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Criminological investigation of genocide with emphasis on Myanmar`s case 

 

abstract  

One of the worst crimes committed by some people against their own people is 

genocide. During the history of the crime, this crime has been repeatedly 

committed in recent years in the land of Myanmar and thousands of people have 

been subjected to the crime of belonging to A particular religious group 

(Muslims) has been targeted by perpetrators of genocidal crimes and have been 

severely misidentified. The distinction between the crime of genocide and other 

crimes within the jurisdiction of the International Criminal Tribunal constitutes 

the victimization of this crime to a particular ethnic, national, racial or religious 

group, and committed crimes of genocide in Myanmar, including the victim's 

belonging to the religious group of Muslims Found. In this article, we will try to 

examine the crime of genocide with a criminological approach and, in this 

context, to highlight the status of Myanmar as one of the examples of the lands 

where genocide has taken place. 
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 :چکیده

یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خوو  ررتکوم روی دوونل نسو  ک وی روی        

بادل. ر طول تاریخ این جرم به کرّات به وقوع پیوسته و  ر سال های اخیر نیو   ر سورزرین ریانروار ارتکوا      

روه رورتکبین جورم نسو      یافته و ه اران انسان به جهت تعلق به یک گروه رذهبی خاص)رسلرانان( رور  هج

ک ی قرار گرفته و به طرز فجیعی رور  جنایت واقع دله انل. وجه تروای  جورم نسو  ک وی از  یرور جورایم       

 اخ   ر صالحیت  یوان کیفری بین الرللی تعلق قربانیان این جرم به یک گروه خاص قوری، رلّی، نواا ی یوا   

رار نی  بوا  رنررگورفتن تعلوق قربانیوان بوه گوروه       رذهبی ری بادل و جنایت نس  ک ی ارتکابی  ر ک ور ریان

رذهبی رسلرانان ارتکا  یافته است.  ر این رقاله سعی خواهل دل جنایت نس  ک ی با رویکر  جرم دناختی 

رور  بررسی قرار گرفته و  ر این رهرذر وضعیت ریانرار به عنوان یکی از رصا یق سورزرین هوایی کوه نسو      

 ته است تبیین گر  . ک ی  ر آن جا به وقوع پیوس

 ریانرار -بررسی جرم دناختی -کلیل واژه ها: نس  ک ی
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 مقدمه

از زران خلقت ابناء ب ر عصیان و گناه پلیلار و قت  هابی  از سوی قابی  به عنوان اولوین جنایوت یوک انسوان     

علیه هم نوع خو   ر تاریخ ب ریت ثبت دله و انواع جرایم بی رار توسط برخی از انسان ها نسبت به برخوی  

انسان را به کام ررگ ک وانله و بوه عنووان یکوی از      یرر به وقوع پیوسته است از جرله جرایری که ریلیون ها 

فجیع ترین جنایات انسانی  اخ   ر صالحیت  یوان کیفری بین الرللی رعرفی دوله، نسو  ک وی روی بادول.      

بررسی های  ر رور  نس  ک ی ها  اللت بر این  ار  که این جنایت علیه انسان هایی ارتکا  یافته که به یک 

اا ی یا رذهبی تعلق  ادته انل و ررتکبین این جنایوت قربانیوان خوو  را بوه جهوت      گروه خاص رلّی، قوری ، ن

تعلق به یکی از گروه های رذکور، انتخا  کر ه انل؛ تعلق قربانیان جرم به یکی از گروه هوای یوا  دوله وجوه     

گانه که بوه  ترای  این جنایت از سایر جنایات  اخ   ر صالحیت  یوان کیفری بین الرللی است.  ر اعرال پنج 

عنوان رصا یق نس  ک ی  ر اساسناره  یوان کیفری بین الرللی رطرح گر یله تعلق قربانیان جرم به یک گوروه  

خاص رور  تأکیل است و احراز این روضوع برای رجرم دناختن ررتکم یا ررتکبین بوه ارتکوا  جورم نسو      

جو   ادته بادل و هریوک از جورایم   ک ی رهم ری بادل. برای ارتکا  یک جرم عوار  رختلفی ررکن است و

آثار خاص خو  را بر جای ری گذار ؛ جنایت نس  ک ی از این قاعله رستثنا نبو ه و عوار  رختلو  روذهبی،   

