
 المللیفصلنامه مطالعات بین
 1401پاییز (، 74) 2ه ، شمار19سال 

 15/1/1400تاریخ دریافت: 
 11/11/1400تاریخ پذیرش: 

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 215-230صفحات: 

 

 
 
 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 19, No. 2 (74), Fall 2022 

Reseived Date: 2021/4/4 
Accept Date: 2022/3/2 

Article Type: Original Research 
PP: 215-230 

 تیفیک و یفریک المللنیب حقوق در تجاوز مفهوم تحول 
 *المللینیب یفریک وانید با رانیا تعامل

 
  دکتر مریم مرادی -نیاامیرحسین زمانی

             4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license/(.        چکیده

 چکیده
موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی تأثیر تحول مفهوم تجاوز در کنفرانس کامپاال بر کیفیت 

-توصیفی ب روش تحقیقالمللی است. این پژوهش در چهارچوتعامل ایران با دیوان کیفری بین
منابع  پیشینه در سه قسمت تدوین گردیده است. در قسمت اول به طرح مساله و بررسی تحلیلی

. در قسمت دوم پیشینه کنفرانس کامپاال و تحول مفهوم تجاوز شودمیموجود در این زمینه پرداخته 
و مطرح در ارتباط با گیرد و در نهایت در قسمت سوم به سناریوهای محتمل مورد بررسی قرار می

الملل المللی بر اساس تعریف تجاوز در حقوق بینکیفیت احتمالی تعامل ایران با دیوان کیفری بین
گیری خواهد شد که تعریف تجاوز در کنفرانس کامپاال در پایان نتیجهکیفری پرداخته خواهد شد. 

تشخیص شورای امنیت و همچنین انحصاری نبودن شروع تحقیقات درخصوص ارتکاب تجاوز به 
باشد. ملل سازمان متحد، دو شاخص مهم در موفقیت کشورهای درحال توسعه دراین کنفرانس می

المللی احتمال تغییر وضعیت این دو شاخص مهم و مثبت، ایجاد تعادل در تدوین حقوق کیفری بین
 کند.عضویت ایران و الحاق به اساسنامه دیوان را در زمان مناسب تقویت می
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 مقدمه
المللی دانست و المللی، عمل تجاوز را جنایت بیناساسنامه دیوان کیفری بین»برای اولین بار، 

 ,Ziaee Bigdeli)؛(٥٣٩: 1٣٨٧بیگدلی، ضیائی)«را در نظر گرفتبرای متجاوزان مسئولیت کیفری 
دیوان کیفری  2002از الحاق شصتمین کشور به اساسنامه دیوان در اول ژوییه سال (. پس 539 :2008

1بین المللی رسما شروع به کار کرد و مجمع کشورهای عضو یک کمیسیون مقدماتی جدید را به   
 منظور رسیدگی به مسائل حل نشده مربوط به جنایت تجاوز ایجاد نمود. 

 ناشی سیاسی فضای. است نپیوسته آن به ولی امضاء را یالمللبین کیفری دیوان اساسنامه ایران
 رویکرد در ایهسته برنامه و بشر حقوق تحمیلی، جنگ خصوص در ایران یالمللبین تجربیات از

 2010 سال در مپاالکا کنفرانس در «تجاوز» تعریف البته.نیست تاثیربی دیوان اساسنامه به نسبت ایران
 استقبال ردمو و نهایی ،ایران اسالمی جمهوری ویژهبه و توسعه لحا در کشورهای فعال مشارکت با

 تنها حدمت سازمان ملل امنیت شورای گرفت صورت «تجاوز» از که تعریفی مبنای بر. گرفت قرار
به موضوع از  اهمیت پرداخت. بود نخواهد المللیبین کیفری دیوان به «تجاوز» جنایت ارجاع مرجع

باردت به دیوان را امضاء کرده لیکن به دلیل مالحضاتی تاکنون م ایران اساسنامهآنجاست که 
منیت سازمان تصویب آن ننموده است. یکی از مهمترین مالحظات ایران امکان سوء استفاده شورای ا

صدد  ملل متحد از سازو کار دیوان بوده است. پژوهش حاضر از این جهت اهمیت دارد که در
ند تحقیق در ه کنفرانس کامپاال، تعریف تجاوز و امکان شروع روالعمل ایران به نتیجتحلیل عکس

 د.باشخصوص اتهام ارتکاب تجاوز توسط دادستان دیوان یا به درخواست یکی از اعضاء می
 کامپاال کنفرانس رد امنیت شورای اختیارات شدن محدودکند که ن سواالت را مطرح میایمقاله

 خواهد یواند اساسنامه به نسبت ایران رویکرد بر تاثیری هچ ،بود ایران اصلی هایخواسته از که
، 2010ل ر سابا توجه به تعریف مفهوم تجاوز توسط اجالس بازنگری دیوان در کامپاال د؟ داشت

ای را در این چارچوب برای چه آیندهتبدیل وضعیت عضویت و الحاق ایران به اساسنامه دیوان 
حیتی دیوان تعریف تجاوز به عنوان یکی از مبانی صالتحول با توجه به ایران پدید خواهد آورد؟ 

جدید ر شرایط ، پیوستن ایران به این دیوان د2010المللی کیفری در اجالس بازنگری کامپاال بین
ن را به آردیده است تا از جمله مجلس و شورای نگهبان مهیا گبرای نهادهای حاکمیتی ایران، 

 ورد بررسی قرار گرفته است.م تحلیلی-توصیفی تحقیق تصویب برسانند. این فرضیه با روش
 
 پیشینه  -1

ای با مروری بر ادبیات منتشر شده در این زمینه این نتیجه حاصل می شود که هیچ کتاب یا مقاله
ها و منابع که به سوال اصلی این پژوهش بپردازد موجود نیست. در عین حال، کتب، مقاالت، دیدگاه
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در مجموع با  موضوع کلی دیوان در داخل و خارج از کشور منتشر شده است.زیادی در ارتباط با 
بررسی ادبیات موجود می توان پنج گونه کلی از ادبیات پژوهش را به شرح زیر شناسایی کرد. الزم 

