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So far, the international community has identified and criminalized four 

crimes as international crimes. One of these crimes related to the field of 

international criminal law is crimes against humanity committed in the 

context of a widespread or organized attack by a government or group 

against a civilian population. One of the examples of these crimes is 

destruction or eradication. In this research, the crime of extermination in 

international criminal law was investigated with descriptive analytical 

method and library information collection. The result of the research 

shows that the crime of Extermination is one of the most common and 

oldest international crimes that has occurred many times throughout the 

history of mankind and is one of the international crimes with customary 

characteristics that, as one of the examples of crimes against humanity, 

is dealt with under the jurisdiction of the International Court of Justice. 

It has been criminalized internationally and its concept and 

criminalization is derived from the crime of genocide. In the end, it was 

concluded that this crime, unlike genocide, does not require specific 

malice against national, religious, ethnic and racial groups. The 

mentioned crime can be realized in international armed conflicts. 
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انگاری  المللی شناسایی و جرم بین جنایاتعنوان  المللی تاکنون چهار جرم را به بین  جامعه
باشد،  المللی کیفری می حقوق بین  که مربوط به حوزه جنایاتیکی از این . نموده است

جنایات علیه بشریت است که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته از سوی یک 
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وصیفی تحلیلی و گردآوری در این پژوهش با روش ت .استکنی  جنایات، نابودسازی یا ریشه
الملل  ای به بررسی جنایت نابودسازی در حقوق کیفری بین صورت کتابخانه اطالعات به
 جنایاتترین  ترین و قدیمی ماحصل پژوهش اینکه جنایت نابودسازی از متداول. پرداخته شد

للی با الم بین جنایاتالمللی است که بارها در طول تاریخ بشر به وقوع پیوسته و از  بین
عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت، رسیدگی به آن در  باشد که به ویژگی عرفی می
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 مقدمه
های هستند که در آن به ارزش جنایاتیالمللی  بین جنایات

آن بر هم   گیرد و نتیجه میانسانی تجاوز و تعدی صورت 
المللی  خوردن صلح و آرامش حاکم بر بشریت در جامعه بین

رو اهتمامی  از این. سازد است که این، وجدان بشر را مکدر می
وجود آمده برای پیشگیری از چنین  هالملل ب در سطح بین

ترین جنایاتی که این  انگاری مهم اوضاعی از طریق جرم
جنایات مزبور . المللی بین جنایاتوان عن ویژگی را دارند به

المللی با ویژگی عرفی و جنایات  شامل دو گروه جنایات بین
المللی تا  بین جامعه. شوند المللی با ویژگی قراردادی می بین

 جنایاتنگارش این مقاله، چهار جنایت را تحت عنوان  لحظه
. استها نموده  انگاری آن المللی شناسایی و اقدام به جرم بین

المللی با ویژگی  این چهار جنایت که در گروه جنایات بین
کیفری  دادگاه اساسنامه 4گیرند و در ماده  عرفی قرار می

ها یاد شده عبارتند از تجاوز ارضی،  المللی از آن بین
  .زدایی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نسل

دیوان از   هاساسنام 4المللی که در ماده  هر کدام از جنایات بین
ها یاد شده، دارای مصادیق متعددی است که در صورت  آن

های   ها، مرتکب قابل محاکمه در دادگاه ارتکاب یکی از آن
جنایت . باشدمی( المللی کیفری بین دادگاهدر اینجا )المللی  بین

عنوان یک  ترین جنایات فوق است که بهعلیه بشریت از مهم
انگاری  جرم دادگاهاساسنامه  2المللی در ماده  بین جنایت

گردیده و رسیدگی به آن در صالحیت مرجع یاد شده قرار 
مذکور اعمال متعددی ذکر گردیده که  در ماده. گرفته است
باشد؛ و یکی از  ها مصداق جنایت علیه بشریت می ارتکاب آن

اعمال یاد شده، جنایت نابودسازی یا قلع و قمع است که در 
 .رداخته خواهد شداین پژوهش به آن پ

ها و مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که بررسی
رغم آن که مقاالت متعددی تحت عناوین مختلف به  علی

اند، از جمله مقاالت متعدد  المللی پرداخته بررسی جنایات بین
زدایی در  که به بررسی جنایت علیه بشریت و نیز جنایت نسل

عنوان مصداقی از  به آن پرداخته شده؛ جنایت نابودسازی
صورت  جنایت علیه بشریت مورد غفلت قرار گرفته و به

باتوجه به منابع  ،هذاعلی. مستقل به آن پرداخته نشده است

توان مدعی بود در  المللی، می بین جنایات  فارسی در زمینه
منابع فارسی تحقیق جامع و مانعی در خصوص جنایت 

 . نابودسازی صورت نگرفته است

عنوان یکی از مصادیق مهم جنایت علیه  نابودسازی به جنایت
المللی  بین دادگاهبشریت، از جمله موارد موضوع صالحیت 
های  دارد تا جنبهکیفری است که هر دولتی را ملزم می

مختلف این جنایت را مورد کاوش قرار دهند و بنابر امکانات و 
ر موقعیت حقوقی، سیاسی و فرهنگی خود تصمیم درست را د

شناسایی و  ،به عبارت دیگر. ارتباط با این پدیده اتخاذ نمایند
بررسی ابعاد حقوقی جنایت نابودسازی، مستلزم اشراف بیشتر 

ضرورت  ،رو از این. آن است بر جنایت مزبور و اجزاء سازنده
 ،رو از این. آیدتحقیق و بررسی پیرامون آن بدیهی به نظر می

