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شماره اول

بــه عــنــوان راهــی بــرای کاهش جــرائــم بینالمللی
دیده شده است .تعداد کمی از کارشناسان جرم
بینالملل علت اصلی شیوع خشونت قساوتآمیز

ً
دقـیـقــا مانند قــانــون حـقــوق بشر و
مابقی حقوق بینالملل ،دیــوان کیفری
بینالمللی تنها تمایل دارد نوک بیرون
زده کوه یخ را درمــان کند .در حالی که
مسائل ساختاری و علل اصلی جرائم
ً
قساوتآمیز اخیرا در سازمان ملل متحد
شناسایی شدهاند ،درگیری مسلحانه،
تروریسم دولتی و گروهی و قتلعامها
توجه عمومی بیشتری را نسبت به علل
ساختاری به خود جلب میکنند.

را درک مـیکــنــنــد .ای ــن جــا محلی اس ــت کــه من
میخواهم برنامه جایگزینی ارائه بدهم.
ً
دقیقا مانند قانون حقوق بشر و مابقی حقوق
بینالملل ،دیوان کیفری بینالمللی تنها تمایل
دارد نــوک بــیــرون زده کــوه یــخ را درم ــان کند .در
حالی که مسائل ساختاری و علل اصلی جرائم
ً
قساوتآمیز اخیرا در سازمان ملل متحد شناسایی
ش ــدهان ــد ،درگــیــری مسلحانه ،تــروریــســم دولــتــی
و گروهی و قتلعامها توجه عمومی بیشتری را
نسبت به علل ساختاری به خود جلب میکنند.
ب ــرن ــام ــه جــایــگــزیــن ب ــه دن ــب ــال پــیــشــگــیــری
ساختاری مکفی مـیگــردد .ایــن برنامه میتواند
به انحای مختلف در پی از بین بردن ریشههای
اصــلــی بــاشــد .تحقیقات مــوجــود قصد دارد این

رغبت هستند .به همین خاطر آنها خود را به انتقاد

در گــذشــتــه ،بــه انـ ــدازه حــقــوق بینالملل ام ــروز

مفهوم را گسترش دهــد کــه نــه فقط باید دالیــل

از سیستم و ساختار گفتمانی آن محدود میکنند

وضعیت نامناسبی داشــتــه اســت .هــر پیشرفتی

اصلی را در نظر گرفت بلکه باید درکــی از تعامل

ولی از مواجهه با پیامدهای کارشان ناتوان هستند.

تنها حواسپرتی است و همه تالشها برای تغییر

پویا بین خطرات تحمیلشده توسط علل اصلی

یکی از پــیــامــدهــای آن شــایــد ایــن بــاشــد که

وضعیت فعلی ،تنها به بــازســازی وضــع فعلی به

و مؤلفههای محلی کــاهــش مبتنی بــر مقاومت

منابع و انــرژیهــای شبکههای انتقادی شامل

طریق دیگر میانجامد .به جــای آن ،ما باید به

در بــرابــر ایــن خــطــرات بــه دســت آورد .همچنین

زمان و انرژی را در مسیرهای مشخص قرار دهند

امکانپذیر بودن تغییر باور داشته باشیم.

مطالعات تطبیقی نسلکشی ،مجموعهای از علل

(با قرار مالقاتهای معتبر با مؤسسات بینالمللی

و عوامل خطرزای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را

امکان تغییر و برنامه جایگزین :مثال حقوق
جزا بینالمللی

کوتاه سخن آن که ،تحقیقات بیشتری در این

ب ــرای گــریــز از چنین جــبــرگــرایــی ،نخست به

حوزه الزم است ،اما پر واضح است که دانشمندان

مــشــکــل عــمــیـقتــری کــه در جــریــان تحقیق

این میپردازم که نیاز ما باور به امکانپذیر بودن

حقوق باید نقش بسیار محدود شــدهای در این

به آن دســت یافتم ،منفینگری نشأت گرفته از

تغییر است و دوم ،برنامهای برای جایگزین کردن.

ماجرا ایفا کنند ،مگر برای درک اینکه بدون حرکت

انتقاد اســت .ا گــر همه چیز اشتباه باشد  -برای

بــرای تغییر حقیقی ،باید بدانیم که قانونگرایی

به ســوی جایگزین ،حفظ وضــع موجود از سوی

مــثــال هــمــچــنــان ســاخــتــارهــای اســتــعــمــاری در

بر تواناییهای ما در یافتن درمان برای اشکاالت

قانون و کارشناسان حقوقی سختتر از به چالش

حقوق بینالملل امــروز نیز وجــود داشته باشند
ً
 -ا گــر دیــروز و فــردا دقیقا شبیه به امــروز باشند،

ســاخــتــاری مــوجــود تأثیر مــیگ ــذارد .عــدم وجــود

کشیدن آن است .این که تغییرات ایجاد شده و

مکانیزمهای پیشگیرانه نسبت به وقــوع جرائم

کشف ساختارهای نابرابرآفرین توسط دانشمندان

انــرژی صرف کردن برای رسیدن به یک سیاست

بینالمللی را در نظر بگیرید .اساسنامه دادگــاه

حقوق انجام میپذیرد ،وسوسه برانگیز و فریبنده

تحولگرا بیوجه مینماید .به کالم دیگر ،وقتی

جنایت بینالملل در مقدمه خود به وجود عزمی

است ،اما کافی نیست .مادامی که جریان انتقادی

مهمترین بیان وکــای بینالمللی سازمانهایی

برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی اشاره میکند

از ارائــه جایگزین عاجز باشد ،میتواند در جهت

نظیر دادگاه جنایت بینالملل 2همان چیزی است

اما در هیچ کجا مکانیزمی برای محقق شدن این

عکس منافعش مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.

که ترازیماخوس 3در جمهور افــاطــون میگوید:

هدف تعبیه نشده اســت .نقش نداشتن شورای

«عدالت همه جا یک چیز است ،منفعت قویتر»

امنیت سازمان ملل در استفاده از قــدرت اجبار

یا ایــن یافته که شــورای امنیت ســازمــان ملل در

برای جلوگیری از جرائم بینالمللی نشانهای است

جهت نهادینه کــردن نتایج جنگ دوم جهانی

از تمرکز مشکلآفرین قانون بر مسئولیتپذیری

بنیان گذاشته شده است ،نا گزیر به چنین نتیجه

پــس از جــرم و نــه پیشگیری پیش از وق ــوع .تنها

بــدبــیــنــانـهای مـیانــجــامــد کــه حــقــوق بینالملل

تمرکز بر اعمال افراد و پیگرد قانونی جنایت آنها،

و سازمانهای مردم نهاد و دانشگاههایی با حقوق
و دیگر قدرتها) و آنها را از پروژههای با دوام دیگر
تغییر مسیر بدهند.

شناسایی کرده است.
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