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 چکيده
ی و ولوژوگذر زمان و رشد قوانین همگام با پیشرفت تکن با تغییر الگوهای جرایم در

هره قدرتهای سیاسی کالن و خرد در سطح جهان،  جنایات علیه بشریت هم تغییر چ

 توسعه ند بادادند. این جرایم که فقط در زمان جنگ های بین المللی قابلیت بروز داشت

ای لح برصهم در زمان  ی تقنینی قانونگذار،قابلیت شناسایی آنها هم در زمان جنگ و

ای دادگاههای بین المللی میسر شد، سپس کشف و رسیدگی به این جرم در صحنه ه

یز  اشند نلتی بتخاصم داخلی و بین المللی اعم از اینکه عامل آن دولت یا نیروهای ضد دو

وعیت گسترش یافت و ابزارهای شکلی و مقدمات رسیدگی به این جرایم از جمله ممن

 وم،   مان نسبت به جنایات علیه بشریت وسلب مصونیت  عامالن این جرشمول مرور ز

فت. رار گروجه قنیز حمایت از بزه دیدگان این گونه جنایات، فارغ از رنگ و نژاد  مورد ت

لی ای عماما نقص هایی را هم می شود در این توسعه سازی تقنینی یافت و آن ابزاره

یه رش های سیاسی در قانون نویسی، رورسیدگی و صدور حکم است که ترس وجود نگ

 های قضایی، در آن اجتناب ناپذیر است.
 جنگ های بین المللی، توسعه سازی تقنینی، صدور حکم :واژگان کليدي
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 مقدمه
طح جهان،  سخرد در  وتکنولوژوی و قدرتهای سیاسی کالن با تغییر الگوهای جرایم در گذر زمان و رشد قوانین همگام با پیشرفت 

نی وسعه ی تقنید با تجنایات علیه بشریت هم تغییر چهره دادند. این جرایم که فقط در زمان جنگ های بین المللی قابلیت بروز داشتن

ین ارسیدگی به  کشف و لی میسر شد، سپسقانونگذار،قابلیت شناسایی آنها هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح برای دادگاههای بین المل

ای فت و ابزارهترش یاجرم در صحنه های تخاصم داخلی و بین المللی اعم از اینکه عامل آن دولت یا نیروهای ضد دولتی باشند نیز  گس

مالن این یت  عاشکلی و مقدمات رسیدگی به این جرایم از جمله ممنوعیت شمول مرور زمان نسبت به جنایات علیه بشریت وسلب مصون

ر این دهم می شود  ایی راجرم،   و نیز حمایت از بزه دیدگان این گونه جنایات، فارغ از رنگ و نژاد  مورد توجه قرار گرفت. اما نقص ه

ویه های رویسی، نتوسعه سازی تقنینی یافت و آن ابزارهای عملی رسیدگی و صدور حکم است که ترس وجود نگرش های سیاسی در قانون 

 ضایی، در آن اجتناب ناپذیر است.ق

یه ه تهیفرانسه، روس جنایت علیه بشریت متاثر از کشتار ارامنه توسط دولت عثمانی می باشد که در اعالمیه ی مشترک انگلستان،

نایت جنگی یه صلح و ج( در زمان جنگ جهانی دوم ، دو جرم به عنوان  جنایت عل1شد و نام آن را جنایت علیه بشریت و تمدن نامیدند.)

حیت و توجه ول صالخود نمایی می کرد، که با ظهور پدیده ی جنایت علیه بشریت، این جرم در پهنای سایر جرایم مهم بی المللی مشم

ز در آخر  برو دار نماند واک پایدادگاه نورنبرگ و توکیو قرار گرفت و  اما وجه اشتراک آن تاثیر پذیری از واژه ی جنگ بود ولی این وجه اشتر

سایی گردید. قبل شنا 1948بالقوه ی این جرم چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح  به وسیله ی   تصویب کنوانسیون نسل کشی مصوب 

آن  ه از جمله یداد ک از این قانونگذاری ها ، قوانین بین المللی دیگری نیز وجود داشت که شدیدا نسبت به این جرم واکنش  نشان می

را میتوان نام  1973 و کنوانسیون آپارتاید 1968ال مرور زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مصوب کنوانسیون عدم اعم

 ن بود.آدمیا برد که در انتخاب رویه ی انسانی بدون توجه به انگیزه های نژاد پرستانه ی رایج آن دوره، به دنبال حفظ جان

تمامی  ن دیوانشی و جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی و تجاوز می گردد. ایصالحیت دیوان بین المللی کیفری شامل نسل ک

باشد را  لی کیفری مین الملگونه های جرایم شناسایی شده  را به جز جنایت تجاوز که متاثر از کارزار قانون گذاری آمریکا علیه دیوان بی

مع و ه تعریفی جابا نیل ی امضاء کنندگان آن تعقیب جنایت تجاوز ت تعریف نمود، وهمین امر موجب شده است  تا ناخواسته بر خالف اراده

 مانع معطل بماند.