 :های ذیل هستیم ه سؤالحاضر در پی پاسخ ب   در مقاله
 ها هستند؟ ی جنایت نابودسازی کدام ارکان سازنده -

المللی را  های بین قضایی دادگاه  جنایت نابودسازی در رویه -
 توان توضیح داد؟ چگونه می

شناسی جنایت نابودسازی، ارکان  در این مقاله به ترتیب مفهوم
رویه محاکم این جنایت و نیز جنایت مزبور در   تشکیل دهنده

 .المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت کیفری بین

 شناسی مفهوم -0

بندی حول جنایات  در این قسمت برای نیل به یک جمع
در خصوص جنایت نابودسازی که جزئی از جنایت  ،المللی بین

باشد، به تبیین هر کدام از این جنایات و نیز،  علیه بشرّیت می
یت مشابه آن در حقوق کیفری تمیز جنایت نابودسازی و جنا

 .پردازیم الملل می بین

 جنایت علیه بشریت -0-0
بسیار قدیمی و در عین حال  جنایاتجنایت علیه بشریت از 

تاریخی آن   بسیار مهم و شنیعی است که با توجه به سابقه
های فراوانی در وجدان بشریت ایجاد کرده و از  آثار و آسیب

. انگاری گردیده است المللی جرم نبی جنایاتعنوان  به ،رو این
طوالنی   اصطالح جنایت علیه بشریت که کاربرد آن سابقه

بار در  بالغ بر صدها سال دارد، در شکل امروزی آن برای اولین
سه  0104در سال . مورد استفاده قرار گرفت 0104سال 
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قدرت بزرگ آن روز یعنی انگلستان، روسیه و فرانسه، در یک 
قتل عام ارامنه در ترکیه را جنایت علیه  اعالمیه مشترک

بشریت نامیدند و مرتکبان آن را تحت عنوان این جنایت 
در  (019: 0411میرمحمدصادقی، ). ول قلمداد نمودندؤمس

از . اسناد متعددی به تعریف این جنایت پرداخته شده است
ترین اسنادی که در آن به تعریف جنایت علیه بشریت  مهم

توان به اساسنامه دادگاه نورنبرگ، اساسنامه  یپرداخته شده، م
 دیوانشورای کنترل، اساسنامه  01دادگاه توکیو، قانون شماره 

، اساسنامه دادگاه (4ماده )المللی برای روآندا  کیفری بین
و ( 4ماده )المللی برای یوگسالوی سابق  کیفری بین

الملل در مورد قواعد  کمیسیون حقوق بین 0111نویس  پیش
( 01ماده )بوط به جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری مر

و  0144های  های نورنبرگ و توکیو در سال  دادگاه. اشاره نمود
. برای محاکمه سران کشورهای متحدین تشکیل شد 0141

این دو دادگاه برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه 
 :Faustin, 2007) .بشریت و جنایت علیه صلح تأسیس شدند

266)  

بار در همین  در حقیقت جنایت علیه بشریت برای اولین
المللی  بین اساسنامه دادگاه نورنبرگ تبیین و در قالب یک سند

مصادیق جنایت علیه بشریت در این سند عبارت . تعریف شد
کنی، به بردگی  بودند از قتل عمدی، نابودسازی یا ریشه
ی که علیه مردم گرفتن، تبعید، و یا هر عمل غیر انسانی دیگر

غیر نظامی قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد 
و یا تعقیب و آزار افراد به دالیل سیاسی، نژادی یا مذهبی را 

سند بعدی که به تعریف جنایت علیه بشریت در . شد شامل می
. شورای کنترل بود 01قانون شماره  ،آن اشاره گردیده است

جنایت علیه بشریت در آن  0144در این قانون که در سال 
 ،رو مصادیق افزایش یافت و از این ،مورد اشاره قرار گرفت

. شاهد تکامل بیشتر در این قانون نسبت به موارد قبلی هستیم
های کیفری  های دادگاه همین روند تکامل را در اساسنامه

 یفریک یالملل بین وانیالمللی مثل دادگاه یوگسالوی و د بین
کیفری  دادگاه   که اساسنامه  روآندا نیـز شاهد بودیم تا این

3المللی بین
با توجه و در نظـر گـرفتن تعریـف جنایت علیه  

                                                           
1 - ICC 

بشریـت در اسناد قبلی، اهتمام بر این داشتـه تا یک تعریف 
نسبتًا جامع و مانع و قابل قبول از جنایت علیه بشریت ارائـه 

شریت محقق شود شروطی که جنایت علیه ب  برای آن. دهد
 ؛مورد نیاز است؛ و شرط اول این است که یک حمله رخ دهد

این . ای که جدا و مستقل از جنگ مسلحانه تعریف شود حمله
حمله ممکن است یک بخش از جنگ مسلحانه باشد اما الزامْا 

  (Human Right, 2006: 196) .به این مفهوم نیست

اساسنامه  1بعد از جنگ جهانی دوم جرایم یاد شده در ماده 
عنوان یکی از سه دسته جنایات قابل  دادگاه نورنبرگ به
 4تعریف مزبور ضمن تغییراتی در ماده . تعقیب، تعریف شدند

قانون دهم شورای کنترل متفقین به  9اساسنامه توکیو و ماده 
المللی  فری بینکی دادگاههای  همچنین در اساسنامه. کار رفت

 یالملل بین وانیو د 0114برای یوگسالوی سابق در سال 
به جنایت علیه بشریت پرداخته و  0114روآندا در سال  یفریک

