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چکیده:
دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یک مرجع اضایی بینالمللای در تحقاق عادالت کیفاری
بینالملل به عنوان یک کنشگر فعال مورد توجه حقوق بینالملل میباشد.از طرف دیگر با رشاد و
پیشرفت فنآوریهای اطالعات و ارتباطات کاربرد اینترنت در نهادهای حقوای مختلف در سطوح
داخلی و بینالمللی بیشتر میگردد .دیوان کیفری بینالمللای باا اینترنات دارای رابطاه مساتقیم
میباشد و اینترنت به عنوان یک تکنولویی در اختیار دیوان ارار میگیرد .دیوان میتواند از طریق
اینترنت با اربانیان جنایات بینالمللی ارتباط بر ارار نماید و اینترنت به عنوان وسایله جماعآوری
اطالعات از سوی دیوان مورد استفاده ارار گیرد دیاوان از طریاق اینترنات امکاان دسترسای باه
اطالعات اضایی دیوان و اصل علنی بودن محاکمات را فراهم میساازد .اینترنات وسایلهای ماؤثر
جهت تضمین عدالت کیفری بینالمللی و حمایت از حقوق بشر باید تلقی گردد و دیوان به وسیله
اینترنت میتواند در نظام جهانی عدالت کیفری باینالمللای تأثیرگا ار باشاد و از ایان طریاق در
جهت تضمین عدالت کیفری بینالمللی و حمایت از حقوق بشر گام بردارد.
واژگان کلیدی :دیوان کیفری بینالمللی ،حقوق بشر ،اینترنت ،عدالت جهانی.

 -1دکتری حقوق بینالملل عمومی و پژوهشگر و مدرس دانشگا
 -2کارشناس ارشد حقوق بینالملل
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مقدمه
تحقق عدالت کیفری بینالمللی به منظور پیشگیری از جرا م بینالمللی و مقابلاه باا
جنایت کاران بینالمللی مستلزم وجود نهادهای بینالمللی اضایی توانمند و مستقل اسات
که با مشارکت گسترده جامعه جهانی موجبات حمایت از بشریت و مجازات جنایاتکااران
بین المللی که مرتکب جنایات شنیع بینالمللی چون نسالکشای،جنایت علیاه بشاریت و
جنایت جنگی میگردند را فراهم سازند .تا پایان جنگ جهاانی دوم سیساتم ماؤثری کاه
جنایتکاران جنگی را مورد تعقیب و محاکمه ماؤثر اارار دهاد وجاود نداشات و شااید باه
صراحت باید بگوییم دادگاههای کیفری نورمبرگ و توکیاو نقااط عطاف سیساتم عادالت
کیفری بینالملل بودند .با پایان جناگ سارد در جامعاه جهاانی تحاو ت گساتردهای باه
منظور حمایت از بشریت در برابر جنایتکاران بینالمللی به وجود آمد .جنگهای بوسنی،
روآندابا نق های شدید حقوق بشر ااتضای اادام فوری جامعه بینالمللای را داشاتند کاه
منجر به تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق و روآندا گردیدند کاه ایان
دادگاهها در مجازات جنایت کاران در یوگسالوی سابق و روآندا احکامی را صادر نمودهاناد
و زمینه تسریع ).(phi l i pp,2003:335در تأسیس یاک مرجاع کیفاری باینالمللای را
فراهم ساختند
بعد از تأسیس و فعالیت دادگاههای روآندا و یوگسالوی روند تأسیس دادگاه کیفاری
دا می شتاب بیشتری پیدا کرد به طوری که پایان دهه نود میالدی و آغااز اارن بیسات و
یکم تحولی شگرف در نظام عدالت کیفری بینالملل با تأسیس دیوان کیفری باینالمللای
پدید آمد.تجربه هر دو دادگاه نشان داده است که ایجاد دیوان کیفری بینالمللای ضاروری
میباشد .مجمع عمومی اطعنامهای را در  16یانویه  199۷باه تصاویب رسااند کاه تأییاد
نمود جهت تشکیل یک دیوان کیفری بینالمللی عزم خاود را جازم کارده اسات .مجماع
عمومی مأموریت کمیته مقدماتی را تجدیاد نماود و تصامیم گرفات کاه یاک کنفارانس
سیاسی متشکل از نمایندگان تاما ختیار کشورها در سال  1998در ایتالیا برگازار نمایاد،
به این امید که کنوانسیونی درباره دیوان کیفری بینالمللی تصاویب شاود و ایان امار باه
صورت اطعی به خود گیرد .اساسنامه دیوان کیفاری باینالمللای در کنفارانس  1998رم
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نهایی شد و به امضا رسید .ایان کنوانسایون از اول یو یاه  2002زما جارا گردیاد.ایجاد
دیوان گامی مثبت در نظام عدالت کیفری بینالملل تلقی میشود( .وا )309: 1390،
دیوان با ویژگیهای خاص خاود در تعقیاب جنایاتکااران باینالمللای و مقابلاه باا
نق هاای حقاوق بشار در چهاارچوب صاالحیت اساسانامهای خاود دارای فعالیاتهاای
برجستهای بوده است که فعالیتهای دیوان خود یک رساله مساتقل مایباشاد .صاالحیت
دیوان به گونهای بوده است که حتی سران کشورها نیز نمیتوانناد از آن فارار نمایناد باه
طوری که صدور ارار بازداشت البشیر ر یسجمهور سودان گام مؤید تحولی مهم در نظاام
عاادالت کیفااری بااینالمللاای و پایااان دوران مصااونیت سااران کشااورها ماایباشااد.