 

 جنایت جنگی
افته، هرگز به بند گسترش ی 50در اساس نامه ی رم ماده ای به چشم میخورد که با همه ی عظمت شکلی و توصیفی خود که در 

سایه  18اده ی  مآن است که در حیطه ی اجرایی  124وجود ماده ی  اهداف خود حتی نزدیک هم نشده است. و این بازماندگی به دلیل

و  گی نفی کنندایت جنسنگینی انداخته است. زیرا به کشورهای عضو این امتیاز را میدهد که تا هفت سال صالحیت دیوان را در مورد جن

ء را ستفاده ی سوهایت اندارند از خالء این ماده  جالب است بدانید که کشورهایی که کارنامه ی لشگرکشی و توسعه یافتگی سیاسی بیشتری

 بردند.

 ط دولت وقتشور توسدر میان امضاء کنندگان اولیه ی اساس نامه ی رم عملکرد کشور آمریکا بسیار قابل توجه است، زیرا این ک

کرد و  نگ عراق فسخروز جز به هنگام بخود امضاء اولیه را انجام داد ولی هرگز به تصویب نهایی نرساند و حتی امضاء اولیه ی خود را نی

جنایات  که متهم به ین خودسپس با تصویب مقررات آسپا و قانون ندرکات و اصالحیه های آن نوعی کاپیتوالسیون بین المللی را به نفع تابع

ی امات نیروهاه اتهبیدگی جنگی می شوند ایجاد کرد تا احدی از آنان خطر حربه ی  دیوان بین المللی کیفری را احساس نکنند. حتی رس

هاجم در قانون ا . ضمناحافظ صلح سازمان ملل متحد را نیز در قطعنامه ای که به آن دست یافت در انحصار وزارت دادگستری خود قرارداد

ی نمود. پیش بینرا  ض گرددالهه، این کشور صریحا اقدام نظامی علیه دیوان بین المللی کیفری را در زمانی که مقررات فوق توسط دیوان نق

((haugue invasion act 
 

 جنایت تجاوز
دف حفظ صلح و امنیت همنشور ملل و شناسایی آن با   39تعریفی از واژه ی تجاوز  در اساس نامه ی رم یافت نمی شود و در ماده 

 بین المللی از وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته شده است.

استفاده از زور توسط یک شکیل کمیته ای به قانون نامه ی تعریف تجاوز دست یافت که اشعار میدارد: اما نهایتا شورای امنیت با ت

کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحّد . مصادیق تجاوز بسیار 
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زمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زو ، بمباران سرزمین های یک کشور، حمله متنوع است مانند حمله به یک کشور، انضمام سر

 به نیروی هوایی ، دریایی و زمینی یک کشور ، محاصره بنادر یک کشور و ...

جرم یافت  به این اما با بررسی موشکافانه ی حقوقی در ما نحن فیه اساس نامه مشکالت عملی اجرای شمول صالحیت دیوان نسبت

زم سال از ال 7از  تشکل کمیسیونی است برای تحقق و انضمام این تعاریف به اساس نامه ی رم پس 123و  121می شود، و آن طبق مواد 

 االجرا شدن آن می باشد. 

 

 نایت نسل کشیج
در مورد  1948دسامبر  9پذیرش جرم ژنوسید اجماعی بود که تاریخ تولد و شناسایی این جنایت به صورت قانون کنوانسیون 

لی تفاوت وی شود مپیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی می باشد و همچنین اساس نامه ی محاکم ویژه ی رواندا و یوگوسالوی نیز دیده 

نباط و تفسیر است 1948کنوانسیون  3و2ی دیده می شود و آن این است که صالحیت محاکم ویژه طبق ماده ی  هایی در نوع شناسای

 است. 1948میگردد ولی موضوع نسل کشی دیوان آی سی سی محدود به ماده ی دو کنوانسیون مذکور 

 

 جنایت عليه بشریت 
ز ای نماید و محه دار آن، وجدان ساکنین جهانی را به شدت جری  بزه دیده و شاکی این جنایت به دلیل درجه ی باالی قبح اخالقی

به مفاهیم  نظران نظر شرح پیشینه و قدمت آن به اندازه ی خود بشریت است چرا که از روزهای نخستین تولد حقوق بین المللی صاحب

