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نسل کشی ناقض ارزش بنیادین حقّ حیات گروه های انسانی است لذا سازمان ملل به رغم اتّخاذ : چکیده

یر مختلف برای پیشگیری از وقوع نسل کشی، هنوز نتوانسته به وعده جلوگیری از وقوع آن، جامه عمل تداب

بپوشاند و جهان به طور مکرّر شاهد وقوع آن بوده و در آغازین قرن بیست و یکم بیم تکرار آن به واقعیت 

مطرح نموده. در رهگذر  تبدیل شده و این وضعیت، سؤاالتی پیرامون رویکردهای سازمان ملل در قبال آن

زمان، سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی مانند بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل 

کرده و رویکردهای آن از کارآمدی نسبی برخوردارند اما انسجام کافی  روند تدریجی توسعه و تکامل را طی

مبارزه با نسل کشی آشفته و بحرانی نیست. برداشت و ندارند. در عین حال، سیاست جنایی سازمان ملل برای 

استنتاج کلّی این است که سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی به عنوان یك سیستم یا 

نظام تعریف نشده است. سازمان ملل برای جلوگیری از افتادن در ورطه آشفتگی و بحران سیاست جنایی 

د با در نظر گرفتن نارسایی رویکردها و با استفاده از دستاوردهای حقوق بین برای مبارزه با نسل کشی، بای

الملل عرفی و اعتقاد حقوقی دولت ها برای مبارزه با این پدیده شوم، از نو سیاست جنایی را نظام مند و 

راهبرد  مهندسی کند؛ به گونه ای که در این مهندسی ، بین رویکردهای مختلف آن ارتباط و انسجام برقرار و

 .جهانی مقابله با نسل کشی با اولویت های مشخّص تدوین شود

 کلمات کلیدی

 الملل، سیاست جنایی، سازمان ملل متحدکشی، جرم بیننسل

 

 مقدمه  

المللی، که تاریخ  همچون لکه ننگی بر پیشانی ستمگران خود وانشانده است و علیرغم اینکه این یکی از مهمترین جرایم بین

المللی شناخته شده است ولی جهانیان به دفعات شاهد رخ دادن آن بوده ت بعنوان فجیع ترین جنایت در عرصه بینجنای

 کشی است.وهستند، جنایت نسل

(، امحای میلیون 1915-16سال پیش از میالد(، قتل عام ارامنه توسط ترکیه)146انهدام کارتاژ و نابودی اهالی آن توسط رُم )

(، قتل عام میلیون ها هندی مسلمان هنگام 1932-33کشاورز اوکراینی بر اثر قحطی ایجاد شده از سوی استالین)ها دهقان و 
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(، کشتار اعضای حزب عوام لیگ 1965-66(، تصفیۀ صدها هزار نفری کمونیست های اندونیزی)1947-48تجزیۀ هندوستان )

(، حذف 1976-90م مردم غیرتیموری در تیمور شرقی)( در اثنای جنگ جدایی پاکستان و بنگالدش، قتل عا71-1970)

(، به خاک و خون کشیدن خیل عظیم مسلمانان و کروات ها 1970-79میلیونی جمعیت در کامبوج توسط خمرهای سرخ )

( و اکنون نیز قتل عام 1993-94( و قتل و کشتار صدها هزار نفر توتسی در رواندا ) 1991توسط صربستان ) از اول ژانویۀ 

 کشیعیان سوری و عراقی توسط تروریست های مسلمان نما، تنها قسمتی از جنایاتی که در راستای اجرای سیاست نسلشی

 . توسط جنایتکاران انجام شده است

 های پرونده در متهمان از برخی که گشته برخوردار اهمیتی چنان از المللیبین جنایت ترین شنیع عنوان به ژنوساید امروزه

 اتهام شدن گرفته پس شرط به که شدند حاضر دادستان با مذاکره از روآندا،پس و یوگسالوی کیفری دیوانهای زدمطروحه ن

 یوگسالوی،با برای المللیبین کیفری دیوان در بالسیچ نمونه،خانم بعنوان. کنند اعتراف بشریت علیه جنایت جرم کشی بهنسل

 ارتکاب به شدن محکوم کریستیچ،با نام به وی دست زیر مأمور که حالی در شد محکوم حبس سال یازده به چنین توافقی،تنها

