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War crimes are those which may happen at the national and 

international level. These include the crimes which violate human values 

and flagrantly violate international rights and rules in the form of armed 

conflicts. To prevent the war crimes, international conventions and 

organizations have written and signed statutes such as statutes of 

international criminal court (ICC) due to somehow prevent war crimes 

in the future. Most of counties criminalized war crimes in their rules of 

law. War crimes were not in Afghanistan’s rules of law as a crime until 

2017, but when criminal code was submitted in 2017 the war crimes 

have been criminalized. War crimes have not criminalized in Iran’s 

criminal Law, so criminals are prosecuted as ICC rules. Since 

Afghanistan and Iran countries have similarities and differences in their 

legal systems which have not been less paid attention to them, in this 

paper, the author have explained above issues, in detail and also try to 

explain war crime’s elements, examples, surrounding circumstances. 
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  ایران کیفری افغانستان با نگاهی به حقوق کیفری  جنایات جنگی در حقوق

 

 2کیومرث کالنتری ،0اسالم الدین همدل

 . ، ایرانبابلسر، مازندراندانشگاه ، حقوق و علوم سیاسی، دانشکده شناسی جزا و جرم ، گروه حقوقدانشجوی دکتری .1

 (نویسنده مسؤول) .، ایرانبابلسر، مازندراندانشگاه حقوق و علوم سیاسی، ، دانشکده شناسی جزا و جرم گروه حقوق، استاد .2

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 22-00: صفحات
 

المللی اتفاق  جنایات جنگی آن دسته از جرایمی بوده که ممکن است در سطح ملی و بین
های بشری و ناقض فاحش حقوق و  شود که ناقض ارزش میافتد و جرایمی را شامل  بی

های  ها و سازمان کنوانسیون. باشد المللی آن هم به طور مخاصمات مسلحانه می قواعد بین
های را مثل اساسنامه  المللی به منظور پیشگیری از واقعات جنایات جنگی، اساسنامه بین

د تا باشد به نحوی جلو جنایات جنگی را المللی کیفری تدوین و به امضاء رسانیدن دیوان بین
از همین لحاظ قواعد حقوقی اکثر کشورهای ملل، جنایات جنگی  .ها گرفته باشند در آینده

در  6931جنایات جنگی تا قبل از سال  .اند نمودهانگاری  را در نظام کیفری خود نیز جرم
جنایات  6931بینی نشده بود، اما با تصویب کود جزا در سال  قوانین کیفری افغانستان پیش

جنایات جنگی در حقوق کیفری ایران به صورت . انگاری قرار گرفت جنگی مورد جرم
المللی  ن بینانگاری نشده و مرتکب جنایات جنگی را مطابق به اساسنامه دیوا مستقل جرم

جایکه نظام حقوقی کشور ایران و  بنابراین از آن .دهد میکیفری مورد رسیدگی قرار 
ها بوده، که کمتر به آن پرداخته شد در خصوص مورد  ها و شباهت افغانستان دارای تفاوت

در این مقاله تالش شده ضمن تبین مسأله فوق به سؤواالتی چون ارکان، مصادیق، شرایط 
یگاه جنایات جنگی در نظام حقوقی ایران و افغانستان، به صورت علمی پاسخ تحقق و جا

 .ارائه گردد
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 مقدمه
در ُبعد کلی از آغاز تدوین بشریت تا به امروز  جرایم