این  6ماده ی  3ه بند بلیه بشریت بر میگردد بنیادین بشریت که بر رفتار دولت ها، حاکم است اشاره کردند. سابقه ی استفاده جنایت ع

از  ر نظامی قبلردم غیمنشور که شامل مواردی از قبیل ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید یا هر عمل غیر انسانی دیگر که علیه م

از  فته است. کهکل یاشی جامعه جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد عالوه بر این میتوان گفت که جنایت علیه بشریت در ساختار عرف

ی رم  هدر اساس نام ه کرد.جمله ی آن میتوان به اساس نامه های دادگاه های عراق ،سیراالئون، کامبوج، رواندا، یوگوسالوی ، ترکیه اشار

ریت  ایت علیه بشن جنوامقرره ای که استثناء اصل قانونی بودن جرایم و مجازت ها به حساب می آید این است که جرایم مشابه نیز به عن

 ز حیث شرایطاو هم  لحاظ شده اند، در حالی که این اصل  قانون گذاران را به کیفرهای مقرر برای جرایم مقرر که هم از حیث ارکان

لقوه در به صورت با ینی کهتشکیل مصرح باشد ملزم می نماید با این رویه ی اتخاذ شده در اساس نامه ی رم  قضات توانایی باالیی بر متهم

 مضان اتهام قرار میگیرند را دارا هستند.

عل ارتکابی عل یا ترک فمنشور نورنبرگ و دادگاه بین المللی کیفری یوگوسالوی سابق نوعی احراز ارتباط بین ف 6بر اساس ماده ی 

درست در  تدبیر است و اینکه مشمول عنوان جنایت علیه بشریت است را با جنگ و مخاصمه اعم از داخلی و خارجی را ضروری دانسته 

انسته ع ارتباط را الزم نددیوان بین المللی کیفری رواندا می باشد که احراز این نو 3مقابل سیاست انتخابی در اساس نامه ی رم ماده ی 

ورت صارد. در هر یشتری دبا عرف بین المللی انطباق باست اما این گونه استدالل می شود که عمل و تدبیر اتخاذی توسط اساس نامه ی رم 

ا در صمیم متهم رت که تاحراز اعمال غیر انسانی و تطبیق آن با مصادیق در هر مورد با رویه ی قضایی و احراز انگیزه و رکن معنوی اس

ت. گرف وری تعقیب قرار(  بعد ها رویه ی قضایی بین المللی دستخوش تغییر شد و احراز دو عامل شرط ضر2ارتکاب جنایت ضروری میداند،)

د مردم یافته بر ض ا سازمانآسیب شدید انجام گرفته اند ثانیا این اعمال در قالب یک تعرض گسترده یآنها عامدا به قصد ایجاد رنج یا یک 

لیه عرگ ، جنایت نورنب یعادی و با علم و آگاهی و قصد فعل و نتیجه ارتکاب یابد. سونگا اعالم میدارد که در بیان دیدگاه اساس نامه 

 (3ت و جنایت جنگی همانند دوقلو های به هم چسبیده فرض می شوند.)بشری

ان یافتگی و پدیده ی حمله علیه جمعیت غیر نظامی و سازم 3شرط اصلی برای  تحقق جنایت علیه بشریت وابسته به احراز 

 ووهای دولتی سط نیری و خارجی توگستردگی ، و نیز علم به موضوع حمله ضروری تلقی میگردد. این جرم در جریان یک جنگ اعم از داخل

هء بند )ج(ماد ه اساسکغیر دولتی و شبه نظامی قابل ارتکاب است. تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول است چرا 

المللی کیفری ندر مقایسه با کیفری یوگسالوی سابق، دیوان بی 1991نویس مجموعه قواعد دهد. پیشمنشور نورنبرگ را تشکیل می 6

ت را ت علیه بشریجنایا کنند. تفکیک قتل و اذیت ازنحو است و هیچ تمایزی را مطرح نمی المللی کیفری نیز به همینروآندا و دیوان بین

ها یزهانگآمیز است و این های تبعیضانگیزه توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت، مستلزممی

 در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند.

رای آکاسیو زنای به عنف را تحت شرایطی جزء نسل کشی  494زنای به عنف مشمول عنوان جنایت علیه بشریت است در پاراگراف 

ه شخص مورد تجاوز از زادن رای آمده است که تجاوز به عنف به منظور جلوگیری از زاد و ولد در صورتی ک 494آورده است. در پاراگراف 
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( از 4ممنوع گردد و به همین نحو اعضای گروه در اثر تهدید یا اخافه مجبور به عدم زاد و ولد گردند نیز از مصادیق این اعمال می باشد.)

