
 

 

 113-130/ 1401 بهار و تابستان/ اولشماره  /هفتم الملل/ سال پژوهشنامه رسانه بین
 

  یفریک یالملل نیب واندی عملکرد در ها رسانه ینقش اخبار جعل

 ایبر پرونده کن دیبا تأک

1الدین لسانی سید حسام  

 چکیده
المللی محسوب  کاران بین محاکمه جنایتالمللی برای  عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی کیفری به دیوان بین

المللی و مردم جهان  گذرد برای شناسایی توسط جامعه بینشود. این دیوان که حدود دو دهه از عمر آن میمی
ها در شناسایی دیوان مزبور های ارتباط جمعی است. این در حالی است که نقش رسانهنیازمند استفاده از رسانه
المللی این  تواند در افزایش مشروعیت بینها میسو عملکرد مناسب رسانه  چراکه از یک حکم شمشیر دو لبه دارد

ها در قالب پخش اخبار دروغین در مورد این دیوان نهاد قضایی مؤثر باشد اما از سوی دیگر عملکرد نامناسب رسانه
از بین ، ای بوده استحکمهها تالش برای تشکیل چنین متواند دستاوردهای این محکمه را که مدیون دههمی

المللی  ها بر عملکرد دیوان بینببرد. هدف این مقاله بررسی نقش اخبار جعلی و دروغین منتشر شده در رسانه
کیفری با تأکید بر پرونده دولت کنیا در این دیوان است. نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که 

المللی کیفری تأثیرگذار باشد و آیا  تواند بر عملکرد دیوان بینت جعلی توسط آنها میها و نشر اطالعاآیا رسانه
المللی کیفری  های منتشر کننده اطالعات جعلی بر عملکرد دیوان بینراهکارهایی برای خنثی نمودن نقش رسانه

اسنادی  -ایکتابخانه، عاتآوری اطالتحلیلی و شیوه جمع -توصیفی، وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق در این مقاله
تواند بر عملکرد دیوان کیفری ها میدهد که انتشار اخبار جعلی توسط رسانههای این پژوهش نشان میاست. یافته

تواند نقش اخبار جعلی ای باز و شفافی اتخاذ کند میالمللی تأثیر منفی داشته باشد ولی اگر دیوان سیاست رسانهبین
المللی شود. در نهایت هم ی کند و مانع کاهش اعتبار خود نزد افکار عمومی بینرا بر عملکرد خود خنث

 مرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ارائه شده است.  های برونهایی برای رسانهپیشنهاد
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 مقدمه
دانان برای ایجاد ساختاری  ها تالش و پیگیری حقوق المللی کیفری به سال تأسیس دیوان بین

کار خود را  2002. این دیوان که از سال پوشاندالمللی جامه عمل  کاران بین جهت محاکمه جنایت
وجود  در قالب کنفرانس رم پا به عرصه 199۸ها در سال بر اساس توافق دولت، رسماً آغاز نمود

المللی یوگسالوی سابق و رواندا است  شکل ارتقاء یافته محاکم کیفری بین، گذاشت. این دیوان
میالدی  90های محدود جغرافیایی و زمانی در دهه که به عنوان محاکم اختصاصی با صالحیت

طی ، توسط شورای امنیت و متعاقب صدور یک قطعنامه پا به عرصه وجود گذاشتند. دیوان مذکور
های متعددی رسیدگی کرده و احکام محکومیت سال فعالیت خود به پرونده 20زدیک به ن

المللی  المللی صادر کرده است. صدور چندین حکم جلب بین کاران بین مختلفی را برای جنایت
جنایت علیه ، جنایت جنگی، کشی برای متهمین به ارتکاب جنایات تحت صالحیت دیوان )نسل

مثل عمر البشیر و معمر  رخی از آنها مقامات در حال فعالیت کشورها )بشریت و تجاوز( که ب
ها رأی نهایی از جمله دستاوردهای  اند و صدور دهقذافی( و برخی مقامات کنار رفته کشورها بوده

 این دیوان بوده است.
تر ها در زندگی مردم جهان روز به روز پررنگنقش رسانه، از سوی دیگر با گسترش فناوری

تلویزیون و سینما هستند که امروزه با ایجاد و ، رادیو، های اصلی شامل مطبوعاتشود. رسانهمی
های اجتماعی را هم بایستی به این مجموعه ها و شبکهوبالگ، هاوب سایت، گسترش اینترنت

ها بر افزایش دانش عمومی مردم درباره وقایع و تحوالت جهانی اضافه کرد. تأثیر گسترش رسانه
قضایی و سیاسی رخ داده در قالب سازمان ملل متحد و ، ر قابل انکار است. تحوالت حقوقیغی

ها مردم جهان با روند المللی نیز از این روند مستثنا نیست. در اثر تالش رسانه مراجع قضایی بین
تواند حس می، شوند. این موضوعهای آنها آشنا میالمللی و رسیدگی ایجاد محاکم قضایی بین

به آشنا شدن آنها با حقوق خود در سطح جهانی بیانجامد و ، گری را در آنها افزایش داده طالبهم
المللی کاران بین این برداشت و امیدواری را در ذهن آنها ایجاد کند که برخالف گذشته جنایت

کب المللی مرت توانند از اجرای عدالت فرار کنند و با آرامش کامل و در پناه مصونیت بیننمی
ای که در زمان نگارش این مقاله در محکومیت جنگ روسیه المللی شوند. موج رسانه جنایات بین

و اوکراین و تقبیح حمله به غیر نظامیان و فشار برای محاکمه عامالن جنایات جنگی متعلق به 
 کننده این مطلب است.  تصدیق، هر دو سوی درگیری به راه افتاده است
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مرزی صدا  های برونالمللی از جمله رسانه های بینها خصوصاً رسانهسانهرغم تأثیر مثبت ر علی
المللی کیفری و  و سیمای جمهوری اسالمی ایران در آشنایی مردم با حقوق خود در قالب حقوق بین

-نقش بالقوه برخی از رسانه، (ICC)المللی کیفری  المللی کیفری و خصوصاً دیوان بین محاکم بین

المللی در تخریب همین محاکم قضایی و گسترش تبلیغات علیه این  چنین بینهای مجازی و هم
نمایی عملکرد  توانند با سیاهالمللی می های بینبه نحوی که رسانه ؛محاکم غیر قابل انکار است

تصویری منفی از آنها ارائه دهند که به جای افزایش نقش مثبت این ، المللی کیفری محاکم بین
اهمیت و بعضاً مضرّ نشان دهند. نشر ناآگاهانه  نقش این مراجع را کم، مردم جهانمراجع در میان 

