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تحلیل جرمشناختي راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت
سمیرا گلخندان* محمدعلی حاجی دهآبادی** محمدابراهیم شمس ناتری***
)تاهیخ دهیانت 61/3/81 :تاهیخ پذیرش(69/2/9 :

چکیده؛
جنایات علیه بشریت که میتوان بالی قرن بیستم ز مصیبت قرن حاضر نامید ،منجر به نجایع هولناک بشری ده
جوامع انسانی شد است .شااه باالی کشتهشدگان ز قربانیان ده نتیجهی اهتکاب این جنایات که تددیدی برای
صلح ز امنیت بینالاللی بهحساب میآیند ،یانتن ها کاههایی جدت توق

ز پیشگیری اا اینگونه جنایات ها حیاتی

مینااید .ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت ،با توجه به ماهیت پی ید ی آنها ،تالش جدت دستیابی به یک
طرح جامعزمانع ،غیرماکن است ،اما ده عین حال این امر نباید موجب شود که اا تالش جدت اهائهی ها کاههایی
ده پیشگیری اا این جنایات دست برداهیم .بر هاین اساس مقاله حاضر به برهسی ز اهائهی ها کاههای پیشگیری اا
جنایات علیه بشریت میپردااد .این ها کاهها ده دز مبحث پیشگیری کیفری ز غیرکیفری ز ده حوا ی پیشگیری
غیرکیفری ده هاستای تقسیمبندی هایج ز کالسیک جرمشناسی ،ده دز مبحث پیشگیری زضعی ز اجتااعی موهد
برهسی ز تحلیل قراه گرنته است .بهگونهای که هر یک اا این ها کاهها میتوانند بخشی اا منط پیشگیری اا این
جنایات ها محق سااند.

واژگان کليدی :جنايات عليه بشريت ،پيشگيری ،پيشگيری کيفری ،پيشگيری وضعی ،پيشگيری
اجتماعی.
* استادیاه حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا آااد اسالمی زاحد خاین (نویسند مسئول):
s.golkhandan@gmail.com
** دانشیاه حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا قم.
*** دانشیاه حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا تدران پردیس ناهابی.
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مقدمه

اا نظر هیشهشناسی ،کلاهی «پیشگیری» داهای بعدی مضاع

است« .پیشگیری کردن» ،ده عین

حال «جلو هنتن» ز «آگدی دادن» است .ده جرمشناسی ،پیشگیری به معنای ازل گرنته شد ز
عباهت است اا :به جلوی تبدکاهی هنتن با استفاد اا تکنیکهای گوناگون مداخله بهمنظوه
ماانعت اا زقوع بز کاهی (گسن .)822 :8279 ،بر این اساس هر آن ه علیه جرم بود ز آن ها
کاهش دهد ،پیشگیری محسوب میشود (نجفی ابرندآبادی .)747 :8276 ،بهطوه سنتی ده
آموا های جرمشناختی تا کنون سه شکل اا پیشگیری؛ یعنی اجتااعی ،زضعی ز پیشگیری کیفری
احصاء شد است .این سه گونه علیهغم اینکه اشکال اجرای آنها متفازت است ،لیکن هدنی
زاحد؛ یعنی ماانعت اا برزا هنتاههای خشونتآمیز ها دنبال میکنند (ابراهیای)99 :8268 ،
پیشگیری کیفری اا جرم عادتاً شامل اهعاب جاعی ز اهعاب نردی ناشی اا مجااات میشود
(نجفی ابرندآبادی؛ هاشمبیگی .)66 :8262 ،اا گذشتههای دزه کاهآمدترین سالح برای مداه
جرم ز ناهنجاهی ،تدابیر سرکوبگرانه ز مجااات بود است؛ ایرا بازه عاومی بر این بود که
برخوهد سرکوبگرانه ز اعاال مجااات نهتندا بااداهندگی شخصی داشته ز خود بز کاهان ها اا
تکراه جرم باا میداهد ،بلکه با اهعاب سایرین ،موجب بااداهندگی عاومی نیز میشود (محاد
نسل .)88 :8268 ،هزیکرد دیگری ده پیشگیری ده دهههای اخیر موهد توجه متولیان سیاست
جنایی قراه گرنته است؛ اقدامهای غیر قدرآمیز که داهای ماهیت اقتصادی ،نرهنگی ،اجتااعی،
زضعی ز  ...بود ز بهمنظوه جامعهپذیر ز قانونگرا کردن انراد ز یا حفاظت اا آماجهای جرم
اعاال میشوند ،ده ندایت به اجتناب اا مداخلهی نظام عدالت کیفری منجر شد ز توسل به
اقدامهای سرکوبگرانه ها که هزینههای مالی ز انسانی قابل توجدی برای دزلت ،بز کاه ز
خانواد های آن ها داهند ،منتفی خواهد ناود (نجفی ابرندآبادی)196 :8216 ،؛ بهعباهتدیگر این
هزیکرد موجب ااهمگسیختگی ساازکاههایی میشود که زقایع مجرمانه ها سبب میگردند
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(مگوایر ز دیگران .)8264 :8262 ،این نوع اا پیشگیری یعنی پیشگیری غیر کیفری ها ده یک
دستهبند ی کالسیک ز هایج به پیشگیری اجتااعی که بیشتر با تأمین حقوق اجتااعی ،اقتصادی،
نرهنگی مردم ده سطح جامعه محق میشود ز پیشگیری زضعی که باید با هعایت حقوق ز
آاادیهای مدنی ز سیاسی مردم به اجرا گذاشته شود ،تقسیم کرد اند (نجفی ابرندآبادی:8216 ،
.)196
با توجه به اینکه پیشگیری اا جرم اا اهایت باالیی برخوهداه است ز این اهایت ده جنایات
علیه بشریت که بهعنوان نابودکنند های بشری تلقی میشوند ز خساهات ناشی اا آنها با جرایم
عادی قابل مقایسه نای باشد ،دزچندان میشود .ده این مقاله ها کاههای پیشگیری اا جنایات
علیه بشریت ها ده دز مبحث پیشگیری کیفری ز پیشگیری غیرکیفری که پیشگیری غیرکیفری
مطاب با دستهبند ی هایج ده دز مبحث زضعی ز اجتااعی مطرح میشوند ،موهد برهسی قراه
میگیرد.

 .2پيشگيری کيفری
اعامال مجمااات بر مرتکبان جنایات بینالاللی یکی اا مؤ رترین ها های جلوگیری اا هنتاههای
مجرمانه است (جازیدااد  )81 :8269 ،ز تندا زسیلهی زاقعی اعاال مجااات ،پیگرد قانونی است
ز مطائناً تندا نرایندی اسممت که آهازی پیشممگیری اا چنین جرایای ها ده آیند محق میسممااد
(هابرتسممون .)242 :8263 ،بر هاین اسمماس جامعهی بینالاللی با آگاهی اا اینکه بیکیفری ده
جنایاتی مانند نسلکشی ،زقوع آن ها ترغیب میکند ز مانعی برای تقویت هاکاهی بین دزلتها
برای اهتقاء صممملح ز امنیت بینالاللی اسمممت ز مباها با بیکیفری ده این موهد ،عامل مدای ده
پیشممگیری اا آن اسممت ،تعقیب ز مجااات مرتکبین این جنایات ها بهعنوان بخشممی اا سممیاسممت
پیشمممگیرانمه خود قراه داد اسمممت (جمازیمدااد  .)39 :8269 ،عالز بر این مجمااات نمهتندا ده
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پیشمگیری اا این جنایات اا سوی مرتکبین مؤ ر است ،بلکه ده متوق

ناودن چرخهی خشونت

اا سممموی قربمانیان جنایات مزبوه نیز نقش مدای ایفا مینااید .به این معنا که مجااات مرتکبین،
حس انتقامجویی قربانیان ده دسمممت ادن به اقدامات تالنیجویانه ز مقابلهبهمثل علیه مرتکبین ها
نرز مینشمممانممد ( .)Staub, 2007: 158بممهعنوان ناونممه یکی اا دالیممل نرزکش کردن حس
انتقامجویی علیه صممربهای بوسممنی این بود که مردم هزند اجرای عدالت ها با هاهی کندی که
داشممت ،اا طری تصممازیر تلویزیونی که اا الهه پخش میشممد ،مشمماهد میکردند (هابرتسممون،
پیشممین .)427 :ده این مبحث اقدامات پیشمممگیرانهی کیفری ها ده سمممطح بینالاللی ،منطقهای ز
داخلی موهد برهسی قراه میدهیم.
 .2-2سطح بينالمللی
اا جاله اقدامات ده سممطح بینالاللی میتوان به اقدامات دادگا کیفری بینالاللی یوگسممالزی
سماب اشاه ناود که با اا بین بردن نرهنگ بیکیفری ز تحایل مسئولیت کیفری بر شااه ایادی
اا متدامانی که ده این دادگا تعقیب ز محکوم شمممد اند ،ده بااداهندگی اا جنایات مزبوه مؤ ر
بود اسمت .ها نین دادگا کیفری بینالاللی هزآندا که با هدف پایان دادن به نقضهای شممدید
حقوق بشمردزسمتانه بینالاللی ز نسلکشی ز اتخاذ تدابیر مؤ ر برای سپردن مرتکبان این جنایات
به عدالت ده هاسممتای تحق آشممتی ملی ز اعاد ی صمملح ز امنیت تأسممیس گردید ز با تعقیب ز
محاکاهی مرتکبین جنایات علیه بشمریت ز نسلکشی ده جلوگیری اا این جنایات ز پایان دادن
به نرهنگ بیکیفری نقش اسماسمی داشمته است (خالقی؛ جازیدااد  397 :8269 ،ز  .)391علت
اصملی تأسیس دیوان کیفری بینالاللی هم این بود که با مجااات مرتکبین جنایات علیه بشریت،
به نرایند صملح ز پیشمگیری کاک نااید (هابرتسون ،پیشین ،)429 :بهخصوص اینکه ده محاکم
کیفری بینالاللی ااآنجاکه علیه سران دزلتها یا سران ساب دزلتها اعالم جرم شد ز میشود