انه عدالت در توسط استالین درشوروی و عراق درحکومت صدام و بوسنی ویتنام الجزایر که متاسف 50جمله جنایات علیه بشریت در دهه 

 اکثر آنها رعایت نشده است.

ه ی ادی به منصعنصر م اذیت و آزار از نظر عنصر مادی و معنوی با سایر جرایم متفاوت است، رکن معنوی آزار و اذیتی که ازطریق

ی نژادی و نگیزه ی عادیل و ادالظهور می رسد باید فاقد هر گونه خدشه باشد. و صریحا یا ضمنا با قصد و آگاهی انجام گیرد و ضمنا باید به 

 د. متهم جرمجه سازمذهبی، فرهنگی،جنسی توجه کرد تا با ذکر جمیع اوصاف بتواند حربه ی کیفری قانونگذار جهانی را علیه خود متو

فرد در آن  لیل عضویتد اید بهاذیت و آزار برای اینکه بتواند مجرم محسوب شود، باید یک گروه یا اجتماع را به عنوان هدف انتخاب کند یا ب

 دسته یا جمعیت اقدام عملیاتی را انجام دهد ، در هر حالی رکن تقابل و تبعیض باید احراز گردد.

م ین المللی شاهد بودیبمنعکس شد، کمتر اراده ی جهانی را برای مقابله با جرایم  1998تا قبل از اراده ی دولت ها که  در سال 

که شرفت شان بلررسی پیبنخستین مرتبه جهت بررسی رسمی پیمان رم درکامپاال  گردهم آمدند. فرصتی نه برای ولی این بار دولت ها برای 

نموده  ند را تقویتاهد مابرای ساختن آینده بیشتر و فرصتی تا اراده دسته جمعی خود را در مورد این که جنایت علیه بشریت بی پاسخ نخو

نه ای کامل ادگاه به گود که دیه بشریت جلوگیری نمود.یک دهه قبل تعداد کمی می توانستند باور نماینو بهتر بتوانند در آینده از جنایت عل

دگی و آنان ها رسیعملیاتی شود و پرونده مقصران نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رادر آن سوی گستره جغرافیایی کشور

ما شاهد  با اطمینان ته اماصر قدیمی گریز از مجازات پایان یافته است به جای آن، آهسرا محاکمه نماید.این تحولی عظیم در تاریخ است. ع

ین ب امروز دیوان شکیل شد.هستیم. این عصر با دادگاه های ویژه ای آغاز گردید که برای رواندا و یوگسالوی سابق ت« عصر پاسخگویی»تولد 

 ین المللی ولی و بمت که شامل دیوان های بین المللی، دادگاه های مختلط المللی کیفری سنگ بنای نظام رو به رشد عدالت جهانی اس

واهد انی دخالت خنها زمپیگردهای قانونی محلی می شود.در عین حال دیوان بین المللی کیفری به عنوان آخرین پناهگاه باقی می ماند، ت

 ی از سخنان بان کی مون(کرد که دادگاه های ملی اقدامی نکنند یا نتوانند کاری انجام دهند.)بخش

لیه اتباع عق دولت جنایت علیه بشریت با مفهوم جنایات جنگی به صورت دقیق قابل تطبیق نیست زیرا جنایت علیه بشریت از طری

لی صورت و داخ خود هم قابل تصور است اما جنایات جنگی در مستعمرات، کشورها یا طرف های مغبون در صحنه ی تخاصم بین المللی

 یرد.د که پیشتر توضیح داده شد که این امر خالف آن چیزی است که در دادگاه نورنبرگ مورد رسیدگی قرار میگمیپذیر

 

 بين دو جنگ جهانی و قبل آن جنایات عليه بشریت 
وانین قو  19قرن  ه پایانبسابقه ی تجلی اراده ی کشورها در مبارزه با جرایم علیه بشریت در معاهدات بین المللی در قوانین الهه 

پس در سال سوط به اصتالح بشری بوده بر میگردد این اولین اقدام در قبل از ظهور منشور نورنبرگ می باشد. که مرب 1957 -1907الهه

اتی ها از عبارود و تننیز قتل ارامنه توسط عثمانی جرم علیه تمدن بشریت نام گرفت ولی در صلح ورسای چین ابتکاری دیده نمی ش 1915

 ین انداز شدریت طنرایم علیه قوانین بشری سخن به میان آمد. پس از تاسیس جامعه ی ملل پژواکی با هدف حمایت از حقوق بشهمچون ج

بود  1926پتامبر س 25ر و سپس تالشهایی صورت گرفت که از جمله ی آن میتوان اراده ی این جامعه را در انعقاد کنوانسیون منع بردگی د