)(kunze,2014:32
تأسیس یک دیوان کیفری دا می بینالمللی ،تصریح به صاالحیت آن در اساسانامه،
جرمانگاری جنایات بینالمللی،عدم توجه به مصونیت ساران کشاورها ،اساتقالل نسابی از
مجموعه سازمان ملل متحد و مشارکت کشاورهای مختلاف ذر آن از ویژگایهاای ممتااز
دیوان کیفری بینالمللی نسبت به سایر نهادهای بینالمللی و منطقهای میباشد .با آغاز به
کار دیوان کیفری بینالمللی میتوان به این وااعیت پیوستن یکی از رویاهای ادیمی بشار
را شاهد بود که عبارت است از امید به اجرای عدالت علیه هر کس بدون توجه به پشاتوانه
سیاسی و ادرت نظامی وی و بدون اعتنا به مصونیتهایی که طای اارون متماادی ماورد
استفاده حاکمان برای فرار از پاسخگویی و حضور در محاکم اضایی بوده است به صاراحت
رد شده است( .میر محمد صادای.)40: 1388،
نقش دیوان کیفری بینالمللی در وضعیتهای مختلفای کاه باه آن ارجااع گردیاده
است و در مراحل مختلف رسیدگی از ارزیابی مقدماتی اضایا تا رسیدگی و صدور حکم در
مراحل بدوی و تجدید نظر مورد توجه جامعاه جهاانی باوده اسات باه طاوری کاه نقاش
برجسته دیوان در اضایای مختلف چون دارفور سودان،ساحل عاج ،کنیا ،ماالی و ....بسایار
برجسته و جالب توجه در عرصه حقوق بینالملل میباشد .این اضا یا شاهد اثبات مادعای
تعقیب و محاکمه جنایت کاران بینالمللی که حقوق بینالملل را با ارتکاب جرا مای چاون
جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی نق کردهاند میباشاد .لا ا باا توجاه باه ایان نهااد
اضایی بینالملل در عرصه تحقق عدالت کیفری بینالمللی که همان حمایت از حقوق بشر
و تعقیب و محاکمه و مجازات متجاسران به حقوق بشر میباشاد توجاه باه آن در عرصاه
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حقوق بینالملل و روابط باینالملال اهمیتای بسایار دارد و مایتواناد باه عناوان یکای از
کانونهای اصلی در جامعه بینالمللی باشد.
دیوان کیفری بینالمللی با توحه به این که یاک نهااد باینالمللای فعاال در عرصاه
موضوعات کلیدی حقوق بینالمللی و چالشهای برجساته جهاانی مایباشاد باه صاورت
مسااتقیم بااا تکنولااوییهااای اطالعااات و ارتباطااات در ارتباااط ماایباشااد و باارای انجااام
مأموریتهای خود ناگزیر باید از اینترنت به عنوان یک تکنولویی مؤثر و کار آماد اساتفاده
نماید .اینترنت را نباید صرفا یک ابزار ساده یا یک تکنولویی المداد کرد اینترنت در عصار
حاضر به عنوان یکی از ابزارها و کانالهای اصلی در روابط بینالملل ،دیپلماسای و حقاوق
بینالملل میباشد و کارکردهای آن در شاخههای مختلف حقوق بینالملال بارای اجارای
این حقوق ،حمای از حقوق بشر و ترویج اواعد شاخههای مختلف دارای اهمیت میباشد.
امروز کوچکترین اتفااات و وضعیتها در کمتر از لحظهای باه دورتارین نقااط عاالم
میرسد و مردم از طریق اتصال به شبکه جهانی اینترنت از طریق وب سایتها ،شبکههاای
اجتماعی و یکسری نرم افزار ها از واایع و رویدادهای عالم مطلع میگردند و کمتر اتفااای
است که در این عصر اطالعات از دیدگان افکار عمومی جهان پنهان بماند .اینترنت را بایاد
ابزاری مؤثر و کارآمد در روشنگری افکار عمومی و اطالعرسانی جهانی دانسات کاه ماورد
استفاده تمامی بازیگران بینالمللی میباشد.
امروزه تصاویر جنگها ،خشونت ها ،اربانیان نق های حقوق بشار و بشار دوساتانه،
اعمال غیراانونی حکومتها در کمتر از لحظهای در سرتاسر جهان پخش میگردد و ماورد
توجه افکار عمومی جهان و نهادهای فعال ارار میگیارد ،بارای نموناه وحشایگاریهاای
آمریکا در گوانتانامو و ابوغریب یا اعمال غیرانسانی رییم اشغالگر اد در کرانه بااختری و
غزه و حتی جنایات جنگی شنیع عربستان سعودی در یمن علیاه غیار نظامیاان و زناان و
کودکان و همکاری آمریکا با دولت عربستان در این زمینه از طریق رساانههاا باه ویاژه در
بستر اینترنت به اطالع افکار عمومی جهان و سازمانهای بینالمللی فعاال در ایان زمیناه
رسید پس باید اینترنت را ابزاری کارآمد در رسوا کردن نااضاان حقاوق بشار دانسات .باا
توجه به این مثالها اینترنت را باید ابزاری کار آمد برای نهادهای فعاال در زمیناه حقاوق
بشر و بشر دوستانه دانست که این ابزار در زمینههای مختلف ماورد اساتفاده ایان نهادهاا
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ارار میگیرد حتی به نظر میرسد که بگوییم اینترنت برای یک فعال در زمینه حقوق بشر
میتواند به عنوان تنهاترین و مؤثرترین ابزار مورد استفاده و توجه ارار گیرد.
امروز اینترنت دارای نقش برجسته برای نهادهای بینالمللای در جماعآوری اخباار و
اطالعات حقوق بشر میباشد و حتی خیلی از پیامهاا و مطالاب درج شاده در شابکههاای
اجتماعی از سوی اربانیان نق حقوق بشر در شناسایی اربانیان ایان نقا هاا و معرفای
نااضان و جلب توجه وضعیتها ماؤثر باشاد و چاه بساا در شارایطی ممکان سات حتای
دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارزیابی وضعیتی تحت عنوان نسال کشای،جنایت علیاه
بشریت یا جنایت جنگی را از محتوای شبکههای اجتماعی چون فیس بوک یا توییتر آغااز
نماید و یا نهادهای جامعه مدنی در این محیطها اادام به فعالیت کنند .به نظر میرسد که
کلیه نهادهای مربوط در سطوح داخلی و بینالمللی در فعالیتهای خود با اینترنت ارتبااط
مستقیم داشته و ابزار اصلی فعالیت آنان میباشد.
