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 جستارگشایی

دیووان  المللی آن دولت در موورد   آمریکا و رویکردهای حقوق بین متحده یاالتا یسیاست خارج

های بسیاری داشته و در برخی موارد خصمانه و در برخی دیگور   فراز و نشیب ،المللی کیفری بین

تووان در بسوتر سیاسوت     هوا را موی   دوستانه بوده است، اما تمامی این برخوردها و فراز و نشویب 

با توجه به سیر تاریخی تشوکیل   .کردتحلیل و بررسی  متحده یاالتاخارجی و منافع امنیت ملی 

های مختلفوی را   توان دوره ، میفرایندگیری این  و نقش آمریکا در شکل یالملل دیوان کیفری بین

 در روابط میان دولت آمریکا و دیوان شاهد بود. 

از اواخور جنوس سورد آ واز و توا       ،نامیود « دوره همگرایوی »تووان آن را   که می نخستدوره 

هوایی مبنوی بور     ه، زمزمو زاری کنفرانسچند پیش از برگ یابد. هر برگزاری کنفرانس رم تداوم می

تووان گفوت توا ایون زموان آمریکوا        موی  یطورکل بهاما  ،گیری بود شکل در حالمخالفت با دیوان 

گذاران دولت آمریکوا بور    رم، مقامات و سیاست کنفرانسدیوان بود. تا برگزاری  تأسیسخواستار 

ها بر  سایر دولتها و همکاری فشرده با  توانند از طریق مشارکت در نشست که می این باور بودند

 گذاشته و به نتایج مطلوب و دلخواه خود دست یابند. تأثیردیوان و اساسنامه رم  تأسیس فرایند

ادامه  جورج بوشد و تا دوره دوم ریاست جمهوری شبا کنفرانس رم آ از  زمان دوره دوم هم

هموراه   یبرفرازونشپای  ، دورهکرد یاد« دوره تقابل»توان با عنوان  . این دوره که از آن میداشت

آمریکا تموامی توالش خوود را     ،. در این دورهبودهای خصمانه دولت آمریکا علیه دیوان  با فعالیت

ای بوه نفوع دیووان شوود، همچنوین       گیری رویوه  لالملل مانع از شک تا در عرصه بین گرفتکار  به

اساسنامه رم بوازدارد.   موجب به تعهداتشانها را از پیوستن به دیوان و ایفای  تا دولت بود درصدد

گیوری مشوروعیت و هوموونی     از تمامی ابزارهوای خوود علیوه شوکل     متحده یاالتا،  در این مسیر

 .الملل کیفری استفاده کرد  بینحقوقی دیوان 

موداران   سیاسوت ، دکور المللوی تببیوت    دیوان جایگاه خوود را در عرصوه بوین   که  مرور  بهاما 

المللوی   بوین  شده یتتببدارای جایگاه  گرفته و حقوقی شکل عنوان یک واقعیت ن را بهآآمریکایی 

د. البته الزم به ذکر است که اقدامات دیوان در موورد سوودان ضقهویه دارفوور  در سوال      پذیرفتن

مداران و نظامیان آمریکا متوجه این امر شووند کوه وجوود دیووان      سیاستتا د ش، موجب 2005

و ایجاد اجماع جهانی پیراموون مسوائل    اهدافشانبه  ابیاند در برخی موارد آنها را در دستیتو  می

های  از پیگیری سیاست بنابراین آمریکا .دکنمریکا کمک آبرانگیز عرصه جهانی به رهبری  چالش

از  .افتواد   شمنظور دستیابی به اهوداف  خصمانه خود تا حدودی کاست و به فکر تعامل با دیوان به

 ،«دوره همگرایی» مانند بهدر این دوره  هرچندنامید. « دوره تعامل»توان  دوره سوم را می رو، این

کرد، بلکه دیووان را   های خصمانه خود را نیز تعقیب نمی اما سیاست ،آمریکا پشتیبان دیوان نبود
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تعقیوب   منظوور  بوه به تعامل با دیووان   حاضرعنوان یک واقعیت عینی پذیرفته و از طرف دیگر  به

در ایون  که رئوس کلی سیاست خارجه آمریکا  توان چنین ادعا کرد . پس میدمنافع ملی خود بو

که همکاری و همراهی با دیوان تا جایی کوه حوافم منوافع امنیوت      شده، بر این امر استوار دوره

 مجاز است. ،ملی آن دولت باشد

ن و هوا در رابطوه میوان آمریکوا و دیووا      در این مقاله ما به بررسی مجزای هریک از این دوره

تا از این رهگذر به تحلیل چرایوی   پردازیم سویی و همخوانی آن با سیاست خارجی آمریکا می هم

 اقدامات آمریکا درخصوص دیوان و درک آینده ارتباط این دو با یکدیگر برسیم.

 همگراییدوره . 1

مشوکالتی  الملل بوا   شرق و  رب، جامعه بین یدوقطبزمان با پایان  پس از اتمام جنس سرد و هم

ها و مشکالت  دیگر جنس ،رو شد که به لحاظ ماهیتی متفاوت از دوره قبل بود. در این دوره هروب

که بوه مودت    ند، بلکه ناشی از مشکالتی بودندسابق ماهیت ایدئولوژیک نداشت مانند بهای  منطقه

در  ای نوده یفزاهوای   جامعوه جهوانی را بوا خشوونت     ،مسئلهبودند. این  شده گرفتهنادیده  قرن یمن

بوا پایوان جنوس     ،د. از سووی دیگور  کرندا و افغانستان مواجه ایوگسالوی سابق، رو ازجملهجهان 

پویایی و شوتاب در اجورای عودالت کیفوری      ،سرد و فروپاشی نظام کمونیستی در شوروی سابق

المللی و ملوی مبودل    های بین یفری به آیین جدید سیاستنظیر بود و اجرای عدالت ک جهانی بی

 . 457 :1392 مکان، ضآقایی جنت دش

زموان و   مویالدی دو ایوده هوم    90به همین جهت برای مقابلوه بوا ایون مشوکالت، در دهوه      

تشکیل محاکمی ویوه برای محاکمه مروجان و مسئوالن  ،یکدیگر شکل گرفت. نخست موازات به

ق شواهد  گسوالوی سواب  وکه ما هور دو موورد را در ی   خشونت و دیگری ایده مداخله بشردوستانه

بیوان   متحوده  یواالت ااسبق  خارجه امور وزیر مادلین آلبرایت ،در قهیه کوزوو ،طور مبال بودیم. به

بوده و نباید آن را بوه   فرد منحصربهداشت که حمالت هوایی در منطقه بالکان یک مورد خاص و 

عنوان موردی بورای   توانست به اگرچه کوزوو میتوان گفت  می ،بنابراین  1ضسایر موارد تعمیم داد.

چنوین   درواقوع طرح مجدد مفهوم مداخالت بشردوستانه در سطح حقوقی به کار گرفته شوود و  

زیورا تمایول     2ضها متفاوت بود، اما رویه دولت ،های دانشگاهی صورت گرفت هایی در محیط تالش

 ،ریچوارد گلدسوتون  هوای حقووقی نداشوتند. همچنوین      در قالوب  اقداماتشوان چندانی به توجیه 

اقدامات ناتو در کوزوو  یرقانونی اما مشروع  که کمیسیونر ملل متحد در مورد کوزوو بیان داشت

 ءنیوز جوز   برونو سیما .(Independent International Commission on Kosovo, 2000: 4)بود 

الملول   کسانی بود که به مشکالت عملی و نظری ناشی از بحران کوزوو در حقووق بوین   نخستین
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 بوودن  یقوانون خط قرمز باریکی اقدامات ناتو در بحران کوزوو را از  صرفاً ،کرد و بیان داشتاشاره 

 .(Chester Mane, 2011: 11)سازد  الملل جدا می در عرصه بین

تور از اقودامات    توان گفت مداخالت بشردوستانه همیشه به لحاظ نظری محبوب بنابراین می

مووداخالت »د کووه مفهوووم شووایوون مسووائل باعوو   . 19-20 :1383اردبیلووی، ضانوود   عملووی بوووده

المللی پذیرفته نشوود و   عنوان یک هنجار، عرف یا قاعده بین الملل به در حقوق بین «بشردوستانه

در  د.شو « موداخالت بشردوسوتانه  »جایگزین مفهووم  « مسئولیت حمایت»چندی مفهوم بعد از 

اموا مشوکالت    ،مووفقی بودنود   نسبتً به توان گفت هرچند تجربه های خاص نیز می مورد دادگاه

سوازمان ملول متحود،     از طریوق تشکیل  فرایندموجود بر سر راه ایجاد چنین محاکمی، از قبیل 

داره چنوین محواکمی   و ا تأسویس های ناشی از  ها و هزینه ها به همکاری با این دادگاه الزام دولت

هایی به فکور ایجواد یوک     ادگاهایجاد چنین د یجا بهکه در موارد مشابه جامعه جهانی  باع  شد

 آور بیفتد. مدتر و الزاماکار فرایند

المللی کیفری جایگزینی بود که بوه لحواظ نظوری مشوکالت       ایده تشکیل دیوان دائمی بین

ناشی از مفهوم مداخالت بشردوستانه را نداشت و از سوی دیگر ضومانت اجورای قووی بوود کوه      

بوه لحواظ عملوی نیوز      .دکر المللی را محاکمه می ینها و فجایع ب طور مستقل مسببان خشونت به

محاکم ویوه محدود به یک موضوع خاص یا محودوده جغرافیوایی    مانند بهصالحیت عام داشت و 

و  تأسویس دولت کلینتون اعالم کورد حمایوت از    1994در سال  ،بنابراین دالیل .مشخصی نبود

ر بوا  وی ضمغایو وهای ع و خشونتووع فجایوممانعت از وق منظور بهالمللی دائمی که  ایجاد دیوان بین

 Center for) د بودو، عنصر حیاتی از سیاست خارجی آمریکا خواهشده یطراحاخالق  در آینده 

Human Rights Policy Working Paper, 2000: 3-6).      همچنوین یکوی از مقاموات آمریکوایی

گیری معاهده دیوان حهوور داشوته و در    که ما در تمامی مراحل شکل 1993اعالم کرد از سال 

ثر و مناسوب  ؤمو  المللی دیوان کیفری بینگیری یک  ایم، از ایجاد و شکل این امر مشارکت داشته

زیرا معتقد بودیم که نیاز مبرمی برای مقابلوه بوا اداموه فجوایع انسوانی وجوود        ؛ایم حمایت کرده

عنووان   الملول بوه   حقوق بین ،مردم آمریکاهرچند از دیدگاه  . (Scheffer, 2000: 2)داشته و دارد

معتقود اسوت    آبراهام چایساما  ،شود یک مفهوم انتزاعی و ناقض امور حاکمیتی آمریکا تلقی می

 یلهوسو  بوه الملول کوه    سنتی بر اهمیت تحقق امنیت ملی خود از رهگذر نظام بوین  طور بهآمریکا 

 ،ین در دنیوای پوس از جنوس سورد    د. همچنو کن کید میأت ،شود اصول و قوانین حقوقی اداره می

ه و چیزی که آمریکا بورای تقویوت منوافع    شدجهان به حاکمیت قانون تشدید  یندهفزاوابستگی 

 Chayes)های بنیادین حقوقی اسوت  کارگیری بیشتر این چارچوب تواند انجام دهد، به ملیش می

and Slaughter, 2000). 
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دائمی را در راستای تحقق منافع خود در عرصه المللی  دیوان بین تأسیسآمریکا  ،یجهنت در

دیوان دائمی مورد اجماع جامعوه جهوانی بوود و از سووی دیگور توا        تأسیسزیرا  ؛دید جهانی می

؛ کرد نیاز می های شورای امنیت برای تعقیب اهدافش بی حدود زیادی آمریکا را از صدور قطعنامه

ایون   ورزیود و  چنین دیوانی اهتمام موی  تأسیسگرفتن برخی شرایط بر  نظر بنابراین آمریکا با در

جمهور وقت آمریکا هنگام امهای اساسنامه رم مشواهده کورد.    توان در بیانیه رئیس را می مسئله

، بیل کلینتوون  المللی دیوان کیفری بینمعاهده عهویت در  یامها هنگام 2000دسامبر  31در 

ولیت ووو ایت از مسئووو د مبنوی بور حم  وتعهود خو   ،آمریکا با امهای این معاهده که اظهار داشت

گذاری خود بور موذاکرات   تأثیرریق، وون طوور است از ایادوووه و امیووالم داشتووالمللی را اع بین

