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 یتبشر یهعل یاتاز جنا یشگیریپ یکارهاراه يشناختجرم یلتحل

 ***ابراهیم شمس ناتریمحمد **یآبادده یحاج یعلمحمد* خندانسمیرا گل
 )9/2/69: پذیرش تاهیخ 81/3/61: دهیانت تاهیخ(

 چکیده؛
ده  یناک بشرهول یعمنجر به نجا ید،قرن حاضر نام یبتز مص یستمقرن ب یبال توانیمکه  یتبشر یهعل یاتجنا

 یبرا یدیکه تدد یاتجنا یناهتکاب ا ییجهده نت یانز قربان شدگانکشته یشد  است. شااه باال یجوامع انسان

 یاتیها ح یاتجنا هگوننیااا  یشگیریز پ وق جدت ت ییکاههاها  یانتن ،ندیآیم حساببه یالاللنیب یتصلح ز امن

 یکبه  ابیی، تالش جدت دستهاآن یی ید پ یتبا توجه به ماه یت،بشر یهعل یاتاا جنا یشگیری. ده پدیناایم

 ییکاههاها  یموجب شود که اا تالش جدت اهائه یدامر نبا ینحال ا یناما ده ع است، رماکنیغ، زمانعجامعطرح 

اا  یشگیریپ یکاههاها  یز اهائه یاساس مقاله حاضر به برهس ین. بر هایمدست برداه یاتجنا ینا اا یشگیریده پ

 یشگیریپ یز ده حوا  یرکیفریز غ یفریک پیشگیری کاهها ده دز مبحثها  ین. اپرداادیم یتبشر یهعل یاتجنا

موهد  عیز اجتاا یزضع پیشگیری ده دز مبحث ی،شناسجرم یکز کالس یجها یبندمیتقس یده هاستا یرکیفریغ

یری اا این بخشی اا منط  پیشگ توانندیکاهها مکه هر یک اا این ها  یاگونهبه. گرنته استقراه  یلز تحل یبرهس

 جنایات ها محق  سااند.
 

 يشگيریپ ی،ضعو يشگيریپ يفری،ک يشگيریپ يشگيری،پ يت،بشر يهعل ياتجنا واژگان کليدی:

 .یاجتماع

                                                           
 (:مسئول یسند نو) ینزاحد خا یدانشگا  آااد اسالم یشناسحقوق جزا ز جرم یاهاستاد *

s.golkhandan@gmail.com 

 .دانشگا  قم یشناسحقوق جزا ز جرم یاهدانش **

 ی.ناهاب یسدانشگا  تدران پرد یشناسحقوق جزا ز جرم یاهدانش ***
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 مقدمه

، ده عین «پیشگیری کردن»داهای بعدی مضاع  است. « پیشگیری» یی، کلاهشناسشهیهاا نظر  

ی، پیشگیری به معنای ازل گرنته شد  ز شناسجرماست. ده « آگدی دادن»ز « جلو هنتن»حال 

 منظوههبی گوناگون مداخله هاکیتکنهنتن با استفاد  اا  عباهت است اا: به جلوی تبدکاهی

علیه جرم بود  ز آن ها  آن ه(. بر این اساس هر 822: 8279کاهی )گسن، ماانعت اا زقوع بز 

سنتی ده  طوهبه(. 747: 8276ی، ابرندآباد)نجفی  شودیمکاهش دهد، پیشگیری محسوب 

یفری یری؛ یعنی اجتااعی، زضعی ز پیشگیری کتا کنون سه شکل اا پیشگ شناختیی جرمهاآموا 

 متفازت است، لیکن هدنی هاآنهغم اینکه اشکال اجرای این سه گونه علی احصاء شد  است.

( 99: 8268)ابراهیای،  کنندیمها دنبال  زیآمخشونتزاحد؛ یعنی ماانعت اا برزا هنتاههای 

 دشویمنردی ناشی اا مجااات  جرم عادتاً شامل اهعاب جاعی ز اهعاب پیشگیری کیفری اا

سالح برای مداه  نیکاهآمدتری دزه هاگذشته(. اا 66: 8262بیگی، هاشم ی؛ابرندآباد)نجفی 

جرم ز ناهنجاهی، تدابیر سرکوبگرانه ز مجااات بود  است؛ ایرا بازه عاومی بر این بود که 

ها اا  کاهانز خود بز  بااداهندگی شخصی داشته تندانهبرخوهد سرکوبگرانه ز اعاال مجااات 

محاد ) شودیم، بلکه با اهعاب سایرین، موجب بااداهندگی عاومی نیز داهدیمتکراه جرم باا 

ی اخیر موهد توجه متولیان سیاست هادهه(. هزیکرد دیگری ده پیشگیری ده 88: 8268نسل، 

 اقتصادی، نرهنگی، اجتااعی، ماهیت ی غیر قدرآمیز که داهایهااقدامجنایی قراه گرنته است؛ 

 ی جرمهاآماجکردن انراد ز یا حفاظت اا  گراقانونز  ریپذجامعه منظوهبهزضعی ز ... بود  ز 

نظام عدالت کیفری منجر شد  ز توسل به  ی، ده ندایت به اجتناب اا مداخلهشوندیماعاال 

 کاه زی برای دزلت، بز ی مالی ز انسانی قابل توجدهانهیهزی سرکوبگرانه ها که هااقدام

این  گریدعباهتبه(؛ 196: 8216ی، ابرندآبادی آن ها داهند، منتفی خواهد ناود )نجفی هاخانواد 

 دندگریمکه زقایع مجرمانه ها سبب  شودیمیی ساازکاههاگسیختگی همهزیکرد موجب اا
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ک ر کیفری ها ده ی(. این نوع اا پیشگیری یعنی پیشگیری غی8264: 8262)مگوایر ز دیگران، 

ی کالسیک ز هایج به پیشگیری اجتااعی که بیشتر با تأمین حقوق اجتااعی، اقتصادی، بنددسته

ز پیشگیری زضعی که باید با هعایت حقوق ز  شودیمنرهنگی مردم ده سطح جامعه محق  

: 8216، یابرندآباد)نجفی  اندکرد ی مدنی ز سیاسی مردم به اجرا گذاشته شود، تقسیم هایآااد

196.) 

با توجه به اینکه پیشگیری اا جرم اا اهایت باالیی برخوهداه است ز این اهایت ده جنایات 

با جرایم  هاآنز خساهات ناشی اا  شوندیمی بشری تلقی ها نابودکنند عنوانبهعلیه بشریت که 

 گیری اا جنایاتکاههای پیش. ده این مقاله ها شودیم دزچندانعادی قابل مقایسه نای باشد، 

علیه بشریت ها ده دز مبحث پیشگیری کیفری ز پیشگیری غیرکیفری که پیشگیری غیرکیفری 

، موهد برهسی قراه شوندیمی هایج ده دز مبحث زضعی ز اجتااعی مطرح بنددستهمطاب  با 

 .ردیگیم

 پيشگيری کيفری .2

اههای ی جلوگیری اا هنتها های یکی اا مؤ رترین الاللنیباعامال مجمااات بر مرتکبان جنایات   

زاقعی اعاال مجااات، پیگرد قانونی است  ی( ز تندا زسیله81: 8269مجرمانه است )جازیدااد ، 

 سمماادیمز مطائناً تندا نرایندی اسممت که آهازی پیشممگیری اا چنین جرایای ها ده آیند  محق  

ه کیفری دبی کهنیای با آگاهی اا الاللنیب ی(. بر هاین اسمماس جامعه242: 8263)هابرتسممون، 

 هازلتدز مانعی برای تقویت هاکاهی بین  کندیمی، زقوع آن ها ترغیب کشنسلجنایاتی مانند 

کیفری ده این موهد، عامل مدای ده ی اسمممت ز مباها  با بیالاللنیببرای اهتقاء صممملح ز امنیت 

اسممت بخشممی اا سممی عنوانبهها  اسممت، تعقیب ز مجااات مرتکبین این جنایات پیشممگیری اا آن

ده  تندانمه (. عالز  بر این مجمااات  39: 8269ااد ، گیرانمه خود قراه داد  اسمممت )جمازیمد   پیشممم
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خشونت  یاین جنایات اا سوی مرتکبین مؤ ر است، بلکه ده متوق  ناودن چرخه پیشمگیری اا 

بین، ا که مجااات مرتک. به این معندیناایمجنایات مزبوه نیز نقش مدای ایفا  اا سممموی قربمانیان 

رتکبین ها علیه م مثلبهمقابلهز  انهیجویتالنیی قربانیان ده دسمممت ادن به اقدامات جوانتقامحس 

ناونممه یکی اا دالیممل نرزکش کردن حس  عنوانبممه (.Staub, 2007: 158) نشمممانممدیمنرز 

ه کندی ک یهاه ی بوسممنی این بود که مردم هزند اجرای عدالت ها باهاصممربیی علیه جوانتقام

، )هابرتسممون کردندیم، مشمماهد  شممدیمطری  تصممازیر تلویزیونی که اا الهه پخش  اا داشممت،

ی ز امنطقهی، الاللنیبکیفری ها ده سمممطح  ی(. ده این مبحث اقدامات پیشمممگیرانه427 :پیشممین 

 .میدهیمداخلی موهد برهسی قراه 

 المللیينبسطح    .2-2

الزی الاللی یوگسممبه اقدامات دادگا  کیفری بین توانیمی الاللنیباا جاله اقدامات ده سممطح 

ر شااه ایادی مسئولیت کیفری ب کیفری ز تحایلکه با اا بین بردن نرهنگ بی سماب  اشاه  ناود 

، ده بااداهندگی اا جنایات مزبوه مؤ ر اندشمممد اا متدامانی که ده این دادگا  تعقیب ز محکوم  

ی شممدید هانقضکه با هدف پایان دادن به  هزآنداالاللی کیفری بینبود  اسمت. ها نین دادگا   

یات کشی ز اتخاذ تدابیر مؤ ر برای سپردن مرتکبان این جناالاللی ز نسلبین بشمردزسمتانه  حقوق 

صمملح ز امنیت تأسممیس گردید ز با تعقیب ز   یاعاد  به عدالت ده هاسممتای تحق  آشممتی ملی ز 

 کشی ده جلوگیری اا این جنایات ز پایان دادنبشمریت ز نسل  مرتکبین جنایات علیه یمحاکاه

(. علت 391ز  397: 8269ااد ، جازید خالقی؛)کیفری نقش اسماسمی داشمته است    به نرهنگ بی

ت، الاللی هم این بود که با مجااات مرتکبین جنایات علیه بشریکیفری بین اصملی تأسیس دیوان 

اینکه ده محاکم  خصوصبه(، 429برتسون، پیشین: به نرایند صملح ز پیشمگیری کاک نااید )ها  

شود اعالم جرم شد  ز می هادزلت یا سران ساب  هادزلتعلیه سران  ااآنجاکهالاللی کیفری بین
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ان ها به دیگر بسمماچه، این اقدام، اندشممد ز این سممران تحت پیگرد قانونی قراه گرنته ز محکوم 

زحشت انداخته ز یک هشداه مدم تلقی شود که دزهان مصونیت سران حکومتی به پایان هسید  

 بیترتنیابه(. Smeulers, 2013: 8) مطلقماً اا پیگردهای قانونی ده امان نیسمممتند  هما نیز ز آن

الاللی بین یز دیوان کیفر هزآنداساب ،  الاللی یوگسالزیهای کیفری بیندادگا  قضایی یهزیه

ت خوبی اا تالش برای پیشگیری کیفری اا جنایات علیه بشری یالاللی، ناونهز سایر محاکم بین

 شود.تلقی می

 یامنطقهسطح  .2-1

ی ده هاستای مجااات مرتکبین جنایات علیه بشریت ز تحق  امنطقهاا جاله اقداماتی که ده سطح 

ی سنگال بر مبنای  العادنوقبه ایجاد ز تشکیل شعب  توانیمپیشگیری کیفری انجام گرنته است، 

 گریدعباهتهب آنریقایی ز دزلت سنگال اشاه  ناود. یتصایم ز توان  صوهت گرنته بین اتحادیه

سنگال  یالعاد نوق شعب آنریقا است. یاین شعب، حاصل توان  بین دزلت سنگال ز اتحادیه

 سنیح شد. سیأستیات اهتکابی ده کشوه آنریقایی چاد مرتکبین جنا یتعقیب ز محاکاه منظوهبه

آمریکا قدهت ده چاد ها به دست گرنت ز تا سال  متحد االتیابا حاایت  8613هابر  ده سال 

زی جنایات ایادی ده چاد هخ  سالههشتمدت حکومت  ده بر این کشوه حکومت کرد. 8669

ی چاد، بلژیک ز سنگال هادادگا ددی ده شدن زی به سنگال دعازی متعداد ز با نراه ز پناهند 

یسن ح مؤ ر یبودن دعازی مطرزحه ز عدم تعقیب ز محاکاه جهینتیب علیه هابر  مطرح گردید.