 .ها نیز تعریف شد این جنایت در این اساسنامه

ای که مناسب است  نکته (019: 0411میرمحمدصادقی، )
اه نورنبرگ جا مورد توجه قرار بگیرد این است که در دادگ این

عنوان بخشی  ذیل جنایت علیه بشریت و بهزدایی  جنایت نسل
زدایی  شد، ولی در اساسنامه روم نسل از آن در نظر گرفته می

 .عنوان جنایتی مستقل از جنایت علیه بشریت جدا گردید به
(May, 2005: 6) المللی  کیفری بین دادگاه  النهایه اساسنامه

های تعریف  از ویژگی. به تعریف جنایت علیه بشریت پرداخت
این است که هیچ گونه  دادگاه  این جنایت در اساسنامه

آمیز در  ارتباطی با مخاصمات نظامی یا اثبات انگیزه تبعیض
علیه بشریت که  جنایاتمنظور از . آن الزم شمرده نشده است

مده است، هر یک از اعمال اساسنامه مزبور آ 2در ماده 
گسترده   مشروحه ذیل است، آنگاه که در چارچوب یک حمله

و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن، 
 : حمله ارتکاب یابد

 ؛قتل عمد -
 ؛نابودسازی -
 ؛گیری برده -
 ؛اخراج یا انتقال اجباری جمعیت -
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از آزادی حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید دیگر  -
الملل ایجاد  جسمانی که بر خالف قواعد اساسی حقوق بین

 ؛شود
 ؛شکنجه -
گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی  تجاوز جنسی، برده -

سازی اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی  اجباری، عقیم
 ؛همسنگ با این موارد

آزار مداوم هرگونه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی،  -
لی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی به معنای مذکور نژادی، م
یا بر اساس سایر معیارهایی که باالتفاق در حقوق  4در بند 

الملل غیر مجاز شناخته شده است در ارتباط با هر عملی  بین
که در این بند به آن اشاره شده یا هر جرمی که رسیدگی به 

 ؛است دادگاهآن در صالحیت 
 ؛شخاصناپدید کردن اجباری ا -
 ؛ وتبعیض نژادی -
اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامدًا به قصد ایجاد  -

رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت جسمی یا 
 . روحی صورت پذیرد

 نابودسازی -0-9
کند  فعلی را تبیین می کنی یا قلع و قمع یا ریشه 3نابودسازی

به ارتکاب که مرتکب آن با نیت از بین بردن یک گروه خاص 
  در این جا الزامی وجود ندارد که نتیجه. پردازد فعل می آن

حاصل از این عمل متوجـه کّل جمعیت باشد، بلکه در حالتی 
هم که این عمـل با نّیت نابودسازی و قلع و قمع صورت 

آن محدود باشد و صرفًا   حتی اگر به هر دلیل دامنه گیرد،
یت شود، در این حال هم متوجه تعدادی از افراد گروه یا جمع

نابودسازی برخوردار بوده  جنایتعمل ارتکابی از خصوصیات 
 .و از مصادیق جنایت علیه بشریت است

همچنین اطالق عنوان نابودسازی تالزمی با این ندارد که 
صورت آنی رخ نشان دهد و قلع و قمع یک گروه  آن به  نتیجه

بلکه حتی در . یا تعدادی از افراد آن را در پی داشته باشد
آن موکول به دراز مدت هم بشود، باز   حالتی هم که نتیجه

                                                           
1. Extermination 

دسازی در جنایت نابو. کند این عنوان بر آن عمل صدق می
عنوان  المللی به کیفری بین دادگاه  اساسنامه 2بند ب ماده 

. یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت ذکر گردیده است
همچنین در اساسنامه دادگاه نورنبرگ نیز این جنایت در بند ج 

شورای کنترل،   قانون شماره 00  ، شق ج بند اول ماده1  ماده
 4  توکیو، بند ب مادهاساسنامه دادگاه  4بند ج مادهی 

المللی کیفری یوگسالوی سابق و بند ب  بین دادگاهاساسنامه 
المللی کیفری روآندا به این جنایت  بین دیواناساسنامه  4  ماده

اند و آن را در گروه جنایات علیه بشریت قرار  اختصاص یافته
المللی کیفری که  بین دادگاه  اساسنامه 2بند دوم ماده . اند داده

زدایی به  به بیان جنایت نابودسازی پرداخته، از جنایت نسل
برگرفته از  Genocide زدایی یا نسل. عاریه گرفته شده است

که به معنای نژاد، گروه  Genosیونانی  ترکیب دو عبارت
به معنای از بین بردن، نابود ساختن و  Caedere انسانی و

اساسنامه محکمه نظامی نورنبرگ  زدایی در نسل. کشتن است
برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه 

نابودی )به  را کشی نسل ،لمکین .بشریت محسوب شده است
طریق  از نه تنها که کرد می تعبیر( یک گروه ملی یا قومی

 اعمال از هماهنگ طریق طرحی از بلکه جمعی کشتار

 یک حیات های اساسی پایه کردن نابود منظور به گوناگون

عزیزی، ) .گیرد می صورت گروه خود نابودی هدف با ملی گروه
0411 :941) 

المللی  بین دادگاه  اساسنامه 2  به موجب شق ب بند دوم ماده
شرایطی بر حیات   کیفری، نابودی شامل تحمیل عامدانه

افـراد مانند محرومـیت از دسترسی به غذا و دارو اسـت که 
. دآی انهدام بخـشی از یک جمعیـت به حساب می