تحلیل جرمشناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت

897

ز این سممران تحت پیگرد قانونی قراه گرنته ز محکوم شممد اند ،این اقدام ،چهبسمما دیگران ها به
زحشت انداخته ز یک هشداه مدم تلقی شود که دزهان مصونیت سران حکومتی به پایان هسید
ز آنهما نیز مطلقماً اا پیگردهای قانونی ده امان نیسمممتند ( .)Smeulers, 2013: 8بهاینترتیب
هزیهی قضایی دادگا های کیفری بینالاللی یوگسالزی ساب  ،هزآندا ز دیوان کیفری بینالاللی
ز سایر محاکم بینالاللی ،ناونهی خوبی اا تالش برای پیشگیری کیفری اا جنایات علیه بشریت
تلقی میشود.
 .1-2سطح منطقهای
اا جاله اقداماتی که ده سطح منطقها ی ده هاستای مجااات مرتکبین جنایات علیه بشریت ز تحق
پیشگیری کیفری انجام گرنته است ،میتوان به ایجاد ز تشکیل شعب نوقالعاد ی سنگال بر مبنای
تصایم ز توان صوهت گرنته بین اتحادیهی آنریقایی ز دزلت سنگال اشاه ناود .بهعباهتدیگر
این شعب ،حاصل توان بین دزلت سنگال ز اتحادیهی آنریقا است .شعب نوقالعاد ی سنگال
بهمنظوه تعقیب ز محاکاهی مرتکبین جنایات اهتکابی ده کشوه آنریقایی چاد تأسیس شد .حیسن
هابر ده سال  8613با حاایت ایاالتمتحد آمریکا قدهت ده چاد ها به دست گرنت ز تا سال
 8669بر این کشوه حکومت کرد .ده مدت حکومت هشتساله زی جنایات ایادی ده چاد هخ
داد ز با نراه ز پناهند شدن زی به سنگال دعازی متعددی ده دادگا های چاد ،بلژیک ز سنگال
علیه هابر مطرح گردید .بینتیجه بودن دعازی مطرزحه ز عدم تعقیب ز محاکاهی مؤ ر حیسن
هابر موجب طرح این قضیه ده مراجع مختلفی چون کایتهی ضد شکنجه ز دیوان بینالاللی
دادگستری گردید .با پیرزای مکی سال ده مقابل عبداهلل زاد ده انتخابات هیاست جادوهی ده
ماهس  ،3983قضیهی محاکاه حیسن هابر بهطوه جدی دنبال شد؛ ایرا تا قبل اا آن اهاد ی
سیاسی زاقعی برای این کاه زجود نداشت ز یا طرح مسائل گوناگون مانع پیشرنت عالی آن
میشد .سرانجام اتحادیهی آنریقا با دزلت سنگال موانقتنامهای جدت تأسیس شعب نوقالعاد ی
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سنگال امضا کردند که ده  87دسامبر  3983قانون تأسیس این شعب بهزسیلهی مجلس ملی این
کشوه موهد تصویب قراه گرنت .این شعب برای تعقیب ز محاکاهی مسئول یا مسئولین اصلی
جنایات بینالاللی که ده سرامین چاد اا  7ژزئن  8613تا ازل دسامبر  8669اهتکاب یانته است،
تأسیس شد(همضانی قوامآبادی 69 :8263،ز  .)68به این ترتیب اینگونه اقدامات ده سطح
منطقهای میتواند ها ها بر هرگونه اقدام مرتکبین جنایات علیه بشریت بهمنظوه نراه اا مجااات
مسدزد ناود ز با محاکاه ز مجااات آنها اهعابانگیزی ز عبرتآموای ها ده هاستای پیشگیری
کیفری محق نااید.
 .9-2سطح داخلی
اا جاله مواهدی که کشتاه جاعی ز جنایات علیه بشریت ده سطح داخلی به مجااات هسید
است ،میتوان به دادگا اختصاصیای اشاه ناود که ده  86ازت  8676ده «پنوم پن» تشکیل
شد ز ههبران حکومت «پل پوت» ها که به کشتاه جاعی متدم بود اند غیاباً به مرگ محکوم
کرد .ده هاین سال ده «گینه استوایی»« ،ماسیاس» 8ههبر حکومت ساقطشد به اتدام کشتاه جاعی
دز گرز قومی «بوبیها» 3ز «نرناندینوها» 2محاکاه ز اعدام شد .این دادهسیها به دست حکومتی
انجام گرنت که جانشین حکومتی که به جنایت منتسب است گردید  .بدیدی است ده چنین
شرایطی این تندا زضعی است که صدزه حکم مجااات اا دادگا های ملی ها ماکن میسااد
(کاسسه.)329 :8278 ،
با این حال تحق عدالت کیفری ز مترتب بر آن پیشگیری کیفری ،هم اا سوی دادگا های
کیفری بینالاللی ز هم اا سوی دادگا های داخلی با تنگناهایی مواجه است که زجود مشکالت

1. Macias
2. Bubis
3. Fernandinos
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ز تنگناها نباید موجب شود که این جنایات ،بدزن کیفر گذاشته شوند؛ ایرا بیکیفری اینگونه
جنایات ،زقوع آنها ها تشوی مینااید ز بر هاین اساس مباها با بیکیفری عامل مدم پیشگیری
محسوب میشود.

 .1پيشگيری غيرکيفری
ده این مبحث پیشگیری غیرکیفری اا جنایات علیه بشریت؛ یعنی پیشگیریای که خاهج اا گستر
نظام کیفری تحق مییابد ها موهد برهسی قراه میدهیم ز شامل مجاوعه اقدامات غیر قدرآمیز
کیفری که داهای ماهیت اقتصادی ،نرهنگی ،اجتااعی ،زضعی ز  ...بود ز با هدف اا بین بردن
یا محدزد ساختن علل ز امینههای اهتکاب ،بااداشتن مرتکبین ز یا حفاظت اا آماج جرم اعاال
میشود .اا آنجا که پیشگیری غیر کیفری ها ده یک دستهبندی کالسیک ز هایج به پیشگیری
اجتااعی ز پیشگیری زضعی تقسیم کرد اند (نجفی ابرندآبادی ،)196 :8216 ،ما هم ده این
مبحث ،پیشگیری غیر کیفری اا جنایات علیه بشریت ها ده دز گفتاه پیشگیری زضعی ز پیشگیری
اجتااعی موهد برهسی قراه میدهیم.
 .2-1پيشگيری وضعی
پیشگیری زضعی بهطوه ساد بر کاهش نرصتها ز موقعیتهای اهتکاب جرم تکیه داهد
(میرخلیلی .)18 :8211 ،پیشگیری زضعی که عادتاً مبتنی بر حفاظت اا آماج جرم میباشد ،ده
جنایات علیه بشریت ،هم ناظر است به پیشگیری اا زقوع ز هم ناظر است به پیشگیری اا تدازم
این جنایات؛ به عباهت دیگر گاهی اهتکاب جنایات علیه بشریت بر اساس شناسایی موقعیتهایی
که این جنایات ده آنها محتالالوقوع میباشند ز با توجه به مالکها ز معیاههایی ،پیشبینی
شد ز ده آستانه زقوع میباشند؛ ده اینجا هدف این است که با انجام اقداماتی اا زقوع آنها
پیشگیری شود ،اما گاهی جنایات علیه بشریت بهطوه نظاممند ده حال اهتکاب میباشند؛ ده اینجا
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ناودن اقدامات خشونتآمیز ز حفاظت اا آماج جرم اا

تدازم این جنایات پیشگیری شود .اا آنجا که نوع ز ماهیت اقدامات پیشگیرانه ده هر دز حوا
تقریباً یکسان بود ز ده مواهد بسیاهی با یکدیگر همپوشانی داهند ،ده این قسات بدزن تفکیک،
اقدامات ناظر به پیشگیری اا زقوع ز پیشگیری اا تدازم جنایات علیه بشریت ها موهد برهسی قراه
میدهیم ،اما قبل اا برهسی این اقدامات ،مسئلهای که باید به آن پرداخته شود ،شناخت
موقعیتهایی است که اقدامات مزبوه ها ضرزهی مینااید .ده این امینه باید گفت ده مواهدی
که جنایات علیه بشریت ده حال زقوع میباشد مشکلی زجود نداهد .ده زاقع مشکل جایی است
که اهتکاب جنایات علیه بشریت ،هنوا شرزع نشد زلی ده آستانه زقوع میباشد .ده اینجا شناخت
موقعیتهایی که ده آن ها زقوع این جنایات ،محتال است اا اهایت بسیاه باالیی برخوهداه
میباشد .بهعباهتدیگر ده این موهد ،اقدام مؤ ر برای پیشگیری نباید منتظر مدهکی زاضح ز
آشکاه باشد مبنی بر اینکه اهتکاب نظاممند شرزع شد است؛ ایرا پس اا شرزع ،مرتکبین معاوالً
ندایت سعی خود ها میکنند تا اطاینان حاصل ناایند که اقدام خشونتآمیز با حداکثر شتاب پیش
میهزد .قاتلین میتوانند با یک سرعت زحشتناک اقدام ناایند .ده هزآندا هوتوهای انراطی بین
پانصد هزاه تا هشتصد هزاه نفر ها ده کاتر اا چداه ما ز بیشترشان ها ده هاان سی هزا ازل به
قتل هساندند .اگرچه هولوکاست تا پایان جنگ جدانی دزم ادامه داشت ،اما ناایها سه میلیون ز
هشتصد هزاه یدودی ها ده هجد ما ازل نسلکشی بین تابستان  8648تا پایان  8643به قتل
هساندند ( .)Valentino, 2004: 241بهاینترتیب شناخت موقعیتهای موصوف ده انجام اقدام
پیشگیرانه سریع ز به موقع ز مؤ ر ،اهایت ایادی داهد .بر این اساس ده شناخت موقعیتها ز
پیشبینی اهتکاب جنایات علیه بشریت بهمنظوه تداهک اقدامات زضعی پیشگیرانه دز هزیکرد
زجود داهد :ازل ،هزیکرد «عوامل هیشهای» میباشد :این هزیکرد که «استاب» آن ها اهائه
مینااید ،مالک اهاشاند برای شناخت موقعیتها ز جاعآزهی ز تحلیل اطالعات مربوطه ها
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ندم هیشههای این جنایات معرنی مینااید .اا جاله زجود شرایط سخت اندگی ،نزاع گرزهی،
ایدئولوژیهای مخرب اا قبیل دشانانگاهی ،مقصرانگاهی دیگران ز غیر  ،ساختاههای نرهنگی
مرتبط ،تبعیض ز.)staub, 1999, p374( ...