 جرایم دیگر به رانسبت کشینسل جرم تر سنگین ماهیت روشنی به تفاوت این. گشت محکوم حبس سال 46 ژنوساید به

 .]1[دهد نشان می المللیبین

یوان میپرازیم عالوه بر آن به معرفی مصادیق و اعمالی مقاله به معرفی ژنوساید وبررسی آن در شورای امنیت و د این در

   شود پرداخته خواهد شد.الملل جرم ژنوساید  شناخته میمیپردازیم که در حقوق بین

 مفهوم ژنوساید  

 المللی ارائه نموده بود در واقعکشی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بینتعریفی که کمیته مقدماتی از جنایت نسل

کشی، در واقع، از دو بند الف پیش نویس اساسنامه دیوان جنایت نسل 5بود. در ماده  1948کنوانسیون  3و  2ترکیبی از مواد 

 2شدند که در واقع همان ماده کشی محسوب می: قسمت اول بیانگر اعمالی بود که جنایت نسلقسمت تشکیل شده بود

 3شدند که آن هم ماده وم اعمالی را در برمیگرفت که مشمول مجازات میبود، در حالی که قسمت د 1948کنوانسیون 

  1بود. 1948کنوانسیون 

 2:داردالمللی اشعار میاساسنامه دیوان کیفری بین 6ماده 

، ملی، قومی، نژادیکشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نسل

نونی این عمل در بیانیه کرد اولین تعریف قاکشی تغییر میآن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل .ایدئولوژیکی، مذهبی

  .شکل گرفت« کشیجلوگیری و مجازات جرم نسل»حول  1948در سال  سازمان ملل متحد

کشی یك از اعمال مشروح زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یك گروه ملی، قومی، ز جنایت نسلمنظور ا»

 : «یابدنژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می

 قتل اعضای گروه؛ 

 ایراد اسیب شدید به تمامیت جمسی یا روحی اعضای گروه؛   

 ب که منجر به نابودی جسمی کامل یا بخشی از آن گروه شود؛قراردادن عمدی گروه در شرایط زیستی نامناس 

 اقداماتی به قصد جلوگیری از توالید در گروه؛ 

 3انتقال اجباری اطفال گروه به گروه 

                                                            
1  A/CONF. 183/2/Add 1, 14 Avirl 1998, p, 12. 

و در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای  4جنایت نسل کشی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسالوی ماده  2 

 ت. پذیرفته شده اس 2روآندا ماده 
 رجوع شود به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 3 

A/CONF.183/9 du 17 Juiller 1998, p.6 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF


 47-54، ص 1395،  اردیبهشت 2، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

49 
 

 گفتار اول: رویکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به ژنوساید 

ماده ، توجه سیستماتیك 111فصل و 19ه آن در وتدوین اساسنام1945پس از جنگ جهانی دوم وبا تشکیل سازمان ملل در 

برخی از نویسندگان، قواعد مربوط  "کشی یا ژنوساید ولزوم احترام به حقوق بشردر میان اعضا گسترش یافت. و حتی به نسل

الملل تفسیر کرده وآنهارا در راس قواعد بینبه حمایت از انسان وحقوق انسانی اورا به مثابه قانون اساسی حقوق 

المللی قرارداده و ترین وظیفه خویش را بر پایه ایجاد صلح وامنیت بین. سازمان ملل نیز مهم]2[ "دهندالملل قرارمیبینحقوق

اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت وارزش شخصیت انسانی وبه تساوی حقوق زن  "در مقدمه آن به

ها وبزرگ وبه ایجادشرایط الزم برای حفظ عدالت واحترام الزامات ناشی از عهدنامه ها اعم از کوچكومرد وهمچنین بین ملت

به  المللی وبه تساهل ومدارا کردن وزیستن در حال صلح با یکدیگر وبا یك روحیه حسن همجواری وبینوسایر منابع حقوق

ظیفه اصلی سازمان ملل متحد پیشبرد . و"المللی تاکید شده استمتحدساختن قوای خود برای نگهداری صلح وامنیت بین

حقوق بشر در سطح جهانی است واین مسئولیت به عهده مجمع عمومی وشورای اقتصادی واجتماعی گذاشته شده است که 

. ژنوساید نقض کامل حقوق بشر است ]3[ "آور نیست وتنها جنبه توصیه وسفارش داردهای آنها در این زمینه الزامقطعنامه

های باشد. علیرغم دیدگاهکشی است شورای امنیت میآور در قبال نسلن سازمان ملل که دارای صالحیت الزامترین رکومهم

منشور ،اقدامات اجبارآمیز را جهت تنبیه  7متفاوت در مورد صالحیت شورای امنیت در مورد مداخالت بشردوستانه ، فصل 

منشورمجاز به اعزام نیرو برای رویارویی با تهدید  7اساس فصل شورای امنیت بر "داندکشورهای خاطی وناقض صلح مجاز می

 صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز است.

