولی اغلب  .شدرسانی بکنند تا ديوان در خصوص نقض حقوق بشر منبع خوبی در اختيار داشته با

شکايت ھا جنبه سياسی ويا شخصی پيدا کرده است وآن زمان که در قالب سياسی مورد بررسی قرار 
ميگيرد ديگر نظريه ھای شخصی و گفتگو ھای راديو و تلويزيون دررای نھايی ديوان تاثير ندارد و 

سرود ھای «نظرھای شخصی ونظر کلی صدرنشينان شورای امنيت و تعيين کنندگان نظم جھانی بر
ھدف  کشور به دادگاه رسيدنچربيده و مثل مورد قذافی پيش از ديگر منابع  و» مندرج در بيانيه ھا!!

   .توپ و بمباران ھای ھوايی قرار می گيرد
  



که به جنايت ارتکابی در محدوده سرزمين  ٢٠٠۵پرونده جمھوری آفريقای مرکزی در ژانويه 
که به جمھوری آفريقای مرکزی قرار داشت در صالحيت دادگاه ھای سرزمين آفريقای مرکزی بود 

با وجود حضور ماده مربوط به رسيدگی صالحيت ديوان  .ديوان کيفری بين المللی ارجاع شده بود
دررسيدگی به اتھام معھذا بجای اينکه آنرا به دادگاه ھای ملی درخصوص قضيه ارجاع دھد به بررسی 

وقی منطبق نمی موضوع ادامه داده  و سپس تصميم به تعين تکليف گرفته است که با مفاد قانونی و حق
کسانی که می خواھند با بحث و خطابه و استدالل ھای کتبی که ھرگز از سوی دادستان ويا   .باشد

عوامل ديوان ديده نمی شود جلوی عملی را بگيرند سخت در اشتباه ھستند و اين خود نمونه ای از 
  .را نشان می دھد» انینظم جھ«خودسری و خودرايی ديوان در ارائه طريق به گردانندگان به اصطالح 

  

  درخواست شوراي امنيت: 
  

بنا به درخواست شورای امنيت سازمان ملل متحد می تواند تحقيق آغاز شود و اختيارات براساس فصل 
ھفتم منشور ملل متحد وضعيت ھايی که متضمن جرايم بسيار جدی وارتکاب جرم که صلح وحقوق بشر 

شورای امنيت به اين نتيجه از ارجاع اگر دادستان پس   .را تھديد ميکند به ديوان کيفری ارجاع گردد
برسدکه داليل کافی وجود ندارد مکلف است شورای امنيت را از تصميم خود با ذکر دليل توجيھی آگاه 

   .کند
  

بدنبال تصويب  ٢٠٠۵امنيت قضيه دارفور است که در سال از جمله موارد ارجاعی توسط شورای 
به دادستان ديوان کيفری بين المللی ارجاع شد وچون بحران دارفور با تبليغات  ١۵٩٣قطعنامه شماره 

ھمچنان ادامه داشت، ودو گروه شورشی  ٢٠٠٣وسروصدا ھای زياد ھمراه بود واين قضيه از سال 
ليبی ھم ھمين بود)) مورد  –مللی به آنھا لقب شورشی داده اند ((دقت کنيد حتا سازمان ھای بين ال

(ارتش آزاديبخش سودان و جنبش عدالت وبرابری) مسلح شده بودند به سفارش ھايی که دريافت کرده 
 .را نابود کردند از ساختار ھای بنيادين کشورشان بودند به تاسيسات دولتی حمله ور شدند و بسياری

» جنايت عليه بشريت«ه بود ماھيت قضيه را چون تحقيق بر مبنای ارتکاب جنايت در دارفور قيد شد
قضيه به ديوان  کشور ھای پرقدرت جھانی (!)  تشخيص داد و طبق سفارش ھای شورای امنيت واحيانا

وزير کشور » احمد ھارون« کيفری بين المللی ارجاع شد و ديوان بدون قيد و شرط دستور دستگيری
ديوان دستور بازداشت عمر البشير رييس  .ن را صادر کردفرمانده شبه نظاميا» علی قشيب«وقت و 

ھمه چيز غيرقانونی بود زيرا ھنوز پس از شش سال تعريف جامعی از  .جمھورسودان را نيز صادرکرد
  تعريف حقوقی خودرا بدست نياورده است. !!» جنايت عليه بشريت«