هزیکرد دزم که «زالنتینو» اهائه مینااید ز میتوان تحت عنوان هزیکردِ «جدتگیری قدهت»
تعبیر ناود ،مالک قابل مالحظه ده شناخت موقعیتها ها تارکز توجه ز امکانات بر هزی شناخت
ایدئولوژیها ،تاایالت ز اهداف گرز های نزدیک به قدهت سیاسی ز نظامی میداند.
بهعباهتدیگر ده شناخت موقعیتها باید ده این حوا ها متارکز شویم ز گوشبهانگ تغییرات
بنیادین اجتااعی باشیم .ده زاقع این هزیکرد بیان نایداهد که ما باید اظداهات ز نعالیتهای هر
ساامان ز تشکیالت زطنپرست یا نژادپرست انراطی یا جنبشهای نرعی سیاسی ده هر جامعهای
ده سراسر جدان ها کنترل نااییم؛ ایرا این ساامانها ز جنبشها حتی اگر طرنداه تغییرات بنیادین
اجتااعی ،تبعیض ز خشونت علیه گرز های دیگر باشند ،چنان ه قدهت سیاسی یا نظامی برای
عالی کردن ایدئولوژیها ز اعتقاداتشان ها نداشته باشند تددیدی به شااه نایهزند ،حال آنکه
هاین گرز ها چنان ه قدهت سیاسی یا نیرزهای نظامی یا شبهنظامی ساامانیانته ده اختیاه داشته
باشند ،ده شرایطی که سایر ندادها ز کاهگزاهان سیاسی ز نظامی ،بسیاه ضعی

ز بی بات یا ناقد

تاایل برای بااداشتن آنها اا به دست گرنتن کنترل ز عالی کردن نقشههایشان باشند،
بهزجودآزهند ی یک موقعیت ده هاستای اهتکاب جنایات ز کشتاه جاعی میباشند
( .)Valentino, op.cit: 245-247به عقید ی خود زالنتینو «این هزیکرد هرچند ماکن است
منجر به اشتباهات ز هشداههایی نادهست شود ،اما به نظر میهسد اساساً قابل اعتاادتر اا هزیکرد
عوامل هیشهای باشد» (.)Ibid: 247

بهاینترتیب پس اا شناخت موقعیتهایی که ده آنها احتاال اهتکاب جنایات علیه بشریت
زجود داهد ز به عباهتی پس اا پیشبینی اهتکاب جنایات علیه بشریت یا موقعیتهایی که این
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جنایات ده حال زقوع میباشند ،باید اقداماتی ده هاستای پیشگیری اا زقوع یا تدازم آنها انجام
شود .ده این قسات این اقدامات ها که بیشتر با صبغه ز توضیح ده سطح بینالاللی مطرح شد اند،
اما به لحاظ ماهیت ،هم ده سطح بینالاللی ز هم ده سطح منطقهای ز داخلی قابل اعاال میباشند
موهد برهسی قراه میدهیم.
 .2-2-1هشدار
ده بین زاکنشهای نوعاً بینالاللی ،ضعی ترین آن زاکنشی تحت عنوان «هشداه» است که بعضی
اا دزلتها ز مراجع بینالاللی با تأکید بر هعایت کنوانسیون  8641دهباه ی پیشگیری اا
نسلکشی ،به هنگام نقض جدی آن ده بعضی اا کشوهها اا خود نشان داد اند .با این هاه استناد
به این هشداهها ا ر چندان پایداهی به دنبال نداشته است؛ ایرا کشوههای دیگر این هشداه ها
تحویل نایگیرند .ده این خصوص میتوان به هشداه کایسیون حقوق بشر کشوههای آمریکایی
به پاهاگوئه نسبت به قتلعام سرخپوستان «آشه» اشاه ناود .ده پیشگیری اا این قتلعام بر اساس
این اقدام ،کایسیون مزبوه قطعنامهای به تصویب هساند که ده آن ضان هشداه به دزلت پاهاگوئه،
توجه به این دزلت ها به گزاهشهای متعددی که دهباه تعدیات مأموهان دزلت به سرخپوستان
«آشه» به کایسیون هسید بود جلب ناود ز اا این کشوه خواسته شد که اقداماتی ها برای حاایت
اا حقوق این قوم اتخاذ کند .به نظر میهسد که حکومت پاهاگوئه بر این اساس اا ادامه قتلعام
این قوم دست کشید (کاسسه ،پیشین 329 :ز  .)321ها نین میتوان به هشداهها یا به تعبیر ماد
 26منشوه ملل متحد به توصیههای شوهای امنیت ساامان ملل متحد بر اساس این ماد اشاه ناود.
ماد  26منشوه مقره مینااید« :شوهای امنیت زجود هرگونه تددید علیه صلح ،نقض صلح یا عال
تجازا ها احراا ز توصیههایی خواهد ناود .»...منشوه ملل متحد زاژ ی «توصیه» ها تعری

نکرد ،

اما ده مصوبهی کایتهی مقدماتی سانفرانسیسکو آمد است «منظوه کایته اا بهکاه بردن زاژ ی
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توصیه این است که نشان دهد اقدام شوهای امنیت تا آنجا به حل مسالاتآمیز یک اختالف ز
زضعیت اهتباط پیدا میکند که آن زضعیت ز اختالف موجب بر هم ادن صلح یا اقدام به جنگ
یا تجازا گردد ده این صوهت شوهای امنیت ده اجرای ماد  26منشوه میتواند به صدزه توصیه
اکتفا نااید» (حبیبااد ؛ توحیدینر .)39 :8218،بهاینترتیب اا آنجا که اهتکاب جنایات علیه
بشریت اا جاله زضعیتهایی است که موجب برهم ادن صلح میشود ،شوهای امنیت میتواند
به این مکانیسم پیشگیرانه هر چند ضعی

متوسل گردد.

 .1-2-1اعزام فرستادگان ويژه
نرسمممتمادگان زیژ که با گرز های مشممموهتی کاه میکنند ،میتوانند ده تالش بهمنظوه متوق
ناودن یا پیشممگیری اا خشممونت جاعی مفید باشممند .اا یکطرف آنها میتوانند حامل پیامهای
محرمانه یا غیرمحرمانه اا سوی جامعهی بینالاللی باشند ز اا طرف دیگر ،ده تعاملشان با ههبران
میتوانند تا انداا ای ،به نشمماههای هزانی مبادهت ناایند که هم ههبران ز هم تابعان ها به حرکت
ده هاسمممتما ی تغییر موضمممع دهآزهند .ده این تعامل ،هدف نرسمممتادگان زیژ باید اقدام نراتر اا
التزامات دیپلااسمی هسای باشد .بهعباهتدیگر آنها ضان اینکه حامل این پیام هستند که نقض
حقوق دیگران اا سموی جامعهی بینالاللی پذیرنته نیسمت ز سمیاستها ز هزیههایی که به گرز
قربانی صمدمه میاند اا سموی جامعه بینالاللی محکوم است ،باید ده تالش ده جدت کاک به
تغییر هزیه ز موضمممع ههبران با میانجیگری ز تالش برای حلزنصمممل اختالنات ،بهعنوان عامالن
صمملح ز آشممتی نعالیت ناایند .انجام این اقدامات بهزیژ بهصمموهت محرمانه این امکان ها برای
ههبران گرز مرتکب بالقو یا نعلی نراهم مینااید که بدزن اا دسمت دادن زجده یا بدزن نشان
دادن ضع

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

ده این امینه تصویب قطعنامهای بهاتفاق آها ده  33ژزئن  3988ده مجاع عاومی ساامان ملل
متحد بهمنظوه تقویت نقش میانجیگری ده حل مسالاتآمیز اختالنات ز پیشگیری ز حل مناقشهها
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(قطعنامه  )91/312پیشرنت ز تحولی تاا است که ساامان ملل متحد ها ده موقعیت تعیینکنند ی
ضوابط برای میانجیگری قراه میدهد ز چاهچوبی گسترد برای هاکاهی سااند با ساامانهای
منطقهای ،کشوههای عضو ز دیگر عوامل نعال ده امینه میانجیگری نراهم میسااد.
بهعنوان ناونه ده پاییز  3991ژنرال ازلوسگونازبا سانجو هئیسجادوه پیشین نیجریه بهعنوان
نرستاد ی زیژ برای دهیاچههای بزهگ ده چاهچوب تنش نزایند ز بیم گسترد اا اینکه
جادوهی دموکراتیک کنگو باه دیگر صحنهی جنگ منطقهای شود منصوب شد .زی ده
جستزجوی برقراهی صلح بر اساس مذاکر برآمد .این مذاکرات تا ماهس  3996به مجاوعهای
اا موانقتنامهها منجر شد که ترخی ،ز خلع سالح گرز های شوهشی ز تدابیری برای هسیدگی
به شکایات اساسی آنها پیشبینی شد .با تعدد نرستاد ی زیژ ده امینهی نظاهت بر پیشرنت،
قسات اعظم تعددات ده کاتر اا یک سال اجرا شد .ده ازاخر  3996هزآندا ز جادوهی خل
کنگو هزابط دیپلااتیک هسای ها اا سر گرنتند ز بهاینترتیب اا شرزع دزباه ی جنگ منطقهای
ز به دنبال آن اهتکاب خشونت ز جنایات علیه بشریت جلوگیری شد (گزاهش دبیر کل ساامان
ملل متحد.)4 :3988،
 .9-2-1معرفی و استقرار صلحبانان
یکی دیگر اا اقدامات ده هاستای پیشگیری اا زقوع یا تدازم جنایات علیه بشریت ،معرنی یا
استقراه صلحبانان است .صلحبانی ده مفدوم جدید آن ،تکنیکی است که امکانات موجود ها هم
برای جلوگیری اا برزا مجدد دهگیریها ز هم بهمنظوه ایجاد صلح ز پیشگیری اا خشونت توسعه
میدهد (حسینی .)8934 :8269،صلحبانان هزند صلح ها ده مناط ده حال گذاه اا مناقشه که
احتاال زقوع جنایات علیه بشریت ده آنها زجود داهد ،مشاهد ز برهسی میکنند ز ده حد
امکان ،ستیز جویان ها ده پذیرش صلح ز آهامش یاهی میهسانند .این امر ماکن است به اَشکال
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گوناگونی ناود پیدا کند .اا آن جاله ،اقدامات اطاینانساای ،میانجیگری ده تقسیم قدهت،
حاایتهای انتخاباتی ،کاک به تحکیم حاکایت قانون ز توسعهی اقتصادی ز اجتااعی است.
بهعنوان ناونه میتوان به نعالیتهای صلحبانی ده نامیبیا ( ،)8616-8669آمریکای مرکزی
( ،)8664-8661آنگوال ( )8668-8661ز مواامبیک ( )8663-8664اشاه ناود که ایفای نقش
صلحبانان ده هاهی مواهد نوق بهاستثنای آنگوال با مونقیت هارا بود است (هاان.)8931 :
بهاینترتیب استقراه صلحبانان ده پیشگیری اا اقدامات خشونتآمیز ز تحق هزند صلح نقش
مؤ ری خواهد داشت.
 .4-2-1تحريم
ده صوهتی که اقدامات قبل بینتیجه باشد ،دزلتها ز ساامان ملل میتوانند زاکنش پیشگیرانه
خود ها اا طری تحریم ،تشدید ناایند .ده این امینه ماد  48منشوه ملل متحد مقره مینااید:
«شوهای امنیت می تواند تصایم بگیرد که برای اجرای تصایاات آن شوها مبادهت به چه اقداماتی
که متضان بهکاهگیری نیرزی مسلح نباشد الام است ز میتواند اا اعضای ملل متحد بخواهد که
به این قبیل اقدامات مبادهت زهاند .این اقدامات ماکن است شامل متوق

