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  المللي مانعي براي دستيابي به صلح هستند؟ آيا دادگاههاي كيفري بين

  گرايي سياسي گرايي قضايي با واقع تطبيق آرمان

  

  

  ∗پيام اخوان
  

  چكيده
  

در كه هنوز  رهبران سياسي پيگرداين است كه  جهاني  در حكومتيالملل بينكيفري عدالت  تأثيرچالش اساسي در 

در حالي كه . كند ميتر  طوالنيفجايع را  ه و بنابراينبودصلح دستيابي به  در راه  بازدارندهيعاملهستند قدرت 

اثبات اين از  »سياسيگرايان  واقع«، استاعتنا  بينسبت به اين پيچيدگيها و اشكاالت اغلب » قضايي گرايان آرمان«

 در المللي بين دادگاه كيفري تأثير. ند  قاصرباشند يثبات مصلح و دستيابي به  براي  مانعي در حقيقتدادگاههاامر كه 

به نه تنها مانعي براي دستيابي به صلح نيست بلكه سه مورد اخير در آفريقا بيانگر اين است كه مداخله قضايي 

  .قابل اجرا نباشددادگاهها  بازداشت هايقرار حتي اگر ،كند  ميجلوگيري از فجايع كمك

   

                                                           
و بورسيه ارشد سابق ] McGill University[گيل  الملل دانشگاه مك پروفسور حقوق بين) دكتراي حقوق از دانشگاه هاروارد(پيام اخوان  ∗

الملل و  ايشان به طور مبسوطي در زمينه حقوق كيفري بين. ق دانشگاه تورنتو استدانشكده حقوق دانشگاه ييل و استاد ميهمان برجسته ساب
 Beyond[» كند؟ المللي از فجايع آينده پيشگيري مي آيا عدالت كيفري بين: مافوق مصونيت«حقوق بشر نگارش كرده است، از آن جمله 

Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?[7.  ، ص95الملل آمريكا، شماره  ، ژورنال حقوق بين 
انتخاب » مهمترين مقاله منتشر شده در مطالعات حقوقي معاصر«المللي حقوق و تئوري حقوقي به عنوان  ، كه توسط كتابخانه بين)2001(

» كشي مان ملل در زمينه جلوگيري از نسلگزارش در زمينه عملكرد دفتر مشاور ويژه دبير كل ساز«ايشان همچنين نويسنده . شده است
]Report on the Work of the Office of the Special Advisor of the United Nations Secretary-General on the Prevention of 

Genocide) [2005(كشي  ، رئيس كنفرانس جهاني پيشگيري از نسل)بزرگ چالش: كشي كننده فيلم مستند نسل ، و تهيه)2007 
]Genos.Cide: The Great Challenge) [2009 (المللي يوگسالوي  آقاي اخوان اولين مشاور حقوقي دادستان دادگاه كيفري بين. باشد مي

المللي عدالت، دادگاه كيفري  بود و به عنوان مشاور در چندين پرونده مهم در برابر دادگاه بين) 1994-2000(سابق و روآندا در الهه 
، تيمور ]Cambodia[، كامبدويا ]Croatia[، كروتيا ]Bosnia[ايشان در بوسني . لي، و دادگاه اروپايي حقوق بشر حضور داشته استالمل بين

با سازمان ملل همكاري كرده و كار او در زمينه مسئوليت پذيري براي ] Rwanda[، و روآندا ]Guatemala[، گواتماال ]Timor Leste[لسته 
 توسط فوروم اقتصاد 2005آقاي اخوان در سال .  مركز اسناد حقوق بشر ايران در نيويورك تايمز آورده شده استفجايع، شامل تأسيس

 از سوي فرماندار كانادا به عنوان مدير مركز 2007انتخاب شد و در سال ] Young Global Leader[جهانيبه عنوان رهبر جوان جهان 
  .المللي حقوق بشر و دموكراسي منصوب شد بين

در تهيه اين مقاله ] Julia Turvey[و جوليا تروي ] Erin Morgan[، ارين مورگان ]Philipp Kastner[نويسنده از مساعدت فيليپ كستنر 
 .كند قدرداني مي
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   مقدمه.1
 اين جرايم با عدم مجازات. وجود داردارزش ذاتي  جمعي دستهد مسئول فجايع افراپيگرد در رسد كه   ميبه نظر

اين فجايع به پايان دادن از طريق پيگيري صلح  ،با اين وجود. عدالت مغايرت داردفطري مفهوم دريافت باطني ما از 

ين است كه آيا در شرايط امسئله  .باشد ميذاتي  ارزش برابر با اين ي اهميتداراي كه همچنان به وقوع مي پيوندند،

 از  آنان بازدارنده براي خاتمه جنگ يا كنار كشيدني عاملتواند مي  رهبران فجايع دسته جمعيپيگرد احتمال ،خاص

دالت كه كوركورانه در جستجوي عساده » گرايي قضايي نآرما« هايكاريكاتور اين بحث و مناظره در. شود  قدرت

 متجسم شده در جستجوي صلح استقدرتمداران راضي نگاه داشتن كه از طريق بدگمان » ي سياسگرايي واقع«است و 

كه موارد بسياري با توجه به  اما باشد، مينامرتبط  برگندر دادگاه نور» عدالت فاتح« با مفهوم عمدتاًاين بحث . است

 امري  فجايع خاتمه دهدكند كه از طريق مذاكره و نه از طريق مداخله نظامي به  مي تالشالمللي بينجامعه  هامروز

 بر عليه فجايع شديد اقداماتكنوني اغلب جانشين دادگاههاي توان گفت كه   ميحتي .شود محسوب ميبااهميت 

مانعي  اين است كه آنها المللي بينهاي كيفري دادگاهدر پرتوي چنين واقعيتي، انتقاد اساسي عليه .  هستندجمعي دسته

فرض بر اين است كه رهبراني كه با تهديد . ندنك مي تر طوالني بنابراين فجايع را واند   صلحدستيابي به توافقاتدر 

كه   در حالي، در قدرت باقي بمانندتاكنند كشمكشها را طوالني  رو به رو هستند بيشتر احتمال دارد كه قانوني پيگرد

 تدريجي بقاي ،اختصاصيهاي دادگاه غير از. باشد  مي براي خاتمه دادن به فجايعيمصونيت دادن به آنها عامل تشويق

مند و  ارتباطي نظام» صلح در برابر عدالت« موسوم بهي بحثبه ) ICC (المللي بينعدالت جهاني از طريق دادگاه كيفري 

   . حكومت جهاني داده است باسيستماتيك

آورد و سپس   ميا فراهم در پيشگيري از فجايع رالمللي بين عدالت كيفري تعيين نقشبراي  كلي يچهارچوباين مقاله 

 كنند  ثابت مياين موارد. دهد  ميمورد ارزيابي قراررا اخير كشمكش  در سه المللي بيندادگاه كيفري بالواسطه تأثير 

ها محاسبات سود و زيان در استفاده از فجايع به عنوان دادگاه عدالت جهاني،  تدريجياز روند يوسيعترمفهوم در كه 

 ساحل عاجدر مورد . دهند ميولي دور از دسترس تغيير ا عواقب و پيامدهاي غالباً ظريف را بقدرت اعمال وسيله 

]Côte d’Ivoire [ جنگ داخل افزايش  موجب پيشگيري از المللي بين توسط دادگاه كيفري اتتحقيقانجام صرف تهديد

 شورشيان براي رهبران ملليال بيندادگاه كيفري   قرارهاي بازداشت.، گرديدشد مي كه از سوي دولت تحريك وميق

 در  راشورشيانهاي پناهگاه ، سودان، آنكشور همسايه سبب شد تا  بودنددر اوگاندا جمعي دستهمسئول فجايع كه 

تدابير ديپلماتيك  . داده شود خاتمه در اوگاندااندازبر  داخلي خانمان به جنگ در نتيجه بين ببرد و  ازداخل خاك خود

 ثابت كردشكل گرفت  در سودان به تعقيب قرارهاي بازداشت دادگاه كيفري بين المللي و اختالفات سياسي داخلي

اين درحالي بود كه سازمان ملل تمايل كمي براي مداخله دادگاه كيفري بين المللي  .كه كار دادگاه ها بي تاثير نيست

  . در امور سودان نشان مي داد
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   معاصر )زعاتمنا (كشمكشهايدر برابر عدالت و صلح بحث . 2
از در مورد مصونيت با نيروهاي متحد  مذاكره در موقعيترهبران نازي با تسليم غيرمشروط و تسخير نظامي آلمان، 

اي از عدالت فاتح بود نيازي براي ايجاد تعادل ميان ضرورتهاي صلح و   كه نمونهنورنبرگ در دادگاه. بودندمجازات ن

در خاتمه  . شرايط مشابهي وجود داشتهاي توكيودادگاهژاپني در برابر  رهبران محاكمهدر . عدالت وجود نداشت

 نفرماندهادادرسي رعايت تشريفات كامل  براي اعدام بدون فراخوانجنگي كه جان ميليونها نفر را گرفت و در ميان 

  .شد  ميتلقيبخشندگي اعالي تجلي ، عدالت كيفري به عنوان مغلوب

 مدل جديدي از عدالت جهاني شكل 1993در سال ) ICTY( يوگسالوي سابق ليالمل بين كيفري ادگاهبا تأسيس د

 اخالقي يك ضرورت ي پليداعمال مجازات رهبران مسئول چنين ،»پاكسازي قومي« مدارك با آشكار شدن. گرفت

 كه - بران قرارداد صلح با همين رهپذيرش مجبور به المللي بين جامعه ،به مداخلهوجود عدم تمايل  با اما. شدمحسوب 

بعد اي كه  سابقه بيشرايط .  خاتمه دهدشده بود تا به درگيريهاي نظامي كه منجر به فجايعشد،  - بودندهنوز در قدرت 

بحث  به  بوجود آمد،و خاتمه جنگ بوسني 1995در سال ] Dayton Peace Accords[صلح دايتون پيمانهاي از عقد 

 المللي بين كيفري ادگاهد عدالتبا ايجاد الگوي  1. دامن زدنالدر صفحات اين ژورصلح و عدالت رابطه معروف 

 سناريوي اجراي شرايطي كهدر كه   آيد مي اين بحث به ميان، آن تا به امروز تكرار و) ICTY(يوگسالوي سابق 

  . غيرممكن است چه بايد كردعدالت فاتح

 1994است كه در سال ) ICTR(ندا آ روالمللي بين كيفري دادگاهبرگ، رنالگوي عدالت پس از نو از استثنايك مورد 

] Rwandese Patriotic Front (RPF)[ندا به رهبري توتسيها آ رو ميهنيكشان توسط جبهه شكست نظامي نسلپس از 

به ] Hutu[ هوتو شورشيان افراطي .يرمشروط نبود مورد يك تسليم غ آلمان نازي، اينخالفبر. نمودبه كار آغاز 

   از سالشود  گفته ميادامه دادند و شد  ميناميده ] Zaïre [زئيركه در آن زمان مناطقي  روآندا از حمله به دولت جديد

سرايت نمود تاكنون ] Democratic Republic of Congo (DRC)[كه خشونتها به جمهوري تازه تأسيس كنگو 1998

 تالش كه عمدتاً درروآندا  كشي نسلرهبران  با اين حال. اند ليون نفر جان خود را از دست دادهيبيش از سه تا چهار م

 المللي بيندادگاه كيفري  بهو براي محاكمه دستگير در نهايت بودند كشورهاي مختلف براي كسب پناهندگي در 

) ICTY( يوگسالوي سابق المللي بين كيفري دادگاهالگوي عدالت جهاني كه با .  تحويل داده شدند)ICTR(روآندا 

 دادگاه و همچنين امبديا و كالنكا، تيمور لسته مان ملل در سريساز) ملي و بين المللي( تركيبيهاي دادگاهآغاز شد با 

از ميزاني از هنوز محكوم در شرايطي كه رهبران  هادادگاه در تمام اين موارد. ادامه يافت) ICC (المللي بينكيفري 

. شده استتثبيت برگ به طور روزافزوني رن نومدل دادگاههاي پس ازاين . بودند فعاليت داشتندقدرت برخوردار 

ي ها هكيفري عراق، نمونعالي  دادگاه صدام حسين در برابر محاكمه سوابق وحشتناكي نظيرخوب يا بد و صرفنظر از 

را ها ادگاهد المللي بين جامعه ،از بوسني تا روآندا تا دارفور. در جهان معاصر وجود دارد عدالت فاتحكمي از بسيار 

                                                           
 The Yugoslav Tribunal at a[قرارداد صلح دايتون و پس از آن : نگاه كنيد به پيام اخوان، دادگاه يوگسالوي سابق بر سر دوراهي 1

Crossroads: The Dayton Peace Agreement and beyond[ نام  ؛ بي)1996 (259. ، ص18، فصلنامه حقوق بشر، شماره]Anonymous[ ،

 ).1996 (249. ، ص18، فصلنامه حقوق بشر، شماره ]Human Rights in Peace Negotiations[حقوق بشر در مذاكرات صلح 
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 به كار جمعي دسته افراد غيرنظامي در برابر كشتار  از براي حمايتتدابير شديد جانشينمكمل بلكه به عنوان نه  بيشتر

  .گرفته است

 هيچ المللي بين جامعه كهشرايطي  روزنه اميد درتنها  و خطاناپذير به عنوان نهادهاياين دادگاهها  محبوبيتاز  همزمان

فايده كه به جاي  و بيمحدود  تأسيسات قضاييبه عنوان  تدريجاً  و كاسته شد،شتندانظامي  تمايلي براي مداخله

گرايي  گذشت از دوره آرمان با 2.گرفتند  مورد انتقاد قرارشوند تر شدن اوضاع مي پيشگيري از فجايع موجب وخيم

و در السالوادر و حلهاي محلي نظير عف راهتدابير و مطرح شده است كه اي  به طور فزاينده  اين استدالل،قضايي

هرگاه  و 3» خواهند بود بيشتر موثررفتارها در جلوگيري از سوءزماني كه به روش درست اعمال شوند «موزامبيك 

المللي به   بينپيگردنتايج بهتري در مقايسه با   همراه گردد،  و آشتي كميسيونهاي حقيقت و مصالحهاين راهكارها با

آميز از  آفريقاي جنوبي براي گذار مسالمتو آشتي و مصالحه حقيقت ون  كميسي در اين خصوص،4.دهند دست مي

    .شده استواقع تمجيد و تحسين به ويژه مورد آپارتايد به يك دموكراسي چندنژادي 

اين بحث بايد . خود گرفته استه  ابعاد منظم و وسيعتري ب»صلح در برابر عدالت«با توجه به آنچه گفته شد، بحث 

ند و پيگيري عدالت با ضرورت ا  كه رهبران مسئول فجايع در قدرتموارديي تدريجي دادگاهها در درباره علل بقا

ها بايد  كه در كدام زمينهشود  مطرح مي سوال  اينبنابراين. كند، پاسخ ارائه كند ميآميز و صلح رقابت  گذار مسالمت

ر پيشگيري از فجايع آينده پرداخت؟ صرفنظر از به ارزيابي روابط متقابل دادگاهها با مذاكرات صلح و تأثير آنها د

توان تاثير تجارب تاسيسات قضايي نظير دادگاه  ميگرايان سياسي، چگونه  گرايان قضايي و واقع ادعاهاي آرمان

  ؟ كردپذيري به عنوان جزئي از حكومت جهاني ارزيابي  المللي كيفري را در بحث پيچيده مسئوليت بين

  

   عمومي و صلحبازدارندگيها، هادگاد: جهانيزمينه . 3

  وجود دارد؟محاسبه سود و زيان   گناهكار اصليموردآيا در . الف

                                                           
آنها بيليونها دالر را بر «اند با اين استدالل كه در كنار موارد ديگر  المللي انتقاد كرده گاههاي كيفري بينبعضي از تحليلگران شديداً از داد 2

نگاه كنيد به . گيرند هاي قربانياني كه مدعي نمايندگي آنها هستند را ناديده مي دهند، در پيشبرد حقوق بشر ناموفق هستند و خواسته باد مي

. ، ص2006آپريل /، مارچ]Think Again: International Courts[المللي  بين دادگاههاي: ، بررسي دوباره]HELENA COBBAN[هلنا كوبان 

22. 
اصول و فلسفه عملي در استراتژي عدالت : ، آزمايش و خطا]Jack Snyder & Leslie Vinjamuri[جك اسنايدر و لزلي وينجاموري  3

 .6 و 5. ، صص2003-2004، زمستان ]Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies on international Justice[المللي  بين
 ?AMNESTY AFTER ATROCITY[كشي و جرايم جنگي  ، عفو پس از فجايع؟ التيام ملل پس از نسل]HELENA COBBAN[هلنا كوبان  4

HEALING NATIONS AFTER GENOCIDE AND WAR CRIMES[براي بحث كلي بيشتر در مورد كميسيونهاي حقيقت ).2007 (194. ، ص 

]truth commissions [تپرمن . نگاه كنيد به جاناتان د]Jonathan D. Tepperman[ حقيقت و عواقب ،]Truth and Consequences[ امور ،

 .128. ، ص2002آپريل /، مارچ]. Foreign Aff[خارجه 
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توان به مصالحه و  مي از آن جمله  كهشده استبرده  وجود دادگاهها از ضروريات اخالقي فراواني نام هبراي توجي

اين ضروريات اخالقي معموالً براي . انفصال سمبلك با گذشته اشاره كردو آشتي ملي، ابرام به آالم قربانيان، 

 عملكرد نه چندان مشخص ،در استدالل مفيد بودن دادگاههاد، اما در نباش ميجلوگيري از وقوع مجدد فجايع مفيد 

توان  ميچگونه اما  . قلمداد شده استدليل اصلي حمايت از آنها، محاكمه متهماناز طريق  دادگاهها »بازدارندگي«

ني نظير بازدارندگي را در چهارچوب مقتضيات آني اوضاع محلي كه درگير كشمكشهاي ضروريات اخالقي جها

 داخلي براي مجازات مجرمانمحلي و  اتتوجيههم آشتي داد؟  اند، تعريف كرد و با سيمسلحانه و يا در حال گذار سيا

 در حالي كه. وند زده شوندپي جمعي دستهفجايع  موقعيت باسطحي  به طور دنتوان  نمي- نظري استمبهم و  كه خود -

از  ظير بازدارندگينسودمندي اهداف ، است كننده مجاب از نظر اخالقي 5»گناهكار اصلي«تالفي و مجازات براي 

 حس تنفر و انزجار كشي نسلانگيزه كه از آنجايي كه كنند استدالل بعضي ممكن است . نامشخص هستند ظاهراً فجايع

كه مبناي   اعمال خودمحاسبه سود و زيان به  كه مرتكبين اين جناياتعقالنياشت فرض و پند ،باشد  ميبدويانه است

باور رسد كه عقيده و  به نظر ميحتي  6.كشد مي به چالش  را بپردازند،باشند ميتئوريهاي مدرن بازدارنگي 

  به كه قضايي،دروناجتماعي جرم از طريق  -تربيتي  بدنام كردن،نمونه براي - »پيشگيري عمومي«پذيرتر  انعطاف