(Prosecutor, 200: 219)  مطابق این اسناد عناصر تشکیل
ساسنامه ا 2  دهنده جنایات در مقایسه با شق ب بند دوم ماده

نظر عینی، تحقق جنایت  نقطهالمللی کیفری از  بین دادگاه
نابودسازی مستلزم آن است که مرتکب این جنایت موجب 

در جریان بحث بر سر عناصر . مرگ یک یا چند نفر شود
جنایات، این دیدگاه بسیار مورد مجادله واقع   تشکیل دهنده

 (Roy & Lee, 1999: 99) .شده است
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عناصر   ه گفته شد مطابق اسناد تشکیل دهندهعالوه بر آن چ
جنایات، کشتارهای مزبـور لزومًا باید بخشی از یک کشتار 

  محتـوای سند عناصر تشکیل دهنده. وسیع و گسترده باشد
 یالملل بین وانیقضائی د  جنایات، تا حد قابل توجهی بر رویه

 :Fischer, et al, 2001). روآندا تکیه کرده است یفریک

کنی به این ترتیب شامل هر  جنایت نابودسازی یا ریشه (59
مستقیم یا غیر مستقیم باعث مرگ  طور به موردی است که

 (Prosecutor, 200: 219) .گردد افراد می

طور غیر مستقیم موجب مرگ  فراهم کردن عواملی که به
 وانیدر د( مانند از بین بردن آذوقه و مواد غذایی)شوند  می
عنوان تحمیل کردن شرایطی برای  روآندا به یفریک یالملل بین

حیات توصیف شده است که انهدام بخشی از یک جمعیت 
 وانید (Prosecutor, 200: 219) .شود می محسوب

ها موجبات  روآندا از عواملی که وجود آن یفریک یالملل بین
مرگ را فراهم و به شکل غیر مستقیم به مرگ افراد منجر 

مانند زندانی کردن گروه زیادی از مردم  .کند شود یاد می می
مثل آب و )ها از ضروریات زندگی  به همراه محروم ساختن آن

یا مبتال کردن آن اعضای آن گروه به یک ویروس ( غذا
. کشنده در حالی که از مراقبت پزشکی نیز ممانعت شود

(Marcus, 2003: 245 ) 

روآندا به این پی برد که  یفریک یالملل بین وانیرغم این د علی
ممکن است در برخی از موارد مرتکب جنایت مزبور، به 
تنهایی موجب کشته شدن تعداد کمی از مردم یا حتی کشته 

عنوان تحمیل  شدن صرفًا یک نفر شود و در اینجا همچنان به
در این حالت تنها . عمدی شرایط ناگوار حیاتی به حساب آید

ت که آیا این مرگ، یک بخش از کننده این اس تعیین  نکته
باشد یا ارتباطی با کشتار گسترده ندارد  یک کشتار گسترده می

یعنی بین این دو حالت تمایز . و یک جنایتی جداگانه است
شویم و در حالت اول آن را جنایت نابودسازی تلقی  قائل می

المللی یوگسالوی در بدو امر  کیفری بین دادگاه. کنیم می
 :Prosecutor, 1999) این تفسیر را تأیید کردطور عمده  به

المللی  کیفری بین دادگاه کریستیچ  اما در پرونده .(147
یوگسالوی ابراز داشت که این رفتار باید کمیتًا موجب مرگ 

آن را  بخش قابل توجهی از جمعیت مورد نظر شود تا بتوان

ای قلیل از لحاظ  و مرگ عده جنایت نابودسازی تلقی کرد
 .تواند جواز تلقی کردن جنایت نابودسازی باشد عددی نمی

(Prosecutor v. Krstic, 2002: 216) کیفری  دادگاه
المللی یوگسالوی از یک طرف شروط مورد نیاز حقوق  بین

تر کرده است و از سوی  عرفی جنایت نابودسازی را سخت
ر طو خود مرتکب را بهدیگر بر این اعتقاد است که باید 

ول کشتن شمار زیادی از مردم ؤمستقیم یا غیر مستقیم، مس
 وانید (Prosecutor v. Krstic, 2001: 503). دانست

روآندا نیز اکنون از طرفداران و موافق  یفریک یالملل بین
المللی یوگسالوی در این زمینه  کیفری بین دادگاهدیدگاه 

 (Salgado, 2003: 321). باشد می

المللی کیفری به عنصر روانی  بین دادگاه  اساسنامه 4ماده 
به موجب شق ب بند . پردازد جنایت نابودسازی و تبیین آن می

المللی تحمیل شرایط  کیفری بین دادگاه  اساسنامه 2دوم ماده 
کشنده باید عامدانه باشد و این همان شرط کلی عنصر روانی 

جنایت نابودسازی به عبارت دیگر مرتکب برای تحقق . است
باشد که فعل او قسمت یا جزئی از یک  باید اطالع داشته

 ,Prosecutor v. Semanza) .کشتار گسترده یا وسیع است

عالوه بر این اقدام یاد شده باید بخشی از  (340 :2003
یعنی هدف متوجه یک  ؛وب شودنابودی یک جمعیت محسـ

. سازد جمعیت باشد که مرتکب بخشی از آن را نابود می
شخصی  طور به در اینجا گاهی« محسوب شود»اصطالح 

از بین بردن کل یا قسمتی از  منظور بهعنوان هدف مرتکب  به
 .Prosecutor v) .یک جمعیت تفسیر شده است

Kayishena and  Ruzindana, 199: 144) رغم  علی
المللی کیفری  بین دادگاههای پیشین، در متن اساسنامه  گفته