الاللی ضد شکنجه ز دیوان بین یهابر  موجب طرح این قضیه ده مراجع مختلفی چون کایته

پیرزای مکی سال ده مقابل عبداهلل زاد ده انتخابات هیاست جادوهی ده  با دادگستری گردید.

 یجدی دنبال شد؛ ایرا تا قبل اا آن اهاد  طوهبهمحاکاه حیسن هابر   ی، قضیه3983ماهس 

سیاسی زاقعی برای این کاه زجود نداشت ز یا طرح مسائل گوناگون مانع پیشرنت عالی آن 

 ی العادوقنشعب  سیتأسی جدت انامهموانقتقا با دزلت سنگال آنری یاتحادیه سرانجام .شدیم
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مجلس ملی این  یهلیزسبهاین شعب  سیتأسقانون  3983دسامبر  87سنگال امضا کردند که ده 

اصلی  نیلمسئویا  مسئول یشعب برای تعقیب ز محاکاه نیا کشوه موهد تصویب قراه گرنت.

اهتکاب یانته است،  8669تا ازل دسامبر  8613ژزئن  7ا الاللی که ده سرامین چاد اجنایات بین

اقدامات ده سطح  گونهنیا(. به این ترتیب 68 ز 69: 8263ی،آبادقوامهمضانی )شد سیتأس

ا مجااات منظوه نراه اها  ها بر هرگونه اقدام مرتکبین جنایات علیه بشریت به تواندیمی امنطقه

آموای ها ده هاستای پیشگیری انگیزی ز عبرتها اهعابمسدزد ناود  ز با محاکاه ز مجااات آن

 کیفری محق  نااید.

 سطح داخلی .2-9

  اات هسیدبه مجا اا جاله مواهدی که کشتاه جاعی ز جنایات علیه بشریت ده سطح داخلی

تشکیل « پنوم پن»ده  8676ازت  86ی اشاه  ناود که ده ایاختصاصتوان به دادگا  است، می

کوم مح غیاباً به مرگ اندبود ها که به کشتاه جاعی متدم « پل پوت»شد  ز ههبران حکومت 

 اعیبه اتدام کشتاه ج شد ساقطحکومت  ههبر 8«ماسیاس»، «گینه استوایی»کرد. ده هاین سال ده 

به دست حکومتی  هایدادهسمحاکاه ز اعدام شد. این  2«نرناندینوها»ز  3«هابوبی»دز گرز  قومی 

انجام گرنت که جانشین حکومتی که به جنایت منتسب است گردید . بدیدی است ده چنین 

 ساادیمهای ملی ها ماکن شرایطی این تندا زضعی است که صدزه حکم مجااات اا دادگا 

 (.329: 8278)کاسسه، 

های با این حال تحق  عدالت کیفری ز مترتب بر آن پیشگیری کیفری، هم اا سوی دادگا  

های داخلی با تنگناهایی مواجه است که زجود مشکالت الاللی ز هم اا سوی دادگا کیفری بین

                                                           
1. Macias 

2. Bubis 

3. Fernandinos 
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گونه فری اینیکز تنگناها نباید موجب شود که این جنایات، بدزن کیفر گذاشته شوند؛ ایرا بی

یری کیفری عامل مدم پیشگنااید ز بر هاین اساس مباها  با بیها ها تشوی  میجنایات، زقوع آن

 شود.محسوب می

 پيشگيری غيرکيفری .1

ی که خاهج اا گستر  ایریشگیپده این مبحث پیشگیری غیرکیفری اا جنایات علیه بشریت؛ یعنی 

 زیمقدرآز شامل مجاوعه اقدامات غیر  میدهیمها موهد برهسی قراه  ابدییمنظام کیفری تحق  

کیفری که داهای ماهیت اقتصادی، نرهنگی، اجتااعی، زضعی ز ... بود  ز با هدف اا بین بردن 

بااداشتن مرتکبین ز یا حفاظت اا آماج جرم اعاال  ی اهتکاب،هانهیامیا محدزد ساختن علل ز 

شگیری ی کالسیک ز هایج به پیبنددستهی غیر کیفری ها ده یک اا آنجا که پیشگیر شود.می

(، ما هم ده این 196: 8216ی، ابرندآباد)نجفی  اندکرد اجتااعی ز پیشگیری زضعی تقسیم 

پیشگیری  بشریت ها ده دز گفتاه پیشگیری زضعی ز مبحث، پیشگیری غیر کیفری اا جنایات علیه

 .میدهیماجتااعی موهد برهسی قراه 

 پيشگيری وضعی .1-2

ی اهتکاب جرم تکیه داهد هاتیموقعز  هانرصتساد  بر کاهش  طوهبهپیشگیری زضعی 

، ده دباشیم(. پیشگیری زضعی که عادتاً مبتنی بر حفاظت اا آماج جرم 18: 8211)میرخلیلی، 

دازم ز هم ناظر است به پیشگیری اا ت جنایات علیه بشریت، هم ناظر است به پیشگیری اا زقوع

یی هاتیوقعمبه عباهت دیگر گاهی اهتکاب جنایات علیه بشریت بر اساس شناسایی  ؛این جنایات

ی نیبشیپز معیاههایی،  هامالکز با توجه به  باشندیم الوقوعمحتالها که این جنایات ده آن

ها آنبا انجام اقداماتی اا زقوع  ؛ ده اینجا هدف این است کهباشندیمشد  ز ده آستانه زقوع 

؛ ده اینجا ندباشیمده حال اهتکاب  مندنظام طوهبهجنایات علیه بشریت  اما گاهی پیشگیری شود،
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ز حفاظت اا آماج جرم اا  زیآمخشونتمنظوه متوق  ناودن اقدامات هدف این است که به

  تدازم این جنایات پیشگیری شود. اا آنجا که نوع ز ماهیت اقدامات پیشگیرانه ده هر دز حوا

 فکیک،ی داهند، ده این قسات بدزن تپوشانهمتقریباً یکسان بود  ز ده مواهد بسیاهی با یکدیگر 

اقدامات ناظر به پیشگیری اا زقوع ز پیشگیری اا تدازم جنایات علیه بشریت ها موهد برهسی قراه 

خت به آن پرداخته شود، شنا ی که بایدامسئلهاما قبل اا برهسی این اقدامات،  ،میدهیم

ی ده مواهد نااید. ده این امینه باید گفتیی است که اقدامات مزبوه ها ضرزهی میهاتیموقع

مشکلی زجود نداهد. ده زاقع مشکل جایی است  باشدیمکه جنایات علیه بشریت ده حال زقوع 

 نجا شناخت. ده ایباشدیمکه اهتکاب جنایات علیه بشریت، هنوا شرزع نشد  زلی ده آستانه زقوع 

ها زقوع این جنایات، محتال است اا اهایت بسیاه باالیی برخوهداه یی که ده آنهاتیوقعم

ده این موهد، اقدام مؤ ر برای پیشگیری نباید منتظر مدهکی زاضح ز  گریدعباهتبه. باشدیم

ن معاوالً ایرا پس اا شرزع، مرتکبی ؛شرزع شد  است مندنظامآشکاه باشد مبنی بر اینکه اهتکاب 

تاب پیش با حداکثر ش زیآمخشونتتا اطاینان حاصل ناایند که اقدام  کنندیمایت سعی خود ها ند

ین هوتوهای انراطی ب هزآنداتوانند با یک سرعت زحشتناک اقدام ناایند. ده . قاتلین میهزدیم

ه ب هزاه نفر ها ده کاتر اا چداه ما  ز بیشترشان ها ده هاان سی هزا ازل صدهشتپانصد هزاه تا 

ن ز سه میلیو هاینااقتل هساندند. اگرچه هولوکاست تا پایان جنگ جدانی دزم ادامه داشت، اما 

به قتل  8643تا پایان  8648کشی بین تابستان هزاه یدودی ها ده هجد  ما  ازل نسل صدهشت

ی موصوف ده انجام اقدام هاتیموقعشناخت  بیترتنیابه(. Valentino, 2004: 241) هساندند

ز  هاتیموقعپیشگیرانه سریع ز به موقع ز مؤ ر، اهایت ایادی داهد. بر این اساس ده شناخت 

زیکرد اقدامات زضعی پیشگیرانه دز ه منظوه تداهکی اهتکاب جنایات علیه بشریت بهنیبشیپ

آن ها اهائه « استاب»: این هزیکرد که باشدیم« یاشهیهعوامل »زجود داهد: ازل، هزیکرد 

اطالعات مربوطه ها  ی ز تحلیلآزهجاعز  هاتیموقعنااید، مالک اهاشاند برای شناخت می
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نااید. اا جاله زجود شرایط سخت اندگی، نزاع گرزهی، ی این جنایات معرنی میهاشهیهندم 

انگاهی، مقصرانگاهی دیگران ز غیر ، ساختاههای نرهنگی ی مخرب اا قبیل دشانهایدئولوژیا

 (.staub, 1999, p374) مرتبط، تبعیض ز...