 را تجلي شجاعت و جمعي دستهكه كشتار  كشي نسل معيوببا اصول اخالقي  -انجامد   ميتقويت هميشگي قانونمندي

از خصايص انساني آنچنان ما با جوامعي سر و كار داريم كه قربانيان مورد هدف . باشد  ميدر تضادداند  ميافتخارآميز 

. بود» سوسك«يا » حشرات موذي«ن آنها برابر با خالص شدن از هجوم محروم شده بودند كه كشتبه طور كامل 

 هاي انگيزه كه در اين امر است توانايي آنهادر  از آلمان نازي تا روآندا كشي نسلانحراف و موفقيت ايدئولوژيهاي 

 به  رفتار ستودني به راناپذير  قساوت توصيفآورند و ميهاي پليد خود در  ضي خواستهتانساني را به مقرفيع و عالي 

 دريدن شكمدر نظر داشت كه اگر يك فرد قادر به بايد اين واقعيت را  .كنند مي تبديل »وارستگي«و » تطهير« منزله

 با ، آيا اوهستندمتعلق » غلط« صرفاً به دليل اينكه آنها به نژاد ، باشدكودكانبه يك زن باردار و يا دستور به تجاوز 

در چنين شرايط نابهنجار و  پيگرد قرار گيرد درنگ خواهد كرد؟  تحتاست با اين عملش ممكن  كهبه اين امر توجه

  كمك كند؟پيشگيري از فجايع  بهتواند   ميغيرعادي، چگونه تهديد موثق و معتبر مجازات

  بستگي به توانايي وعمدتاً  از فجايعبازدارندگيآرزو و هدف «چنين كنند كه   ميطرفداران عدالت جهاني تأكيد

 كه در حالي كه كنند مي سايرين به اين امر اشاره 7».آنها دارداز تمايل دولتهاي قدرتمند به حمايت و پشتيباني 

 اما ...كند  ميجلوگيري  جرايم جنگي از وقوع فجايع آينده پيگرد متهمان به ارتكاب ثابت كرد كه غيرممكن است«

، ]Pol Pot[نظير پل پات دهند تعلل در پيگرد افرادي  ميشان نمدارك و شواهد ارائه شده در دادگاههاي اخير قوياً 

ر لييداك دوا ، و پاپا]Augusto Pinochet[، آگوستا پينوشه ]Saddam Hussein[، صدام حسين ]Idi Amin[ايدي امين 

                                                           
 ).ORIGINS OF TOTALITARIANSISM) [1951[»  منشاء ديكتاتوريعلل و«در ] Hannah Arendt[نا آرندت حتعبير  5
 .2زيرنويس . ، رك]Think Again[، بررسي دوباره ]COBBAN[براي مثال نگاه كنيد به كوبان  6
، ]Darfur and the Limits of Legal Deterrence[، دارفور و محدوديتهاي بازدارندگي قانوني ]Kenneth A. Rodman[رادمن . كنت اي 7

 ).2008 (560 و 529. ، صص30فصلنامه حقوق بشر، شماره 



 6

]Papa Doc Duvalier[ مان  ه8».كشي بزنند بدون هراس از محاكمه دست به نسلكرد كه تشويق ، صربها و هوتوها را

توانند به   مي، دادگاههادر مورد اين استدالل كه با اجراي موثر ممكن است طور كه در ادامه توضيح داده خواهد شد

با اين وجود بدون درك . وجود داشته باشدذاتي  ارزش  قدرت و مشروعيت كمك كنندمحدودهتغيير طوالني مدت 

چگونه تهديد  اينكه  مورددرتوضيح كافي   نمي توانندي، اين توجيهات به ظاهر محوركشي نسل ويژه خشونت ساختار

  .است ارائه كنندار ذگتأثير گناهكار اصليتواند در رفتار و اعمال   ميموثق به مجازات

 بر عهده طرفداران عدالت  اين ادعاوال مقدماتي اين است كه چرا بار اثباتبررسي بحث صلح در مقابل عدالت، سدر 

 الزمه توجيه دادگاههاست يا ،صلحايجاد تأثير مثبت بر  است، آيا  باارزش هدف اخالقيك يتالفي و كيفراگر . است

 دقت از فجايع از ش بازدارندگي سنجكرد كه ارزيابي و؟ آيا الزم است كه سعي نامشخص استاينكه اين تأثير 

  علمي از دقتآشكاراًه  امري كحداقل ميزان الزم براي اثبات ؟شوند رياضي برخوردار باشد تا افراد شكاك قانع

 تجربه توان با استفاده از  ميبه جرأت آنچه كه همان طور كه در ادامه خواهد آمد، ؟ بايد باشدچقدربرخوردار نيست 

 بايد دادستانو تدبير بنياد گفت اين است كه در حالي كه بصيرت  نوالمللي بينسيستم دادگاه كيفري در مورد كوتاه 

كه دادگاهها مانعي در برهان  مدارك كمي در حمايت از اين ، به كار گرفته شودداگانه جپيچيدگيهاي هر مورددر 

در مقابل، شواهدي .  هستند وجود داردهاراه ايجاد صلح، چه در مذاكرات و چه در ايجاد صلح پس از وقوع كشمكش

لب موجب شكست كشي كه رياكاري آشكارشان اغ  و محاكمه رهبران نسلوجود دارد كه صرف تهديد به تعقيب

  . است بودهدر ايجاد ثبات موثر، باشد ميسر نميحسن نيت كه بدون مذاكرات صلح 

اي هستند كه در   بازيگران منطقي،كشان رحم و نسل طلبان بي بايد اذعان كرد كه مشكل است تصور كنيم كه جنگ

ان براي كاربرد خشونت براي ادامه كنند و رفتار خود را با معيار سود و زي ميتجزيه و تحليل خود عقالني برخورد 

 وسوسه وجود دارد كه از اين رهبران تصوير يكاين با اين وجود، . گيرند ميبه ارزيابي قدرت و ترس از محاكمه 

  حتي اگر، خردگراييگرمالمتديد اين . طلبي ازلي آنها غير قابل اشباع است بسازند نيروي مرموز اهريمني كه قدرت

 جمعي  فجايع دسته در محاسبات سياسي نحوهدر  بايد دهد،پوششبدوي نيز  هويت متناقض درك در قالبخود را 

 قاطعانه گناهكارقضايي در تشخيص محدوديتهاي  از بررسي گرايان قضايي همان طور كه آرمان. گو باشدپاسخ

اي در  ذير انزجار قبيلهناپ گرايان سياسي اغلب كشمكشهاي سياسي را به عنوان طغيان اجتناب واقعند، نك ميپوشي  چشم

دهي و قوام  تاثير نخبگان سياسي را در شكل از هويت، باورانه ذاتاين ديدگاه . دهند سرزمينهاي خارجي جلوه مي

كشي طغيان  سياست نسل. كند مياستفاده و تحكيم قدرت دستيازي به عنوان وسيله از آن و گيرد  ميهويت قومي نايده 

 تدارك و  وآوري منابع، سازماندهي موثر و جمعنتيجه رهبري قوي و واحد، بلكه ، اي نيست خودجوش انزجار قبيله

باشد  مي فجايع ومحركه نفرت را كه اين منطق سياسي هويت متجانس نمادهاي . باشد مي  ريزي قابل توجه برنامه

 از ساختار بخشيدر د كه نده مياين واقعيات نشان . ديد روآندا و دارفور ، يوگسالوي سابق،آلمان نازيتوان در  مي
                                                           

جون /، مي]Forei gn Pol’y[، سياست خارجه ]Jostling Over Justice[، رقابت بر سر عدالت ]Michael P. Scharf[شارف . مايكل پ 8

 David[گاه كنيد به ديويد ويپمن المللي در خصوص بازدارندگي، ن براي مطالعه در مورد نقش عدالت كيفري بين. 7 و 6. ، صص2006

Wippman[ ،»المللي فجايع، بازدارندگي و محدوديتهاي عدالت بين «]Atrocities, Deterrence, and the Limits of International Justice[ ،

  ).1999 (473. ، ص].Fordham Int’l L.J[الملل فردهام  ژورنال حقوق بين
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توان گفت كه  ميرو،  اين از. ، هرچند كه تبارزات آن بدويانه باشدكشي، محاسبه سود و زيان وجود دارد نسل

رفتار سياسي رهبران  گرايي سياسي تاثيرات بالقوه دادگاهها بر كشي تحت عنوان واقع  خشونت نسلنآرمانيزه كرد

  .گيرد مي ناديده  رااين فجايع

  

  عدالت و ظرافتهاي يچيدگيهاپ. ب
از طريق ايجاد محدوده ها پيچيدگيهاي كشمكشناديده گرفتن به  قضايي انگراي آرمان ، سياسيانگراي واقعبر خالف 

  رويها برادگاه دبالواسطه  مستقيم وأثيرتتوان  نمي . تمايل دارنديابد ميكه در آن عدالت تحقق سياسي مجازي صلح 

 بر  ي تدريجيتأثيركه دادگاهها صرفاً به اين دليل را خودكامه در شرايط معين قدرت  سليم تياي صلح ها هتوافقنام

به غير حلهايي  راهيا توافق سياسي ممكن است ، در شرايط خاص. د ناديده گرفتنروي بازدارندگي و صلح جهاني دار

بعضي بر اين باور هستند كه  9.دورزيتوان از آنها امتناع   نميباشند كه به راحتياز پيگرد مرتكبين جرايم ضروري 

 دادگاههاعالوه بر اين حتي مخالفين . تر است بااهميتدالت تأثير بازدارندگي ع هرگونه از نجات انسانها ه بفوري نياز

بينانه  پذيري واقع هاي رفيع مسئوليت اي ممكن است اين امر كه ايده كنند كه قدرت تا اندازه مياين امر را تصديق هم 

 از  مصونيت،شوند ميكنار گذاشته  كه رهبران متهم از قدرت عدالت فاتحدر غياب . د يا خير را ديكته كندهستن

 يا درگيريها  دادن بهمذاكرات و خاتمه براي انجام بهترين روشممكن است با رهبران  و حتي تقسيم قدرت مجازات

در قدرت قاطعانه به صورت عوامفريبانه و طلبان  تا زماني كه روساي دولت يا جنگ .باشدقدرت خودكامه حذف 

 همان -  را فراهم آوردبه خارج از كشورمسافرت   دردردسرموجبات هستند كيفرخواست دادگاه ممكن است صرفاً 

 در مورد سفرهايش بهجمهور سودان،  رئيسبشير، المللي عليه  عليرغم قرار بازداشت دادگاه كيفري بينطور كه 

با كنند كه   ميبعضي اضافه. طور كامل اعمال نشودحتي اگر اين محدوديت به  -يرفت كشورهاي معيني صورت پذ

رهبراني كه موجبات تقويت  ي ممكن است در عملالملل بين يي، انزواكش نسل مطرودستيزي يا  بيگانهطبيعت توجه به 

بنابراين  10. باشددنرآو ميه ارمغان را ب ترس و نفرت به جاي ترويج آزادي و خوشبختي براي شهروندان خود،

از طرز فكر  كه  در ميان طرفدارانش ممكن است حتي او راپرستي مدعي وطن داراي كريسما يا يكيفرخواست رهبر

  .شهيد كندمبدل به ، اند  اشباع شده»آنها«در برابر » ما«

لح با آنها روبرو يان قضايي اغلب از پيچيدگيهايي كه دادگاهها در مذاكرات و ايجاد صگرا آرمانپروژه آرماني 

ي الملل بينعدالت كيفري . بگيرندانتخاب توافق سياسي تصميم به ساير بازيگران صحنه  حتي اگر باشد ميل هستند غاف

عالوه بر اين .  سياسي مشكلي را انجام دهندهايبايد انتخابطرف چندين كه در آن كند   ميعملاي  پيچيدهدر شرايط 

                                                           
، ]Darryl Robinson[دن استثنا در خصوص تعقيب در شرايط خاص، نگاه كنيد به داريل رابينسون براي بحث در مورد ضروريت قائل ش 9

 Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth[المللي  عفو، كميسيونهاي حقيقت و دادگاه كيفري بين: در خدمت منافع عدالت

Commissions and the International Criminal Court[،الملل اروپا   ژورنال حقوق بين]Eur. J. Int’l L.[ 493 و 481. ، صص14، شماره 

)2003.( 
 .شود جمهور بشير در سودان كه در زير آورده مي در اين خصوص نگاه كنيد به بحث در خصوص كيفرخواست رئيس 10



 8

 عواقب سياسي هر روتين و تصميمات دادستاني هموارهتحقيقات به ظا برخورد كند ي غيرسياسقوياًًحتي اگر دادستان 

كه بر خالف سيستمهاي قضايي داخلي . توان به راحتي آنها را ناديده گرفت ميداشت كه نخواهد بيني  غير قابل پيش

يد در اين زمينه  باضرورتاً يالملل بين، سيستمهاي قضايي ترديدي نيست  نظير قتل يا تجاوز معموالًي جرايمپيگرددر 

رار بازداشت، هزينه و مدت  تحقيقات و قموانعجرايم، و كثرت  تنوع ابتركيب چنين عواملي  .كنندگيري  تصميم

از «سازد كه به سادگي   مياين امر را مشكلتعداد معدودي از مرتكبين، پيگرد  و توانايي دادگاهها براي دادگاه

 كساني است پيگردي الملل بينسياست دادگاه كيفري  .كردبايد اعالم جرم  كسي  چهكه عليه» مدارك نتيجه گرفت

كند   ميآيا اين امر به طور ضمني داللت بر اين امر 11.»ندباش  ميدارابيشترين مسئوليت را «المللي  در جرايم بينكه 

هاي  نقشهبا » جالدان موافق «پس؟ تحت پيگرد قرار بگيرندكه فقط فرماندهاني كه از رده معيني باالتر هستند بايد 

  آشكارا كمتر مسئول است؟» ماهي كوچك«به اصطالح ؟ آيا چهچنين فرماندهاني مجرمانه 

 روي ثبات  براين مشكالت با تأثيري كه اين انتخابهادر مذاكرات صلح، همچنين در ايجاد صلح پس از كشمكش، 

صدور تحقيقات، انجام بايد در كنند كه   مي استداللبعضي. دنشو  ميتر  وخيمدارند نظامي و مصالحه و آشتي ملي

دادگاهها در نتايج وجود داشته باشد تا اطمينان حاصل شود كه » تناوب« و صدور قرار بازداشت كيفرخواست

 را كه موظف  تأسيسات قضاييسايرين مدعي هستند كه چنين مالحظاتي اين. كنند ميآميز كشمكش مانع ايجاد ن صلح

نيست بلكه دادن ت يمصونامر مسئله اين  در هر صورت، 12.كند  ميطرف هستند را سياسي منصفانه و بيت به ارائه عدال

ي الملل بيندادگاه كيفري  )DRC(در مورد جمهوري دموكراتيك كنگو براي مثال  .باشد دقيق ميزمانبندي مسئله 

جمعي ارتكاب يافته   آنجا هم فجايع دستهكه در] Kivu[به جاي شمال و جنوب كيوو  ابتدائاً تمركز در تحقيقاتش را

حضور نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در منطقه ايتوري جمهوري  . قرار داد]Ituri[روي استان ايتوري بود بر 

عالوه بر اين .  فراهم آورد رامحليزيادي امنيت الزم براي انجام تحقيقات تا حد ) MONUC(دموكراتيك كنگو 

كه دادگاه كيفري ) DRC (جمهوري دموكراتيك كنگوقابل توجهي با دولت پيوند  ]Ituri[شورشيان ايتوري 

  بود و متفاوت] Kivus[ كيووس ردشرايط در مو 13.نداشتندبود وابسته به آن براي همكاري قضايي ) ICC(المللي  بين

                                                           
 Paper[ضوعاتي كه پيش روي دادستان قرار دارد ، مقاله در خصوص تعدادي از مو)ICC-OTP(المللي  دفتر دادستان، دادگاه كيفري بين 11

on Some Policy Issues Before the Office of the Prosecutor[ ،) قابل دسترسي در)2003سپتامبر ، :
pdf.03_9OcampoPolicyPaper/docs/org.amicc.www://http. 

 
. المللي با مذاكرات صلح را شديداٌ محكوم كرده است المللي استراتژي تبعيت تصميمات دادگاه كيفري بين دادستان دادگاه كيفري بين 12

المللي، موضوع اصلي مورد توجه در كنفرانس دانشكده  ، دادستان كل، دادگاه كيفري بين]Luis Moreno-Ocampo[ اكامپو -لوئيس مورنو

 Keynote address at te Yale Law School Conference: The Pursuit of[مورد دارفور : المللي يب عدالت كيفري بينتعق: حقوق ييل

International Criminal Justice: The Case of Darfur) [6 قابل دسترسي در)2009 فوريه ،: 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/F04CB063-1C1E-463E-B8FB-5ECE07FB1E0/279792/090206_ProsecutorskeynoteaddressinYale.pdf.  
حتي ماتيو نگاجلو چواي . اخيراً مقامات كنگو همچنين شورشيان سابق را كه پيوند نزديكتري با دولت داشتند را دستگير كردند 13

]Mathieu Ngudjolo Chui [المللي شد تا به عنوان   كيفري بينپس از دستگيري توسط مقامات جمهوري دموكراتيك كنگو تسليم دادگاه

، ]Press Release[نگاه كنيد به اطالعيه مطبوعاتي . سرهنگ نيروهاي مسلح ملي جمهوري دموكراتيك كنگو مورد بازجويي قرار گيرد



 9

گيري  در تصميمد دادستان  چگونه باي14.مواجه شدقابل توجهي با موانع و محظورات المللي  بينتحقيقات دادگاه كيفري 

در حالي كه چنين محدوديتها و يا فرصتهايي را مورد ارزيابي قرار بدهد بندي يا تناوب تحقيقات،  در نحوه اولويت

  كند؟ ميطرفي و استقالل را حفظ  بي

دقت و بايد   توسط يك طرف بر عليه طرف ديگر ارتكاب يافته استعمدتاًدر كشمكش داخل قومي كه فجايع 

براي همه طرفين يك كشمكش اعالم جرم آيا بايد . اعمال شوددر انتخاب موارد تحقيق توسط دادستان ه بيشتري توج

در ) ICTY(يوگسالوي سابق المللي  بينمشي در تصميم دادستان دادگاه كيفري   شود؟ اين خطحفظ طرفي بيتا كرد 

ه يا تبرئه شدند و يا مجازاتهاي اندكي براي جرايمي  رهبران آلبانيايي و فرماندهان نظامي ك، مسلمانان بوسنيپيگرد

 ، مسلمان قتل عام شدند7000 صربرنيكا كه حدود 1995 سال كشي نسل نظير ،كه در مقايسه با جرايم صربهاي بوسني

 با طرفي بي و غيرعمدي سهويستن خطر برابر دان اي مشي آيا چنين خط. بودند هويداستو قابل اغماض كوچك 

  كند؟  نميايجاد  راي در شرايط يكطرفه اخالقتساوي

 دادگاههاي ،»تكميلي« بيرا تداين دليل كهبه تر است  پيچيدهالمللي  بينبراي دادگاه كيفري حتي اين وضعيت دشوار 