 المللیگفتار دوم: بررسی ژنوساید از منظر دیوان کیفری بین 

ه اثر ساختکشی بیها را در برابر نسلالزم االجرا گردیده ، مصونیت فردی دولت 2002المللی که از سال دیوان کیفری بین 

های نورنبرگ، توکیو ومحاکمات یوگوسالوی سابق ورواندا اقداماتی را در این راستا انجام دادند است. هرچند قبل ازآن دادگاه

المللی به رسمیت کیفری بین اما برای اولین بار به صورت سیستماتیك، مسوولیت افراد حقیقی در برابر عملکردشان در دادگاه

المللی از موارد زیر تحت عنوان جنایت علیه بشریت یاد شده است: ه دیوان کیفری بینشناخته شده است. در اساسنام

،آلودگی گسترده هوا و دریا ، حمله گسترده کشی ،تبعیض نژادی، استقرار سلطه استعماریداری، کشتار جمعی یا نسلبرده

ذهبی ، یا علل دیگرکه در سراسر جهان به وسازمان یافته علیه یك جمعیت غیرنظامی، کوچ نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، م

طور کلی عبارتند از ، همچنین درتعریف جنایات جنگی نیزاین جنایات به" 4الملل غیرمجاز شناخته شده استبینموجب حقوق

های چهارگانه نقض فاحش قواعد ومقررات حقوق جنگ ویا حقوق مخاصمات مسلحانه وبطورکلی حقوقی که درعهدنامه

المللی شامل المللی وغیربینالمللی حاکم برمخاصمات مسلحانه بینمین شده است وسایر قواعد و عرفهای بینژنو تض1949

جنایات ارتکابی علیه افراد غیرنظامی ومجروحان واسیران جنگی ،غارت اموال عمومی یا خصوصی در زمان جنگ، حمله ، 

دشمن که فاقد ضرورت نظامی باشند. دیوان اعالم کرده که به بمباران وتخریب شهرها وروستاها بطور کلی اهداف غیرنظامی 

االجرا شدن اساسنامه، بعالوه بایستی جنایت در اند، یعنی از زمان الزمبه وقوع پیوسته 2002پردازد که پس از جنایاتی می

وری باشد که به اساسنامه سرزمین کشوری ارتکاب یافته باشد که آن کشور به اساسنامه ملحق شده باشد یا جنایتکار تبعه کش

پیوسته باشد.ودرحالت سوم اگر متهم تبعه کشوری باشد که عضو اساسنامه نباشد یا جرم در کشورعضو روی نداده باشد، در 

کند. دیوان ای به دیوان تفویض اختیار کند، دیوان صالحیت محاکمه پیدامیصورتی که شورای امنیت با تصویب قطعنامه

توانند درمراحل دادرسی مشارکت داشته باشند وبعالوه غرامت را برای قربانیان درنظرگرفته وقربانیان می کیفری ادعای مطالبه

توانند درمراحل دادرسی مشارکت داشته باشند و یك صندوق به نفع قربانیان به وسیله اساسنامه رم ایجاد شده قربانیان می

مجرمان درنظر گرفته   هایی را نیز برایهده گرفته است.دیوان مجازاتاست ودیوان یك واحد مشارکت وجبران ضررقربانیان برع

. نباید تصورکرد که وظیفه حقوق بین الملل محدود به تصویب قوانین الزم ]4[شوند همین نهاداعمال می که توسط 

ازبینی دارد و درتکمیل حقوق االجراخواهد بود. بسیاری ازقوانین بین المللی درمورد حقوق اقلیتها و ژنوساید نیاز به اصالح وب

                                                            
 www.durna.euTبه نقل از سایت  4 
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المللی کامال مستقل باشد های بینها نقش حداقلی داشته باشند وضمانت اجرای قوانین برعهده سازمانبشردوستانه باید دولت

 و مرزهای سیاسی مانع ازاجرای قوانین آنها نشوند.