« قدهت یریگجدت» کردِیهزتوان تحت عنوان نااید ز میاهائه می« زالنتینو»هزیکرد دزم که 

خت نابر هزی ش ها تارکز توجه ز امکانات هاتیموقعتعبیر ناود، مالک قابل مالحظه ده شناخت 

. داندیمنزدیک به قدهت سیاسی ز نظامی  یهاگرز ، تاایالت ز اهداف هایدئولوژیا

غییرات ت انگبهگوشمتارکز شویم ز  هاحوا باید ده این  هاتیموقعده شناخت  گریدعباهتبه

ی هر هاتینعالکه ما باید اظداهات ز  داهدینابنیادین اجتااعی باشیم. ده زاقع این هزیکرد بیان 

ی اامعهجنرعی سیاسی ده هر  یهاجنبشانراطی یا  نژادپرستیا  پرستزطنساامان ز تشکیالت 

ادین حتی اگر طرنداه تغییرات بنی هاجنبشز  هاساامانایرا این  ؛ده سراسر جدان ها کنترل نااییم

ای ری دیگر باشند، چنان ه قدهت سیاسی یا نظامی بهاگرز اجتااعی، تبعیض ز خشونت علیه 

آنکه  ، حالهزندیناز اعتقاداتشان ها نداشته باشند تددیدی به شااه  هایدئولوژیاعالی کردن 

اه داشته ده اختی انتهیساامانی نظامشبهچنان ه قدهت سیاسی یا نیرزهای نظامی یا  هاگرز هاین 

یا ناقد   باتیبباشند، ده شرایطی که سایر ندادها ز کاهگزاهان سیاسی ز نظامی، بسیاه ضعی  ز 

ند، باش شانیهانقشهها اا به دست گرنتن کنترل ز عالی کردن تاایل برای بااداشتن آن

 باشندیمیک موقعیت ده هاستای اهتکاب جنایات ز کشتاه جاعی  یآزهند زجودبه

(Valentino, op.cit: 245-247 .) این هزیکرد هرچند ماکن است » نویزالنتخود  یبه عقید

هزیکرد  اا اساساً قابل اعتاادتر هسدیممنجر به اشتباهات ز هشداههایی نادهست شود، اما به نظر 

 .(Ibid: 247« )ی باشداشهیهعوامل 

 ها احتاال اهتکاب جنایات علیه بشریتیی که ده آنهاتیموقعپس اا شناخت  بیترتنیابه

یی که این هاتیموقعی اهتکاب جنایات علیه بشریت یا نیبشیپا زجود داهد ز به عباهتی پس ا
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ها انجام ، باید اقداماتی ده هاستای پیشگیری اا زقوع یا تدازم آنباشندیمجنایات ده حال زقوع 

، اندشد طرح الاللی ماین قسات این اقدامات ها که بیشتر با صبغه ز توضیح ده سطح بین ده شود.

 اشندبیمی ز داخلی قابل اعاال امنطقهالاللی ز هم ده سطح اما به لحاظ ماهیت، هم ده سطح بین

 .میدهیمموهد برهسی قراه 

 هشدار .1-2-2

که بعضی  است« هشداه»ترین آن زاکنشی تحت عنوان الاللی، ضعی های نوعاً بینده بین زاکنش

پیشگیری اا  یدهباه  8641نوانسیون الاللی با تأکید بر هعایت کها ز مراجع بیناا دزلت

ناد اند. با این هاه استهنگام نقض جدی آن ده بعضی اا کشوهها اا خود نشان داد  به کشی،نسل

پایداهی به دنبال نداشته است؛ ایرا کشوههای دیگر این هشداه ها  به این هشداهها ا ر چندان

 ایییون حقوق بشر کشوههای آمریکتوان به هشداه کایساین خصوص می گیرند. دهتحویل نای

بر اساس  عامتلقپیشگیری اا این  ده اشاه  ناود.« آشه» پوستانسرخ عامقتلبه پاهاگوئه نسبت به 

اهاگوئه، پ ی به تصویب هساند که ده آن ضان هشداه به دزلتاقطعنامهاین اقدام، کایسیون مزبوه 

ستان پوه  تعدیات مأموهان دزلت به سرخی متعددی که دهباهاگزاهشتوجه به این دزلت ها به 

حاایت  اقداماتی ها برای که شدبه کایسیون هسید  بود جلب ناود ز اا این کشوه خواسته « آشه»

 عامتلقکه حکومت پاهاگوئه بر این اساس اا ادامه  هسدیماا حقوق این قوم اتخاذ کند. به نظر 

توان به هشداهها یا به تعبیر ماد  (. ها نین می321ز  329این قوم دست کشید )کاسسه، پیشین: 

های شوهای امنیت ساامان ملل متحد بر اساس این ماد  اشاه  ناود. منشوه ملل متحد به توصیه 26

ال ع شوهای امنیت زجود هرگونه تددید علیه صلح، نقض صلح یا: »ناایدمنشوه مقره می 26ماد  

 ، ها تعری  نکرد« توصیه» یمنشوه ملل متحد زاژ «. هایی خواهد ناود...تجازا ها احراا ز توصیه

 یبردن زاژ  کاهبهمنظوه کایته اا »مقدماتی سانفرانسیسکو آمد  است  یکایته یاما ده مصوبه
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ف ز اختالیک  زیآممسالاتتوصیه این است که نشان دهد اقدام شوهای امنیت تا آنجا به حل 

که آن زضعیت ز اختالف موجب بر هم ادن صلح یا اقدام به جنگ  کندیمزضعیت اهتباط پیدا 

تواند به صدزه توصیه منشوه می 26یا تجازا گردد ده این صوهت شوهای امنیت ده اجرای ماد  

ت علیه اا آنجا که اهتکاب جنایا بیترتنیابه. (39 :8218نر،ااد ؛ توحیدی)حبیب «اکتفا نااید

واند تشود، شوهای امنیت مییی است که موجب برهم ادن صلح میهاتیزضعبشریت اا جاله 

 به این مکانیسم پیشگیرانه هر چند ضعی  متوسل گردد.

 اعزام فرستادگان ويژه .1-2-1

توق  منظوه متوانند ده تالش بهکنند، میی مشممموهتی کاه میهاگرز نرسمممتمادگان زیژ  که با  

ی هاامیپتوانند حامل ها میآن طرفکاا خشممونت جاعی مفید باشممند. اا ی ناودن یا پیشممگیری

الاللی باشند ز اا طرف دیگر، ده تعاملشان با ههبران بین یمحرمانه یا غیرمحرمانه اا سوی جامعه

رکت به ح ی، به نشمماههای هزانی مبادهت ناایند که هم ههبران ز هم تابعان هااانداا توانند تا می

ی تغییر موضمممع دهآزهند. ده این تعامل، هدف نرسمممتادگان زیژ  باید اقدام نراتر اا  ده هاسمممتما 

ض ها ضان اینکه حامل این پیام هستند که نقآن گریدعباهتبهالتزامات دیپلااسمی هسای باشد.  

ه گرز  یی که بهاهیهزز  هااستیسم  الاللی پذیرنته نیسمت ز بین یحقوق دیگران اا سموی جامعه 

الاللی محکوم است، باید ده تالش ده جدت کاک به اا سموی جامعه بین  اندیمه قربانی صمدم 

عامالن  انعنوبهاختالنات،  زنصممملحلتغییر هزیه ز موضمممع ههبران با میانجیگری ز تالش برای 

محرمانه این امکان ها برای  صمموهتبه ژ یزبهصمملح ز آشممتی نعالیت ناایند. انجام این اقدامات  

نااید که بدزن اا دسمت دادن زجده یا بدزن نشان  کب بالقو  یا نعلی نراهم میههبران گرز  مرت

 (.Staub, 1999: 317, 318) دادن ضع  ده مقابل طرنداهانشان، تغییر هزیه دهند

ده مجاع عاومی ساامان ملل  3988ژزئن  33آها ده  اتفاقبهی اقطعنامهده این امینه تصویب 

 هاناقشهماختالنات ز پیشگیری ز حل  زیآممسالاتمنظوه تقویت نقش میانجیگری ده حل متحد به
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 یکنند نییتعپیشرنت ز تحولی تاا  است که ساامان ملل متحد ها ده موقعیت  (312/91)قطعنامه 

ی هامانسااهچوبی گسترد  برای هاکاهی سااند  با ز چا دهدیمضوابط برای میانجیگری قراه 

 .ساادیمی، کشوههای عضو ز دیگر عوامل نعال ده امینه میانجیگری نراهم امنطقه

 عنوانهبپیشین نیجریه  جادوهسیهئژنرال ازلوسگونازبا سانجو  3991ناونه ده پاییز  عنوانبه

نزایند  ز بیم گسترد  اا اینکه  ی بزهگ ده چاهچوب تنشهااچهیدهزیژ  برای  ینرستاد 

ی ده ز ی شود منصوب شد.امنطقهی جنگ جادوهی دموکراتیک کنگو باه دیگر صحنه

ی امجاوعهبه  3996مذاکرات تا ماهس  نیا جوی برقراهی صلح بر اساس مذاکر  برآمد.زجست

یدگی ای هسی شوهشی ز تدابیری برهاگرز منجر شد که ترخی، ز خلع سالح  هانامهموانقتاا 

پیشرنت،  نظاهت بر یزیژ  ده امینه یتعدد نرستاد  با ی شد.نیبشیپها به شکایات اساسی آن

ز جادوهی خل   هزآندا 3996ازاخر  ده قسات اعظم تعددات ده کاتر اا یک سال اجرا شد.

ی امنطقهجنگ  یاا شرزع دزباه  بیترتنیابهکنگو هزابط دیپلااتیک هسای ها اا سر گرنتند ز 

ز به دنبال آن اهتکاب خشونت ز جنایات علیه بشریت جلوگیری شد )گزاهش دبیر کل ساامان 

 (.4: 3988ملل متحد،

 بانانصلحمعرفی و استقرار  .1-2-9

ا ی یکی دیگر اا اقدامات ده هاستای پیشگیری اا زقوع یا تدازم جنایات علیه بشریت، معرنی

م جدید آن، تکنیکی است که امکانات موجود ها هم بانی ده مفدوصلح است. بانانصلحاستقراه 

 منظوه ایجاد صلح ز پیشگیری اا خشونت توسعهز هم به هایریدهگبرای جلوگیری اا برزا مجدد 

بانان هزند صلح ها ده مناط  ده حال گذاه اا مناقشه که . صلح(8934: 8269حسینی،) دهدیم

کنند ز ده حد داهد، مشاهد  ز برهسی می ها زجوداحتاال زقوع جنایات علیه بشریت ده آن

ل امر ماکن است به اَشکا نیا .هسانندیمجویان ها ده پذیرش صلح ز آهامش یاهی ز یست امکان،
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 ،ی ده تقسیم قدهتگریانجیم ساای،اطاینان اقدامات آن جاله، اا گوناگونی ناود پیدا کند.

 ست.اقتصادی ز اجتااعی ا یتوسعهبه تحکیم حاکایت قانون ز  کاک ی انتخاباتی،هاتیحاا

 یمرکز، آمریکای (8616-8669) ایبینامبانی ده ی صلحهاتینعالتوان به ناونه می عنوانبه

اشاه  ناود که ایفای نقش  (8663-8664) ز مواامبیک (8668-8661) آنگوال، (8661-8664)

(. 8931ی آنگوال با مونقیت هارا  بود  است )هاان: استثنابهمواهد نوق  یبانان ده هاهصلح

لح نقش ز تحق  هزند ص زیآمخشونتبانان ده پیشگیری اا اقدامات استقراه صلح بیترتنیابه

 ی خواهد داشت.مؤ ر

 تحريم .1-2-4

یرانه توانند زاکنش پیشگها ز ساامان ملل میباشد، دزلت جهینتیبده صوهتی که اقدامات قبل 

 نااید:منشوه ملل متحد مقره می 48این امینه ماد   ده خود ها اا طری  تحریم، تشدید ناایند.