ها مسیرهای ُپرتالطم خود را طی کرده که  دوشادوش انسان

تاریخ بشری در . از آن جمله یکی، جنایات جنگی بوده است

های  زمانی به صورت دوامدار خالی از درگیری دورههیچ 

ابه سایه، ثلد جنایات جنگی است نبوده و به مونظامی که م

های که هزاران سال  جنگ. آدم را همراهی کرده است بنی

از . باشد دوام داشته و تأثیرات آن تا امروز قابل مشاهده می

نظر فالسفه مانند ارسطو و افالطون جنگ یک حقیقت واقعی 

و نیاز بشری عنوان شده و ارسطو صلح را غایت جنگ به 

 های نظام .(66: 6909روشندل،  و ازغندی)شمار آورده است 

داری به اشکال استبدادی و افراد قدرت طلب به  حکومت

ور  آتش جنگ را شعله ،منظور رسیدن به اهداف استبدادانه

دفاع را سپر و ابزاری برای تداوم و استمرار  ساخته و مردم بی

جنایات جنگی تنها از طریق . اند دادهحاکمیت خویش قرار 

لح ها، اعتصاب و تظاهرات به ص ها، سخنرانی بیانیه

انجامد، هر چند شاید موارد فوق کمک کننده برای صلح  نمی

های  ساالر از طریق فعالیت های مردم باشد، ولی ایجاد نظام

ها با همدیگر  یافته ملی و فراملی و تعامل دولت سازمان

 .تواند آینده بشریت را با آرمان صلح تضمین کند می

خواسته است جامعه بشری با استفاده از تجربیات تاریخی 

و  امنیت عمومی را از طریق معاهدات آسایش و

. المللی به صورت نسبی تأمین نماید های بین کنوانسیون

المللی بشردوستانه شاید بتوان گفت که یکی از  نهادهای بین

ابزارهای مؤثر جهت تکوین مستمر قواعد حقوقی با ضمانت 

جنگ اجرای آن به منظور دفاع از غیر نظامیان در حاالت 

باشد، چون وجود محدودهای نظامی و رعایت اصول و 

تواند کمک کننده برای  معیارهای انسانی در هنگام جنگ می

بنابر همین ملحوظ و اهمیت . جلوگیری از جنایات جنگی باشد

بایست نظام حقوقی  جنایات جنگی در جامعه بشری، می

کشورها را مبنی بر پیشگیری و قواعد جزایی برای مرتکبین 

لذا در این تحقیق به . جنایات جنگی مورد بررسی قرار داد

صورت تطبیقی جایگاه حقوقی قواعد جنایات جنگی را در 

نظام حقوقی کشور ایران و افغانستان مورد بررسی قرار خواهد 

 .گرفت

 مفهوم شناسی جنایات جنگی -6

جنایات جنگی در قوانین موضوعه کشور ایران و افغانستان به 

تعریف نشده و قانونگذار فقط با بیان مصادیق صورت واضح 

لذا مجبوریم به خاطر . جنایات جنگی بسنده کرده است

 عهدنامهالمللی مثل  شناسی جنایات جنگی از اسناد بین مفهوم

( سابق)الهه، اساسنامه نورنبرگ، اساسنامه دادگاه یوگوسالوی 

در  عهدنامه الهه .های چهارگانه ژنو کمک بگیریم و کنوانسیون

بار جنایات جنگی را بیان داشته و نقض  برای اولین 6300سال 

های جنگی را از جمله جنایات جنگی عنوان  قوانین و عرف

اساسنامه نورنبرگ در بند ب ماده  .(629: 6939جوانی، )نمود 

جنایات جنگی »: نماید شش، جنایات جنگی را چنین تعریف می

با غیر نظامیان مناطق و عبارت است از تبعید سکنه یا بدرفتاری 

نواحی اشغالی به هدف کار اجباری یا به اهداف دیگر، بدرفتاری، 

ها، غارت و غصب اموال خصوصی یا  قتل یا اعدام زندانیان وگروگان

عمومی بدون جهت، و یا هرنوع تخریبی که ضرورت نظامی آن را 

از طرف دیگر  .(251-255: 6999یوسفیان، ) «ایجاب نکند

المللی حقوق  ها و قواعد بین قض فاحش ارزشتوان ن می

-293: 6930پوربافرانی، )بشردوستانه را جنایات جنگی دانست 

260).  

توان جنایات جنگی را به صورت کلی و جامع چنین  بنابراین می

جنایات جنگی عبارت است از عدم احترام به آداب و »: بیان داشت

جنگی بوده و ها و قوانین  رسوم جنگی و خصوصًا نقض ارزش

گناه، قتل عام، نقض حقوق اسیران،  برخورد ناشایست با مردم بی

 .«های عمدی روستاها و شهرها ویرانی
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 انوع جنایات جنگی -2

از آن جاییکه ممکن است جنایات جنگی در دو حوزه ملی و 

المللی کیفری با  افتد، اساسنامة دیوان بین المللی اتفاق بی بین

واقعیت، جنایات جنگی را به دو دستة کلی تبعیت از این 

( المللی المللی و جنایات جنگی غیر بین جنایات جنگی بین)

بنابراین در این قسمت از مباحث هر یک . تقسیم نموده است

 .دهیم از نوع جنایات جنگی را مورد بررسی و مطالعه قرار می

و این نوع از جنایات خود به د :المللی جنایات جنگی بین -2-6

 .شود دسته جداگانه به شرح زیر تقسیم می

( 9)مادة ( 2)بند ( الف)قسمت : های قبیح نقض -2-6-6

موارد مذکور  فاحشالمللی کیفری نقض  اساسنامة دیوان بین

شمار آورده است که شامل ه را از جمله جنایات جنگی ب

کشتار عمدی، رفتار غیر انسانی، شکنجه، فراهم آوردن 

ضبط و تخریب گسترده اموال، اجبار صدمة شدید جسمی، 

اسرای جنگی، محروم نمودن اسرای جنگی به صورت 

عمدی، تبعید، حبس یا انتقال غیر قانونی و گروگان گیری 

 .(266-262: 6933پوربافرانی، )شود  می

بند ( ب)قسمت  :المللی و قوانین بین عرف نقض -2-6-2

اساسنامه مذکور رفتارهای زیر را از جملة نقض ( 9)مادة ( 2)

هدایت : )شمار آورده استه المللی ب عرف و قوانین مسلم بین

حمالت بر ضد اهداف و علیه غیرنظامیان به صورت عمدی، 

دهی حمالت بر ضد خادمان تأسیسات یا وسایل کمک  جهت

به تلفات غیرنظامیان  رسانی، انجام حمالت عمدی که با علم

انجامد، بمباران مناطق مسکونی و شهرها، کشتن رزمندة  می

ها و  بدون سالح یا زخمی نمودن آن، سوءاستفاده از نشان

پرچم، انتقال جمعیت غیر نظامی به مناطق اشغال شده، 

هدایت حمالت باالی اماکن مذهبی، آموزشی به صورت 

مایش طبی آز عمدی، در معرض خطر نقص بدنی یا انواع

 ....(قرار دادن و

اساسنامه دیوان : المللی جنایت جنگی غیر بین -2-2

المللی را نقض  المللی کیفری منظور از جنایات غیر بین بین

. ژنو دانسته است 6363چهارگانة کنوانسیون ( 9)فاحش مادة 

یعنی نقض هر یک از موارد مذکور را شامل جنایات غیر 

 ،خشونت علیه جسم و جان: )استالمللی محسوب کرده  بین

قتل، قطع عضو و شکنجه، تجاوز علیه کرامت انسان، 

 و قدیر)...( گیری، اعدام بدون حکم قبلی و گیروگان

 .(96-90: 6939کیخسروی، 

 شرایط تحقق جنایات جنگی -9

 طلبد، یعنی تحقق هر جرمی شرایط مختص خودش را می

گیرد که شرایط  زمانی اهلیت فعل مجرمانه را می جرایم

تحقق آن وجود داشته و در متون حقوقی و قوانین موضوعه 

بینی شده باشد، بنابراین از آن جاییکه موضوع بحث ما  پیش

باشد، از همین لحاظ شرایط تحقق این جرم  جنایات جنگی می

 .را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد

یعنی رفتارهای که جنایات جنگی  :مانیاز حیث ز -9-6

شود، وقتی اعتبار دارد که در زمان شروع  محسوب می

از طرف . مخاصمات و درگیرهای نظامی ارتکاب یافته باشند

دیگر شرط مجازات اعمال جنایات جنگی مرتبط بودن آن با 

باشد در واقع، رفتارهای که شامل  وضع مخاصمات می

ه هنگام جنگ ارتکاب یافته شود باید ب جنایات جنگی می

 .باشند

 جرایمیعنی اینکه جنایات جنگی مثل  :از حیث مکانی -9-2

موضوعه داخلی کشور نیست، بله حوزة جنایات جنگی فراتر 

از مرزها ممکن است کشانده شود، لذا به هدف اجرای 

نظر از موقعیت ارتکابی جنایت جنگی، مرتکب  عدالت صرف

که کشورها نظر به صالحیت هرچند . مجازات خواهد شود

جهانی و صالحیت سرزمینی، صالحیت رسیدگی را خواهند 

 .داشت
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یعنی اینکه جنایت جنگی زمانی  :از حیث فاحش بودن -9-9

گاهی . باشد( نقض فاحش)کند که مستلزم  معنی پیدا می

ها، فاحش نیستند، مثاًل اینکه سربازی قرصی  برخی از نقض

از نان را از یک منطقة اشغال شده بدزدد، لذا نقض فاحش 

-263: 6933پوربافرانی، )در اینجا صورت نگرفته است 

250). 