   المللی کیفریگفتار سوم: اعمال قابل مجازات جنایت ژنوساید در محاکم بین 

 شکل جنایت پیرامون مجازات قابل از اعمال مختلفی شقوق و فروض توطئه، و تبانی شروع، معاونت، شرکت، مباشرت،

 بود. خواهد نوشتار از قسمت این توجه مورد به اختصار، چند هر یك، هر در خصوص تأمل که آیندمی شمار به کشینسل

 کشی بند اول: فاعلیت  در نسل .1.1

شود که رکن مادی جرم را انجام داده تا با داشتن عنصر معنوی آن، به عنوان مسئوول کیفری، اطالق می فاعل جرم به کسی

کشی، نه فقط از طریق فعل، که از طریق ترک فعل نیز به منصۀ ظهور تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد؛ تحقق جنایت نسل

 سازد،فراهم می را نالمللی بی جنایت این شکل گیری د، موجباترسد. لذا کسی که به واسطۀ عدم اجرای وظیفۀ قانونی خومی

 استوار بحث مورد جنایت روانی رکن پایۀ بر باشد که اثر منشا تواندمی زمانی فعل ترک است دارد. بدیهی کیفری مسؤولیت

 آن گروه اعضای سکونت محل جغرافیایی هی منطق باران بمب به اقدام خاص گروهی قصد محو به که خلبانی بنابراین .باشد

 یکند؛ م ایفاء را گذاری تاثیر نقش جمعی، در کشتار خود زیردستان اعمال از جلوگیری عدم با که که فرماندهی یا و نمایدمی

 مسؤوالن و جایگاه و موقعیت پیرامون کشینسل بود. کنوانسیون خواهند قبیح این جنایت ارتکاب به متهم نوعی به کدام هر

و  6رواندا ویژۀ ، دادگاه5سابق ویژه یوگسالوی دادگاه های نامه اساس در لیکن است، نموده اختیار سکوت موضع ،فرماندهان

 شود،می یاد فردی کیفری مسؤولیت عنوان که  به چه آن پایۀ بر تا است، شده توجه مهم این به 7المللیدیوان کیفری بین

 .نیابند مصونیت محاکمه و تعقیب از نمرئوسا جنایت توسط ارتکاب واسطۀ به مسؤوالن،

 به که ماموری  آمر رابطۀ به باید شود،اطالق  می « مافوق» صفت کسی به شرایطی چه تحت که پرسش این به پاسخ در

بر مرتکبان مستقیم را  8«اختیار کنترل موثر» سلسله مراتب رسمی یا غیررسمی که بر متهم  از ناشی روابط اثبات وسیلۀ

البته وجود رابطۀ  9ماموری کافی نیست. –متوجه کرد. لذا اثبات تاثیر ساده و غیرتنگاتنگ، برای ایجاد رابطۀ آمر  دهد،می

نماید،  اقتداری است که آمر بر  مأمور خود اعمال کرده تا رسمی بین آمر و مأمور ضرورتی نداشته و آن چه مهم جلوه می

کشی باشد. آگاهی مقام مافوق بر تحقق جنایت یا در شرف تحقق جنایت نسل پیامد عدم اقدامات پیش گیرانه از سوی وی،

.  با این اوصاف، نه تنها قصد صریح، که بی مباالتی و ]5[واقع شدن جنایت، شرط دیگری است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد 

. به عبارت بهتر، هر چند عموماً رکن نمایدکشی توسط این مقامات کفایت میتسامح عرفی نیز برای تشکیل رکن معنوی نسل

و  11یابد، اما به طور استثنایی در خصوص اشخاص موصوف، بر پایۀ سهل انگاریتجلی می 10مزبور در پرتو قصد مجرمانۀ خاص

زرگ توان به پرونده میوزما به عنوان مدیر یك کارخانۀ ببه عنوان نمونه می ]6[کند شدید نیز، مفهوم پیدا می 12بی مباالتی

نمود، در موقعیتی قرار داشت که چای اشاره کرد. وی که همواره قدرت رسمی خود را بر کارمندان و کارگرانش اعمال می

توانست اقدامات مقتضی را به منظور جلوگیری از اقدامات کارگران یا مجازات آن ها در ارتباط یا جرایم ارتکابی شان اتخاذ می

 .]7[ و در این امر منجر به مسؤولیت او به عنوان مقام مافوق شدنماید، لیکن کوتاهی و قصور ا

                                                            
 7از مادۀ  3بند  5 
 6از مادۀ  3بند  6 

 28مادۀ  7 
8  Effictive Control. 