مستندی که به استنادش بتوان آن را با قصد و نیت مرتکب 
برخی عنوان نابودی را شامل  .مرتبط دانست وجود ندارد

عنوان بخشی از یک حمله گسترده  های تروریستی که به گروه
اشاعه  منظور بهخاص یا سازمان یافته، دست به نابود کردن اش

خانم  ،شاید بر همین مبنا. اند  زنند، دانسته ترور و وحشت می
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،  مری رابینسون

را جنایت علیه بشریت تلقی  9110سپتامبر  00حمالت 
  (Casesse, 2003: 35). کند می
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 زدایی تمایز جنایت نابودسازی و جنایت نسل -3-1
عنوان یک جرم مجزا از  زدایی یا ژنوساید به نسلجنایت 

موجب كنوانسیون راجع به  به. بشریت مطرح است جنایت علیه
 3830دسامبر  8جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید كه در 

این  ،میالدی توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد
انگاری  الملل به شکل مستقل جرم بین  جنایت در عرصه

تواند در زمان صلح نیز یک جرم  ساید حتی میژنو. گردید
اما جنایت نابودسازی ( 38: 3103شبث، ). المللی تلقی شود بین

انگاری آن  یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است که جرم
. المللی کیفری بین دادگاه  اساسنامه 7گردد به ماده  باز می

بت به تری نس مضیق  حائز جنبه رو، جنایت نابودسازی از این
که این جنایت بر خالف باشد؛ چرا کشی می جنایت نسل

المللی  زدایی، صرفًا در جریان مخاصمات مسلحانه بین نسل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعالم . امکان تحقق دارد

زدایی در  جنایت نسل  ه ارتکاب یکی از مصادیق چندگانهاینک
در حقیقت  شود، المللی تلقی می بین جنایتزمان صلح نیز 

جنایت ژنوساید شدیدتر  ،رو و از این گامی جلوتر برداشته است
 یالملل بین وانیشود و د از جنایت نابودسازی محسوب می

. عنوان جنایت جنایات یاد کرده است روآندا از آن به یفریک
 (38: 3101عزیزی، )

زدایی  یکی دیگر از نکاتی که به برای بیان تمایز جنایت نسل
توان بر شمرد، وجود قصد خاص در  نابودسازی میو جنایت 

. زدایی است که در نابودسازی چنین شرطی موجود نیست نسل
کند  چه ژنوساید را از جنایت نابودسازی متمایز می جا آن در این

صورت  صورت کشتن یا به این است که ژنوساید خواه به
اید ب ،انجام گیرد 1دیگری از چهار اقدام تعریف شده در ماده 

با قصد خاص ارتکاب از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه 
اما در . مذهبی، نژادی، قومی، ملی یا مشابه آن همراه باشد

. انهدام و از بین بردن استنابودسازی، قصد مرتکب صرفًا 
دیگر که در تعریف ژنوساید باید مد نظر داشت این است   نکته

 ست که الزام کندکه ژنوساید متضمن هیچ ضرورت خاصی نی
سازماندهی شده یا   عنوان بخشی از یک حمله اقدامات به که

عنوان بخشی از یک طرح کلی یا سازمان  گسترده و یا به
البته در . یافته برای از بین بردن گروه ارتکاب یافته باشند

به لحاظ کّمی تعداد قابل « بخشی از یک گروه»جا  این

اندکی از اعضای   ن تعدادتوا شود و نمی توجهی را شامل می
نكته دیگر این كه در مواردی كه . گروه را ژنوساید عنوان کرد

ید ناظر به از بین بردن احراز نشود، اقصد خاص مرتكب ژنوس
تواند به دلیل یکی از مصادیق جنایات علیه بشریت  تعقیب می
 (38: 3103شبث، ). انجام گیرد

 ارکان جنایت نابودسازی - 0 
که  دانیم هر فعل یا ترک فعل برای آن می طور که همان

. شدماهیتًا جرم تلقی شود بایستی دارای عناصر یا ارکانی با
رکن قانونی، رکن مادی و   ارکان عمومی جرم به سه دسته

ه به توضیح در ادام. شود رکن معنوی یا روانی تقسیم می
 .پردازیم جنایت نابودسازی می  گانه مبسوط ارکان سه

 انونی جنایت نابودسازیرکن ق -0-3

بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از اصول کلی 
توان قابل مجازات  حقوق کیفری است، تنها فعلی را می

دانست که قانون با تعیین مجازات برای آن، آن را جرم 
توان به موجب قانونی  و نیز هیچ شخصی را نمی ؛خته باشدشنا

اصل . ده، مجازات کردکه بعد از ارتکاب فعل تصویب ش
المللی نیز  قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری بین

ها و  یعنی در کنوانسیون. مورد پذیرش واقع شده است
تفاوت . المللی مورد تأکید قرار گرفته است های بین معاهده

الملل در  حقوق کیفری داخلی کشورها با حقوق کیفری بین
داخلی یک مرجع قانونی  این زمینه این است که در حقوق

الملل  برای تعریف جرم و مجازات وجود دارد، اما در حقوق بین
در اثر گذشت زمان، . گذاری نداریم چنین قانون چنین نیست و

المللی کیفری و قوام حقوق  به مرور با تحول در حقوق بین
الملل کیفری عرفی با توجه به اصول مسلم حقوقی در  بین

عنوان یکی از مصادیق جنایت  بودسازی بهالملل، نا حقوق بین
انگاری گردید و  علیه بشریت قابل مجازات و به تبع آن جرم