یکی از شرایط مهم : مسلحانهاز حیث مخاصمه  -9-6

تحقق جنایات جنگی این است که عمل ارتکابی به صورت 

یعنی . افتد المللی اتفاق بی مخاصمه مسلحانه ملی یا بین

تواند میان دو یا  اینکه مخاصمه در حالت جنگ رسمی می

های  کند که یکی از طرف چند کشور روی دهد، فرقی نمی

تر این است که  ته مهمنک. جنگ حالت جنگ را تصدیق نکند

اگر بدون جنگ و مقاومت کشوری اشغال شود باز هم 

: 6933پوربافرانی، )مخاصمه مسلحانه محسوب خواهد شد 

250-252). 

 مصادیق جنایات جنگی در حقوق کیفری ایران -6

قانونگذار ایران به صورت مستقل جنایات جنگی را در قوانین 

تواند  ولی جرایمی که می موضوعه تدوین نکرده است،

 6932جملة جنایات جنگی باشد در قانون مجازات اسالمی از

. ، تبارز یافته است6992و قانون مجازات نیروهای مسلح 

یعنی اینکه برخی از عناوین مجرمانه که در قوانین مذکور 

تواند از  افتد، می بینی شده اگر در زمان جنگ اتفاق بی پیش

اما نکته قابل . نگی به شمار آیدجملة مصادیق جنایات ج

ذکر شده در قانون  جرایمدانان این است که  توجه اکثر حقوق

شود و  مجازات اسالمی خارج از حاالت جنگ را شامل می

روند نه مصادیق  شمار می هباید گفت که جرم عمومی ب

بسیار از رفتارهای مجرمانه مانند حمله به . جنایات جنگی

شناختی، زخمی یا  های زیست ایشاماکن غیر دولتی، آزم

کشتن نظامیان تسلیم شده، اجبار اسیر شدگان برای خدمت 

به دشمن، حمله و بمباران روستاها و شهرهای بدون دفاع، 

کارگرفتن، آسیب زدن به  سال را به 65کودکان زیر سن 

محیط زیست، غارت نمودن شهرها، عقیم کردن یا حاملگی 

همة این موارد در ... نکردن و اجباری، اعالم و انتشار رحم

: 6993سلیتی، )حقوق کیفری ایران جایگاهی روشنی ندارد 

توان بیان داشت که نگاه قوانین کیفری  بنابراین می .(6-5

ایران، نگاه امنیتی داخلی و درونی است، هدف این قوانین در 

بینی  پیش جرایمحقیقت حفظ انسجام و قدرت داخلی بوده و 

روند که اصواًل علیه دولت  می شمار بهایمی شده از جمله جر

وحاکمیت جمهوری اسالمی ایران از طریق تضعیف 

گیریم که این  شود، لذا نتیجه می نیروهای نظامی واقع می

اعمال جنایتکارانه در تعریف جنایات جنگی شامل نشده و 

جایگاهی ندارد، چون تمرکز بر امنیت داخلی داشته و بیشتر 

علیه امنیت داخلی و حاکمیت و  رایمج آن، از مصادیق

شاید . (629-626: 6930سعادت، )باشد  آسایش عمومی می

نیروهای  جرایم قانون مجازات 95بتوان جرم موضوع مادة 

این  .مسلح را از جملة مصادیق جنایات جنگی عنوان کرد

که دستور توقف جنگ داده شد ولی یک نظامی  ماده هنگامی

، جرم محسوب گردیده دهدادامه اعتناء نکرده و به جنگ 

ست که تحقیق چنین ا است، ولی نکتة قابل تمرکز اینجا

جرمی را منوط به شکست جبهه اسالم، اخالل نظام و برهم 

 95خوردن امنیت دانسته است که این قید نمودن، مادة 

کند  قانون مذکور را از دایره جنایات جنگی خارج می

توان  در نهایت می .(659-650: 6932ضیایی،  و ها حکیمی)

انگاری جنایات جنگی  بیان داشت که عدم تدوین و جرم

شود محاکم در صورت رسیدگی به جنایات جنگی  باعث می

 .رو شود با استفاده از صالحیت جهانی به مشکل روبه

کشی که یکی از مصادیق  توان از جرم نسل به طور نمونه می

در قوانین کیفری ایران جرم  .برد  المللی است نام جنایات بین

بینی نشده، حتی  کشی نه تنها که برایش مجازات پیش نسل

شاید دلیل عدم اقدام  .انگاری هم نگردیده است جرم
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قانون مدنی، اساسنامه  3قانونگذار این بوده که مطابق ماده 