 (5جرایم ضد بشری شناخته شد .)که بعدها در سیاهچاله ی 

 

 ه بشریت در بعد از جنگ جهانی دومجنایت علي
 ایم حیطه یرتکب جرمبرگزاری دادگاه توکیو و نورنبرگ تنها دادگاههایی نبودند که برای مجازات عامالن رژیم نازی آلمان که 

جمله ی آن  که از ند که در خاک آلمان تشکیل شدندصالحیت این دادگاه می شدند برگزار شد بلکه دادگاههای کوچکتری هم وجود داشت

. دادگاه 4ای نژادی آلمان ه. دادگاه سیاست و برنامه 3. دادگاه پزشکان 2شورای کنترل متفقین 10دادگاه ایجاد شده بر اساس قانون شماره 

 (6.). دادگاه راشتات7. دادگاه مربوط به اعضای دولت 6. دادگاه محاکمات نظامی 5جرایم اقتصادی 

 

 تعریف شکنجه در قضيه ي آکاسيو
ی یا نبیه قربانالث ، تثصدمه عمدی درد یا رنج شدید جسمانی یا روانی بر قربانی با هدف تحصیل اطالعات یا اقرار از وی یا شخص 

قام رسمی یا میک سط شخص ثالث ، ارعاب یا اجبار قربانی یا شخص ثالث یا هر عاملی که مبتنی بر قسمتی از اقسام تبعیضی باشد ، تو

ی مد ، ارتکاب می ده کسی که با تحریک ، رضایت یا تایید و موافقت ضمنی یک مقام رسمی اقدام میکند یا کسی که ماموریت رسمی انجام

 یابد.
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ورد مروههای گدر آکاسیو به منظور حمایت از گروههای هدف) تونسی ها( تعاریف رو به گستردگی و توسعه پذیری گذاشت که 

ین المللی بدیوان  را از قلمرو مضیق به سوی مرزی موسع گسترش داد. برخی عوامل در جریان آکاسیو وجود داشتند که باعث شدحمایت 

روش  مثال زد به ی توانمکیفری به جهت رفع این موانع که از جمله ی آن سختی احراز عنصر روانی به لحاظ انکار متهم و تعارض شهود را 

ه گروه بآمیز نسبت  ر تحریکاوضاع و احوال دیگری روی بیاورند از قبیل تکرار عمل ، قومی گرایی، استفاده از گفتاهای دیگری برای بررسی 

 و ..

ه اوضاع و احوال بتصمیم گرفته شد که با توجه  2009آوریل  6پس از کنوانسیون های متعدد و همزمان با سالگرد نسل کشی در 

نگیزه های انی، اهداف، کن رواررواندا یک وضعیت  را مبنا قرار دهند یعنی دیوان آی سی سی نهایتا به  کلی با مبنا قراردادن مقررات دادگاه

گسترده   مضمون ونسل کشی توجه می نماید و از طرف دیگر محدود گرداندن مقررات را برای گروهی خاص و تابعیتی معین نفی میکند 

 تری را مورد پذیرش قرار می دهد.

ه قراین به با توجه اید بلکنده ی آکاسیو دیده می شد، بر این صورت نبود که متهم صریحا اقرار به اقدام نسل کشی نمآنچه که در پرو

ترش پیدا روه گسخارجی ، گستردگی عمل به صورت ضمنی پرداخته شد. این جریان شبیه پرونده ی سزیرنیکا بود که به نوعی مفهوم گ

، ی هایی داردن ویژگآرضه داشت که آی سی س گروه را دارای ماهیت پایدار دانسته که عضویت در کرد و در راستای بررسی بیشتر باید ع

 ازجمله ی آن که غیر ارادی است و با تولد در آن گروه یا جامعه آغاز می شود.

 یان آکاسیور جره ددر مقررات و اسناد بین المللی حداقل تعداد برای تحقق و شمول جرم نسل کشی مقرر نشده است اما دیدیم ک

 اقدام علیه یک نفر از اعضای یک گروه هم کافی  شمرده می شود.