تواند تمام عملکرد مثبت مراجع اطالعات نادرست و بعضاً آگاهانه اطالعات غلط و مخرّب می
 دار کند و روند رسیدگی در این مراجع را مختل نماید. المللی را خدشه قضایی بین

ها و نشر دنبال آن است که به این سؤاالت پاسخ دهد که آیا رسانه هدر این مقاله نگارنده ب
المللی کیفری تأثیرگذار باشد و آیا  تواند بر عملکرد دیوان بیناطالعات جعلی توسط آنها می

های منتشر کننده اطالعات جعلی بر عملکرد دیوان راهکارهایی برای خنثی نمودن نقش رسانه
آوری تحلیلی و جمع -روش توصیفیبا د یا خیر؟ در این مقاله المللی کیفری وجود دار بین

اسنادی و با بررسی مورد کشور کنیا سعی در پاسخ به سؤاالت  -ایاطالعات از طریق کتابخانه
 مطرح شده در این مقاله خواهیم کرد. 

 پیشینه پژوهش
ای  ریباً منبع و نوشتهالمللی کیفری تق ها بر عملکرد دیوان بیندر موضوع نقش اخبار جعلی رسانه

اند که در زبان فارسی وجود ندارد اما در زبان انگلیسی چند مقاله به حواشی این موضوع پرداخته
 نویسنده از آنها در نگارش این مقاله بهره گرفته است. 

به  2«المللی کیفری جنگ تبلیغاتی در مورد دیوان بین»ای با عنوان در مقاله 1سارا ال اوچس
پردازد و راهکارهایی برای افزایش المللی کیفری می غات در عملکرد دیوان بیننقش تبلی

و یان  4و جیوف دنسی 3دهد. ایمون آالیوآفرینی این دیوان در سطح افکار عمومی ارائه می نقش
های پس از جنگ در  شرحی بر اولویت: عدالت قصاص یا جبران»ای با عنوان در مقاله 5داتون

                                                 
1. Sara L. Ochs 
2. Propaganda Warfare on the International Criminal Court 

3. Eamon Aloyo 

4. Geoff Dancy 

5. Yvonne Dutton 
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المللی پس از دوران  به نشر اکاذیب در کنیا به نفع هیأت حاکمه و علیه عدالت بین 1«کنیا
ای با هم در مقاله 3و بوچانان کالرک 2های این کشور پرداخته است. روریسانگ لکالیک خشونت
به تحلیل جایگاه دیوان  4«سندی از کنیا: المللی کیفری در آفریقا حمایت از دیوان بین»عنوان 

ها را چندان مورد های کنیا پرداخته است اما نقش رسانهلی کیفری بعد از طرح پروندهالمل بین
دهد و بیشتر به نقش دولت و هیأت حاکمه کنیا در خصوص ورود دیوان به توجه قرار نمی

ای  در مقاله 5پردازد. استفانی کانزهای دیوان در این خصوص میهای این کشور و واکنشپرونده
ها و  به نقش وبالگ 6«های اجتماعیالمللی کیفری و نقش رسانه های دیوان بینیوهش»با عنوان 

پردازد. ال المللی کیفری می ها در تبلیغ یا سوء تبلیغ برای دیوان بینهای اینترنتی و روزنامه سایت
و ریشه : المللی کیفری در کنیا های دیوان بینپرونده»ای با عنوان در مقاله 7موتونی وانیکی

المللی کیفری در  های کنیایی بر عملکرد دیوان بیناهتمام خود را بر تأثیر عملکرد رسانه ۸«تأثیر
مقابله با سرافکندگی »ای با عنوان هم در مقاله 9گذارد. گوفری لوگانوهای این کشور میپرونده

به انتقاد از  10«کنیادرسی از : عنوان استعمار نو المللی کیفری به ناشی از مداخله در کار دیوان بین
ها در تخریب موضع دیوان را المللی کیفری به پرونده کنیا پرداخته و نقش رسانه ورود دیوان بین

 تحلیل و بررسی نموده است. 
دلیل سال انتشار آنها به بحث جنگ روسیه و  در هیچ کدام از منابع ذکر شده در باال به

المللی کیفری مورد بررسی قرار  ارتقای موضع دیوان بینها در اوکراین اشاره نشده و نقش رسانه
توانند ایفاء نمایند مورد ها بر فلج کردن فعالیت دیوان مینگرفته و تأثیری که اخبار جعلی رسانه
 : های این پژوهش در موارد زیر استنوآوری، توجه نویسندگان قرار نگرفته است. لذا

 المللی کیفری ه دیوان بینالف. توجه به مباحث جدید جهانی در حوز
المللی  ها بر کاهش اعتماد افکار عمومی جهانی درباره دیوان بینب. تبیین نقش اخبار جعلی رسانه

 کیفری

                                                 
1. Retributive or reparative justice? Explaining post-conflict preferences in Kenya 
2. Lekalake Rorisang  
3. Buchanan-Clarke Stephen 
4. Support for the International Criminal Court in Africa: Evidence from Kenya 
5. Stefanie Kunze 
6. Methods of the International Criminal Court and the Role of Social Media 
7. L. Muthoni Wanyeki 
8. The International Criminal Court’s cases in Kenya: origin and impact 
9. Geoffrey Lugano 
10.Counter-Shaming the International Criminal Court’s Intervention as Neo-colonial: Lessons 
from Kenya 
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عنوان ملجأ  المللی کیفری به ها در افزایش اعتبار و مشروعیت دیوان بینج. تبیین نقش رسانه
 المللی قربانیان جنایات بین

مرزی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در ایجاد نگرش  برون هاید. تبیین نقش رسانه
 المللی کیفری  ها درباره دیوان بینمبتنی بر حقیقت در مخاطبان این رسانه

 چارچوب نظری و مفاهیم پژوهش
های بسیاری  به امضای دولت 199۸المللی کیفری که بر مبنای اساسنامه رم در سال  دیوان بین

بایستی عنوان عضو خود پذیرفته است. به این اعضا  دولت را به 123امروزه ، رسیده است
اند اما موردی خاص را در صالحیت دیوان قرار هایی که به عضویت این دیوان در نیامده دولت
جنایات موضوع صالحیت دیوان را شامل  2014اند افزود. مثل اوکراین که در سال داده
، علیه بشریت و تجاوز که در این کشور ارتکاب یافته باشندجنایت ، جنایت جنگی، کشی نسل