 313 پاراگراف سمانزا، پروندۀ 9 
10  specific. 
11  Indifference. 

12  Gross Negligence 
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 کشیبند دوم: شروع به نسل .1.2

باشند. اساس نامۀ دادگاه های هر دو منشور تورنبرگ و توکیو در خصوص مفهوم شروع به جرم فاقد حکم و موضع خاصی می

کنوانسیون   3کشی را جرم انگاری کرده اند. مادۀ یت نسلیوگسالوی سابق و رواندا در میان جنایات مختلف، صرفاً شروع به جنا

المللی نیز شروع به این جنایت را یپش بینی کرده اند. وفق ( و اساسنامۀ دیوان کیفری بین3) 25( و مادۀ 1948کشی )نسل

گردد لذا با فقدان هر یك میکشی محقق ، شروع به نسل«عدم موافقت به خاطر دخالت عوامل خارجی » مادۀ مزبور، با وجود 

از ضوابط مذکور، از جمله انصراف، شروع به جرم مجال عظهور نخواهد یافت. با این توصیف،شروع به جرم در زمرۀ جرایم ناقص 

 آورد. قرار گرفته و برای مرتکب آن مسوولیت کیفری به بار می

 کشیبند سوم: تحریك مستقیم به ارتکاب نسل .1.3

رادیو، تلویزیون، روزنامه، نطق در مجامع و نصب پالکاردهای خیابانی، به طور موثری قادر به تهییج مردم در ابزارهایی مانند 

کشی در رواندا، آکایزو است که به عنوان یك شخص ارتکاب هر نوع جنایتی است. از جمله اشخاص مشهور متهم به نسل

ار تحصیل کرده و حتی مذهبی، از حس اعتماد باالیی که نسبت به باهوش، مدیر، تمنفذ بین توده های مردم و مقبول بین اقش

وی وجود داشت، سوء استفاده نموده و با سخنرانی های خود، خیل عظیم جمعیت هوتویی را در نابودی گروه اقلیت توتسی 

 . ]8[عی ایفاء نمودند برانگیخت. هم نوا با او، وسایل ارتباط جمعی نیز نقش موثر در تحریك آحاد جمعیت مزبور در کشتار جم

کشی، بر دو پایه استوار است : نخست آن که مستقیم و عمومی باشد؛ دوم آن که به نیت و به انگیزۀ تحقق این تحریك به نسل

جنایت صورت پذیرفته باشد. در هر صورت، وقوع نتیجه در مجرمیت محرک تأثیری ندارد. مطلب آخر همواره در رویۀ قضایی 

تواند بی آن که مبهم و غیرصریح باشد، کشی میالزم به توضیح است تحریك به نسل 13رد تأکید قرار گرفته است.المللی موبین

به طور ضمنی صورت گیرد؛ که در این حالت، در صورت عدم تردید در قصد محرک، تعقیب و محاکمه او بالمانع خواهد بود. 

نمایید و سگ ها آن را به رایگان خون خود در راه میهن عزیزتان امتناع می شما از دادن»مانند این که مرتکب با بیان جمالت 

 .]8[ « بنفشه های باغچۀ کوچك پیرزن عاشق را همسایه ای که هم وطن او نبود، پایمال کرد»و یا با عبارت  ]7[ «خوردندمی

 کشینسل بند چهارم: توطئه برای .1.4

کشی، منظور از نظر از نتیجۀ مجرمانه، جرم انگاری شده است. در جنایت نسل توطئه نیز از دیگر جرایم ناقص است که قطع

المللی کیفری کشی، اساسنامۀ محاکم بینتبانی، توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که در کنوانسیون نسل

غیرمستقیم، مورد توجه واقع شده است. هر چند به طور  16المللیو اساسنامۀ دیوان کیفری بین 15و یوگسالوی سابق 14رواندا

رهبران، سازمان دهندگان، محرکان و شرکای در تشکیل یا اجرای برنامۀ مشترک یا »منشور دادگاه نورنبرگ نیز با عبارت 

تبانی در ارتکاب هر یك از جرایم مذکور، در مقابل همۀ اعمالی که از سوی اشخاصی که در اجرای این برنامه شرکت دارند، 