ز اجرمینی که کمه ی موقتی به تاریخ می نگریم وقایعی نیز وجود دارد که بتوان در حقوق کیفری بین المللی به آن بالید ، محا

یر زدرالهه به  لنهایهبه اعمال ضد بشری پرداختند ولی ا مرزهای قانون گذاری کیفری در سرزمین یوگوسالوی و رواندا تخطی ورزیدند و

ای برای انع برمچکش عدالت کیفری بین المللی کشیده شدند   و از طرفی سلب مسئولیت رییس جمهور صربستان و برداشتن بزرگترین 

ود از جمله ی همیشگی نبانی هانقایص و نگر محاکمه ی وی را باید از این جمله نمونه ها دانست. ولی بازهم هر آینه این دادگاه نیز خالی از

موقتی از یک سو و سابق( ویژگی هایی که میتوان آن را به عنوان نقص یاد کرد محدودیت آنها به بعد زمان و مکان ) رواندا و یوگوسالوی

 کیل آنها بهون تشچگاههاست بودن آن از سوی دیگر می باشد. نقص دوم که نگرانی بیشتری را به دنبال دارد رعب سیاسی بودن این داد

و  ن نتیجه بزرگایند. دستور و نظارت شورای امنیت سازمان ملل صورت پذیرفت و ممکن است عدالت را به بهایی به نام سیاست مبادله کن

 جهان شکل هایای از سوی کشورماندگار را در پی داشت که یک دادگاه بین المللی جزایی که دایمی باشد و همچنین براساس توافقنامه

وی و یوان یوگساله در دکبگیردکه به مرور زمان به ایرادات دیوان کیفری بین المللی نیز خواهیم رسید از جمله اینکه باید توجه داشت 

 .اساسنامه رم تحریک علنی به جرایم علیه بشریت قابل مجازات نیستند

ز ار سایه ای ون ها دمفهوم جنایت علیه بشریت توسط کنوانسیون های مختلفی رشد و نمو تقنینی یافت ولی بعد عملی این کنوانسی

فوق  حیت قوانینمول صالابهام و تاریکی مستغرق است زیرا به لحاظ وجود راهکار مبارزه و محاکمه و وجود جرایم در سطح بین المللی مش

 افته است ولیجرم تغییر نیهنوز استنادی به عنوان مجازات علیه متهمین صورت نپذیرفته و جایگاه آنها از متهم به م 1990الذکر، از سال 

عنوان  اوز جنسی بهورد تجمبی تردید باید محاکمه آرلف آیشمن در اسرائیل ومحکومیت کموز باری در فرانسه را مورد توجه قرار داد. و در 

 [7اشاره کرد.] Akayesuی توان به پرونده یکی از جرایم علیه بشریت م

د شی وسیع عبکد. نسل از جهت مطالعه ی جرایم مهلک بین المللی وقوع یافته می توان به دو کشور افغانستان و سوریه  اشاره کر

قم رر افغانستان را دی الرحمان در هزارجات،سیاه چالهای نادر خان و شکنجه های وحشتناک حفیظ اهلل امین در زندان کابل تاریخ غمبار

ته شدند و به این حدود هفتاد و شش هزار تن در جنگ سوریه کش 2014، سازمان ملل متحد اعالم کرد که در سال 2015[در مارس 8زد.]

 ریمناطق درگی اکن درترتیب، آمار تلفات این جنگ چهارساله به باالی دویست و بیست هزار نفر رسید که اکثر آنان نیز غیرنظامیان س

 [9اند.]بوده

تا پایان  های این کشور بر اساس مستنداتی که این نهاد در اختیار دارد،بان حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان درگیریبه نقل از دیده

ار و هز 6اد اند. از این تعدهزار تن گذشته است. بر اساس این گزارش، یک سوم قربانیان یاد شده غیرنظامی بوده 125از مرز  2013سال 

شدگان نظامی و شبه نفر و کشته 699هزار  25شدگان مخالف حکومت سوریه اند. شمار کشتهتن زن بوده 269هزار  4تن کودک و  365

انیان نفر از قرب 3000بان حقوق بشر سوریه آمده است که حدود نفر ذکر شده است. در گزارش دیده 880هزار و  48نظامیان حامی حکومت 

هزار سرباز اسیر نیروهای مخالف حکومت  3های حکومت سوریه و همینطور هزار تن در زندان 10اند. سرنوشت بیش از بودهقابل شناسایی ن

د را از دست ( جان خو1393)پایان مرداد  2014هزار نفر تا پایان ماه اوت  190روشن نیست.تخمین زده شده است که نزدیک به 

 [10اند]داده
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اکنش هی انقدر ونان، گادامات در عرصه ی بین المللی فایده ی عملیاتی بهتری دارند تا در زمان وجود آگاهی فقدان مبارزات و اق

نی ن مسئله زمارد. ایهای بین المللی سخیف است که می شود آن را به نوعی یک چراغ سبز یا تایید عمل در ادامه ی جنایت به حساب آو

ا نیه ای اکتفور بیاررسی و موشکافی، جرایم بین المللی تشکیل میشود ولی فقط به صداست که شوراها و کمسیون ها اضطراری در راه ب

به  بین المللی یعرصه  میکنند . و این واکنش حتی توان پیش برد افکار عمومی را هم به سوی حقیقت ندارد. این گونه اقدامات سخیف در