 دوووووو زایش دهووو ها را اف انوات و دادستووانب قهواسب از جوای منوردهورو و اتخاذ رویک پیش

(Murphy, 2002: 384). معاهوده   ،ای در آخورین روز  رویکرد محتاطانوه آمریکا با اتخاذ  ،بنابراین

 . 46 :1388و صدرزاده،  زاده یناممربوطه را امها کرد ض

زمان با برگزاری کنفورانس رم تغییور    هم ،دیوان تأسیساین رویکرد همگرایی و تالش برای 

المللوی و از   حوامی نخسوت ایوده تشوکیل دیووان بوین       متحده یاالتا که یدرحالبنیادینی کرد و 

و پس از امهوای    3ضی دادأکنندگان اصلی در کنفرانس رم بود، در پایان علیه اساسنامه ر شرکت

تصویب به سنا ارسوال نخواهود نکورد و     برایمعاهده دیوان، کلینتون بیان داشت این معاهده را 

 .(Weed, 2011: 2)عهویت آمریکا در دیوان نیست  منزله بهاین امها 

 دوره تقابل. 2

و بورای مقابلوه بوا     امنیت ملی خود مینأت منظور به کا اقدامات متعددیدولت آمری ،دوره یندر ا

 دیووان را مداران آمریکوایی  حقوقدانان و سیاستبرخی از  زیرا؛ انجام داد المللی دیوان کیفری بین

مداران و همچنوین  گوذاران و سیاسوت   تهدیدی بنیادین علیه نیروهوای نظوامی آمریکوا، سیاسوت    

بنوابراین  ؛ (Caseym, 2002: 849-850) دنود کر دفاعی آن کشوور قلموداد موی   سیاست خارجی و 

کشوور بوه تصوویب رسوید،      120ی موافوق  أبوا ر  1998جوالی  17اساسنامه رم در  که یهنگام

ی به عدم أر رژیم صهیونیستیترجیح داد به همراه چین، عراق، لیبی، قطر، یمن و  متحده یاالتا

 تأسویس امور موافوق    ودولتی که در بود  یجهنت در .(Arnaut, 2003: 525-526)تصویب آن دهد 

 بوا آن پرداخوت.   تأسویس چنین دیوانی بود، به دلیل تعقیب منافع ملوی خوود بوه مخالفوت بوا      

هوای   د و نگرانوی کرکلینتون اساسنامه رم را در آخرین روز ممکن، بدون تصویب امها  وجود ینا

کوه امهوای اساسونامه توسوط آمریکوا و اداموه        و افوزود نمود جدی خود در مورد دیوان را بیان 

 باشد. اثربخشمطلوبی  طور بهتواند  همکاری با دیوان می
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اموا   ،مربوط به اساسنامه دیوان  را امها نمودضمعاهده ، 2000دسامبر  31کلینتون در تاریخ 

 حوق  متحوده  یواالت اایراداتوی اساسوی اسوت و     دربردارندهدر همان زمان اعالم کرد این معاهده 

های خود در موورد   ما نگرانی هرحال بهافزود که  وید. کن هایی را بر اساسنامه رم حفم می شرط

که دیووان تشوکیل    ما نگران هستیم هنگامی ویوه بهگیریم،  ایرادات اساسی معاهده را نادیده نمی

همچنوین  بلکوه   ،اند اعمال صالحیت نماید دهکرهایی که معاهده را تصویب  بر دولت تنها نه ،دشو

من ایون معاهوده    ،صالحیت کند. با توجه به این نگرانی المنیز بخواهد اع عهو های  یر بر دولت

 کوه  یوقتو تا کنم که این معاهده را  کنم و به جانشینان خود نیز توصیه نمی را به سنا ارسال نمی

جوورج   .تصویب به سنا ارسال نمایند برای  4ض،دشوهای اساسی ما به نحو مطلوبی برطرف  نگرانی

اعالم داشت که از اساس با دیووان مخوال     2000های انتخاباتی خود در سال  بوش نیز در نطق

زاده و  به سنا خودداری خواهود کورد ضاموین   تصویب   برایضاست و دولت او از ارائه اساسنامه آن 

بووش    5ض،ز حامیوان دیووان بودنود   بسیاری از متحدان آمریکا ا که یدرحال.  46 :1388 صدرزاده،

ی فراینود تواند به عهویت دیوان درآیود و عهووی از چنوین     چنین نتیجه گرفت که آمریکا نمی

مریکوا  آد کنو که به سازمان ملل متحد اعوالم   ای ندارد جز این باشد. او معتقد بود که هیچ گزینه

  6ضقصد عهویت در دیوان را ندارد.

معاهده ارسوال   امینعنوان  ای را به دبیرکل ملل متحد به مهنا ،2002می  6دولت آمریکا در 

د و از طریق آن بیان داشت آمریکا قصد عهویت در معاهده دیوان را ندارد و مطابق ایون امور   کر

نخواهود   2000دسوامبر   31معاهوده بوه تواریخ     یهیچ تعهد حقوقی ناشی از امها متحده یاالتا

 ،مبوال  طوور  بوه  .انتقاداتی از سوی جامعه جهانی مواجوه شود  این اقدام دولت آمریکا با   7ض.داشت

 6اشواره کنویم کوه در     مسوئله ما باید به این  متأسفانهدر یک نشست مطبوعاتی گفت  برتل هار

دیووان کیفوری   به دبیرکل دیوان اطوالع داد کوه قصود عهوویت در      متحده یاالتا ،می این سال

بوود. موا معتقودیم آمریکوا تصومیم       شوده  امهای توسط دولت قبل درواقعرا ندارد که  المللی بین

  8ضنگران این تصمیم است. شدت بهو اتحادیه اروپا  ده استکراشتباهی اتخاذ 

های عملوی   گام متحده یاالتابالفاصله پس از ارسال نامه به دبیرکل ملل متحد،  ،وجود ینا با

تووان در چنود حیطوه     را موی ساختن مخالفت خود با دیوان برداشت. این اقدامات  را برای آشکار

قوانون  »در عرصه حقووق داخلوی، کنگوره بوا تصوویب       ،به طور مبال .قرار داد یبررس موردمجزا 

گورفتن سیاسوتی در    را موظو  بوه در پویش    جمهوور  یسرئو « حمایت از نیروهای مسلح آمریکوا 

هوای   لوت د. در عرصه خارجی نیز دولت اقدام به انعقاد معاهداتی با دوکرچارچوب قانون موجود 

تا از این طریق دایره اقدامات و اعمال صالحیت دیوان بر اتبواع خوود    دکرعهو دیوان  عهو و  یر

 د.کنرا محدود 
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 آمریکا در دوره تقابل . اقدامات حقوقی داخلی2-1

هوای فزاینوده    بود، اما نگرانی المللی دیوان کیفری بینکنگره به لحاظ تاریخی حامی مفهوم کلی 

ت ملوی آمریکوا اسوت،    وافع امنیوت ملی و منوچنین دیوانی تهدیدکننده حاکمیکه  مبنی بر این

کنگوره  .  (Johnson, 2003: 426-33)شود گره وب کنوای از جان مانهودگاه خصوخاذ دیوب اتوموج

 در  9ضرا تصوویب کورد.  « قانون حمایت از نیروهای مسولح آمریکوا  »هفتم خود  و یکصددر نشست 

آگوسوت   2، در شود رسمی ایجاد  طور به 2002جوالی  1که دیوان در  یک ماه پس از این یجهنت

همکاری دولت آمریکا بوا   ،این قانون موجب بهو  را امها کرد «قانون حمایت»جورج بوش  2002

همچنین از آن زموان بوه بعود کنگوره چنودین موتمم قوانونی          10ضد.شممنوع  یطورکل بهدیوان 

  11ضهرگونه کمک مالی آمریکا به دیوان را محدود نماید. یمؤثر طور بهد تا کرتصویب 

تهوعی    منظور بهدو اقدام  2002 اوت 2تا  2002می  6ما شاهد آن هستیم که از  ،بنابراین

 یمو  در. نخستین اقودام توسوط دولوت بووش     فترصورت گ متحده یاالتاز جانب جایگاه دیوان ا

 موجوب  بوه گونوه تعهودی    هویچ  متحده التیاا رسمی اعالم داشت طور بهصورت گرفت که  2002

 ،بووش  جمهوور  یسرئکه  صورت گرفت 2002 اوتمعاهده ضدیوان  ندارد و دومین اقدام در دوم 

بنابراین دولوت  ؛ دمصوب کنگره را امها کر« ان آمریکاییداقدام ضجهت  حمایت از کارمن»قانون 

را تعقیب نمودند. الزم بوه ذکور   ای علیه دیوان  سیاست خصمانهگام با هم  و هم زمان همو کنگره 

بیوان داشوته بوود اهوداف      تر یشپهای دولت آمریکا بود که  است که این امر در تغایر با سیاست

گونوه   حاکمیت قانون را گسترش خواهد داد و قصود نودارد هویچ    یحامیان دیوان مبنی بر ارتقا

  12ضد.کناتخاذ  ،اقدامی که موجب تهعی  دیوان شود

 ت از نیروهای نظامی آمریکاحمایقانون  .2-2

ای در رابطه میان آمریکا با دیوان و کشوورهای عهوو آن    گانه های پنج این قانون شامل محدویت

 : است زیرد که به شرح شو می

های دولتی فدرال و محلوی بوا    ها و سازمان این قانون هرگونه همکاری دادگاه موجب به. میک

 ؛ دیوان ممنوع است

تواند در عملیات حفوم صولح    تنها در مواردی می متحده یاالتادارد   مقرر می. این قانون مدو

اعموال   طور دائوم نیروهوای مسولح آمریکوا را از     که این سازمان به مشارکت کندملل متحد 

 ؛  صالحیت دیوان مستبنی کند

بندی شوده مربووط بوه امنیوت      سوم. این قانون انتقال مستقیم و  یرمستقیم اطالعات طبقه

   ؛نماید به دیوان را ممنوع میملی 

 ؛های عهو دیوان را ممنوع کرده است گونه کمک نظامی به دولتارائه هر. چهارم
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جمهور این اختیار را داده است که با توسول بوه اقودامات     یسئپنجم. در آخر این قانون به ر

  13ضد.کنکارمندان و سایر افراد ضموضوع این قانون  را آزاد  ،مقتهی و مناسب

زموان بوا    این است که قبل از تصوویب، هوم  « قانون حمایت»حائز اهمیت درخصوص  مسئله

د. شو  رو هتصویب و در مرحله اجرا با انتقادات شدیدی از سووی مقاموات داخلوی و خوارجی روبو     

کننوده ارشود    سفیر آمریکا در امور مربوط به جنایات جنگوی و موذاکره   دیوید شفر ،طور مبال به

ارائوه توضویحاتی در جهوت بیوان      منظوور  بوه نفرانس رم در جلسه کنگوره  ت آمریکایی در کئهی

و تصوویب   شودن  یقوانون مخالفت دولت با این قانون حهور یافته و گفت دولوت آمریکوا مخوال     

«HR 4654 »عنوان فرمانوده کول    جمهور به است، به این دلیل که ناقض اختیارات اساسی رئیس

زارت دادگستری آمریکا نیز در همین خصووص معتقود   کننده روابط خارجی است. و قوا و هدایت

کوه   سوت عنوان فرمانوده کول قوا   جمهور به بود که بخش پنجم این قانون ناقض اختیارات رئیس

طوور  یرقابول    بوه  10مواده   Bو بنود   9ماده  Bناشی از قانون اساسی است و معتقد بود که بند 

عنوان فرمانوده کول    دیپلماتیک و اختیارات او بهجمهور بر روابط  قبولی اختیارات بنیادین رئیس

 .(Scheffer, 2000: 9)کنند  قوا را نقض می

زیورا از قبول در    ؛است یرضروری دیوید شفر در جلسه کنگره افزود بخش ششم این قانون 

یا یوک دولوت    عهو یر یک دولت  عنوان بهایم که  دهکرمعاهده دیوان ما مشخص  73و  72مواد 

 امنیت ملی نظارت کامل خواهیم داشوت  شده یبند طبقهوان، بر انتقال اطالعات عهو معاهده دی

Scheffer, 2000: 9) ،همچنین او اظهار داشت بخش هشتم ایون قوانون    . 157 :1383و اردبیلی

آزادی اتبواع   منظوور  بوه دهد از تموامی ابزارهوای ضوروری و مناسوب      جمهور اختیار می به رئیس

یا از جانب دیوان استفاده کنود. مون بایود اشواره کونم کوه        یلهوس بهشدن  از حبس متحده یاالتا