اي  مسئول اصلي چنين وظيفههستند المللي  بينصادقانه جرايم  به پيگرد »قادر«و » مايل«داخلي را در جايي كه 

به طور داوطلبانه صالحيت داخلي را به دادگاه كه دولتهاي طرف مخاصمه » ارجاعي-خود«مانعي براي هيچ  15.داند مي

كند كه آيا صالحيت   ميدر نهايت تعيينالمللي  بيناگرچه دادگاه كيفري . وجود ندارد كنندتسليم المللي  بينكيفري 

. اند ه ابراز شبهه و عدم اطمينان كرداي ع يكطرفه نسبت به طبيعت چنين ارجاتحليلگرانرسيدگي دارد يا خير، بعضي از 

فجايع ) LRA( مقدسبراي تقريباً دو دهه ارتش مقاومت .   در اوگاندا را در نظر بگيريدمقدسمورد ارتش مقاومت 

جذب نيرو و عضوگيري از دهها هزار سرباز كودك كه  از جملهرا عليه افراد غيرنظامي مرتكب شده بود كه بسياري 

 اجباري آوارگيعمليات ضدشورش دولت با سوءرفتارهايي نظير . كردند بود  ميد را به اجبار ترور و ارعاب خومردم

براي عدالت  )ICC(المللي  بين دادگاه كيفري  دادستاندر حالي كه.  بودي همراهمردم در كمپها به عنوان روش امنيت

 آيا 17مورد انتقاد قرار گرفته استنين موقعيتي مصونيت از مجازات در چ و قصور در تشخيص مشكل واقعي 16يكطرفه

                                                                                                                                                                                     
 Int’l Criminal Court, Third Detainee for[ماتيو نگاجلو چواي : المللي المللي، سومين زنداني براي دادگاه كيفري بين دادگاه كيفري بين

the International Criminal Court: Mathieu Ngudjolo Chui) [18 2008 ژانويه.( 
بر روي ) DRC( اعالم كرد كه سومين تحقيقات در جمهوري دموكراتيك كنگو 2009در آپريل ) ICC(المللي  دادگاه كيفري بين 14

 Fifteenth[ها  المللي، گردآوري بيانيه لسه ديپلماتيك دادگاه كيفري بينپانزدهمين ج. متمركز خواهد شد] Kivu[استانهاي كيوو 

Diplomatic Briefing of the International Criminal Court, Compilation of Statements) [7 قابل دسترسي در) 2009 آپريل :  

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/1E5F488B-2FA9-40F4-9378-A386AF6CBA6E/280246/Compilation_of_Statements_15_DS.pdf.  
 .U.N، 17، ماده 1998 جوالي 17، مصوب ]Rome Statute of the International Criminal Court[المللي  قانون رم دادگاه كيفري بين 15

Doc. A/CONF.183/9) 1998) (2002 اول جوالي االجرا از الزم.( 
نقطه عطف پنج سال اول دادگاه : ، شمارش تاريخ]HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)[ن حقوق بشر با براي مثال نگاه كنيد به ديده 16

، قابل 41. ، ص]COURTING HISTORY: THE LANDMARK INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S FIRST FIVE YEARS[المللي  كيفري بين

مدت كوتاهي پس از ارجاع موضوع به دادستانهاي دادگاه كيفري . pdf.web0708icc/0708icc/2008/reports/org.hrw://http: دسترسي در
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 ارتش مقاومت  با فجايع ارتكابي توسط رانيروهاي دولتي توسطو طبيعت فجايع ارتكابي يزان است كه مصحيح 

  برابر دانست؟ ]LRA [مقدس

استقالل جرايم، بندي منابع محدود بر اساس اهميت  نظير اولويتمتفاوتي  امور ي مشهود بر روي تأثيرچنين انتخابهايي

 مالكيت داخلي حس،  ايجاد توانايي درازمدت توسط دادگاههاي داخلي، 18دولت براي همكاري قضايي و امنيتي

 و نقش اند ه شدمتفرق به طور عميقيطرفي در مللي كه ب عدالت براي سوءرفتارهاي گذشته، برداشت و تلقي

 گرايان آرماندر حالي كه  .دارد سنتيت و عدالت  حقيقهاي مثل كميسيونپذيري مسئوليتمكانيسمهاي جايگزين 

 بر اين است فرض، گيرند ناديده ميالمللي  بين كيفري  معادالت عدالتقضايي به طور كافي چنين پيچيدگيهايي را در

توجه  بي ري كه توسط قانون رم جايگزين شده استدشوا سياسي هاينسبت به انتخابالمللي  بينه عدالت كيفري ك

با وجود در نظر گرفتن اهميت «بايد توجه داشته باشد كه كند كه دادستان   ميتصريح صريحاً c)(1(53 (ماده. است

  19».وجود دارد كند  نميتحقيقات منافع عدالت را تأمينانجام كه امر باور اين  جرم و منافع قربانيان، داليل قوي بر

                                                                                                                                                                                     
نگاه كنيد به اطالعيه . بان حقوق بشر خواستار انجام تحقيقات در رابطه با جرايم ارتكابي توسط سربازان دولتي شده بود المللي، ديده بين

 :ICC[كند  المللي تمام جوانب را در اوگاندا بررسي مي ، دادگاه كيفري بين]HRW[بان حقوق بشر  ، ديده]News Release[خبري 

GANDAUIDES IN SLL ANVESTIGATE I [)4 قابل دسترسي در)2004 فوريه ،: -all-investigate-icc/2004/02/04/news/en/org.hrw.www

uganda-sides://http . همچنين نگاه كنيد به تيم آلن]LLENAIM T[المللي و ارتش مقاومت مقدس  دادگاه كيفري بين: ، محاكمه عدالت

]TRIAL JUSTICE: THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE LORD’S RESISTANCE ARMY[ ،2006 (98. ص.( 
 First Prosecutions at the International Criminal[المللي  ، اولين تحقيقات در دادگاه كيفري بين]William Schabas[ويليام شباس  17

Court[الملل  ، ژورنال حقوق بشر بين]Hum. Rts. L. J.[ ين بعضي از تحليلگران از جمله شباس همچن). 2006 (31 و 25. ، صص27، شماره

پذيرفت با اين استدالل كه اوگاندا هم توانايي و هم تمايل  ارجاعي اوگاندا را مي-المللي نبايد خود اند كه دادگاه كيفري بين استدالل كرده

اند كه اين شرايط بايد تحت فرض  سايرين از جمله نويسنده استدالل كرده. را دارا بود] LRA[براي تعقيب رهبران ارتش مقاومت مقدس 

تفويض اوگاندا به عنوان اولين ارجاع از : نگاه كنيد به پيام اخوان، مورد ارتش مقاومت مقدس. قي تكميلي مثبت تجزيه و تحليل شودمنط

 The Lord’s Resistance Army Case: Uganda’s Submission of the First State Referral to[المللي  سوي دولت به دادگاه كيفري بين

the International Criminal Court[الملل آمريكايي  ، ژورنال حقوق بين]Am. J. Int’l L.[ 2005 (413 و 403. ، صص99، شماره.( 
 اتصال عدالت با وحدت –، مسئوليت اجرا ]Rod Rastan[كننده با قانون رم، نگاه كنيد به راد راستان  براي بررسي رژيمهاي همكاري 18

]The Responsibility to Enforce – Connecting Justice with Unity[المللي  ، در شيوه كار دادگاه كيفري بين]THE EMERGING 

PRACTICE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT[163. ، ص) Carsten Stahn ed. 2009.( 
يقات يا تحت تعقيب قرار اين جنبه از صالحديد دادستاني به طور اخص زماني مهم است كه تحق.«ام كه  در جاي ديگر استدالل كرده 19

اخوان، مورد ارتش مقاومت مقدس » .كند كند يا روند شكننده صلح را تضعيف مي تر يا بدتر مي ها به احتمال قوي كشمكش را طوالني دادن

]The Lord’s Resistance Army Case[دان در حالي كه دادستاني به اهميت حمايت از قربانيان و شاه. 416. ، ص17زيرنويس . ، رك

شود بايد فقط   به صورت محدود تفسير شود و تصميمي كه بر مبناي منافع عدالت گرفته نميc)(1(53(كرد پيشنهاد كرد كه ماده  تأكيد مي

 ICC-OTP, Policy Paper on the Interests of[المللي، مقاله در مورد منافع عدالت  دادگاه كيفري بين. به عنوان آخرين راه حل اعمال شود

Justice) [ قابل دسترسي در)2007سپتامبر ،:  
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf. 
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كافي مسئول پيچيدگيهاي به اندازه كه دادگاهها  اين است كه آيا صليسوال ابدون در نظر گرفتن اين مالحظات، 

سد راه مذاكرات صلح شده و موجب شوند كه امكان دارد كه يي خود هستند هنوز سياسي در حوزه عملكرد قضا

منافع و  شدنمتعادل در سطح تئوري و نظري، اين امر ممكن است كه از يك سو به .  كنندتر طوالنيرا  فجايع ،رهبران

 و از سوي ديگر توجه دادن به از مذاكره در خصوص مصونيت به بازدارندگي جهاني از طريق احتراز دستيابيمصالح 

  كه هر چه الزم باشد براي تأمين منافع خود انجامرحمي بينياز آني توقف قرباني كردن بيشتر به دست رهبران 

تر از  به طور قابل توجهي پيچيدهند كن  مي بازيعملروشي كه اين تنشها در  در غالب موارد،. دهند بيانجامد مي

كند كه تهديد موثق به مجازات يا   مي آشكارها ه مطالعه پروند،ها اين پيچيدگيمعليرغ. است بحثهاي نظري و انتزاعي

  .شده است موثر واقعرحمي  بيصرف بدنام كردن در كيفرخواست، بر رفتار چنين رهبران 

  

  ]ICC [المللي بيندادگاه كيفري اخير ي ها همطالعه پروند: پيشگيري ارزيابي .4
دادگاه كيفري اوليه بر اساس تجربه را تأثير دادگاهها در پيشگيري از فجايع  كه ام هدر جايي ديگر سعي كرد

همان  ،در آن تحقيق 20. كنمشريحت) ICTR(روآندا المللي  بينو دادگاه كيفري ) ICTY(يوگسالوي سابق المللي  بين

در تمركز بر روي پيشگيري از فجايع دگاههاي موقت نيز با خاتمه درگيريها مقارن بود، طوري كه عملكرد آن دا

نظير رادوان  يتوز كينهفرماندهان در بوسني و هرزگوين، كيفرخواست . كشمكش بودوقوع ايجاد صلح پس از غالب 

 به تثبيت فدراسيون ضعيف ،سياسي آنهاانزواي و ] ´Ratko Mladic[و راتكو مالديچ ] ´Radovan Karadžic[ يچاراچك

 ،كشان كيفرخواست نسلدر روآندا، . انجاميد] Dayton Peace Accords[يمان صلح دايتون بيني شده در پ پيشچندقومي 

 با گذشت تقريباً  در حال حاضر و.خود را تضعيف كردبه مشروعيت بخشيدن و مجدد دهي  توانايي آنها در سازمان

 تعداد به مراتب بيشتري ، دائميبه عنوان يك دادگاهالمللي  بيندادگاه كيفري ظهور ا يك دهه از زمان آن تحقيق و ب

كننده آن  ي، توانايي پيشگيرالمللي بيندادگاه كيفري بودن با توجه به دائمي . وجود داردو بررسي پرونده براي مطالعه 

و ) ICTY(يوگسالوي سابق لمللي ا بينبه طور نظري افزايش يافته است چرا كه برخالف دادگاه كيفري حداقل 

سپري صالحيت براي اين دادگاه  ايجاد ، هيچ زماني بين ارتكاب فجايع و)ICTR(روآندا المللي  بيندادگاه كيفري 

، ولي اند تصويب كردهرا در مورد دولتهايي صادق است كه قانون رم و به طور مستقيم اين امر بيشتر اگرچه . شود نمي

شوند   ميسوي شوراي امنيت و مطابق فصل هفت منشور سازمان ملل به اين دادگاه ارجاع داده كه از يدر مورد دول

اي مربوط به ه پروندهرسيدگي به در المللي  بين عالوه بر اين از آنجايي كه دادگاه كيفري 21.كند ارتباط پيدا مينيز 

                                                           
 :Beyond Impunity[» تواند از فجايع آينده پيشگيري كند؟ المللي مي آيا دادگاه كيفري بين: مافوق مصونيت«نگاه كنيد به پيام اخوان،  20

Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?[الملل  ، ژورنال آمريكايي حقوق بين]AM. J. INT’L L.[ 95، شماره ،

 ).2001 (7. ص
رجاع دهد كه اين امر ا) ICC(المللي  تواند موارد را به دادستان دادگاه كيفري بين قانون رم، شوراي امنيت مي) ب(13مطابق ماده  21

اظهارنامه موقت اعالم ) 3(12اند و يا مطابق ماده  المللي را حتي بر كشورهايي كه قانون رم را تصويب نكرده صالحيت دادگاه كيفري بين

 . شود اند را نيز موجب مي نموده
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 غير از اقعيتأثير آن در موبه ارزيابي  كه داردوجود اين امكان  داردالوقوع صالحيت  فجايع در حال وقوع و يا قريب

  .پرداختكشمكش وقوع موارد ايجاد صلح پس از 

] DRC [ جمهوري دموكراتيك كنگودر مورد] Thomas Lubanga Dyilo[ توماس لوبانگا ديلو پيگرد ،عوام تصوردر 

هاي  نمونه  ممكن است)CAR(در مورد جمهوري آفريقاي مركزي ] Jean-Pierre Bemba[پير بمبا -ژان پيگرديا 

دهد،  ميبخش ارائه   تصويري اطمينانعليه در دادگاه يمدع وجوداگرچه . محسوب شوندالمللي  بينموفق دادگاه كيفري 

. كنند ميرا اثبات المللي  بينكننده دادگاه كيفري  يمواردي كه هيچ بازداشتي صورت نپذيرفته است بهتر تأثير پيشگير

داشته توانند بر خاتمه فجايع   ميدادگاهها ي كه در مورد تأثير راهنما و رهنموديشوند  ميح تشريمثالهايي كه در زير

 و در مواردي كه رهبران هنوز در قدرت ممكن است فجايع را نباشنداجراي قرار بازداشت قادر به حتي اگر باشند 

 قرار گيرندالمللي  بيناستهاي دادگاه كيفري عفو از كيفرخومورد و يا افزايش دهند تا بتوانند با تهديد و به زور  ادامه

كه در شده است انتخاب المللي  بيندادگاه كيفري  به طور عمدي و آگاهانه سه موقعيت و پرونده .آورند  ميرا فراهم

، قبول داوطلبانه ]Côte d’Ivoire[ساحل عاج : گرديدآنها هيچ مجرمي بازداشت نشد و هيچ كيفرخواستي صادر ن

 قانون رم؛ شمال اوگاندا، ارجاع داوطلبانه 12)3(توسط طرف غيردولتي مطابق ماده المللي  بيناه كيفري صالحيت دادگ

 مطابق فصل توسط شوراي امنيت؛ و دارفور در سودان، ارجاع اجباري المللي بينتوسط دولت عضو دادگاه كيفري 

  .منشور سازمان مللهفت 

 عنواند را نده  مي كه بحث صلح در برابر عدالت را شكليمتداول غلط تصوراتبايد ، ابتدا موارد از بررسي اين پيش

 در يدر حالي كه محدوديتهاي آشكار. تغييرناپذير استامر  يك »يتقدرت واقع« كه تصور شوداوالً، نبايد . كنم

 سامحه و سياسي اغلب براي توجيه مگرايي بحث واقع،  است وجود دارد خاصهر موقعيتدر قابل دستيابي آنچه مورد 

 ي وتفاوت بييا جرمين مدهي به   و باجسازش .گيرد  ميمورد استناد قرارالمللي  بينعدم واكنش توسط جامعه 

يله مداخله را امكان و وساست كه توسط كساني كه » واقعيتي« خود ،نسبت به قربانيان فجايعتكلف  بيانگاري  سهل

المللي  بيندر بوسني، دادگاه كيفري . يابند ميتحقق د كنن مياحساس نمداخله و مشوقي براي محرك دارند ولي 

به طور و مددكار اقتصادي سازمان ملل  نيروهاي حافظ صلح به اين دليل موثر واقع شد كه) ICTY(يوگسالوي سابق 

 در. در صحنه بودنداز بازداشت يا حداقل كنار گذاشته شدن فراريان  اطمينان ي حصولابرنامعلوم  قاطعانه و به مدت

انرژي و  ، تأمين»جنگ بر عليه ترور«گونه كه شرح داده خواهد شد در دارفور، همكاري سودانيها در  و همانمقابل 

براي سرپيچي خارطوم از اي  قابل مالحظهواكنش كه شوراي امنيت شدند ساير مالحظات جغرافيايي سياسي باعث 

» واقعيت«و نه » اولويت«است كه اين انتخابها را به عنوان  تر  منطقي بنابراين. اعمال نكندالمللي  بيندادگاه كيفري 

  .توصيف كنيم

 پس مصونيت دادن لزوماً دباش ميصلح براي  بازدارندگي عامل بالقوه پيگرد مجرمين كه اگر تصور شوددوماً نبايد 

ز تلقي اغلب از واقعيت به دور است بلكه اين طرنه تنها چنين طرز فكري . استمحرك و مشوقي براي تحقق صلح 

  فجايع دادن بهقوت به منظور خاتمهجايگاه سياسي و احتياج مسلم به مذاكره از خشونت توجه نسبت به روانشناسي  بي

] the Revolutionary United Front [انقالبي متحدفرمانده قاتل جبهه ، ]Foday Sankoh[نكوه انمونه فودي س. باشد مي

)RUF (در مذاكرات براي خاتمه دادن به جنگ داخلي سرالئون،  .كند  ميور واضح ثابت اين نكته را به طرالئون،يس
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نمود تا بدين درخواست عفو كه توسط سربازان او صورت پذيرفته بودند فراواني نكوه براي ارتكاب فجايع عظيم و اس

شد را   ميادن الماس شامل كنترل بر معووسيله بتواند كنترل و تسلط خود بر مناطقي كه شورشيان در دست داشتند 

 را كه 1999در سال ] Lomé Peace Accord [نكوه عفو اعطايي به او و مبارزانش در پيمان صلح لماظاهراً س. حفظ كند

ضعف تفسير به دست آمده بود را نشانه جمهور ئس معاون رياو به عنوان  و انتصاب 22المللي بينجامعه با وساطت 

مثبت براي دستيابي به توافق صلح با تالش براي سرنگون مشوقهاي ين ا قدرت به به جاي قبول توافق تسيهم او. كرد

 چنين اعمالي براي او انتصاب به مقام معاونت وقتياز خودش پرسيده بود كه احتماالً نكوه اس. كردن دولت پاسخ داد

  23.ند چرا بايد فجايع را متوقف كرياست جمهوري و كنترل معادن الماس را به همراه آورده است

. گيري شود هانداز» علت و معلول«ماشيني روش با سومين تصور نادرست اين است كه تأثير پيشگيرانه دادگاهها بايد 

مشي اين است كه نشان داد   بهترين خطدهند مي تشكيل با توجه به پيچيدگي عواملي كه يك واقعيت سياسي را