 منیت سازمانورای اش بین المللی شناخته می شوند که از جمله ی آن  راحتی قابل دستیابی هستند که به عنوان لکه ی ننگ حقوق کیفری

کیل جلسه ران لیبی  تشرا درباره لیبی با اجماع از تصویب گذراند و پس از آن نیز شورای امنیت در خصوص بح 1970ملل قطعنامه شماره 

ه حقوق بزوم احترام و بر ل از زور علیه غیرنظامیان محکومداد و به صدور بیانیه رئیس شورا اکتفا کرد. در این بیانیه خشونت و استفاده 

ادآور قدام شورا یا. این شهروندان لیبی تاکید شده ولی هیچ گونه تهدیدی علیه رژیم لیبی مبنی بر توقف سرکوب مردم به عمل نیامده است

  22 تلخ اولین قطعنامه شورای امنیت بعد از تجاوز صدام علیه ایران در سال 
 

 خاورميانه منطقه در زمان گذر در بشریت عليه جنایت : مشش بخش

 اندارتقاء پرداخته می  جنایت این ارتکاب جدید روشهای برکت به که هایی کنوانسیون برکت به بشریت علیه جنایت کیفری جایگاه

 با نکردند صادر یرأ خصوص این در نورنبرگ محاکمات از پس شده تأسیس المللی بین کیفری محاکم از یک هیچ 1990 دهۀ تا اما یافته

 را فرانسه در باری کموز ومحکومیت اسرائیل در آیشمن آرلف محاکمه وباید نرفت فرو کامل محاق در بشریت علیه جنایت تعقیب حال این

 (11کرد. ) ارهاش Akayesu پرونده به توان می بشریت علیه جرایم از یکی عنوان به جنسی تجاوز مورد در و[داد قرار توجه مورد

 چندان نه زمانهای رد افغانستان کشور در زیر موارد به پیوست وقوع به ما کشور گی همسایه در که بشریت علیه جنایات جمله از

 سالهای تا گرفته نعبدالرحم حاکمیت دوران از بوده جنایات اینگونه شاهد خویش تاریخ طول در همواره  سرزمین این کرد، اشاره دور

 الرحمان عبد عوسی کشی نسل .اند گرفته قرار مستبد های حکومت بشری ضد های جنایت قربانی انسان هزاران در ها کمونیست حکومت

(. 12) .زد رقم فغانستانا در را غمباری تاریخ کابل زندان در امین اهلل حفیظ وحشتناک های شکنجه و خان نادر چالهای هزارجات،سیاه در

 این به و شدند کشته سوریه جنگ در تن هزار شش و هفتاد حدود 2014 سال در که کرد اعالم متحد ملل سازمان ،2015 مارس در

بوده درگیری مناطق در کنسا غیرنظامیان نیز آنان اکثر که رسید نفر هزار بیست و دویست باالی به چهارساله جنگ این تلفات آمار ترتیب،

 (13اند.)

 پایان تا دارد، اختیار در دنها این که مستنداتی اساس بر کشور این هایدرگیری قربانیان شمار سوریه، بشر حقوق باندیده از نقل به

 و هزار 6 تعداد این زا .اندبوده غیرنظامی شده یاد قربانیان سوم یک گزارش، این اساس بر .است گذشته تن هزار 125 مرز از 2013 سال

 شبه و نظامی انشدگکشته و نفر 699 هزار 25 سوریه حکومت مخالف شدگانکشته شمار .اندبوده زن تن 269 هزار 4 و کودک تن 365

 از نفر 3000 حدود که است آمده سوریه بشر حقوق باندیده گزارش در .است شده ذکر نفر 880 و هزار 48 حکومت حامی نظامیان

 مخالف نیروهای اسیر ربازس هزار 3 همینطور و سوریه حکومت هایزندان در تن هزار 10 از بیش سرنوشت .اندنبوده شناسایی قابل قربانیان

 دست از را خود انج (1393 مرداد پایان) 2014 اوت ماه پایان تا نفر هزار 190 به نزدیک که است شده زده تخمین.نیست روشن حکومت

 (14اند)داده

 در امنیت شورای نیز آن از پس و گذراند تصویب از اجماع با لیبی درباره را 1970 شماره قطعنامه ملل سازمان امنیت شورای

 که غیرنظامیان علیه زور زا استفاده و خشونت بیانیه این در .کرد اکتفا شورا رئیس بیانیه صدور به و داد جلسه تشکیل  لیبی بحران خصوص

 گونه هیچ ولی دهش تاکید لیبی شهروندان حقوق به احترام لزوم بر و محکوم هست بشریت علیه جنایت بارز مصادیق از یکی عنوان به