ممکن است درباره کارکردهای اینترنت این سؤال مطرح گاردد کاه اینترنات از چاه
طریقی در اعتالی عدالت کیفری بینالمللی و تضمین حقوق بشر تأثیرگ ار خواهد بود که
نقطه اصلی بحث حاضر میباشد که اینترنت به چه صورت برای دیون کیفری باینالمللای
کاربرد خواهد داشت و دیوان در چه زمینههایی میتواند از آن بهره بجوید و به چه طریاق
میتواند در تضمین عدالت کیفری بینالمللی از طریق اینترنت تأثیر گ ار باشد
در پاسخ به این کلیت که به عنوان سؤال بجاست برای نقش اینترنت در مسیر تحقق
عدالت کیفری بینالملل به عنوان ابزاری در همکاری با دیوان بگوییم که اینترنت از طریق
جمعآوری د یل و حتی براراری ارتباط با اربانین جنایاات باینالمللای و تضامین اصال
علنی بودن محاکمات و دسترسی به اطالعات اضایی میتواند در تضمین عدالت کیفری از
طریااق دادخااواهی از اربانیااان و فااراهم کااردن موجبااات تعقیااب و محاکمااه و مجااازات
جنایتکاران تأثیرگ ار باشد .در اینجا برای تحلیل مساأله در ساه اسامت بایاد باه نقاش
اینترنت در جمعآوری ادله برای دیوان کیفری بینالمللی و همچنین ابزار براراری ارتبااط
دیوان با اربانیان اشاره شود و به اینترنت به عنوان وسیلهای برای تضمین اصل علنیباودن
و دسترسی به اطالعات اضایی پرداخته شود.
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-1اینترنت مستند رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی
اطالعات منتشر از اینترنت را می توان مبنای توجه جامعه بینالمللی و مساتند آغااز
رسیدگی آنها دانست .بسیاری از اختالفات بینالمللی و اعمال خالف حقاوق باینالملال از
طریق اینترنت توجه جامعه بینالمللی را جلب میکند .همانطور که گفته شاد نقا هاای
حقوق بشر و شهروندی که در جوامع مختلف به واوع میپیوندد رسانههاا در اکثار ماوارد
تنها ابزار هستند که این نق ها را افشا میکنند و حتی دولتها به علت ایان کاه معماو
خود متهم ردیف اول نق این حقوق هستند از ارا ه مستندات و اسناد مربوط خاودداری
میکنند به گونه ای که فقط از سوی مراجع غیر دولتی میتاوان باه مساتندات دسترسای
پیدا کرد .حال اینترنت به علت نقش مهم در دیدهبانی واایع و جمعآوری اخبار و مالحظه
بی واسطه رویداد و اابلیت ارتباط مستقیم با اربانیان نقا ایان حقاوق در ارا اه مطالاب
دارای اهمیت میباشند ،با توجه به این اهمیت آیا گزارشات سایتها و افشاگریهاای آنهاا
را می توان مستندی در کلیه مراجع نظارتی دانست و مبنای تصمیمات و رسیدگی آنها باه
نق های حقوق بشر و شهروندی دانست این بیانگر اعتبار حقوای افشاگریهای رسانهها
در خصوص نق های حقوق بشر می باشد و به عباارت مختصار بایاد آن را تحات عناوان
اعتبار افشاگریهای رسانهای از منظر حقوق بینالملال ماورد تحلیال اارار داد .رساانههاا
امکان دست رسی به حقایق موضوعات مختلاف را فاراهم کردناد .دسترسایهاای اینترنات
همگانی می باشند .ابزار های مانند وب سایت هاای مختلاف در اینترنات امکاان دسترسای
سریع و بیواسطه به اخبار و تحو ت بینالمللی را با جز یترین نکات فراهم ساختند.
دیوان کیفری بینالمللی با توجه به صالحیت اساسنامهای خاود دارای صاالحیت در
تعقیب جنایتکاران جرا م بینالمللی چاون نسالکشای ،جنایات علیاه بشاریت و جارا م
جنگی میباشد که هرکدام از این جرا م نق های آشکار حقوق بشر میباشاند .صاالحیت
دیوان بین الملل کیفری دیوان را به یک مرجع مهم اعمال نظارت اضایی بر حقوق بشار از
طریق تعقیب و محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللی سااخته اسات .دیاوان کیفاری
بینالمللی برای تعقیب و محاکمه جنایتکاران بینالمللی از سطح وسیع از ادله مایتواناد
استفاده نماید .ماده  64وبند  3ماده  69اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی دست دیوان را
در تحصیل ادله باز میگ ارد به گونهای که دیوان میتواند ادلاهای را کاه بارای تشاخیو
وااعیت ضروری هستند را مطالبه و مورد ارزیابی ارار دهناد .کاه ایان کلیات و عمومیات
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توجه دیوان را میتواند به اخبار رسانه نیز جمع نمایاد .مااده  63آیاین رسایدگی و ادلاه
دیوان نیز دست دیوان را در احراز و بررسی ادله گشاده گ اشته است و تشخیو ادله را بر
عهده دیوان نهاده است .از سوی دیگر به موجب ماده  ۷9امکاان ضابط شاهادت شااهد و
ادای شهادت و پ یرش آن ابل از رسیدگی را پیشبینی کرده است که ایان مطلاب مؤیاد
نقش رسانهها در دیوان کیفری بینالمللی در کمک به دیوان بر اعمال نظارت میباشد.
انجام تحقیقات از طریق ویاد و کنفارانس و اخا اظهاارات شاهود از طریاق ویاد و
کنفرانس از سوی دیوان کیفری بینالمللی یکی از اادامات مهام دیاوان اسات کاه بیاانگر
نقش رسانه ها در اعمال نظارت دیوان کیفری بینالمللی بر نق های حقوق بشر میباشاد.