، . لذا(Schabas, 2015: 688)برای مدتی نامشخص در صالحیت این دیوان قرار داده است 
روسیه و اوکراین نیز تحت صالحیت  2022جنایات احتمالی ارتکابی در این منطقه طی جنگ 

هایی را که های دیوان بایستی دولت فعالیتهای درگیر در گیرد. به دولتاین دیوان قرار می
هم افزود بدون آنکه الزم باشد این ، شودپرونده آنها توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع می

موضوع ، عضویت سودان در این دیوان رغم عدم مانند آنکه علی ؛ها عضو دیوان باشنددولت
 ,S. C. Res. 1593)یوان ارجاع گردید توسط شورای امنیت به این د 1جنایات ارتکابی در دارفور

2005: para. 6) المللی برای عمرحسن البشیر رییس  و این منجر به صدور حکم جلب بین
با محاکمه  2022آوریل  5جمهور وقت این کشور شد. اولین محاکمه مرتبط با این پرونده در 

اتهام در مورد  31در دارفور با  2علی محمد علی عبد الرحمان رهبر سابق شبه نظامیان جنجوید
 (. icc-cpi.int, 2022جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت آغاز شد )

عضویت در دیوان برای اجرای اساسنامه آن ضروری است. به نحوی که مطابق ، با وجود این
 اساسنامه صرفاً جنایات ارتکابی در خاک هر کدام از دول عضو و یا جنایات ارتکابی توسط اتباع

                                                 
و « بخش سودان ارتش آزادی»های  محل جنگ و نزاع میان گروه 2003ای از سودان است که از سال  منطقه، دارفور .1

پوستان بدست اعراب ساکن این منطقه بودند از یکسو و  که مدعی نقض حقوق سیاه« و برابریجنبش عدالت »طلبان  جدایی
که وابسته به دولت مرکزی سودان بودند از سوی دیگر بوده و در نتیجه آن هزاران انسان « جنجاوید»شبه نظامیان موسوم به 

 فجایع فراوانی بوده است.اند و این منطقه از آن زمان شاهد های جدی دیده کشته شده و یا آسیب

2. Janjaweed 
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گیرد. اما واقعیت آن است کدام از دول عضو در چارچوب صالحیت رسیدگی این دیوان قرار میهر
المللی در رسیدگی به جرائم  رغم صالحیت موضوعی گسترده این مرجع قضایی بینکه علی

همچنان کشورهایی که ، کشی و جنایت جنگی نسل، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح
مانند  ؛اندهای این دیوان باشد به عضویت آن در نیامدهنست کانون رسیدگیتوااقدامات آنها می

ایاالت متحده که شاهد حضور گسترده نیروهایش در عراق و افغانستان از زمان تأسیس این 
المللی تحت صالحیت دیوان  دیوان هستیم و مباحث فراوانی در خصوص ارتکاب جنایات بین

ر کشورهای مزبور مطرح است و دیگری رژیم اسرائیل است. توسط نیروهای نظامی این دولت د
دلیل عضویت فلسطین در دیوان وجود دارد و  هر چند امکان طرح پرونده علیه اتباع این رژیم به

ای را برای انجام تحقیقات در خصوص اعمال اتباع این رژیم در اکنون نیز دیوان پرونده هم
  های اشغالی فلسطین گشوده است.سرزمین

المللی مواجه است که حضور  عضویت برخی از بازیگران بین از یکسو این دیوان با عدم، لذا 
المللی تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر این دیوان فاقد نیروی  توانست در تحقق عدالت بینآنها می

پلیس قضایی و اجرایی است و اجرای دستورات این دیوان مبنی بر جلب متهمین و یا دعوت 
-Ochs, 2021: 581)ها برای همکاری با این نهاد دارد د صرفاً بستگی به عالقه دولتشهو

المللی کیفری و حفظ آن الزمه تداوم فعالیت آن است و  . از این رو مشروعیت دیوان بین(582
-هایش آشناتر باشد و نگاه مثبتالمللی با عملکرد این دیوان و فعالیت هر چه افکار عمومی بین

ها به همکاری با آن بیشتر خواهد بود و چه بسا هدایت مثبت افکار ه باشد گرایش دولتتری داشت
های عضو این دیوان های این نهاد قضایی بتواند منجر به افزایش دولتعمومی درباره فعالیت

های اجتماعی و نشر ها و شبکهگردد. الزمه ایجاد و تداوم چنین رویکردی فعالیت مثبت رسانه
درست و امیدوار کننده از فعالیت این دیوان است. انتشار اطالعات غلط و گاه مخرب اطالعات 

جهانی را در خصوص این نهاد قضایی بدبین کند و مانع  تواند افکار عمومیها میتوسط رسانه
 گسترش عملکرد آن شود. 

و اطالعات غلط اطالعاتی است که صرفاً نادرست است اما با هدف آسیب رساندن ایجاد 
های مانند بسیاری از شایعاتی که میان مردم بدون قصد خاصی در شبکه؛ اندمنتشر نشده

شوند. اطالعات مخرب اطالعاتی هستند که نادرست هستند اما هدف از اجتماعی منتشر می
المللی  ها و نهادهای اجتماعی و در این مقاله دیوان بینگروه، انتشار آنها آسیب زدن به افراد
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در ادامه به نقش اینگونه اطالعات در روند  .(Benkler and Others, 2018: 36)ت کیفری اس
 المللی کیفری خواهیم پرداخت.  کار دیوان بین

 المللی کیفری های مربوط به کنیا در دیوان بینطرح پرونده
است آمیز پس از انتخابات ری المللی کیفری و کشور کنیا به وقایع خشونت ارتباط میان دیوان بین

گردد. طی تعقیب متهمان در مراجع داخلی آن باز می این کشور و عدم 2007جمهوری سال 
هم تداوم داشت بیش از  200۸که تا فوریه  2007های رخ داده پس از انتخابات دسامبر خشونت

نفر  3500حدود ، مورد تجاوز و خشونت جنسی صورت گرفت 900بیش از ، هزار نفر کشته شدند
های خود شدند هزار نفر هم مجبور به ترک اجباری خانه 350ح شدند و نزدیک به به شدت مجرو

icc-cpi.int, 2 June 2022) این وقایع که موجب خشم و اندوه فراوان مردم کنیا شد دولت .)
ها یک کمیسیون تحقیق تشکیل دهد. این این کشور را بر آن داشت که در مورد این خشونت

هایی را برای رسیدن به عدالت مطرح کرد که خود توصیه 200۸سال  کمیسیون در گزارش اکتبر
بازجویان و کارمندان کنیایی و ، یکی از آنها تشکیل یک دادگاه ویژه ترکیبی مرکب از قضات

ای های مذکور بود. علت طرح ایجاد چنین نوع محکمهالمللی برای تعقیب متهمان خشونت بین
طرفی و استقالل قضات در دستگاه قضایی کنیا اتفاق نظر جود بیو آن بود که تقریباً در مورد عدم

وجود داشت. پیشنهاد تشکیل این محکمه ترکیبی به تأیید رئیس جمهور و نخست وزیر این 
 کشور هم رسید. 