دهد و هلند  این قانون حتی اجازه حمله به هلند را می البتهاست،  شده واقعدیوان در الهه هلند 

کننده که بوا   عنوان یک مذاکره افزود به وییکی از متحدان نزدیک ما و عهو ناتو است. در پایان 

ای دیوان اقودام و فعالیوت    منافع ملی و کارکنان آمریکا در نظام معاهده حسن نیت به حمایت از

د توا مون شوانس    کنیو کنم که از تصویب این قوانون خوودداری    کند، با احترام درخواست می می

 های بیشتر برای نیروهوای مسولح آمریکوایی را داشوته باشوم      یافتن به حمایت مبارزه برای دست

(Scheffer, 2000: 10) .ایون امور    کوه  آن را تصوویب کورد  تمامی این انتقوادات، کنگوره   د وجو با

توانود   این قانون موی  2004بخش  برخی معتقد بودند ،طور مبال به .شدها  موجب تشدید نگرانی

کوه   ایون  دلیول بوه  قرار دهود،   الشعاع تحتعنوان فرمانده کل ارتش را  جمهور به ولیت رئیسئمس

ده و اصول  کور را تهوعی    المللوی  دیوان کیفوری بوین  مربوط به  جمهور در امور ئیساختیارات ر

  14ضگیرد. تفکیک قوا را در برخی موارد نادیده می
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 این بخش از .بود« قانون حمایت» 2008بخش  ،قرار گرفت انتقاد موردبیشترین بخشی که 

 ،مناسوب دهد که با توسل بوه اقودامات ضوروری و     آمریکا اختیار می جمهور یسرئقانون فوق به 

این قانون تعریفوی از عبوارت     15ضد.کنرا فراهم  متحدانشموجبات آزادی شهروندان آمریکایی و 

دهود و از سووی دیگور تشوخیص ایون موضووع را بوه         ارائوه نموی  « اقدامات ضروری و مناسوب »

جمهور مجواز بوه اتخواذ     چنین برداشت شد که رئیس یجهنت در .ده استکرجمهور محول  رئیس

 ،پرداخته بود مسئلهبه این  شفرطور که دیوید  همان  16ض.است زور بهحتی توسل  ،یهرگونه اقدام

دند که این قانون حتوی مجووز حملوه بوه هلنود      کرجامعه جهانی و اتحادیه اروپا چنین برداشت 

 دهد. جمهور آمریکا ضدر موارد مقتهی  می عنوان کشور مقر دیوان را به رئیس به

دیووان  های خاصی در هلند که مقر  منجر به نگرانی« قانون حمایت»این بخش از  ،یجهنت در

از این قانون با عنووان قوانون    نگاران روزنامهبرخی از  که ییجاتا  گردید ،است المللی کیفری بین

مون  » :بیوان داشوت   برتل هاردر ،. در این خصوص(Johnson, 2003: 3) کردند یادحمله به الهه 

پنهان کنم که همه ما در مورد ایون قوانون نگوران هسوتیم. اگور ایون       خواهم این واقعیت را  نمی

منفی بر جامعه جهانی خواهد گذاشت و ما نگرانوی خوود را در تموامی     تأثیر ،قانون تصویب شود

آمریکوا تهومین داده اسوت کوه      متحوده  یواالت ا. دولت «ایم دهکرسطوح به دولت آمریکا منتقل 

کوالین  خارجوه   نخواهد کرد و این امر توسط وزیر اموور  آمریکا به خاک یک کشور اروپایی حمله

د کنگوره در نشسوت   شو شوده اسوت. ایون انتقوادات باعو        یود أیت مون  گوروس و معاون او  پاول

تصوویب کنود کوه    « اقدامات مناسب و مقتهی»تفسیر  منظور بهای را  مقرره ،هشتم خود و یکصد

بوه آن دسوته از   « صوندوق حمایوت اقتصوادی   »آن ارائه هرگونه کمک مالی از طریوق   موجب به

بوا   98هوای موسووم بوه مواده      ناموه  انعقاد موافقت اما از ،اند کشورها که به عهویت دیوان درآمده

 .(H.R. 305/P.L.: 109-102) دشممنوع  ،اند دهکرآمریکا خودداری 

ده و موانع  کور های بسیاری را ایجاد  بعهی معتقدند هرچند قانون فعلی محدودیت ،در مقابل

اما  ،شود می المللی دیوان کیفری بینالملل و مسائل مربوط به  از آزادی عمل دولت در روابط بین

ایون قوانون کوه اصوالحیه ضدوود       2015بخش  موجب بهزیرا  ،جای نگرانی چندانی وجود ندارد

این بخش از قانون   17ضاست. شده گرفتهزادی عمل در همکاری با دیوان در نظر آ ،شود نامیده می

المللوی   های بین دارد هیچ بخشی از این قانون، آمریکا را از ارائه کمک به تالش حمایت مقرر می

و سایر  الدن بن اسامه، صدام حسین، اسلوبودان میلوسویچدن مقدمات محاکمه کر فراهم منظور به

کشوی،   ده، رهبران جهاد اسالمی و سایر افراد خارجی کوه موتهم بوه ارتکواب نسول     اعهای القاع

کند. طرفداران این قانون بوا توجوه بوه     منع نمی ،جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت هستند

اقودام برخووردار    بورای جمهور از آزادی عمل الزم  کنند در موارد لزوم رئیس ادعا می مسئلهاین 
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هوای   های نظوامی بوه دولوت    ارائه کمک 2007بخش  Aمعتقدند اگرچه بند  همچنین آنها است.

د. شوو  این ممنوعیت محدود موی  2007بخش  Bبند  موجب بهکند، اما  عهو دیوان را ممنوع می

را بودون اطوالع    Aهای ناشی از بنود   جمهور ممکن است محدودیت دارد رئیس این بند مقرر می

، اگور او بوه ایون نتیجوه برسود کوه لغوو چنوین         کنود کنگره در مورد یک کشوور خواص فسوخ    

بوه کمیتوه مربوطوه در کنگوره      را این امور فم منافع آمریکا مهم است و هایی برای ح محدودیت

تواند از  می حفم منافع آمریکا منظور بهجمهور در موارد ضرورت و  بنابراین رئیس  18ضاطالع دهد.

 است. جمهور یسرئآزادی عمل  اجرای این قانون خودداری کند و این موضوع نشانگر

اصول مسولمی کوه در حقووق      موجب بهکنند که  بسیاری چنین استدالل می ،از سوی دیگر

المللوی خوود    تواند در امتناع از اجرای تعهدات بین هیچ دولتی نمی ،است شده یرفتهپذالملل  بین

به حقووق معاهودات   کنوانسیون وین راجع  27به مقررات داخلی یا فقدان آن استناد کند. ماده 

عنووان تووجیهی    ود بوه تواند به حقوق داخلی خ معاهده نمی طرف یکدارد  در این مورد مقرر می

اساسونامه   88همچنین مواده   . 151 :1383 ،ضاردبیلی برای قصور در اجرای معاهده استناد کند

دیوان به  سازد که در جهت تحقق همکاری و تعاون قهایی با های عهو را متعهد می دیوان دولت

د کوه  کور توان چنوین اسوتدالل    بنابراین می ،وضع قوانین یا اصالح مقررات داخلی خود بپردازند

الملول و   تصویب این قانون در سنای آمریکا مغایر با تعهودات آن دولوت بور اسواس حقووق بوین      

 .ه استاساسنامه رم بود

 آمریکا در دوره تقابل خارجی اقدامات سیاست. 2-3

 .دکور الملل  دولت آمریکا مبادرت به اقداماتی در عرصه بین ،«قانون حمایت»یب زمان با تصو هم

 منظوور  بوه سیاسوت خوارجی دولوت آمریکوا     مایه اقدامات  اساسنامه رم دیوان بن 98ماده  2 بند

تواند تحوویلی   کند که دیوان نمی تصریح می 98ماده  2مقابله با دیوان در عرصه جهانی بود. بند 

د کوه  کنو تعهوداتی عمول    بورخالف د که دولت مورد درخواسوت مجبوور شوود    کنرا درخواست 

های مزبوور   المللی رضایت قبلی دولت فرستنده برای تحویل تبعه دولت قراردادهای بین موجب به

د دولت آمریکوا  شاین امر موجب  . 581 :1390و رضوانی،  آقا ساداتض به دیوان شرط شده است

 موجوب  بهد که کنعهو دیوان  های عهو و  یر ای با دولت جانبه ی دوها نامه اقدام به انعقاد موافقت

شدند از تحویل، تسلیم و استرداد اتبواع و کارکنوان دولوت     ها متعهد می ها، دولت نامه آن موافقت

در جامعوه   98هوای مواده    ناموه  هوا بوه موافقوت    نامه آمریکا به دیوان خودداری کنند. این موافقت

 . 263 :1383، یمحمدصادق یرمض شدندالملل معروف  بین

 98آشکارا در ماده  طور بهچنین معاهداتی که در این خصوص اظهار داشت  جان نگرو پونته

وزارت امور خارجه آمریکا اسبق و اندیشیده شده است. همچنین سخنگوی  بینی یشپاساسنامه 
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در مطابقت با اساسنامه رم بوده و به ایجواد   ییها نامه موافقتچنین  که اظهار داشت فیلیپ ریکر

جلووگیری از تحویول اتبواع امریکوا بوه دیووان کموک         منظوور  بوه اقدامات حمایتی مطلووب موا   

  19ض.کند می

را بوا   98ناموه مواده    موافقوت ، 2002آگوسوت   اولدر دولت عهوی بود که  نخستینرومانی 

هوای   ناموه  مریکا اقدام به انعقواد موافقوت  آ 2003و تا اواخر سپتامبر   20ضدکردولت آمریکا منعقد 

عهو اساسونامه رم نموود. همچنوین     های عهو و  یر دولت، اعم از دولت 63با  98مبتنی بر ماده 

کشووور  صوودکیوزارت امورخارجووه آمریکووا طووی گزارشووی اظهووار داشووت    ،2005مووی  23در 

 انود  دهکور مریکا منعقود  آرا با  98های ماده  نامه موافقت
(Barnidge, 2005: 745). متحوده  یواالت ا 

کشوور جهوان    یکصود   با sofaای مبتنی بر اعطای مصونیت ض جانبه های دو نامه همچنین موافقت

هوا در سوال    با سایر دولوت  98های ماده  نامه این رشد سریع انعقاد موافقت  21ضده است.کرمنعقد 

به انعقاد چنین معاهداتی نبودنود و از   حاضرزیرا بسیاری از کشورها ؛ دشمیالدی متوق   2007

انتقاداتی درخصوص ماهیت وجودی و حیطه عمل و گستره اجرای چنین معاهداتی  ،سوی دیگر

 کننوده  شرکتهای نمایندگی  تئهای برخی از هی توان به بیانیه وجود داشت. در این خصوص می

 98مواده   2ود کوه بنود   بو  مسوئله د کوه نشوانگر حمایوت آنهوا از ایون      کردر کنفرانس رم اشاره 

های نظامی پویش از اساسونامه رم    نامه تنها در مواردی قابلیت اعمال دارد که موافقت ،اساسنامه

ها در آینوده بوه عهوویت     های نظامی که دولت نامه یا وجود داشته باشند و نه موافقت منعقدشده

د کنو  ادعا موی  ،ما در مقابل، ا(Barnidge, 2005: 745)د کرآنها در خواهند آمد یا انعقاد خواهند 

اساسوونامه شووامل  98کووه موواده کردنوود  کنفوورانس رم چنووین تفسوویر مووی رئیسووه یئووتهکووه 

 .(Wedgwood, 1999:103) دشو مان میأهای موجود و آتی تو نامه موافقت

انعقواد  های عهوی کوه مبوادرت بوه     قرار گرفت که دولت یبررس مورد مسئلههمچنین این 

کنوانسویون ویون    18مرتکوب عملوی مغوایر بوا مواده       ،کنند معاهداتی با دولت آمریکا می ینچن

ها را به خودداری از انجوام اعموالی کوه منجور بوه       کنوانسیون وین دولت 18زیرا ماده ؛ ندشو می

هوایی همچنوین در معور      چنین دولت  22ضکند. ملزم می ،دشو نقض هدف و منظور معاهده می

، 86اساسنامه در ارتباط با صوالحیت تکمیلوی و موواد     17و  1ه رم و مواد نقض مقدمه اساسنام

. بعهوی از  (Barnidge, 2005: 747) باشوند  در ارتباط با همکواری بوا دیووان موی     90و  89، 87

اساسونامه   98مواده   2به دو دلیل در تعار  با بنود   98های ماده  نامه منتقدان معتقدند موافقت

در تعار  با اساسونامه بووده و موجوب     یطورکل به 98های ماده  نامه که موافقت نخست آن ؛است

که  98همچنین این برداشت از ماده  ،شوند اساسنامه می موجب بههای عهو  نقض تعهدات دولت

 تعوار  اجازه انعقاد معاهدات جدید را بدهد و موجب معافیت افراد از صالحیت دیوان شوود در  
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داخول در صوالحیت    جورائم دارد هیچ فوردی از   که بیان میاساسنامه است  27مستقیم با ماده 

 .(Grossman, 2002: 35)دیوان مصون نیست 

 2در بنود  « دولت فرستنده»وجود عبارت  ،ها وارد است نامه انتقاد دیگری که به این موافقت

است که به مقامات لشگری و کشوری دولت فرستنده و نه اتباع عادی آن کشور اشواره   98ماده 

است که از  قرارگرفتهدولت آمریکا مورد این انتقاد  98ماده های  نامه اما تعدادی از موافقت ،دارد

شوامل   تنهوا  نوه  ،ها نامه موافقتهای نظامی معمول فراتر رفته و محدوده برخی از این  نامه موافقت

در خواک آن   حاضور شوامل شوهروندان آمریکوایی     بلکوه  ،شود اتباع امریکا در مشا ل رسمی می

  23ضشود. کشور برای تجارت یا دالیل شخصی نیز می

دارد یوک معاهوده در    در این خصوص کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهودات مقورر موی   

مطابقت با مفاهیم و تفاسیر رایج از عبارات آن و در پرتو منظوور و هودف معاهوده بایود تفسویر      

تنهوا در موواردی اعموال     98مواده   2معتقد است بند  اتحادیه اروپا ،با توجه به این امر  24ضشود.