دیوان می تواند از طریق امکانات وید و کنفرانس و با استفاده از اینترنت از اربانیان و شهود
جنایات بین المللی تحقیق نماید که این مطلب در جمع آوری ادله به دیوان کماک شاایان
میکند و در بعدی ااتصادی و صرف جویی در زمان بسیار اهمیت دارد .ر ی نخستین باار
در دیوان کیفری بینالمللی در پرونده در حال دادرسی ویلیام روتو معاون ر ایس جمهاور
کنیا ،دادرسان دیوان از اختیارات خود برای احضار شاهدان استفاده کردند و دولت کنیاا از
دیوان در خواست کرد که امکان شهادت دادن شاهدان را از طریق وید و کنفارانس فاراهم
سازد.
(avai l abl e at ht t p: //www. i ci cl . or g/det ai l s. asp?i d=38seen
at 31/7/2015
در هفت پرونده از حدود بیست و دو پرونده مطرح در دیوان کیفری باینالمللای بار
مبنای محتویات پرونده اضات دیوان ادله کافی جهت تعقیاب و محکومیات متهماین باه
جنایات بینالمللی نیافته اند .اضات دیوان به لحا ناکافی بودن ادله در پروندههاا ر ی بار
برا ت متهمین به جنایات بینالمللی صادر کردهاند و پروندهها مختومه گشاتهاناد .یکای از
علت این رویه در دیوان را باید استناد به شاهادت شاهود باه عناوان یکای از ادلاه سانتی
دانست .در پرونده کنیاتا ر یسجمهور سابق کنیا ادعای دادستان مبتنی بر شهادت شااهد
بود که شاهد در رسیدگی بدوی در دادگاه اظهارات خود را پس گرفت و اظهار داشات کاه
به لحا تهدید در دادگاه دروغ گفته است که این رجاوع شااهد از شاهادت منجار باه رد
اتهامات ر یسجمهور سابق کنیا گردید.
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( Avai l abl e at : ht t ps://www.i cccpi .i nt /en_menus/i cc/si t uat i ons%20and%20cases/si t uat i ons/
si t uat i on%20i cc %200109/
r el at ed%20cases/i cc01090211/cour t %20r ecor ds/chamber s/t cVb
)/Pages/1005.aspxseen at 3/4/2016
دادستانی دیوان کیفری بین المللی و اضات دیوان به منظور تضمین عدالت کیفاری
مجبور به تغییر رویکرد نسبت به ادله در دیوان بودند و همین ایجاب نمود کاه دیاوان باه
سایر ادله روی آورد و موسع بودن اساسنامه و آیین رسایدگی و ادلاه دسات دیاوان را در
تحصیل ادله باز گ اشته است .دادستانی دیوان برای توسعه عدالت کیفاری باینالمللای و
افزایش توانایی خود در تعقیب جنایتکاران باینالمللای در گارو جماعآوری و اساتناد باه
اشکال جدید د یل می باشد .عالوه بر اظهارات گواهاان د یال خااص علمای کاه شاامل
اطالعات جمعآوری شده از کامپیوترها ،تلفن ،ایمیال ،ضابط صاداهاا ،ویاد وهاا ،تصااویر
ماهواره ای و ...می باشد .در سال  2008دادستانی دیوان استناد به ادلاه الکترونیکای علیاه
گومبو که فرمانده نظامی نیرو های کنگو در افریقای مرکزی بود به اتهاام جارا م جنگای و
جنایت علیه بشریت تحت تقیب ارار گرفت و ارار بازداشت وی صادر گردید.
(Avai l abl e at :
ht t ps://www.i cc-cpi .i nt /i ccdocs/doc/doc504390.PDF seen
at :3/4/2016
د یل مبتنی بر شیوههای علمی و تکنولوییک در پرونده لوبانگا کاه در ساال 2009
رسیدگی و تحقیقات آن آغاز شد دارای تأثیر محسوسی بود .در این پرونده به فایلمهاایی
استناد شد و مبناای رسایدگی اارار گرفات .از اتهاماات لوبانگاا ساربازگیری کودکاان در
مخاصمه مسلحانه بوده است که به موجب ماده  8اساسنامه دیوان جنایت جنگی محسوب
می گردد .به موجب فیلمی که از رسانه ها پخش گردید و وید و آن ماورد مالحظاه دیاوان
ارار گرفت وی نیرو های خود را جمع کرده بود و آنها را تشویق میکرد و درمیان نیروهای
لوبانگا کودکانی هم بودند که برای شرکت در مخاصمه مسلحانه سازماندهی شده بودند.
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(Avai l abl e at : ht t ps://www.i cc)cpi .i nt /i ccdocs/doc/doc266175.PDF seen at 3/4/2016
امروز دادستانی دیوان کیفاری باین المللای باا حجام عظیمای از اطالعاات و ادلاه
دیجیتال که از طریق تکنولوییهای اطالعات و ارتباطاات چاون اینترنات ،اخباار رادیاو و
تلویزیون ،تصاویر ماهوارهای مواجه میباشد که در رسیدگیهاا آنهاا را بررسای و باه آنهاا
استناد میکند .در سال  2011که وضعیت لیبی ماورد ارزیاابی مقادماتی دیاوان کیفاری
بین المللی ارار گرفت دیوان کیفری باینالمللای باا ویاد وهاا و عکاسهاایی کاه توساط
سازمانهای غیردولتی جمع آوری گردید تحت تأثیر ارار گرفتند .همه اینها نشان میدهد
که گزارشات رسانهها که از طریق مصاحبه با اربانیان و شهود صاورت مایگیارد و اعماال
خالف جنایتکاران بینالمللی را ثبت و ضبط میکنند و انتشاار مایدهناد چاون انتشاار
سخنرانیهای سران دولتها که نظامیان را تشویق به جنایات جنگی میکنند و همچناین
گزارشات و مستنداتی که ارتکاب جنایات بینالمللی را پخش میکنند اگر مقرون به واااع
و بیطرف باشند همه میتوانند به عنوان دلیلی دیوان کیفری بینالمللی را جهت تعقیب و
محاکمه و مجازات جنایت کاران بینالمللی یاری کنند.