المللی کیفری از همان اوایل تشکیل بوده است و قبل از آنکه پرونده این  کنیا عضو دیوان بین
دنبال دعوت نهادهای جامعه مدنی و حقوق  رجاع شود دفتر دادستانی بهکشور به این دیوان ا
های دیپلماتیک در خصوص طرح این موضوع در دیوان اظهار تمایل کرده بشری و برخی هیأت

المللی  هیچ صدای مخالفی برای طرح موضوع کنیا در دیوان بین (Wanyeki, 2012: 8). بود
حتی کسانی که از ، دانستندراه رسیدن به عدالت واقعی میکیفری وجود نداشت و همه آن را تنها 

کردند. به گفته یکی از فعاالن تشکیل یک محکمه داخلی ترکیبی در این خصوص حمایت می
مداران کنیایی نه در آن  المللی کیفری اولین نهادی است که سیاست حقوق بشری کنیا دیوان بین

دید نمایند و نهادی است که کانون امید بسیاری از نه بُکشند و نه ته، توانند رشوه بدهندمی
 .(Human Rights Watch, 2011: 15)قربانیان برای رسیدن به عدالت است 

 200۸و  2007تصویب تشکیل محکمه داخلی ترکیبی برای رسیدگی به وقایع سال  با عدم
ده فراهم شد و کمیسیون المللی کیفری به این پرون زمینه برای ورود دیوان بین، توسط پارلمان کنیا
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ها را به دادستان دیوان یعنی اسناد و مدارک و فهرست متهمان خشونت، تحقیق مورد اشاره در باال
شعبه  2010(. در ماه مارس سال (icc-cpi.int, 18 May 2022تحویل داد 1لوئیس مورنو اوکامپو

کنیا موافقت کرد و کار آغاز مقدماتی دیوان با درخواست دادستان برای شروع تحقیقات در پرونده 
در مورد جنایت علیه ، . از این رو دادستان(Situation in the Republic of Kenya, 2010)شد 

تجاوز جنسی و سایر اعمال ، شکنجه، تبعید یا انتقال اجباری مردم، بشریت در کنیا در قالب قتل
 را شروع کرد.تحقیقات ، انسانی انجام گرفته در دوران بعد از انتخابات غیر

کرد دولت کنیا زمانی که موضوع در دستور کار دادستانی دیوان قرار گرفت از این اقدام حمایت 
زمانی که دادستان دیوان ، رغم حمایت اولیه دولت کنیا و حتی قول همکاری با دیوان را هم داد. علی

شدت  ها بهع در رسانهعنوان متهمان پرونده کنیا نمود و این موضو اقدام به معرفی شش نفر به
این دولت دیگر با دادستانی همکاری خود را ادامه نداد. بر حسب تقاضای دادستان در ، انعکاس یافت

های کنیا احضاریه صادر کرد. در میان شعبه مقدماتی برای هر شش نفر متهم پرونده 2011سال 
پسر اولین رئیس جمهور کنیا  2نیاتاکرد. یکی از آنها اوهورو کمتهمان نام دو نفر بسیار خودنمایی می

نماینده پارلمان  3بود که سمت معاون نخست وزیر و وزیر دارایی را هم داشت و دیگری ویلیام روتو
ها در قالب (. اتهام کنیاتا حمایت سازمان یافته از خشونت(icc-cpi.int, 2 Jun 2022کنیا بود

تجاوز ، تبعید یا انتقال اجباری، بودند از قتلارتکاب جنایت علیه بشریت بود که مصادیق آن عبارت 
مستقیم سه اتهام جنایت  عنوان مرتکب غیر انسانی. روتو هم به آزار و اذیت و سایر اعمال غیر، جنسی

دلیل دخالت در سازماندهی و  تبعید یا انتقال اجباری و آزار و شکنجه به، علیه بشریت در قالب قتل
کنیا تحت پیگرد  5از درّه ریفت 4راج اجباری حامیان کیکویوحمایت از یک طرح مشترک برای اخ

 .(Human Rights Watch, 2011: 17)قرار گرفته بود 
المللی کیفری در حدّ باالیی بود به نحوی که  حمایت مردم و افکار عمومی کنیا از دیوان بین

درصد مردم کنیا از دخالت دیوان  6۸انجام شد بیش از  2010مطابق یک نظرسنجی که در اکتبر 

                                                 
1. Luis Moreno Ocampo 

2. Uhuru Kenyatta 

3. William Ruto 

4. Kikuyu 
بزرگترین گروه قومی کنیا و ، کیکویو یک گروه قومی ساکن در مناطق مرکزی کنیاست. این گروه که از نژاد بانتو هستند

هایی از مندی برای کوچ اجباری بخش اقدامات نظام 2006ند. از سال دهدرصد جمعیت این کشور را تشکیل می 17نزدیک به 
 این گروه از دره ریفت کنیا )دره بزرگی که از شمال تا جنوب این کشور کشیده شده است( صورت گرفت.

5. Rift valley 
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 Lekalake and)کردند های پس از انتخابات حمایت میدر تحقیق و پیگرد خشونت

Buchanan-Clarke, 2013: 7)  رضایت اولیه از کار دیوان دوام چندانی نیاورد و برخی .
های قضایی دیوان المللی موجب ایجاد اخالل در تعقیب ای و بینمنطقه، اقدامات در سطح داخلی

دولت کنیا نیز حمایت اولیه خود را از دیوان کنار گذاشت و با دیوان وارد نبرد و ، شد. در این زمان
ای گسترده که در های رسانه. در ادامه راه به واسطه فعالیت(Wanyeki, 2012: 15)منازعه شد 

، زیر به آنها خواهیم پرداخت در روند تحقیقات دیوان اختالل ایجاد شد و در اخذ شهادت از شهود
 های متعددی به عمل آمد. ها و کارشکنی دخالت