شود که مابین تعهدات ناشی از اساسنامه دیوان با تعهدات ناشی از سایر معاهودات تعارضوی    می

های نظامی سنتی که به اشخاصی کوه در قلمورو دولوت     نامه باشد. مبل تعهدات ناشی از موافقت

انجوام   منظور بهند، به این دلیل که آن افراد ک ضدرخواست شونده  قرار دارند اعطای مصونیت می

اتحادیوه   ،عالوه بر این.  163 :2ج، 1383 ،اردبیلیض اند شده فرستادهوظایفی رسمی به آن کشور 

اروپا معتقد است در مواردی که موافقوت بوا درخواسوت تسولیم فوردی در تعوار  بوا تعهودات         

ها یوا معاهودات    نامه الزامات ناشی از موافقتتواند هرگونه  ای کشوری قرار دارد، دیوان می معاهده

در  یووه و بوه  ؛یوده بگیورد  ناد ،شوود  المللی را که مانع از تسلیم فردی توسط دولت عهوو موی   بین

  25ضشونده نرفته است. انجام وظای  رسمی به کشور درخواست منظور بهآن فرد  مواردی که

د یوا از  شوچه بیشتر این معاهدات منصرف  از انعقاد هر متحده یاالتادولت  شدموجب  آنچه

 گونوه  یون ادر موورد انعقواد   « قانون حمایوت » موجب بههای تشویقی و تنبیهی فرایند یریکارگ به

د، نوه انتقوادات   شوو از اجرای قانون فوق بوا شودت قبول منصورف      یطورکل بهمعاهدات بکاهد یا 

، بلکه تنها عامل المللی ن کیفری بیندیواهای اروپایی و نه اقدامات  ن بود و نه فشار دولتامنتقد

تووان   منافع امنیت ملی آمریکا بود. در ایون خصووص موی    ینتأمانصراف از ادامه چنین اقداماتی 

هوا   به گرایش معموالً المللی دیوان کیفری بینرویکردها پیرامون موضوع  که یدرحالاظهار داشت 

رسوید کوه یوک اجمواع      اما به نظر می ،شد و نظرات گروهی و حزبی در دولت آمریکا محدود می

ای در هور دو حوزب پیراموون آثوار منفووی سیاسوت آمریکوا در موورد دیووان در حووال          گسوترده 

هوای دوجانبوه مصوونیت و     ناموه  هوا بورای انعقواد موافقوت     در مورد تالش یوهو بهگیری بود.  شکل

  26ض.شد یدتشد ها این نگرانی« قانون حمایت از نیروهای مسلح آمریکا» موجب بهها  تالش
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های بسیاری را در  ما هزینه اظهار داشت ینک مکجان سناتور طور مبال در این خصوص،  به

های نظامی  را بنا به دالیلوی قطوع    های نظامی و ارائه کمک ها ضآموزش ورهایی که این برنامهکش

ده و بوه جنوس بوا آن    کور ثری با تروریسم مبارزه ؤطور م ایم. اگر ما بخواهیم به پرداخته ،ایم دهکر

هیالری رادهام این روابط و ارتباطات بسیار حیاتی و مهم هستند. همچنین سناتور  ،ادامه دهیم

ایوم و   توجهی کورده  کنم ما نسبت به همسایگان جنوبی خود بی بیان داشت من فکر می کلینتون

که نسبت به قبل  مگر این ،اگر این مسیر را ادامه دهیم جبران مشکالت بسیار دشوار خواهد شد

کنم این یکی از مشکالتی است که موا بوا آن مواجوه هسوتیم و      تر عمل کنیم. من فکر می سریع

ایم و ما به بررسی آن نیواز داریوم. شواید در     رار ندادهق یبررس موردطور جامعی  تاکنون آن را به

بلکه همچنوین تالشوی بورای     ،به صدا درآید مسئلهزنس خطری در مورد این  تنها نهاین کمیته 

عات در موی  وشدیدترین انتقاد در مورد این موضو   27ضاتخاذ چنین رویکرد جامعی پیشنهاد شود.

ها  که اعالم کرد قطع کمک اتخاذ شد کاندولیزا رایسخارجه وقت آمریکا  توسط وزیر امور 2006

ک شولی  ینووع  بوه « قانون حمایوت » موجب بههای نظامی با کشورهای آمریکای التین  و همکاری

موذکور   هوای  ناموه  این سرآ ازی بر توق  روند انعقاد موافقت  28ض.خودمان ضو خودزنی  بود یپا به

 بود.

فرماندهان نظوامی مبنوی بور عواقوب نواگوار       هایمتعاقب این انتقادات و پس از استماع نظر

طی گزارشوی   های نظامی بر متحدان آمریکا در کنگره، کمیته خدمات نظامی سنا قطع همکاری

« قانون حمایوت »های مالی ناشی از  د که محدودیت کمککرجمهور اعطا  این اختیار را به رئیس

همچنین  و شود بر شرکای آمریکا می مؤثرمانع اثرگذاری  که یموارددر  یوهو به ،را نادیده بگیرد

مریکوا در آن  آهای نظامی توسط دولتی ثال  و در  یواب   ها و همکاری این کمک که یموارددر 

بنابراین ما شواهد آن هسوتیم کوه آمریکوا در تعقیوب منوافع خوود از          29ضکشورها صورت گیرد.

منصرف  98های ماده  نامه و موافقت« اقدام به حمایت»های  لط ناشی از قانون  پیگیری سیاست

 د.ش

، آمریکوا  متحوده  یواالت اقووانین فعلوی    موجوب  بوه در پایان الزم به ذکر است کوه همچنوان   

 ،دکنو  المللوی  دیوان کیفری بینهای مالی یا حمایت ضمالی  از  تواند مبادرت به اعطای کمک نمی

مطرح است که  مسئلهدر صورت عهویت نیز این   30ضدرآید. اساسنامه رمکه به عهویت  مگر این

همکواری بوا دیووان در     هینزم در یوهو به ،ایفای کامل تعهدات آن کشور مانع از« قانون حمایت»

  31ضد.شوعنوان یک دولت عهو  به داخل در صالحیت دیوان جرائممورد تعقیب و تحقیق 
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 از نگاه آمریکا در دوره تقابلایرادات ماهوی و حقوقی به اساسنامه دیوان  .2-4

را دانان آمریکوایی ایراداتوی   قو حقوالمللی، دولت آمریکا  در کنار اقدامات در عرصه داخلی و بین

موواد   یووه و بوه  ،که برخی از مواد اساسونامه رم  ند. نخست آنا هدکربه متن اساسنامه رم وارد نیز 

این موواد در   ،به همین جهت .انگارد ن را نادیده میامرتبط با آیین دادرسی، حقوق اساسی متهم

مووارد  ها قانون اساسی آن کشور و در برخی نس آأتعار  با قوانین موضوعه کشور آمریکا و در ر

ای از  کوه اساسونامه رم در پواره    . دیگر آناستالملل  در تعار  با اصول و قواعد آمره حقوق بین

الملل عام است. آخر سور   اصول و قواعد حقوق بین ،لل عرفیالم موضوعات در تغایر با حقوق بین

دولوت   اساسونامه رم در برخوی مووارد موانع از اقودامات     الزامات ناشی از  نیز بعهی معتقد بودند

قوانین مرتبط بوا   ،مبال طور به .شود مقابله با جنایات بشری و جنایات جنگی می منظور بهآمریکا 

کیفوری بوه    تحقوق صولح و مبوارزه بوا بوی      منظوور  بهشود تا کسانی که  تعری  تجاوز موجب می

زاده و  اموین ض ان ارتکواب جورم تجواوز قورار گیرنود     ظو در م ،جوینود  مسئولیت حمایت توسل می

 . 59 :1388 ،زاده صدر

اساسی مطرح است که آیوا تصوویب    پرسشاین  ابتدا در .نخست. ایرادات حقوق اساسی

در انطباق با الزامات ناشی از قانون اساسی آن کشور اسوت یوا    متحده یاالتااساسنامه رم توسط 

 دیووان کوه   اسوت. نخسوت آن   شوده  مطرحخیر؟ در این رابطه دو انتقاد بنیادین به اساسنامه رم 

گیورد را شوامل    حقوقی مشابه با آنچه که قانون اساسوی آمریکوا در نظور موی     المللی کیفری بین

 مماده سوم بخوش نخسوت و مواده یکو     که تصویب اساسنامه رم در مغایرت با شود و دوم آن نمی

 جورائم رسیدگی به  برایمبنی بر ایجاد محاکم داخلی ض متحده یاالتابخش هشتم قانون اساسی 

تووان گفوت قوانون اساسوی یوا قووانین عوادی بسویاری از          در این مورد می  32ض.محکومان  است

تووان بورای محاکموه بوه      اتباع را نمیاند که  دهکربینی  کشورهای حقوق مدون این اصل را پیش

اسی آمریکوا  وون اسو وابق اصل سوم قانومط . 448 :1387 ،کاسسهضد کرارج از کشور مسترد وخ

التی اسوت، طورح و   ورال و ایو دای فو وهو  اهوه دادگو وایی بوقه اراتوذاری اختیوواگ رور بواظوکه ن

 ،کاسسوه ض اسوت ممنووع   متحوده  یواالت اآمریکایی در محاکم خارج از  رسیدگی به دعوایی کامالً

اساسنامه دیووان در صوورت درخواسوت تحویول موتهم بوه        88ماده  موجب بهاما  . 350 :1387

تواند به استناد تابعیت مرتکب از تحویل او  ور مورد درخواست نمیالمللی، کش دادگاه کیفری بین

که گاهی این امر با مفاد قوانین اساسی کشوورها در موورد عودم امکوان اسوترداد       دکنخودداری 

 کند.   اتباع به سایر کشورها تهاد پیدا می
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م یوا  از واژه تسولی  89المللی کیفری بورای حول ایون مشوکل در مواده       اساسنامه دادگاه بین

دادن  نیوز تسولیم را عبوارت از تحویول     102استفاده کرده است. ماده  2به جای استرداد 1تحویل

المللی و استرداد را تحویل وی از سوی دولتی به دولت  توسط دولت به دادگاه کیفری بینکسی 

 :1384 ،یمحمدصوادق  یور ماست ضی دانسته وانون داخلویا ق یوونکنوانس ده،ودیگر بر اساس معاه

در کنگره، نمایندگان نگرانی خود « قانون حمایت»هنگام بررسی  . 449 :1387، کاسسه و 237

زیورا آنوان معتقود بودنود ایون امور        ،در مورد محاکمه اتباع آمریکا توسط دیوان را بیان داشوتند 

ه و حوق  ت منصوف ئو اتباع آمریکایی از قبیل حق محاکمه توسط هی یتحما موردتواند حقوق  می

 Christopher) است را نقض کند شده ینتهمکه توسط قانون اساسی آمریکا  شهود یلوتعد جرح

M.Van de Kieft, 2003: 2341). 