المللي  بينه دادگاه كيفري  واضح است كبراي نمونه.  دارندهنگي با ساير معيارهاادادگاهها نقش قابل تقديري در هم

تأثير  المللي  به علت ارتباط بين تسليم متهمين و مجازاتهاي تنبيهي توسط جامعه بين)ICTY(يوگسالوي سابق 

 در بنابراين. در دارفور داشتالمللي  بيندر مقايسه با تأثيري كه دادگاه كيفري داشت بازدارنده بيشتري در بوسني 

سيعي تعيين وحالي كه مشكل است كه يك دليل دقيق در ميان عوامل متعدد تعيين كرد هنوز امكان دارد كه به طور 

در حالي كه چنين . اعمال مجرمانه را تغيير دهنددر انجام توانند محاسبات سود و زيان   ميكرد كه چگونه دادگاهها

 ،دارد تأسيسات قضايياين  كاركرد نرمال نسبت بهي خارجي  سياسمتغيرهايتجزيه و تحليلي در نهايت بستگي به 

ي را به كار گرفت ممكن است تر كمقدرت سركوبالمللي  بينانتخاب ظاهراً موقعيتهاي ضعيف كه دادگاه كيفري 

برگ نروندادگاه در دوره پس از .  بهتر نمايانگر باشد داشته باشندانهتوانند تأثير پيشگير  مي دادگاههاكهدر مورد اين

واقعيت قدرت  در گرو، دادگاهها بايد عدالت فاتحغياب با اين بحث كه در برخورد موارد ترين  اين موارد مرتبط

  .باشند مي باشند

  

  ]Côte d’Ivoire[ساحل عاج مورد : افزايش فجايع پيشگيري از. الف
 يا كشي نسلجايع پيش از اينكه به نقش دادگاهها در اعمال صلح، پيشگيري از ف) شده ناديده گرفته البته (واضحترين 

زماني كه شوند  اعمال ميتوسط دادگاهها كه  اي بالقوهمحدوديت . باشد  افزايش پيدا كنند ميي مشابهخشونتها

فرض  عالوه بر اين .كند  به طور قابل توجهي كاهش پيدا ميگسترش پيدا كندجمعي  كشمكش محدود به كشتار دسته

به وقوع قبالً   بسيارياتتعدي ،ايجاد صلح پس از وقوع كشمكش عدالت در مرحله بر اين است كه حتي با ايجاد

از . است راهكار بهترين به جاي مانع شدن از آن پس از وقوع كشي نسل پيشگيري از  بديهي است كه.پيوسته است

                                                           
 ,SCOR، سازمان ملل، ])Lomé Peace Agreement[توافقنامه صلح لم (توافقنامه صلح بين دولت سيرالئون و جبهه انقالبي متحد سيرالئون  22

U.N. Doc. S/1999/777) 1999.( 
دادستان عليه سانكوه .  توسط دادستان دادگاه ويژه سيرالئون محكوم شد2003متعاقباً دستگير شد و در سال ] Sankoh[سانكوه  23

]Prosecutor v. Sankoh[ شماره پرونده ،SCSL 03-02-I  كيفرخواست ،]Indictment) [7 2003 مارچ.( 
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 مورد گيرد مشكل است كه  ميروي نداده است صورتهنوز كه آنچه  سنجيدنآن جايي كه پيشگيري موفق با 

با توجه به اغلب صرفاً صادق است كه المللي  بيندادگاههاي در مورد بخصوص مطلب اين . گيردارزيابي قرار 

مورد  ، و نه نگراني از تهديد كيفرخواستهاي صادره توسط آنها،) مجرمين فرارييا حداقل (هاي دادگاه عليه مدعي

شاهدي  ، بر جنگ داخلي در ساحل عاجالمللي بينه كيفري  تأثير دادگا نمونه،با وجود اين. گيرند  ميقرارقضاوت 

حقوق نقض افزايش پيشگيري از از طريق توانند   ميالمللي بين دادگاههاي هچگوناين امر است كه بر  متقاعدكننده

  .كنند  كمك قرار دادنپيگردتحت به  صرفاً با اعمال تهديد ،جمعي بشر به كشتار دسته

چگونگي تأثير مورد تصور در برداشت و  نحوه در، جمعي گيري پيش از وقوع فجايع دستهتأكيد بر پيششيفت و تغيير 

اي  نمونه] Srebrenica[ صربرنيكا 1995 كشي نسلبر اين باورند كه  بسياري از ناظران .ساسي و حياتي استا دادگاهها

و ] ´Karadžic [ويچدارار كنظيمجرميني در تحذير ) ICTY(سابق  يوگسالوي المللي بيناز قصور دادگاه كيفري 

به نقطه » پاكسازي قومي«عمليات از كشمكش، آن موقع  اين استدالل اين امر را كه در .باشد مي] ´Mladic [مالديچ

محاسبه سود و زيان در توسل به در ترين فرصت براي اعمال نفوذ  بينانه  واقع.گيرد  را ناديده مياوج خود رسيده بود

انه به صورت توز كينهنيروي   و گسيخته و رها شدن انرژيوان وسيله اعمال قدرت، پيش از به عنجمعي دستهفجايع 

وقوع از پيش   تحركات، در جنگ داخلي ساحل عاج.باشد ميخشونت گسترده و سيستماتيك اعمال  و كامل

ت دادگاه در اين مثال صرف تهديدا. پيشگيرانه را فراهم آورداساسي فرصتي براي تأثير در كشمكش  كشي نسل

 راديوهاي دولتي در نقطه ازانگيز  پخش سخنان نفرت دادن به وجب پايانم ،پيگرد متهمينبراي  المللي بينكيفري 

انگيز از   قطع سخنراني نفرت كهنتيجه گرفتاگرچه بسيار مشكل است كه . تنشها شد افزايش بسيار حساس 

بايد به اين امر توجه داشت كه تهييج  موثر بوده باشد، معيج دستهتواند در جلوگيري از كشتار   ميايستگاههاي راديو

با در نظر . بوددر روآندا حياتي  1994  سالكشي نسلدر موفقيت ] RTLM [دولتي روآندابه دشمني توسط راديو 

منبع راديو تنها  كردند  مي درصد جمعيت بيسواد بودند و در مناطق دوردست و پرت زندگي70گرفتن اينكه 

، كشي نسلانگيز ضد توتسي و تهييج براي   وقفه فتنه بيبدون جريان مداوم و . شد ميبراي بسياري محسوب ني رسا اطالع

 وسابقه بايد اين .  به مراتب مشكلتر بوديك ميليون توتسي انجاميدبه  به از بين بردن نزديك كهجمعيتي بسيج كردن 

جنگ داخلي را در هنگام ارزيابي تأثير دادگاه ت تحركاو مردم  بر روي ييپراكني و پخش راديو نقش مهم سخن

  . در ساحل عاج در نظر داشتالمللي بينكيفري 

در ] Félix Houphouët-Boigny [وآئينيبهوفوئه  فليكس جمهور رئيس اي هاز زمان خاتمه دوره حكومت چندين ده

پشت سر گذاشته ه گذار سختي را اقتصادي مقارن بود، اين مستعمره قديمي فرانسه دوربد   كه با شرايط1993سال 

اي  منطقه- را داشتند از حمايت با منشاء قومي1995كساني كه آرزوي جانشيني هوفوئه بوآئيني در انتخابات  .است

 كارگران خارجي عمدتاً از بوركينا فاسو  را درصد جمعيت25كه تقريباً ي بود چرا مهمبرخوردار بودند كه موضوع 

]Burkina Faso [ه آيوريته از واژجمعي  رهبران سياسي و وسايل ارتباط. داد تشكيل مي آنهاندان و يا فرز]ivoirité[ كه 

و با  ستيز گرايانه و اغلب بيگانه هد به نحو مليد  ميارجاع] Ivorians[اهالي آيوري در اصل به هويت فرهنگي مشترك 

 هستند شهروند واقعي محسوب] Abidjan[القاي اين امر كه فقط كساني كه از مناطق جنوبي و پايتخت آبيدجان 



 15

عالوه  24.برداري كردند ، بهرهآيند شهروند و تبعه كشور به شمار نميشوند و مهاجران و شهروندان متولد در شمال  مي

بوده ] Ivorian [وريآيكرد كه كانديداي رياست جمهوري بايد متولد   ميبر اين ماده جديدي در قانون اساسي تصريح

را از بانفوذ، » شمالي«، يك ]Alassane Ouattara[را  و در نتيجه آالسان اوتا دو متولد ساحل عاج باشندو والدينش هر

  25.كرد  ميشركت در انتخابات ممنوع

و گروههاي مسلمان ديگر در شمال به ] Burkinabé[ ناشي از خشونت قومي در برابر بوركينابه هايدر نهايت تنش

] Laurent Gbagbo [ گباگبوجمهور لورن با افزايش خشونتها بين دولت رئيسزمان هم 26.كشمكشهاي مسلحانه انجاميد

، افزايش قابل 2002-2003در سال  در شمال ساحل عاج) شدند  ميناميده» جديدنيروهاي «كه (و نيروهاي شورشي 

ساحل اهل ه شد ك ميپنداشته تحريك و تهييج دشمني و خشونت عليه كساني كه پخش راديويي مبني بر توجهي در 

 هاي راديوييپخشاين «: اظهار داشت كه] Global Policy Forum[سياست جهاني فوروم . عاج نيستند صورت پذيرفت

 روز قتل عام 100در مدت  800000 بود كه 1994 كشي نسلراديوي روآندا در زمان براي بسياري از ناظران يادآور 

آگاهي مردم از  ادراك و در اي ههاي راديويي به طور قابل مالحظ نيپراك پخشها و سخناين  همانند روآندا 27».شدند

نظاميان طرفدار دولت و  توسط شبهگسترده غارت  و در ساحل عاج تأثير داشت و منجر به خشونتكشمكش 

  28.شد مصونيتبرخورداري كامل از گروههاي مسلح مرتبط با شورشيان با 

                                                           
 CÔTE: ... [، ساحل عاج]JUDITH RUEFF[ نگاه كنيد به جوديت رواف ]ivoirité[آيوريته براي اطالعات بيشتر در مورد مفهوم  24

D’IVOIRE: LE FEU AU PR E CARR E[؛ توماس هوفنانگ )2004 (22. ، ص]THOMAS HOFNUNG[ ، ...ساحل عاج] ... :LA CRISE EN 

CÔTE D’IVOI RE: DIX CLÉS POUR COMPR ENDRE[الملل  همچنين نگاه كنيد به گروه بحران بين). 2005 (32. ، ص]INT’L CRISIS 

GROUP[صلح در ديدرس نيست : ، ساحل عاج]Côte d’Ivoi re: No Peace in Sight[2004جوالي  (3.، ص.( 
سي، شرط الزمه اقامت در ساحل عاج  يالمللي پول در واشنگتن د ق بين، يكي از مقامات عاليرتبه صندو]Quattara[عالوه بر اين، اوتارا  25

اين ماده تأثير مورد نظرش را . 33زيرنويس . ، رك]HUFNUNG[نگاه كنيد به هوفنانگ . براي مدت پنج سال قبل از انتخابات را نداشت

بيش . 42 و 34. نگاه كنيد به همان، صص. ممنوع كرداش »مليت مشكوك« به علت 2000ايجاد كرد و دادگاه عالي، اوتارا را از انتخابات 

بان حقوق  ، ديده]News Release[نگاه كنيد به اطالعيه خبري .  كشته شدند2000قومي دوره انتخابات سال - نفر در خشونت سياسي200از 

 مي Côte d’Ivoire: Abuses Threaten Run-Up to Elections) [25. [كند سوءرفتار انتخابات را تهديد مي: ، ساحل عاج]HRW[بشر 

 .http://www.hrw.org/en/news/2006/05/23/c-te-d-ivoire-abuses-threaten-run-elections: ، قابل دسترسي در)2006

مقامات بانفوذ دولتي در ساحل عاج خشونت «گزارش داده بود كه ] Human Rights Watch[بان حقوق بشر   ديده2001در سال  26

، نژادپرستي ]Human Rights Watch[بان حقوق بشر  ديده» .كند كنند كه ثبات كشور را تهديد مي  را تهييج و تحريك ميستيزي بيگانه

 .http://www.hrw.org/en/reports/2001/08/28/new-recism: ، قابل دسترسي در)2001آگوست ] (THE NEW RACISM[جديد 

 Rwanda Syndrome on the Ivory Coast[ ،Worldpress.org ،30[ا در ساحل عاج ، سندرم روآند]Brent Gregston[برنت گرگستون  27

 http://www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2004/1130rwandasyndrome.htm: ، قابل دسترسي در2004نوامبر 
با برخورداري از مصونيت مرتكب سوءرفتار نظاميان  شبه: ، ساحل عاج]HRW[بان حقوق بشر  ، ديده]News Release[اطالعيه خبري  28

: ، قابل دسترسي در)2003 نوامبر Côte d’Ivoire: Militias Commit Abuses with Impunity) [27[شوند  مي

http://www.hrw.org/en/news/2003/11/27/c-te-d-ivoire-militias-commit-abuses-impunity . براي اطالعات بيشتر در زمينه جرايم

 طرفدار دولت، استفاده از كودكان ليبريايي توسط دولت و سوءرفتار ارتكابي توسط نيروهاي نو شامل شكنجه و نظاميان كابي توسط شبهارت
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كه وسايل ارتباط جمعي ايفا كردند را تصديق  اي ي اساسنقش» هدولت آشتي و مصالح«، 2003 صلح ژانويه پيماندر 

  نسبت بهستيزي را محكوم كرد و خود را به متعهد به بيطرفي و استقالل  دشمني و بيگانه بهو تحريكنموده 

-خشونت سياسيوجود وسايل ارتباط جمعي به تحريكات خود كه منجر به با اين  29.نمودوظايفشان در قبال عموم 

 اتمبارزبا  2004دولت عليه نيروهاي جديد در نوامبر آشكارترين نمونه آن، حمله در . ادامه دادندشد  ميقومي 

ي مخالفان ها ه همزمان روزنام30.حمايت شدوسايل ارتباط جمعي عليه شماليها، مهاجران و شهروندان فرانسوي تبليغاتي 

سي  بي بيو ) RFI( فرانسه المللي بينراديو  شامل ملليال بينام ايستگاههاي راديويي  موج افدر ارسال بسته شد و 

)BBC (31. شدخرابكارياختالل و  نظاميان طرفدار دولت توسط شبه  

 2002 ارتش ساحل عاج بر عليه سربازان فرانسوي، كه پس از كودتاي ناموفق سال 2004نوامبر سال  6 حمله هوايي

ه  ن32ُ،كردند يجلوگيري م كشور القوه بجزيهتاز و ر داشته حضودر ساحل عاج ] Gbagbo[ گباگبو جمهور رئيسعليه 

 كه در كشمكش بيطرف باقي بماند ولي در كرده بودتالش   عمدتاًاگرچه فرانسه. سرباز فرانسوي را از پا در آورد

ي تحت بالفاصله پيامهاي نفرت از طريق راديو تلويزيونها. دنمومنهدم  نيروي هوايي ساحل عاج را ،پاسخ به اين حمله

و » هامپرياليست فرانس«را به نجات كشور از » وطن پرستان «كه) RCI(و راديو ساحل عاج ) RTI(كنترل دولت 

 اراذل و  اين تحريكات33.كردندپخش خواندند شروع به   ميفرا» ]Abidjan[تحت كنترل گرفتن خيابانهاي آبيدجان «

                                                                                                                                                                                     
: ، ساحل عاج]HRW[بان حقوق بشر  ، ديده]News Release[اعدام بدون رعايت تشريفات كامل دادرسي، نگاه كنيد به اطالعيه خبري 

 اكتبر Côte d’Ivoire: Government Recruits Child Soldiers in Liberia) [28 [كند ميدر ليبريا استفاده دولت از سربازان كودك 

 . liberia-soldiers-child-recruits-government-divoire-te-c/2005/10/28/snew/en/org.hrw.www://http: ، قابل دسترسي در)2005
صلح : ساحل عاج«الملل  و پيوستهاي آن به زبان فرانسه در گزارش گروه بحران بين] Linas-Marcoussis[ ماركوسي -متن معاهده لينا  29

 36. ، ص]Group Int’l Crisis[الملل  گروه بحران بين. ستقابل دسترسي ا] Côte d’Ivoire: No Peace in Sight[» در ديدرس نيست

 ).2004جوالي (
 Country on a[وضعيت پرمخاطره حقوق بشر و امنيت افراد غيرنظامي در ساحل عاج : ، كشور در سراشيبي]HRW[بان حقوق بشر  ديده 30

Precipice: The Precarious State of Human Rights and Civilian Protection in Côte d’Ivoi re) [ قابل دسترسي در)2005مي ، :  
http://www.hrw.org/en/reports/2005/05/03/countryprecipice-0. 