عنوان  المللی کیفری به بین دادگاهاساسنامه  7در بند دوم ماده 
یکی از عواملی که ارتکاب آن، جرم علیه بشریت است 

 .رسمیت شناخته شد

 رکن مادی جنایت نابودسازی -0-0
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المللی  بین دادگاه  اساسنامه 2  ماده ب بند دومبه موجب شق 
شامل  دادگاهاین   کیفری، منظور از نابودسازی در اساسنامه

شرایطی بر حیات افراد است که سبب از بین   تحمیل عامدانه
تواند محروم  این شرایط می. رفتن بخشی از یک جمعیت شود

که عدم کردن افراد بیمار از دسترسی به دارو باشد، در حالی 
عنوان یک جمعیت  ها به ها به دارو سبب مرگ آن دسترسی آن

و یا محروم کردن افراد یک . یا بخشی از یک جمعیت شود
 ,Prosecutor v. Vasiljevic) .جمعیت از دسترسی به غذا

جا نابودی فیزیکی  منظور از نابودسازی در این (227 :2002
تواند از  تواند از طریق فعل باشد و نیز می این انهدام می .است

با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین . طریق ترک فعل باشد
های  توان نابود کردن غیر فیزیکی و انهدام ارزش جزایی نمی

چه باال گفته شد  چنین از آن هم. جمعیت را مصداق آن دانست
ز بین رفتن و شود که برای تحقق این جنایت ا برداشت می

 انهدام کامل جمعیت الزامی ندارد، بلکه اگر از بین بردن
گسترده   جزئی از یک حملهاندکی از اعضای جمعیت هم  

تواند مشمول جنایت نابودسازی تلقی  باشد، آن انهدام هم می
 .شود

 رکن معنوی جنایت نابودسازی -0-1
 جنایتزدایی که در آن عنصر معنوی  خالف جنایت نسلبر
رجسته است، در جنایت نابودسازی چنین تأکیدی در مورد ب

در تحقق  ،این عنصر وجود ندارد؛ و قصد خاص به آن میزان
زدایی مرتکب جنایت،  در جنایت نسل. مؤثر نیست جنایت

عنوان عضوی از  عنوان یک شخص، بلکه به قربانی را نه به
. دهد یک گروه مذهبی، ملی، نژادی و یا قومی هدف قرار می

در واقع هدف مرتکب از آن جنایت سوء قصد و زدن یکی از 
یعنی برای محکوم کردن یک نفر به . های مزبور است گروه

زدایی، ابتدا باید اثبات شود که وی قصد خاص  جنایت نسل
مادی فعل مرتکب   که همان ارتباط مستقیم ذهنی بین نتیجه

یک  و حالت روانی او است برای نابود کردن حداقل جزئی از
 .گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی وجود داشته باشد

سازی چنین اما در مورد جنایت نابود (911: 0411پوربافرانی، )
گسترده با نیت انهدام جمعیتی   حمله نیست و به صرف اینکه

یا بخشی از آن صورت گیرد؛ جنایت نابودسازی مصداق پیدا 
 .کند می

 المللی بینجنایت نابوسازی در رویه محاکم  -1

المللی، شامل  محاکم بین  در این قسمت به بررسی رویه
 یفریک یالملل بین وانیالمللی یوگسالوی سابق، د دادگاه بین

المللی در خصوص جنایت  کیفری بین دادگاهروآندا و نیز 
 .پردازیم نابودسازی می

 المللی یوگسالوی سابق دادگاه بین -1-3
اساسنامه دادگاه کیفری  4جنایت علیه بشریت در ماده 

 یالدیم 0114المللی برای یوگسالوی سابق در سال  بین
. مورد توجه و تقنین و نیز تعریف قرار گرفته است

اساسنامه  4بند ب ماده  (380: 3100میرمحمدصادقی، )
کیفری  دادگاه. پردازد دادگاه یاد شده به جنایت نابودسازی می

ت افرادی که از بین مّیالمللی در دعوای بر سر تأثیر ک بین
اند، این تفسیر را پذیرفت که اگر مرتکب جنایت  رفته

نابودسازی، سبب کشته شدن تعداد کمی از مردم یا حتی 
کشته شدن صرفًا یک نفر شود و این در اثر تحمیل شرایط 
ناگوار حیاتی به حساب آید و جزئی از کشتار گسترده باشد؛ 

 .Prosecutor v) .جنایت نابودسازی محقق شده است

Kayishema and Ruzindana, 1999: 147) رغم  ما علیا
در . این تفسیر در رویه عملی شاهد رأیی خالف این هستیم

المللی یوگسالوی نظر بر  کیفری بین دادگاه کریستیچپرونده 
تواند جواز  ای قلیل از لحاظ عددی نمی این داد که مرگ عده

تلقی کردن جنایت نابودسازی باشد و این رفتار باید کمیتًا 
موجب مرگ بخش قابل توجهی از جمعیت مورد نظر شود تا 

 .Prosecutor v) .بتوان آن را جنایت نابودسازی تلقی کرد

Krstic, 2001: 490) المللی یوگسالوی از  کیفری بین دادگاه
یک طرف شروط مورد نیاز حقوق عرفی جنایت نابودسازی را 

تر کرده است و از سوی دیگر بر این اعتقاد است که  سخت
ول ؤم، مسمستقیم یا غیر مستقی طور بهباید خود مرتکب را 