ساختن تاام یا قساتی

اا هزابط اقتصادی ز اهتباطات ها آهن ،دهیایی ،هوایی ،پستی ،تلگرانی ،هادیویی ز سایر زسایل
اهتباطی ز قطع هزابط سیاسی باشد ».ده زاقع هرانداا چنین اقدامی ازدتر ز دزلتهای بیشتری
بهطوه هااهنگ به آن زناداه باانند ،احتااالً ده تحق پیشگیری ،بیشتر مؤ ر میباشد ( Staub,

 .)1999: 327تحریمها ماکن است ده حوا های مختلفی اعاال شوند که هایجترین آنها
عباهتاند اا تحریم سیاسی ،با تدابیری چون قطع هزابط دیپلااتیک ،تعلی عضویت ده ساامان
ملل متحد ز محرزمیت اا ح هأی ده ساامان ملل متحد .تحریم نظامی با تدابیری چون قطع
کلیهی مبادالت تسلیحاتی ز تحریم اقتصادی با تدابیری چون قطع کلیهی مبادالت تجاهی که
حالت خاص آن ده موهد دزم احصا شد است ز مسدزد ناودن حسابهای بانکی ههبران ز
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مرتکبان تا امان اا بین هنتن موقعیتهای تددیدکنند یا توق

اقدامات خشونتآمیز علیه بشریت

محق میشوند ( .)Merac, 2001: 135ده این نوع اخیرِ تحریم گفته میشود ،مسدزد ناودن
حساب بانکی ههبران ز مرتکبان میتواند تأ یر خوبی ده پیشگیری داشته باشد؛ ایرا بدترین شرایط
برای مجرمان این است که ها نان به حساب بانکی خود ده سوئیس دسترسی داشته باشند
(هابرتسون ،پیشین .)231 :ده امینهی جنایات علیه بشریت ،تحریم بینالاللی نقش مدای ده پایان
دادن به تبعیض نژادی ده آنریقای جنوبی داشت تا انداا ای به این دلیل که جامعه تجاهی ده
آنریقای جنوبی هاضی به متحال شدن صدمهای که تحریم زاهد میناود ،نبود .البته احتااالً
ا ربخشی این تحریم بهزاسطهی اقدامات پیشین ،بیشتر شد بود ،اا جاله چند دهه محرزمیت
زهاشکاهان آنریقای جنوبی اا هقابت بینالاللی .بهعباهتدیگر ده یک کشوه بیندایت عالقهمند
به زهاش ،این محرزمیت که ده زاقع ابالغ پیام مخالفت دنیا با تبعیض نژادی به آنریقای جنوبی
بود ،ا ر تحریمهای اقتصادی ها بیشتر ناود .)Staub, 1999: 317( .ها نین دید بان حقوق بشر
استدالل کرد است که قطع کاکها ی مالی ز زضع یک مانوعیت تسلیحاتی ماکن بود طرح
نسلکشی ده هزآندا ها متوق

نااید ( .)Valentino, op.cit: 247با این حال دالیل اندکی

برای اعتقاد به اینکه تحریمها به طوهگسترد ای ده پیشگیری اا زقوع یا توق

جنایات علیه

بشریت مؤ ر خواهند بود ،زجود داهد .اا جاله اینکه ههبران غالباً بهمنظوه دستیابی به مدمترین
اهدانشان که با سایر شیو های جایگزین ،محق نشد است دهصدد اقدام به اهتکاب این جنایات
بر میآیند ز هزینههای تحایلی بر اساس تحریمها آنچنان ایاد نیست که مرتکبین ها به دست
کشیدن اا اهدانشان زاداه نااید .بهعنوان ناونه د ها سال تحریمهای دیپلااتیک ز سیاسی ز
محدزدیتهای نظامی ز اقتصادی غرب ده زاداه ناودن اتحاد جااهیر شوهزی ز چین به اصالح
سیاستهایشان بینتیجه ماند .ها نین تحریمهای بینالاللی ،اقدامات خشونتآمیز حاایتشد
اا سوی صربستان ها ده بوسنی یا کوازز متوق

نناود ( ،)Valentino, op.cit: 247, 248اما
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ده مجاوع باید گفت تحریمها ده تحت تأ یر قراه دادن ههبران ز مرتکبان ز زاداه ناودن آنها
به تغییر نگرش ده بلندمدت ،مؤ ر میباشند.
 .5-2-1مداخلهی بشردوستانه نظامی
مداخلهی بشردزستانه هرگونه اقدامی است علیه یک دزلت بهمنظوه هنع احتیاجات ز
دهخواستهای جدانی ز حاایت اا حقوق اساسی مردم آن کشوه که ناشی اا گرسنگی ،قحطی،
بیااهی ،جنگ ز کشتاه جاعی ز اخراج ز آزاهگی گرزهی آنان ز مواهد دیگر است (صلحچی،
 .)19 :8218عامل اساسی برای مداخلهی بشردزستانه چندملیتی ده موهد یک کشوه باید ماانعت
اا نسلکشی یا هرگونه ظلم ز جوهی که به کشتاه زسیع انسانها منتدی میشود ،باشد .ده شرایط
نوقالعاد  ،اهائهی زاکنش مؤ ر نیاامند استفاد اا معیاههای اجباهی ،اا جاله نیرزی نظامی است
(شریفیان .)639 :8211 ،ده این امینه ماد  43منشوه ملل متحد مقره مینااید« :دهصوهتیکه
شوهای امنیت تشخی ،دهد که اقدامات پیشبینیشد ده ماد  48کانی نخواهد بود یا ابت شد
باشد که کانی نیست میتواند بهزسیله نیرزهای هوایی ،دهیایی یا امینی به اقدامی که برای حفظ
یا اعاد ی صلح ز امنیت بینالاللی ضرزهی است مبادهت کند .این اقدام ماکن است مشتال بر
تظاهرات ز محاصر ز سایر عالیات نیرزهای هوایی ،دهیایی یا امینی اعضای ملل متحد باشد».
بهعباهتدیگر ده مواهدی یک زاکنش نظامی برای متوق

کردن خشونت الام است .بهعنوان

ناونه اقدام نظامی ده بوسنی ده پایان دادن به خشونت مؤ ر بود ( .)Staub, 1999: 318این
مداخله که بر هزی خلع سالح ز اا بین بردن قدهت گرز های مرتکب ز ههبرانی که مسئول
تحریک ز سااماندهی اقدامات خشونتآمیز هستند متارکز میباشد ز با هدف شکست دادن
عالیات نظامی مرتکبین ،حاایت اا گرز های قربانی ده منطقه ز اهائه کاکهای بشردزستانه
جاعیتهای پناهند  ،طراحی میشود ( ،)Valentino, op.cit: 243نقض حاکایت ز تاامیت
استقالل یک کشوه نیست ز با اصل عدممداخله ده اموه داخلی کشوه ،موضوع بند  4ماد 3
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منشوه ساامان ملل متحد مغایر نایباشد؛ ایرا مداخلهی بشردزستانه حاایت اا حقوق اساسی
انسانها ز غیر نظامیان است که موضوعی صرناً داخلی نبود ز یکی اا اهداف ساامان ملل ده
تدزین کنوانسیونها ز قطعنامهها است که بعضی اا اصول آن ،حقوق بشردزستانه ها بهصوهت
اصول آمر ی بینالاللی ز تعددات کشوهها نسبت به جامعه جدانی دهآزهد است (شریفیان،
پیشین 363 :ز  .)362بهعباهتدیگر مداخله ،طب اصل تثبیتیانتهی ضرزهت بشردزستانه -که بر
اساس آن میتوان برای جلوگیری اا ناجعه انسانی ،بهتناسب ،اعاال ازه ناود -قابل توجیه است
(هابرتسون ،پیشین .)839 :هرچند توسل به این ها کاه دهبرداهند ی مشکالتی میباشد :ازل اینکه
مداخلهی نظامی یک مسیر پرهزینه است که مستلزم بهکاه گرنتن نیرزهای نظامی ،تجدیزات
نظامی ز هزینههای مترتب بر آن میباشد ( .)Valentino, op.cit: 244این هزینهها ده ابتدا
امانی که مداخله اا سوی ساامان ملل متحد صوهت میگرنت ده بودجهی الزامی ساامان
گنجاند میشد ،اما پس اا اعتراض نرانسه ز اتحاد جااهیر شوهزی به نظر میهسد که ده این
امینه نوعی مصالحه حاصل شد باشد ز هزینهها اا بودجه ساامان جدا شد ز مشاهکت هر دزلت
بر اساس معیاههای خاصی که سدم ابرقدهتها ها بیشتر میکند محاسبه میشود (سوهل:8277 ،
 821ز  .)826دزم اینکه مداخلهی نظامی این خطر اساسی ها با خود به هارا داهد که
مداخلهکنندگان متحال تلفات انسانی قابل مالحظه خواهند شد .بر هاین اساس ده ناجعهی
سربرنیتسا دزلتهایی که با انگیز ی مداخلهی بشردزستانهی نظامی ،قدم پیش نداد بودند حاضر
نشدند برای مؤ ر بودن این مداخله ،اندگی سربااان خود ها به خطر اندااند .ده زاقع آنها ترجیح
دادند به تعددات خود عال نکنند ز اجاا دهند صدها هزاه مسلاان کشته شود ،اما یک نفر اا
سربااان خودشان اا بین نرزد (هابرتسون ،پیشین 834 :ز  .)831بهعباهتدیگر بسیاهی اا نعاالن
بینالاللی تاایلی به تحال حتی شااه اندکی اا تلفات ده مداخالت بشردزستانه نداهند ز حامیان
حقوق بشر ز کاهگزاهان سیاسی ها هدایت ناود اند تا سیاستهایی ها اتخاذ ناایند که ده کل اا
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قراه دادن سربااان امینی ده جنگ اجتناب مینااید ( .)kuperman, 2004: 251یکی اا این
تدابیر که تلفات مداخلهکنندگان ها به حداقل میهساند ،باباهان اا اهتفاع بسیاه باال میباشد که
اتخاذ آن اا دز جدت قابل انتقاد میباشد؛ ازالً تأ یر چندانی ده توق

اقدامات خشونتآمیز نداهد.