وسايل ارتباط جمعي آبيدجان تبليغات، «، ]Reporters Without Borders[، گزارشگران بدون مرز ]Press Release[اطالعيه مطبوعاتي  31

 Abidjan State Media Mix Propaganda, Disinformation and Incitement to Riot) [10[» .نندك مياطالعات غلط و تحريك به شورش 

 2002المللي فرانسه از زمان  به طور اخص راديو بين. article_id?3php.article/org.rsf.www://http=11824: ، قابل دسترسي در)2004نوامبر

زيرنويس شماره . ، رك]HUFNUNG[نگاه كنيد به هوفنانگ . توسط وسايل ارتباط جمعي طرفدار دولت به حمايت از شورشيان متهم بود

  .81. ، ص24
 1464ر قطعنامه ، توسط شوراي امنيت د»]Operation Licorne[عمليات ليكرن « سرباز فرانسوي كه تحت عنوان 4000مداخله تقريباً  32

براي اطالعات بيشتر در مورد .  نفر ديگر از نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل را تصويب كرده بود6000بيني شده بود استقرار  پيش) 2003(

 :Côte d’Ivoi re[صلح در ديدرس نيست : ، ساحل عاج]INT’L CRISIS GROUP[الملل  نقش سربازان ليكرن، نگاه كنيد به گروه بحران بين

No Peace in Sight[؛ رواف 20. ، ص24زيرنويس . ، رك]RUEFF[101. ، ص24زيرنويس . ، رك. 
 .31زيرنويس . نگاه كنيد به اطالعيه رسمي، گزارشگران بدون مرز، رك 33
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و ساختمانهاي موسسات و شركتهاي فرانسوي در  را بسيج كرد كه به شهروندان فرانسوي حمله كردند اوباش

  34.دندنموآبيدجان را غارت و تخريب 

 بود كه  شده را تصويب كرد كه طي آن دستور داده1572قطعنامه ، شوراي امنيت سازمان ملل 2004 نوامبر 15در 

. »را متوقف كندكنند   مي راديو و تلويزيون كه نفرت، تعصب و خشونت را تهييجهاي پراكني پخش و سخن«دولت 

دولت به  اي هاعالميكشي، طي  مشاور ويژه سازمان ملل در پيشگيري از نسل، ]Juan Méndez[همزمان خوان مندز 

 عمومي نفرت و انزجار مذهبي و نژادي جلوگيري كند ابراز به مصونيت خاتمه دهد و از  استموظف« كه  شديادآور

موثر بوسيله  اقدامدر غياب «كه  ايشان تأكيد كرد .»ندوش ي مبخصوص آنهايي كه با هدف ايجاد خشونت انجام

مستقيم عليه افراد غيرنظامي يا جوامع قومي، كه به طور ، تحريك و تهييج به خشونت  داخليدادگاههاي ذيصالح

رار قالمللي  بينقانون رم دادگاه كيفري از جمله المللي  بيناقدامات   مشمولتواند ميصورت بگيرد  مذهبي يا نژادي

ماده مطابق  ويژه اعالميهيك از طريق صدور   بود ولي اگرچه ساحل عاج قانون رم را تصويب نكرده35».گيرد

  36. بوده صالحيت دادگاه را به رسميت شناخت2003، در آپريل 12)3(

توسط دادگاه كيفري ] Gbagbo[جمهور گباگبو  قرار گرفتن رئيسپيگرد احتمال تحت  تهديد به متعاقب اين

ستيز  هاي بيگانه پراكني سخناين ابتدا در  كرد كه اظهارخبرنگاران از كميته حمايت . ، شرايط عوض شدالمللي بين

به عبارت ديگر استفاده از . به خيابانها كشاند عمليات خشونت و غارت و چپاول براي شركت دردهها هزار نفر را 

شده و بنابراين به اراذل و اوباش   توسطييج خشونتآميزي باعث تحريك و ته انگير به طور موفقيت تبليغات نفرت

پيگرد با اشاره به اينكه چگونه تهديد به تحت . بودقرار گرفته عنوان يك وسيله بسيار موثر در خدمت قدرت سياسي 

انگيز  ت نفرهاي يپراكن  سخن« كه بيان داشتقرار گرفتن به طور موثري محاسبات سود و زيان را تغيير داد، كميته 

 ، اخطار كرد كه اين شرايطكشي نسل، مشاور سازمان ملل در پيشگيري از ]Juan Méndez[قط زماني كه خوان مندز ف
                                                           

ر ساحل نظاميان طرفدار دولت د هاي راديو دولتي، شبه پراكني تحريك شده توسط پخش و سخن«بان حقوق بشر گزارش داد كه  ديده 34

 News[اطالعيه خبري » .هاي خود را جمع كرده و اقدام به حمله به افراد غيرنظامي در آبيدجان، پايتخت تجاري ساحل عاج نمودند عاج قمه

Release[بان حقوق بشر  ، ديده]HRW[ افراد غيرنظامي ساحل عاج را حمايت كنيد ،]Protect Ivoirian Civilians) [16 قابل )2004 نوامبر ،

  .http://www.hrw.org/en/news/2004/11/16/now-protect-ivoirian-civilians: دسترسي در

، قابل )2004 نوامبر 15(كشي  ، سازمان ملل، بيانيه مشاور ويژه سازمان ملل در پيشگيري از نسل]Juan E. Méndez[خوان اي مندز  35

طرفداران حقوق بشر آشكارا درخواست . htm.2004nov15-mendes/westafrica/infocus/dh/News/org.un.www://http: دسترسي در

 بشر المللي حقوق نگاه كنيد به فدراسيون بين. المللي از سوي شوراي امنيت را مطرح كردند ارجاع مورد ساحل عاج به دادگاه كيفري بين

]FIDH[المللي ارجاع  دهد كه مورد ساحل عاج را به دادگاه كيفري بين المللي حقوق بشر شوراي امنيت را خطاب قرار مي ، فدراسيون بين

 نوامبر FIDH Calls the Security Council to Refer the Situation in Côte d’Ivoire to the International Criminal Court[ ،9[دهد 

  .http://www.fidh.org/FIDH-calls-the-Security-Council-to:  قابل دسترسي در،2004
 Declaration[المللي  ، اعالميه مبني بر پذيرش صالحيت دادگاه كيفري بين]Republic of Côte d’Ivoire[جمهوري ساحل عاج  36

Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court[قابل دسترسي در2003 آپريل18  شده درء، امضا ، :http://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/74EEE201-0FED-4481-95D4-C8071087102C/279844/ICDEENG.pdf  همچنين نگاه كنيد به شاباس

]Schabas[هدف از اعالميه ظاهراً آوردن شورشيان به پاي ميز عدالت بود. 39. ، ص17زيرنويس . ، رك. 
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تأثير دقيق تهديد به اگرچه مشكل است كه  37».د متوقف شدارجاع داده شوالمللي  بينتواند به دادگاه كيفري  مي

ك زنجيره از ي سببي است كه نتيجه گرفت كه اين تهديد را تعيين كرد كامالً منطقالمللي  بينمداخله دادگاه كيفري 

تهديدهاي اوليه در ژانويه .  جلوگيري كردخشونت قومي در ساحل عاجافزايش  از اي هشد كه به طور عمدوقايع 

براي المللي  بيندر برابر دادگاه كيفري ] Gbagbo [گباگبو فرانسوي مبني بر مسئول شناختن جمهور رئيس توسط 2003

كمتر   در آن زمانالمللي به علت ماهيت نوبنياد بودن دادگاه كيفري بين 200238  سالم ارتكابي در بحرانجراي

، به دادگاه )DRC(جمهوري دموكراتيك كنگو   دو مورد اوگاندا و،2004 در حالي كه در نوامبر .بودكننده  مجاب

داشتي در مورد ساحل عاج صورت نپذيرفت چه اين واقعيت كه هيچ تحقيقات و يا قرار باز. ارجاع داده شده بودند

 و محركالمللي  بينبيني واقعي مسئول شناخته شدن در برابر يك دادگاه  پيش. كننده نبود  تعيينيرسد به دادگاه، عامل

  .صلح به خدمت گرفته شددستيابي به و بنابراين به عنوان ابزاري در بود شرايط ي براي تثبيت مشوق

تر بازدارندگي  مفهوم گستردهدر بايد  مثال خاص ساحل عاج ،]Gbagbo [اگبوگب جمهور يسرئ واكنش در ارزيابي

مجرمين جنگي را دستگير المللي  بين نيروهاي  كهقضايي بوسني و ليبرياسوابق  پرتويدر . شوددر نظر گرفته عمومي 

دادگاه ويژه براي سرالئون يبريا به در لو ) ICTY(يوگسالوي سابق المللي  بينبه دادگاه كيفري در بوسني و آنها را 

دولت گي تلقي  در چگونينقش مهمواضح به طور المللي  بينحضور نيروهاي فرانسوي و ساير فشارهاي  دادند، تحويل

پذيري در فرهنگ  مسئوليتمفهوم جا افتادن همچنين . دكربازي المللي  بينداخله دادگاه كيفري متهديد نسبت به 

ي قضايي دادگاه ها هرويسوابق و  ،2004تا سال .  دريافت و بينش سياسي را شكل داده استچنين الملل بينروابط 

و تأسيس دادگاه كيفري ) ICTR(روآندا المللي  بينو دادگاه كيفري ) ICTY(يوگسالوي سابق المللي  بينكيفري 

. ه بودروعيت را تغيير دادبه طور تدريجي مرز قدرت و مشو تضعيف كرده گ رايج مصونيت را از ، فرهنالمللي بين

دروني كردن بر آن است كه از طريق دهد كه تهديد به مجازات   ميتئوري بازدارندگي عمومي فرض را بر اين قرار

 در پرتوي اين امر مهمترين تأثير .كندجلوگيري » رفتاري انحراف و كج«از  ،داب و رسوم جامعهآ تقويتو 

بادوام غيير در مفهوم قدرت  تدر نتيجهو  فجايع عظيم از يندگبازدار يري وي جلوگالقا توانايي آنها به ،دادگاهها

تواند براي رهبران   ميبسادگيالمللي  بين قرار گرفتن توسط دادگاه كيفري پيگرداز اين رو تهديد به تحت . باشد مي

از تشكيل دادگاه ارتباط بيش از پيش مهم اعمال قانوني و بقاي سياسي در دوره پس  يادآور سياسي ساحل عاج

  .باشدبوده المللي  بينكيفري 

  

  اوگاندادر ] LRA[ مقدسارتش مقاومت  مورد: نبه انزوا كشاند مقابله از طريق. ب
  نيروهاي نظامي مسئول فجايعازبراي قطع حمايت  يكي از تأثيرات مهم بازدارندگي دادگاه ها شكل دادن مشوق ها

تواند فوريترين راه جلوگيري از فجايع   مينظامياين واقعيت را كه مواجهه  ممكن است  قضاييگرايي انآرم .مي باشد

                                                           
 Attacks on the[ساحل عاج : 2004، حمالت عليه مطبوعات در سال ]Committee to Protect Journalists[حمايت از خبرنگاران كميته  37

Press 2004: Ivory Coast[ ،14 قابل دسترسي در2005 مارچ ، :http://www.cpj.org/attacks04/africa04/ivory.html. 
 .73. ، ص24زيرنويس . ، رك]Hofnung[نگاه كنيد به هوفنانگ  38
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كه مواجه با تهديد به افراد غيرنظامي به ندرت  مراحل طوالني دادرسيطي  اين امر كه. باشد را ناديده بگيرد

 .باشد فداران عدالت مي ناخوشايند براي طرامريدهد  ميقوت قلب  باشند بدنام مينظاميان  الوقوع فجايع توسط شبه قريب

ص  مواجه با تقابل نظامي يا از دست دادن قدرت به طور اخفرماندهانياسي اين حقيقت را كه ي سيگرا  واقعمقابل،در 

تواند   مي خود،به بيان ديگر مشروط كردن قرارداد صلح به عفو. گيرد  مي درخواست عفو هستند را ناديدهمتمايل به

المللي  بين، دادگاه كيفري ]Nuremberg Tribunal[نبرگ ربرخالف دادگاه نو. ف باشدضعموضع قرار داشتن در نتيجه 

ارتش مقاومت  نمونهبا اين وجود .  ندارددر اختياركشورها اشغال دشمنان و مبارزه و شكست براي  آماده يارتش

تواند به انزواي  مي) گاههاتوسط داد(مسئول فجايع افراد كردن  بدنام خاص،در موارد كند كه   ميثابت] LRA [مقدس

  .بيانجامد و در نتيجه نفود سياسي و توانايي نيروهاي نظامي مسئول فجايع را كاهش دهد  آنهاالمللي بين

شد تاريخ جنبش اين  ميعفو   پيشنهاددر برابر صلح) LRA( مقدسارتش مقاومت  بايد به فرماندهانحث كه آيا اين ب

   و قساوتگيرد و فقط به خشونت  مي آمده بودند را ناديده به پاي ميز مذاكرهشورش و اينكه چرا با چنان اشتياقي

فجايع ميزان وحشتناك  و عليرغم 1986در سال ) LRA (مقدسارتش مقاومت شكيل تاز زمان . دهد ميارجاع نها آ

 براي كمك به اوگاندا از اعمال هرگونه اقدام قاطعالمللي  بين جامعه 39در شمال اوگاندا] Acholiland[آن در آچليلند 

 بهبه زور دهها هزار كودك را ) LRA (مقدسارتش مقاومت . براي شكست دادن اين شورش ظالمانه قصور ورزيد

با  و شان نمودو اقواموادار به ارتكاب فجايع عليه والدين با آنها را  ،با مرعوب كردن و  كار گرفتعنوان سرباز به

 ،از دولتطرفداري نين به براي مظنونمادين ع كردن عضو به عنوان مجازات حمله كردن به شهرها و روستاها و قط

نارضايتي و  سمبلمدعي بود كه ) LRA( مقدسارتش مقاومت اگرچه  40.ترور و وحشت ايجاد نمودي مملو از دوران

يان آن اهل است، تقريباً همه قربان] Museveni[ موسويني جمهور رئيسدولت از ] Acholi[ شمال آچولي  اهاليشكايت

سياست اعمال فشار بر ، )LRA (مقدسعضو، به جاي مقابله با ارتش مقاومت سازمان ملل و دولتهاي . آچولي بودند

                                                           
براي مطالعه تاريخ شمال اوگاندا، شامل ايجاد آچولي به عنوان يك گروه جمعيتي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، نگاه كنيد به آلن  39

]ALLEN[25-37. ، صص16زيرنويس . ، رك. 
 نگاه كنيد به گزارش نماينده عالي سازمان ملل ،)LRA(براي اطالعات بيشتر در مورد فجايع ارتكاب يافته توسط ارتش مقاومت مقدس  40

 Report of[براي حقوق بشر در خصوص مأموريت انجام شده توسط اين نمايندگي در ارزيابي شرايط ربوده شدن كودكان در شمال اوگاندا 

the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Mission Undertaken by the Office to Assess the Situation 

on the Ground with Regard to the Abduction of Children from Northern Uganda [ ،U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts. ،

: كودكان دزديده شده«، ]HRW[بان حقوق بشر  ، ديده)U.N. Doc. E/CN.4/2002/86) 2001، 15-19نشست پنجاه و هشتم، پاراگرافهاي 

مارچ ] (STOLEN CHI LDREN: ABDUCTI ON AND RECRUI TMENT IN NORTHERN UGANDA[» دن و عضوگيري در شمال اوگانداربو

 Int’l Crisis[الملل  ؛ گروه بحران بينhttp://www.hrw.org/reports/2003/uganda0303/uganda0403.pdf: ، قابل دسترسي در)2003

Group[اوگاندا : ، تاريخ كشمكش]Conflict History: Uganda[قابل دسترسي در ، :

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2346&l=1 ؛ اطالعيه رسمي]Press Release[ شوراي امنيت ،]Security Council[ ،

دهد،   دستور ميبيانيه رئيس شوراي امنيت به ارتش مقاومت مقدس نسبت به آزادي زنان و كودكان به عنوان نتيجه ضروري مراحل صلح

]Security Council Presidential Statement Demands Release of Women, Children by Lord’s Resistance Army, Expeditious 

Conclusion of Peace Process[ ،U.N. Doc. SC/8869) 16 2006 نوامبر.( 
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كه تنها اي  ساخته پيامبر خود- ]Joseph Kony [جوزف كني، مقدسارتش مقاومت دولت براي مذاكره با رهبر 

  . را اتخاذ نمودند-باشد   ميشود  خدا حكومت كه به وسيله دستوريولتدتأسيس  اش سيدرك سياآگاهي و 

 مقدسارتش مقاومت  اقدامات  خارطوم از،1990 و 1980  هاي در طول جنگ داخلي شمال و جنوب سودان در دهه

)LRA ( بخش مردم سودان  يشورشيان ارتش آزادارتش از اين ثبات كردن اوگاندا در تبادل با حمايت  بيبراي

)SPLA (ارتش ارزش ، 2003صلح شمال و جنوب در سال  به پيشرفت ند روروا تحكيم و تثبيت ب 41.كرد  ميحمايت

ازه اند  ههنوز ب) LRA (مقدسارتش مقاومت با اين وجود . پيدا كردكاهش براي سودان ) LRA (مقدسمقاومت 

 سودان كه براي خاك در ي مستقرپايگاههااين ارتش از  استفاده كه بتواندكافي براي نفوذ سودان در منطقه مفيد بود 

براي ) LRA(مقدس ارتش مقاومت توانايي . شد را توجيه كند  ميحمالت عليه افراد غيرنظامي در اوگاندا استفاده

.  بوداين ارتش عامل اساسي موفقيتهاي نظامي ،نيروهاي نظامي اوگاندا دسترسياز خارج  ،نشيني در سودان عقب

به توقف حمايت و خلع سالح و تظاهر به تمايل  كه در آنها دولت سودان عليرغم چندين توافقنامه با دولت اوگاندا

المللي  بينتا زمان ارجاع دولت اوگاندا به دادگاه كيفري شرايط  42كرد مي) LRA( مقدسارتش مقاومت منحل كردن 

هزينه المللي  بينحساس، مداخله دادگاه كيفري   در اين مقطع زماني43. به طور قابل توجهي تغيير نكرد2003در سال 

 از اي هرا افزايش داد و در نتيجه منجر به زنجير) LRA (مقدسارتش مقاومت متحمل براي سودان براي پناه دادن به 

را از دست بدهد كه به  تهاجمي اش در اقدام به عمليات توانايي) LRA (مقدسارتش مقاومت باعث شد كه  شد وقايع

براي مذاكره در خصوص توافق ] Joseph Kony[ني يل متعاقب جوزف كال اوگاندا و تماكاهش شديد خشونت در شم

  . انجاميدصلح

و ) LRA (مقدسارتش مقاومت بر پرونده المللي  بين، بين استعمال صالحيت دادگاه كيفري عوامل سايرعليرغم 

به دادگاه كيفري   اين پروندهقبل از ارجاعدقيقاً  2003در نوامبر . وجود دارداي  ارتباط قابل مالحظهآن سقوط 

شرايط «گزارش داد كه ) OCHA(هنگي امور انساندوستانه اسازمان ملل براي همنمايندگي ، دفتر المللي بين

] LRA [مقدسبه علت توسعه حمالت ارتش مقاومت «، »همچنان رو به وخامت استانساندوستانه در اوگاندا 

به استفاده از پايگاهها در جنوب سودان  «مقدس مقاومت ، ارتش»رسد يبه نظر نمواركننده  اميد2004 سال انداز چشم

                                                           
 John[وگاندا و دارفور، نگاه كنيد به جان پرندرگست براي تجزيه و تحليل روابط بين كشمكشها در جنوب سودان، شمال ا 41

Prendergast[جانبه از جهنم در جنوب سودان، شمال اوگاندا و دارفور  ، پايان دادن به جنگ سه]Resolving the Three Headed War from 

Hell in Southern Sudan, Northern Uganda, and Darfur) [ قابل دسترسي در)2005فوريه ،:  
 http://www.wilsoncenter.org/events/docs/OP003.pdf. 