 باشد المللی کیفری که ایران در آن عضو می دیوان بین

د نموده و مواد اساسنامه مذکور را دا مثابه قانون عادی قلم به

 .قابلیت اجرایی در حوزه جغرافیایی کشور ایران داده است

انگاری جنایت  چنین اقدام قانونگذار جهت عدم جرم

جه باشد، اما عدم تعیین مجازات شاید وکشی، شاید م نسل

رود چون اساسنامه  می شمار بهبزرگ  بتوان گفت یک خأل

انگاری نموده  کشی را فقط جرم نسلالمللی کیفری  دیوان بین

و از جمله مصادیق جنایات جنگی برشمرده است، ولی 

مجازات برای آن تعیین ننموده لذا اگر دادگاه با صالحیت 

کشی را مجازات  کشور ایران بخواهد مرتکبین جنایت نسل

کند مطابق کدام قانون و چه نوع مجازاتی برای آن صادر 

ل در چنین شرایطی دشوار خواهد خواهد نمود، پاسخ این سؤا

 .(9-2: 6995اردبیلی و همکاران، )بود 

 مصادیق جنایات جنگی در حقوق کیفری افغانستان -5

جنگی آن است  جرایم انگاری و بیان مصادیق منظور از جرم

که به بشر بیان کند که ممکن است حق کشتن انسان را 

داشته باشد، اما عملکرد و رفتار، باید انسانی و با مروت باشد 

: 6939بنیاد آسیا، )خویانه بکشید  نه اینکه وحشیانه و درنده

قانونگذار افغانستان برخالف سیاست قانونگذار . (990-923

برای ( 6931)ر سال کشور جمهوری اسالمی ایران د

بار یک فصل مستقلی را در کود جزا برای بیان  نخستین

مصادیق و مجازات جنایات جنگی اختصاص داده است، 

افغانستان، خبری از ( 6952)چون در قانون جزای سابق 

مجازات جنایات جنگی نبود از لحاظ رسیدگی به جنایات 

ه مدون توانستند احکام عادالن جنگی محاکم افغانستان نمی

صادر نمایند که با تدوین و تصویب کود جزا چنین خالی 

 .قانونی برطرف گردید

 جرایم بایست می مسألهبرای تخصصی وارد شدن به این 

ارتکاب )جنگی را در حقوق کیفری افغانستان از سه جهت 

 در حکم جرایم جرم جنگی، مجازات جرم جنگی و بیان

 :ر دادمورد بررسی و مطالعه قرا( جنگی جرایم

 ارتکاب جرم جنگی -5-6

با پذیرفتن احکام کنوانسیون ژنو،  6کود جزا 990مادة 

بینی نموده و مرتکبین آن را  مصادیق جنایات جنگی را پیش

قتل عمد، شکنجه، تخریب، . مستحق مجازات دانسته است

ضبط گستردة اموال، مجبور نمودن اسیران جنگی به خدمت 

به نیروهای متخاصم، محروم کردن عمدی اسیران جنگی از 

گیری، اخراج، انتقال  نه، گروگانرسیدگی به محاکمه عادال

غیر قانونی و یا حبس غیر قانونی، همة موارد مذکور را از 

یعنی هرگاه . جمله مصادیق جنایات جنگی برشمرده است

بینی شده در مادة مذکور انجام پذیرد در حقیقت  موارد پیش

شخص، مرتکب رفتار جنایت جنگی شده و شامل مفاد ماده 

بنابراین هرگاه شخص رفتاری را . کود جزا خواهد شد 990

بینی شده در مادة مذکور  انجام دهد که شامل موارد پیش

جنگی مجازات  جرایم توان آن را به اتهام ارتکاب نباشد نمی

باید گفت که مرتکب جرم جنگی لزومًا باید انسان . نمود

باشد، یعنی اگر موجود غیر انسان رفتاری را انجام دهد که 

                                                           
ارتکاب یکی از اعمال ذیل که علیه اشخاص یا اموال : ، کود جزا990مادة  -6

تحت حمایت احکام مندرج کنوانسیون ژنیو صورت گیرد، جرم جنگی شناخته 

 :شود می

 ؛قتل عمدی -

 های بیلوژیکی؛ جمله آزمایششکنجه یا رفتار غیر انسانی از  -

وارد کردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سالمت  -

 اشخاص؛

کند و به  های نظامی را توجیه نمی تخریب و ضبط گستردة اموال که ضرورت -

  صورت غیر قانونی و خودسرانه صورت گرفته باشد؛

کنوانسیون ژنیو، مجبور ساختن اسیر جنگی یا سایر اشخاص مشمول حمایت  -

 به خدمت در نیروهای متخاصم؛

محروم کردن عمدی اسیر جنگی یا سایر اشخاص مشمول حمایت، از حق  -

 برخورداری از محاکمه عادالنه و قانونی؛

 اخراج یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی؛ -

 .گیری گروگان -
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ی از مصادیق جنایات جنگی گردد، باعث ارتکاب یک