بهعنوان ناونه تدبیر متفقین ده باباهان آلاان ز ژاپن هیچیک اا این دز کشوه ها زاداه نکرد که
دست اا کشتاه جاعی بکشند یا ده کوازز باباهان هفتادزهشت هزا ی ناتو به عقبنشینی
صربها کاک کرد ،اما نتوانست کشتاه جاعی ها متوق

نااید (.)Valentino, op.cit: 248

ها نین باباهان مواضع داعش توسط اهتش هزسیه نتوانسته اقدامات جنایتکاهانه این گرز ده
سوهیه ها متوق

نااید .انیاً اا آنجا که بهمنظوه اجتناب اا تلفات ،باباهان اا اهتفاع بسیاه باال

انجام میشود امکان تشخی ،هدف بهدهستی زجود نداشته ز ده عال منجر به کشتهشدن
غیرنظامیان ده حاالت اشتبا میشود .بهعنوان ناونه کشتهشدن غیرنظامیان آلبانی کوازز ده چند
برخوهد اا حاالت اشتبا هواپیااهای ناتو ها میتوان ذکر ناود ( .)Ibidالثاً باباهان موجب
مداجرت اجباهی غیرنظامیان ز سدولت پیشرزی گرز های مرتکب میشود .ده سوهیه حاالت
هوایی اهتش سوهیه چنین پیامدی ها به دنبال داشته است .مشکل دزم ده مداخلهی بشردزستانهی
نظامی ،تعدّی نیرزهای مداخلهکنند اا حیطهی زظای

محوله میباشد .ناونهی آن قضیهی کنگو

ده سال  8699است که مداخله کال آبیها ها به دنبال داشت .آنها پا ها اا حد مشخ ،مأموهیت
خود که هاانا حائل شدن میان طرنین دهگیر بود نراتر گذاشتند ز اا سالح خود بر ضد
جداییطلبان «کاتانگا» استفاد ناودند (سوهل ،پیشین)839 :؛ یا تعدی سربااان آمریکایی ده
سومالی که هسالتشان ها اا تأمین غذا ز حاایت اا قربانیان بالقو به زظیفهی خطرناکتر خلع
سالح شبهنظامیان محلی تعایم دادند ( .)valentino, op.cit: 246بااینزجود مداخلهی نظامی
به لحاظ تأ یری که ده توق

یا محدزد ناودن اقدامات خشونتآمیز ز حاایت اا قربانیان بالقو
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دقیقی داهد ز باید بسیاه با احتیاط ز بر اساس معیاههای عینی

منطقی باشد.
 .6-2-1تسهيل انتقال قربانيان بالقوه
چنان ه نعاالن بینالاللی بیهغبت یا ناتوان اا مداخله بهطوه مستقیم با مستقر کردن نیرزهای امینی
باشند ،یک تدبیر مؤ ر برای حاایت اا قربانیان ،کاک به آنها دهجابهجایی یا انتقال به مناط
امنتر میباشد .دهزاقع تاهیخ نشان میدهد که توانایی قربانیان بالقو ده جابهجایی بهطرف دیگر
مراها اغلب یک عامل تعیینکنند ده محدزد کردن یا دنع کشتاه جاعی ز جنایات اهتکابی بود
است .بهعباهتدیگر مداخله بهمنظوه تسدیل انتقال میتواند یک امید ده متوق

ساختن یا محدزد

ناودن این جنایات پدید آزهد .بهعنوان ناونه اگرچه حاالت هوایی ناتو نتوانست صربها ها اا
کشتاه آلبانیهای کوازز متوق

نااید ،اما احداث اهدزگا های پناهندگان ده طرف دیگر مرا

ده آلبانی احتااالً بسیاهی اا قربانیان بالقو ها ترغیب به جابهجایی ناود تا مباها ز تضاین میناود
کسانی که میهزند مصون میمانند .یا ایجاد اهدزگا ها ی پناهندگان ده مکزیک ده محدزد
ساختن کشتاه ز حاایت اا قربانیان بالقو ده گواتااال نقش تعیینکنند داشت .البته این شکل
مداخله ،مشکالت ز پیامدهای جدی خودش ها داهد ،اا جاله اینکه عزیات گرزهی قربانیان
بالقو  ،اغلب میتواند منجر بهجابهجایی دائای جاعیت یا تقسیم سیاسی یا قومی کشوهها شود.
بسیاهی اا منتقدین خاطرنشان ناود اند که تأمین حاایت بینالاللی ده هاستای این سیاست،
بهسادگی ،پاکساای قومی ها اجر میندد .ده پاسخ باید گفت ده جایی که هیچ دزلت یا ائتالف
یا نعال بینالاللی حاضر به مداخله مستقیم بهمنظوه مواجده با مرتکبینی که قاطعانه به دنبال کشتاه
جاعی هستند ،نباشد انتخاب باقیااند بین تقسیم جاعیتی ز کشتاه جاعی است .مشکل دیگر این
است که چهبسا مرتکبین بنا به دالیلی اا جابهجایی قربانیان بالقو جلوگیری ناایند .بهعنوان ناونه
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ده هزآندا هوتوهای انراطی به دلیل اینکه نسلکشی توتسیها ها عامل اصلی هنع گرنتاهی خود
میدانستند ،اا جابهجایی آنها جلوگیری میکردند .یا ههبران ترک به دلیل ترس اا اینکه
پناهندگان اهمنی بههاحتی به نیرزهایی هاگام با اهتش مداجم هزسیه ملح شوند اا جابهجایی ز
به تعبیری نراه آنها به هزسیه جلوگیری میناودند .بااینزجود علیهغم تالشهای مرتکبین
ترک ز هوتو ،هزاهان نفر اا پناهندگان اهمنی ز توتسی مون به نراه اا ترکیه ز هزآندا شدند
( .)Valentino, op.cit: 249-253مشکل دیگر ده ندایت هزینههای مترتب بر این مداخله
میباشد .ده این امینه هزانامه گاهدین بر اساس گزاهش خیریهی بینالاللی کودکان موسوم به
«زهلد زیژن» ز شرکت «مشازه نرانتیراکونومیکس» اشاه مینااید که لبنان بین سالهای 3983
تا  3984حدزد هفتصد میلیون پوند برای پناهندگان سوهی هزینه کرد است .این کشوه میزبان
بیش اا یکمیلیون پناهند سوهی است ز باید هزینههای بیشتری ها برای سیستم آمواشی ،آب ز
ایرساختهای بدداشتی اختصاص دهد .ده هاین حال ترکیه سه میلیاهد ز دزیست میلیون پوند
برای پناهندگان سوهی هزینه کرد است .ترکیه میزبان هفتصد هزاه پناهند سوهی است.
بااینهاه  ،این مشکالت نباید موجب شود که باب یک توجیه برای عدم انجام هیچ کاهی ده
مقابل جنایات علیه بشریت نراهم شود.
 .1-1پيشگيری اجتماعی
پیشگیری اجتااعی مبتنی بر مبنای هزیکرد عوامل بز کاهی است (ابراهیای ،پیشین )18 :ز
مجاوعهای اا شرایطی ها مدنظر قراه میدهد که بر احتاال زقوع جرمهای آیند تأ یر داهند
(باهانی .)816 :8262 ،بهعباهتدیگر پیشگیری اجتااعی اا جرم ،مستلزم قبول این زاقعیت است
که عوامل مختلفی ده تکوین جرم نقش داهند .عوامل اجتااعی باید این عوامل جرماا ها خنثی
کند .لذا پیشگیری اجتااعی؛ یعنی مداخله ده محیط اجتااعی عاومی ز شخصی (نجفی
ابرندآبادی ،)799 :8276 ،مداخالتی که مشکالت جرماا ده سطح کالن ز نرایندهای ساختاهی
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ها هدف قراه میدهد (باهانی ،پیشین )96 :ز موضوع آن عباهت اا برنامههایی است که هدف
آنها ده دهاامدت ،اقداماتی عاقی دهباه ی انراد ز اطرانیان اجتااعی آنان است (گسن ،پیشین:
 .)898بر این اساس ،این هزیکرد طیفی اا اقدامات اجتااعی ،آمواشی ،بدداشتی ،نرهنگی ز
ایستمحیطی ها شامل میشود که میتوانند خطر اهتکاب جرم ها کاهش داد ز ناکتوههای
حاایتی ها تقویت کنند (باهانی ،پیشین .)811 :ده این قسات برخی اا تدابیر پیشگیرانه اجتااعی
اا جنایات علیه بشریت ها موهد برهسی قراه میدهیم.
 .2-1-1تقويت احترام به حقوق بشر
اا آغاا دهه  8669به بعد ،بیشتر مخاصاات مسلحانه داخلی ز بهتبع آن جنایات علیه بشریت ده
کشوههایی ده گرنته است که حقوق بشر ،اهج ز قده چندانی نداهد .بهطوه کلی بیعدالتیها ز
نابرابریهای اجتااعی – اقتصادی یا هنتاه تبعیضآمیز نسبت به بعضی اقلیتهای قومی ز مذهبی،
سببساا اصلی این زقایع بود اند .لذا پیشگیری مستار اا این جنایات ،توجه به تقویت احترام به
حقوق بشر ها ضرزهی میسااد (ماتاا ز هنجبریان 368 :8262 ،ز  .)363بهعباهتدیگر با اشاعهی
هنجاههای حقوق بشر ،چالش اساسی ده تبعیضهای دهزنگرزهی ز خشونت جاعی که اا
مؤلفههای مدم جنایات علیه بشریت هستند به زجود میآید (.)Leader Maynard, 2015: 79

لذا یک ناکتوه مدم ده پیشگیری اا جنایات مزبوه این است که دزلتها ،موااین حقوق بشر ها
هعایت ناود  ،آنها ها به هسایت شناخته ز اا کاهبست عاومی این موااین ،اطاینان حاصل
ناایند ( .)Smeulers, op.cit: 2ده این قسات به برخی اا مصادی حقوق بشر که تقویت احترام
به آنها میتواند اا برزا جنایات علیه بشریت پیشگیری نااید اشاه مینااییم.
 .2-2-1-1حمايت از حقوق اقليتها