تواند تصایم بگیرد که برای اجرای تصایاات آن شوها مبادهت به چه اقداماتی شوهای امنیت می»

که  تواند اا اعضای ملل متحد بخواهدح نباشد الام است ز میی مسلزنیر یریکاهگبهکه متضان 

 قساتی ای تاام ساختن متوق  شامل است ماکن اقدامات این زهاند. مبادهت اقدامات  به این قبیل

 لیزسا ایرس ز هادیویی تلگرانی، دهیایی، هوایی، پستی، ،آهناا هزابط اقتصادی ز اهتباطات ها 

تری های بیشچنین اقدامی ازدتر ز دزلت هرانداا زاقع  ده« باشد. سیاسی هزابط قطع ز اهتباطی

 ,Staub) اشدبیمهااهنگ به آن زناداه باانند، احتااالً ده تحق  پیشگیری، بیشتر مؤ ر  طوهبه

ها آن نیترجیهای مختلفی اعاال شوند که هاحوا ماکن است ده  هامیتحر(. 327 :1999

اا تحریم سیاسی، با تدابیری چون قطع هزابط دیپلااتیک، تعلی  عضویت ده ساامان  اندعباهت

ملل متحد ز محرزمیت اا ح  هأی ده ساامان ملل متحد. تحریم نظامی با تدابیری چون قطع 

ت تجاهی که مبادال یز تحریم اقتصادی با تدابیری چون قطع کلیه مبادالت تسلیحاتی یکلیه

ی بانکی ههبران ز هاحسابد دزم احصا شد  است ز مسدزد ناودن حالت خاص آن ده موه
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علیه بشریت  زیآمخشونتیا توق  اقدامات  دکنند یتددی هاتیموقعمرتکبان تا امان اا بین هنتن 

شود، مسدزد ناودن اخیرِ تحریم گفته می ده این نوع(. Merac, 2001: 135) شوندیممحق  

شرایط  تواند تأ یر خوبی ده پیشگیری داشته باشد؛ ایرا بدترینحساب بانکی ههبران ز مرتکبان می

برای مجرمان این است که ها نان به حساب بانکی خود ده سوئیس دسترسی داشته باشند 

ان الاللی نقش مدای ده پایجنایات علیه بشریت، تحریم بین ی(. ده امینه231)هابرتسون، پیشین: 

 هدی به این دلیل که جامعه تجاهی اانداا تا  نوبی داشتدادن به تبعیض نژادی ده آنریقای ج

 تااالًاح، نبود. البته ناودیمی که تحریم زاهد اصدمهی جنوبی هاضی به متحال شدن قایآنر

اقدامات پیشین، بیشتر شد  بود، اا جاله چند دهه محرزمیت  یزاسطهبهی این تحریم ا ربخش

 مندعالقه تیندایبکشوه  ده یک گریدعباهتبهالاللی. بین زهاشکاهان آنریقای جنوبی اا هقابت

به زهاش، این محرزمیت که ده زاقع ابالغ پیام مخالفت دنیا با تبعیض نژادی به آنریقای جنوبی 

حقوق بشر  باند یدها نین (. Staub, 1999: 317) ناود. ی اقتصادی ها بیشترهامیتحربود، ا ر 

ی مالی ز زضع یک مانوعیت تسلیحاتی ماکن بود طرح هاککاقطع  استدالل کرد  است که

با این حال دالیل اندکی (. Valentino, op.cit: 247) ها متوق  نااید هزآنداکشی ده نسل

ها به طوهگسترد  ای ده پیشگیری اا زقوع یا توق  جنایات علیه برای اعتقاد به اینکه تحریم

 نیتردمممنظوه دستیابی به له اینکه ههبران غالباً بهبود، زجود داهد. اا جا خواهند مؤ ربشریت 

ات اقدام به اهتکاب این جنای دهصددی جایگزین، محق  نشد  است هاو یشاهدانشان که با سایر 

ت ایاد نیست که مرتکبین ها به دس چنانآن هامیتحری تحایلی بر اساس هانهیهز ز ندیآیمبر 

 ی دیپلااتیک ز سیاسی زهامیتحرسال  هاد ناونه  عنوانبهکشیدن اا اهدانشان زاداه نااید. 

ی نظامی ز اقتصادی غرب ده زاداه ناودن اتحاد جااهیر شوهزی ز چین به اصالح هاتیمحدزد

 شد تیااح زیآمخشونتالاللی، اقدامات ی بینهامیتحرماند. ها نین  جهینتیب شانیهااستیس

اما (، Valentino, op.cit: 247, 248) ز متوق  نناوداا سوی صربستان ها ده بوسنی یا کواز
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ها قراه دادن ههبران ز مرتکبان ز زاداه ناودن آن ریتأ ده تحت  هامیتحرده مجاوع باید گفت 

 .باشندیم مؤ ر، بلندمدتبه تغییر نگرش ده 

 نظامی بشردوستانهی مداخله .1-2-5

منظوه هنع احتیاجات ز بشردزستانه هرگونه اقدامی است علیه یک دزلت به یمداخله

ی جدانی ز حاایت اا حقوق اساسی مردم آن کشوه که ناشی اا گرسنگی، قحطی، هادهخواست

ی، چبیااهی، جنگ ز کشتاه جاعی ز اخراج ز آزاهگی گرزهی آنان ز مواهد دیگر است )صلح

 ی ده موهد یک کشوه باید ماانعتتیچندملبشردزستانه  یه(. عامل اساسی برای مداخل19: 8218

ه شرایط شود، باشد. دمنتدی می هاانسانکشی یا هرگونه ظلم ز جوهی که به کشتاه زسیع اا نسل

زاکنش مؤ ر نیاامند استفاد  اا معیاههای اجباهی، اا جاله نیرزی نظامی است  ی، اهائهالعاد نوق

 کهیدهصوهت» نااید:منشوه ملل متحد مقره می 43ین امینه ماد  (. ده ا639: 8211)شریفیان، 

کانی نخواهد بود یا  ابت شد   48ده ماد   شد ینیبشیپشوهای امنیت تشخی، دهد که اقدامات 

 حفظ برای هک اقدامی به امینی یا ، دهیایینیرزهای هوایی لهیزسبهتواند باشد که کانی نیست می

 بر المشت است ماکن اقدام این. کند مبادهت است ضرزهی الاللیبین امنیت ز صلح یاعاد  یا

« .هیایی یا امینی اعضای ملل متحد باشدد هوایی، نیرزهای عالیات سایر ز محاصر  ز تظاهرات

 عنوانبهده مواهدی یک زاکنش نظامی برای متوق  کردن خشونت الام است.  گریدعباهتبه

این (. Staub, 1999: 318) ناونه اقدام نظامی ده بوسنی ده پایان دادن به خشونت مؤ ر بود

ی مرتکب ز ههبرانی که مسئول هاگرز مداخله که بر هزی خلع سالح ز اا بین بردن قدهت 

ز با هدف شکست دادن  باشدیمهستند متارکز  زیآمخشونتی اقدامات دهساامانتحریک ز 

تانه ی بشردزسهاکاکی قربانی ده منطقه ز اهائه هاگرز تکبین، حاایت اا عالیات نظامی مر

نقض حاکایت ز تاامیت (، Valentino, op.cit: 243) شودی پناهند ، طراحی میهاتیجاع

 3ماد   4ده اموه داخلی کشوه، موضوع بند  مداخلهعدمنیست ز با اصل  استقالل یک کشوه
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بشردزستانه حاایت اا حقوق اساسی  ی؛ ایرا مداخلهباشدینامغایر  منشوه ساامان ملل متحد

نبود  ز یکی اا اهداف ساامان ملل ده  ز غیر نظامیان است که موضوعی صرناً داخلی هاانسان

 صوهتهباصول آن، حقوق بشردزستانه ها  است که بعضی اا هاقطعنامهز  هاونیکنوانستدزین 

 است )شریفیان، دهآزهد الاللی ز تعددات کشوهها نسبت به جامعه جدانی بین یاصول آمر 

که بر -ه ی ضرزهت بشردزستانانتهیمداخله، طب  اصل تثبیت گریدعباهتبه (.362ز  363پیشین: 

ه است قابل توجی -، اعاال ازه ناودتناسببهجلوگیری اا ناجعه انسانی،  توان برایاساس آن می

که : ازل اینباشدیممشکالتی  ی دهبرداهندکاه توسل به این ها  هرچند(. 839یشین: )هابرتسون، پ

 گرنتن نیرزهای نظامی، تجدیزات کاهبه است که مستلزم نهیپرهزنظامی یک مسیر  یمداخله

ده ابتدا  هانهیهزاین (. Valentino, op.cit: 244) باشدیمی مترتب بر آن هانهیهزنظامی ز 

الزامی ساامان  یده بودجه گرنتیممتحد صوهت  اخله اا سوی ساامان مللامانی که مد

ن که ده ای هسدیم، اما پس اا اعتراض نرانسه ز اتحاد جااهیر شوهزی به نظر شدیمگنجاند  

اا بودجه ساامان جدا شد  ز مشاهکت هر دزلت  هانهیهزامینه نوعی مصالحه حاصل شد  باشد ز 

: 8277)سوهل،  شودمحاسبه می کندیمها بیشتر  هاابرقدهتبر اساس معیاههای خاصی که سدم 

اساسی ها با خود به هارا  داهد که  نظامی این خطر ی(. دزم اینکه مداخله826ز  821

 یهاین اساس ده ناجعه بر شد.انسانی قابل مالحظه خواهند  کنندگان متحال تلفاتمداخله

دند حاضر نظامی، قدم پیش نداد  بو یبشردزستانه یمداخله یهایی که با انگیز سربرنیتسا دزلت

 رجیحها تنشدند برای مؤ ر بودن این مداخله، اندگی سربااان خود ها به خطر اندااند. ده زاقع آن

زاه مسلاان کشته شود، اما یک نفر اا دادند به تعددات خود عال نکنند ز اجاا  دهند صدها ه

بسیاهی اا نعاالن  گریدعباهتبه(. 831ز  834سربااان خودشان اا بین نرزد )هابرتسون، پیشین: 

تاایلی به تحال حتی شااه اندکی اا تلفات ده مداخالت بشردزستانه نداهند ز حامیان  الاللیبین

ا یی ها اتخاذ ناایند که ده کل اهااستیستا  اندناود سیاسی ها هدایت  کاهگزاهان زحقوق بشر 
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یکی اا این (. kuperman, 2004: 251) ناایدقراه دادن سربااان امینی ده جنگ اجتناب می

که  باشدیم، باباهان اا اهتفاع بسیاه باال هساندیمکنندگان ها به حداقل تدابیر که تلفات مداخله

نداهد.  زیمآخشونتاقدامات  توق  ده؛ ازالً تأ یر چندانی باشدیماتخاذ آن اا دز جدت قابل انتقاد 

د که اا این دز کشوه ها زاداه نکر کیچیهناونه تدبیر متفقین ده باباهان آلاان ز ژاپن  عنوانبه

ی نیشنعقبی ناتو به هزا  هفتادزهشت دست اا کشتاه جاعی بکشند یا ده کوازز باباهان

(. Valentino, op.cit: 248) جاعی ها متوق  نااید اهکاک کرد، اما نتوانست کشت هاصرب

رز  ده این گ کاهانهتیجنااهتش هزسیه نتوانسته اقدامات  ها نین باباهان مواضع داعش توسط

 منظوه اجتناب اا تلفات، باباهان اا اهتفاع بسیاه باالسوهیه ها متوق  نااید.  انیاً اا آنجا که به