منشور توکیو با بیانی مشابه در این خصوص ابزار موضع نموده اند. البته همان گونه که در  5مادۀ «. شوندوول شناخته میمس

کشی اشارۀ مستقیم نشده بود، منظور از تبانی را مباحث پیشین بیان شد، چون در دو دادگاه نورنبرگ و توکیو به جنایت نسل

 یگر مانند علیه بشریت یا جنگی تلقی کرد. باید توافق برای ارتکاب جنایات د

 –گردد. معهذا نظامی رومی متاثر از حقوق کامن ال، توطئه، عنوان مستقلی دارد و صرف نظر از تحقق نتیجه، جرم مسحوب می

 (.88ن،صداند )هماژرمنی، تبانی را به منزلۀ یك جرم تبعی تلقی کرده و وقوع آن را صرفاً در پرتو جنایت اصلی، ممکن می

                                                            
 16پروندۀ روگی، پاراگراف  13 
 ( )ب(3)2مادۀ  14 
 ( )ب(3)4مادۀ  15 
 ( )د(3)25مادۀ  16 
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 کشی بند پنجم: همکاری در نسل .1.5

 ترتیب بدین و شده تلقی جرم نوعی خود جرم، همکاری در و همدستی ژرمنی،  رومی و آنگلوساکسون جزایی های نظام در

کشی، در قالب شرکت یا معاونت همکاری در فرآیند هر جنایتی مثل نسل 17گردد. می مسؤولیت کیفری دارای مشارکت کننده

نماید و معاونت تسهیل وقوع جرم از طریق مختلف مانند تشویق یا ترغیب است؛ مانند انجام بخشی از اجزای دا میتجلی پی

  18مادی جرم یا حضور در صحنۀ جرم.

تحقق همکاری همیشه از طریق فعل نیست. ترک فعل هایی که تاثیر قاطعی در ارتکاب جرم داشته و قادر به ایجاد رابطۀ 

شوند. به عنوان مثال، حضور آگاهانۀ فرمانده در به صورت سکوت هم باشند، نوع همکاری مجرمانه تلقی می علیت اند؛ هرچند

در  19باشند، به عنوان نوعی ترغیب و تشویق به ادامۀ آن، قابل درک است؛صحنه ای که زیردستانش در حال ارتکاب جنایت می

زندانیان، به عنوان شرکت و معاونت در جرم شناخته شد یعنی صرف  پروندۀ آلکوکسی، حضور رئیس اردوگاه حین بازجویی از

کشی ، اثبات قصد خاص نابودی جزیی . البته در خصوص نسل]7[حضور او، متضمن رضایت ضمنی به انجام جرم تلقی گردید 

 شود. ث مییا کلی گروه، حائز اهمیت است که همراه با حضور آگاهانه و عالمانه، همکاری در این جنایت را باع

در مفهوم شرکت در جرم ضرورتی ندارد که همکاران و هم دستان، جملگی هماهنگ بوده و از جایگاه و موقعیت یکدیگر مطلع 

باشند. لذا ممکن است مجرمی در یك فرآیند دسته جمعی، از نقش هم دست خود بی اطالع باشد. آگاهی شریك از قصد 

ی ضروری است، اما  نه به عنوان مشارکت در این جنایت، بلکه به عنوان مشارکت در کشمجرم اصلی برای ارتکاب جنایت نسل

 .]8[جنایت عادی مثل قتل عمد 

 گیری نتیجه 

انسان دارای کراکت ذاتی است و اکر کرامت ذاتی خود را از دست دهد، دیگر حقوق انسانی نیز نقض می شود و مورد بی 

اما این مسأله مانع نشده است  اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی از کرامت  حرمتی قرار می گیرد. اگر چه، طرز تلقّی

انسانی در برخی موارد مختلف بوده که در قواعد موضوعه بشری به این واژه استناد شود. کرامت ذاتی انسان در کانون توجه 

لیدی است که حقوق بشر بر پایه آن نهاده شده منشور ملل متّحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر قرار دارد و یکی از مفاهیم ک

است. در مقدمه میثاق بین المللی تصریح شده که همه حقوق بشر از کرامت  و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

 فرهنگی  حقوق مدنی و سیاسی ذاتی انسان ناشی می شود. کرامت انسانی اساس بسیاری از متون حقوقی و احکام قضایی و

 .درج آن در اعالمیه جهانی حقوق بشر نتیجه تکامل وتحول تاریخی آن است

کرامت انسانی که از سه سده پیش یا کمی پیش از آن وارد زندگی انسانی شده به عنوان ابزاری برای حمایت از حقوق انسان 

ر است که اراده دولت ملّی درواقع، اراده در قرار داد اجتماعی بر این باو« روسو»ها در مقابل قدرت دولت ها به کار رفته است. 