اقلیت ،گرزهی اا انراد است که به لحاظ جاعیت ،ده مقایسه با سایر مردم کشوه ،ده اقلیت قراه
داهند ز انراد این اقلیت ،دهعینحال که تابع آن کشوه هستند ،داهای مذهب ،ابان ز یا نژادی
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متفازت با سایر مردم کشوه باشند ز ده خصوص حفظ اعتقادات ،آداب ،هسوم ،مذهب ز ابان
خاص خود ،هرچند بهصوهت ضانی ،هابستگی نشان دهند (هابرتسون ،پیشین .)383 :حاایت اا
حقوق اقلیتها بهعنوان یکی اا پیششرطهای برقراهی صلح ز هنع تنش ز خشونت اا اهایت
باالیی برخوهداه است .به این معنا که گرز های اقلیت ،حاضر به اا دست دادن هویت گرزهی
(نژادی ،قومی ،مذهبی) خود نیستند ز حتی اا تعل داشتن به گرز خود احساس غرزه ز انتخاه
میکنند ،اما چهبسا گرز های اقلیت به علت تفازت نژاد ،قومیت ز دین موهد تعرض گرز های
دیگر بهزیژ گرز ها ی اکثریت قراه بگیرند .ده این صوهت تندا هاهی که تنش ها کم میکند ز
سبب ایجاد نظم ز زناق ده اجتااع میشود ،حاایت قانونی دزلت اا این گرز ها است .اغلب
ههبران سیاسی معتقدند دستیابی به پایگا مجزا اما برابر ،مطلوبترین شیو ی همایستی گرز ها
محسوب میشود .این هزش اگر هارا با یک نظام قانونی عادالنه ز پشتوانه اجرایی قوی باشد،
میتواند ده دهزن نرهنگِ مبتنی بر «قبول تکثر» بهخوبی عال کرد  ،اا برزا خشونت ماانعت به
عال آزهد .بهعباهتدیگر چنین حاایتهایی ازالً امینه سرخوهدگی سیاسی ،اقتصادی ز
اجتااعی ده اقلیتها ها اا بین برد  ،آنها ها اا توسل به خشونت باا میداهد (جدانبین:8271 ،
 61ز  ،)69مانند آن ه امرزا ده ترکیه شاهد هستیم که اقلیت کرد به علت نادید گرنته شدن
حقوق ز جایگا اجتااعی ،سیاسی ز مدنیشان اا سوی دزلت متوسل به خشونت شد اند.
 .1-2-1-1توزيع عادالنه امکانات و رفع هرگونه بیعدالتی

توایع عادالنه امکانات ز مواهب طبیعی ز اجتااعی اا عوامل عاد ی ایجاد صلح ز زناق اجتااعی
است .بهگونهای که بدر مندی گرزهی خاص اا مواهب اجتااعی ز اقتصادی ز محرزمیت بقیه
گرز ها اا امکانات ،اا عوامل برزا خشونت ز دهنتیجه شوهش گرز های محرزم که خواهان
برابرساای ده منابع رزت ز قدهت ز منزلت ز برابری ده حقوق سیاسی ز مدنی ز اقتصادی ز
نرهنگی هستند میباشد (جدانبین ،پیشین .)891 :به نقل اا «ماتسودا» «محاود مادانی موهخ ز
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کاهشناس آنریقایی ،استدالل میکند که بحران داهنوه ده اصل یک نزاع سیاسی بر سرِ امین ز
منابع است ز ها حل اساسی برای نزاع ،ها حلی است که قدهت ها به اشتراک بگذاهد ز امین ز
سایر منابع ها به یک شیو منصفانه بر اساس توان  ،تقسیم نااید.)matsueda, 2009: 500( ».

ده آمریکا تصایم دادگا عالی مبنی بر لغو تبعیض نژادیِ مدهسهها ،تبعیض نژادیِ اهتش ز
برخوهداهی اا امکاناتِ برابر بین سیا ها ز سفیدها بخشی اا تحول مثبت ده هاستای اا بین بردن
یا کاهش خشونت بود ()Staub, 1999: 331؛ بنابراین هاانطوه که خشونت ،پلهپله متحول
میشود ،امکان برقراهی صلح ز هزابط سااند بین گرز ها نیز به هاین شکل متحول میشود.
 .1-1-1تقويت حکمرانی خوب
«حکارانی خوب» ده مقابل «حکارانی بد» اصطالحی است که اا دهه  8619به اینسو مطرح
شد است .حکارانی خوب عباهت است اا بدبود هزشهای اعاال حاکایت ز حکومت بر مبنای
نزدیکی بین حکومت ز مردم ،اهائه خدمات بدتر به مردم ده امینههای مختل  ،پاسخگویی ز
مسئولیتپذیری حکومت ،بدبود سطح اندگی مردم یا انزایش سطح استانداهدهای اندگی ز
جلب هاکاهی ز زناداهی مردم برای حکارانی بدتر .تالش حکومتها برای برقراهی عدالت،
امنیت ،بات ،کاهش مالیاتها ،گسترش ایرساختها برای توسعه اشتغال ز مانند آن نیز اا
مصادی ز نشانگان مدم حکارانی خوب است (سرداهنیا .)821 :8211 ،ده زاقع ده نظریههای
جدید حکارانی ،بر تسخیر قلبها ز اذهان مردم توسط حکومتها با بدبود حکارانی ز کاهآمدی
تأکید میشود (سرداهنیا .)31 :8268 ،ده مقابل ،خشونتها ز جنبشهای اعتراضی علیه
حکومتها تا حد ایادی ناشی اا حکارانیهای ناسد ،تبعیضآمیز ز ضعی

هستند (هاان.)39 :

بهاینترتیب حکارانی خوب ،تاام ساازکاههایی ها که میتواند امینهها ز عوامل جنایات علیه
بشریت ها حذف یا کاهش دهد ،داها میباشد .بر این اساس است که طرح سؤال چگونه بر انراد
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حکومت میشود ز یا چگونه بر انراد حکومت میکنند بهمراتب ایبند تر ز قانعکنند تر اا سؤال
چه نوع یا چه کسانی حکومت میکنند است (هاان) .لذا ایجاد حکومتی متناسب ز احترام به
قانون ااجاله مدمترین اجزای استراتژی بلندمدت برای کاک به ایجاد صلحی پایداه ز ماانعت
اا دهگیریهای بیشتر است ز هدف اا آن پایان بخشیدن به دهگیریها ز اعاال خشونتهای
گسترد ز ناحش علیه انسانها است (شریفیان ،پیشین )639 :بانک جدانی ده گزاهش خود ده
سال  3988بیان میداهد« :تحکیم ندادهای قانونی ز حاکایت برای شکستن چرخههای خشونت،
تعیینکنند است» ( .)Smeulers, op.cit: 2به نظر میهسد منظوه بانک جدانی حکومت ز
حاکایت مبتنی بر مؤلفههای حکارانی خوب میباشد؛ ایرا ده غیر این صوهت خود حکومت اا
عوامل بسترساا خشونت است نه اا عوامل متوق کنند ی چرخه خشونت.
 .9-1-1مقابله با اشاعه ايدئولوژیهای افراطی و محرک
ایدئولوژیها ،انگیز های محرکی هستند که میتوانند خشونت ها توجیه ناود ز نقش
تعیینکنند ده اهتکاب جنایات علیه بشریت داشته باشند .لذا یکی اا ابزاههای مدم پیشگیری اا
نسلکشی ز دیگر جنایات بینالاللی مقابله با اینگونه ایدئولوژیها است ( Smeulers, op.cit:

 .)3بحثبرانگیزترین اما دهعینحال مؤ رترین اشکال مقابله ،مقابله جبری است ز منظوه ،تاام
هزشهای جبری است که مانع اشاعه میشود .اا جاله تعطیلی زبسایتهای مرزج
ایدئولوژیهای انراطی ز محرک ،مانوعیت یا تعطیلی میتینگهای انراطی ز حتی بااداشت
مبلغان ز تحریککنندگان بنیادستیز ( .)leader Maynard, op.cit: 77شیو ی دیگر مقابله،
تقویت نرهنگ تساهل ز انزایش آگاهیهای عاومی اا خطرات ز پیامدهای ناگواه اینگونه
ایدئولوژیها میباشد ( .)Melson, 2003: 331اینکه این ایدئولوژیها ده هاستای منانع انراد
برای دسترسی به منانع بیشتر ،پیرزای ز ده اختیاه گرنتن قدهت است ز انراد باید آگا شوند تا
ده دام نیرنگ آنها نیفتند (احادی نوحدانی« .)19 :8217 ،نوحدانی» به نقل اا «زیالم» ده
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مدیریت بحرانها ده آنریقا که غالباً هیشه ده تعصب ز انراطیگری قومی بهعنوان میراث استعااه
داهد تأکید مینااید «باید اا پیرزی اا ایدئولوژیهای انراطی ز عناصر مرد ی نرهنگی پرهیز
کرد؛ یعنی باید عناصر قومشناسی که استعااهگران ز سیاستمداهان به آنها متوسل میشوند ها
به مردم شناساند ز اهاش ناچیز آنها ها تبیین ناود» (هاان)؛ بنابراین امرزا ضرزهت مقابله با
ایدئولوژیهای انراطی تقریباً ده تاام جوامع بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه مؤ ر احساس میشود.
حتی ده جامعهی خودمان که ایدئولوژیهایی مبنی بر برتری عجم بر عرب ،شیعه بر سنی ،ناهس
بر ترک ز لر ز کرد ز بلوچ ز پَست ز دشان انگاهی آنها اا سوی گرز های داهای عقاید انراطی
ترزیج میشود.
 .4-1-1تعديل شرايط سخت زندگی
شرایط سخت اندگی ده یک جامعه ،بهزیژ نقر ز محرزمیت بهعنوان مصداق برجسته آن،
بهتندایی یا بهصوهت ترکیبی با سایر عوامل ،اا محرکهای هایج خشونت ز ده شکل گسترد تر
آن خشونت جاعی میباشد ( .)Staub, 2007: 85بهعباهتدیگر محرزمیتهای ساختاهی،
عاد ترین نقش ها ده گرایش انراد به خشونتهای نردی ز بهزیژ خشونتهای جاعی ز
شوهشهای اجتااعی داهد (یاهاهشدی ز دیگران .)849 :8263 ،بر هاین اساس ده سالهای اخیر
گرایش نزایند ای برای توجیه نقرادایی زجود داشته است ،با این استدالل که این کاه
مطائنترین ها برای جلوگیری اا مناقشه ز نیل به صلح ز آهامش ده جدان است (سن:8211 ،
 897ز  .)891بهاینترتیب هرگونه اقدامی که عدم کفایت ها بکاهد ،نقر ها کاهش دهد ز کاه
اجتااعی بااهاش تولید کند که بهموجب آن منزلت نردی ها باال ببرد ،ده کاهش سطح خشونت
مؤ ر خواهد بود (استوه .)816 :8272 ،ده سطح بینالاللی نیز انزایش کاکهای مالی به جوامع
دچاه نقر بهمنظوه هسیدن آنان به توسعه پایداه ،به هیشهکن کردن نقر ز تقلیل نابرابریهای
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اجتااعی ده کشوههایی که ده پرتگا مخاصاهی مسلحانه ز کشتاهجاعی هستند مدد خواهد
هساند .اا این جدت صندزق بین الاللی پول ز بانک جدانی با تنظیم ز هدناند کردن اعطای زام
میتوانند ده پیشگیری اا مخاصاات مسلحانهی داخلی ز کشتاههای ناشی اا آن تأ یری به سزا
داشته باشند( .ماتاا ز هنجبریان ،پیشین.)368 :
 .1-2-2حلوفصل اختالفات و گسترش فضای گفتوگو
یکی اا هیشههای جنایات علیه بشریت ز کشتاه جاعی ،منااعات قومی ،نژادی ،مذهبی ز  ...بین
گرز ها میباشد .لذا یکی اا تدابیر پیشگیرانه ،پرکردن شکاف بین گرز های متخاصم ز تسدیل
یا تحکیم ها حلهای مصالحهجویانه میباشد .زاقعیت این است که کشاکشهای بین گرز های
نژادی ،مذهبی ،بین ملیتهایی که اا لحاظ تاهیخی متفازتاند زلی ده یک کشوه به سر میبرند
حتی ده کشوههایی که داعیهی حاکایت ز احترام حقوق بشری داهند کامالً اا بین نرنته است.
این کشاکشها ده کشوههای غربی ،ده هزسیه ز دیگر کشوههای اهزپای مرکزی ز شرقی نیز
هخ میدهد ،اما اا یکطرف معاوالً زجود تشکالت قدهتاند که هاانند دهی هی اطاینان عال
میکند اجاه نایدهد که اختالفها ز تنشها به مرحلهی حذف جساانی اعضای گرز دیگر
برسد .این جدالها ز کشاکشها ندایتاً ماکن است بهصوهت تظاهرات نژادپرستانه یا
نابسامانیهای خشونتآمیز تجلی پیدا کند .اا طرف دیگر بسیاه تالش میشود که کینه ز انزجاه
گرز ها اا یکدیگر به دستازیزهای گوناگون کاهش یابد ،بهزیژ سعی میشود میانجیگری ز شیو
گفتزشنود بهکاه گرنته شود (کاسسه ،پیشین 327 :ز  .)321ده زاقع گفتزگو ز مناظر
مسالاتآمیز بین گرز ها ی مختل