المللی کیفری به ذکر است که هرچند منابع قابل توجهی در ارتباط با ماهیت و ابعاد فعالیت دیوان بین
فارسی و انگلیسی منتشر شده است ولی هیچ کدام از منابع موجود به صورت تخصصی و به زبان 

ویژه به دغدغه اصلی پژوهش حاضر که عمدتاً مربوط به تعریف مفهوم تجاوز توسط دیوان 
المللی کیفری است توجهی نشان ندادند و آن را به صورت تخصصی از منظر منافع و دغدغه بین

 رسی ننمودند.های ایران مطالعه و یر
دسته اول منابع تئوریک هستند. در اینگونه از منابع که در دسترس و موجود نیز هستند با یک 

. اندتهالمللی موضوعات مرتبط با دیوان مورد مالحظه قرار گرفنگاه تئوریک حقوقی و حقوق بین
غلبه بر »نوان ای تحت عگری وکافوما کالیالیا در مقالهکه کوین در راستای همین دغدغه است

المللی به بررسی نقش دیوان بین« المللی کیفری و سیستم وستفالیاگرایی از درون: دیوان بیندولت
 (.Gray & Kalya, 2016) اندتهکیفری با توجه به تحوالت حقوقی سیستم وستفالیا پرداخ

کیفری: شواهدی آثار بازدارنده دیوان بین المللی »تحت عنوان:  ایمقالهکورتنی هیلبرچت در  
المللی در ارتباط با بحران لیبی و آثار دیوان کیفری بینبه بررسی آماری مربوط به اقدامات  «از لیبی

آن در بازدارندگی سبعیت و خشونت بر علیه غیر نظامیان و تأمین عدالت در کوتاه مدت پرداخته 
یوان بین المللی کیفری و جنگ  د»ای تحت عنوان (. آالنا تیمسن در مقالهHillebrecht, 2016) است

عمدتاً با محور قرار دادن مفهوم سیاسی شدن عدالت قضایی سعی « قانونی از طریق  مداخله قضایی
ها را از مفهوم عدالت قضایی و اکیداً با توجه به نقش و نموده است که روند استفاده سیاسی دولت

 .(Tiemessen, 2016) رسی قرار دهدجایگاه شورای امینت سازمان ملل متحد مورد مداقه و بر
گیری و موضوعات تحت صالحیت دیوان دسته دوم منابع مرتبط با ماهیت، هویت، ادبیات شکل

شناسی سعی گردیده است تا شناسی و روندهستند. در این دسته از منابع عمدتاً بر اساس ادبیات
ی قرار بگیرند. آندرو نواک در المللی کیفری مورد مالحظه و بررسمقوالت مرتبط با دیوان بین

المللی با یک رویکرد توصیفی دیوان بین« مقدمه ای بر دیوان بین المللی کیفری»کتابی تحت عنوان 
کیفری را مورد بررسی قرار داده است. در آن کتاب عالوه بر بررسی ابعاد تاریخی حقوق کیفری 

المللی به ابعاد صالحیتی و نحوه ینالمللی و بررسی ساختار رسمی و حقوقی دیوان کیفری ببین
 .(Novak, 2015) رسیدگی به موضوعات مورد بررسی صالحیت دیوان پرداخته شده است

های بزرگ عضو دائم شورای امنیت در ارتباط با نوع دسته سوم منابع مرتبط با رویکرد قدرت
المللی ا دیوان بیننگاه و نحوه مشارکت و در مورادی ایفای نقش در مدیریت موضوعات مرتبط ب

آمریکا و دیوان »ای تحت عنوان دادگستری هستند. دکتر جمشید ممتاز و مسعود اکبری در مقاله
به بررسی رویکرد آمریکا به دیوان بین الملی «المللی کیفری:سیاست آونگی، از تقابل تا تعاملبین

ر این حوزه است ابعاد و . در این منبع که از جدیدترین آثار منتشر شده داندتهکیفری پرداخ
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رویکردهای نگاه امریکا به صالحیت و عملکرد دیوان بین المللی کیفری مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته شده است. با توجه به این که نگاه آمریکا به دیوان یک نگاه انتقادی در وضعیت حاضر است 

موجود دیوان در صحنه حقوق تواند در درک ابعادی از وضعیت به نظر می رسد که این  منبع می
 ,Momtaz and Akbari)(؛1٣٩٥)ممتاز و اکبری،  الملل بر اساس کنش آمریکا مفید و موثر باشدبین

2017) . 
المللی کیفری دسته چهارم منابع مرتبط با نوع نگاه ایرانی به موضوعات مرتبط با دیوان بین

المللی کیفری و جانبه ایران و دیوان بینهستند. در این دسته از منابع به صورت تخصصی روابط دو
المللی کیفری مورد مالحظه قرار گرفتند. کیفیت مشارکت ایران در روند مسائل مرتبط با دیوان بین

منتشر شده است اشاره زاده و امینیان موسیتوان به کتابی که در ایران توسط در قالب همین منابع می
جمهوری اسالمی ایران و دیوان کیفری »امینیان در کتابی تحت عنوان اده و اکبرکرد. رضا موسی ز

الملل به بررسی ابعاد با همکاری تعداد قابل توجهی از دانشوران و متخصصان حقوق بین« المللی بین
مختلف موضوع حاضر پرداختند. در این کتاب که یکی از مهمترین منابع مربوط در حوزه توصیف 

المللی کیفری است با مشارکت گاه ایران به حوزه صالحیتی و کارکردی دیوان بینو تحلیل ن
ایرانی ابعاد مختلف نگاه ایران نسبت به صالحیت، عملکرد و انتظارات ایران از برجسته کارشناسان 

مشارکت در دیوان به تصویر کشیده شده که در مباحث توصیفی و تحیلی این پژوهش در ارتباط 
 .(Musazadeh and Aminian, 2012) (؛1٣٩0، زاده و امینیان)موسی تفاده خواهد شدبا دیوان اس