  .کشتن شمار زیادی از مردم دانست

 روآندا یفریک یالملل بین وانید -4-9
 یالملل بین وانیاساسنامه د 4جنایت علیه بشریت در ماده 

 .م تعریف شده است0114برای روآندا در سال  یفریک

 وانیاساسنامه د 4بند ب ماده  (019: 0411 میرمحمدصادقی،)
روآندا به جنایت نابودسازی اختصاص یافته  یفریک یالملل بین
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  در رویه .اند قرار دادهو آن را در گروه جنایات علیه بشریت 
روآندا کشتارها باید لزومًا  یفریک یالملل بین وانیقضایی د

عنوان جنایت  بخشی از یک کشتار وسیع و گسترده باشند تا به
فراهم  (Fischer, et al, 2001: 59) .نابودسازی تلقی شوند

شوند  غیر مستقیم موجب مرگ می طور به کردن عواملی که
 یالملل بین وانیدر د( مانند از بین بردن آذوقه و مواد غذایی)
عنوان تحمیل کردن شرایطی برای حیات  روآندا به یفریک

توصیف شده است که انهدام بخشی از یک جمعیت محسوب 
 (Prosecutor v. Rutaganda, 2000: 219) .شود می

ها  روآندا از عواملی که وجود آن یفریک یالملل بین وانید
موجبات مرگ را فراهم و به شکل غیر مستقیم به مرگ افراد 

مانند زندانی کردن گروه زیادی از . کند شود یاد می منجر می
مثل )ها از ضروریات زندگی  مردم به همراه محروم ساختن آن

یا مبتال کردن آن اعضای آن گروه به یک ویروس ( آب و غذا
 .حالی که از مراقبت پزشکی نیز ممانعت شود کشنده در

(Marcus, 2003: 245 ) 

 المللی کیفری بین دادگاه -1-1
کیفری  دادگاهاساسنامه  2جنایت علیه بشریت در ماده 

 4بند ب ماده . المللی مورد تقنین و تعریف واقع شده است بین
المللی به جنایت نابودسازی  کیفری بین دادگاهاساسنامه 

اختصاص یافته و آن را در گروه جنایات علیه بشریت قرار 
المللی  بین دادگاه  اساسنامه 2  ماده شق ب بند دوم .داده است
شرایطی بر حیات   ابودسازی را شامل تحمیل عامدانهکیفری، ن

که  داند افـراد مانند محرومـیت از دسترسی به غذا و دارو می
 .آید انهدام بخـشی از یک جمعیـت به حساب می

(Prosecutor v. Vasiljevic, 2002: 227)  مطابق این
سند تحقق جنایت نابودسازی مستلزم آن است که مرتکب 

همچنین مطابق اسناد . موجب مرگ یک یا چند نفر شود
عناصر جنایات، کشتارهای مزبور لزومًا باید   تشکیل دهنده

به موجب شق ب . تار وسیع و گسترده باشدبخشی از یک کش
المللی تحمیل  کیفری بین دادگاه  اساسنامه 2بند دوم ماده 

. شرایط کشنده در این جنایت باید عامدانه صورت گرفته باشد
قضایی و اساسنامه، مرتکب برای   به عبارت دیگر مطابق رویه

تحقق جنایت نابودسازی باید اطالع داشته باشد که فعل او 
 .سمت یا جزئی از یک کشتار گسترده یا وسیع استق

(Prosecutor v. Ntakirutimana, 2003: 813)  برخی با
المللی، نابودی را شامل  کیفری بین دادگاهعنایت بر اساسنامه 

عنوان بخشی از یک حمله گسترده  های تروریستی که به گروه
یا سازمان یافته، دست به نابود کردن اشخاص به قصد اشاعه 

مری بر همین مبنا خانم . اند زنند، دانسته ترور و وحشت می
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حمالت  رابینسون

 .کند را جنایت علیه بشریت تلقی می 9110بر سپتام 00
(Casesse, 2003: 35)  

 ای از نابودسازی در دوران معاصر نمونه -1-3
میالدی اولین جنگ جهانی با شرکت کشورهای  0104سال 

های متعدد  متعددی آغاز شد و در طول چهار سال بانی جنایت
ایران نیز در طی این جنگ . و فراوان در جهان گشتند

های متخاصم گشته و  نبرد دولت  نصیب نمانده و عرصه بی
این جنگ در ایران   اولین نتیجه. هایی در آن رخ داد جنایت

شمسی بود که کل ایران را در بر  0911بروز قحطی سال 
گرفت و مردم ایران گروه گروه در اثر گرسنگی از بین رفتند و 

وقمع  در پایان آن قریب به نیمی از جمعیت این کشور قلع
تا  0911های  قحطی سال. شده و جان خود را از دست دادند

شمسی که در اثر جنگ جهانی نخست روی داد، از پر  0911
های تاریخ محسوب شده و موجب نابودی  ترین قحطی تلفات

های پدید آمدن این  در بررسی ریشه. ها ایرانی گردید میلیون
ابل توجه جنایت حضور پرشمار نیروهای خارجی در ایران ق

حضور سه لشگر انبوه عثمانی، روسیه و انگلستان در . است
ایران نیازمند تأمین آذوقه مناسب و فراوان برای خود و احشام 
شان بود و اسنادی وجود دارد مبنی بر جمع آوری گندم مازاد 

بر این  عالوه( 44: 0410نژاد،  کوهستانی) .بر نیاز برای ذخیره
ها گندم  ی از آن است که انگلیسیشواهدی وجود دارد که حاک