قومی ،نژادی ز مذهبی ده یک جامعه یا جوامع مختل

میتواند هیشهی اختالنات که ده بسیاهی مواهد سطحی ز بر مبنای تعصب کوهکوهانه میباشد
ها اا بین ببرد ز اا زقوع خشونت بر این اساس پیشگیری نااید.
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 .6-1-1اصالح برخی ساختارهای فرهنگی
یکی اا ساختاههای نرهنگی که با اهتکاب جنایات علیه بشریت ده اهتباط میباشد ،نرهنگ
اطاعت محض است .زاقعیت این است که نرمانبرداهی ده مخلوقات اجتااعی اا نظر
ایستشناسی انطباقی است .ما نایتوانیم اا گرایش به نرمانبرداهی ،خود ها ههایی دهیم ،اما
میتوان این گرایش ها تعدیل ناود (استوه ،پیشین )891 :تعدیل ده هاستای اطاعت منطقی ز نه
اطاعت محض ز کوهکوهانه .پایهها ی چنین نرهنگی باید اا هاان دزهان کودکی که شخصیت
کودک ده حال شکلگیری است گذاهد شود .ده آمواشزپرزهش کودک عالز بر ضرزهت
احترام ،امکان اعتراض ز مخالفت معقول ز منطقی موهد توجه قراه گیرد .ها نین اا آنجا که
اکثر جنایتکاهان ،اعضای زاحدهای نظامی هستند ده آمواشهای نظامی ،کاتر بر نرمانبرداهی
ز اطاعت مطل ز بیقیدزشرط پانشاهی شود ( .)Smeulers, op.cit: 6بهعباهتدیگر این اصالح
ساختاه نرهنگی باید به زاحدهای نظامی نیز تسری یابد.
 .7-1-1آشتی با گذشته و التيام بزهديدگی
یکی دیگر اا مکانیسمهای پیشگیرانه این است که خود دزلتها ز شدرزندانشان با گذشته آشتی
ناایند« .اساولرا» به نقل اا «هاهف» بیان میداهد که «یکی اا قویترین نشانههای نسلکشیهای
آیند  ،نسلکشیهای گذشته است ».گزاهش بانک جدانی ده سال  3988نیز خاطرنشان میسااد
که «خشونت معاوالً جاهی ز دائای است؛ نود دهصد جنگهای داخلیِ یک دههی گذشته ده
کشوههایی هخ داد اند که ده سی سال گذشته ،یک جنگ داخلی داشتهاند»؛ بنابراین ضرزهی
است که اا طری کناه آمدن ز آشتی با گذشته بتوان انگیز ی انتقامگیری ها اا بین برد ز چرخهی
خشونت ها متوق

ناود ( .)Smeulers, op.cit: 9بهعباهتدیگر صلح ز آشتی با گذشته

بهمنظوه اجتناب اا شرزع دزباه ی خشونت ،حیاتی است ،اما بدزن یک التیام قبلی ،گرز های
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بز دید زاقعشد آمادگی بسیاه کای برای صلح ز آشتی داهند (.)Staub, 1999: 320, 321

«لتس رت» ز دیگران به نقل اا «دانیل» مجاوعهای اا اقدامات اساسی ده هاستای التیام بز دیدگان
ها که بر سطوح مختل

نردی ،اجتااعی ،ملی ز بینالاللی متارکز میباشد ها مطرح میناایند:

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

اا جاله جبران خساهت قربانیان ز توانبخشی آنها قابل تحق میباشد .ده سطح

اجتااعی ادزدن ننگ ز بدنامی اا قربانیان ز جدایی آنها اا اجتااع حائز اهایت است .ده اینجا
اشتراکگذاهی دهد ز هنج حاصل اا بز دیدگی ز ده مقیاس گسترد تر ،مراسم یادبود ده کناه
اقدامات متارکز بر تواناندساای ،آمواش ز جبران خساهت نقش مدای ایفا میکند
( .)Letschert and others, 2011: 627بهعباهتدیگر بز دیدگان میتوانند دهباه ی
سرگذشتهایشان بنویسند ز سپس به اشتراک بگذاهند ،ابراا هادلی ناایند ز به خاطر دهد ز هنج
ناشی اا بز دیدگی با یکدیگر همصدا شوند ز اا یکدیگر حاایت ناایند .این امر میتواند به التیام
کاک نااید ز دهد ز هنج بز دیدگی ها اا یک منشأ جدایی اا انراد به یک منشأ پیوند با انراد
تبدیل نااید .این امر ده یک مقیاس گسترد تر میتواند ده بانت مراسم یادبود ،مناسک ز آیینها
ز مسابقات یادبود محق شود .عالز براین مشاهکت ده یک طرح ز برنامهی عفو ز بخشش
بهعنوان اقدامی ده هاستای التیام بز دیدگان میتواند ده این سطح موهد توجه قراه گیرد .ده این
امینه تحقی دهباه ی انانی که قربانی تجازا به عن

بود اند نشان داد است چنان ه کسانی ها

که به آنها تجازا ناود اند موهد عفو ز بخشش قراه دهند ،نهتندا دشانی ز خصومت کاتری ها
تجربه میکنند ،بلکه اضطراب ز انسردگی کاتری ها متحال خواهند شد ز سالمت ز سعادت
کلی آنها بدبود پیدا میکند .بهخصوص دهباه انرادی که صدمهی شدیدی ها تجربه کرد اند،
بخشش ز گذشت با اضطراب کاتر ،مرتبط میباشد .برعکس ،انرادی که به نکر تالنی ز انتقام
هستند ،جامعهستیزی بیشتری ها برزا داد اند .مشاهکت ده یک طرح ز برنامهی عفو ز گذشت
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میتواند منانع ز مزایای هزانی داشته باشد؛ این امر میتواند احساسات انتقامجویانه ها کاهش دهد
ز صلحطلبی ز آشتیجویی ها انزایش دهد ( .)Staub, 1999: 322, 323یک بااماند ی
هولوکاست که پده ز مادهش ها ده کشتاه جاعی ناایها اا دست داد بیان میداهد« :ده تاام
عار ،این خشم ها ده قلبم نگه داشتم ز اا این ماجرا خیلی صدمه خوهدم ،اما امانی که با الدام اا
داستان اندگی یک بااماند توتسی که قاتلین خانواد اش ها بخشید بود سعی کردم قاتلین پده
ز مادهم ها ببخشم ،تصوه میکنم خواهم توانست بر این خشم غلبه کنم ز اا این به بعد با شادی
اندگی کنم» (ایلی باگیزا.)261 :8219 ،
ده سطح ملی ،برقراهی عدالت بهمنظوه احیای اهاش ز جایگا قربانیان ده جامعه ده چاهچوب
قانون ،اا مؤلفههای نرایند التیام میباشد .این امر اا طری پیگردهای قانونی ده جدت اعاال
مجااات بر مرتکبین ز ایجاد مکانیسمهای ملی بهمنظوه عذهخواهی ،حلزنصل اختالنات ز
مداخالت پیشگیرانهی ملی اا خشونت مجدد به دنبال انتقام میباشد ( letschert and others,

 .)op.cit: 627, 628ده زاقع عذهخواهی مرتکبین ده التیام بز دیدگان بسیاه مؤ ر است؛ اینکه
مرتکبین بپذیرند اشتبا کرد اند ز مسئولیت آن ها بر عدد بگیرند ( .)Staub, 1999: 322ده
هاین خصوص تارکز بر هزی مرتکبین به منظوه تحصیل ز دهیانت بینش جدید اا آن ه اتفاق
انتاد ز چراییِ آن ،میتواند بهصوهت بالقو اا طری اهائه پاسخهایی به قربانیان ز ده نتیجه بر
اساس یک نرایند اا شفافساای به صلح ز آشتی ز به دنبال آن التیام بز دیدگان کاک نااید
( )Clark, 2009: 428ز ده ندایت ده سطح بینالاللی ،برقراهی مکانیسمهای عدالت ز جبران
که با عفو ز بخشودگی مباها میکنند اا مؤلفههای مدم نرایند التیام میباشد .این امر با ایجاد
دادگا های بینالاللی موقتی یا دائای بهمنظوه پیگرد قانونی مرتکبین ز اعاال مجااات نسبت به
آنها ز جبران خساهت قربانیان ز ها نین مکانیسمهای بینالاللی با هدف نظاهت بر حلزنصل
اختالنات ز مداخالت پیشگیرانه محق میگردد (.)letschert and others, op.cit: 628