 المللی کیفری بین ای برای ایجاد اختالل در کار دیوانهای رسانهپردازی دروغ
عالوه بر اقدامات مختلف حقوقی و سیاسی صورت گرفته از سوی دولت کنیا برای ایجاد ممانعت 

این دولت برای رسیدن به هدف خود شروع به ، المللی کیفری در کار تحقیقات توسط دیوان بین
زار دولت کنیا برای مهمترین اب، های اجتماعی کرد. این اقدامها و شبکهاستفاده گسترده از رسانه

کرد روایت هر پرونده را به آن صورت ایجاد اختالل در روند کار دیوان بود. دولت کنیا تالش می
: در جایی نوشته است 1نویسان روزنامه ساندی نیشن خواهد ارائه کند. یکی از مقالهکه خود می

رویکرد دولت کنیاتا )رییس جمهور کنیا( این بود که محاکمه را در هر جایی به جز در دادگاه »
کند که مقامات دولت در . او اضافه می(Rukooko and Silverman, 2019: 92)« برگزار کند

کردند که دیوان و افراد های اجتماعی ایجاد کرده بودند تالش میپوشش کارزارهایی که در شبکه
کردند تا جایی که ممکن است ها در دیوان حمایت میو نهادهای مدنی را که از طرح پروندهعض

دیوان از آغاز ورود خود به پرونده کنیا با طوفانی از تبلیغات و ، . لذا(Ibid)اعتبار نمایند بدنام و بی
، دیوانهای روزهای اول از عملکرد رغم حمایت ای مواجه گردید. علیهای رسانهگیری موضع

شدت افزایش یافته و اصحاب  های اجتماعی بهها و شبکهها توسط رسانهپردازی تبلیغات و دروغ
ها رسانه از طرح هر مطلبی که بتواند باعث ایجاد اختالل در کار رسیدگی دیوان به این پرونده

 .(Wanyeki. 2012: 18)شود فروگذار نبودند 
به نحوی  ؛تمام مراحل دادرسی را متأثر نموده بود گردش اطالعات دروغ در میان جامعه کنیا

دانستند  کنند که در آن نمیایطی توصیف مینگاران شرایط آن زمان را شر که برخی از روزنامه
هایی نگاران به تالش . در حقیقت اشاره این روزنامه(Ibid: 19)چگونه باید گزارش تهیه کنند 

                                                 
1. Sunday Nation newspaper 
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سازی هویت شاهدان  اطالعات کذب برای آشکاراست که با حمایت دولت کنیا از طریق نشر 
گرفت و در نهایت هم هویت یکی از این شهود افشا شد پرونده و معرفی آنها به مردم صورت می

(Ibid)ها برای انحراف روند دادگاه و ایجاد ترس و واهمه در شهود از طریق افشای . تالش
گرفت بلکه  ا و رادیو و تلویزیون صورت میهههایی مثل روزنامهویت آنها نه تنها از طریق رسانه

شد. مخاطب این های شخصی که تعداد آنها در کنیا کم هم نبود تقویت میاز طریق وبالگ
انگیزی هر  ها هر فردی بود که به اینترنت دسترسی داشت و با ارائه هر اطالعات هیجانوبالگ

 شد. یها اضافه مچند دروغ هر روز به تعداد مخاطبان این وبالگ
ها و یل شده بود و از رسانهالمللی کیفری در کنیا تشک در کمپینی که علیه دیوان بین

گرفت این ادعا مطرح شده بود که های اجتماعی برای اختالل در روند کار دیوان بهره می شبکه
اند و توسط دادستانی دیوان شاهدان حاضر شده در مراحل تحقیقات همگی جعلی و ساختگی بوده

. از جمله دیگر مسائل (Rukooko and Silverman, 2019: 95)اند ایت شده و تعلیم دیدههد
برد و با پرداخت پول به آنها سعی در نگاران را به اروپا می مطرح شده این بود که دیوان روزنامه

هدایت آنها در پوشش کارهای دیوان به طریق نادرست دارد. هدف این جنگ تبلیغاتی کاهش 
مردم از دیوان و تخریب چهره و موقعیت آن در حدّ یک نهاد قضایی ضدآفریقایی بود و حمایت 

تنها ، انجام شد 2013ها این شد که مطابق یک نظرسنجی که در کنیا در سال نتیجه این تالش
 .(Maliti, 2013: 2)کردند درصد از پاسخ دهندگان از روند کار دیوان حمایت می 39

دلیل  ادستان دیوان در خصوص پرونده کنیا اظهار داشت که بهدومین د 1فاتو بنسودا
نتیجه ماند. او ادامه داد تحقیقات او در این پرونده بی، های اجتماعیهای گسترده شبکهکارشکنی

های تشکیل شده در تالش برای افشای هویت شهود مخفی و ایجاد رعب و که اقدام کمپین
حقیقات را با مانع جدی مواجه ساخته بود. اقدامات وحشت و تهدید شاهدان احتمالی روند ت

صورت گرفته توسط اعضای دولت کنیا هم میزانی از مداخله در کار شهود را ایجاد کرد که 
در نهایت این  (icc-cip.int, 30 May 2022)سابقه توصیف نموده است. دادستان آن را بی

ید اتهامات مطرح شده علیه شش متهم را اقدامات منجر به این شد که دفتر دادستانی مجبور گرد
ها نهپس بگیرد و این به معنای شکست دیوان از طریق خرابکاری در روند تحقیقات به وسیله رسا

هر چند در ظاهر دولت کنیا با ، های گسترده در آنها بودپردازی های اجتماعی و دروغو شبکه
 . (Ochs, 2021: 598)کرد دیوان همکاری می

                                                 
1. Fatou Bensouda 
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، شودها انجام میها گاه رأساً با تصمیم خود رسانهو اطالعات دروغ توسط رسانه نشر اخبار
پذیرد و گاه این کار با به های غیردموکراتیک صورت میها در حکومتگاه به دستور دولت

پذیرد. در خصوص این ها در قبال پول و یا استخدام خبرنگاران وابسته صورت میکارگیری رسانه
کنیا اقدام به انعقاد قرارداد با یک شرکت روابط عمومی مقیم در انگلستان کرده بود دولت ، پرونده

تا این شرکت به ترسیم ماهیت ضعیف و معیوب پرونده دیوان علیه متهمین وابسته به دولت 
. در اقدامی دیگر یک روزنامه که مالکش ارتباط (Aloyo and Others, 2022: 8)کمک کند 

شت موضع هیأت تحریریه خود را به سمتی سوق داد که موارد منفی در جریان نزدیکی با کنیاتا دا
های . کمپین(Ibid)رسیدگی به اتهام وی را مخفی کند و اقدامات دیوان را زیر سؤال ببرد 