منصفه نودارد، فاقود    هیئتمحاکمه اشخاص در دادگاهی که  ،قانون اساسی آمریکا بر اساس

بوا   همحاکمتوان گفت حق  منصفه می هیئتوجاهت قانونی است. در پاسخ به انتقاد عدم حهور 

محدود نیسوت. در مووارد    قانون اساسی آمریکا یک حق تام و  یر موجب بهمنصفه  هیئتحهور 

در خوارج از خواک آمریکوا     یجرائمو شهروندان آمریکایی را کوه مرتکوب    متحده یاالتاای  عدیده

ده و در بسویاری  کور مسوترد   ،انود  منصفه بووده  هیئتاند را به کشورها یا محاکمی که فاقد  هشد

الملول   های مشابه با آنچه کوه داخول در صوالحیت دیووان بوین      این استردادها در وضعیتموارد 

هووای نظووامی دارای  دادگوواه ،متحووده یوواالتاهمچنووین در   33ضبوووده اسووت. ،باشوود کیفووری مووی

ها، تنها در زمانی حق  نیستند و سربازان آمریکایی طبق قسمت پنجم قانون دادگاه منصفه یئته

را خواهنود داشوت کوه ایالوت محول وقووع جورم، چنوین موضووعی را           همنصف یئته استفاده از

طرفوداران اساسونامه رم    ،در مقابول .  56: 1388 ،زاده صودر زاده و  اموین ض دبینی کرده باشو  پیش

قوانون   موجوب  بهمتهمان آمریکایی  شده ینتهمالملل کیفری حقوق  چند دیوان بین  معتقدند هر

مجموعوه کامول و جوامعی از     یرنوده دربرگولی این اساسنامه  ،گیرد اساسی آمریکا را در نظر نمی

هایی مشابه قانون اساسی آمریکا را شوامل   حمایت یا مالحظه قابلطور  قوانین شکلی است که به

  34ضشود. می

پوذیری و مبوارزه بوا     ولیتئآمریکوا از مسو   کوه  یدرحوال  .المللیی  دوم. ایرادات حقوق بین

عهوو تبودیل بوه نگرانوی آن      های  یور  دیوان بر اتباع دولتکند، صالحیت  حمایت می یرکیف یب

 ،الملول سونتی و کنوانسویون ویون     حقووق بوین   موجوب  بهدولت شده است. آمریکا معتقد است 

کند. مبنوای اسوتدالل آنهوا     معاهده، تعهد یا حقوقی برای دولت ثال  بدون رضایت او ایجاد نمی

                                                                                                                                        
1  . Extradition 

2. Surrender 
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شوود، ایون اسوت کوه      ده موی وووان نامیوبه دی« اوم آمریکووقی مهوورا  حقوواعت»عنوان  که به

دارد، هویچ   رر موی ووو ه مقواع آمریکا با اصل مسولمی کو  ووه اتبوهرگونه اعمال صالحیت نسبت ب

د، مغوایر  کنو ل وان تحمیوایت آنوودون رضووا بوواعه روور  یوداتی بوواند تعهووت ای نمی دهوومعاه

 . 35: 1392 مکان، آقایی جنتاست ض

ها اسوت،  قرارداد بودن ینسبمربوط به اصل  کنوانسیون وین که 34به ماده  آمریکا با استناد

نوص صوریح    بر اسواس الملل کیفری اعترا  و استدالل کرد که  الحیت دیوان بینووزه صوبه ح

تووان   الملل کیفری بر اتباع آمریکایی را موی  کنوانسیون وین، سیادت قهایی دیوان بین 34ماده 

تمامیوت و حاکمیوت یوک کشوور کوه عهوو        مسئلهد که این کرزیابی در تهاد با معاهده وین ار

 و 51و  50: 1388 ،زاده صووودرزاده و  اموووینال خواهووود بووورد ضؤدیووووان نیسوووت را زیووور سووو

گوید برعکس منابع فرعی حقوق  می کیتی چایساری ،در این زمینه . 104 :1384باقری، شریعت

هوا   منابع اصلی الزم است. نقش رضایت دولتهای حاکم در مورد ایجاد  الملل، رضایت دولت بین

آور است که به ایجاد چنوین   هایی الزام برای دولت اهدات صرفاًدر مورد معاهدات روشن است، مع

در پرونده المللی دادگستری،  دیوان بین 1986اند. حتی در سال  تعهداتی برای خود رضایت داده

الملل که  به رعایت قوانین و قواعد حقوق بینهای حاکم تنها  لوتوس این ایده سنتی را که دولت

، مکان آقایی جنتکید قرار داد ضأمقید هستند رعایت کنند را مورد ت ،اند یجادشدهابا رضایت آنها 

عنووان یوک    عنوان یک موضوع فنی باید این امر را در نظر گرفت که دیوان به اما به ، 36: 1387

بنوابراین اساسونامه رم     35ضکنود.  موال صوالحیت موی   ها اع دادگاه حقوقی، بر اشخاص و نه دولت

عهوو ملوزم    های  یر دولت ،ها است و به لحاظ فنی ها و نه دولت اعمال صالحیت بر ملتدرصدد 

اگرچه شاید رضایتی هم به اعمال حاکمیوت دیووان بور     ،نیستند و تعهدی در قبال دیوان ندارند

 .(Wedgwood, 2001: 199) نداشته باشند اتباعشان

کنود و   هوا اعموال صوالحیت موی     کنند دیوان بر اشخاص و نه ملوت  طرفداران دیوان ادعا می

ن امخالفو  ،نیز تعهدی به انجام مقررات ناشی از این معاهده ندارند. در مقابول  عهو یر های  دولت

را بور اسواس    اقوداماتش عهو  دارند که چنانچه تبعه دولت  یر اظهار می الملل کیفری دیوان بین

دولت متبوع خود انجام داده باشد، اعمال صالحیت دیوان نسبت به وی قانونی نخواهود  سیاست 

دستور و  بر اساساقدامات خود را  که ینابود. بر اساس استدالل آنان هرگاه فردی متهم است به 

آن دولت طورف اصولی دعووا     درواقععهو انجام داده است،  بخشی از سیاست دولت  یر عنوان به

آمریکایی پیشونهاد   هیئت ،رم اجالساست. با توجه به همین امر و قبل از تصویب اساسنامه در 

عهو که در کل با اطوالع آن دولوت صوورت     کرد جرم ناشی از اقدامات مقامات رسمی دولت  یر

آمریکوا   متحوده  تیواال ا یجهدرنتپیشنهاد رد شد و این اف باشد. ووان معوورفته از صالحیت دیوگ
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و را نپوذیرفت  ووو ر عهوهای  یو  ورد دولتووال آن در مووالحیت در اساسنامه و اعموووم صومفه

 . 36 :1392 مکان، آقایی جنتض

اساسنامه رم، اعمال صوالحیت   موجب بهگویند  طرفداران دیوان در پاسخ به انتقاد مذکور می

 ،انود  داخل در صالحیت دیوان شده جرائممرتکب  اتباعشتواند توسط هر دولتی که  تکمیلی می

توانود   خود آن دولوت موی   ،اگر تبعه دولتی در خارج مرتکب جرمی شود ،بنابراین .صورت بگیرد

پیشنهاد تحقیق و تعقیب در مورد تبعه خود را بدهد و در پرتو چنین مقرراتی اعمال صوالحیت  

 ,Grossman) شود الملل تلقی نمی ینعهو در تغایر با اصول حقوق ب رهای  ی دیوان بر اتباع دولت

کننوده صوالحیت محواکم ملوی      گفت که صالحیت دیوان، تکمیول  توان می پس .(46-47 :2002

است و بدین ترتیب در مواردی که محاکم ملی در حال تعقیب یا رسیدگی به یک موورد خواص   

، مهورا ض دیوان صالحیت تعقیب، تحقیق و یا رسویدگی بوه آن موورد را نخواهود داشوت      ،هستند

کنند مبتنی بر ایون امور اسوت کوه      میمطرح استدالل دیگری که طرفداران دیوان  . 53 :1390

ت عهو نیز قابلیو  المللی است که مفاد آن بر اتباع کشورهای  یر آمریکا عهو چندین معاهده بین

چهارگانه ژنو و های  توان به منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون عنوان نمونه می اعمال دارد. به

اشواره کورد. همچنوین، ایون احتموال نیوز وجوود دارد کوه          یسوم ترور ضدالمللی  کنوانسیون بین

المللی ناظر به جنایات در صوالحیت دیووان    عهو با پیوستن به معاهدات دیگر بین های  یر دولت

مچنین ه . 164 :2ج، 1383 ،اردبیلید ضکنندیگر با مرجع اخیر همکاری  روشیناگزیر شوند به 

 هوای  تالمللوی بور اتبواع دولو     الزم به ذکر است که اشراف قوانین و احکام محاکم داخلی و بوین 

های این کشوور،   نیز مورد پذیرش است که احکام صادره از دادگاه متحده یاالتاآمریکایی در   یر

 بنابراین موضع این کشوور در قبوال دیووان، در رابطوه بوا عودم      ؛ خود شاهدی بر این مدعا است

 یسوت نعهو بوا رویوه عملوی ایون کشوور، منطبوق         یر های تالمللی بر دول اشراف معاهدات بین

 . 51: 1388 ،زاده صدرزاده و  امینض

ای از کشوورها بور    در جریان مذاکرات اساسنامه، پواره  .اساسنامه رم 12الف. تفسیر ماده 

باید صالحیت دیوان را پذیرفتوه باشود توا     الزاماً ،این نکته پافشاری کردند که دولت متبوع متهم

الوذکر بایود    دیگر چنین گفتند که هر دو دولت فوق برخی .کندرسیدگی  مسئلهان بتواند به دیو

به عهویت اساسنامه درآمده باشند. نظر دیگر این بود کوه عهوویت هرکودام از دو دولوت بورای      

 . 88: 1384 باقری، ضشریعت تلقی شودکافی صالحیت دیوان اعمال 

اساسونامه بوین مووردی کوه      12ماده  .دکرای اتخاذ  حل ویوه اساسنامه راه ،در این خصوص

کننوده شوورای امنیوت     دولت عهو یا دادستان است با موردی که ارجاع« وضعیت کننده ارجاع»

بوه  « کننوده وضوعیت   ارجواع »کوه   در صوورتی ض نخستتفاوت قائل شده است. در فر   باشد، می
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یا دادستان باشد  برای اعمال صالحیت دیوان الزم و کافی است کوه یکوی از   دیوان، دولت عهو 

تبوع موتهم  عهوو اساسونامه باشود     یا دولت م شده واقعکه در قلمرو وی جرم  دو دولت ضدولتی

 صالحیت دیوان را پذیرفته باشد .ض

آمریکا در آخرین روز کنفرانس طرح دیگری برای احوراز صوالحیت دیووان پیشونهاد کورد.      