دسته پنجم منابع اسناد، مدارک و معاهدات مرتبط با موضوع پژوهش است. این دسته از منابع 
الملل من جمله اسناد خود ها، قوانین و قواعد عرفی حقوق بینعالوه بر اسناد، معاهدات، کنوانسیون

ها، رویکردهای اعالمی توسط مقامات ذیصالحیت المللی کیفری همانند اساسنامه، بیانیهبیندیوان 
 ... می باشند. و 2010س بازنگری کامپاال در سال دیوان، اسناد اجال

 

 (2010در کنفرانس کامپاال ) «تجاوز»تعریف چارچوب مفهومی:  -2
 11می تا  ٣1ک سال تأخیر در تاریخ الملل کیفری با یکنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین

اوگاندا برگزار شد. در قطعنامه  نهایی کنفرانس مربوط به بازنگری  -در شهر کامپاال 2010ژوئن
تعریف جنایت  یسند مبنا 1٩٧٣دسامبر  14 مجمع عمومی مورخ ٣٣14اساسنامه دیوان، قطعنامه 

تواند وضعیت ارتکاب عمل تجاوز تجاوز قرار گرفت. درکنفرانس توافق شد که شورای امنیت می
های درگیر مخاصمه مسلحانه، به دیوان کیفری را بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت دولت

بین المللی ارجاع نماید. عالوه برآن، موافقت شد که دادستان نیز در نبود چنین ارجاعی از جانب 
ضو، شروع به انجام تحقیقات شورای امنیت، به ابتکار خویش و یا بنا به درخواست یک دولت ع

نماید. در چنین مواردی البته صالحیت دیوان نسبت به جنایت ارتکابی از سوی اتباع دول غیر عضو 
 و یا ارتکابی در یک دولت غیر عضو محرز نخواهد بود.
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الملل کیفری فعال بوده و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت حقوق بین
ت فوق سیاست همسویی داشته است. اوالً انتظار بنیادی جمهوری اسالمی ایران در در تحقق تحوال

الملل کیفری و گیری و تدوین حقوق بیناین زمینه از  این قرار است که روند تحوالت و شکل
الملل کیفری در سلطه کشورهای قدرتمند و دارای حق همچنین آئین دادرسی ناظر بر دیوان بین

ملل متحد نباشد. ثانیاً دامنه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد نیت سازمانوتو در شورای ام
در خصوص تعریف و مصداق تجاوز انحصاری نباشد و اعضای مجمع عمومی ملل متحد نیز در 
تعیین مصادیق جنایت تجاوز نقش داشته باشند. ضمناً با توجه به تجربه جنگ ایران و عراق که 

ه عراق را به عنوان متجاوز مورد شناسایی قرار نداد باعث شد که جمهوری شورای امنیت هیچگا
المللی احراز جنایات اسالمی ایران اصرار داشته باشد شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها مرجع بین

 المللی کیفری و از جمله جنایت تجاوز نباشد.  تحت صالحیت دیوان بین
 1٣٩کشور به اساسنامه دیوان پیوسته و حدود  122، 201٩شایان ذکر است که تا پایان سال 

کشور آن را امضا کردند که این شرایط وزن و جایگاه این نهاد را در حوزه روند حقوق بین المللی 
نماید. با توجه به سوابق تاریخی تعامل ایران با روند توسعه حقوق در حال تکوین مشخص می

ده است که اساسنامه رم را در آخرین فرصت مفتوح بودن الملل، ایران یکی از کشورهایی بوبین
زمینه مطرح  این سند حقوقی امضا نموده لیکن هنوز به آن ملحق نشده است. سوأل مهمی که در این

الملل کیفری گیری حقوق بینپژوهی کنش ایران در مشارکت در روند شکلمی گردد مقوله آینده
های جامعی در قالب نگاه حقوقی و است که نیازمند بررسیالمللی در قالب تحوالت در جریان بین

المللی سیاسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادبیات و سوابق و اهداف دیوان کیفری بین
 خصوصا در حوزه تعریف تجاوز است. 

 
 کنفرانس کامپاال تاریخچه بررسی  -3

وضوع اصلی درباره جنایت تجاوز ها در کنفرانس رم، سه مبا عنایت به مواضع اعالمی هیأت
قابل شناسایی است: نخست اینکه الزم نیست جنایت تجاوز در اساسنامه رم درج شود، دوم این که 
در صورت درج جنایت تجاوز نقش شورای امنیت باید چگونه باشد؟ و مسئله سوم نیز اصل تعریف 

له آمریکا و انگلستان که با جنایت تجاوز بود. بر خالف برخی اعضای دائم شورای امنیت از جم
درج جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان مخالفت جدی نشان دادند، سایر اعضای دائم شورای امنیت 

روی در نهایت . از این(Schabas, 2007: 11) از جمله فرانسه چنین گرایشی را از خود بروز ندادند
ها و تصویب گردید. بیشترین چالشنسبت به درج جنایت تجاوز در اساسنامه موافقت و اساسنامه 

ها در مورد نقش شورای امنیت در احراز عمل تجاوز بروز کرد. ها در بین نمایندگان دولتاختالف
اعضای دائم شورای امنیت اصرار داشتند که زمانی با درج جنایت تجاوز در اساسنامه موافقت 

س از ارجاع موضوع توسط شورای خواهند کرد که اعمال صالحیت دادگاه بر جنایت تجاوز فقط پ
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امنیت به دیوان انجام گیرد. البته اکثر اعضای جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسالمی ایران با 
 این موضع اعضای دایم شورای امنیت به شدت مخالف بوده و مقابله سختی کردند. 