ایران را که ساکنین آن از شدت گرسنگی در حال مرگ بودند 
: 0412مجد، ). اند برای تغذیه نیروهایشان به باکو منتقل کرده

ی از هو این اقدام با علم بر کشته شدن جمع قابل توج (049
مردم ایران در اثر محرومیت غذا و گرسنگی صورت گرفته 

دهد نیروهای  ن اسنادی وجود دارد که نشان میهمچنی. است
درگیر در جنگ گاهی از سیاست زمین سوخته نیز استفاده 

های  اند و قبل از خروج از یک شهر تمام منابع و آذوقه کرده
رسد را نابود  کردند به دست دشمن می آن که احساس می
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  این را نیز با علم بر نتیجهکه ( 1: 0412مجد، ) .اند کرده
ساکنین آن منطقه بوده، مرتکب  ارشان که همان انهدامرفت

وقمع تا پایان جنگ جهانی اول در ایران ادامه  این قلع. اند شده 
داشت و در پی آن نیمی از مردم ایران جان خود را از دست 

با پایان جنگ جهانی اول و پیروزی متفقین در جنگ و . دادند
ایران که به شدت ها  تقسیم متصرفات و غنائم جنگی بین آن

از این حیث در جنگ مورد مصادیق متعدد جنایت علیه 
عنوان  ای را به بشریت قرار گرفته بود، سندی چهارده صفحه

« دعاوی ایران خطاب به کنفرانس مقدماتی صلح در پاریس»
ارائه نمود تا شاید از این طریق بتواند به بخشی از خسارات 

در این سند به بسیاری از اما با وجود آن که  ؛خود دست یابد
فجایع رخ داده در ایران اشاره نشده بود، اما باز هم ایران 

اندکی از حق و  نتوانست در عهدنامه صلح ورسای حتی به
لذا این  (909: 0412مجد، ) .حقوق ضایع شده خود دست یابد

پاسخ مانده و مرتکبین این جنایات محاکمه و  جنایات بی
 . مجازات نشدند

 یریگ نتیجه
خوش تهاجمات  در طول تاریخ به کّرات حقوق بشر دست

اند که  ظالمانه گشته و مردمانی تحت جنایت قرار گرفته
شدیدترین این فجایع، از سوی جنایتکارانی صورت گرفته که 

های داخلی محل ارتکاب، به  ها در دادگاه امکان تعقیب آن
اصل . ها، میّسر نبوده است ها از آن های دولت دلیل حمایت

صالحیت جهانی نیز در این زمینه کارساز نبوده و نتوانسته 
تغییری در این وضعیت ایجاد کند، چراکه مالحظات سیاسی، 

گذاری  فقدان تخصص مورد نیاز و دانش الزم، نبود قانون
مناسب و غیره بر سر راه اعمال این صالحیت جهانی مانع 

وکار یک ساز عنوان تحقق عدالت کیفری به. ایجاد کرده است
مناسب در جهت کمک به برقراری صلح و تضمین حقوق 

پذیر  المللی در شرایطی امکان بین  نهبشر و حقوق بشردوستا
الملل قدرتمند و مستقل وجود  است که یک نظام کیفری بین

پیش شرط رسیدن به چنین نظام مستقل و . داشته باشد
ها و  مندی، توجه و همکاری و حمایت دولت قدرت

توان  با وجود چنین نظامی می. المللی است های بین مانساز
المللی  تر از پیش مرتکبین جنایات بین امیدوار بود که کم

الوقوع بودن کیفر شدن، از میزان  کیفر بمانند و قریب بی

در همین راستا در اسناد متعدد . ارتکاب جنایت بکاهد
ات تعیین المللی به این جنایات پرداخته و برای آنان مجاز بین
المللی  کیفری بین دادگاه  اسناد مزبور اساسنامه  از جمله. شد

نهادی دائمی است که قدرت اعمال  دادگاهاین . است
ی که ترین جرایم صالحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهم

 4به موجب ماده . الملل است را دارد بین  موجب نگرانی جامعه
قرار داده  دادگاهاساسنامه، چهار جنایت در صالحیت رسیدگی 

یکی از این جنایات، جنایت علیه بشریت است که . شده است
یکی از اعمالی . اساسنامه بدان اشاره گردیده است 2  ماده در

مصداق جنایت علیه بشریت است،  2که به موجب ماده 
نابودسازی شامل تحمیل عمدی . باشد جنایت نابودسازی می

حروم کردن از وضعیت خاصی از زندگی است از جمله م
منهدم کردن بخشی از یک  منظور بهدسترسی به غذا و دارو 

چه در مورد جنایت نابودسازی مورد توجه است  آن. جمعیت
زدایی که جنایت مورد بحث از آن  اینکه برخالف جنایت نسل

گرفته شده، ارتکاب آن مستلزم نیت خاص مبنی بر از بین 
ی و مذهبی نیست و های ملی، نژادی، قوم بردن یکی از گروه

صرف نیت انهدام بخشی از یک جمعیت، برای تحقق آن 
رو اثبات آن در مقایسه با جنایت  از این. کند کفایت می

تر  زدایی که نیازمند اثبات قصد خاص مرتکب است، ساده نسل
زدایی که با جمع شرایط ولو قتل  خالف نسلاّما بر. باشد می

زی منوط به نابودی شود؛ تحقق نابودسا یک نفر محقق می
ای قابل توجه از افراد یک جعیت است و کمیت نیز  عده

 .مالک قرار گرفته است

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

افعی تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض من :تعارض منافع

 .بوده است

توسط  انفرادیصورت  بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است نویسنده
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که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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