 قطعنامه اولین تلخ وریادآ  را شورا اقدام این  توان می که ، است نیامده عمل به مردم سرکوب توقف بر مبنی لیبی رژیم علیه تهدیدی

 . دانست 1359 سال در کشورمان علیه صدام تجاوز از بعد امنیت شورای
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 نتيجه گيري
در  طبل جنگ بنیادین و کرامت انسانی مبنای شناسایی تقنینی جنایات بشری است.. در زمانی که فقط نوای دهشتناکحقوق 

نگ ه واسطه ی جبنگ یا جتاریخ شنیده می شد)جنگ جهانی اول و دوم( جنایات علیه بشریت تماما متاثر از واژه ی جنگ بودند زیرا یا در 

ری خود  دنه ی ساختابوال و س از پایان دوره ی جنگ هر کدام از انواع جنایات بشری بنا به اوضاع و احرخ در نقاب تاریخ می کشیدند اما پ

شد.  جهانی میسر امعه یجپا در عرصه ی تقنین بین المللی گذاشتند و توانایی شناسایی آنها در زمان صلح عالوه بر زمان جنگ نیز برای 

تهم جنایت نوان معم داده شد تا جایی که دولت ها نیز علیه مردم خود میتوانستند به سپس واژه ی جنگ به مخاصمات داخلی هم تعمی

مول مرور شنوعیت علیه بشر گردند. سپس مبارزات در راه آیین دادرسی جرایم ضد بشری شکل گرفت که از جمله آنان به پیش بینی مم

نگ و نژاد و مبنا رکنار گذاشتن دیدگاههای مذهبی ، سیاسی ، و نیز  1968زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سال 

 آپارتاید اشاره کرد. 1973قراردادن کرامت انسانی در شناسایی جرایم علیه بشریت در کنوانسیون
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 مراجعمنابع و 

 257ص ، 1391تهران ، جنگل انتشارات ، الملل بین جزائی حقوق ، حسین ، بافرانی پور [1]

 .125 ،ص1388، دادگستر نشر الملل،تهران بین کیفری ،حسین،دادگاه صادقی محمد میر [2]

 جنگل انتشارات ، ظرین الهوئی وحمید عباسی میر باقر سید توجه ، المللی بین کیفری دیوان بر ای مقدمه جراح شبث ا ویلیام، [3]

 .1384تهران ،

 آزاد دانشگاه نتشاراتا ، کاسمانی زاده باقر ومراد و نژاد رضایی ایرج الملل بین جزای حقوق به شود رجوع بیشتر مطالعه برای [4]

 .1390، اسالمی

 تحقیقات مجله ، المللی بین کیفری دیوان اساسنامه در بشریت علیه جنایات و کشی نسل جنایات بررسی ابراهیم، زاده، بیک [5]

 .1377زمستان ،22و21شماره حقوقی،

 ،7 شماره مللی،ال بین حقوق مجله اردبیلی، علی محمد دکتر ترجمه ، بشریت علیه وجنایات جنگ جنایات ، ژاک ، فرانسیون [6]

 .1365 زمستان

 برای المللی نبی کیفری دیوان در Furundzija پرونده و رواندا المللی بین کیفری دیوان درAkayesuپروند به شود رجوع [7]

 .185بخش سابق یوگسالوی

 نویسندگان یفرهنگ مرکز ،1375 ،تابستان هفتم دوم،شماره ،سال اسماعیل،سراج مترجم،حکیمی، افغانستان، در بشر حقوق [8]

 37،ص افغانستان

 170،ص1373 اول،پاییز ،چاپ دانش ،گنج5،تبصره پناهندگان نامه ،آیین پناهندگان شیرین،حقوق عبادی، [9]

 نشریه ، لمللیا بین حقوقی مجله ، وعدل ساعد امیر مترجم ، ورله ،گرهارد معاصر الملل بین حقوق در بشریت علیه جنایت [10]

 .100-59صص ، 1387، 39 شماره ، 25 سال جمهوری ریاست مجلس وامور حقوقی معاونت المللی بین حقوقی امور مرکز

 Akayesuپروند به شود رجوع [11]

 نویسندگان یفرهنگ مرکز ،1375 ،تابستان هفتم دوم،شماره ،سال اسماعیل،سراج مترجم،حکیمی، افغانستان، در بشر حقوق [12]

 .199،ص افغانستان

 .1393 اسفند 21 فارسی، سی بی بی 'است خورده شکست' سوریه مردم از حمایت در ملل سازمان  [13]

[14] https://diary.thesyriacampaign.org/whats-happening-to-civilians-in-syria. 
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