خود اشخاص است و احتمال هیچ گونه ظلمی نمی رود، بنابراین، ملّت می تواند همه حقوق خود را به دولت اما، تجربه تاریخی 

 دولت مستبد، .در این چند سده نشان داده است که به هیچ دولتی اعم از  واگذار کند و در پناه امنیت آن زندگی کند

باشد تا هر گونه  اشتراکی و حتّی مردم ساالر نمی توان آن قدر اطمینان کرد که حقوق ملّت را به طور کامل در اختیار داشته 

 می خواهد تصمیم بگیرد.

                                                            
 .98، پاراگراف 1995پروندۀ روزیندانا،  17 
 )مستنبط شرکت است تحقق برای کافی جرم مادی، اجزای در دخالت بدون صحنه، در حضور صرف ایران، جزایی نظام در 18 

 اسالمی(. مجازات قانون 43 مادۀ از
 عالی دیوان  6/11/1317مورخ  4-25 شمارۀ حکم در مثالً .است ندانسته معاونت برای کافی را سکوت ایران، قضایی رویۀ 19 

 حضور در کسی اگر بنابراین .کرد معاونت تلقی شودنمی را بزه ارتکاب از جلوگیری و اقدام عدم و سکوت :است آمده کشور

 مجازاتی گونه هیچ مستوجب حاضر شخص کند؛ سکوت اختیار جلوگیری، امکان با حاضر شخصِ و دشو قتلی مرتکب دیگری

 . نیست
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بررسی تاریخی نشان می دهد که واژه کرامت در نیمه نخست سده بیستم و پیش از جنگ جهانی دوم در متون و اسناد حقوق 

حقوق بشر کمیته یهودیان آمریکایی تصریح شده که ارزش گذاری ها مبتنی بر کرامت کرامت  1944ر اعالمیه بشر وارد و د

حقوقی  .انسانی از نیمه دوم سده بیستم به بعد با شتاب بیشتری در متون  و عدم تعرّض پذیری انسان و حقّ زندگی است

(، الیحه حقوق بشر 1946ه است. در اعالمیه حقوق بشر کوبا )بویژه حقوق اساسی کشورها و حقوق بین الملل وارد و درج شد

( و پیشنهادهای هم زمان ایاالت متّحده آمریکا برای معاهده حقوق بشر و قانون اساسی بسیاری از کشورهای 1947انگلیس )

رگی بودند که در فاصله اروپایی و آمریکایی به کرامت انسانی تصریح و استناد شدده است. ژاپن، ایتالیا و آلمان سه کشور بز

واژه کرامت انسانی را در قانون اساسی خود درج کردند؛ همان کشورهایی که در جنگ جهانی دوم  1950و  1945سال های 

شکست خوردند و مسؤول بسیاری از وحشی گری هایی بودند که جنبش حقوق بشر به دنبال ریشه کنی همزمان با انتشار 

 ، در سطح منطقه ای نیز کرامت انسان در اعالمیه آمریکایی  آن بود.1948ال اعالمیه جهانی حقوق بشر در س

معاهده سازمان کشورهای آمریکایی کرامت انسان نقش  7در مقدمه و هر دو بخش این اعالمیه )حقوق و تکالیف( و فصل 

در متن و مقدمه با اعالمیه مصادف کرامت انسانی  1948الیحه حقوق جنبش اروپایی  29و   1اساسی ایفاء کرده و در مواد

اعالمیه جهانی حقوق بشر با این بیان مورد تاکید  .سازمان ملل متّحد در مورد حقوق بشر، به کرامت انسانی تأکید شده است

از آن جا که شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر کلیه اعضای خانواده بشری اساس  "قرار گرفته است که 

الت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و از آن جا که مردم ملل متّحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، کرامت آزادی، عد

همه افراد بشر آزاد به دنیا می  "همین اعالمیه بیان شده که  (22( و )1و سپس در مواد ) "و ارزش فرد انسانی اعالم داشته اند

برند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. هر کس، به عنوان عضو جامعه، آیند و از لحاظ کرامت و حقوق با هم برا

حقّ امنیت اجتماعی دارد و مجاز است با مساعی ملّی و بین المللی و طبق ساختار هر کشور، حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

 «فرهنگی خود را که الزمه کرامت، رشد و آزادی شخصیت اوست، به دست آورد.