بنیاد )توان ادعا نمود که جرم جنگی اتفاق افتاده است  نمی

 .(996: 6939آسیا، 

 مجازات جرم جنگی -5-2

کود جزا برای مرتکبین جنایات  999قانونگذار در مادة 

اعدام، حبس دوام درجه یک، حبس دوام  مجازاتجنگی 

مادة مذکور . بینی نموده است درجه دو و حبس طویل پیش

این قانون  990مرتکب جرم جنگی مادة »: دارد چنین مقرر می

در صورت ارتکاب جرم مندرج  -6: گردد طور ذیل مجازات می

مندرج  جرایمدر صورت ارتکاب یکی از  -2. به اعدام 6جزء 

در صورت ارتکاب یکی  -9. 6به حبس دوام درجه  ،9و  2اجزای 

در  -6. 2، به حبس دوام درجه 1تا  6مندرج اجزای  جرایماز 

، به حبس 9و  0مندرج اجزای  جرایمصورت ارتکاب یکی از 

شود که هرگاه  بنابراین از مفاد مادة مذکور معلوم می. «طویل

شخصی مرتکب قتل عمدی در هنگام جنگ گردد مجازات 

کود  990دام خواهد بود چون قتل عمد مطابق ماده آن اع

جنگی به شمار رفته و  جرایم جزا از جمله مصادیق

است برای مرتکب اعمال ( اعدام)شدیدترین مجازات که 

اما اگر شخص،  (.956-959: 6939بنیاد آسیا، )گردد  می

فردی را مورد شکنجه قرار داده و رفتار غیر انسانی از جمله 

یولوژیکی را انجام دهد و یا درد و رنجی را به های ب آزمایش

صورت عمدی که باعث آسیب شدید به بدن و یا سالمت 

شود مرتکب شود در این حالت قانونگذار برای  شخص می

را که همانا حبس پیش از ( 6)مرتکب، حبس دوام درجه 

. بینی نموده است باشد پیش بیست سال الی سی سال می

شود این است که  یراد پرسش میسؤالی که به عنوان یک ا

منظور قانونگذار از ارتکاب اعمال فوق فقط در زمان جنگ 

شود؟ در پاسخ  است و یا غیر حالت جنگ را نیز شامل می

قانون ساکت است و غیر از حالت جنگ را نیز  ،این سؤال

شود که اگر چنین تفسیر را قبول نماییم در حقیقت  شامل می

رو  ی را به چالش و تورم قضایا روبهمرجع قضایی و نهاد اجرا

خواهیم دید که نتیجة آن عدم تطبیق عدالت و محکمه 

الی  6های  قانونگذار برای مرتکب فقره. ناعادالنه خواهد بود

، مجازات حبس دوام درجه دو را که همانا حبس 990مادة  1

بینی نموده  باشد پیش بیش از شانزده الی بیست سال می

 6ست که قانونگذار در فقرة ا حث اینجانکتة قابل ب. است

را قید نموده و در ( ضبط گستردة اموال)، عبارت 990مادة 

عین حال غیر قانونی و خود سرانه بودن را نیز شرط دانسته 

است، یعنی اگر ضبط غیر قانونی و خودسرانه صورت گرفت، 

در این حالت آیا شخص، مرتکب جرم  ،اما گسترده نبود

توان گفت که  ا خیر، در پاسخ میجنگی شده است ی

را شرط دانسته و از همین لحاظ ( گسترده بودن)قانونگذار 

از . اگر ضبط گسترده نباشد شامل مفاد این ماده نخواهد شد

معیار سنجش گسترده بودن را در  طرف دیگر قانونگذار

 .ست بدون پاسخا ط مشخص ننموده که این خود سؤالیبض

 جنگی جرایمدر حکم  جرایم -5-9

کود جزا  990قانونگذار افغانستان با وجود آنکه در ماده 

جنگی را با قبول کنوانسیون ژنو بیان کرده  جرایم مصادیق

نیز جرایمی را به عنوان مصادیق  993است، اما در مادة 

بنابراین جهت مستند نمودن . جنایات جنگی برشمرده است

ن قسمت درج نماید متن مادة مذکور را در ای مبحث، الزم می

نموده و در ادامه نکات برجستة آن را مورد بررسی قرار 

ارتکاب یکی از »( 6)قانون فوق  993مطابق مادة . دهیم

اعمال ذیل در ارتباط با منازعه مسلحانة که نقض قوانین و 

باشد، در  المللی حاکم بر منازعه مسلحانه می عرف حقوق بین

 :شود جنگی شناخته می جرایم حکم

ایت عمدی حمالت علیه اشخاص غیرنظامی به هد -6

 ای که مشارکت مستقیم صورت عموم یا اشخاص غیرنظامی

 ؛در منازعه مسلحانه نداشته باشند

 ؛هدایت عمدی حمالت علیه اهداف غیر نظامی -2
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هدایت عمدی حمالت عمدی علیه کارکنان، تأسیسات،  -9

به  مواد، واحدها یا وسایط نقلیة هوایی یا زمینی مربوط

های حفظ صلح به  رسانی بشردوستانه یا مأموریت کمک

موجب منشور ملل متحد در صورتی که مورد حمایت 

 ؛های ژنیو و پروتوکول مربوط آن باشند میثاق

که چنین حمله باعث  اجرای حمله عمدی با علم به این -6

تلف شدن یا وارد نمودن صدمه به اشخاص غیر نظامی یا 

یا خسارت شدید، گسترده و  تخریب اهداف غیرنظامی

شود که در مقاسیه با مجموع  درازمدت به محیط زیست می

بینی شده، بیش از حد  منافع نظامی مستقیم وقطعی پیش

 ؛باشد

ها، محالت مسکونی یا  حمله یا بمباران شهرها، قریه -5

 ؛دفاع بوده و اهداف نظامی نباشند های که بی ساختمان

می که دست از جنگ کشیده کشتن یا مجروح کردن نظا -1

 ؛یا دواطلبانه تسلیم شده یا وسیلة برای دفاع از خود ندارد

از بیرق آتش بس یا صلح یا بیرق، نشان یا  سوءاستفاده -0

یونیفورم دشمن یا سازمان ملل متحد یا عالیم مشخصة 

های ژنیو، به طوری که سبب مرگ یا آسیب  کنوانسیون

 ؛شدید اشخاص شود

قیم یا غیر مستقیم بخشی از جمعیت انتقال مست -9

غیرنظامی کشور اشغالگر به قلمرو کشور اشغال شده، یا 

انتقال تمامی بخشی از جمعیت کشور اشغال شده در داخل 

 ؛ها به خارج از کشور اشغال شده کشور یا اخراج آن

هایی که به اهداف  هدایت عمدی حمالت علیه ساختمان -3

مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص داده شده 

و شامل مکاتب، مساجد، مدارس و سایر اماکن متبرکه، 

آوری اشخاص  های جمع ها و مکان بناهای تاریخی، شفاخانه

مشروط بر این که این محالت . گردد بیمار یا مجروح، می

 ؛ف نظامی نباشداهدا

قطع عضو بدن شخص که تحت سلطه نیروی  -60

های طبی یا  متخاصم قرار دارد یا انجام هر گونه آزمایش

علمی باالی وی که از نظر طبی، طب دندان یا تداوی 

شفاخانه فرد مورد نظر قابل توجیه نباشد و یا انجام آن 

منفعت برای وی در بر نداشته باشد و سبب مرگ یا به 

 ؛ره انداختن سالمت شخص گرددمخاط

کشتن یا زخمی ساختن افراد متعلق به کشور یا  -66

 ؛رحمانه نیروهای نظامی متخاصم به صورت خائنانه و بی

 ؛اعالن این مطلب که هیچ کسی در امان نخواهد بود -62

های  که ضرورت تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر این -69

 ؛نمایدجنگی چنین تخریب یا ضبط را ایجاب 

اعالم الغا، تعلیق یا عدم اعتبار حقوق و اقدامات حقوقی  -66

 ؛اتباع طرف متخاصم در محاکم

وادار نمودن اتباع کشور متخاصم به شرکت در عملیات  -65

جنگی بر علیه کشور خودشان حتی اگر آنان پیش از شروع 

 ؛جنگ در خدمت کشور متخاصم بوده باشند

، گرچه آن محل به وسیله غارت و چپاول شهر یا محل -61

 ؛حمله اشغال شده باشد

 ؛های زهری زهر یا سالح کارگیری به  -60

کننده، زهری یا سایر گازها و  گازهای خفه کارگیری به  -69

 ؛تمامی مایعات، مواد یا ابزار مشابه

هایی که به آسانی در بدن انسان  استفاده از مرمی -63

ی دارای پوش ها شوند مانند مرمی منبسط یا پخش می

پوشاند  سخت که به طور کامل قسمت مرکزی مرمی را نمی

 ؛کند یا با ایجاد شگاف در بدن نفوذ می
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های جنگی که  سالح، راکت مواد و روش کارگیری به  -20