اتهامات علیه کنیاتا و سایر ، تشکیل شده علیه دیوان در کنیا ضمن حمایت ظاهری از مردم
ستیز از دیوان در میان افکار عمومی کنیا  دانسته و ماهیتی آفریقامتهمان را کارشکنی دیوان 

کذب بود ، های ضددیوان و پخش اطالعاتها انتشار پیام کمپینساختند. رویکرد بسیاری از رسانه
(Geoffrey, 2017: 14) کنیا نیز تحت تأثیر  2013. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال

پرسی در خصوص دیوان  انتخابات به یک همه  ار گرفت و اساساًهای کنیا در دیوان قرپرونده
نگاران کنیایی ضمن اظهار تأسف از چاپ کلمه به کلمه  . یکی از روزنامه(Ibid)تبدیل شد 

اند ها تبدیل به بلندگوهایی شدهها اظهار داشت که روزنامهدیوان در روزنامه اظهارات کمپین ضد
کند ها را متهم می. او رسانه(Ochs, 2021: 600)نویسند می شنوند راکه بدون تفکر آنچه می

اند و مسئولیت خود را برای دیوان گرایش پیدا کرده سمت دولت و مواضع ضد شدت به که به
 .(Ibid)اند طرفانه واقعیات و ارائه آنها به مخاطب فراموش کردهبررسی بی

 المللی کیفری بینتأثیر اطالعات دروغ و مخرب بر عملکرد دیوان 
های مطروحه دولت کنیا در دیوان های اجتماعی در خصوص پروندهها و شبکهعملکرد رسانه

المللی کیفری نمونه بارزی از تأثیر اطالعات دروغ و مخرب بر اجرای عدالت در جامعه  بین
یدگی به توانند یک مرجع قضایی قوی و کارا را در رساطالعاتی که می ؛المللی امروز است بین

اطالعاتی هستند که مراجع منتشر کننده آن که در ، هایش فلج کنند. اطالعات دروغپرونده
بسیاری موارد مردم معمولی هستند از نادرست بودن آنها اطالع ندارند و قصدی هم برای نشر 

اطالعات دروغی هستند که به قصد تخریب یک ، اند. اما اطالعات مخرباطالعات مزبور نداشته
دار هستند اما  ای هدفشوند و انتشار دهنده اولیه آن مراجع رسانهخص و یا نهاد منتشر میش

ممکن است در ادامه توسط مردم معمولی هم نشر داده شوند بدون آنکه اطالعی از قصد 
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نگاران  در این حالت روزنامه. (Kunze, 2014: 31)کننده آن اطالعات داشته باشند  ایجاد
شوند و این اخبار دروغ و شان کنار گذاشته می طرفانههای بیگیری واسطه موضع بهای اغلب  حرفه

 . (Ochs, 2021: 623)مخرب هستند که مشتریان زیادی برای خواندن و شنیدن دارند 
به طور کلی سه انگیزه اصلی برای ایجاد محتوای دروغ و گم راه کننده توسط برخی 

اجتماعی و یا ، مالی، طالعات مخرب گاه به دالیل سیاسینخست اینکه ا: ها وجود داردرسانه
خواهد در روند انتخابات کشوری دیگر شوند. مثل زمانی که یک دولت میروانی منتشر می

رقبای نامزد مورد حمایتش را از ، مداخله کند و با استفاده از انتشار اطالعات دروغ و مخرب
ای صورت های کنیا با چنین انگیزهسانهگردونه خارج نماید. نشر اطالعات کذب توسط ر

تواند تمایل به برهم زدن آرامش و ایجاد پذیرفت. انگیزه دوم از انتشار چنین نوع اطالعاتی می
بوک و دعوت از مردم  مانند خلق یک رویداد ساختگی در فیس ؛نظمی در سطح جامعه باشدبی

د یک عامل روحی و روانی در فرد توانها. دلیل سوم هم میبرای اعتراض به آن در خیابان
منتشر کننده باشد به نحوی که تمایل به مطرح کردن خود و یا کسب یک هویت خاص برای 

. در جوامع امروزی معموالً روند انتشار اطالعات مخرب از (Kunze, 2014: 34)خود باشد 
اطالعات آنها را باز ها هم گاه بدون توجه به منبع شود و رسانههای اجتماعی آغاز میشبکه

نمایند. این همان چیزی است که ایجادکنندگان این گونه کنند و در جامعه پخش مینشر می
 اند. دنبال آن بوده اطالعات به

های اجتماعی اظهارات یک شاهد جعلی در رسانه 2020های کنیا طی نوامبر در همین پرونده
-های کنیا رشوه میبه شهود پرونده 1ائل گچروشد وکیلی به نام پمنتشر شد که در آن ادعا می

. این سند جعلی توسط (Lekalake and Buchanan, 2013: 14)داده تا شهادت دروغ بدهند 
. بعد از انتشار این خبر (Ibid)منتشر شد  2های کنیا از جمله برنامه خبری معروف اُپرانیوزرسانه
کرد که در آن چندین خبرنگار زبده به  ای را منتشرمقاله 3آژانس خبری فرانس پرس، جعلی

المللی کیفری و دیگر اسناد  تحلیل این خبر پرداختند و اعالم کردند با توجه به اسناد دیوان بین
های . با وجود آنکه تعداد آژانس(Ibid: 15)تواند صحت داشته باشد موجود چنین خبری نمی
طح جهان در چند سال اخیر افزایش زیادی کنند در سآزمایی اخبار می خبری که اقدام به راستی

 :Ochs, 2021)شوند ها منتشر میبا این حال همچنان اطالعات مخرب در رسانه، یافته است

                                                 
1. Paul Gicheru 

2. Opera News 

3. Agence France Press (AFP) 
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چنان شک و تردید در میان مردم درباره صحت و سقم اطالعات و  آن، . در چنین فضایی(624
 گردد. آنها مشکل مییابد که حتی پذیرش اطالعات درست نیز برای اخبار گسترش می

واقعیت آن است که رشد فناوری منجر به افزایش امکان انتشار اطالعات دروغ شده چرا که 
صورت خودکار فراهم شده  با استفاده از فناوری هوش مصنوعی امکان تولید محتواهای جدید به