 .ظم عمومی بین المللی بر ارزش های بنیادینی پایه گذاری شده که خود این ارزش ها ضامن اقتدار جامعه بین المللی استن

برخی از این ارزش ها ارزش های ثبوتی اند یعنی نیاز به اثبات ندارند و در زمان و مکان ثابت اند. چنین ارزش هایی در واقع 

یك جامعه اند و رعایت نکردن آن ها آن جامعه را با خطر نابودی رو به رو می سازد.  تنظیم کننده رفتارهای اساسی اعضای

اغلب قواعد حقوق بشر و باالخص مهمترین آن ها یعنی قواعد مربوط به حفظ حیات و صیانت از تمامیت جسمی و روحی 

چه به صورت گروهی به خطر اندازد و  انسان ها از جمله آن هاست. اگر نقض قواعدی، حیات انسان ها را چه به صورت فردی و

نابود کند در واقع، ارزش های ثابت و تغییر ناپذیر بین المللی نقض می شوند. چنین قواعدی در واقع، قواعد آمره حقوق بین 

ی الملل عام هستند و نقض آن ها نظم عمومی بین المللی را نیز به خطر می اندازد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأ

در این مورد اعالم داشته است که دیوان، اصول بنیادین این «حقّ شرط بر معاهده پیشگیری و مجازات نسل کشی»مشورتی 

کنوانسیون را به عنوان قواعد شناخته شده از سوی ملل متمدن تحلیل می کند که دولت ها را حتّی بدون داشتن تعهد قرار 

لحاظ نکرده بلکه منافع  15رف این کنوانسیون در واقع، تنها منافع خود را در آن دادی به یکدیگر پیوند می دهد. دولت های ط

 جامعه جهانی را نیز مورد توجه و مطمح نظر قرار داده اند.

حقّ حیات، ارزش بنیادین مبتنی بر کرامت انسانی است. جامعه بین المللی نقض آن را زشت، مغایر با کرامت انسانی و جرم 

کاب آن واکنش نشان می دهد. اما، به رغم توجه جدی جامعه بین المللی به این مسأله، تاریخ گواه آن است می داند و به ارت

که تالش های صورت گرفته همیشه نتیجه بخش نبوده و به هر حال، ارزش های برتر انسانی در برخی موارد، با توجیهات و 

وقوع جنگ های  .المللی را با چالش اساسی رو به رو ساخته استبهانه های گوناگونی به بدترین شکل نقض شده و جامعه بین 

داخلی در هر برهه و مخاصمات بین المللی مخصوصاً جنگ جهانی اول و دوم با هر علّت و توجیهی، نمونه های بارزی است که 

 .بشریت و کرامت ذاتی انسان را آماج هدف های خود قرار داده و گاهی برخی از این موارد، بوده است

 

تلفات انسانی ناشی از درگیری های داخلی در پایان قرن بیستم نسبت به آغاز آن افزایش یافته و میزان این تلفات در جنگ 

و  1های داخلی بیشتر از جنگ های بین المللی است. به نظر می رسد سازمان ملل با توجه به اهداف و اصول مندرج در مواد 
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به زور یا تهدید به زور در سایه اصل تساوی حاکمیت کشورها و منع مداخله در امور  منشور ملل از جمله ممنوعیت توسل 2

داخلی آن ها، تا اندازه ای موفّق به مهار جنگ های بین المللی شده و تمرکز بیشتر به این جنبه از مسأله موجب شده که 

یت کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلی ت ملّی بگذرد و چهار دیواری حاکمجامعه بین المللی نتواند از حصار حاکمی

کشورها باعث شده که کشورها، پنهانی یا آشکار در داخل چهار دیواری خود هر آنچه خواسته اند با ملّت خود کرده اند. موضوع 

ملل  پیچیده و بغرنج و سخن این است که چه کسی مسؤول و پاسخگوست؟ دولت ها یا جامعه بین المللی با محوریت سازمان

 و یا هردو؟
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