 شدنز ده عال منجر به کشته ی زجود نداشتهدهستبه هدف شود امکان تشخی،انجام می

وازز ده چند آلبانی ک انیرنظامیغشدن ناونه کشته عنوانبهشود. ده حاالت اشتبا  می انیرنظامیغ

 الثاً باباهان موجب (. Ibid) توان ذکر ناودهواپیااهای ناتو ها می برخوهد اا حاالت اشتبا 

شود. ده سوهیه حاالت ی مرتکب میهاگرز ز سدولت پیشرزی  انیرنظامیغمداجرت اجباهی 

 یتانهی بشردزسدزم ده مداخله مشکل اهتش سوهیه چنین پیامدی ها به دنبال داشته است. هوایی

کنگو  یآن قضیه ی. ناونهباشدیمزظای  محوله  یکنند  اا حیطهنظامی، تعدّی نیرزهای مداخله

ها پا ها اا حد مشخ، مأموهیت به دنبال داشت. آن ها هایآب است که مداخله کال 8699ده سال 

شدن میان طرنین دهگیر بود نراتر گذاشتند ز اا سالح خود بر ضد  حائلخود که هاانا 

(؛ یا تعدی سربااان آمریکایی ده 839 استفاد  ناودند )سوهل، پیشین:« کاتانگا» طلبانییجدا

خلع  ترخطرناک یها اا تأمین غذا ز حاایت اا قربانیان بالقو  به زظیفه هسالتشانکه  سومالی

نظامی  یمداخله زجودنیباا(. valentino, op.cit: 246) محلی تعایم دادند انینظامشبهسالح 

قو  ز حاایت اا قربانیان بال زیآمخشونتبه لحاظ تأ یری که ده توق  یا محدزد ناودن اقدامات 



 
   

 
  

    

711 

 

 1397 بهار، ودومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

ینی با احتیاط ز بر اساس معیاههای ع ه نیاا به تعری  دقیقی داهد ز باید بسیاهداهد حقی است ک

 منطقی باشد.

 تسهيل انتقال قربانيان بالقوه .1-2-6

رزهای امینی مستقیم با مستقر کردن نی طوهبهیا ناتوان اا مداخله  هغبتیبالاللی چنان ه نعاالن بین

ه مناط  جایی یا انتقال بها دهجابهباشند، یک تدبیر مؤ ر برای حاایت اا قربانیان، کاک به آن

دیگر  طرفهب جاییکه توانایی قربانیان بالقو  ده جابه دهدیمتاهیخ نشان  دهزاقع. باشدیم ترامن

د کردن یا دنع کشتاه جاعی ز جنایات اهتکابی بود  ده محدز کنند نییتعمراها اغلب یک عامل 

حدزد تواند یک امید ده متوق  ساختن یا متسدیل انتقال می منظوهمداخله به گریدعباهتبهاست. 

ها اا  اهصربناونه اگرچه حاالت هوایی ناتو نتوانست  عنوانبهناودن این جنایات پدید آزهد. 

ی پناهندگان ده طرف دیگر مرا هااهدزگا احداث  د، امای کوازز متوق  ناایهایآلبانکشتاه 

 ناودیمتضاین  ز جایی ناود تا مباها ترغیب به جابه ده آلبانی احتااالً بسیاهی اا قربانیان بالقو  ها

ی پناهندگان ده مکزیک ده محدزد هااهدزگا . یا ایجاد مانندیممصون  هزندیمکسانی که 

ته این شکل داشت. الب کنند نییتعنقش  گواتااال دهانیان بالقو  ساختن کشتاه ز حاایت اا قرب

مداخله، مشکالت ز پیامدهای جدی خودش ها داهد، اا جاله اینکه عزیات گرزهی قربانیان 

شود.  شوههاکیی دائای جاعیت یا تقسیم سیاسی یا قومی جاجابهبهتواند منجر بالقو ، اغلب می

ت، الاللی ده هاستای این سیاسبین که تأمین حاایت اندناود  خاطرنشانبسیاهی اا منتقدین 

. ده پاسخ باید گفت ده جایی که هیچ دزلت یا ائتالف نددیمی قومی ها اجر سااپاکی، سادگبه

ال کشتاه منظوه مواجده با مرتکبینی که قاطعانه به دنبالاللی حاضر به مداخله مستقیم بهیا نعال بین

یگر این جاعیتی ز کشتاه جاعی است. مشکل د انتخاب باقیااند  بین تقسیمجاعی هستند، نباشد 

ناونه  عنوانهبیی قربانیان بالقو  جلوگیری ناایند. جاهجاب اامرتکبین بنا به دالیلی  بساچهاست که 



 
 
 

  
 

838 

  

بشریت علیه جنایات از پیشگیری کارهایراه شناختیجرم تحلیل  

ود ها ها عامل اصلی هنع گرنتاهی خکشی توتسیهوتوهای انراطی به دلیل اینکه نسل هزآنداده 

. یا ههبران ترک به دلیل ترس اا اینکه کردندیمها جلوگیری یی آنجاهجاب اا، ددانستنیم

جایی ز هزسیه ملح  شوند اا جابه ی به نیرزهایی هاگام با اهتش مداجمهاحتبهپناهندگان اهمنی 

کبین ی مرتهاتالشهغم علی زجودنیباا. ناودندیمبه هزسیه جلوگیری  هاآن نراهبه تعبیری 

 شدند هزآنداز  تو، هزاهان نفر اا پناهندگان اهمنی ز توتسی مون  به نراه اا ترکیهترک ز هو

(Valentino, op.cit: 249-253 .) ی مترتب بر این مداخله هانهیهزمشکل دیگر ده ندایت

به  الاللی کودکان موسومبین ی. ده این امینه هزانامه گاهدین بر اساس گزاهش خیریهباشدیم

 3983های نااید که لبنان بین سالاشاه  می« مشازه  نرانتیراکونومیکس» ز شرکت« زهلد زیژن»

میلیون پوند برای پناهندگان سوهی هزینه کرد  است. این کشوه میزبان  صدهفتحدزد  3984تا 

ی، آب ز ها برای سیستم آمواشی بیشتری هانهیهزپناهند  سوهی است ز باید  ونیلیمکبیش اا ی

اختصاص دهد. ده هاین حال ترکیه سه میلیاهد ز دزیست میلیون پوند  ی بدداشتیهارساختیا

هزاه پناهند  سوهی است.  صدهفتبرای پناهندگان سوهی هزینه کرد  است. ترکیه میزبان 

ه یچ کاهی د، این مشکالت نباید موجب شود که باب یک توجیه برای عدم انجام ههاهنیباا

 مقابل جنایات علیه بشریت نراهم شود.

 پيشگيری اجتماعی .1-1

( ز 18کاهی است )ابراهیای، پیشین: عوامل بز  پیشگیری اجتااعی مبتنی بر مبنای هزیکرد 

ی آیند  تأ یر داهند هاجرمکه بر احتاال زقوع  دهدیمقراه  مدنظری اا شرایطی ها امجاوعه

پیشگیری اجتااعی اا جرم، مستلزم قبول این زاقعیت است  گریدعباهتبه(. 816: 8262)باهانی، 

ی ها خنث ااجرمکه عوامل مختلفی ده تکوین جرم نقش داهند. عوامل اجتااعی باید این عوامل 

کند. لذا پیشگیری اجتااعی؛ یعنی مداخله ده محیط اجتااعی عاومی ز شخصی )نجفی 

ده سطح کالن ز نرایندهای ساختاهی  ااجرمه مشکالت (، مداخالتی ک799: 8276ی، ابرندآباد
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یی است که هدف هابرنامه( ز موضوع آن عباهت اا 96)باهانی، پیشین:  دهدیمها هدف قراه 

انراد ز اطرانیان اجتااعی آنان است )گسن، پیشین:  ی، اقداماتی عاقی دهباه دهاامدتها ده آن

اقدامات اجتااعی، آمواشی، بدداشتی، نرهنگی ز هزیکرد طیفی اا  (. بر این اساس، این898

توانند خطر اهتکاب جرم ها کاهش داد  ز ناکتوههای شود که میی ها شامل میطیمحستیا

این قسات برخی اا تدابیر پیشگیرانه اجتااعی  ده .(811حاایتی ها تقویت کنند )باهانی، پیشین: 

 .میدهیماا جنایات علیه بشریت ها موهد برهسی قراه 

 تقويت احترام به حقوق بشر .1-1-2

ت ده آن جنایات علیه بشری تبعبهبه بعد، بیشتر مخاصاات مسلحانه داخلی ز  8669اا آغاا دهه 

ز  هایالتعدیبکلی  طوهبهکشوههایی ده گرنته است که حقوق بشر، اهج ز قده چندانی نداهد. 

ی قومی ز مذهبی، هاتیاقله بعضی نسبت ب زیآمضیتبعاقتصادی یا هنتاه  –ی اجتااعی هاینابرابر

رام به مستار اا این جنایات، توجه به تقویت احت . لذا پیشگیریاندبود اصلی این زقایع  سااسبب

ی با اشاعه گریدعباهتبه(. 363ز  368: 8262)ماتاا ز هنجبریان،  ساادیمحقوق بشر ها ضرزهی 

ی ز خشونت جاعی که اا گرزهدهزنی هاضیتبعهنجاههای حقوق بشر، چالش اساسی ده 

(. Leader Maynard, 2015: 79) دیآیم زجود بهمدم جنایات علیه بشریت هستند  یهامؤلفه

ها  رها، موااین حقوق بشلذا یک ناکتوه مدم ده پیشگیری اا جنایات مزبوه این است که دزلت

حاصل  نانیاطا وااین،ها ها به هسایت شناخته ز اا کاهبست عاومی این مهعایت ناود ، آن

ده این قسات به برخی اا مصادی  حقوق بشر که تقویت احترام (. Smeulers, op.cit: 2) ناایند

 .مییناایمتواند اا برزا جنایات علیه بشریت پیشگیری نااید اشاه  ها میبه آن

 هايتاقلحمايت از حقوق  .1-1-2-2

اقلیت، گرزهی اا انراد است که به لحاظ جاعیت، ده مقایسه با سایر مردم کشوه، ده اقلیت قراه 

که تابع آن کشوه هستند، داهای مذهب، ابان ز یا نژادی  حالنیدهعداهند ز انراد این اقلیت، 
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متفازت با سایر مردم کشوه باشند ز ده خصوص حفظ اعتقادات، آداب، هسوم، مذهب ز ابان 

(. حاایت اا 383ضانی، هابستگی نشان دهند )هابرتسون، پیشین:  صوهتبه هرچندخود، خاص 

ی برقراهی صلح ز هنع تنش ز خشونت اا اهایت هاشرطشیپ یکی اا عنوانبه هاتیاقلحقوق 

اقلیت، حاضر به اا دست دادن هویت گرزهی  یهاگرز باالیی برخوهداه است. به این معنا که 

به گرز  خود احساس غرزه ز انتخاه  هبی( خود نیستند ز حتی اا تعل  داشتن)نژادی، قومی، مذ

ی هاز گری اقلیت به علت تفازت نژاد، قومیت ز دین موهد تعرض هاگرز  بساچهاما  ،کنندیم

ز  کندیمی اکثریت قراه بگیرند. ده این صوهت تندا هاهی که تنش ها کم هاگرز  ژ یزبهدیگر 

است. اغلب  هاگرز شود، حاایت قانونی دزلت اا این نظم ز زناق ده اجتااع می سبب ایجاد

 هاگرز ایستی هم یشیو  نیترمطلوبههبران سیاسی معتقدند دستیابی به پایگا  مجزا اما برابر، 

قانونی عادالنه ز پشتوانه اجرایی قوی باشد،  شود. این هزش اگر هارا  با یک نظاممحسوب می

ت به ی عال کرد ، اا برزا خشونت ماانعخوببه« قبول تکثر»ده دهزن نرهنگِ مبتنی بر تواند می

یی ازالً امینه سرخوهدگی سیاسی، اقتصادی ز هاتیحااچنین  گریدعباهتبهعال آزهد. 