ر صالحیت دوز را اساسنامه رم رسیدگی به جنایت تجا ٥( ماده 1به طور کلی؛ قسمت )د( بند )
گرفت؛ اساسنامه نداند. از آنجا که هیچ تعریفی از تجاوز در کنفرانس رم مورد توافق قرار دیوان می

ا طبق رتواند به این موضوع رسیدگی کند رم تعریف تجاوز و شرایطی را که دیوان تحت آن می
انضمام  واین موضوع  اساسنامه دیوان، منوط به تشکیل کمیسیونی کرد که برای 12٣و  121مواد 

 شود. این تعاریف و شرایط به اساسنامه دیوان تشکیل می
ریف جرم جلسه کمیسیون مقدماتی طی سه مرحله برای تع 10، 2002تا جوالی  1٩٩٩از فوریه 

 1٩٩٩ا اوت تهای اول و دوم کمیسیون مقدماتی از فوریه تجاوز تشکیل شد. در مرحله اول که جلسه
ز دسامبر پیشرفتی درباره تعریف جنایت تجاوز حاصل نشد. در مرحله دوم که ابرگزار شد، هیچ 

شد و  بود و سه جلسه تشکیل شد، مقررات و عناصر جرم تجاوز نهایی 2000ژوئن  ٣0تا  1٩٩٩
م که از ژوئن همچنین هر یک از کشورها نظراتشان را درباره جرم تجاوز بیان کردند. در مرحله سو

های بزرگ سبب بود و پنج جلسه نیز در این مرحله برگزار شد، منافع قدرت 2002تا جوالی  2000
 . (Baek, 2006: 15-16)ها افزایش داشت اما مشارکت کشورها در بحث ،ابهام در تعریف تجاوز شد

گروه کاری »الملللی اجرایی شد، دیوان کیفری بین 2002بعد از اینکه اساسنامه رم در سال 
د.این های غیرعضو را درباره جرم تجاوز تشکیل داهای عضو و برخی دولتدولتشامل « ایویژه

. (٣62 :Scharf, 2012)برای تعریف جرم تجاوز فعالیت کرد  200٩تا  200٣کارگروه که از سال 
اری قرار کلزوم فرماندهی، رفتار فردی و عمل تجاوز سه عامل مهمی بودند که مورد توجه گروه 

که  کارگروه به اتفاق نظر داشت .(Pourkhaqhan, 2011: 530)؛(٥٣0: 1٣٨٩ پورخاقان،) گرفتند
ها ند. دولتکمندرجات درباره تجاوز باید کمترین تغییرات ممکن را نسبت به اساسنامه رم ایجاد 

ا سیاسی دولت، یبر اقدام نظامی »توافق کردند که تعریف تجاوز فقط باید به افرادی ناظر باشد که 
 .(Salimi, 2015: 168)؛(16٨: 1٣٩٣سلیمی، «)کنندیا فرماندهی می اعمال کنترل

منجر شد که نخستین  1«کنفرانس بازنگری کامپاال»در نهایت فعالیت این گروه کاری ویژه به 
 11ماه می تا  ٣1از  2کنفرانس بازنگری برای تعریف تجاوز بود. کنفرانس کامپاال با یک سال تأخیر

                                                           
1. Kampala Review Conference 

ن ملل ادبیرکل سازم االجرا شدن این اساسنامه،سال پس از الزم ٧»اساسنامه رم آمده است که  12٣( ماده 1در بند ). 2
راین با توجه به بناب« های پیشنهادی برای آن تشکیل خواهد داد...متحد یک کنفرانس بازنگری برای بررسی اصالحیه

شد اما با یک زار میبرگ 200٩اجرایی شد، کنفرانس بازنگری نیز باید در سال  2002اینکه اساسنامه رم از یکم جوالی 
 برگزار شد. 2010سال تأخیر در سال 
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، دبیرکل وقت سازمان ملل 1«بان کی مون»ال، پایتخت اوگاندا برگزار شد. در شهر کامپا 2010ژوئن 
عصر قدیمی مصونیت پایان یافت و عصر جدید مسئولیت »متحد، در افتتاحیه این کنفرانس گفت: 

به کندی اما با اطمینان آغاز شد. در این عصر جدید پاسخگویی، آنهایی که مرتکب بدترین  2پذیری
  .(Habati Mubatsi, 2010)«د باید پاسخگو باشندهای بشری شونجنایت

در کنفرانس کامپاال ضمن تعریف جنایت تجاوز و عناصر آن، شروط اعمال صالحیت دیوان  
، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، پذیرفتن تعریف تجاوز و تعیین «بان کی مون»نیز مشخص شد. 

 4یاد کرد و آنرا پایان عصر مصونیت ٣شروط اعمال صالحیت دیوان برآن را یک دستاورد تاریخی
: 1٣٩0مکان، )آقایی جنت در عرصه جهانی عنوان کرد ٥پذیری و پاسخگوییو آغاز فصل مسئولیت

این کنفرانس با وجود نظر آمریکا و برخی کشورهای  رد(Aghaee Janatmakan, 2012: 165) ؛(16٥
یست باید تنها مرجع احراز کننده وقوع باغربی که اصرار داشتند، عالوه بر آنکه شورای امنیت می

ها جنایت تجاوز و سپس اعمال صالحیت دیوان باشد، دو روش دیگر شامل ارجاع به وسیله دولت
عمومی  مجمع ٣٣14قطعنامه یا شروع اعمال صالحیت به وسیله دیوان نیز مورد تصویب قرار گرفت. 