 ).د(32و ) الف(32، پاراگرافهاي 40زيرنويس . نگاه كنيد به گزارش نماينده عالي سازمان ملل در حقوق بشر، رك 42
ا موقعيت در رابطه با جمهور اوگاند رئيس«، ]Int’l Criminal Court[المللي  ، دادگاه كيفري بين]Press Release[اطالعيه مطبوعاتي  43

 President of Uganda Refers Situation Concerning the Lord’s[» .دهد المللي ارجاع مي ارتش مقاومت مقدس را به دادگاه كيفري بين

Resistance Army (LRA) to the ICC) [29 2004 ژانويه.( 
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ارجاع  44.»رسيده استنفر به بيش از يك ميليون ...  بيجاشدگان داخليتعداد « و »دهد براي شروع عملياتش ادامه مي

تش از  كرد كه به حمايتر اين امر را براي سودان مشكل،المللي بيندادگاه كيفري به  پرونده  به عنوان اولينااوگاند

توسط دادگاه كيفري ) LRA (مقدسارتش مقاومت  رهبران شدنبا بدنام . ادامه دهد) LRA (مقدسارتش مقاومت 

 فقط چهار ماه پس از ارجاع به -  كندتصويب را 2004، سودان تحت فشار قرار گرفت كه پروتكل مارچ المللي بين

در ) LRA (مقدسارتش مقاومت ز بين بردن پايگاههاي  اامكانكه به نيروهاي اوگاندا  - المللي بيندادگاه كيفري 

ارتش  آرام كردنبا المللي  بيندادگاه كيفري « كه گرفت نتيجه الملل بينگروه بحران  45.داد ميجنوب سودان را 

تأثير مثبتي بر روي پروسه صلح داشته  ، از اين ارتشو نفوذ بر خارطوم در كاهش حمايتش) LRA (مقدسمقاومت 

سازمان ملل براي هماهنگي امور نمايندگي دفتر سال قبل، نااميدكننده بيني   پيشبرعكس و 2004نوامبر  در 46.»است

  : گزارش داد)OCHA(انساندوستانه 

فقدان آشكار در جنوب سودان و شمال اوگاندا توسط ارتش اوگاندا، ) LRA (مقدسارتش مقاومت تضعيف 

پناهندگي بيشمار فرار و  و ،نشان در شمال اوگاندابر سربازا) LRA (مقدسارتش مقاومت كنترل رهبر 

جنگ  كه پايان اين دهد نشان مي ... 2004از آپريل ) LRA (مقدسارتش مقاومت   و سربازانفرماندهان

  47. نزديكتر شده استطوالني دشوار و

  :گيرد  ميگزارش ادامه داده و نتيجه

پيشرفت قابل ) LRA (مقدسارتش مقاومت ي اعضا  بيشماردر نتيجه فرار و ترك خدمت] 2004[از جوالي 

كمپها كمتر عليه ) LRA (مقدسارتش مقاومت حمالت ... شود   مي در شرايط عمومي امنيتي ديدهاي همالحظ

 به طور قابل مقدسارتش مقاومت شده و اين احساس را بخصوص در ميان مقامات دولتي ايجاد كرده كه 

  48.فتن است جنگ در حال خاتمه ياوتوجهي تضعيف شده 

جمهوري دموكراتيك كنگو ، به )LRA (مقدسارتش مقاومت رهبر ، ]Joseph Kony[جوزف كني ، در ماههاي بعد

)DRC (2007 اكتبر 2در . اعاده نمايدقدرت كاهش يافته در ميان سربازانش را نشيني كرد و تالش نمود تا  عقب 

                                                           
، ]UN OFFICE FOR THE CORRDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS[دفتر نمايندگي سازمان ملل براي هماهنگي امور انساندوستانه  44

 ).2003نوامبر  (1. ، صCONSOLIDATED APPEALS PROCESS: UGANDA[ ،2004[اوگاندا : روند تجديدنظرهاي متحد
عمليات نگاه كنيد به براي توضيح مختصر در رابطه با اين . ناميده شده بود] .Operation Iron Fist II[» 2عمليات مشت آهني «عمليات  45

 Uprooted and[» مصونيت از مجازات و سوءرفتارهاي حقوق بشر در شمال اوگاندا: آواره و فراموش شده«، ]HRW[بان حقوق بشر  ديده

Forgotten: Impunity and Human Rights Abuses in Northern Uganda) [ 2005سپتامبر.( 
 Shock Therapy for Northern Uganda’s[، شوك درماني براي روند صلح شمال اوگاندا ]Int’l Crisis Group[الملل  گروه بحران بين 46

Peace Process[ اطالعات آفريقا ،]Africa Briefing[ قابل دسترسي در2005 آپريل 11، 23، شماره ، :  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3366&l=1. 

، ]UN OFFICE FOR THE CORRDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS[راي هماهنگي امور انساندوستانه دفتر نمايندگي سازمان ملل ب 47

 ).2004نوامبر  (1. ، صCONSOLIDATED APPEALS PROCESS: UGANDA[ ،2005[اوگاندا : روند تجديدنظرهاي متحد
 .5. همان، ص 48
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لت سوء ظن به اين كه ممكن است در معامله با اوگاندا  را به ع،]Vincent Otti[معاونش، وينسنت اتي ] Kony[كني 

 به مهمبا حمايت مشروط اوگاندا و چندين دولت ] Kony[ در چنين شرايطي كني 49. قتل رساند بهخيانت كندبه او 

 در. براي توافقنامه صلح اصرار ورزيدنياز به عنوان پيش المللي  بينعفو از قرارهاي بازداشت از سوي دادگاه كيفري 

آنقدر ضعيف و متفرق شده بود كه ديگر تهديدي جدي براي اوگاندا ) LRA (مقدسارتش مقاومت  اين هنگام

عالوه  50.دورزي  ميمبادرت) DRC( جمهوري دموكراتيك كنگوشد اگرچه همچنان به اعمال فجايع در   نميمحسوب

ارتش تجديد قوا در كُشي و  وقت براي از مذاكرات به عنوان دستاويزي ]Kony[كني بر اين خيلي زود آشكار شد كه 

 Aronda[ ژنرال اوگاندايي، آروندا نياكايريمي 2008 جوالي 23در . مي كند استفاده) LRA (مقدسمقاومت 

Nyakairima [مقدسارتش مقاومت كه  كرد عنوان) LRA (براي خريد سالحهاي بيشتر پول آوري در حال جمع 

   51.است

سودان تمايل  احتماالً ،المللي بين به دادگاه كيفري  پرونده ارتش مقاومت مقدسرجاعدر غياب فشار سياسي ناشي از ا

اين . داد توسط نيروهاي اوگاندايي نشان مي  كشورخوددر جنوبارتش آن پايگاههاي براي انهدام سريع كمتري 

ارتش ط پس از اينكه فق ، استسد راه و مانعي براي صلحالمللي  بينه قرارهاي بازداشت دادگاه كيفري  كبرداشت

ضعف و  52.شدمطرح  به طور قابل توجهي ضعيف و فجايع در اوگاندا خاتمه يافته بود )LRA (مقدسمقاومت 

 به او اعتماد كرد كه با  شد  نمي عفو كند ولي حتي در آن موقعتقاضاي را وادار كرد تا ]Kony[كني پذيري  آسيب

  . وارد مذاكرات صلح شودحسن نيت 

                                                           
 دسامبر BBC News[ ،21[سي  بي ، اخبار بي]”Otti “Executed by Uganda Rebels[نگاه كنيد به اتي توسط شورشيان اوگاندا اعدام شد  49

  .http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7156284.stm: ، قابل دسترسي در2007

، كه عملياتي مشترك كه در ]Operation Lighting Thunder[» عمليات نور رعد«اين اعمال اختصاصاً تالفي و عمل متقابل براي  50

و جنوب سودان و به منظور شكست دادن ارتش مقاومت مقدس ) DRC( توسط اوگاندا، جمهوري دموكراتيك كنگو 2008دسامبر 

)LRA (نفر از افراد غيرنظامي با اين اقدام تالفي 500ارتش مقاومت مقدس با كشتن بيش از . و دستگيري رهبران آن صورت گرفت بود 

 نفر را در 620ارتش مقاومت مقدس : ، جمهوري دموكراتيك كنگو]HRW[بان حقوق بشر  ، ديده]News Release[اطالعيه خبري . نمود

: ، قابل دسترسي در)2009 ژانويه DR Congo: LRA Slaughters 620 in “Christmas Massacres”) [17[كشتاركريستمس قتل عام كرد 
http://www.hrw.org/en/news/2009/01/17/dr-congo-lra-slaughters-620-christmasmassacres. 

، ديد نو ]Stop LRA Now, Says Aronda[گويد ارتش مقاومت مقدس را اكنون متوقف كنيد  ، آروندا مي]Joshua Kato[جاشوآ كاتو  51

]New Vision) [ كامپاال]Kampala([ ،22 2008 جوالي. 
» مداخله«كردند و  لبه و درخواست عفو حمايت ميهاي صلح محلي نظير ابتكار صلح رهبران مذهبي آچولي از تقاضا و مطا پيشقدمي 52

عدالتي محلي، اختالف عقيده  المللي، بي ، عدالت بين]Adam Branch[نگاه كنيد به آدام برنچ . نمودند المللي را محكوم مي دادگاه كيفري بين

]International Justice, Local Injustice, DISSENT[ انتقادات بيشتر از مداخله دادگاه كيفري همچنين براي. 22. ، ص2004، تابستان 

المللي  ، جنگ داخلي اوگاندا و سياست مداخله دادگاه كيفري بين]Adam Branch[المللي در شمال اوگاندا، نگاه كنيد به آدام برنچ  بين

]Uganda’s Civil War and the Politics of ICC Intervention[الملل  ، ژورنال اخالق و امور بين]ETHICS & INT’L AFF .[ 21، شماره ،

 ).2007 (179. ص
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دادگاه كيفري   را متاثر بسازد اين است كه آيامصالحه و آشتي ملي در اوگانداروند ي كه مي تواند عاتموضويكي از 

 را دست كم خواهد دوش  مي از رهبران آچولي پيشنهادتعدادي آيين و تشريفات عدالت سنتي كه توسط المللي بين

را تحت تأثير ] Acholiland[اند آچوليلند  بتو]Hague[الهه خيلي بعيد است كه  كنند كه  مياستداللبعضي . گرفت

كه در تماس با واقعيتهاي محلي نيست، و است  محدود و انحصارييك موسسه المللي  بين، دادگاه كيفري قرار دهد

اين واقعيت كه  53. نيستندتعددغرب تنها راه دستيابي به عدالت در دنيايي با سنتهاي حقوقي م به سبك دادگاههاي

باعث به داليل تاريخي اعتماد نداشتند نيز ] Museveni [ موسويانيجمهور رئيسن شمال به دولت تعدادي از رهبرا

 كه ارجاع به دادگاه ردتئوريهاي فراواني وجود دا  همان طوركه .ه استشدالمللي  بينترديد در نقش دادگاه كيفري 

  تخصصي موسسات كهدر حالي.  بودصورت گرفته] Acholiland[در واقع با هدف طوالني كردن جنگ در آچوليلند 

دادگاه اينكه  استعماري جديد نسبت به عدالت احتراز كنند،روشهاي از و بايد نسبت به نيازهاي محلي حساس باشند 

  كرد كه مكانيسمهاي عدالت سنتيانكار توان  نمي. ستنيقبول  قابلاست  خارجي يتحميلالمللي  بينكيفري 

عالوه . دنآميز باش  موفقيتموثر بودالمللي  بين كيفرير سودان به همان روشي كه دادگاه  در اعمال فشار بندتوانست مين

مانع عمومي اين بود كه دادگاه تأسيس شد ) ICTY(يوگسالوي سابق المللي  بينبر اين زماني كه دادگاه كيفري 

 بدترين فجايع  محل وقوع در آفريقا،المللي  بيندادگاه كيفري حضور . دهد  مي اروپايي را بر آفريقايي ترجيحربانيانق

ي غفلت ها هده نسبت به خوشايندحركتي به عنوان بايد  صالحيت دادگاه كيفري،حوزه در و قرار گرفتن آن 

در خاتمه دادن به المللي  بينبه طور اخص، دادگاه كيفري ) LRA (مقدسارتش مقاومت در مورد . شود نگريسته 

موقعيتي كه براي تقريباً دو دهه ناديده المللي را نسبت به  توجه جامعه بيندادگاه  كه دقيقاً به اين علت موثر بودجنگ 

  .معطوف نمودبود شده گرفته 

ارتش  پنج نفر از سران برايهمچنين اين واقعيت را كه اين دادگاه فقط المللي  بيناز دادگاه كيفري و نكوهش انتقاد 

. گيرد  مي را ناديدهه استصادر كردقرار بازداشت نوز زنده هستند كه فقط سه نفر از آنها ه) LRA (مقدسمقاومت 

 فجايع خود قرباني وسربازان كودك  كه بسياري از آنها مقدسارتش مقاومت اين بدان معني است كه ساير اعضاي 

، منازعات  ايجاد صلح پس از وقوعاز نقطه نظر. توانند از عفو يا مكانيسمهاي عدالت سنتي برخوردار شوند  ميبودند،

 و سوء فريبكارياز نقطه نظر مذاكرات صلح، . گذشته قرار نداردروش محلي تسويه حساب با در برابر  يهيچ چيز

توافقنامه صلح دستيابي به تنها راه المللي  بينعفو دادگاه كيفري نادرستي و كذب اين قضيه كه  ]Kony [كني نيت

شديد ولي  مذاكرات  سبب شد تابود كهالمللي  بينكيفري اين مداخله دادگاه ترجيحاً .  را اثبات كرداست

به پيش براي قربانيان  خصوص نحوه ارائه عدالت در) LRA (مقدسارتش مقاومت پذير بين دولت اوگاندا و نا اجتناب

 فردي به طور جدي پذيري مسئوليترسد كه موضوع   مي، بعيد به نظرالمللي بينون تهديد دادگاه كيفري بد. برود

 Agreement on [ و مصالحهپذيري مسئوليتوافقنامه ت) LRA( مقدسارتش مقاومت شد و يا رهبران   ميحمطر

Accountability and Reconciliation [امضا شد مقرر2008سال پيوست اين توافقنامه كه در اوايل . پذيرفتند  ميرا  

                                                           
. ، صص16زيرنويس . ، رك]Allen[نگاه كنيد به آلن ] mato oput[در مورد اشكال سنتي عدالت در شمال اوگاندا نظير ماتو آپوت  53

168-165. 
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جرايم جدي در طول دوره ه متهم به ارتكاب  كبراي محاكمه افراديبخش ويژه دادگاه عالي اوگاندا «دارد كه  مي

دادگاه   صالحيت قضايي توافقنامه اينرسد كه  ميدر حالي كه به نظر 54».باشند تأسيس خواهد شد مي منازعات

را تحت المللي  بيناز دادگاه كيفري ] Kampala[ و همچنين حمايت كامپاال كشيد  را به چالش ميالمللي بينكيفري 

مذاكره صادقانه در مورد نحوه اعمال عدالت براي مردم آچولي، خواه در دادگاههاي يل اخير به تما 55برد،  ميسوال

المللي  بيندادگاه كيفري اقامه دعوي در احتمال . تواند بيش از اين تأكيد شود  نمي،]Hague[الهه داخلي و خواه در 

 2008هاي پس از انتخابات ژانويه  خشونتد در مور عدالت در كنيا در خصوص تحقيقعمال مشابه و مثبت در ايتأثير

ادي كه بيشتر مسئول  افرپيگردبراي تحقيق و المللي  بينبه تأسيس يك دادگاه ويژه توصيه كميسيون تحقيق . داشت

مظنونين اصلي را به در صورتي كه اين دادگاه سريعاً تشكيل نگردد ليستي از  كه كرد خشونت بودند نمود و اعالم

  56.ارائه خواهد كردالمللي  بينگاه كيفري دادستانهاي داد

بايد  رويكرد محوريت بر قرباني ،باشد عدالت محلي ممكن است به نفع جوامع قرباني عمالايبندي به ادر حالي كه پ

مردم آچولي شمال اوگاندا تنها واضح است كه . تعادل شودمالمللي  بيندر برابر استلزام وسيعتر براي آفريقا و جامعه 

تقويت  تالشي براي اطمينان از  از هيچ گونه در حالي كه57.نيستندالمللي  بيندادگاه كيفري در برابر  موارداين نمونه 

                                                           
 فوريه Annexure to the Agreement on Accountability and Reconciliation) [19[پذيري و مصالحه  پيوست به توافقنامه مسئوليت 54

. pdf.today_signed_Accountability_on_agreement_to_Annexure/documents/org.iccnow.www://http: ، قابل دسترسي در7، پاراگراف )2008

جمهور اوگاندا به رهبران ارتش مقاومت مقدس قول داده است كه پس از خاتمه اين توافقنامه به جاي  شود كه رئيس با اين وجود گفته مي

 Amnesty[الملل  عفو بين. اعمال خواهد شد] traditional blood settlement mechanism[» مكانيسم توافق خوني سنتي«دادگاه يك 

Int’l[ماند  پذيري و مصالحه و پيوست آن در برنامه جامع براي خاتمه به مصونيت ناموفق مي توافقنامه مسئوليت: اندا، اوگ]UGANDA: 

AGREEMENT AND ANNEX ON ACCOUNTABILITY AND RECONCILIATION FALLS SHORT OF A COMPREHENSIVE PLAN TO END 

IMPUNITY[ قابل دسترسي در)2008مارچ  (8، شماره ، :http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR59/001/2008 

. المللي را از تحقيق و تعقيب در شمال اوگاندا باز دارد دولت اوگاندا همچنين از شوراي امنيت درخواست كرد كه دادگاه كيفري بين 55

 :Uganda/LRA [1ه روز شده شماره گزارش ب: ارتش مقاومت مقدس/، اوگاندا]Security Council Report[گزارش شوراي امنيت 

Update Report No. 1[ ،11 قابل دسترسي در2008 آپريل ، :http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.4018489/. 