: 8271، نیبجدان) داهدیمها ها اا توسل به خشونت باا ها اا بین برد ، آن هاتیاقلاجتااعی ده 

مانند آن ه امرزا ده ترکیه شاهد هستیم که اقلیت کرد به علت نادید  گرنته شدن  (،69ز  61

 .اندشد اا سوی دزلت متوسل به خشونت  شانیمدنحقوق ز جایگا  اجتااعی، سیاسی ز 

 عدالتییب هرگونهتوزيع عادالنه امکانات و رفع  .1-1-2-1

ایجاد صلح ز زناق اجتااعی  یتوایع عادالنه امکانات ز مواهب طبیعی ز اجتااعی اا عوامل عاد 

ی گرزهی خاص اا مواهب اجتااعی ز اقتصادی ز محرزمیت بقیه مندبدر ی که اگونهبهاست. 

ی محرزم که خواهان هاگرز شوهش  جهیدهنتاا امکانات، اا عوامل برزا خشونت ز  هاگرز 

 ز ی ز اقتصادیبرابرساای ده منابع  رزت ز قدهت ز منزلت ز برابری ده حقوق سیاسی ز مدن

محاود مادانی موهخ ز « »ماتسودا»(. به نقل اا 891 :، پیشیننیبجدان) باشدیمنرهنگی هستند 
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ن ز ده اصل یک نزاع سیاسی بر سرِ امی داهنوهکه بحران  کندیمکاهشناس آنریقایی، استدالل 

ن ز اهد ز امیی است که قدهت ها به اشتراک بگذحلها اساسی برای نزاع،  حلها منابع است ز 

(. matsueda, 2009: 500) «سایر منابع ها به یک شیو  منصفانه بر اساس توان ، تقسیم نااید.

ز  ، تبعیض نژادیِ اهتشهامدهسهتصایم دادگا  عالی مبنی بر لغو تبعیض نژادیِ  ده آمریکا

دن بخشی اا تحول مثبت ده هاستای اا بین بر دهایسفز  هاا یسبرخوهداهی اا امکاناتِ برابر بین 

متحول  پلهپلهکه خشونت،  طوههاانبنابراین  (؛Staub, 1999: 331) یا کاهش خشونت بود

 شود.نیز به هاین شکل متحول می هاگرز شود، امکان برقراهی صلح ز هزابط سااند  بین می

 تقويت حکمرانی خوب .1-1-1

مطرح  سونیابه  8619اصطالحی است که اا دهه « حکارانی بد»ده مقابل « حکارانی خوب»

ی اعاال حاکایت ز حکومت بر مبنای هاهزششد  است. حکارانی خوب عباهت است اا بدبود 

یی ز گوخپاس ی مختل ،هانهیامنزدیکی بین حکومت ز مردم، اهائه خدمات بدتر به مردم ده 

دگی ز ان سطح اندگی مردم یا انزایش سطح استانداهدهای بدبود ،ی حکومتریپذتیمسئول

برای برقراهی عدالت،  هاحکومتجلب هاکاهی ز زناداهی مردم برای حکارانی بدتر. تالش 

برای توسعه اشتغال ز مانند آن نیز اا  هارساختیا، گسترش هااتیمال امنیت،  بات، کاهش

ی هاهینظر(. ده زاقع ده 821: 8211)سرداهنیا، خوب است  مصادی  ز نشانگان مدم حکارانی

ی اهآمدکبا بدبود حکارانی ز  هاحکومتز اذهان مردم توسط  هاقلب ریتسخ برجدید حکارانی، 

ی اعتراضی علیه هاجنبشز  هاخشونت (. ده مقابل،31: 8268شود )سرداهنیا، تأکید می

(. 39ز ضعی  هستند )هاان:  زیآمضیتبع ی ناسد،هایحکارانتا حد ایادی ناشی اا  هاحکومت

یه ز عوامل جنایات عل هانهیامتواند یی ها که میساازکاههاحکارانی خوب، تاام  بیترتنیابه

. بر این اساس است که طرح سؤال چگونه بر انراد باشدیمبشریت ها حذف یا کاهش دهد، داها 
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اا سؤال  ترد کننقانعز  تربند یا تبمرابه کنندیمشود ز یا چگونه بر انراد حکومت حکومت می

ه احترام ب ز است )هاان(. لذا ایجاد حکومتی متناسب کنندیمحکومت  چه نوع یا چه کسانی

برای کاک به ایجاد صلحی پایداه ز ماانعت  بلندمدتاجزای استراتژی  نیترمدم ااجالهقانون 

ی اهخشونتز اعاال  هایریگده ی بیشتر است ز هدف اا آن پایان بخشیدن بههایریدهگاا 

( بانک جدانی ده گزاهش خود ده 639است )شریفیان، پیشین:  هاانسانگسترد  ز ناحش علیه 

نت، ی خشوهاچرخهتحکیم ندادهای قانونی ز حاکایت برای شکستن »: داهدیمبیان  3988سال 

منظوه بانک جدانی حکومت ز  هسدیمبه نظر (. Smeulers, op.cit: 2) «است کنند نییتع

؛ ایرا ده غیر این صوهت خود حکومت اا باشدیمی حکارانی خوب هامؤلفه حاکایت مبتنی بر

 چرخه خشونت. یکنند عوامل بسترساا خشونت است نه اا عوامل متوق 

 های افراطی و محرکيدئولوژیامقابله با اشاعه  .1-1-9

توانند خشونت ها توجیه ناود  ز نقش ی محرکی هستند که میهاز یانگ، هایدئولوژیا 

ده اهتکاب جنایات علیه بشریت داشته باشند. لذا یکی اا ابزاههای مدم پیشگیری اا  کنند نییتع

 :Smeulers, op.cit) است هایدئولوژیاالاللی مقابله با اینگونه کشی ز دیگر جنایات بیننسل

مؤ رترین اشکال مقابله، مقابله جبری است ز منظوه، تاام  حالنیدهعاما  نیزتریبرانگبحث(. 3

ی مرزج هاتیسازبشود. اا جاله تعطیلی ی جبری است که مانع اشاعه میهاهزش

ی انراطی ز حتی بااداشت هانگیتیمز محرک، مانوعیت یا تعطیلی  ی انراطیهایدئولوژیا

دیگر مقابله،  یشیو (. leader Maynard, op.cit: 77) بنیادستیز کنندگانکیتحرمبلغان ز 

 گونهی عاومی اا خطرات ز پیامدهای ناگواه اینهایآگاهتقویت نرهنگ تساهل ز انزایش 

ده هاستای منانع انراد  هایدئولوژیااینکه این (. Melson, 2003: 331) باشدیم هایدئولوژیا

برای دسترسی به منانع بیشتر، پیرزای ز ده اختیاه گرنتن قدهت است ز انراد باید آگا  شوند تا 

ده « زیالم»به نقل اا « نوحدانی(. »19: 8217ها نیفتند )احادی نوحدانی، دام نیرنگ آن ده
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راث استعااه می عنوانبهقومی  یگریانراطده آنریقا که غالباً هیشه ده تعصب ز  هابحرانمدیریت 

 زیرهپنرهنگی  یهای انراطی ز عناصر مرد باید اا پیرزی اا ایدئولوژی»نااید داهد تأکید می

ها  شوندیمها متوسل مداهان به آنگران ز سیاستاستعااهی که شناسقوم؛ یعنی باید عناصر کرد

)هاان(؛ بنابراین امرزا  ضرزهت مقابله با  «ها ها تبیین ناودبه مردم شناساند ز اهاش ناچیز آن

 شود.اس میاحس مؤ ریک اقدام پیشگیرانه  عنوانبهده تاام جوامع  باًیتقری انراطی هایدئولوژیا

یی مبنی بر برتری عجم بر عرب، شیعه بر سنی، ناهس هایدئولوژیاخودمان که  یی ده جامعهحت

 ی داهای عقاید انراطیهاگرز ها اا سوی گاهی آنبر ترک ز لر ز کرد ز بلوچ ز پَست ز دشان ان

 شود.ترزیج می

 تعديل شرايط سخت زندگی .1-1-4

ن، آ برجستهمصداق  عنوانبهنقر ز محرزمیت  ژ یزبهشرایط سخت اندگی ده یک جامعه، 

 ترسترد گی هایج خشونت ز ده شکل هامحرکترکیبی با سایر عوامل، اا  صوهتبهیی یا تندابه

ی ساختاهی، هاتیمحرزم گریدعباهتبه(. Staub, 2007: 85) باشدیمآن خشونت جاعی 

ی جاعی ز هاخشونت ژ یزبهی نردی ز هاخشونتده گرایش انراد به  نقش ها نیترعاد 

 ریاخی هاسال(. بر هاین اساس ده 849: 8263یاهاهشدی ز دیگران، )داهد  ی اجتااعیهاشوهش

یی زجود داشته است، با این استدالل که این کاه نقراداای توجیه ی براند ینزا شیگرا

: 8211نیل به صلح ز آهامش ده جدان است )سن،  ها  برای جلوگیری اا مناقشه ز نیترمطائن

 اهکهرگونه اقدامی که عدم کفایت ها بکاهد، نقر ها کاهش دهد ز  بیترتنیابه(. 891ز  897

آن منزلت نردی ها باال ببرد، ده کاهش سطح خشونت  موجببهتولید کند که  بااهاشی اجتااع

ی مالی به جوامع هاکاکالاللی نیز انزایش (. ده سطح بین816: 8272مؤ ر خواهد بود )استوه، 

ی هایابرابرنکردن نقر ز تقلیل  کنشهیهمنظوه هسیدن آنان به توسعه پایداه، به دچاه نقر به
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ی هستند مدد خواهد کشتاهجاعمسلحانه ز  یگا  مخاصاهاجتااعی ده کشوههایی که ده پرت

الاللی پول ز بانک جدانی با تنظیم ز هدناند کردن اعطای زام هساند. اا این جدت صندزق بین

ه سزا آن تأ یری ب داخلی ز کشتاههای ناشی اا یتوانند ده پیشگیری اا مخاصاات مسلحانهمی

 (.368 داشته باشند. )ماتاا ز هنجبریان، پیشین:

 وگواختالفات و گسترش فضای گفت وفصلحل .2-2-1

ی، منااعات قومی، نژادی، مذهبی ز ... بین جاع کشتاهی جنایات علیه بشریت ز هاشهیهیکی اا 

اصم ز تسدیل ی متخهاگرز . لذا یکی اا تدابیر پیشگیرانه، پرکردن شکاف بین باشدیم هاگرز 

ی هارز گی بین هاکشاکش. زاقعیت این است که باشدیمجویانه ی مصالحههاحلها تحکیم  یا

 برندیمزلی ده یک کشوه به سر  اندمتفازتکه اا لحاظ تاهیخی  ییهاتیملنژادی، مذهبی، بین 