کنفرانس بازنگری کامپاال مبنای  در مورد تعریف تجاوز در 1٩٧4دسامبر  14ملل متحد مصوب 
تعریف جنایت تجاوز به منظور اصالح اساسنامه دیوان قرار گرفت و بدین ترتیب قطعنامه مجمع 

: 1٣٩٣نیا، تبدیل شد. )زمانی «قانون سخت»شود، به گفته می «قانون نرم»عمومی که اصطالحاً به آن 
 (Zamaninia, 2015: 192-193).(؛1٩2-1٩٣

اساسنامه رم  6مکرر ٨شده در کنفرانس کامپاال درباره جنایت تجاوز در ماده  تعریف پذیرفته
 قرار گرفت. در این ماده آمده است: 

سازی، شروع و اجرای عمل برای منظور این اساسنامه، جنایت تجاوز یعنی طراحی، آمادهاول، 
 ٧سازمان ملل باشد.تجاوزکارانه که به دلیل ماهیت، شدت و مقیاس، مصداق بارزی از نقض منشور 

، عمل تجاوزکارانه یعنی استفاده از نیروهای مسلح به وسیله یک دولت 1برای منظور بنددوم، 
علیه حق حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی دولت دیگر یا به هر شکل دیگری که با منشور 

 ٣٣14مطابق با قطعنامه نظر از اعالم جنگ، سازمان ملل ناسازگار باشد. هر یک از اعمال زیر، صرف

                                                           
1. Ban Ki Moon 
2. Accountability 
3. Historic Achievement 
4. Era of Impunity 
5. Age of accountability 
6. Article 8 bis 

به عبارت دیگر، در این تعریف چهار نوع از اشکال مشارکت شامل طراحی، تدارک، آغاز و اجرای اعمال  .٧
  تجازوکارانه عنوان شده است.
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 شود.، نوعی عمل تجاوزکارانه محسوب می1٩٧4دسامبر  14مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 
هر نوع  تهاجم یا حمله به وسیله نیروهای مسلح یک دولت به قلمروی دولت دیگر، یاسوم، 

نوع انضمام  یا هرای، اشغال نظامی، هر چقدر هم که موقتی باشد، در نتیجه چنین تهاجم یا حمله
 قلمروی یک دولت دیگر یا بخشی از آن با توسل به زور.

ا استفاده از اقدام به بمباران به وسیله نیروهای مسلح یک دولت علیه قلمروی دیگر ی چهارم،
 هرگونه سالح به وسیله یک دولت علیه قلمروی دولت دیگر؛

 دولت دیگر. محاصره بنادر یا سواحل یک دولت به وسیله نیروهای مسلح پنجم،
-ی یا ناوگانحمله به وسیله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوای ششم،

 های دریایی و هوایی دولت دیگر.
ای با دولت میزبان در داخل نامهاستفاده از نیروهای مسلح یک دولت که بر اساس موافقت هفتم،

مذکور یا هرگونه  ا شرایط مصرح در موافقت نامهای مغایر ببرند، به شیوهقلمروی آن به سر می
 نامه.ها در چنین قلمروی بعد از خاتمه مدت موافقتتمدید مدت حضور آن

اقدام یک دولت در اجازه دادن به اینکه بخشی از قلمرو آن که در اختیار دولت دیگری  هشتم،
زکارانه علیه دولت سومی وسیله آن دولت دیگر به منظور ارتکاب عمل تجاوگذاشته شده است به

 به کار گرفته شود. 
های مسلح، نیروهای نامنظم یا مزدور به وسیله یا از طرف یک دولت ها و گروهاعزام دسته نهم،

های مشابه نیروهای مسلح علیه دولت دیگری شوند، به نحوی که اقدام آنها به که مرتکب اقدام
فهرست فوق باشد یا دخالت گسترده دولت در  های مذکور درقدری شدید باشد که مصداق اقدام

 چنین عملیاتی. 
مکرر اساسنامه که در کنفرانس کامپاال مورد تصویب قرار گرفت حائز اهمیت زیادی  1٥ماده 

است زیرا شرایط اعمال صالحیت دیوان بر جنایت تجاوز را مشخص کرده است. در بند )الف( و 
جاع وضعیت توسط یک دولت عضو یا به ابتکار دادستان )ج( ماده اعمال صالحیت دیوان در اثر ار

دهنده از های عضو انصرافبر عدم صالحیت دیوان نسبت به دولت 12آمده است. همچنین ماده 
 پذیرش صالحیت دیوان تأکید شده است. 

 

 تعامل ایران با دیوان اوز و تحلیل راهبردی کیفیت آیندهتحول مفهوم تج -4
پژوهانه درباره روابط جمهوری اسالمی با ل مفهوم تجاوز، سناریوهای آیندهبا توجه به تحو

 دیوان عبارتند از:
 خروج از دیوان و لغو عضویت ناظر -4-1

توان خروج از دیوان کیفری با توجه به سناریوی انکار که در فصل گذشته توضیح داده شد، می
هبردهای جمهوری اسالمی ایران درباره دیوان المللی و لغو عضویت ناظر را به عنوان یکی از رابین
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رسد هایی که وجود دارد؛ به نظر نمیبه طور کلی باید گفت با توجه به این دالیل و هزینهمطرح کرد. 
المللی را که جمهوری اسالمی ایران راهبرد لغو عضویت ناظر و خروج کامل از دیوان کیفری بین

هند، پاکستان، ژاپن، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه  راهبه هم ایراندر آینده اتخاذ کند. گرچه 
اکثر کشورهای اروپای غربی و  ولی   المللی را ندارندو ترکیه نیز عضویت دیوان کیفری بین

 آمریکای جنوبی اساسنامه رم را امضا کرده و عضو این دیوان کیفری شدند، از کشورهای عربی
  دارا هستند. تونس عضویت این دادگاه را  اردن وفلسطین، ، پیرامون ایران هم 

 عضویت ناظر تداوم وضعیت -4-2
ن کیفری ای که از آینده روابط جمهوری اسالمی ایران با دیواپژوهانهدومین تحلیل آینده

ین رویکرد به اتوان ارائه داد، تداوم وضعیت کنونی به عنوان عضو ناظر است. تداوم المللی میبین
 بینی است: ی قابل پیشدالیل زیر موضوع

ری اسالمی ایران در دیوان کیفری تصویب اساسنامه رم و عضویت دائم جمهو -1-2-4
ا باشد؛ در شود که اصول اساسنامه رم برای جمهوری اسالمی ایران الزم االجرالمللی سبب میبین

ت دیوان الیحالی که در وضعیت عضویت ناظر، جمهوری اسالمی ایران در فرآیند هنجارسازی و فع
 نقش دارد اما ملزم به اجرای اصول و مفاد اساسنامه نیست.