مورد شود  طبیعتًا سبب ایجاد جراحات اضافی یا درد و رنج بی

ازعات المللی من یا ذاتًا غیر قابل کنترول و ناقض قوانین بین

ها به کلی  آن کارگیری به مشروط بر این که . مسلحانه باشند

ممنوع بوده و از طریق تعدیالت مربوط به احکام مندرج مواد 

ضمیمه الحاقی اساسنامه دیوان جزایی  629و  626

 ؛المللی شده باشند بین

تجاوز به کرامت انسانی، خصوصًا رفتارهای تحقیرآمیز  -26

 ؛آمیز و توهین

گیری جنسی، اجبار به فحشای  اوز جنسی، بردهتج -22

سازی اجباری یا هر نوع  جنسی، حاملگی اجباری، عقیم

های ژنیو  خشونت جنسی که موجب نقض جدی کنوانسیون

 ؛گردد

استفاده از حضور اشخاص غیرنظامی یا سایر اشخاص  -29

محافظت شده، جهت مصؤن نگهداشتن نقاط، محالت یا 

 ؛ر مقابل عملیات نظامینیروهای نظامی معین، د

ها، وسایل،  هدایت عمدی حمالت علیه ساختمان -26

های  واحدها و وسایل نقلیة طبی، به اشخاصی که نشان

الملل به  های ژنیو را مطابق حقوق بین مشخص کنوانسیون

 ؛برند کار می

تحمیل عمدی گرسنگی بر غیر نظامیان به حیث روش  -25

اشخاص از مواد حیاتی  جنگی به وسیله محروم ساختن این

ها ضروری است، از قبیل جلوگیری  که برای بقای آن

بینی شده در  های امدادی پیش خودسرانه از رسیدن کمک

 ؛های ژنیو کنوانسیون

، در 65استخدام اجباری یا دواطلبانة اطفال زیر سن  -21

نیروهای مسلح یا بکار گرفتن آنا برای مشارکت فعال 

 .«مخاصمات

با بیان این مادة طوالنی به صورت واضح و با قانونگذار 

جزئیات خواسته است تمام مصادیق جنایات جنگی را در 

این اقدام . حوزه حقوق کیفری افغانستان روشن بسازد

های مادة  قانونگذار قابل تمجید است اما در بعضی از قسمت

نگاری را  مذکور دچار بیان تکرار موضوع شده و اصول قانون

تواند موضوع فقره  ست، که یکی از آن موارد مینقض کرده ا

مادة مذکور باشد، چون قانونگذار در هر دو  26و فقره  3

یاد کرده ... ها و فقره از هدایت حمالت عمدی علیه ساختمان

توان  است که چنین تکراری با هدف بیان یک موضوع، می

 .نگاری شمرده شود ناقض اصول قانون

 المللی در کود جزا جنگی غیر بین جرایم -5-6

قانونگذار در کنار بیان مصادیق جنایات جنگی در کود جزا، 

المللی نداشته و  بعضی از رفتارهای دیگری را که جنبة بین

در منازعه مسلحانه واقع شود به عنوان مصادیق جنایت 

جنگی برشمرده و مرتکب آن را مستحق مجازات دانسته 

ر منازعات مسلحانه به صورت فعال است، یعنی افراد که د

شرکت ندارد هرچند اعضای نیروهای مسلح نظامی بوده و از 

جنگ دست کشیده و یا به علت بیماری، مجروحیت و یا 

اسارت از جنگیدن معذور باشند در این صورت اگر مورد 

تجاوز قرار گرفت مرتکب آن مستحق مجازات جنایات 

 6.جنگی خواهد شد

                                                           
در صورت بروز مخاصمات مسلحانة که جنبة ( 6: )، کود جزا660مادة  -6

المللی ندارد، ارتکاب یکی از اعمال ذیل در منازعه مسلحانه، علیه اشخاصی  بین

که در منازعه مسلحانه به صورت فعاالنه شرکت ندارد مانند اعضای نیروهای 

مجروحیت یا  ، اشخاصی که به علت بیماری،اند دهیکشمسلح که دست از جنگ 

شوند، نیز جرم جنگی شناخته  اسارت یا دالیل دیگر از جنگ معذور محسوب می

 :شود می

خشونت علیه تمامیت جسمی شخص مانند قتل، قطع عضو، رفتارهای ظالمانه  -

 .یا شکنجه

 .اهانت شدید به کرامت انسان به خصوص رفتارهای تحقیرآمیز -

 .گیری گروگان -
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 نایات جنگی در حقوق ایران و افغانستانارکان اساسی ج -1

المللی  ارکان جنایات جنگی در سطح ملی و بین

های رسیدگی به  کننده حوزة کاربردی صالحیت مشخص

لذا در این قسمت از مبحث سه رکن . باشد جنایات جنگی می

با حقوق ایران و  هیمقاساساسی جنایات جنگی را به طور 

 .دهیم قرار می افغانستان مورد مطالعه و بررسی

 رکن قانونی جنایات جنگی -6-1

قبل از اینکه رکن قانونی جنایات جنگی در حقوق ایران و 

افغانستان را بررسی نماییم الزم است که رکن قانونی 

المللی روشن گردد، چون نظام  جنایات جنگی در سطح بین

حقوقی کشور ایران و افغانستان به صورت قطعی اساسنامه 

لذا در سطح . اند رفتهیپذلمللی کیفری را ا دیوان بین

 یالملل نیب اساسنامه دیوان مثل یتوان اسناد المللی می بین

کیفری، اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، اساسنامه دادگاه 

، جنایات جنگی مندرج در اساسنامه (سابق)یوگسالوی 

دادگاه روآندا و به طور کل قواعد و مقررات حقوق 

را از جملة ارکان قانونی جنایات  یالملل نیب بشردوستانه

در حقوق . آورد شمار بهالمللی  جنگی در سطح ملی و بین

که به صورت مستقل جنایات جنگی  یجای کیفری ایران از آن

توان رکن قانونی جنایات  انگاری نشده است لذا فقط می جرم

 جرایم قانون 95و مادة  6قانون مدنی 3جنگی را با مادة 

 .(621-699: 6999صادقی، )استناد نمود  2نیروهای مسلح

                                                                                       
اجرای اعدام بدون موجودیت حکم قبلی صادر شده از صدور حکم مجازات و  -

های  ای که به طور قانونی تشکیل شده است و تمام تضمین طرف محکمه

 .قضایی ضروری را تأمین نماید
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت »: 3قانون مدنی، مادة  -6

 .«ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است
هر یک از فرماندهان یا مسؤوالن نظامی که پس از دریافت دستور توقف  -2

عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخالل در 

و یا شکست جبهه اسالم گردد به مجازات ( هم خوردن امنیت کشوره ب)نظام 

 .شود صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می محارب و در غیر این

رکن قانونی جنایات جنگی در حقوق کیفری افغانستان به 

قانونگذار . صورت روشن و واضح در کود جزا تبارز یافته است

 6931افغانستان در باب دوم، فصل سوم این کود که در سال 

ق و به تصویب رسید تکلیف جنایات جنگی را با ذکر مصادی

 990ها مشخص و روشن نموده است، در مادة  مجازات آن

ارتکاب یکی از اعمال ذیل که علیه اشخاص »: چنین آمده است

یا اموال تحت حمایت احکام مندرج کنوانسیون ژنیو صورت گیرد، 

 :شود جرم جنگی شناخته می

 ی؛قتل عمد -

 ؛های بیلوژیکی شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایش -

وارد کردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا  -

 ؛سالمت اشخاص

های نظامی را توجیه  تخریب و ضبط گستردة اموال که ضرورت -

 ؛کند و به صورت غیر قانونی و خودسرانه صورت گرفته باشد نمی

مجبور ساختن اسیر جنگی یا سایر اشخاص مشمول حمایت  -

 ؛نیروهای متخاصمکنوانسیون ژنیو، به خدمت در 

محروم کردن عمدی اسیر جنگی یا سایر اشخاص مشمول  -

 ؛حمایت، از حق برخورداری از محاکمه عادالنه و قانونی

 ؛اخراج یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی -

 .«گیری گروگان -

کرد که مادة مذکور به صورت دقیق ارکان  توان ادعا می

ام کیفری افغانستان واضح و قانونی جنایات جنگی را در نظ

 .(996: 6939بنیاد آسیا، )روشن ساخته است 

 رکن روانی جنایات جنگی -1-2

 جرایم اگر به دید کلی نگاه کنیم رکن روانی در همة

... قتل، سرقت، جعل و جرایم مثاًل در. تواند یکسان باشد می

رکن روانی عبارت است از رابطة فکری و ذهنی عمل 
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مجرمانه با فاعل جرم بوده که میزان فکر ذهنی مرتکب، 

که آیا  یعنی این. سازد اندازة عملکرد مرتکب را مشخص می

خواسته  فاعل عمل مجرمانه رفتار واقع شده خالف را می

از همین  .(01-05: 6939هاشمی،  و کریمی)است یا خیر 

توان بیان داشت که  جهت در جنایات جنگی نیز این گونه می

. خواسته است یا خیر کارانه را می رتکب آیا رفتار جنایتم

المللی مثل اساسنامه  رکن روانی جنایات عمدی در اسناد بین

این  90مادة . المللی نیز بیان شده است دیوان کیفری بین

 اساسنامه به عنوان یک قاعدة کلی و عمومی در مورد همة

قیاسی و )دارد المللی قابلیت استفاده را  و جنایات بین جرایم

جهت تخصصی بعضی از حقوق دانان  .(655: 6931قالتی، 

لة جنایات جنگی رکن روانی این جنایت را أوارد شدن به مس

 :دانند دارای دو جزء می

 .تفاوتی عمد و در بعضی موارد نوعی از بی -

 .به وجود حالت مخاصمه علم داشتن -

 کلمه پیداجا همان قسمی که از معنای  مفهوم عمد در این

یعنی اینکه مرتکب جنایت جنگی از . باشد ست مشخص میا

ها و  نیت باعث نقض فاحش ارزش روی اراده و با سوء

ست جهت ا الملل شده است و این رفتار او کافی حقوق بین

داند و یا حتی  مثاًل فرماندة جنگی می. تحقق جنایت جنگی

زند که افراد تحت امرش مرتکب جنایت جنگی  حدس می

ها هیچ اقدامی را انجام  شود، ولی جهت کنترول آن می

دهد، لذا این رفتار او چه از روی عمد باشد و چه از روی  نمی

است  شدهتفاوتی در هر دو حالت مرتکب جنایت جنگی  بی

 .(259-250: 6933پوربافرانی، )

همان قسمی که در حقوق داخلی، دارای سوءنیت  جرایم 

المللی نیز  جنگی و بین جرایم عام و سوءنیت خاص است در

باشد، یعنی مرتکب به قصد  دارای این دو نوع سوءنیت می

( قصد زدن)کشتن دیگری، طرف را زد، در این حالت 

 در. سوءنیت خاص خواهد بود( کشتن)سوءنیت عام بوده و 

رمانه فرق جنگی نوع سوءنیت نظر به عمل مج جرایم

 جرایم از جملهجنگی  جرایم اگر به عنوان مثال. کند می

المللی باشد، یعنی مرتکب انگیزة نابودی یک گروه یا  بین

خاصی را داشته باشد در این حالت قصد  دستهقوم و یا یک 

تواند سوءنیت خاص باشد، چون همیشه سوءنیت  مرتکب می

خاص تنها بر روی انسان نبوده بلکه اجتماع خاصی را نیز 

سوءنیت به  .(00 :6935بیگلری و همکاران، )شود  شامل می

صورت کلی در نظام حقوقی افغانستان و ایران در کنار رکن 

شود  روانی استعمال شده و به آن دسته از رفتارهای تلقی می

انگاری  که قانونگذار آن را به عنوان جرم شناخته و جرم

یعنی هرگاه مرتکب به انجام عمل خالف قانون . نموده باشد

تواند از  ءنیت داشته و نمیعلم داشت در حقیقت مرتکب، سو

جنگی  جرایم بنابراین هرگاه شخصی مرتکب. آن انکار نماید

گردد و سوءنیت او از هر نوعی که باشد اثبات شود در این 

رستمیان و )ل بوده و مجازات خواهد شد وحالت مسؤ

 .(606: 6939همکاران، 

 رکن مادی جنایات جنگی -1-9

جنگ که به عبارت دیگر  دهیپدجنایات جنگی یا همان 

گویند همه با یکدیگر مرتبط  منازعات مسلحانه نیز می

فرقی . هستند و ممکن است هر شخصی مرتکب آن شود

کند آن شخص نظامی باشد و یا هم غیر نظامی  نمی

هر فعل و ترک فعلی که  .(259: 6999کریانگ ساک، )