بدیل خطر ت، آزمایی آن هم بسیار سخت خواهد بود. در چنین محیطی است که امکان راستی
شدن اصحاب رسانه به انتشار دهندگان ناآگاه اخبار جعلی وجود دارد. هر چه روند ایجاد و 
گسترش اخبار جعلی و اطالعات نادرست شدت یابد روند رسیدگی در محاکم از جمله دیوان 

المللی هم  گیرد و این مشکلی است که بازیگران بینالمللی کیفری بیشتر تحت تأثیر قرار می بین
 . (Verburggen, 2017: 12)اند د آن را به رسمیت شناختهوجو

تر نیز کنند بلکه گستردهه میتر جلوهای عمیق نه تنها واقعیتقلب، با پیشرفت فناوری
ها و یا گردند. محتوای اطالعات جعلی و مخرب که در حال حاضر محدود به جعل در عکس می

، ای ویدئویی هم در حال سرایت است. این امرکم به محتواه شود کمنگارش مقاالت نادرست می
های دیوان به وجود آورد زیرا تشخیص تصاویر و های بزرگی را در روند رسیدگیتواند چالشمی

. به (Ibid: 15)های دستکاری شده از واقعی در مقیاس بزرگ بسیار دشوارتر خواهد بود فیلم
تواند منجر به ین نوع اطالعاتی میبازجویان و وکال به وسیله چن، اشتباه افتادن قضات

های نادرست شود و این منجر به تضعیف اعتماد به فرایندهای قضایی ها و یا برائتمحکومیت
 .(Koenig, 2019: 251)شود المللی می بین

های سنتی به واسطه تولید و یا نشر اطالعات مخرب توسط رسانه حتی اگر امیدوار به عدم
های اجتماعی و امکان امروزه با گسترش شبکه، القی رسانه هم باشیمتعهد آنها به منشور اخ

تولید و نشر محتوا توسط هر فردی که صرفاً به اینترنت دسترسی دارد وفاداری به منشورهای 
تواند داشته باشد و همین موضوع اخالقی رسانه نیز تأثیر چندانی در روند نشر اطالعات مزبور نمی

هماهنگ کننده  1المللی را با چالش روبرو کند. ماریا کامارا دهای قضایی بینتواند روند کار نهامی
ما با »های کنیا اظهار داشت که المللی کیفری در زمان رسیدگی به پرونده امور دیوان بین

باشیم. اما سؤاالت و مباحثات زیادی مشکالتی مواجه هستیم که درصدد پاسخگویی به آنها می
های اجتماعی مطرح شده است که ما برای حفظ امنیت شاهدان خود انهدر مورد دیوان در رس

 .(Wanyeki, 2012: 25)« توانیم با ارائه اطالعاتی به این سؤاالت و ابهامات پاسخ دهیمنمی

                                                 
1. Maria Kamara 
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دیوان هم نیاز دارد که ، برای مقابله با دشمن باید امکاناتی مشابه دشمن داشت. از این رو
خصوصاً در  ؛برای تشخیص اطالعات درست از نادرست تقویت کند های خود راابزارها و مهارت

اعتمادی عمومی به دیوان افزایش یافته و آید که میزان بیمواردی که این احساس به وجود می
 :Ochs, 2021)دهند مردم در اثر نشر اطالعات جعلی درباره عملکرد دیوان واکنش نشان می

، تری برای مقابله با اطالعات جعلی دست یابدهای دقیقمهارت. هر چه دیوان به ابزارها و (630
 تمایل شهود هم به حضور در این دادگاه بیشتر خواهد شد. 

 گیری نتیجه
گذاری آن به بعد از جنگ دوم جهانی باز  که قدمت پایه، المللی کیفری گذاران دیوان بین پایه
نهایتاً منجر به ایجاد اساسنامه این دیوان الملل  های کمیسیون حقوق بین ها تالش و سال گردد می

ای  های اجتماعی به گونه ها و شبکه کردند که روزی برسد که نقش رسانه هرگز گمان نمی، گردید
مقاالت نوشته شده ، المللی کیفری تأثیر بگذارد. چنانچه شود که بتواند بر عملکرد این محکمه بین

 ها در عملکرد این دیوان خود حاکی از این واقعیت است.  در مورد نقش رسانه
گر  های کنیا نشانالمللی کیفری در پرونده جنگ اطالعاتی صورت گرفته علیه دیوان بین

نقش متهمان دارای نفوذ و حامیان آنها برای به انحراف کشاندن روند طبیعی کار دیوان از طریق 
باشد. ای و تسهیل ایجاد و نشر اطالعات کذب و جعلی میر شدن بر موج رشد فناوری رسانهسوا

سازی و  مستند، تشخیص، تعریف»در مطلبی اشاره کرده است که  1جان داناوان، پژوهشگر رسانه
اولین گامی که او «. ها همچنان دشوار استکاری شده در رسانه افشای اطالعات مخرب و دست

ای در اطالعات است و این کاری رسانه کند داشتن درک صحیح از نحوه دسته میآن را توصی
. از این رو دیوان (Aloyo and Others, 2022: 16)تواند راه را برای کاهش آن باز کند می

الزم است با اتخاذ تدابیری چرخه گردش اطالعات جعلی را از طریق ایجاد کارزارهای حمایت از 
ای و های حرفهتقویت همکاری با رسانه، یت در برقراری ارتباط با عامه مردمایجاد شفاف، عدالت

گسترش فرهنگ فضای باز اطالعاتی برای تقویت اعتماد عمومی خنثی نماید. با توجه به 
دیوان باید اقدامات مناسب را برای جلوگیری از ، گسترش روزافزون اطالعات جعلی و مخرب

 ار خود اتخاذ نماید. گذاری این اطالعات بر ک تأثیر
خصوصاً  ؛دیوان وجود دارد در هر جایی که اینترنت وجود دارد احتمال ایجاد کارزارهایی ضد

آمیزی مثل رژیم  های مناقشهکه دیوان در حال آماده کردن خود برای ورود به پرونده

                                                 
1. Joan Donavan 
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را برای  دیوان در گام نخست باید آمادگی خود، ایاالت متحده و روسیه است. لذا، صهیونیستی
های اجتماعی افزایش دهد. در گام دوم دیوان باید ارتباط ای و شبکهمقابله با کارزارهای رسانه

هایش از تر نماید. اگر اطالعات مربوط به عملکرد دیوان در پروندهخود با عامه مردم را شفاف
گسترش اطالعات های مطبوعاتی منتشر شود راه بر ایجاد و طریق خود این نهاد در قالب بیانیه

های اخیر کارشناسان مستقل در مورد عملکرد دیوان آمده است شود. در بررسیجعلی بسته می
که اگر دیوان یک استراتژی ارتباطی کامل و پویا برای مقابله با تهدیدهای خارجی که با آن 