اداری  یفوه وظ انجوام براساس این طرح، اگر کشور متبوع متهم اعالم کند که فرد متهم در حوین  

. بودین ترتیوب،   شود می مرتکب جرم شده، صالحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده متهم فسخ

های دولتی تلقی شده و رسیدگی بوه آن در صوالحیت    یکی از مسئولیتمسئله مسئولیت فردی 

واقع نشود   قبول مورداما این طرح پیشنهادی  ،الملل عمومی باشد نه اساسنامه دیوان حقوق بین

موضوع از سوی شورای امنیت بوه   که یدرصورتیعنی  ،  و در فر  دوم293: 1378 ضارسنجانی،

عمووال صالحیووت دیوووان نیووست     دولتوی شورط ا   چوت هیو ورضایو  ،دیوان ارجاع شوده اسوت  

 . 89 و 88: 1384 باقری، شریعتض

شود، فصل نهوم   المللی و معاضدت قهایی مربوط می در تمام موضوعاتی که به همکاری بین

شوده اسوت و مخاطوب     قائلتمایز  عهو یر های عهو و  مرتب بین دولتطور  بهاساسنامه دیوان 

ای  های عهو هستند. اساسنامه دیوان همچوون معاهوده   تعهدات مندرج در اساسنامه فقط دولت

هویچ تکلیفوی    عهو یر های  بودن آثار حقوقی معاهدات، برای دولت نسبی قاعده بهالمللی بنا  بین

یت دیووان را  هایی که عهو آن نیستند امکان پذیرش صالح کند. اساسنامه برای دولت ایجاد نمی

 ،اردبیلوی  و اساسنامه 12ماده  3بینی کرده است ضبند  آن دولت پیش نظر موردنسبت به جنایت 

امریکوا بوه    متحوده  یواالت اتوان چنین نتیجه گرفت که ایورادات   بنابراین می  ؛154 :2ج، 1383

و نوه بورای اتبواع     عهو یر هیچ تعهدی را نه برای کشورهای  12زیرا ماده  ،دیوان صحیح نیست

جنگوی،   جرائمالملل عام متعهدند که مرتکب  حقوق بین موجب بهکند. همه افراد  آنها ایجاد نمی

ربط حق خوود را  یهای ذ عالوه چنانچه هر یک از دولت هعلیه بشریت نشوند، ب جرائمو  یکش نسل

داشوته باشوند،    قصود محاکموه مجرموان را    واقعاً که یدرصورتبرای محاکمه متهم اعمال نمایند، 

کنوود اعمووال صووالحیت  جوورائمالمللووی نخواهوود توانسووت نسووبت بووه آن   دیوووان کیفووری بووین

 . 108: 1384 باقری، ضشریعت

دیوید شفر در کنفرانس رم بیان داشت اساسنامه رم موانع از   .سوم. ایرادات حقوق بشری

زیرا در بسیاری از موارد اقودام   ؛شود می متحده یاالتااقدامات حقوق بشری و بشردوستانه دولت 

همچنوین اقودامات و   . (Schaefer, 2001: 3) متهمن توسل به زور است« مسئولیت حمایت»به 

ها و بررسی دقیق منشور ملل متحد مبین این امور اسوت کوه شواید اقودامات       رویه عملی دولت

حد و تحت شورایط  در  یاب اقدامات ملل مت« مداخالت بشردوستانه»ای در  منطقهجانبه یا  یک
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 شهروندانشوان ها از مسوئولیت حمایوت    دولت که یهنگامطور مبال  به .باشد شده یرفتهپذخاصی 

در ایون    36ضاستناد جوینود.  مداخله برابر عدمحاکمیت خود در  حق بهتوانند  نمی ،زنند باز می سر

که سخن از  دکرمیالدی اشاره  2005توان به نشست کمیته سران ملل متحد در سال  زمینه می

ایون امور را    تنهوا  نهالمللی به میان آورد و  جمعی در عرصه بین هپیدایش هنجارمند حمایت دست

ها در مواردی که بوا   بلکه متهمن مسئولیت حمایت دولت ،ها دانست متهمن حق مداخله دولت

 .(Stahn, 2007: 116)نیز قلمداد کرد  ،شوند ناپذیری مواجه می وقایع ناگوار و اجتناب

« مسئولیت حمایوت »رویه دولت آمریکا بر این امر مبتنی است که از اقدامات بشردوستانه و 

 متحوده  یاالتاالبته رویکرد  .حمایت کند ،است متحده یاالتاکه متهمن منافع دولت  در مواردی

طوور مبوال    ها و معیارهای دوگانه است. به کارانه و مبتنی بر سیاست در این زمینه بسیار محافظه

پذیرد که جامعه جهوانی در موواردی    می متحده یاالتا که در این زمینه بیان داشت جان بولتون

 بوا مسئولیت اقودام دارد.   ،شود دهد یا خود مرتکب اعمال هولناک می که دولت میزبان اجازه می

هوا در جامعوه    حائز اهمیت است که تشخیص دهیم مسئولیت سایر دولوت  مسئله، این وجود ینا

 ابه مسئولیت دولت میزبان نیست. جهانی مش

ما باید از ارائه تعری  یا روشی که به سایر کشورها مسوئولیتی مشوابه مسوئولیت     یجهنت در

 30ای در تواریخ   اجتناب کنیم. همچنین جان بولتون طوی ناموه   ،دهد دولت میزبان پیشنهاد می

ن یک کول یوا شوورای    اعنو پذیرد ملل متحد به ایالت متحده نمیکه بیان داشت  2005آگوست 

طوور   بولتون بوه   37ضالملل تعهدی به مداخله داشته باشند. حقوق بین موجب بهها  دولت امنیت یا

مشخصی ماهیت تعهدات را از سایر عوامل متمایز کرد و منکر هرگونوه تعهود حقووقی در موورد     

الملول وقتوی    د. او بیان داشت که جامعه بوین شمسئولیت ضحمایت  سازمان ملل یا دولت ثالبی 

هوایی را بدهود، اموا     دارای مسئولیت به اقدام است که کشور میزبان مجوز وقوع چنوین جنایوت  

 ,Williams) مشابه مسوئولیت کشوور میزبوان نیسوت    مسئولیت سایر کشورها در جامعه جهانی 

2005: 7). 

پیشونهاد کورد ایوده مسوئولیت حمایوت       متحوده  یاالتانمایندگی  هیئت ،مطابق این مسائل

آن جامعوه جهوانی از    موجب بهتعری  شود که « ولیت اخالقیئمس»در قالب یک « ین دولتیب»

طریق توسل به اقدامات مناسب دیپلماتیک، اقتصادی، بشردوستانه و سایر ابزارهای مناسب ذیل 

حمایوت از جمعیوت    منظوور  بوه فصل هفتم و هشتم منشور ملل متحد متعهود بوه ارائوه کموک     

 .(Stahn, 2007: 116)ند شو ها عام قتلیع و در برابر فجا یرنظامی 

بورای   زور بوه از توسول   محدودکننوده یک تعری   که اظهار داشت سفیر راپ ،از سوی دیگر

وان شوود،  ودی یحقوق بشرهای  موریتوأه موتواند موجب تهعی  هست توق  فجایع هولناک می
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 دکنو  بشور را محودود موی   ایت از حقووق  واسی حمو وامی و سیو ووارهای نظووکه هنج وه اینووی به

(Hongju Koh 2010: 7).  یجوه نت دردارنود   همچنین در انتقاد به اساسنامه رم برخی اظهار موی 

 یرنوده دربرگهوده نهوایی   معا ،نویس اساسنامه که در اواخر کنفرانس صوورت گرفوت   اصالح پیش

عهوو    یور هوای   شرایط خاصی بور اتبواع دولوت    درتواند  آن دیوان می موجب بهکه  ادبیاتی است

زیورا آمریکوا ایون     ؛قورار گرفوت   متحده یاالتا انتقاد مورد به شدت. این امر کنداعمال صالحیت 

بلکه معتقد بود ایون   ،کرد در مغایرت با اصول بنیادین حقوق معاهدات تلقی می تنها نهموضوع را 

نظوامی در ایفوای    کارگیری نیوروی  و به زور بهدر توسل  متحده یاالتاتواند مانع از توانایی  امر می

مداخالت بشردوسوتانه   ازجملهچندملیتی  یاتعملو مشارکت در  متحدانشتعهداتش نسبت به 

 . 65 :1384، باقری شریعتد ضشو یرنظامیان نجات جان  منظور به

موداخالت  »و « مسوئولیت حمایوت  »سوو آمریکوا    بنابراین ما شاهد آن هسوتیم کوه از یوک   

کیود  أکند و از سوی دیگر بور ایون امور ت    ها تلقی نمی دولترا جزو صالحیت ذاتی « بشردوستانه

اصول   موجوب  بوه اقودامات آمریکوا     ورزد که معاهده دیوان و تعری  جرم تجاوز محدودکننده می

کوه   کردتوان به این امر اشاره  است. در تشریح سیاست خارجی آمریکا می« مسئولیت حمایت»

المللوی   المللی ناشوی از معاهودات بوین    هدات بینتا حد ممکن از پذیرفتن تع متحده یاالتادولت 

 موجوب  بوه « مسوئولیت حمایوت  »ای در موورد   کند، به همین جهت از ایجاد رویوه  خودداری می

دیگر را تحت نماید و از سوی دیگر حمالت خود به کشورهای  المللی جلوگیری می معاهدات بین

باعو    جورائم عدم تعری  عبوارات یوا   . (G Evans, 2008: 295)  38ضکند همین عنوان توجیه می

المللی و ابهامات پیرامون آنهوا سوءاسوتفاده نمایود و     از مفاهیم حقوق بین متحده یاالتاشود  می

کنود،   یهتوجرا تحت عناوین حقوق بشری و بشردوستانه  مخالفشهای  اقدامات خود علیه دولت

 چندان صحیح نیست. المللی یندیوان کیفری ببه  متحده یاالتابنابراین ایرادات حقوق بشری 

 تقابل  در دورهدر عرصه جهانی آمریکا اقدامات  .2-5

 برایهای شورای امنیت  عهو دائم شورای امنیت در بسیاری از موارد به قطعنامه عنوان بهآمریکا 

اساسنامه رم، شورای امنیوت   16ماده  موجب بهجوید.  ه با اعمال صالحیت دیوان توسل میمقابل

 سوال  یکالمللی را برای  دیوان کیفری بینداخل در صالحیت  جرائمرسیدگی به  فرایند تواند می

 1422های شوماره   طور مبال با تصویب قطعنامه . بهاستخیر بیندازد و این امر قابل تمدید أبه ت

، شورای امنیت اثری مستقیم و البته 2003ژوئن  12و  2002جوالی  12به ترتیب در  1487و 

در این زمینه گذاشت. این دو قطعنامه که بنا به اختیار فصل هفوتم منشوور و تجوویز    انگیز  بح 

داشوتن نیروهوای    مصون منظور بهواسطه شورای امنیت  اساسنامه تصویب شد، اقدام بی 16ماده 

ضرنجبریوان و  بوود   المللوی  دیووان کیفوری بوین   از تعقیوب و محاکموه احتموالی در    پاسدار صلح 
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رسویدگی را   فراینود بنابراین آمریکا از این قدرت برخوردار است که  ، 188: 1392 ،منش یبشک

 های متوالی متوق  یا مختل کند. برای سال

 یزیورا دولوت بووش تهدیود بوه وتوو       ؛آمریکا به همین ابزار توسل جسوت  ،در قهیه بوسنی

قطعنامه شورای امنیت در مورد توسعه و تمدید عملیات حفم صولح در بوسونی کورد، بوه ایون      

ضبورای سوربازان   « مصوونیت از تعقیوب  »های کافی بورای   یل که این قطعنامه متهمن تهمیندل

 متحوده  یواالت انماینودگی   هیئوت شورای امنیوت و   یتدرنها  39ضآمریکایی  توسط دیوان نیست.

آن از دیووان درخواسوت    موجوب  بوه ای را تصویب کند و  توافق کردند که شورای امنیت قطعنامه

گرفتوه توسوط    یوا صوورت   یجادشوده اهوای   موریوت أکننودگان در م  کند تا هرگونه تعقیب شرکت

 یامدهدرننیروهای حافم صلح به عهویت دیوان متبوع کشور  که یصورت درسازمان ملل متحد را 

کوه بوه   تصویب این قطعنامه در حالی صورت گرفوت    40ضخیر بیاندازد.أبه ت سال یکبرای  ؛است

دانان آمریکایی، دولت آمریکا مصونیت از تعقیب در دیوان را برای کارکنان نظامی و حقوقعقیده 

هوای مختلو  از قبول تحصویل      در عملیات صلح ملل متحود را از راه  حاضر یرنظامی آمریکایی 

 موجوب  بوه  2014جوالی  1این قطعنامه در  . 189: 1392 منش، نموده بود ضرنجبریان و شکیب

  41ضدیگر تمدید نشد. آن از بعداما  ،دیگر تمدید گردید سال یکبرای  1487امه قطعن

شودن رفتوار پلیود بعهوی نظامیوان       اساسنامه دیوان بوا آشوکار   16استفاده نادرست از ماده 

هوای رسویده از زنودان     آمریکایی با افراد بازداشتی در زندان ابو ریب عراق و همچنوین گوزارش  

در عملیوات صولح    ،با این وجوود  . 189: 1392 منش، پایان گرفت ضرنجبریان و شکیب گوانتانامو

این قطعنامه، کارمنودان   7و طبق بند   42ضرا صادر کرد 1497در لیبریا، شورای امنیت قطعنامه 

در عملیوات کوه عهوو     کننوده  شورکت هوای   المللوی در لیبریوا از دولوت    فعلی و سابق نیروی بین

 یالملل کیفری نیستند، برای همه اعمال و رفتار منتسب یا مربوط به نیورو  اساسنامه دیوان بین

صوریح از ایون    طوور  که دولت مزبور بوه  ها هستند، مگر آن تحت صالحیت انحصاری همان دولت

عهوو   اتبواع دولوت  یور    فقوط   نوه  1497، قطعنامه گونه ینبدنظر کند.  صالحیت انحصاری صرف

ها را از اعمال  بلکه دیگر دولت ،کند می مستبنا المللی کیفری بیندیوان اساسنامه را از صالحیت 

توا آنجوا    7که بند  . آنچه موجب شگفتی است ایندارد یبازمالملل صالحیت  ان بینصالحیت دیو

شوود، هویچ نتیجوه عملوی در بور نداشوت؛ زیورا لیبریوا عهوو           که به صالحیت دیوان مربوط می

نیروهوا در   جورائم ت به علت این عدم عهوویت نسوبت بوه    توانس اساسنامه نبود و دیوان هم نمی

گوردد و صوالحیت    ها برموی  ، اثر آن به دیگر دولتیجهنت درلیبریا دارای صالحیت شناخته شود. 