ونی جورج کول(درحاليکه اين مسئله در جريان بود عوامل سيا، در پوشش ھنرپيشه مشھور ھاليود،
George Clooney(  با پرواز ھای بسيار مشکوک وفرود در مزارع ويا بيابان ھا تسليحات الزم به
 اين ھنرپيشه بارھا خصوصی با آقای اوباما مالقات داشته و وضعيت سودان .شورشيان را فراھم کردند

در جنوب دارای منابع نفت بود بصورتی ناگوار تفکيک و که  سودان که نھايت اين .را شرح داده است
ساخته  ٢٠٠٧که در سال  Darfur Now  برای آگاھی بيشتر از اين جريان ھا به فيلم    .تجزيه شد

ظاھر برای جلوگيری از نسل کشی آمده اين فيلم نشان می دھد چطور شش نفر که در  .شد، نگاه کنيد
  .با حمل اسلحه به کشتار کمک می کنند پنھانی واند در کنار

اين موارد دليل برآن است که نقشه اصلی تجزيه سودان بوده است ودستيابی به منابع نفتی و ھمه 
   .ليغات ھمه سرپوش ھای حقوقی بوده اندشرايط ديگر و ارجاع به ديوان کيفری بين المللی وديگر تب



اساسنامه يادآور می شد مسئله شورشيان درون  ١٧درحاليکه دادستان می بايست براساس ماده 
سودان ارتباطی با نسل کشی وديگر موارد ندارد و نشان می داد تسليحاتی که منجر به نسل کشی می 

   .شد چطور به دست شورشيان می رسيد

   .ر ليبی و با رساندن تسليحات به شورشيان انجام شده استشبيه اين روش د

د اين سنت نادرست و غيرقانونی را می توانند در ھرجای ديگری بکار بندند و ارجاع دھند به مور
  مشابه. 

در ھيچ يک ازموارد ارجاع شده به ديوان کيفری بين المللی، کميته ھای حقيقت ياب ويا منابع بی طرف 
از کاری که انجام می شده است جلوگيری نکرده اند و ھمانند مورد درخواست محاکمه علی خامنه ای 

از مورد پشتيبانی چشم بسته ی و روش ھای پنھان پشت پرده آشنا نيستند بسياری که با جزييات سياس
کرده و در نتيجه يک مسئله حقوقی پيچيده برای کشورمان ايران را فراھم آورده اند که پاک کردن اين 

   .صورت مسئله بسيار ناگوار و نا پسند ھرگز ميسر نخواھد بود

شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ھايی عليه صالحيت ديوان کيفری بين المللی تصويب کرد که 
از تعقيب و محاکمه عوامل نيرو ھای حافظ صلح متعلق به دولت ھای غير عضو اساسنامه رم را که در 

و براساس اين  .عمليات حفظ صلح بوسنيا و ھرتزگوين شرکت کرده بودند بمدت يکسال جلوگيری کرد
ازان اين امر فقط برای حفاظت سرب .قطعنامه ھا شورا اين قطعنامه ھارا ھرسال تمديد کرده است

ولی قطعنامه طوری تنظيم شد که ديگر کشور ھای غير عضو اساسنامه نيز  .آمريکايی تدارک شده بود
واين سرپوشی بود به جنايت عليه بشريتی که  .شامل آن شدند تا جلوی دھان ھمه گرفته شده باشد

سربازان آمريکايی مرتکب شده بودند. سربازان و عوامل آمريکايی و ھم پيمانان آمريکا در حمله به 
افغانستان و عراق ھم ھمين جنايت ھارا مرتکب شده اند ولی کسی قادر به شکايت نيست وگذشته از آن 

 که اختيارش در دست صاحبان اصلی شورای امنيت است.قطعنامه ھای مانع بزرگی است 

اين نمونه ھم نشان ميدھد چطور ديوان کيفری بين المللی يک ابزار در دست حاکمان شورای امنيت 
   .انه آنھا تنظيم شده استبرای بھره برداری ھای سلطه جوي

کسانی که اين نيرنگ ھارا ناديده گرفته در دام گروھی نا آشنا به امور حقوقی وحقه بازی ھای سياسی 
می افتند جز خريدن ننگ برای کشور و بی آبرويی برای خودشان با وجود ھرنوع تفسير و رنگ و آب 

  .تلويزيونی، گفتگو، يا صدور بيانيه بھره ای نمی برند

  

   
ديوان کيفری را در فايل پيوست که از تارنمای رسمی ديوان بين المللی برداشته شده نگاه  مشخصات و ماھيت اساسنامه

  کنيد. متن فرانسه و اسپانيايی نيز در آنجا ھست ولی متنن پارسی در دسترس نبود. 