ه براي كنيا و ، تأسيس دادگاه ويژ]HRW[بان حقوق بشر  ، ديده]News Release[براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به اطالعيه خبري  56

 Establishing a Special Tribunal for Kenya and the Role of the International Criminal Court) [25[المللي  نقش دادگاه كيفري بين

role-and-kenya-tribunal-special-establishing/2009/03/25/news/en/org.hrw.www://http-: ، قابل دسترسي در)2009مارچ 

court-criminal-international. كند  همچنين نگاه كنيد به اروپا در كنيا در مورد تهديد دادگاه نظرسنجي مي]EU in Kenya Poll 

Tribunal Threat[سي  بي ، اخبار بي]BBC News[ ،18 قابل دسترسي در2008 نوامبر ، :http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-

/2/hi/africa/7736011.stmاكامپو -؛ لوئيس مورنو ]Luis Moreno-Ocampo[ دادستان كل ،]Chief Prosecutor[ دادگاه كيفري ،

: ، قابل دسترسي در)2008 نوامبر14(، 2. ، ص]Address to the Assembly of States Parties[المللي، خطاب به مجمع دولتهاي عضو  بين
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/50F9D0FA-33A0-48B3-942E-4CFF88CA3A27/0/ICCASPASP7StatementProsecutor.pdf 

، دادستانهاي ]Frédéric Mégret[ك مگرت المللي، نگاه كنيد به فردري براي بحث در مورد موارد مختلف در حقوق كيفري بين 57

مركز لووان براي  (29-37. ، صص]International Prosecutors: Accountability and Ethics[پذيري و اخالق  مسئوليت: المللي بين
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دادگاه  مطرح شده در موارد در  از مجازات، تأثير مصونيتنبايد دريغ شودجنگ دادن به دولت محلي و خاتمه 

 سطحيحتي يك ناظر . وصاً در آفريقا خواهد داشتخصساير نقاط در پيش بيني عواقب غير قابل المللي  بينكيفري 

براي وجهه دادگاه كيفري وخيمي تواند عواقب   مي]Joseph Kony[تواند تشخيص دهد كه عفو براي جوزف كني  مي

 براي فرار از بهانه مشتاقانه در جستجوي ، سودانجمهور رئيسبشير، دارفور كه رهبراني نظير مورد در المللي  بين

 عدالت كيفري حوزه مطلوب است گرانيهاي جوامع محليدر نظر گرفتن ناگرچه . خواهد داشتتند در بر مسئوليت هس

  . سطح محلي استفراتر از اينبسيار المللي  بين

  

  مورد دافور: باشد  بهتر از هيچ ميبدنام كردن. ج
مالحظه قابل و چشمگير و كوتاهي  صورق  به طور موثر،سودان  دركشي نسلبا به مقابله   المللي جامعه بينعدم تمايل 

ي سازمان ملل، يي حافظ صلح اتحاديه آفريقاهاي پرواز و نيروممنوعدر فقدان مجازاتهاي اقتصادي، مناطق . باشد مي

ناشي از  سياست دلجويي عموم،ارضاي با هدف محكوميت اخالقي  .كرد  مي ادامه پيداوقفه  بيحكومت ترور سودان

 پنهانرا انرژي و معامالت نظامي  تأمين ،»جنگ عليه ترور«نگرانيهاي جغرافيايي سياسي اعضاي شوراي امنيت نظير 

بزرگترين از جمله روسيه با گذاري كرده است و همراه   زيادي در صنعت نفت سودان سرمايهمقدارچين به . كند مي

 يتروريستي با نيروهاي اطالعاتچنين همكاريهاي ضدهم 58.باشد  ميكننده تسليحات نظامي سودان  تأمينهايكشور

 براي ايالت متحده در گردآوري اطالعات در خصوص القاعده و گروههاي شورشي عراقي اي هبه طور فزايندخارطوم 

همكار قوي در جنگ عليه يار و «به عنوان را دولت سودان  آمريكا وزارت كشوربه نحوي كه  59، است بودهارزشمند

                                                                                                                                                                                     
، قابل )2008، 18 ، شماره]Working Paper[، مقاله تحقيقاتي ]Leuven Ctr. for Global Governance Studies[مطالعات حكومت جهاني 

 .http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1313691: دسترسي در
رساني به  ادامه سالح: ، سودان]Amnesty Int’l[الملل  در مورد استفاده منتسب اين سالحها در تعارضات دارفور، نگاه كنيد به عفو بين 58

 SUDAN: ARMS CONTI NUING TO FUEL SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN[زند  نقض جدي حقوق بشر در دارفور دامن مي

DARFUR) [ قابل دسترسي در)2007مي ، :http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR54/019/2007/en. 
 .U.S[كند  يه مي، ايالت متحده عليرغم محكوم كردن سودان به اين كشور تك]Greg Miller & Josh Meyer[گرگ ميلر و جاش مير  59

Relies on Sudan Despite Condemning It[ لس آنجلس تايمز ،]L.A. Times[ ،11 همچنين نگاه كنيد به كن سيلورستين . 2007 جون

]Ken Silverstein[ مقامات منفور سودان ارزشمند براي جنگ آمريكا عليه تروريسم ،]Official Pariah Sudan Valuable to America’s 

War on Terrorism[ لس آنجلس تايمز ،]L.A. Times[ ،29 ؛ اسكات شين 2005 آپريل]Scott Shane[اي در مالقات با  آي ، نقش سي

 C.I.A. Role in Visit of Sudan Intelligence Chief Causes Dispute Within[رئيس اطالعات سودان در دولت مشاجره برانگيخت 

Administration[ نيويورك تايمز ،]N.Y. Times[ ،18 ؛ اوان مك اسكيل 2005 جون]Ewen MacAskill[اي سوداني استخدام  آي ، سي

 Guardian[ ،12[، گاردين ]CIA Recruits Sudanese to Infiltrate Arab Jihadi Groups[كند تا در گروههاي جهادي عرب نفوذ كند  مي

، مقاومت ]RES PUBLICA[رس پابليكا  ؛http://www.guardian.co.uk/world/2007/jun/12/usa.israel: ، قابل دسترسي در2007جون 

 :THE DARFUR RESISTANCE[خواهند و چه نياز دارند تا به ايجاد يك سودان جديد كمك كند  آنها چه كساني هستند، چه مي: دارفور

WHO THEY ARE, WHAT THEY WANT, AND WHAT THEY NEED TO HELP CREATE A NEW SUDAN[2006 (28. ، ص.( 
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نه به طور  البته - در محكوم كردنمتحده را اين اتحاد نقش گنگ و نامشخص اياالت  60.بندي كرده است هطبق» ترور

اي نخواسته است كه مذاكرات  عالوه بر اين هيچ دولت غربي. دهد  ميوضيحت خارطوم براي عمليات دارفور -جدي 

 را به خطر ل و جنوب سودان خاتمه داد بين شمااي ه كه به جنگ چند ده2005سال حساسي كه به قرارداد جامع صلح 

به طور موثري هويج صلح را در برابر بيني زند  در حالي كه بر دارفور چوب ميخارطوم «به بيان يك تحليلگر . اندازد

  61».داده است قرارالمللي  بينجامعه 

گروههايي كه نسبت به  جمعي دسته كه قتل  بودايجاد كردهبراي رهبران سودان تلقي را  اين ،بستر و بافت سياسي

به  ارجاع دارفور اين پيش زمينه،در مقابل . شدند سياستي موثر است  ميتلقيتهديد  حاكم خارطوم طبقهقدرت مطلق 

 براي خاتمه به  و نه فقط تالشقاطعاقدام  نمودي از 200562از سوي شوراي امنيت در سال المللي  دادگاه كيفري بين

شوراي امنيت براي همكاري با دادگاه اعمال فشار بر سودان از سوي فقدان رفتن در نظر گبخصوص با  خشونت مداوم

 دادستان به شوراي امنيت در خصوص اي هعليرغم گزارشهاي دور. باشد  ميتسليم كردن متهمانو المللي  بينكيفري 

-Hassan al [ قرار بازداشت عليه حسن البشير63. صورت نپذيرفته است قاطعياقدامعدم همكاري خارطوم، هيچ 

Bashir[، مورد انتقاد قرار گرفته  براي مذاكرات صلح يو مانعبه عنوان يك حماقت قضايي جمهور سودان،  رئيس

كرده واگذار چنين اختياري را المللي  بيناين كه شوراي امنيت سازمان ملل به دادستان دادگاه كيفري  عليرغم 64است

توانند به   ميد كه دادگاههااين امر وجود داردال بر  مداركي ولمعماما حتي در اين شرايط به ظاهر غير. است

از يكديگر به هستند كه  تالشدر جرمين كه بين م داخلي اختالفاتاز طريق اعمال فشار و تشديد جلوگيري از فجايع 

ادگاه كيفري متعاقب تحقيقات دبيانگر اين امر كه يي وجود دارند ها هنشان.  كمك كنندعنوان سپر بال استفاده كنند

براي   و اجبارفشار. شده استتبديل  مهم در محاسبات سياسي خارطوم يعامل به پذيري مسئوليتاصل  ،المللي بين

                                                           
 Office of the Coordi nator for Counterterrorism, U.S. Dep’t of[دفتر هماهنگي ضدتروريسم وزارت كشور اياالت متحده آمريكا  60

State[ گزارش كشورها در تروريسم ،]Country Reports on Terrorism[ ،2006 قابل دسترسي در)2007 آپريل 30 (3، فصل ، :  
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/82736.htm.  

: ، دارفور]GÉRARD PRUNIER[ير  همچنين نگاه كنيد به جرارد پروني. 2. ، ص41زيرنويس . ، رك]Prendergast[پرندرگست  61

 JULIE FLINT & ALEX DE[؛ جولي فلينت و الكس دي وال 2005، 122. ، ص]DARFUR: THE AMBIGUOUS GENOCIDE[كشي نامعلوم  نسل

WAAL[تاريخ كوتاه يك جنگ طوالني : ، دارفور]DARF UR: A SHORT HISTORY OF A LONG WAR[2005 (128. ، ص.( 
 شوراي امنيت، 1593، قطعنامه 2005 مارچ 31المللي، مصوب   به دادستان دادگاه كيفري بين2002ارجاع موقعيت دارفور از اول جوالي  62

U.N. SCOR  ،سازمان ملل، نشست شصتمU.N.Doc. S/RES/1593) 2005.( 
 دادستان كه در آن شوراي امنيت دولت سودان را به همكاري با دادگاه ابرام كرده بود فقط يك بيانيه صادر 2008پس از جلسه جون  63

 .U.N. Doc، 5912، نشست Statement by the President of the Security Council[ ،U.N. SCOR[بيانيه رئيس شوراي امنيت . شد

S/PRST/2008/21) 2008.( 
 Darfur Mediator Says[» اندازد گويد قرار بازداشت بشير گفتگوها را به مخاطره مي ميانجي در دارفور مي«براي مثال نگاه كنيد به  64

Bashir Warrant Imperils Talks[ رويتر ،]Reuters[ ،26 2009 مارچ. 
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 جنجاويدرا در اتحاد خارطوم با شبه نظاميان بدنام توجهي  قابل شكاف ،تقصير را بر گردن ديگران انداختن

]Janjaweed [ استرا افزايش داده قرارداد صلح ر خصوص دبراي مذاكره تمايل به وجود آورده و.  

علي ، ]Janjaweed [جنجاويدنظاميان  شبهفرمانده قرارهاي بازداشتي عليه المللي  بيندادگاه كيفري  ،2007 آپريل 27در 

  جوالي14در  65.صادر كرد] Ahmed Harun[ امور انساندوستانه سودان، احمد هارون رو وزي] Ali Kushayb[كوشايب 

 صادر 2008 مارچ 4كه در  66درخواست نمودقرار بازداشت عليه بشير را المللي  بينادستان دادگاه كيفري  د،2008

 انساندوستانه را اخراج هاي دولت سودان بيش از دوازده سازمان كمك، فوري به اين قرار بازداشتيواكنشدر  67.شد

 عليرغم اين واقعيت 68.ات پزشكي محروم نمودكرد و بيش از يك ميليون جمعيت را از دسترسي به غذا، آب و امكان

 دولتهاي غربي به نظر 69بود بيني پيشقابل از سوي دولت به طور وسيعي شديد كه صدور قرار بازداشت و واكنش 

 قرار بازداشت به از استفادهاستراتژي  70.كردند  مي حركت خارطوم انتقادبيني پيش عدم ازگيج و مبهوت مانده و 

دادستان دادگاه كيفري به ه اين بهانه كه سازمانهاي انساندوستانه  ب- دارفور يشتر براي مردمرنج بمسبب عنوان 

اعضاي بيشماري از اتحاديه آفريقا و اتحاديه كشورهاي . آميز بود  موفقيتاي هتا انداز -71اند هاطالعات دادالمللي  بين

                                                           
 Decision on the Prosecution[ قانون 58)7( تصميم براي اعمال تعقيب تحت ماده ،]Prosecutor v. Harun[هارون  دادستان عليه  65

Application Under Article 58(7) of the Statute[المللي  ، دادگاه كيفري بين]ICC-02/05-01/07-1) [27 2007 آپريل.( 
المللي  دادگاه كيفري بين.  ثبت شد2008 جوالي 14 در روز 58شرايط در دارفور، سودان، متن تنظيمي درخواست تعقيب تحت ماده  66

ICC-02/05-157) 12 2008 سپتامبر.( 
 Warrant of Arrest for Omar Hassan[، قرار بازداشت براي عمر حسن احمد البشير ]Prosecutor v. Al Bashir[دادستان عليه البشير  67

Ahmad Al Bashir[ ،ICC-02/05-01/09-1) 4 ادگاه قبل از محاكمه، اتهامات جرايم جنگي و جرم عليه بشريت را دفتر د). 2008 مارچ

 .كشي اقدام كرده را رد كرد تأييد نمود اما ديدگاه دادستان در خصوص اينكه داليل مستدلي مبني بر اينكه بشير با قصد نسل
: ، سودان]UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs[دفتر سازمان ملل در مورد هماهنگي امور انساندوستانه  68

نيروي حافظ صلح اتحاديه آفريقايي سازمان ملل : ؛ دارفور)2009 مارچ Sudan: Situation Report #2) [13 [2گزارش وضعيت شماره 

 ,Darfur: UN-African Peacekeeper Shot[شود  مورد هدف قرار گرفت در حالي كه نگراني در خصوص كمكهاي انساندوستانه بيشتر مي

as Concern Grows Over Humanitarian Aid[ مركز خبري سازمان ملل ،]UN News Ctr.[ ،10 2009 مارچ. 
المللي را تقبيح كرده و تهديد كرده بودكه در صورت صدور قرار بازداشت، ديگر  پس از درخواست دادستان، سودان دادگاه كيفري بين 69

 Sara[براي مثال نگاه كنيد به سرا دارشوري و سليمان بلدو . ازمان ملل در دارفور را تضمين كندتواند امنيت نيروهاي حافظ صلح س نمي

Darehshori & Suliman Baldo[ سودان، عدالت و صلح ،]Sudan, Justice and Peace[بان حقوق بشر  ، ديده]HRW[ ،16 2008 جوالي ،

  .http://www.hrw.org/en/news/2008/07/15/sudan-justice-and-peace: قابل دسترسي در
، ]Khartoum’s Expulsion of Humanitarian Organizations[، اخراج سازمانهاي انساندوستانه توسط خارطوم ]Eric Reeves[اريك ريوس  70

 .http://www.sudantribune.com/spip.php?article30643: ، قابل دسترسي در2009 مارچ Sudan Tribune[ ،26[سودان تريبيون 
گويد كه او از سوي سازمانهاي غيرانتفاعي سودان  المللي مي نگاه كنيد به دادستان دادگاه كيفري بين. دادستان اين اتهام را رد كرده است 71

، سودان ]ICC Prosecutor Says He Received “Zero” Information from NGO’s in Sudan[اطالعات به دست آورده است » -0-«

شود كه   گفته مي.http://www.udantribune.com/spip.php?article30580: ، قابل دسترسي در2009 مارچ Sudan Tribune[ ،21[تريبيون 

 Lynsey Addario & Lydia[نگاه كنيد به لينزي آداريو و ليديا پلگرين . دولت سودان فقط منتظر فرصتي براي اخراج اين سازمانها بود
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، كه از دادگاه ]Muammar Gaddafi [معمر غضافي رهبر ليبي،  از جمله از قرار بازداشت انتقاد كردندشديداًعرب 

شناسي دولتهاي  عالوه بر اين حس مسئوليت 72.انتقاد كرد» فرم جديد تروريسم جهاني«به عنوان المللي  بينكيفري 

 كه به كمك آژانسهاي انساندوستانه متكي بودند آوارگاننگراني براي و بين حمايت دادگاه غربي در ايجاد تعادل 

پوشي از قرار بازداشت و وظايف سودان در قبال همكاري با دادگاه  با چشم. ردبشير را تقويت كاكراتي مذموقعيت 

آور از دولت سودان خواست كه   طي يك بيانيه غيرالزام فقط شوراي امنيت، شوراي امنيت1593مطابق قطعنامه 

اتحاديه آفريقا و اتحاديه حمايت از ين سودان همچن 73.كندآژانسهاي انساندوستانه را لغو اخراج تصميمش مبني بر 

  قانون رم و به اين بهانه كه مانع پروسه صلح16ماده پرونده مطابق در تقاضا براي به تأخير انداختن كشورهاي عرب 

 قدرت وتوي كشورهاي غربي شوراي امنيت باعث بلوكه شدن چنين نبا اين وجود تاكنو. برخوردار بودشود  مي

 القول آنگونه كه خارطوم توصيف بشير آشكارا حمايتي متفقاز مايت رهبران اتحاديه آفريقا تأخيري شده است و ح

نمايش  «به يك ديپلمات آفريقايي ، در اتيوپيدر مالقات سرانبشير حضور براي مثال طي . نبوده استكند  مي

نفرات  فرستاده شود آنها ]Hague[  الههترسيدند كه اگر بشير به  ميتوسط رهبران آفريقايي كه» آميز همبستگي هكناي

   74.كرداشاره   خواهند بودبعدي

در . اش برداشته است  كاهش فشار بر رهبران عاليرتبهبرايگامهاي قابل توجهي عليرغم اين مخالفت آشكار، سودان 

ترديد . محاكمه شود در دادگاه داخلي سودان تادستگير شد ] Ali Kushayb[، علي كوشايب جنجاويد رهبر 2008اكتبر 

صالحيت اعمال   دركمي وجود دارد كه او به عنوان سپر بال براي فجايع دارفور مورد استفاده قرار گرفته بود تا

و وسايل ارتباط جمعي المللي  بين امري كه توسط جامعه ؛در اين مورد مانع به وجود آيدالمللي  بيندادگاه كيفري 

 فرماندهانشكاف بين «:  تايم گزارش داده بود،2007در مارچ و پيش از آن چندين ماه  75.مورد توجه قرار گرفت

ترس از اينكه دولت سودان «نتيجه و اين شكاف » . دارفور در حال نمايان شدن استنگران جنجاويدنظاميان  شبه

                                                                                                                                                                                     
Polgreen[ كمك، ترس از بدبختي بيشتر ، اخراج گروههاي]Aid Groups’ Expulsion, Fears of More Misery[ نيويورك تايمز ،]N.Y. 