حاکایت ز احترام حقوق بشری داهند کامالً اا بین نرنته است.  یحتی ده کشوههایی که داعیه

اهزپای مرکزی ز شرقی نیز  ز دیگر کشوههایده کشوههای غربی، ده هزسیه  هاکشاکشاین 

اطاینان عال  یمعاوالً زجود تشکالت قدهتاند که هاانند دهی ه طرفک، اما اا یدهدیمهخ 

حذف جساانی اعضای گرز  دیگر  یبه مرحله هاتنشز  هااختالفکه  دهدینااجاه   کندیم

یا  نژادپرستانهتظاهرات  صوهتبهندایتاً ماکن است  هاکشاکشز  هاجدالبرسد. این 

ینه ز انزجاه شود که کتجلی پیدا کند. اا طرف دیگر بسیاه تالش می زیآمخشونتی هاینابسامان

ری ز شیو  شود میانجیگمی سعی ژ یزبهاا یکدیگر به دستازیزهای گوناگون کاهش یابد،  هاگرز 

گو ز مناظر  ز(. ده زاقع گفت321ز  327گرنته شود )کاسسه، پیشین:  کاهبه زشنودگفت

ی مختل  قومی، نژادی ز مذهبی ده یک جامعه یا جوامع مختل  هاگرز بین  زیآممسالات

 باشدیماختالنات که ده بسیاهی مواهد سطحی ز بر مبنای تعصب کوهکوهانه  یتواند هیشهمی

 ر این اساس پیشگیری نااید.ها اا بین ببرد ز اا زقوع خشونت ب
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 اصالح برخی ساختارهای فرهنگی .1-1-6

، نرهنگ باشدیمیکی اا ساختاههای نرهنگی که با اهتکاب جنایات علیه بشریت ده اهتباط 

ی ده مخلوقات اجتااعی اا نظر برداهنرماناطاعت محض است. زاقعیت این است که 

ما ی، خود ها ههایی دهیم، ابرداهنرمانتوانیم اا گرایش به انطباقی است. ما نای یشناسستیا

( تعدیل ده هاستای اطاعت منطقی ز نه 891توان این گرایش ها تعدیل ناود )استوه، پیشین: می

ی چنین نرهنگی باید اا هاان دزهان کودکی که شخصیت هاهیپااطاعت محض ز کوهکوهانه. 

کودک عالز  بر ضرزهت  زپرزهشآمواشی است گذاهد  شود. ده ریگشکلکودک ده حال 

احترام، امکان اعتراض ز مخالفت معقول ز منطقی موهد توجه قراه گیرد. ها نین اا آنجا که 

ی رداهبنرمانی نظامی، کاتر بر هاآمواشاکثر جنایتکاهان، اعضای زاحدهای نظامی هستند ده 

 این اصالح گریدتعباهبه .(Smeulers, op.cit: 6) ی شودپانشاه دزشرطیقیبز اطاعت مطل  ز 

 زاحدهای نظامی نیز تسری یابد. ساختاه نرهنگی باید به

 ديدگیآشتی با گذشته و التيام بزه .1-1-7

 ه آشتیها ز شدرزندانشان با گذشتی پیشگیرانه این است که خود دزلتهاسمیمکانیکی دیگر اا 

ی هایشکنسلی هانشانه نیتریقویکی اا »که  داهدیمبیان « هاهف»به نقل اا « اساولرا»ناایند. 

 ساادیم خاطرنشاننیز  3988گزاهش بانک جدانی ده سال « ی گذشته است.هایکشنسلآیند ، 

گذشته ده  یی داخلیِ یک دهههاجنگمعاوالً جاهی ز دائای است؛ نود دهصد  خشونت»که 

رزهی ض؛ بنابراین «اندداشته اند که ده سی سال گذشته، یک جنگ داخلیکشوههایی هخ داد 

 ین برد ز چرخهی ها اا بیریگانتقام یاست که اا طری  کناه آمدن ز آشتی با گذشته بتوان انگیز 

صلح ز آشتی با گذشته  گریدعباهتبه(. Smeulers, op.cit: 9) خشونت ها متوق  ناود

ی هارز گاما بدزن یک التیام قبلی،  خشونت، حیاتی است، یمنظوه اجتناب اا شرزع دزباه به
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(. Staub, 1999: 320, 321) آمادگی بسیاه کای برای صلح ز آشتی داهند شد زاقعدید  بز 

دیدگان ی اا اقدامات اساسی ده هاستای التیام بز امجاوعه« دانیل»ز دیگران به نقل اا « لتس رت»

: ندیناایم ها مطرح باشدیمالاللی متارکز مختل  نردی، اجتااعی، ملی ز بین ها که بر سطوح

نردی برقراهی مجدد اهاش، احترام ز منزلت قربانیان الزامی است. این امر با اتخاذ تدابیر  ده سطح

ح . ده سطباشدیمها قابل تحق  ی آنبخشتوانمختل  اا جاله جبران خساهت قربانیان ز 

است. ده اینجا  ها اا اجتااع حائز اهایتاجتااعی ادزدن ننگ ز بدنامی اا قربانیان ز جدایی آن

ه کناه د ادبودی ، مراسمترگسترد دیدگی ز ده مقیاس ی دهد ز هنج حاصل اا بز گذاهاشتراک

 کندیمی، آمواش ز جبران خساهت نقش مدای ایفا تواناندساااقدامات متارکز بر 

(Letschert and others, 2011: 627 .)یتوانند دهباه دیدگان میبز  گریدعباهتبه 

بنویسند ز سپس به اشتراک بگذاهند، ابراا هادلی ناایند ز به خاطر دهد ز هنج  شانیهاسرگذشت

تواند به التیام شوند ز اا یکدیگر حاایت ناایند. این امر می صداهمدیدگی با یکدیگر ناشی اا بز 

 انرادا ب دیدگی ها اا یک منشأ جدایی اا انراد به یک منشأ پیوندکاک نااید ز دهد ز هنج بز 

 هانییآک ز ، مناسادبودتواند ده بانت مراسم یمی ترگسترد تبدیل نااید. این امر ده یک مقیاس 

 عفو ز بخشش یبراین مشاهکت ده یک طرح ز برنامهمحق  شود. عالز  ادبودز مسابقات ی

د. ده این گیر موهد توجه قراه تواند ده این سطحمی دیدگاناقدامی ده هاستای التیام بز  عنوانبه

انی ها نشان داد  است چنان ه کس اندبود انانی که قربانی تجازا به عن   یامینه تحقی  دهباه 

دشانی ز خصومت کاتری ها  تندانهموهد عفو ز بخشش قراه دهند،  اندناود ها تجازا که به آن

عادت مت ز سخواهند شد ز سال ، بلکه اضطراب ز انسردگی کاتری ها متحالکنندیمتجربه 

، اندرد کشدیدی ها تجربه  یدهباه  انرادی که صدمه خصوصبهکند. ها بدبود پیدا میکلی آن

النی ز انتقام به نکر ت ، انرادی کهبرعکس. باشدیمبخشش ز گذشت با اضطراب کاتر، مرتبط 

ذشت ی عفو ز گبرنامهاند. مشاهکت ده یک طرح ز ی بیشتری ها برزا داد زیستجامعههستند، 
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اهش دهد ها ک انهیجوانتقامتواند احساسات تواند منانع ز مزایای هزانی داشته باشد؛ این امر میمی

 ییک بااماند (. Staub, 1999: 322, 323) یی ها انزایش دهدجویآشتی ز طلبصلحز 

ده تاام » :داهدیماا دست داد  بیان  هایناا که پده ز مادهش ها ده کشتاه جاعی هولوکاست

عار، این خشم ها ده قلبم نگه داشتم ز اا این ماجرا خیلی صدمه خوهدم، اما امانی که با الدام اا 

ین پده ها بخشید  بود سعی کردم قاتل اشخانواد داستان اندگی یک بااماند  توتسی که قاتلین 

ا شادی ین به بعد بخواهم توانست بر این خشم غلبه کنم ز اا ا کنمیمز مادهم ها ببخشم، تصوه 

 (.261: 8219)ایلی باگیزا، « اندگی کنم

ز جایگا  قربانیان ده جامعه ده چاهچوب  منظوه احیای اهاشده سطح ملی، برقراهی عدالت به

. این امر اا طری  پیگردهای قانونی ده جدت اعاال باشدیمی نرایند التیام هامؤلفهقانون، اا 

 اختالنات ز زنصلحلی، عذهخواهمنظوه ی ملی بههاسمیمکانمجااات بر مرتکبین ز ایجاد 

 ,letschert and others) باشدیمی ملی اا خشونت مجدد به دنبال انتقام رانهیشگیپمداخالت 

op.cit: 627, 628 .)نکهیا دیدگان بسیاه مؤ ر است؛بز  ده زاقع عذهخواهی مرتکبین ده التیام 

ده (. Staub, 1999: 322)آن ها بر عدد  بگیرند  تیمسئولز  اندکرد مرتکبین بپذیرند اشتبا  

منظوه تحصیل ز دهیانت بینش جدید اا آن ه اتفاق هاین خصوص تارکز بر هزی مرتکبین به

جه بر یی به قربانیان ز ده نتیهاپاسخبالقو  اا طری  اهائه  صوهتبهتواند انتاد  ز چراییِ آن، می

 اک ناایددیدگان کصلح ز آشتی ز به دنبال آن التیام بز ی به سااشفافیک نرایند اا  اساس

(Clark, 2009: 428 )ی عدالت ز جبران هاسمیمکانبرقراهی  الاللی،ز ده ندایت ده سطح بین

ر با ایجاد . این امباشدیممدم نرایند التیام  یهامؤلفهاا  کنندیمکه با عفو ز بخشودگی مباها  

ه منظوه پیگرد قانونی مرتکبین ز اعاال مجااات نسبت بیا دائای بهالاللی موقتی های بیندادگا 

 زنصلحلالاللی با هدف نظاهت بر ی بینهاسمیمکان ها ز جبران خساهت قربانیان ز ها نینآن

(. letschert and others, op.cit: 628) گرددیمپیشگیرانه محق   اختالنات ز مداخالت
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ی ده قالب عدالت ترمیای مطرح شناسجرمدید  که ده بز  تالش برای التیام گریدعباهتبه

شود، ها نین تشفی خاطر زی اا طری  مجااات مرتکبین ده جریان نرایند عدالت کیفری می

 انهیجویالنتیک اقدام  عنوانبهنقش مدای ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت اا سوی قربانیان 

 طلبانه داهد.ز انتقام

 ی در واکنش به نقض حقوق بشرارسانهتقويت اخالق  .1-1-8

است که تصدی  شد  است. هسانه  هامدتی حقوق بشر هانقضاهایت نقش هسانه ده مباها  با  

ها  هاگرز  تواندنااید. هسانه می تواند یک نقش حیاتی ده پیشگیری اا خشونت گرزهی ایفامی

ی هاطرفتواند مشکالت بین یم ی معرنی نااید که خصومت ز دشانی ها کاهش دهد؛اگونهبه

یان ی بهزشنبهمواجده ز هزیاهزیی،  ی بدزنو یشها ها به معاهض ها شناسایی ز نظر ز عقید  آن

ز علت اصلی  ز هنع نیااهای مادی ز هزانی ها نااید که امینه تواند دهخواست توجهنااید؛ می

ها ها زاداه به مداخله ده جدت تواند دزلتها نین می(؛ Staub, 1999: 327) باشندیم دهگیری

انتادن  ها تندا ده صوهت به خطردزلت ااآنجاکه گریدعباهتبهپیشگیری اا کشتاه جاعی نااید. 