المللی گردد در  منجر به نقض قواعد و مقررات ملی و بین

: 6932صادقی، )واقع رکن مادی جرم اتفاق افتاده است 

در حقوق کیفری ایران به صورت کلی آمده است که  .(632

تنها با فعل مثبت بلکه با ترک فعل و یا  رکن مادی جرم نه

لذا هرگاه رفتار مرتکب . افتد تواند اتفاق بی فعل منفی نیز می

ان گفت تو جنایت جنگی شرایط ذکر شده را داشته باشد می

در حقوق . که رکن مادی جنایت جنگی واقع شده است

کود جزا  99کیفری افغانستان نیز رکن مادی جرم را در مادة 
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عبارت ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای عمِل 

دانسته است که قانون به آن حکم داده باشد، یعنی به نحوی 

ردد و رابطة که ارتکاب و یا امتناع منجر به نتیجة جرمی گ

 .سببیت میان عمل مرتکب و نتیجه مودجود باشد

 گیری نتیجه

در قوانین کیفری  6931جنایات جنگی تا به قبل از سال 

افغانستان به صورت مستقل و عنوان واحد تدوین نگردیده 

که تا قبل تصویب  6952بود، حتی در قانون مجازات سال 

مجازات مرتکبین کود جزا قابلیت اجرایی داشت، خبری از 

بار در سال  جنایات جنگی نبود، اما قانونگذار برای نخستین

که شامل ( جنگی جرایم)فصل مستقلی را تحت عنوان  6931

کود  990قانونگذار در مادة . باشد تصویب نمود چهار ماده می

فقط با بیان مصادیق جنایات جنگی اکتفاء نموده و مرتکبین 

خوب  .نگی دانسته استمجازات جنایت ج آن را مستحق

بود که قانونگذار قبل از بیان مصادیق جنایات جنگی،  می

جنایت جنگی را تعریف نموده و دایره تفاسیر مختلف را 

هر چند شاید عدم تعریف جنایت جنگی یک . نمود محدود می

آورد و تقسیم بندی و  آید، اما دست شمار بهخالی قانونگذاری 

ین جنایات جنگی یک اقدام بینی مجازات برای مرتکب پیش

تواند  نیک و تاریخی در نظام قانونگذاری افغانستان می

جنایات جنگی در حقوق کیفری ایران به . محسوب شود

انگاری نشده و مرتکب جنایات جنگی را  صورت مستقل جرم

المللی کیفری مورد رسیدگی  مطابق به اساسنامه دیوان بین

غانستان برخالف قانونگذار اما قانونگذار اف. قرار خواهد داد

جنایات جنگی را به صورت  6931کشور ایران در کود جزا 

انگاری نموده و مرتکب آن با اطاعت از اسناد  مستقل جرم

 .نماید المللی مطابق کود جزا مجازات می بین

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

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام  نویسنده اولتوسط نگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .است و نظارت بر آن برعهده نویسنده دوم بوده گرفته

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

 منابع و مآخذ
زاده، محمدجعفر و فخربناب،  ؛ حبیباردبیلی محمد علی -

انگاری آن در  کشی و ضرورت جرم نسل» (.6995)حسین 

 .25-6(: 9)60، های حقوق تطبیقی پژوهش .«حقوق ایران

 و نظامی مسائل .(6909) جلیل روشندل، و علیرضا ،ازغندی -

 .سمت انتشارات :تهران .معاصر استراتژیک

 ،، جلد دوم، چاپ اولشرح کود جزا .(6939)بنیاد آسیا  -

 .خانه سعید چاپ: افغانستان

روانی بررسی عنصر » (.6935) و همکاران پویان ،بیگلری -

تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران  .«المللی در حقوق کیفری بین

 .96-59(: 96)3، الملل و بین

چاپ . حقوق جزای بین الملل .(6933) پوربافرانی، حسن -

 .انتشارات جنگل: تهران ،سیزدهم

بررسی جنایات جنگی در اساسنامه  (. 6939) جوانی، جمشید -

 :کارشناسی ارشد، تهران پایان نامه. المللی دیوان کیفری بین

 .دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

صالحیت » (.6932) ضیایی، سیدیاسر و ها، سعید حکیمی -

فصلنامه آفاق  .«جنگی از منظر حقوق ایران جرایمجهانی در 
 .659-650 (:26)5، امنیت
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موذن زادگان،  و حجاریان، محمدحسین ؛رستمیان، پیمان -

رسی سوءنیت در اقسام جنایت در فقه و بر» (.6939) حسنعلی

فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و  .«حقوق ایران

 (:66)62، (یپژوهشی دانشگاه آزاد اسالم-علمی)الملل  بین

39-663. 

انگاری جنایات جنگی  ضرورت جرم .(6993) سلیتی، رحیم -

نمایه  .در قوانین کیفری ایران، سازمان قضایی نیروهای مسلح

 .http://www.imj.ir/index.php?option=comشده در 

چاپ  .المللی دادگاه کیفری بین .(6999)میرمحمد  صادقی، -

 .انتشارات دادگستر: تهران، چهارم

علیه امنبت و آسایش  جرایم .(6932)میرمحمد  صادقی، -
 .نشر میزان: تهران ،وچهارم چاپ بیست .عمومی

جنایت جنگی » (.6939) کیخسروی، مهدی و قدیر، محسن -

 .«کشی کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل و برهم

 .96-90(: 60)61 ،کیفری حقوق های آموزه

تحلیل  »(.6931) محترم قالتی، ایمان و قیاسی، جالالدین -

رکن محور رکن معنوی جنایات عمدی در صالحیت دیوان 

-656(: 26)1، پژوهش حقوق کیفری .«المللی کیفری بین

631. 

المللی  حقوق بین .(6999)کیتی شیایزری  ،کریانگ ساک -

 :یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران بهنام ترجمه .کیفری

 .انتشارات سمت

حقوق جزای  .(6939)هاشمی، غازی  و کریمی، عبدالوهاب -

 .نشر بنیاد آسیا: کابل ،جلد اول .اختصاصی

بررسی حقوقی قتل عام در ایران  .(6930)سعادت  هادی، -

: پایان نامه کارشناسی ارشد، ارومیه .مطالعه موردی سردشت

 .دانشگاه ارومیه

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/656611/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/656612/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/656612/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/26972/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B0%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/26972/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B0%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/26972/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B0%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.imj.ir/index.php?option=com