تحلیل جرمشناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت

828

بهعباهتدیگر تالش برای التیام بز دید که ده جرمشناسی ده قالب عدالت ترمیای مطرح
می شود ،ها نین تشفی خاطر زی اا طری مجااات مرتکبین ده جریان نرایند عدالت کیفری
نقش مدای ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت اا سوی قربانیان بهعنوان یک اقدام تالنیجویانه
ز انتقامطلبانه داهد.
 .8-1-1تقويت اخالق رسانهای در واکنش به نقض حقوق بشر
اهایت نقش هسانه ده مباها با نقضهای حقوق بشر مدتها است که تصدی شد است .هسانه
میتواند یک نقش حیاتی ده پیشگیری اا خشونت گرزهی ایفا نااید .هسانه میتواند گرز ها ها
بهگونهای معرنی نااید که خصومت ز دشانی ها کاهش دهد؛ میتواند مشکالت بین طرفهای
معاهض ها شناسایی ز نظر ز عقید آنها ها به شیو ی بدزن مواجده ز هزیاهزیی ،بههزشنی بیان
نااید؛ میتواند دهخواست توجه ز هنع نیااهای مادی ز هزانی ها نااید که امینه ز علت اصلی
دهگیری میباشند ()Staub, 1999: 327؛ ها نین میتواند دزلتها ها زاداه به مداخله ده جدت
پیشگیری اا کشتاه جاعی نااید .بهعباهتدیگر ااآنجاکه دزلتها تندا ده صوهت به خطر انتادن
منانع ملیشان مایل به مداخله ده هاستای پیشگیری اا نجایع میباشند ،لذا هسانه میتواند نقش
مدای ها ده این امینه ایفا نااید .بهگونهای که اگر هسانهها ،جنایات بینالاللی ها پوشش ندهند
تعداد کای اا کشوهها حاضر به مداخله خواهند بود ( .)Smeulers, op.cit: 5بهعنوان ناونه
نقش سی .ان .ان .ها هرگز نایتوان ده این امینه نادید گرنت .سی .ان .ان .اا سال  8619به
پخش تصازیر ماهواه ای نجایع برای غالب کشوهها پرداخت ز احساسات ،خشم ز هادلی ملتها
ها برانگیخت (هابرتسون ،پیشین .)889 :دهزاقع بااتاب پوشش خبری هسانههای جاعی دهباه
مواهد نقض حقوق بشر ،هیجانات توأم با خشم ز ترحای ها بهزجود آزهد که منجر به صدزه
اعالمیه جدانی حقوق بشر گردید (هاان ،)141 :اما یک مؤلفهی مدم ده ایفای نقش مدم ز حیاتی
هسانه ده اهتقای حقوق بشر ز پیشگیری اا خشونت جاعی ،پایبندی هسانه به اصول اخالقی ز
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مباها با سانسوه ز تددید ز کنترل هسانه اا سوی صاحبان قدهت است .هرچند آاادی هسانه یک
موضوع پی ید است که مستلزم استانداهدهای بینالاللی موهد نیاا میباشد ( Staub, 1999:

 .)328ده ندایت هسانههای پایبند به اصول اخالقی ،نقش مدای ده اهتقای حقوق بشر ز پیشگیری
اا خشونت داهند.
 .3-1-1تحديد تجارت اسلحه
امرزا نرزش ز اهسال اسلحه ده انزایش برخوهدهای نظامی ز بهتبع آن کشتاه ز نجایع ده آنریقا
ز دهجاهای دیگر به آنها نقشی پایداه میدهد .لذا نیاا به مداه تجاهت کالن بینالاللی اسلحه،
هماکنون نوقالعاد شدید است ز بر هاین اساس ایاالتمتحد ز حکومتهای غربی که مسئول
تداهک بخش عاد ی اسلحه ده جدان هستند باید به تغییراتی سیاسی تن دهند که تجاهت مرگ
ها اا دهزن مراهای خود محدزد یا متوق

سااند (سن ،پیشین 839 :ز  )837که ده این خصوص

جامعهی ملل باید نقش نعالتری ها ایفا نااید ز با تصویب کنوانسیونهای جدانی به تحق این
اقدام جامه عال بپوشاند.
 .21-1-1تغيير منطق ديپلماتيک از منفعتطلبانه به بشردوستانه
ده مواهد بسیاهی ساامان ملل ز کشوههای الث اا توانایی ز امکانات الام برای پیشگیری اا
کشتاه جاعی ز کاک به گرز هایی که ده کشوههای دیگر قربانی قتل ز نابودی ز بهطوه کلی
نقض حقوق بشر هستند برخوهداه میباشند ،زلی این کشوهها ز به عباهتی تاام جامعه بینالاللی
ده مقابل این جنایات دستهزیدست گذاشته ز نگا میکنند .گرایش به اهج نندادن به
خواستهها ی بشر ده عرصه هزابط سیاسی ز دیپلااتیک یعنی گرایش ،خصوصاً به حفظ منانع ملی
ده این امینه مشدود است (کاسسه ،پیشین .)321 :بهعباهتدیگر باهها شاهد بود ایم که هرگا
موضوعی ،مستقیم یا غیرمستقیم منانع قدهتهای بزهگ ها به خطر انداخته است ،بهاتفاق به
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خود ده منشوه (نصل هفتم) توجه ناود ز حتی به اقدامات اجرایی ز قاطع متوسل

گردید اند که ناونه باها آن ها میتوان ده هاکاهی ز هااهنگی اعضای دائم شوهای امنیت ده
قضیه حاله عراق به کویت مشاهد ناود ،اما چنان ه موضوع یا اختالف بینالاللی ده جدت منانع
قدهتهای بزهگ باشد ز یا منانع آنها ها به خطر نیندااد ،شوها با برخوهدهای غیرمسئوالنه،
زظای

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

میبندند که داستان غمانگیز بوسنی ،دلیل منحصربهنردی بر این مدعاست .بر هاین اساس شوهای
امنیت ده طول جنگ ده این کشوه با تعلل ز صدزه قطعنامههای کارنگ ،سیاست اهاال ز
تسامح ها ده پیشگرنته ز نتیجه چنین سیاستی نرصت دادن به صربها ده قتلعام بیشتر،
پاکساای زسیعتر ز ندایتاً تصرف سرامینهای بیشتر بود است .عا این ناجعهی عظیم انسانی
به حدی هسید که حتی دبیر کل ساامان ملل اظداه داشت که «شوهای امنیت بر اساس منانع
اعضای دائم عال میکند ز نه بر اساس اجرای عدالت» (آسایش ااهچی 394 :8274 ،ز .)391
عالز بر منفعتطلبی کشوههای عضو شوهای امنیت ده قضیهی بوسنی ،ترس کشوههای مختل
جدان اا میانجیگری ده مسائل یوگسالزی اا آن بود که نتوانند به حل مشکالت بپردااند ،زلی
آلود دهگیریهای آن هم بشوند .ده زاقع هاهی میانجیگران به نحوی تاایل به میانجیگری
داشتند که شرایط تندا ده جدت منانعشان باشد (سرمد)816 :8272 ،؛ لذا این منط دیپلااتیک
باید تغییر نااید ز ده این هاستا انکاه عاومی ز ساامانهای غیردزلتی باید بتوانند نشاه خود ها بر
دزلتها بیشتر کنند که دست اا مالحظات منفعتطلبانه برداهند تا ده ندایت دناع ز حاایت اا
مصالح عالی بشری ماکن شود.

791

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

برآمد
تاهیخ بشر پر اا زقایع خشونت جاعی ز جنایات علیه بشریت است ز با توجه به این امر ،بعید
است که بتوانیم زقوع این جنایات ها بهطوه کامل متوق

نااییم .بااینحال با توجه به ماهیت

بیهحاانه ز خشن ز پیامدهای بسیاه ناگواه آنها ،تدازم یانتن ز اهائه ها کاههایی پیشگیرانه،
حداقل برای کاهش زقوع چنین جنایاتی ده جدان اا بیشترین اهایت برخوهداه است .پیشگیری
کیفری با لحاظ این امر که بیکیفری ده جنایات مزبوه ،زقوع آنها ها نهتندا اا سوی مرتکبین
بلکه اا سوی قربانیان ده هاستای نرز نشاندن حس انتقامجویی ز آن ه بهاصطالح خشونت تدانعی
نامید میشود ترغیب مینااید ،عامل مدای ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت محسوب
میشود .پیشگیری غیرکیفری؛ یعنی پیشگیریای که خاهج اا نظام کیفری تحق مییابد ز ده
یک دستهبندی کالسیک ز هایج به پیشگیری زضعی ز اجتااعی تقسیم میشود نیز نقش مؤ ری
ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت داهد .پیشگیری زضعی بر اساس شناخت موقعیتهایی که
ده آنها احتاال اهتکاب جنایات علیه بشریت زجود داهد یا موقعیتهایی که این جنایات ده حال
زقوع میباشند به دنبال کاهش یا حذف نرصتها ز موقعیتها ز حفاظت اا آماج جرم میباشد
ز هایجترین شکل آن ده پیشگیری اا جنایات علیه بشریت تحریم میباشد که این ها کاه
دهصوهتیکه هاهی کشوهها ز ساامانها به آن بپیوندند میتواند تأ یر بهسزایی ده پیشگیری اا
زقوع یا تدازم این جنایات داشته باشد .پیشگیری اجتااعی نیز که بر شناخت عوامل جرم ز خنثی
ناودن آنها مبتنی است ز طی

زسیعی اا اقدامات نرهنگی ،آمواشی ،اجتااعی ز غیر ها ده

میگیرد ،می تواند خطر اهتکاب جنایات علیه بشریت ها کاهش دهد .ده این امینه تقویت
مالحظات بشردزستانه ده جوامع انسانی ز ده هاه انراد بشر بهزیژ سیاستاداهان ده پیشگیری اا
این جنایات قابلتوجه میباشد .اینکه هر نرد انسانی احترام به حقوق بشر ها اهج ندد ز نقض آن
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ها برنتابد ز مباها ده این امینه ها یک تکلی
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انسانی ز اخالقی بداند .ده مجاوع آن ه مدم ز

اساسی است ،خواست ز اهاد ی پیشگیری است ز این امر مستلزم این است که محققین،
دانشاندان ز سیاستاداهان بهعنوان انسانهای متعدد ،بهعنوان شاهدان شجاع ز مجریان اخالقی
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 nonpenal 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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