. گام (Ochs, 2021: 632)شود پرداز خنثی می های دروغمواجه است داشته باشد عملکرد رسانه
المللی تقویت کند و این کار از طریق های بینسوم آن است که دیوان همکاری خود را با رسانه

فراهم کردن امکان بازدید ، نگاران های آموزشی در مورد کارکرد دیوان برای روزنامهبرگزاری دوره
ن امکان گزارش های مسافرت آنها به الهه و فراهم کردخبرنگاران از دیوان با پرداخت هزینه

 پذیر است.  مستقیم کار دیوان از مقر آن توسط خبرنگاران امکان
ها از مرحله تحقیقات تا صدور یقیناً ابهام در گزارش عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده

سازی  شفاف، کند. لذاحکم محکومیت یا برائت راه را برای ایجاد و نشر اطالعات جعلی فراهم می
بهترین راهکار در این زمینه است. این تفسیر در رویه دیوان مستلزم حاکم شدن عملکرد دیوان 

دفتر دادستانی باید به مردم نشان ، تفکر جدید در مورد شفافیت در خصوص مردم است. از این رو
دهد و حتی الزم است شیوه دهد که بر اساس اسناد و مدارک موثق اقدام حقوقی انجام می

نگاران نیز در بیان  و مدارک خود را هم تشریح کند. به همین ترتیب روزنامهآزمایی اسناد  راستی
شوند مستند و مستدل بنویسند. در صورتی که مردم اطالعات مطالب مربوط به دیوان مجبور می

کامل و موثق در مورد عملکرد دیوان داشته باشند به راحتی قادر به تشخیص اطالعات جعلی 
مرزی  های برونبندد. رسانهرای ایجاد و گسترش چنین نوع اطالعاتی میشوند و این راه را بمی

توانند با نیستند و میصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز از این امر مستثنا 
راه را بر گسترش ، المللی کیفری های مناسب خود در حمایت از عملکرد دیوان بین گیری موضع

 المللی هموار نمایند. کاران بین کیفری جنایتالمللی و جلوگیری از بی عدالت بین

 ایپیشنهادهای رسانه
مرزی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران همچون  های برون شود رسانه پیشنهاد می

هایی با حضور کارشناسان حوزه  وی با برگزاری نشست تی الکوثر و هیسپان، العالم، وی تی پرس
الملل کیفری و دیوان  الملل کیفری اقدام به تبیین مباحث مربوط به حقوق بین حقوق بین
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عنوان مرجعی قضایی جهت  المللی کیفری نمایند و این دیوان را برای مخاطبان خود به بین
المللی معرفی نمایند. همچنین تالش کنند که با معرفی  یات بینرسیدگی به تظلمات قربانیان جنا

المللی انجام  سازی اقدامات مثبتی که این دیوان در راستای تحقق عدالت بین صحیح و برجسته
افکار عمومی مخاطبان خود را در راستای حمایت از عملکرد این دیوان در محاکمه ، داده است

 دایت نمایند. المللی ه احتمالی جنایتکاران بین
مرزی احتمال نشر و گسترش اخبار دروغین و جعلی  های برون شود که رسانهپیشنهاد می

المللی کیفری را به مخاطبان خود گوشزد کنند و با توجه به اینکه این  درباره عملکرد دیوان بین
در مناطق  احتمال وجود دارد که این دیوان به پرونده مربوط به جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل

مقابله با  زمینه را برای، اشغالی فلسطینی و جنایات جنگی امریکا در افغانستان بپردازد
های علمی و البته جذاب در  های غربی آماده نمایند و با ساختن برنامه های رسانه فرافکنی

مات المللی کیفری زمینه حمایت افکار عمومی مردم منطقه را از اقدا خصوص تاریخچه دیوان بین
 حقوقی احتمالی در خصوص اعمال رژیم اسرائیل فراهم نمایند. 

توانند با استفاده از کارشناسان مجرب حوزه حقوق مرزی می های بروننهایتاً اینکه رسانه
الملل کیفری که در داخل کشور و یا خارج از کشور وجود دارند و با توجه به اصل استقاللی  بین

هایی نمایند که زمینه گسترش فعالیت دیوان  اقدام به تهیه برنامه دانان مفروض است که در حقوق
المللی هموار سازد.  المللی کیفری را فراهم کند و راه را برای تحقق بیشتر عدالت کیفری بین بین

 : در این خصوص محورهای ذیل پیشنهاد می شود
های بزرگ  درتالمللی کیفری در خصوص جنایات ق های دیوان بین انعکاس مستمر فعالیت -

 ویژه آمریکا در افغانستان و رژیم صهیونیستی در فلسطین  به
المللی کیفری برای  گری دیوان بین ایجاد مطالبه در افکار عمومی جهان برای تقویت کنش -

 های اشغالی فلسطین المللی در اقصی نقاط جهان از جمله در سرزمین مقابله با جنایات بین
المللی کیفری و تبیین  های غربی در خصوص دیوان بین واکاوی رویکردهای دوگانه رسانه -

 علل آن از زبان کارشناسان 

المللی کشورهای مستقل و  المللی کیفری با رسانه های بین تبیین اهمیت همکاری دیوان بین -
 پیشرو در تقویت این دیوان 

های مختلف و تشریح علل آنها و  وان در پروندهای و تبلیغاتی علیه دی های رسانه تشریح شانتاژ -
 ویژه در بستری فضای مجازی  راهکارهای مقابله با آن به
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اهداف و وظایف دیوان ، ماهیت، وی درباره نحوه تأسیس تی تولید مستند در شبکه پرس  -
 های آن  المللی کیفری و چالش بین

 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
المللی کیفری در تحقق عدالت کیفری  ای در موضوع نقش دیوان بین شود مقاله پیشنهاد می 

 مرزی صدا وسیما نگاشته شود.  های برون المللی با تأکید بر نقش رسانه بین
مرزی صداوسیما  های برونهای جمعی و رسانه ای در موضوع نقش رسانه شود مقاله پیشنهاد می

 المللی کیفری نوشته شود.  المللی با تأکید بر نقش دیوان بین ندر تحقق عدالت کیفری بی
مرزی صداوسیما در ایجاد انگیزه برای قربانیان  های برون ای با موضوع نقش رسانه نگارش مقاله

 گردد.  المللی کیفری پیشنهاد می اجع بینالمللی برای احقاق حق خود از طریق مر جنایات بین
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