ری اسالمی ایران عضو دائم دیوان ای رقیب جمهوهای منطقههیچ یک از قدرت -2-2-4
دهد که تعهدات مربوط به المللی نیستند. بنابراین؛ جمهوری اسالمی ایران نیز ترجیح میکیفری بین

ای اتاً منطقهکند این است که خاورمیانه ذچه این شرایط را تشدید میاساسنامه رم را نپذیرد. آن
نافع خود مای نظیر جمهوری اسالمی ایران برای دفاع از امنیت و های منطقهزا بوده و قدرتتنش

ی این سال اخیر گویا ٧دانند. تحوالت سوریه و عراق طی حضور فعال در منطقه را ضروری می
 موضوع است. 

ا توجه به اینکه ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل به عنوان دو دشمن اصلی جمهوری ب -2-4-٣
دهد المللی نیستند، جمهوری اسالمی ایران نیز ترجیح میاسالمی ایران عضو دائم این نهاد بین

وضعیت کنونی به عنوان عضو ناظر را ادامه دهد؛ به خصوص اینکه آمریکا که بیشترین فشارهای 
کند، عضویت دائم خود در دیوان قوق بشری را علیه جمهوری اسالمی ایران وارد میهنجاری و ح

درهفتاد و دومین المللی را پس گرفته و در حال حاضر عضو دائم این دیوان نیست. کیفری بین
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، وزیر امور خارجه ایران برای اولین بار از 

مالقات  1المللی، خانم فاطو بن سودابا دادستان دیوان کیفری بین 1٣٨1ان در تیر زمان تأسیس دیو
گری ایران در تواند نوید بخش آغاز فصلی نوینی از تعامل در این دیوان و کنشکرد. این دیدار می

های امضا کننده این معاهده الملل دولتعرصه عدالت کیفری باشد. مطابق موزاین حقوق بین
لی از اقداماتی که مغایر با اهداف دیوان است باید احتراز کنند. با این حال، رویکرد دیرین الملبین

                                                           
1. Fatoo bin Soda 
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المللی موجب شده است که ایران های بینها و سازمانمحتاطانه جمهوری اسالمی نسبت به مکانیسم
یوان را در با نپیوستن به دیوان به عنوان یک ناظر مهلتی را در اختیار بگیرد تا عملکرد و کارکرد د

گیری کند. استفاده از عمل نیز رصد و ارزیابی کند تا آن گاه به پیوستن یا نپیوستن به دیوان تصمیم
هایی مانند میانمار نیز های حقوقی یا همان جنگ حقوقی نیز در حمایت از قربانیان بحرانظرفیت

پیوستن به دیوان نیست بلکه مورد تایید و تاکید رهبری بوده است. مسأله امروز ایران پیوستن یا ن
گری در حوزه عداات کیفری در منطقه و جهان است. تعامل مسأله جزم شدن عزم ایران برای کنش

 ؛(1٣٩6حسین، ذاکرباشد)با دیوان در بهترین حالت باید منتهی به فعال شدن کشورها برای عدالت 
(Zaker Hossein, 2017)  . 

ینکه اساسنامه رم تا حدود زیادی بر اساس هنجارهای به لحاظ هنجاری؛ با توجه به ا -4-2-4
شود که جمهوری اسالمی ایران ملزم به غربی تدوین شده است، تداوم عضویت ناظر سبب می

پذیرش این هنجارها که برخی از آنها با هنجارهای اسالمی و همچنین با قوانین داخلی جمهوری 
های د. برای مثال؛ در حوزه حقوق زنان تفاوتاسالمی ایران نیز ممکن است در تضاد باشد، نباش

های مطرح شده بنیادی میان اصول هنجاری مورد قبول جمهوری اسالمی ایران و هنجارها و ارزش
ها از جمله اساسنامه رم وجود دارد. بعالوه، نگاه امنیتی به ها و اساسنامهها، میثاقدر کنوانسیون

یافته است. همین اسالمی ایران بیش از کشورهای توسعههای اجتماعی و سیاسی در جمهوری پدیده
ها خواستار تشکیل های هنجاری سبب شد که در چند نوبت برخی کارشناسان و یا رسانهتفاوت

المللی باشند. در همین پرونده علیه جمهوری اسالمی ایران در دیوان کیفری بین
کرد، در پاسخ به در الهه فعالیت می 2که در دادگاه ویژه سیرالئون 1«کریستوفر سانتورا»خصوص؛

گروه »المللی باید علناً علیه ایران اعتراض کند نوشت: این پرسش که چرا دیوان کیفری بین
کند و دیده معروف به بسیج علیه شهروندان غیرنظامی در ایران فعالیت مینظامی غیرآموزششبه

یت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران ای از بهبود وضعکند. نشانهحقوق شهروندان را نقض می
های غیرعلنی و خشونت در ایران نه تنها های هدفمند، محاکمهشود. شکنجه، بازداشتدیده نمی

المللی کیفری باید علناً علیه متوقف نشده بلکه شدت نیز پیدا کرده است. از این رو، دیوان بین
 .ر اعتراض کندجمهوری اسالمی ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشو

الگوهای رفتاری جمهوری اسالمی ایران و به خصوص مقامات رده باالی آن حاکی  -2-4-٥
های المللی ابزار قدرتاز این است که اوالً؛ جمهوری اسالمی ایران معتقد است که نهادهای بین

المللی بیش از انند مستقل باشند. سوماً؛ نهادهای بینتوالمللی نمیبزرگ هستند. دوماً؛ نهادهای بین
های کنند و جنایتهمه علیه کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسالمی ایران فعالیت می

                                                           
1. Christopher Santora 
2. Special Court for Sierra Leone (2002-2013) 
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های بزرگ به خصوص آمریکا علیه کشورهای دیگر و یا حتی در داخل کشورهای خود قدرت
اعتمادی شدیدی نزد مقامات جمهوری هارماً؛ بیدهند. چدهند را مورد بررسی قرار نمیانجام می

تواند درباره دیوان کیفری اعتمادی میالمللی وجود دارد که این بیاسالمی ایران درباره نهادهای بین
دهد به المللی نیز وجود داشته باشد. با توجه به این شرایط؛ جمهوری اسالمی ایران ترجیح میبین

آفرینی کند. با توجه به المللی حضور داشته باشد و نقشی بینعنوان عضو ناظر در دیوان کیفر
المللی که حضور پر رنگ جمهوری اسالمی ایران در مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین

شود، امکان تداوم عضویت ناظر جمهوری اسالمی ایران در دیوان وجود سالی یک بار برگزار می
 دارد.