(avai l abl e at ht t ps: //bl og. wi t ness. or g/2015/04/t hei nt er nat i onal -cr i mi nal -cour t s-quest -f or -sci ent i f i cevi dence/ seen at : 28/3/2016):
یکی از وضعیتهایی که دارای پتانسیل با یی در پیگری جنایت بینالمللی و اساتناد
به گزارشات رسانه ها در تعقیب جنایتکاران بینالمللی دارد وضعیت فلسطین میباشد که
از جدیدترین پروندههای دیوان کیفری بینالمللی میباشد .در تابستان ساال  2014رییام
اشغالگر اد عملیاتی تحت عنوان لبه حمایتی در سرزمین های اشاغالی ناوار غازه علیاه
فلسطینیها مرتکب شد .که این عملیات  50روزه منجر باه شاهید شادن بایش از 2200
غیر نظامی از ساکنان نوار غزه گردیاد .گازارشهاای جماعآوری شاده توساط یاک نهااد
غیردولتی تحت عنوان شکست سکوت که حاوی مصاحبههای متعادد باه نظامیاان رییام
اشغالگر اد میباشد مؤ ید ایان باوده اسات کاه نظامیاان رییام اشاغالگر ااد اظهاار
داشتهاند که هر چه را در غزه مشاهده میکنند به عنوان یک تهدید تلقی کنند .اظهاارات
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سربازان مدعی بوده است که تانکهای صهیونیست به صورت بیهدف سااختمانهاا را در
غزه بدون اطالع از نظامی یا غیرنظاامی باودن آنهاا هادف اارار مایدادناد .مطالاب ایان
گزارشها مؤید این بوده است که رییم اشغالگر اد در حمالت خود اصل تفکیاک میاان
نظامیاان و غیار نظامیاان را رعایات نکارده اسات(avai l abl e at ht t p: //www. .
)i ci cl . or g/det ai l s. asp?i d=253seen at 28/7/2015
این گزارش ها ماهیت اادامات رییم اشغالگر ااد را چاون مبتنای باا مصااحبه باا
نظامیان صهیونیست حاضر در جنگ غزه میباشد را برای عمومی افشا میسازد و از ساوی
دیگر با توجه به این که وضعیت فلسطین در حال ارزیاابی مقادماتی در دادساتانی دیاوان
کیفری بینالمللی است حساسیت نسبت به تحقیقات دادستانی ایجاد نموده و میتواند باه
عنوان دلیل و مستند انجام تحقیقات در دستور کار دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارار
بگیرد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر مرجع اضایی منطقهای اعمال نظارت و حمایات از حقاوق
بشر بوده است که در سطح اروپا عهدهدار رسیدگی به شکایات افراد به ادعای نق حقاوق
بشر علیه دولتهای اروپایی می باشاد .دادگااه اروپاایی حقاوق بشار از لحاا ادلاه دارای
محدودیت نمی باشد و به موجب اساسنامه و آیین رسایدگی و رویاه دارای گساتردگی در
رسیدگی به د یل و استناد به آنها میباشد .هیچ نوع مقرراتای دربااره ایان کاه چاه ناوع
مدارکی را میتوان به دیوان ارا ه کرد وجود ندارد .بنابراین خواهانها و مشاوران آنها بایاد
آنقدر هوشیار باشند که هر نوع مدرکی را به دیوان ارا ه دهند ،مثل عکس ،فیلم و یاا ناوار
صوتی .مثال در اسکوزاری و کینیتا علیه ایتالیا دیوان فیلم و نوار ضبط شده از دیادارهاایی
با کودکان را مورد بررسی ارار داد( .زمانی و دیگران.)۷1 :1386 ،
محتویات کلیه رسانهها اعم از رسانههای سنتی و مدرن در توجه مراجع نظاارتی باه
نق های حقوق بشر و بشر دوستانه دارای نقش اساسای مایباشاد باه گوناهای کاه ایان
گزارشات توجه آن مراجع را جلب میکنند .محتاوای کلیاه رساانههاا در صاورت صاحت،
بی طرفی و مقرون بودن با اوضاع و احوال مسلم اضیه مطروحه را باید وسیله مناسب برای
استناد تصمیمگیری دانست و حتی با توجه به این که شاهادت شاهود دارای ضاعفهاایی
چون عدم صحت و تطمیع و تهدید شهود است گزارشاات رساانه هاای کاه شاامل اخباار
واایع ،مصاحبههای خبری و برنامههای مستند و تصاویر و ...مایباشاد وسایلهای مناساب
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جهت کشف حقیقت و یاری مراجع نظارتی در اعماال نظاارت مایباشاد باه گوناهای کاه
اینترنت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اعمال نظارت بر حقوق بشر و شهروندی فعال
هستند و مشارکت میکنند.
-2اینترنت ابزار ارتباط قربانیان جنایوات بوین المللوی بوا دیووان کیفوری
بینالمللی
رسانهها برای اعالم و بیان نق های حقوق بشر دارای یک کارکرد مهم میباشند که
در افشا) نق های حقوق بشر و شهروندی دارای اهمیت بسیار میباشد و آن این است که
رسانهها ابزار مؤثری جهت براراری ارتباط اربانیان نق حقاوق بشار باا مراجاع نظاارتی
مختلف میباشد .اربانیان نق های حقوق بشر برای دادخواهی و تظلم خواهی مایتوانناد
به برخی مراجع نظارتی اعالم شکایت و دادخواهی کنند کاه باه منظاور مراجعاه باه ایان
مراجع دیگر صرفا مراجعه حضوری سنتی نمی باشد بلکه شکات و اربانیان از طریق فکس،
ارسال پست الکترونیک(ایمیل) و حتای بعضاا ثبات شاکواییه خاود در ساایت شاکایات و
نق های حقوق بشر و شهروندی را به مراجع نظارتی اعالم کنند .این رسانهها هستند که
موجبات ارتباط اربانیان را با مراجع نظارتی فراهم میکنند و سببب افشا شدن نق هاای
حقوق بشر و شهروندی برای کلیه مراجع نظارتی میگردند و رسانهها حاق دسترسای باه
مراجع نظارتی را تأمین میکنند و موجب تسهیل دسترسی اربانیان نق حقوق بشار باه
مراجع نظارتی میگردند.