Ti mes[ ،23 2009 مارچ. 
، قابل دسترسي 2009 مارچ BBC News[ ،29[سي  بي ، بي]Sudan Leader in Qatar for Summit[رهبر سودان در قطر در مالقات سران  72

  .http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7970892.stm: در
 Darfur[» اندازد گويد قرار بازداشت بشير گفتگوها را به مخاطره مي ميانجي در دارفور مي«، ]Patrick Worsnip[پاتريك ورسنيپ  73

Mediator Says Bashir Warrant Imperils Talks[ رويتر ،]Reuters[ ،26 2009 مارچ. 
، ]Sudan Gives Sudan’s Bashir a Warm Welcome[آمدي گرم گفت   سودان به بشير سودان خوش،]Peter Heinlein[لين  پيتر هين 74

 .http://www.voanews.com/english/2009-04-21-voa25.cfm: ، قابل دسترسي در2009 آپريل VOA News[ ،21[اخبار صداي آمريكا 
ان راهي براي سودان براي بهبود بخشيدن به پندار عمومي در خارج حركت به طور وسيعي به عنو«نيويورك تايمز اظهار داشت كه اين  75

المللي  كشي در دادگاه كيفري بين جمهور كشور، عمر حسن البشير، به جرم نسل از كشور و سعي در از بين بردن تعقيب احتمالي رئيس

 Sudan Arrests Militia[كند  ر و محاكمه مينظاميان را دستگي ، سودان رئيس شبه]Jeffrey Gettleman[جفري جتلمن » .شود تفسير مي

Chief Facing Trial[ نيويورك تايمز ،]N.Y. Times[ ،13 2008 اكتبر. 
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ي شورش انفرماندهاز  ي يك76. مي باشد »تسليم كندالمللي  بين را به دادگاه كيفري جنجاويد فرماندهانممكن است 

 جنجاويداكنون .  را به كار گرفت تا برادران دارفوري خود را به قتل برسانندجنجاويدخارطوم «اظهار كرد كه دارفور 

المللي  بين و آنها مظنون هستند كه دولت آنها را به دادگاه كيفري - است هدريافته است كه اغفال شده و فريب خورد

در تالش بود كه خودش  و در حالي كه بشير 77». هستيمفراريانيش تعداد در انتظار افزاهر روز ما . تسليم خواهد كرد

ايستاده به تصوير مقاصد امپرياليستيك جديد در فرم و شكل مداخله قضايي در برابر را به عنوان قهرمان ملي كه 

بشير شدن ليم  در حمايت از تس، مردم دارفورصبه طور اخ. شود ديده نمي  در سوداناز اوالقولي  متفقحمايت بكشد 

سودان وارد ... آورد   ميدستگيري بشير آزادي را براي مردم سودان به ارمغان«با اين استدالل كه بسيار صريح هستند 

  78».دوره جديدي خواهد شد

تهديد قرارهاي بازداشت دادگاه كيفري ناشي از ، نگراني ]Janjaweed[فراتر از شكاف بين دولت و جنجاويد 

 مثبترفتار در نتيجه  به دست آوردن عفو وجنگ به مشوقي براي تظاهر به تمايل به خاتمه دادن اقل حدنيز المللي  بين

بس نبايد  اگرچه بر اهميت اين آتش. بس اعالم كرد آتشبا شورشيان دارفور  بشير 2008در نوامبر . ه استبود

بس به طور مستقيم به قرار  ند اين آتشي صلح پيشين عقيم مانده بودها هوافقنامت با توجه به اينكه ،پافشاري كرد

دولت «:  گزارش دادسي بي  بيبر اساس منابع داخلي،. دكن ميارتباط پيدا دولت خود الوقوع توسط  بازداشت قريب

متقاعد كند كه پرونده عليه آقاي بشير را به تعويق اندازه كافي  بهرا المللي  بين جامعه امراميدوار است كه اين 

 واضح در مورد دارفور دست يابيم،  برنامهاگر ما به يك«: ر واقع وزير امور خارجه سودان اظهار كرد كهد. ».بيندازند

 كه آنها... براي مطرح كردن اين خواسته را داشته باشيم از نظر اخالقي اعتبار الزم توانيم   ميكنم كه  ميمن فكر

 ،اعتنايي آشكار به قرار بازداشت  اگرچه بشير با بي79».دازندرا به تعويق بينالمللي  بينتوانند تصميم دادگاه كيفري  مي

و اش بوده  المللي وجهه بيننگران آشكارا ولي سفر كرده بود المللي  بينعضو دادگاه كيفري ير غبه چندين كشور 

 محض  بشير اظهار داشت كه به،يك ماه پس از صدور قرار بازداشت. دده بوحتي به قربانيان دارفور وعده عدالت دا

 قرار خواهد پيگردمورد تحقيق و توسط مراجع سودان اينكه مصالحه و آشتي تحقق يابد جرايم ارتكابي در دارفور 

تري در سودان مورد  و به طور جديموضوع مورد بحث بوده  پذيري مسئوليتموضوع عدالت و  آشكارا 80.گرفت

، ]Sadiq al-Mahdi[، صديق المهدي ]Umma party [با پيشنهاد رهبر حزب مخالف امااين گرايش . گيرد  ميبحث قرار

                                                           
 .42-43. ، صص2007 مارچ Time[ ،21[، تايم ]?Defections in Darfur[، فرار و پناهندگي در دارفور؟ ]Alex Perry[الكس پري  76

 .43. همان، ص 77
  : ، قابل دسترسي در2009 مارچ Voices from Sudan[ ،4[، نداي سودان ]HRW[ان حقوق بشر ب نگاه كنيد به ديده 78

http://www.hrw.org/en/news/2009/03/04/voices-sudan?print. 
 ، قابل2008 نوامبر BBC News[ ،12[سي  بي ، اخبار بي]Sudan Declares Darfur Ceasefire[بس اعالم كرد  سودان در دارفور آتش 79

  .http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7724220.stm: دسترسي در
، ]Sudan President Says Reconciliation to Precede Justice[گويد مصالحه و آشتي مقدم بر عدالت است  جمهور سودان مي رئيس 80

 .http://sudantribune.com/spip.php?article30804: ، قابل دسترسي در2009 آپريل Sudan Tribune[ ،8[سودان تريبيون 
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ترين  در حالي كه برجستهو  81 عرب، آفريقايي و سوداني،متشكل از قضات تركيبي تأسيس يك دادگاه به نسبت

به جرم اينكه صريحاً از  به مدت دو ماه ،، از حزب مشهور كنگره]Hassan Al-Turabi[رهبر مخالف، حسن الترابي 

  82.شود مي ديده خود را تسليم دادگاه كند بشير خواسته بود

براي بشير منحرف كند نبايد مبالغه المللي  بينسياسي سودان كه توجه را از كيفرخواست دادگاه كيفري ژست بر 

منزوي  آنها را ،فراهم كردهرهبريت سودان را موجبات شرمساري به تنهايي تواند  ميالمللي  بيندادگاه كيفري . شود

در حالي . تغيير دهداز ريشه را تواند معادالت سياسي در دارفور   نمي وليرا بر آنها تحميل كند يحداقلكند و هزينه 

نسبت به قربانيان و عدم المللي  بينتفاوتي  بي با ، فجايع عليه افراد غيرنظامياند تحقق يافته قومي هايكه بيشتر پاكسازي

برخالف آنچه حقايق مشكل است كه  و با در نظر گرفتن ا اين وجودب 83.كند  ميقدرتمداران ادامه پيدانفس اعتماد به 

جمهور بشير و در  رئيسدر تنگنا قرار دادن   باالمللي بيننتيجه گرفت كه مداخله دادگاه كيفري بعضي مدعي هستند 

ز دادگاه  در سرپيچي و تمرد ادر حالي كه. ع در دارفور شده است فجايشدنتر  وخيمموجب لح مانع شدن از صنتيجه 

چگونه بدنام شدن بيني كرد كه  غيرممكن است كه پيشبا او وجود دارد ظاهري  اتفاق نظر المللي كيفري بين

 مورد استفاده قرار در درازمدتربودن گوي قدرت از او  توسط رقبايش براي دتوان  ميطالع سياسي او افتو المللي  بين

از تمركز روي قرار بازداشت، نگراني واقعي او در خصوص لمللي ا بينتالش بشير براي منحرف كردن جامعه . بگيرد

 قرار راي كه او باي هالعاد او اهميت فوقمعترضانه ي ها هحداقل بياني. سازد  ميآشكاررا  2010سال اوايل در انتخابات 

در او  2009نيه آپريل  بيا،وجهيك نمونه قابل ت. كند ميعليه او قائل است را تأييد المللي  بينبازداشت دادگاه كيفري 

  :باشد كه بشير تأكيد نمود  ميدر اتيوپيآفريقا اتحاديه مالقات سران 

توانيم به خارج از سودان سفر كنيم نشان دهيم   نمي رفتيم تا به كساني كه گفتند مامالقات سرانما به اين 

 فكر كنند صدور قرار برخالف آنچه مردم ممكن است... توانيم به خارج از سودان سفر كنيم   ميكه ما

                                                           
 Sudan Ex-PM Proposes. [نخست وزير سابق سودان نسبت به تشكيل دادگاه چندجانبه براي محاكمه متهمان دارفور پيشنهاد داد 81

Hybrid Court to Try Darfur Suspects[ سودان تريبيون ،]Sudan Tribune[ ،28 قابل دسترسي در2009 مارچ ، :
http://www.sudantribune.com/spip.php?article30667.  

 Sudan’s Turabi Says Position[المللي تغيير نكرده است  گويد وضعيت در مورد بشير و دادگاه كيفري بين مي) از سودان(ترابي  82

Unchanged on Bashir and ICC[ سودان تريبيون ،]Sudan Tribune[ ،10 قابل دسترسي در2009 مارچ ، :  
http://www.sudantribune.com/spip.php?article30451. 

 Report of the[براي مثال نگاه كنيد به گزارش دبيركل در خصوص توسعه عمليات چندجانبه اتحاديه آفريقايي سازمان ملل در دارفور  83

Secretary-General on the Deployment of the African-Union-United Nations Hybrid Operatoin in Darfur[ سازمان ملل ،U.N. 

SCOR) 7 ؛ گزارش دبيركل در خصوص توسعه عمليات چندجانبه اتحاديه آفريقايي سازمان ملل در دارفور )2008 جوالي]Report of the 

Secretary-General on the Deployment of the African-Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur[ سازمان ملل ،U.N. 

SCOR) 12 2008 دسامبر.( 
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تر  محكمالمللي  بين، اتحاديه عرب و نيز با سازمانهاي )AU(ما را با كشورهاي اتحاديه آفريقا پيوند بازداشت 

  84.قرار بازداشت همچنين اتحاد و يكپارچگي مردم سودان را نيز تقويت كرده است... كرده است 

به ميزان   راالمللي بين جايگاهش به عنوان يك سياستمدار  بشير فهميده است كه قرار بازداشتجمهور رئيسحداقل، 

كه بسياري از  با توجه به اينتواند براي اقبال سياسي او در داخل سودان  ميتضعيف كرده است كهقابل توجهي 

  .آور باشد  زيانبرداري كنند  خود بهرهمال ممكن است از انزواي او براي پيشبرد اهداف و آشمخالفان

  پيشگيري از فجايع در دارفورالمللي در بين كه دادگاه كيفري اثبات كردان نداشته باشد كه با يقين حتي اگر امك

اين استدالل كه پس از پذيرش . تر شده است شرايط وخيمدر نتيجه مداخله دادگاه كه توان گفت   نميموثر بوده است

به مراتب صلح قرار گرفته مطالبه آنچه كه ايجاد  چيزي كه در راه، تنها ايع عظيم بر عليه افراد غيرنظاميسالها فج

نسبت به عمليات تفاوتي   بيدهنده نزمينه تكاپيش برخالف .  استندهپنداري فريب ،عدالت سمبليك استنزديكتر به 

كه در از شرايط وخيمي  بينانه زيابي واقعيك ار كه اين ادعااستنباط كرد در دارفور، مشكل است » يمپاكسازي قو«

خارطوم در غياب اين مطلب كه . باشد بود ميتنها روزنه اميد ظاهراً  المللي بينارهاي بازداشت دادگاه كيفري آن قر

 و در بدترين مطلقلوحي  سادهدر بهترين حالت بخشيد  مي رفتارش را بهبود المللي بينكيفرخواست دادگاه كيفري 

 بشير مطمئناً حداقل كاري جمهور رئيسبدنام كردن . تسياسي اساهداف با انگيزه دلجويي عيبجويانه از قدرت حالت 

  . براي مقابله با چنين اعمال پليد و زشتي انجام دهدهتوانست المللي مي بينكه جامعه  ه استبود

  

   قضايي جديدگرايي واقع يبه سو: نهاييمالحظات . 5
 درهمي نقش متوانند   ميها دادگاهدهد كه حتي خارج از حوزه دادگاه،   مي نشانالمللي بينتجربه دادگاه كيفري 

با وجود دادگاهها  و در مواردي كه فاتححتي بدون عدالت . داشته باشندصلح و جلوگيري از فجايع به دستيابي 

از سوي كه مشروط به همكاري قضايي (كنند   نميعملآل   در شرايط ايدهالملل بينحمايت قابل توجه از سوي جامعه 

مشوقي براي خاتمه يا انگيزه و تواند   مي مشروعيتارائه بحث)  در مورد منافع مهم ملي استدولتهاي متمرد و نافرمان

خشونت، انزواي حساس تشديد در شرايط پيگرد   بهصرف تهديد. جلوگيري از سوءرفتارهاي حقوق بشر را شكل دهد

 پس از صدور قرار ذاكراتي مموضعتضعيف ، المللي بين به عنوان فراري نظامي در نتيجه بدنام شدنسياسي و تنزل 

 كه كنند ميثابت ، پرده بيو بعضي باظرافت بعضي  به طرق مختلف، ،بال  سپر يافتنبازداشت و جستجوي متعاقب براي

  .ددهقرار تأثير تحت را محاسبات سود و زيان استفاده از فجايع به عنوان وسيله اعمال قدرت  تواند  ميپذيري مسوليت

در جستجوي عدالت كوركورانه كه »  قضاييگرايي آرمان«ساده و ريا  كاريكاتور بيلت را با بحث صلح در برابر عدا

از زماني اين بحث . كند آغاز كردم  ميروي كه در تحميل قدرت زياده بدگمان» گرايي سياسي واقع«در مقابل با است 

در حال حاضر .  شده استتر ه پيچيدشد  مطرح)ICTY( يوگسالوي سابق المللي بين دادگاه كيفري مانكه ابتدائاً در ز

در  و خواه بينانه به طور واقعبه پيشگيري از فجايع  دادگاهها ميزان موفقيت نهيزم  خواه در،هر دو طرف توقعاتشان را

                                                           
 Sudan’s President Arrives in Ethiopia Amid Western[شود  جمهور سودان در ميان بايكوتهاي غرب وارد اتيوپي مي رئيس 84

Boycott[ سودان تريبيون ،]Sudan Tribune[ ،22 قابل دسترسي در2009 آپريل ، :http://sudantribune.com/spip.php?article30957. 



 32

در حال حاضر  .اند كرده تعديل  و جرم عليه بشريت، جرايم جنگيكشي نسلعدم مجازات هزينه واقعي سياسي زمينه 

جستجوي تنش اساسي بين تر شده است ولي  گرايي سياسي تا حدي نرم و واقعمعتدل ضايي تا حدي  قگرايي آرمان

در حالي با مالحظه اين دو طيف متفاوت نبايد فراموش كرد كه . گرايي سياسي باقي است  واقعمحدوديتهايآلها و  ايده

ت، تعادل همچنان به طور قاطعانه به نفع توسط دادگاهها ديگر غير قابل تصور نيسديگران  سران دولتها و پيگردكه 

 كه همچنان المللي بين پذيري مسئوليتفرهنگ . تسليم در برابر قدرت به جاي عدالت استانديشي سياسي و  مصلحت

كه در بيشتر دوره از مجازات  فرهنگ مصونيت مستحكميافتن راهش در ميان بقاياي به  است شكل گرفتندر حال 

براي بسياري از  المللي بيندادگاه كيفري طرز كار در حالي كه . دهد  مي بوده است ادامهسازمان ملل فرهنگ غالب

 خوشايند است و شوراي امنيت براي اولين بار يك مورد را به اند هرا تصويب كرد) رم( كه قانون دادگاه ييدولتها

 براي اطمينان از اجراي المللي بينفشار  هنوز در لحظات حساسي كه  ارجاع داده است،المللي بيندادگاه كيفري 

قصور و . كافي وجود نداردهمكاري الزم و   قضايي الزم و ضروري استحمايتهايقرارهاي بازداشت و ساير اشكال 

خواهند كرد مشكل  ترس از اينكه دادگاهها در راه مذاكرات صلح مانع ايجاددر مقايسه با اجراي عدالت در كوتاهي 

ي ها هدر زمين در برابر دادگاههاقضايي  پيگرد واقع همان طور كه واقعيت و استلزام در. به مراتب بزرگتري است

 و پروسه المللي  بين كه هم بازيگران اصلي در قانونگذاريصاحبنظران، شود  ميآشكاربه طور روزافزوني مختلف 

كردن دوباره ارزيابي  در حال دائماً هستند المللي بيندادگاه كيفري بالقوه  موسسات هستند و هم مدافعان دهيسازمان

  .هستندالمللي  بينخصوص سودمندي عدالت كيفري  عقايد و ديدگاهشان در

دادگاههاي  ادغام  نسبت به ممكن است و؛نشيني را تجربه كنند  توسعه و عقب تناوبييها هدادگاهها ممكن است دور

و خطا از طريق آزمايش روند يادگيري . شدنگراني وجود داشته با عدالت محلي در سطح مردمي جهاني و يا ترجيح

را وسيعتري هاي   شده تحت قانون رم زمينهبيني پيش »مكمل«ادامه پيدا خواهد كرد بخصوص همان طور كه برنامه 

 يشك  كه در آن نسل)ICTY ( يوگسالوي سابقالمللي بينبه جهان پيش از دادگاه كيفري  ولي ديگر. دگير ميدر بر 

 يا حداقل در جهت اند  تغيير كردهمقررات ،انتظاربرخالف . گشتنخواهد بر يت صورت بگيرد توانست با مصون مي

  . در حركت هستندينبنيادعدالت 

 كردن المللي بينتدريجي و البته جمعي تنها از طريق پروسه  بين صلح و عدالت  دوجانبه مستحكمتعادل

 .قابل دستيابي استدوام قدرت قابل الينفك ان جزء  به عنوان يك واقعيت زندگي سياسي و به عنوپذيري مسئوليت

هر . دگرگون كردن عادات افراد در قدرت سنجيده شودبايد هميشه در برابر ضرورت خاص هزينه عفو در شرايط 

مذاكره مورد تواند   ميالمللي بينترين جرايم  يكند كه مسئوليت كيفري براي جد  ميمورد استثنا اين پيغام را مخابره

مقتضيات درازمدت ضروريتهاي محلي با بين چالش در تكامل تاريخي هنجارهاي رفتاري، ايجاد تعادل . گيردقرار 

آلهاي مقرر در منشور حقوق بشر سازمان ملل سال  ايجاد يك طرز تفكر و روحيه جهاني است كه فاصله بين ايده

حقوق ... ناپذير و  تفكيكذاتي و  ارزش شأن و«دارد   ميمقدمه منشور مقرر. پل بزندرا حكومت واقعيات و  1948
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پس از گذشت بيش از  85.»مساوي و الينفك همه اعضاي خانواده انساني، آزادي، عدالت و صلح در جهان است

  .را شاهد بوديمبر بشريت هشدار يز ناديده گرفتن اين مآ ه عوارض فاجعشصت سال،

اساس در رابطه با  و يا عدم تعهد به عدالتيري پيگبه آنچه همچنين  حكومت جهاني، بايد مالحظاتفراتر از 

در چاد كمپي  دارفور در پريشانپناهندگان با يك وكيل حقوق بشر كه از . كند توجه كنيم شناسي ما بازگو ميخود

 تقابل  در86». اينجا هستيمما به خاطر او... شود؟   ميچه موقع بشير خسته «شد  ميكرد به طور مكرر سوال  ميمصاحبه

 بازماندگان است نوايانشمندان و سياستمداران، اين غز دپرمت  تأمال وساالرها ديوانهارات سنجيده تئوريسينها و  اظبا

كند كه عدالت صرف انتزاع و   مي به ما يادآورياًقويكند و   مي را منعكسكشي نسلكه به طور تلويحي وحشت از 

 اما خواسته و تمايل باز پس گرفتن انسانيت اند   شدهاز هستي ساقطاين آنهايي هستند كه . نيستانتفاعي تجريد 

 و براي يكدلي و همبستگي اخالقي با مظلومان كند كه ما به عنوان بشريت  ميگمگشته آنهاست كه به ما يادآوري

منطق سودمندي براي   ازاين واقعيت كه ما مجبور هستيم كه.  در چه جايگاهي قرار داريمكه اساس تمدن واقعي است

 سالها و  درشايد. ايم باري است كه در آن غرق شده  تأسف معنويه عدالت استفاده كنيم خود انعكاسي از شرايطتوجي

از مجازات  برساند كه مصونيت ادراكما را به كار دادگاهها بر روي آگاهي جهاني، ي آينده تأثير اخالقي آشها هده

 اي هگذشتتوهم باورنكردني از  به عنوان يك ،صلحبه  كشان به عنوان محرك و مشوقي براي دستيابي براي نسل

  .تاريك مورد استهزا و تمسخر قرار بگيرد
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