 . 190: 1392 ،منش یبشککند ضرنجبریان و  کیفری آنان را محدود می
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مصونیت مووقتی   1422در بوسنی که قطعنامه  یتمأموربرعکس ترتیبات قبلی در ارتباط با 

رسد عملیات در لیبریوا   به نظر می ،گرفت عهو در نظر می های  یر کنندگان دولت را برای شرکت

موریت ملول متحود  بورای    أمصونیت دائمی از اعمال صالحیت دیوان ضدر ارتباط با م دربردارنده

اقودام  »قوانون   موجب بهوش مجوز الزم دولت ب ،کنندگان آمریکایی است و مطابق این امر شرکت

هوای   منطق این قطعنامه حتی با منطوق قطعناموه   متأسفانهرا به کنگره داد.  2005« به حمایت

پیوند آن با اختیارات شورای امنیت در رفع تهدید از صولح و   اصوالًگفته هم تطابق ندارد و  پیش

در سوال   متحوده  یواالت اچنین هم.  200: 1392 منش، امنیت محکم نیست ضرنجبریان و شکیب

ایجواد صولح در    منظور بهموریت سازمان ملل در هائیتی أسربازانی را برای مشارکت در م 2004

تواننود بوا امنیوت     موی  یکاییآمریید کرد کارکنان أآن کشور فرستاد. در ژوئن همان سال بوش ت

را بوا آمریکوا    98اده ناموه مو   هائیتی موافقت این دلیل کهبه  ؛دنکنکامل در این عملیات شرکت 

  43ضده است.کرمنعقد 

است که کسب مصونیت موقت از محاکمه در دیوان، برابر با معافیت از  در پایان الزم به ذکر

ها گویای مسئولیت افراد و ضرورت تعقیوب توسوط    محاکمه در دادگاه ملی نیست، بلکه قطعنامه

ویوه موواد   به ،طبق مقررات اساسنامه در اصلکه صالحیت دیوان  دولت فرستنده است. ضمن آن

در دست  واقعاًقابل اعمال است و دیوان در موضوعی که توسط دولت دارای صالحیت  17و  12

ای طبق ماده  اینکه اگر قطعنامه ،تر از آن تعقیب یا تحقیق باشد، وارد رسیدگی نخواهد شد. مهم

امکوان تعقیوب نیروهوای پاسودار      همیشگی بر تأثیراساسنامه، برای مدت معین صادر شود،  16

انتقوادات بسویاری    با وجودرسد  نظر میبه  ، 190: 1392 منش، صلح ندارد ضرنجبریان و شکیب

شوود، آمریکوا همچنوان تمایول      ورای امنیت در این زمینه وارد میو ش متحده یاالتاکه به رویه 

ال صالحیت آن نهواد بور اتبواع    مقابله با دیوان و اعم منظور بهدارد که از ابزارهای شورای امنیت 

توان گفوت ابوزار    ای آمریکا است. همچنین می و این امر نشانگر اقدامات مقابله کندخود استفاده 

زیرا از ضمانت اجرایوی بواالیی    ،ترین وسیله آمریکا برای مقابله با دیوان باشد شورای امنیت مهم

 برخوردار بوده و تا حدی دارای مشروعیت جهانی است.

 دوره تعامل. 3

از اواسط دوره دوم ریاست جمهوری بوش، سیاست آمریکا در قبال دیوان دچار تغییور و تحوول   

وجودی دیوان دولت آمریکا واقعیت  تاکنونقبل خصمانه نبود. از آن زمان  مانند بهاساسی شد و 

د این تغییر را آثار و شواه که دکنبا دیوان ایجاد  ای را جانبه د تعامل دوکن را پذیرفته و سعی می

از  تنهوا  نوه آمریکوا   ،میالدی 2008طور مبال در سال  د. بهکرتوان در وقایع متعددی مشاهده  می

ای بوه دادسوتان    ارسوال پرونوده   بورای حق وتوی خود در مورد قطعنامه صادره از شورای امنیت 
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اسوتفاده  در دارفوور سوودان    شوده  واقعتحقیق و تعقیب در مورد جنایات جنگی  منظور بهدیوان 

های خود بوا دیووان را افوزایش داد و در دولوت بووش و دولوت اوباموا از         بلکه همکاری  44ضنکرد،

جووالی   31در دارفوور حمایوت کورد. همچنوین در      شوده  واقوع  جرائمتحقیقات دیوان در مورد 

منظوور   اساسنامه دیوان بوه  16ماده  یریکارگ به، آمریکا با اقدامات برخی از کشورها برای 2008

مخالفوت کورد.    البشویر  عمور جمهور سودان  تحقیقات و تعقیب دیوان علیه رئیس ساله یکتعلیق 

رسد دیوان ابزار قدرتمنود و دارای   به همین موضوع بیان داشت به نظر می با توجه سوزان رایس

ایات ای است که در کنگو، اوگاندا و دارفور مرتکب جن رتبه رهبران عالی یی پاسخگو برایاعتباری 

قورار بازداشوت    2009موارس   4کوه دیووان در    پوس از آن  ،عالوه بر این  45ضاند. وحشتناکی شده

بازنگری در  منظور بهد، گزارش شد که نشست فوری کرالبشیر را صادر  جمهور سودان عمر رئیس

 برگوزار رتبه دولت توسط اوباما  پیرامون سودان در سطح مقامات عالی متحده یاالتاهای  سیاست

 موورد الملول کیفوری    بررسی مجدد امکان عهویت آمریکا در دیووان بوین   ،و در آن نشست دهش

 .(Weisman, 2009: 1-3) قرارگرفته است بح 

 المللوی  دیوان کیفری بوین نشانگر چرخش سیاست خارجی آمریکا پیرامون  که یمورد دیگر

تعودادی از مقاموات وزارت دفواع     2005در موارس   بود. 98های ماده  نامه موضوع موافقتاست، 

و عواقوب  « قوانون حمایوت  »های ناشوی از   هایی در مورد محدودیت آمریکا شروع به بیان نگرانی

رونود انعقواد    2006ناگوار آن بر منافع امنیتی آمریکا کردنود. متعاقوب ایون انتقوادات در سوال      

ناموه   موافقت 102گزارش شد که  2006بر تر گردید و در دسام آهسته 98های ماده  نامه موافقت

ها در مدت مشابه سال قبل  نامه مورد بیشتر از تعداد موافقت 2است که تنها  شده امها 98ماده 

اعطای  مورد ضهای قانونی در  بوش قانونی را امها کرد که محدودیت 2006اکتبر  17در   46ضبود.

 98هوای مواده    نامه مبادرت به انعقاد موافقتهای عهو دیوان که  های مالی نظامی به دولت کمک

 .(Warner, 2006: 2423)کرد  ده بودند را لغو میمورا ن

 (Nithercutt)  را از اصوالحیه  «صوندوق حمایوت اقتصوادی   »بوش  ،همان سال نوامبر 28در 

بوا   98هوای مواده    ناموه  دولت عهو دیوان که مبادرت به انعقاد موافقت 14معاف کرد تا بتواند به 

 .(Williamson, 2009)آمریکا نکرده بودند کمک مالی اعطا نماید 

را اصوالح کورد و ممنوعیوت    « اقدام به حمایت»هایی از قانون  کنگره بخش ،2008در سال 

امهوا   98ناموه مواده    های عهو دیوان که بوا آمریکوا موافقوت    های نظامی با دولت ایجاد همکاری

های قبلوی و انعقواد    آمریکا دیگر تمایل چندانی به تعقیب سیاستامروزه  اند را از بین برد. دهکرن

نامه مبتنی بور   موافقت 100بیش از  اگرچه در حال حاضرندارد.  98هرچه بیشتر معاهدات ماده 

سو کوه آمریکوا    به این 2007مشخص است که از سال اما  ،ستاساسنامه در حال اجرا ا 98ماده 
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ده نکور منعقود  ای  98ناموه مواده    منعقد نمود، دیگر موافقت را 98نامه ماده  نگرو موافقت با مونته

است. همچنین بوش به تعدادی از کشورهای حائز اهمیت در سیاست خارجی آمریکا معافیت از 

 30ها بوه بویش از    ها و کمک اما همچنان ارائه انواع حمایت ،دهاعطا کر« اقدام به حمایت»قانون 

  47ضلت تعلیق است.کشور عهو دیوان در حا

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا گفوت موا    جان بلینجر ،در ارتباط با این موضوعات

و نقش خاصوی را بورای دیووان در     ...الملل کیفری نداریم ای نسبت به دیوان بین حساسیت ویوه

سوایر   هوای  گونوه کوه از بیانیوه    الملل در جهان قائل هسوتیم. هموان   بینضتحقق  عدالت کیفری 

برای همکاری با دیوان وجود دارد کوه ایون    ای یندهفزاتمایل  ،شود مقامات آمریکایی برداشت می

هایی است کوه   شود، همچنین آمریکا در پی فرصت تمایل شامل تبادل اطالعات با دیوان نیز می

را  ،ثر دیوان را که حافم منافع آمریکا در محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی اسوت ؤاقدامات م

 .(Bellinger, 2008: 10) تشویق و حمایت کند

شود و ایون   بیشتر می مرور بهبنابراین ما شاهد آن هستیم که رویکرد تعاملی آمریکا با دیوان 

 هارولدگونه که  همان .از دوره ریاست جمهوری اوباما سرعت بیشتری به خود گرفته است فرایند

دولت اوباما رویکرد اشتباه آمریکا نسوبت   ،دارد بیان میمشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا 

  48ض.ه اسوت به دیوان را از یک موضع خصمانه به یک موضع مشارکت فعال و مبمر ثمر تغییر داد

وقوت   اموور خارجوه  وزیور   ،2009رفوت کوه در اگوسوت     جایی پویش تا این اقدامات و اظهارات 

است که آمریکا به عهوویت  « یمانی بزرگیپش»هیالری کلینتون گفت این موجب  متحده یاالتا

پیراموون   یجادشوده اهوای   چوالش  توانیم برخوی از  کنم ما می است و من فکر می یامدهدرندیوان 

اما هنوز وقت آن نرسویده اسوت کوه     ،کنیم وفصل حل دولتمان یلهوس بهدر دیوان را  یتمانعهو

این سخنان کلینتون با استقبال جامعه جهوانی مواجوه شود و      49ضاساسنامه رم را تصویب کنیم.

 .یادکردند المللی دیوان کیفری بینبسیاری از آن با عنوان تمایل آمریکا به پیوستن به 

از اقودامات   ،تمامی این موارد حکایت از آن داشت که حتی اگر آمریکوا بوه دیووان نپیونودد    

دیوان سیاست رسمی دولت آمریکا پیرامون  ،به همین جهتآورد.  دیوان حمایت به عمل خواهد

یک عهو ناظر و مشارکت بیشوتر در   عنوان بهمبتنی بر شرکت  حاضردر حال  المللی کیفری بین

 متحوده  یواالت ا ،2009طور مبوال در نووامبر    های عهو است. به ای مجمع دولت های دوره نشست

 عنووان  بوه  المللوی  کیفری بیندیوان های عهو  ین بار در نشست مجمع عمومی دولتنخستبرای 

آمریکا، استفان راپ سفیر آمریکا در امور جنایات جنگی  اعالم حهور محض بهظر شرکت کرد. نا

هوا بوه موذاکره بوا دیووان       بیان داشت دولت آمریکا اکنون تصومیم گرفتوه اسوت کوه آمریکوایی     

قصود عهوویت در    حاضور د که دولت آمریکا در حال کرکید أهرچند او بر این امر ت  50ضبازگردند.
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های دولت آمریکا مبنی بر  ای هم به نگرانی او اشاره .(Lynch, 2009: A20) اساسنامه رم را ندارد

سیاسوی   هوای  یشگورا خواست و  که همچنان احتمال تعقیب کارمندان آمریکا بنا بهداشت   این

کوه تنهوا جامعوه    بیان داشت مواردی وجوود دارد   راپ .(Maliti, 2009: 2) دادستان وجود دارد

بوه همکواری و حمایوت     مبوال  عنووان  بهتوانند عدالت را محقق کنند و  جهانی با همکاری هم می

 کرد ادعایی در دارفور سودان اشاره جرائمتوسط دیوان در رابطه با  شده انجامآمریکا از تحقیقات 

(Rapp, 2009: 1-3). 