 ئمتغییر عضویت از ناظر به دا -4-3
تواند در تعامل با دیوان کیفری یکی دیگر از راهبردهایی که جمهوری اسالمی ایران می

المللی از عضویت ناظر به تصویب اساسنامه و المللی اتخاذ کند، تغییر عضویت در این نهاد بینبین
ی عضویت دائم است. امکان تحقق این راهبرد به علل مختلف و با توجه به مواردی که در سناریو

گیری بهینه مطرح شد، هم وجود دارد و هم اینکه منافع جمهوری اسالمی اندیشانه و تصمیممصلحت
ایران با توجه به الحاق اختیاری ایران به دیوان و وجود مصلحت بزرگ تر محاکمه مجرمین 

تأمین ی و جلوگیری از فرار ایشان از چنگال عدالت که آرمانی مورد تایید اسالم است بهتر المللبین
 ترین این دالیل عبارتند از: . برخی از مهم(Mehrpour, 2015: 497)؛(4٩٧: 1٣٩٣مهرپور، نماید )می

 عرفی شدن جرایم تحت صالحیت دیوان -1-3-4
ای و جهانی شامل های مطرح منطقهاگرچه ممکن است اساسنامه رم توسط برخی قدرت

عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل، مصر، قطر، آمریکا، روسیه، چین، جمهوری اسالمی ایران، 
تواند سبب شود که این امارات متحده عربی و حتی عراق تصویب نشده باشد، اما این موضوع نمی

های مطرح شده در اساسنامه رم شانه خالی کنند. زیرا این هنجارها و کشورها از هنجارها و ارزش
شوند. برای مثال؛ در حالی رقابل نقض محسوب میها به هنجارهای عرفی تبدیل شدند وکه غیارزش

المللی بارها با انتشار المللی نیست، اما نهادهای بینکه عربستان سعودی عضو دیوان کیفری بین
تواند مطابق هایی اعالم کردند که تبعاتی که جنگ عربستان سعودی علیه یمن داشته، میگزارش

 .قلمداد گردد«جنایت جنگی»و « جنایت علیه بشریت»رز های بااساسنامه رم از مصداق ٨و  ٧مواد 
المللی کیفری نیست اما تاکنون در مثال دیگر این است که اگرچه کشور سوریه عضو دیوان بین

چند نوبت برخی از کشورها خواستار ارجاع پرونده این کشور به دیوان در قالب ارتکاب جنایت 
تواند سبب نادیده گرفتن ایت علیه بشریت شدند. بنابراین عدم عضویت کامل نمیعلیه صلح و جن

 های مندرج در اساسنامه رم شود. هنجارها و ارزش
 هاالمللی دولتمسئولیت بین -2-3-4

تواند سبب شود که مقامات یک کشور برای عضویت ناظر و یا حتی خروج از دیوان نیز نمی
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نداشته باشد. برای مثال؛ در حالی که لیبی عضو دیوان کیفری « تیولئسم»اجرای اساسنامه رم 
به دیوان کیفری  2011شورای امنیت پرونده این کشور در سال  1٩٧0المللی نبود، اما با قطعنامه بین
را به  2و عبداهلل السنوسی 1االسالم قذافیالمللی ارجاع و دیوان نیز حکم بازداشت معمر و سیفبین

پیام این قطعنامه که تحولی در حقوق  کاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی صادر کرد.دلیل ارت
توانند هیچ تعرضی به مردم خود داشته نمی ناندیگر حکمرا»شود، این بود که الملل محسوب میبین

. (Khorram, 2011) (؛1٣٨٩خرم، ) دشودر غیر این صورت آنها هم با این عواقب مواجه میو  باشند
شود که حکام آن کشور در اجرای مفاد و هنجارهای ابراین، عضو نبودن در دیوان سبب نمیبن

اساسنامه رم مسئولیتی نداشته باشند. زیرا این هنجارها، جهانی شده، عرفی شده و برای همه کشورها 
که االجرا هستند. لذا اشخاص حتی اگر کشور متبوع آنها عضو دائم دیوان نباشد و در صورتی الزم

د نواهرار خق یونانرد قگیپ تحتشوند،  یللمالنیب ریفیک واندی تیالحص تحت مرایج بکرتم
 .ترفگ

رای بررسی جرایم خواستار مجوز ب ،201٧در اواخر سال المللی دادستان دیوان کیفری بین 
المللی یفری بیناز سوی دیوان کنستان شده است. اگر در افغا جرایم بر علیه بشریتاحتمالی جنگی و 

ه جرایم بدادستان مجوز داده شود، افغانستان دومین کشور غیرآفریقایی خواهد بود که  برای 
تنها به  201٧اواخر سال  تا المللیبین دیوان کیفری. هرچند ارتکابی در آن رسیدگی خواهد شد

مللی ال، ولی روندهای بینجنایات ارتکابی برخی از سران دول آفریقایی رسیدگی کرده است
یفری فراهم کاحتمال تغییرات زیادی را در روند فعالیت و موضوعات مورد بررسی در دیوان دائمی 

المللی بین جمهوری اسالمی ایران نیز با آگاهی از روند رو به رشد جایگاه دیوان خواهد نمود.
روی خود دارد و کیفری، عضویت دائم در این دیوان را به عنوان یکی از راهبردهای مهم پیش

منیت تواند با تغییر وضعیت خود در دیوان در جهت هنجارسازی، کمک به ارتقاء صلح و امی
ستقل ضایی مقالمللی به عنوان تنها دادگاه المللی و همچنین تقویت جایگاه دیوان کیفری بینبین
 المللی نقش موثری ایفا کند. بین