از سوی دیگر اصل علنی بودن و مراجعه مستقیم ایجاب مینماید که عموم از جریان
رسیدگی در مراجع اضایی و شابه اضاایی کاه باه نقا هاای حقاوق بشار و شاهروندی
رسیدگی مینمایند مطلع باشند و به نحوه رسیدگی و جریان رسایدگی و آرا و تصامیمات
این مراجع نیز دسترسی داشته باشند که در اینجا نیز رسانهها ابزار بسیار مناسابی جهات
فراهم آ وردن امکان دسترسای باه روناد کاار ایان مراجاع و تضامین اصال علنای باودن
رسیدگیهای اضایی میباشند .از طریق اخبار رادیو و شبکههای تلویزیونی عموم از جریان
رسیدگیها و تصمیمات این مراجع مطلع میشاوند و از طریاق روزناماههاا و ساایتهاای
مربوط عموم می توانند به گزارش پروندهها و جریان رسیدگی و تصمیمات و ارا مطلع شده
و حتی به ارا آنها دسترسی پیدا کنند.
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در سطح بین المللی مرجع اضایی جهات مراجعاه اربانیاان نقا حقاوق بشار کاه
صالحیت رسیدگی به شکایات فردی آنها را علیه دولتهاا و نااضاین حقاوق بشار داشاته
باشد وجود ندارد به طوری که حقوق بینالملل معاصر فااد دادگاه جهانی جهت رسایدگی
به شکایات و تظلمات افراد انسانی از لحا نق های حقوق بشر و شهروندی میباشد .اماا
در سطح منطقه ای وضعیت تا حدی متفاوت است ،دادگاه اروپاایی حقاوق بشار کاه یاک
مرجع اضایی منطقه ای تقریبا موفق در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولتهای اروپاایی
در خصوص نق حقوق بشر در چهار چاوب کنوانسایون اروپاایی حقاوق بشار مایباشاد
سیستم مراجعه فردی و پ یرش افراد در اعالم و طرح شاکایت از دولاتهاای اروپاایی در
چهار چوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشار ویژگای خااص رسایدگی و دریافات مساتقیم
شکایات افراد در نظام بین المللی حمایت از حقوق بشر در اروپا یک سااز و کاار جدیاد در
زمان خود بوده است (wi l dhaber ,2007: 524) .اعالم شکایت افراد از شیوههای اعمال
نظارت بر حقوق بشر می باشد که موجاب کنوانسایون اروپاایی حقاوق بشار روش اعماال
شکایت افراد پ یرفته شده است .تقدیم شکواییه از سوی اشخاص به دیوان اروپایی حقاوق
بشر از طریق نگارش نامه مقدماتی یا فرم داد خواست ممکن میباشاد .ناماه مقادماتی یاا
فرم دادخواست را میتوان با پست الکترونیکی یا فکس ارسال نمود.
(Avai l abl e at : ht t p:
//www.echr .coe.i nt /Pages/home.aspx?p=appl i cant s&c=#n136551
)1805813_ poi nt er seen at 4/4/2016
اگر نامه با فکس یا ایمیل ارسال شود باید نسخه اصلی امضا شده هم طی پنج روز باا
پست فرستاده شود .در هر حال تاریخ ااامه دعوا از نظر دیوان تاریخ خاود ناماه یاا فکاس
میباشد نه تاریخ وصول نامه به دیوان ،استثنا ا واتی دیوان نامهای دریافت کند کاه زماان
اابل توجهی از آن گ شته است ،دیوان با دات بیشتر مساأله زماانی را ماورد توجاه اارار
می دهد تا از موضوع درج تاریخ مقدم در نامه ها جلوگیری شود .همچنین این امکان وجود
دارد که داد خواست را ازطریق پست الکترونیک به دیوان ارسال کرد و بارای ایان منظاور
ابتدا باید یک نشانی پست الکترونیک به اطالع عضو دفتار ثبات دیاوان برساد( .زماانی و
دیگران.)49 :
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اعالم شکایت افراد به دیاوان اروپاایی حقاوق بشار از طریاق پسات الکترونیکای در
خصوص ادعا های نق حقوق بشر علیه دولتهای اروپایی نقش برجسته رسانههای دیوان
را در تظلم خواهی افراد و رسوا کردن دولتهای ناا حقاوق بشار و افشاای نقا هاای
حقوق م کور از ساوی متخلفاین را بارای آغااز رسایدگی اضاایی و تعقیاب آنهاا فاراهم
می سازد .این کارکرد رسانه که تسهیل کننده حق دسترسی افراد میباشد مؤید یک آینده
برای انقالب در سیستم تظلم خواهی فرد انسانی از نق های حقوق بشار خواهاد باود باه
گونهای که رسانه ها مراجعه اضایی را مساتقیم در رسایدگی باه تظلماات افاراد و اعماال
نظارت یاری میرسانند.
در میان مراجع شبه اضایی کمیته حقاوق مادنی و سیاسای ،میثااق حقاوق مادنی
سیاسی به عنوان یک مرجع شبه اضاایی باا صاالحیت نظاارت اعالمای دارای صاالحیت
رسیدگی به تظلمات افراد علیه دولتها در خصوص نق حقوق مدنی و سیاسی میباشد.
(Avai l abl e at : ht t p:
//www.ohchr .or g/EN/HRBodi es/TBPet i t i ons/Pages/I ndi vi dual C
)ommuni cat i ons.aspx# pr ocedur egener al e seen at 25/2/2016
کمیته م کور میتواند شکایات افراد از دولتها در خصاوص میثااق حقاوق مادنی و
سیاسی را از طریق ایمیل دریافت نماید که هماین دریافات شاکایات از طریاق ایمیال از
سوی این نهاد نظارتی شبه اضایی غیرالزامآور نشاندهنده کاارکرد رساانههاا در تضامین
حقوق دادخواهی افراد میباشد.