تواند نقش ، لذا هسانه میباشندیممایل به مداخله ده هاستای پیشگیری اا نجایع  شانیملمنانع 

دهند الاللی ها پوشش ن، جنایات بینهاهسانهی که اگر اگونهبهد. مدای ها ده این امینه ایفا ناای

ناونه  عنوانبه(. Smeulers, op.cit: 5)تعداد کای اا کشوهها حاضر به مداخله خواهند بود 

به  8619توان ده این امینه نادید  گرنت. سی. ان. ان. اا سال نقش سی. ان. ان. ها هرگز نای

 هالتماحساسات، خشم ز هادلی  جایع برای غالب کشوهها پرداخت زی ناماهواه پخش تصازیر 

ی جاعی دهباه  هاهسانهبااتاب پوشش خبری  دهزاقع(. 889: نیشیپ ها برانگیخت )هابرتسون،

آزهد که منجر به صدزه  زجودبهها  با خشم ز ترحای توأممواهد نقض حقوق بشر، هیجانات 

مدم ده ایفای نقش مدم ز حیاتی  ی(، اما یک مؤلفه141 اعالمیه جدانی حقوق بشر گردید )هاان:

هسانه ده اهتقای حقوق بشر ز پیشگیری اا خشونت جاعی، پایبندی هسانه به اصول اخالقی ز 



 
   

 
  

    

791 

 

 1397 بهار، ودومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

یک  آاادی هسانه هرچندمباها  با سانسوه ز تددید ز کنترل هسانه اا سوی صاحبان قدهت است. 

 :Staub, 1999) باشدیمالاللی موهد نیاا بینموضوع پی ید  است که مستلزم استانداهدهای 

شگیری ز پی ی پایبند به اصول اخالقی، نقش مدای ده اهتقای حقوق بشرهاهسانهده ندایت (. 328

 اا خشونت داهند.

 تحديد تجارت اسلحه .1-1-3

ده آنریقا  عینجا زآن کشتاه  تبعبهامرزا  نرزش ز اهسال اسلحه ده انزایش برخوهدهای نظامی ز  

حه، الاللی اسل. لذا نیاا به مداه تجاهت کالن بیندهدیمها نقشی پایداه ی دیگر به آندهجاهاز 

ول که مسئ ی غربیهاحکومتز  متحد االتیاشدید است ز بر هاین اساس  العاد نوق اکنونهم

اسلحه ده جدان هستند باید به تغییراتی سیاسی تن دهند که تجاهت مرگ  یتداهک بخش عاد 

( که ده این خصوص 837ز  839ا دهزن مراهای خود محدزد یا متوق  سااند )سن، پیشین: ها ا

ق  این ی جدانی به تحهاونیکنوانسی ها ایفا نااید ز با تصویب ترنعالملل باید نقش  یجامعه

 اقدام جامه عال بپوشاند.

 طلبانه به بشردوستانهتغيير منطق ديپلماتيک از منفعت .1-1-21

ده مواهد بسیاهی ساامان ملل ز کشوههای  الث اا توانایی ز امکانات الام برای پیشگیری اا 

کلی  طوههبیی که ده کشوههای دیگر قربانی قتل ز نابودی ز هاگرز کشتاه جاعی ز کاک به 

الاللی ، زلی این کشوهها ز به عباهتی تاام جامعه بینباشندیمنقض حقوق بشر هستند برخوهداه 

. گرایش به اهج نندادن به کنندیمدست گذاشته ز نگا  هزیمقابل این جنایات دستده 

ی بشر ده عرصه هزابط سیاسی ز دیپلااتیک یعنی گرایش، خصوصاً به حفظ منانع ملی هاخواسته

که هرگا   میابود باهها شاهد  گریدعباهتبه(. 321ده این امینه مشدود است )کاسسه، پیشین: 

به  اتفاقبهخطر انداخته است،  ی بزهگ ها بههاقدهتمنانع  میرمستقیغقیم یا موضوعی، مست
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اقدامات اجرایی ز قاطع متوسل  زظای  خود ده منشوه )نصل هفتم( توجه ناود  ز حتی به

توان ده هاکاهی ز هااهنگی اعضای دائم شوهای امنیت ده که ناونه باها آن ها می اندد یگرد

نانع الاللی ده جدت مموضوع یا اختالف بین اما چنان ه ت مشاهد  ناود،قضیه حاله عراق به کوی

، هرمسئوالنیغشوها با برخوهدهای  ها ها به خطر نیندااد،ی بزهگ باشد ز یا منانع آنهاقدهت

چشم خود ها به هزی کلیه جنایات ز نجایع  یهاحتبهزظای  خود ها ده منشوه نادید  گرنته ز 

شوهای  ی بر این مدعاست. بر هاین اساسنردمنحصربهدلیل  ،بوسنی زیانگمغکه داستان  بندندیم

ی کارنگ، سیاست اهاال ز هاقطعنامهامنیت ده طول جنگ ده این کشوه با تعلل ز صدزه 

بیشتر،  معاقتلده  هاصربی نرصت دادن به استیسز نتیجه چنین  گرنتهشیپتسامح ها ده 

 عظیم انسانی یهای بیشتر بود  است. عا  این ناجعهز ندایتاً تصرف سرامین ترعیزسی سااپاک

شوهای امنیت بر اساس منانع »به حدی هسید که حتی دبیر کل ساامان ملل اظداه داشت که 

(. 391ز  394: 8274)آسایش ااهچی، « ز نه بر اساس اجرای عدالت کندیماعضای دائم عال 

تل  بوسنی، ترس کشوههای مخ یی عضو شوهای امنیت ده قضیهی کشوههاطلبمنفعتعالز  بر 

زلی  ،اا میانجیگری ده مسائل یوگسالزی اا آن بود که نتوانند به حل مشکالت بپردااند جدان

ری گگران به نحوی تاایل به میانجیمیانجی یی آن هم بشوند. ده زاقع هاههایریدهگ آلود 

(؛ لذا این منط  دیپلااتیک 816: 8272باشد )سرمد،  نمنانعشاتندا ده جدت  داشتند که شرایط

خود ها بر  ی باید بتوانند نشاهردزلتیغی هاساامانباید تغییر نااید ز ده این هاستا انکاه عاومی ز 

طلبانه برداهند تا ده ندایت دناع ز حاایت اا ها بیشتر کنند که دست اا مالحظات منفعتدزلت

 مصالح عالی بشری ماکن شود.
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 برآمد

تاهیخ بشر پر اا زقایع خشونت جاعی ز جنایات علیه بشریت است ز با توجه به این امر، بعید  

ماهیت  با توجه به حالنیبااکامل متوق  نااییم.  طوهبهاست که بتوانیم زقوع این جنایات ها 

یرانه، ی پیشگکاههایها، تدازم یانتن ز اهائه ها ز خشن ز پیامدهای بسیاه ناگواه آن هحاانهیب

حداقل برای کاهش زقوع چنین جنایاتی ده جدان اا بیشترین اهایت برخوهداه است. پیشگیری 

کبین اا سوی مرت تندانهها ها کیفری ده جنایات مزبوه، زقوع آنبی که امرکیفری با لحاظ این 

ونت تدانعی خش اصطالحبه یی ز آن هجوانتقامبلکه اا سوی قربانیان ده هاستای نرز نشاندن حس 

نااید، عامل مدای ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت محسوب شود ترغیب مینامید  می

ز ده  ابدییمی که خاهج اا نظام کیفری تحق  ایریشگیپشود. پیشگیری غیرکیفری؛ یعنی می

یز نقش مؤ ری شود نی کالسیک ز هایج به پیشگیری زضعی ز اجتااعی تقسیم میبنددستهیک 

یی که هاتیعموقعلیه بشریت داهد. پیشگیری زضعی بر اساس شناخت  پیشگیری اا جنایاتده 

 یی که این جنایات ده حالهاتیموقعزجود داهد یا  ها احتاال اهتکاب جنایات علیه بشریتده آن

 اشدبیمز حفاظت اا آماج جرم  هاتیموقعز  هانرصت حذفبه دنبال کاهش یا  باشندیمزقوع 

کاه ا که این ه باشدیمشکل آن ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت تحریم  نیترجیهاز 

گیری اا سزایی ده پیشبه ریتأ تواند به آن بپیوندند می هاساامانکشوهها ز  یهاه کهیدهصوهت

ی ی اجتااعی نیز که بر شناخت عوامل جرم ز خنثریشگیپ زقوع یا تدازم این جنایات داشته باشد.

ی ز غیر  ها ده اجتااع ی،آمواش ا مبتنی است ز طی  زسیعی اا اقدامات نرهنگی،هناودن آن

این امینه تقویت  ده تواند خطر اهتکاب جنایات علیه بشریت ها کاهش دهد.، میردیگیم

ری اا سیاستاداهان ده پیشگی ژ یزبهمالحظات بشردزستانه ده جوامع انسانی ز ده هاه انراد بشر 

. اینکه هر نرد انسانی احترام به حقوق بشر ها اهج ندد ز نقض آن باشدیم توجهقابلاین جنایات 
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مدم ز  آن همجاوع  ده ها برنتابد ز مباها  ده این امینه ها یک تکلی  انسانی ز اخالقی بداند.

پیشگیری است ز این امر مستلزم این است که محققین،  یاساسی است، خواست ز اهاد 

شاهدان شجاع ز مجریان اخالقی  عنوانبهی متعدد، هاانسان عنوانبهستاداهان دانشاندان ز سیا

 نعالیت ناایند.
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Abstract 
The crimes against humanity, a disaster of the 20th century and the present time, has 

given rise to the terrible human tragedies in the human societies. To find some vital 

strategies to prevent such crimes is a must since the high number of the victims and 

the casualties of these crimes are considered a great threat to the international peace 

and security.  Reaching a comprehensive plan in order to prevent these highly 

complex nature crimes requires seems to be impossible. However, this fact should not 

stop us from attempting to reach necessary strategies to prevent such crimes. These 

strategies are studied from two perspectives: penal and non-penal one. In the non- 

penal approach, according to the common and classical criminological classification, 

social and situational issues will be analyzed here in. The penal prevention which is 

materialized through punishing criminals against humanity can play an important part 

in this respect by neutralizing the thought of not punishing the criminals as a factor 

stimulating committing these crimes on the, on the one hand, and pacifying the 

victims and preventing them to retaliate, on the other hand. The non-penal prevention 

which is beyond the scope of criminal system in situational prevention contains 

actions such as warning, special envoys, introducing peace keeper, boycott, 

humanitarian military intervention, facilitating the escape of victims. In the scope of 

social prevention, it contains actions such as promoting human rights respect, 

boosting good government, facing stimulating and extremist ideologies, modifying 

hard living situations, settling disputes and expanding dialogue atmosphere, 

improving some cultural structures, reconciliation whit the past events and healing 

those affected by these crimes, improving media moralities reacting against human 

rights violations, restricting weapon contrabands, changing diplomacy logics from 

gaining profits to humanitarian causes. The given strategies may pave the way for 

preventing these crimes. 

Keywords: Crimes against humanity, Prevention, Penal prevention, Situational 

prevention, Social prevention    
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