داشوت آمریکوا در کنفورانس    اپ بیوان  رهوای عهوو دیووان،     در نشست نوامبر مجمع دولوت 

در کامپاالی اوگاندا برگزار خواهود شود، شورکت     2010بازنگری اساسنامه رم که در می و ژوئن 

ای برای مشارکت هرچوه بیشوتر دولوت آمریکوا در کنفورانس       راپ مقدمه اظهارنظر .دکرخواهد 

یب مقرراتوی در  ، به همین منظور کنگره تصمیم به تصوو بود بازنگری دیوان در کامپاالی اوگاندا

آن مقررات، اختیارات و  موجب بهمورد نحوه حمایت و مخالفت آمریکا با اقدامات دیوان گرفت و 

هوا را مشوخص    هوای عهوو و سوایر نشسوت     های مجمع دولوت  حدود مشارکت آمریکا در نشست

مقامات رسمی آمریکایی که در کنفرانس بازنگری شرکت کرده بودنود رضوایت خوود را      51ضد.کر

بوود اعوالم    شده  یهتهی عهو مورد مقررات اعمال صالحیت بر جرم تجاوز که توسط کشورهادر 

هوای در حوال رسویدگی دیووان و      همچنین تمایل و تعهد خود را به حمایوت از پرونوده   کردند،

راپ مشاور حقوقی وزارت امور خارجه تمایل خود الم نمودند. عالوه بر این تحقیقات دادستان اع

تواند به دیووان   که در چه مواردی آمریکا می دن اینکر دادستان دیوان برای مشخصبه مالقات با 

در اموور مربووط بوه     آمریکوا  اسوتفان راپ سوفیر  . (Weed, 2011: 1) کمک کند را بیان داشتند

کید کرد که آمریکا تمایول دارد  أبر این امر ت دوباره ،جنایات جنگی در سخنرانی خود در کامپاال

کمک کند و به نقل از اسوتراتوی ضراهبورد  امنیوت     یادینشبندستیابی به اهداف  برایبه دیوان 

القی ووو ای اخوهو  رورتوهوا و ضو   بایسوته  ملی آمریکا گفت پایان مصونیت و تحقق عدالت صورفاً 

 .(Rapp, 2009: 1-3) ندشوالملل  وجب ثبات در امور بینووانند موت نیستند و آنها می

در قبوال دیووان    متحوده  یواالت ارسید که رویکورد   به نظر می ،این اقدامات یتمام بهبا توجه 

کیفری و جنایات علیوه بشوریت و جنایوات     پذیرفته است که مبارزه با بی یتدرنهاو  شدهتعدیل 

از مجموعوه اقودامات آن کشوور در     آنچهاما ؛ جنگی باید از طریق دیوان مورد رهبری قرار گیرد

بیان  منظور بهاین امر بود که حهور آمریکا در کنفرانس تنها  یدمؤ کنفرانس بازنگری حاصل شد

های آن کشور درخصوص جنایات تحت صالحیت دیوان و روش اعمال صوالحیت بور آن    نگرانی

در مورد تعری  جرم تجاوز و  متحده یاالتاهای  آمریکایی بر بیان نگرانی هیئتبوده است.  جرائم

نمایندگی آمریکا  هیئتکید ورزید و در همین ارتباط أرم تطرق اعمال صالحیت دیوان بر آن ج
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تجاوز و همچنوین موضووع صوالحیت     مسئلهای در رابطه با  بازنگری حهور فعاالنه در کنفرانس

د که اظهار کرتوان به سخنرانی استفان راپ در کامپاال اشاره  تکمیلی داشت. در این خصوص می

موورد بوه موورد اسوت. او      صوورت  بوه های دیووان   خواهان بررسی درخواست متحده یاالتاداشت 

هوای   هوای مختلفوی از قبیول صودور بیانیوه      و روش شویوه تواند بوه   پیشنهاد کرد که این امر می

هایی از شهود صورت بگیرد. او همچنوین   ، تبادل اطالعات یا ایجاد حمایتدیپلماتیک یا سیاسی

همچنوان   ،ی اگر دولتی تعهداتی در قبال دیوان نداشته باشود ها متذکر شد که حت به سایر دولت

  52ضتواند با دیوان همکاری کند. می

های خود در مورد اعمال صالحیت دیوان در مورد  نگرانی متحده یاالتامقامات  ،عالوه بر این

فان استجرم تجاوز که حائز اهمیت برای منافع آمریکا است را در کنفرانس کامپاال بیان داشتند. 

الملل کیفری قبل  مناسب از جانب دیوان بین طور بههایی  راپ اظهار داشت که اگر چنین نگرانی

صوالحیت   قورار نگیورد، شوانس پوذیرش     توجه مورداز تصویب مقررات جدید درخصوص تجاوز 

دیوان توسط تمامی کشورها که هدف اولیه و  وایی دیووان و حامیوان آن اسوت از بوین      جهانی 

اند که اگر مقرراتی در مورد تجاوز به  دهکراین اظهارات را چنین تفسیر  نامفسر  53ضخواهد رفت.

 آمود  درنخواهود آمریکوا نباشود آن کشوور بوه عهوویت دیووان        قبوول  موورد تصویب برسد کوه  

(Schaefer, 2010: 2). در  شورکت   بوه   دولوت د کوه تصومیم   کرتوان چنین استدالل  بنابراین می

توجهوات بوه ایون دو اصول اساسوی بوود.        دهنده بازتاب« دولت ناظر»عنوان  کنفرانس کامپاال به

را بیان داشوته و از منوافع آمریکوا در     متحده یاالتاهای  که دولت تمایل داشت نگرانی نخست آن

یگور  در دیوان حمایت و در صورت امکوان آن را اصوالح کنود و د    شده مطرحمورد نظام تجاوزی 

ت متحده در ارتباط با ارتقای پاسخگویی و االهای ای ات و حمایتکه دولت تمایل داشت اقدام آن

  54ضد.کنکید أبر آنها ت دوبارهالمللی را بیان داشته و  بین جرائمدر قبال  پذیری یتمسئول

ها به  عهو دیوان نیست و این احتمال نیز وجود ندارد که به این زودی حاضر در حالآمریکا 

کورد کوه در کنفورانس بوازنگری و در      ایجواب موی   متحده یاالتاعهویت دیوان درآید، اما منافع 

به همین منظوور آمریکوا در کنفورانس بوازنگری      .گرفته در کامپاال شرکت کند های صورت بح 

های خود را درخصوص مسوائلی کوه تهدیدکننوده منوافع امنیوت ملوی آن        شرکت کرد و نگرانی

مریکا در تعقیوب منوافع امنیوت ملوی خوود      بیان داشت. البته الزم به ذکر است که آ ،دولت بود

 یون ادهد و در  همچنان به تعامل با دیوان در رابطه با مسائل داخل در صالحیت دیوان ادامه می

در کنفرانس بازنگری اشاره کرد که گفت با وجود اینکه دولت « که»توان به سخنان  می خصوص

کوه متعاقوب کنفورانس     یا سواله  فوت هاما از فرصت  ،یک دولت ناظر حهور دارد عنوان بهآمریکا 

او بیوان داشوت موا     .اصالح تعری  تجواوز، اسوتفاده خواهود کورد     برایشد  خواهد یجاداکامپاال 
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دستیابی به آن تا پایوان اداموه    برایها  بهبود یابد و به تالش یندهدر آامیدواریم تعری  این جرم 

اهداف خود در  ا دیوان در پی تحققبنابراین مشخص است که آمریکا از تعامل ب  55ضخواهیم داد.

 کیفری و مصونیت اتباع خود از اعمال صالحیت دیوان است. قالب مبارزه با بی

 فرجام

در قورن  : »بیوان داشوت   2009اوباما در سخنرانی خود به هنگام دریافت جایزه نوبل در دسامبر 

، اسوت شوند که قوانونی   ها متوسل به زور می گاهی اوقات مواردی وجود دارد که افراد و ملت 21

اگور   ،شووند  طمئن شد کوه ایون افوراد مجوازات نموی     توان م این است که چگونه می مسئلهحال 

 .(Schaefer, 2010: 97) «قانونی است اقداماتشان

آن اسوت   ،از تعقیب و تحقق منافع ملوی خوود   آمریکاهدف  توان چنین نتیجه گرفت که می

طیو  وسویعی از اقودامات را شوامل     د. ایون ابزارهوا   کنو که از تمامی ابزارهای موجود اسوتفاده  

جانبوه،   هوای یوک   تحوریم آن موارد به اقودامات دیپلماتیوک، وضوع     ازجملهتوان  شوند که می می

 .دکراشاره  زور بهنیت و حتی توسل المللی در قالب شورای ام اقدامات بین

المللوی و   متهمن عدم تعهد بوه معاهودات بوین    متحده یاالتا هسیاست خارج ،از سوی دیگر

برخوی از   ،طور که در ابتدای این مقاله به نقل از چایس گفته شد المللی است و همان جامعه بین

الملل را یک موجودیت انتزاعی و ناقض حاکمیوت ملوی    مقامات دولتی و ملت آمریکا حقوق بین

 یجوه درنتالمللوی ندارنود.    عاهودات بوین  م ند، بنابراین چندان اعتقادی به عهویت درکن تلقی می

آمریکوا تعقیوب منوافع ملوی بوه هور نحوو ممکون اسوت و همسوویی            هسیاست خارج یمش خط

د یوا در  شوو که موجب تحقق منافع آن کشور  با جامعه جهانی تا جایی تداوم دارد متحده یاالتا

 تعار  با منافع آن کشور نباشد.

الملول   م که رویکورد آن دولوت پیراموون دیووان بوین     شوی ها متوجه می لفهؤبا توجه به این م

سه دوره همگرایی، تقابل و تعامل مبتنی بر خطوط راهنموای امنیوت ملوی بووده      در هرکیفری 

داشوتن اتبواع خوود اعوم از مقاموات دولتوی و        ها آمریکا در پی مصون است و در تمامی این سال

ایون   ،ط دیوان بوده و در هر سوه دوره رتبه و سربازان و جمعیت نظامی از خطر تعقیب توس عالی

هایی تعقیب شده است. البته الزم به ذکر است کوه منوافع ملوی آمریکوا      هدف با شدت و کاستی

هوای اقتصوادی و اجتمواعی را     گرایانه از قبیل هزینه و فایوده  واقع و منافعی محسوس و ملموس

هوای مواده    ناموه  انعقاد موافقوت ای اقدام به  شود. به این جهت ما شاهد هستیم در برهه شامل می

 د.کن دیگری برخی از کشورها را از شمول این قانون خارج می  کند و در برهه می 98

توان ادعا کرد که احتمال عهویت آمریکوا در آینوده نزدیوک بعیود      ها می در پرتو این تحلیل

ازمان است و از سوی دیگر با توجه بوه تحلیول رفتوار آمریکوا، عهوویت ایون کشوور در هور سو         

در درجه دوم نقش رهبوری  و منافع آن کشور  نخستالمللی منوط به آن است که در درجه  بین
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 ماننود  بوه  متحوده  یواالت االمللی توسط آن سوازمان پذیرفتوه شوود و     در عرصه بین متحده یاالتا

دیووان  رسد که آمریکا به عهویت  پس به نظر نمی .شورای امنیت از حقوقی ویوه برخوردار گردد

از رهگوذر عهوویت در دیووان محقوق      گفتوه  یشپکه دو هدف  مگر آن ،درآید المللی ری بینکیف

همچنان به سیاست تعاملی خود بوا دیووان اداموه خواهود داد و در      متحده یاالتا یجهنت در. شود

های اتخاذی آن نهواد نزدیوک خواهود     ساعت گاهی به دیوان و سیاست آونس مانند بهاین مسیر 

قهیه تعری  جرم تجاوز و اعمال صالحیت دیوان بر جرم  مانند بهفور و گاهی شد مبل قهیه دار

 تجاوز از دیوان دور خواهد شد.
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