نکته مهم این است که دیوان کیفری بینالمللای سیساتم دریافات شاکایات فاردی
ندارد و ر سا مواعیتها را در کشورهای عضو و موارد ارجاع شده از ساوی شاورای امنیات
بررسی می کند اماا اینترنات ابازاری مناساب جهات ارتبااط اربانیاان باا دیاوان کیفاری
بینالمللی و کمک در تکمیل تحقیقات دادستان و اضات میباشد .اینترنت امکان دریافات
گزارشات و اخبار جنایات را برای دادستان از سوی اربانیان و نهادهای مدنی فعاال فاراهم
میسازد.
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-3اینترنت تضمین کننده دسترسی به اطالعات قضایی و اصل علنی بودن
دسترسی به اطالعات اضایی و اصل علنیباودن محاکماات از حقاوق مسالم بشاری
میباشد که باید برای طرفین پروندههای اضایی و سایر اشاخاص ثالاث فاراهم گاردد و از
حقوق غیراابل انکار طرفین پروندههای اضایی میباشد که دیوان کیفری بینالمللی هم از
این مهم مستثنی نیست.
در جریان تدوین ماده  14میثاق حقاوق مادنی و سیاسای در کمیتاه ساوم مجماع
عمومی سازمان ملل،نماینده کشور فرانساه ایان عباارت کوتااه و رساا کاه عادالت نبایاد
محرمانه و در خفاا باشاد کاه علنایباودن محاکماات نقشای اساسای در منصافانه باودن
محاکمات ایفا میکند .از همین روست که میبینیم بند یکم میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی همانند بند یکم ماده ششم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،منصافانه و علنای
بودن محاکمات را در کنار هم ذکر نموده است( .ااری ساید فااطمی238 :1389،و) 239
علنی بودن محاکمات از اصول مهم حقوق بشری میباشد کاه در حقاوق تماامی کشاورها
وارد شده است .اعتقاد به روند جاری شادن عادالت و تحقاق عادالت کیفاری کاه ناوعی
اطمینان خاطر افکار عمومی و طرفین پروندههای اضایی میباشد کاه سابب اعتمااد باه
مرجع اضایی میگردد .علنی بودن محاکمات از دو جهت دارای اهمیت میباشاند یکای از
جهت حمایت از متهم در برابر محاکمات سری و دیگری جلب اعتماد عماومی باه اجارای
عدالت است (Bassi ouni , 2000:609) .علنی باودن محاکماات را بایاد شارط اجارای
عدالت و تضمین محاکمه عاد نه دانست.
دادرسی علنی یکی از مهمترین تضمینهای حقوق دفاعی ماتهم مایباشاد زیارا در
جلسه رسیدگی به اتهام متهم در برابر عموم رسیدگی میگردد و دیگر متهم در برابر مقام
اضایی تنها نمیباشاد و در برابار نظاارت و داوری افکاار عماومی محاکماه مایگاردد .در
دادگاههای کیفری بینالمللی ،به دلیل این که احکام صادره میتواند متضمن منافعی برای
گروه های اومی و نژادی مناطق آشوب زده جهان باشد و ایان امار احتماال ایجااد شاا به
طرفداری از سوی اضات را در اذهان جهانیان در پی دارد ،در هنگام اتخاذ تصمیم نسابت
به غیرعلنی برگزار کردن جلسات دادرسی ،حقوق متهم به منافع سایر اشخاص و گروههاا
اولویت داشته باشد .در دیوان کیفری بینالمللی بنابر آنچه که در ماده  6۷اساسنامه آماده
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است به عنوان یک حق بارای ماتهم در نظار گرفتاه شاده اسات( .رضاوی فارد و ارباان
زاده.)16۷ :1395،
از سوی دیگر اصل علنی بودن و مراجعه مستقیم ایجاب مینماید که عموم از جریان
رسیدگی در مراجع اضایی و شابه اضاایی کاه باه نقا هاای حقاوق بشار و شاهروندی
رسیدگی می نمایند مطلع باشند و به نحوه رسیدگی و جریان رسایدگی و آرا و تصامیمات
این مراجع نیز دسترسی داشته باشند که در اینجا نیز رسانهها ابزار بسیار مناسابی جهات
فراهم اوردن امکاان دسترسای باه روناد کاار ایان مراجاع و تضامین اصال علنایباودن
رسیدگیهای اضایی میباشند .از طریق اخبار رادیو و شبکههای تلویزیونی عموم از جریان
رسیدگیها و تصمیمات این مراجع مطلع میشاوند و از طریاق روزناماههاا و ساایتهاای
مربوط عموم می توانند به گزارش پروندهها و جریان رسیدگی و تصمیمات و ارا مطلع شده
و حتی به ارا) آنها دسترسی پیدا کنند.
دسترسی به اطالعات اضایی دیوان کیفری بینالملل از طریق امکاان فاراهم آوردن
حضور افراد در محاکمات و دسترسی به آرشایوهای دیاوان و مناابع آن و انتشاار گازارش
وضعیتها در سایت دیوان و اطالع رسانی اینترنتی میسر میباشد .حتی وید و کنفرانس و
پخش اینترنتی محاکمات در این باره بسیار مفید است و باعث میگردد همگان در اطاالع
جریان کار دیوان ارار بگیرند .به طوری که پخش تصویری محاکمات دیاوان در ساایت آن
و همچنین شبکههای اجتماعی چون یوتیوب ،تویتر و فیسبوک در این زمینه بسیار مفید
و حا ز اهمیت می باشد و امکان دسترسی و آگاهی همگانی را نسبت به روند کار دیاوان را
بدون هر محدودیت مکانی و زمانی را فراهم میسازد .با نگاهی به وبسایت دیوان کیفاری
بینالمللی درمییاببم که در سایت دیوان گزارش کلیه وضاعیتهاا در مراحال مختلاف از
ارزیابی مقدماتی تا صدور آرای نهایی در دستر میباشد و امکان دسترسی به جز یاات و
نظارت مختلف اضات در پرونده های مختلف وجود دارد.