 ی ایران و روند همسو بودن آن با اهداف اساسنامه رم قوانین داخل -3-3-4
اگرچه برخی از کشورها درباره تناقض میان اصول اساسنامه رم با قوانین داخلی خود معترض 

لمللی کیفری مطرح ابوده و آنرا یکی از دالیل اصلی برای نپذیرفتن عضویت دائم در دیوان بین
کنند، اما کارشناسان بر این باور هستند که میان اصول اساسنامه رم و قوانین داخلی جمهوری می

های جدی و غیرقابل حلی وجود ندارد. مهم ترین مواردی که در اساسنامه رم اسالمی ایران تعارض
عبارتند از: به رسمیت  لحاظ شده و ممکن است با قوانین داخلی برخی کشورها تعارض داشته باشد

                                                           
1. Saif al-Islam Muammar Al-Gaddafi 
2. Abdullah Senussi 
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نشناختن مرور زمان، تعهد اعضا  به تسلیم اتباع خود برای محاکمه، عدم شناسایی مصونیت سران 
کشورها، لزوم موافقت با تحقیقات از سوی دادستان دیوان در حیطه قلمرو اعضا، عدم مجازات 

 یک اتهام. اعدام، محاکمه متهمین در حضور هیأت منصفه و محاکمه نکردن مجدد برای 
میان قوانین جمهوری اسالمی ایران و برخی از این موارد تعارض وجود دارد، اما این تعارض به 

المللی کیفری شود. برای مثال، به رسمت حدی نیست که مانع عضویت دائم آن در دیوان بین
صفه نشناختن مرور زمان، وجود حبس ابد )به جای مجازات اعدام( و محاکمه در حضور هیأت من

که در اساسنامه دیوان لحاظ شده است تعارضی با مفاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ندارد؛ 
زیرا این موارد در جمهوری اسالمی ایران نیز وجود دارد. این در حالی است که میان قانون اساسی 

اتباع کشور و  جمهوری اسالمی ایران و اساسنامه رم در سه مورد دیگر )شامل عفو، الزام به تسلیم
عدم محاکمه مجدد( تعارض وجود دارد. با این وجود این تعارضات فوق نیز قابل حل است. برای 

،  قانون اساسی، رهبری کشور محکومان را مورد عفو 110اصل  11مثال، درباره عفو بر اساس بند 
ی جمهوری دهند. درباره لغو مصونیت نیز تعارض میان قانون اساسو تخفیف مجازات قرار می

اسالمی ایران و اساسنامه رم قابل حل است زیرا قانون اساسی ایران مصونیت را برای انجام وظیف 
های مندرج در اساسنامه محوله به مقامات صادر کرده است و در صورتی که افراد مرتکب جنایت

 Rezaei and)؛(٨0-٨٨: 1٣٩1)رضایی و ترابی،  کندرم شوند، مصونیت برای آنها معنا پیدا نمی
Torabi, 2013:80-88توان گفت قوانین داخلی جمهوری اسالمی ایران (. با توجه به این شرایط؛ می

باشد. در عین المللی کیفری از ناظر به دائم نمیمانع جدی برای تبدیل وضعیت آن در دیوان بین
المللی نه بینحال، تبدیل عضویت ناظر جمهوری اسالمی ایران به عضویت دائم در دیوان کیفری 

تنها نقض و تضعیف قوانین داخلی را در پی نخواهد داشت بلکه این قوانین را به روز و کارآمدتر 
 خواهد ساخت.  

 
 گیرینتیجه

که با تعریف جرم تجاوز و عناصر آن پیشرفتی مهم  2010کنفرانس بازنگری کامپاال در سال 
المللی کیفری بل مالحظه در فعالیت دیوان بینالملل را رقم زد و همچنین پیشرفتی قادر حقوق بین
المللی کیفری را هم شود، تغییر وضعیت جمهوری اسالمی ایران در دیوان بینمحسوب می

سازد که تردیدها درباره عضویت پذیر میسازد. از این جهت امکانتر  میپذیر و هم محتملامکان
 رد. دائم در این دیوان کاهش یابد و یا حتی از بین بب

آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، « های روی میزگزینه»با توجه به اینکه همواره یکی از 
گزینه نظامی بوده و همواره آمریکا، جمهوری اسالمی ایران را به جنگ تهدید کرده است، در 

مکرر  ٨تواند به توجه به ماده صورت وقوع جنگی علیه جمهوری اسالمی ایران، کشورمان می
المللی کیفری شکایت کند. در واقع؛ اگر یکی از دالیل مخالفت ایاالت سنامه رم به دیوان بیناسا
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المللی مربوط به گنجانده شدن جرم تجاوز در متحده آمریکا با عضویت دائم در دیوان کیفری بین
نیز المللی کیفری اساسنامه رم باشد، یکی از دالیل الحاق جمهوری اسالمی ایران به دیوان بین

تواند گنجانده شدن جنایت تجاوز در اساسنامه رم باشد که برآیند کنفرانس بازنگری کامپاال می
تواند تعریف تجاوز در کنفرانس بازنگری کامپاال را به عنوان است. جمهوری اسالمی ایران می

ی کیفری المللالمللی به خصوص دیوان بینفرصتی برای تعقیب منافع و امنیت خود در نهادهای بین
توان گفت تعریف تجاوز احتمال تغییر وضعیت عضویت ناظر ایران در در نظر بگیرد. از این رو، می

کند، زیرا همه ایرادات حقوقی وسیاسی که المللی کیفری به عضویت دائم را تقویت میدیوان بین
و نفوذ شورای امنیت، به الحاق ایران به دیوان مطرح شده از قاعده نفی سبیل گرفته تا تعارض قوانین 

 با توجه به تعریف جدید تجاوز قابل حل خواهد بود.
 

 منابع فارسی
تعریف، عناصر و شروط اعمال صالحیت دیوان کیفری  .(1٣٩0) حسین. ،مکانآقایی جنت .1
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