(avai l abl e at : ht t ps://www.i cc-cpi .i nt /Pages/cases.aspx
)seen at 23/5/2017
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نتیجه گیری
اینترنت به عنوان یک ابزار نوین و مؤثر در عصر حاضر در عرصه روابط بینالملال باه
روند جهانی شدن و ح ف تدریجی مرز ها و توجاه باه بشاریت باه عناوان مبناا و اساا
مناسبات بسیار مؤثر و موفق بوده است به گونهای که سبب تغییر تابعان حقوق بینالملل
و بازیگران در عرصه روابط بینالمللی شده است .اینترنت در خدمت بازیگران باینالمللای
بوده است و فرآیند دریافت و ارسال اطالعات و رهباری وااایع باینالمللای را بارای کلیاه
کنشگران جامعه بینالمللی هموار ساخته است .اینترنت امروز باید به عناوان اصالیتارین
وسیله که در خدمت سازمانهای بینالمللی میباشد المداد گردد.
کلیه مراجع نظارتی بر حقوق بشار و بشردوساتانه در عرصاه فعالیاتهاای خاود در
ارتباط مستقیم با اینترنت میباشند .سایتها ،پستهای الکترونیاک ،صافحات مخصاوص
شبکههای اجتماعی همه مورد استفاده نهادهای بینالمللی بودهاند کاه دیاوان باینالملال
کیف ری نیز از این مهم به عنوان یک فرصت بهره جسته است .دیوان کیفری بینالمللای از
طریق وبسایت خود و پست الکترونیک و فعالیت در شبکههای اجتماعی چون فیسبوک،
توییتر ،یوتیوب در اینترنت به صورت گسترده فعالیت مینماید که این فعالیتها در مسایر
تحقق عدالت کیفری بینالمللی میباشد.
اخبار و اطالعات منتشره در سایتها ،شبکههای اجتمااعی کاه باه صاورت گازارش
مستند ،مصاحبههای رسانههای اجتماعی ،انتشار عکسها و فیلمها همه میتوانند بیانگار
نق حقوق بشر و بشردوستانه و جنایات در صالحیت دیوان مایباشاند ،بارای نموناه باا
فایلمهااای مساتند و عکااس منتشار شااده در فضاای مجااازی مایتواناد جنایااتی چااون
نسلکشی،جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت را اثبات نمود .تحقیق از اربانیان و شهود باه
وسیله وید و کنفرانس ابزاری مهم در تسهیل رسایدگی و برااراری ارتبااط باا اربانیاان و
شهود جهت اثبات جنایات بینالمللی میباشد .اینترنت میتوان نظام ادله اثباات جارا م را
در نظام عدالت بینالمللی از ادله سنتی به ادله علمی و مدرن ارتقا نماید ،باه گوناهای کاه
دادستان و اضات دیوان کیفری بینالمللی از طریق محتوای اینترنت بر مبنایی علمی و باا
مستندات اویتار از ساابق وضاعیتهاا را بررسای نمایناد و تصامیمات آنهاا از مباانی و
مستندات اویتری در موضوعات مختلف بار خاوردار گاردد و باه آگااهی عماومی افکاار
عمومی جهان نزدیکتر باشد.
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اینترنت امکان ارتباط اربانیان را با مراجع نظاارتی فاراهم مایساازد .دسترسای باه
مراجع اضایی جهت احقاق حق از اصول عدالت کیفری میباشد اینترنت میتواناد فضاایی
را فراهم سازد تا اربانیان جنایات بینالمللی بتوانند صادای خاود را باه دادساتانی دیاوان
برسانند آنها از طریق مکاتبه و ارسال ایمیل میتوانند گازارش جنایاات باینالمللای را باه
دادستان دیوان بدهند و سبب اطالع و جلب توجه دیوان شوند.
علنی بودن دادگاهها و دسترسی به اطالعات اضایی که به معناای امکاان دسترسای
افراد به دادگاهها و اطالع از جریان رسیدگیهاا اسات امکاان مالحظاه محاکماات دیاوان
کیفری بینالمللی را برای عموم فراهم میسازد .پخش مساتقیم محاکماات جنایاتکااران
بینالمللی چون گباگبو از ساحل عاج ،المهدی از لیبی،کنیاتا و موارد بسیار دیگر از طریاق
سایت رسمی دیوان به وسیله وید و کنفرانس یا سایتهایی چون یوتیوب امکاان اطاالع و
مالحظه همگان از اادامات دیوان را فراهم میسازد .انتشاار روناد رسایدگیهاا در ساایت
دیوان در مراحل مختلف رسیدگی ،نظرات مختلف اضات و آرا دیوان امکان دسترسای باه
اطالعات اضایی برای همگان را فراهم آورده است که این روند سبب اعتماد افکار عماومی
به دیوان میگردد.
ل ا به منظور تحقق عدالت کیفری بینالمللی ،حمایت از اربانیان و تعقیب و محاکمه
جنایتکاران باینالمللای ضاروری اسات ،گزارشاات اینترنات باه عناوان د یال جنایاات
بینالمللی تلقی گردد و اضات دیوان به ادله علمی به جای ادله سنتی جهت محکم کردن
استنادات و تصمیمات خود و حمایت از حقوق طرفین توجه نمایند .دیوان بایاد از طریاق
اینترنت موجبات براراری ارتباط با اربانیان جهت اطالع از وضعیتها ،تظلم خواهی آنها و
تکمیل تحقیقات را فراهم سازند .اینترنت را دیوان باید ابزاری مؤثر جهات تضامین علنای
بدون محاکمات و تصمیمات دانست به طوری که از طریق اینترنت میتاوان محاکماات را
به صورت مستقیم برای عموم پخش کرد.
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