قوری، فرهنری، سیاسی و ... ررکن است روجم دو  تا این جنایت ارتکا  یابول. بولیهی اسوت جورم نسو       

 . از سوی  یرر برای این که بتوان از ارتکا  و تکورار نسو    ک ی نی  هرچون سایر جرایم آثار رتعل ی را  ار

ک ی جلوگیری نرو  الزم است هرچون سایر جرایم از انواع پی ریری ها بهره بر .  ر این نودتار جورم نسو    

ک ی با رویکر  جرم دناختی رور  بررسی قرار گرفته، دورایط و جلووه هوای ت قوق آن  ر اساسوناره  یووان       

ی و آن چه که به عنوان نس  ک ی رسلرانان ریانرار  ر سال های اخیر  ر عرصه بوین الرللوی   کیفری بین الرلل

   رطرح دله، تبیین خواهل گر یل.

 مبحث اول: مفاهیم و مباني

 مفهوم نسل كشي-1

بوه رعنوی ک وتن     cideبه رعنی ناا ، رلت یا قوم وکلروه التوین    genos: کلره ژنوسیل از الف( از نظر لغوی

است. این کلره را  ر فارسی به ک تار جرعی، قت  عام، نس  ک ی، زیست ز ایی، نسو  ز ایوی و    ت کی  دله

 (11، ص1881راننل آنها ترجره کر ه انل؛ ولی ک تار جرعی رتلاول تر از بقیه ترجره ها ری بادل.) ر اسم، 

نسوانی یوا کو     نس  ک ی را به رعنای ک تار و نابو ی یوا تخریوم عرولی گروههوای ا     ب( ازنظراصطالحي:

 1998( هرچنین براسوا  کنوانسویون نسو  ک وی     115، ص1881اعضای یک گروه تعری  کر ه انل.)کسسه،

نس  ک ی عبارت از نابو ی فی یکی جرعیتی است که افرا  آن عرلتا به ن و غیر ارا ی و غالبا از طریق تولول،  

نوول ارا ی و  اوطلبانووه نیوو  بووه آن تعلووق  ارنوول. بوولیهی اسووت  ررووور  جرعیتهووای رووذهبی تعلووق رووی توا  

اساسوناره  یووان کیفوری بوین      1عیناً  ر را ه  1998کنوانسیون  2( تعری  رنلرج  ر را ه 111بادل.)هران،ص
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الرللی تکرار دله و رنرور از نس  ک ی هر یک از اعرال پنج گانه است کوه بوه قصول نوابو  کور ن تروام یوا        

از حیث هرین عناوین ارتکوا  روی یابول و ایون پونج اقولام       قسرتی از یک گروه رلی، قوری، ناا ی یا رذهبی 

( ایرا  صلره دلیل نسبت به سالرت جسری یا روحی اعضای یوک  2( قت  اعضای یک گروه. 1عبارتست از: 

( قرار ا ن عرلی یک گروه  ر رعرض وضعیت زنلگی نارناسبی که رنتهی به زوال قووای جسوری بوه    8گروه. 

( 5لاراتی که به رنرور جلوگیری از توالل و تناس  یک گروه صوورت گیور .   ( اق9صورت کلی یا ج ئی دو . 

 انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه  یرر.

 مباني جرم انگاری نسل كشي-2

 ر پنجرین کنفرا  وحلت حقوق جو ای بوین   1988را اولین بار رافائ  لرکین لهستانی  ر  "نس  ک ی"واژه 

به کاربر . وی  ر کتابش راجع به جنایات نازی  ر اروپای ادواالی آن واژه را   الرللی که  ر را ریل برگ ار دل

استفا ه نرو . از نرر او رعاهلات رربوط به حرایت از اقلیّت های قوری که  ر فاصوله بوین  و جنوه جهوانی     

ات دک  گرفته بو نل نقاط ضع  رهری  ادتتنل از جرله این رعاهلات فاقل ترهیلاتی جهت حرایوت از جنایو  

علیه گروه ها بو نل. لرکین پی نها  کر  که اعرال قلع و قرع علیه جرعیت ناا ی، قوری، رذهبی یوا اجترواعی   

( اهریت جنایت نس  ک ی بوا روروری بور تاریخچوه آن     11و  11، ص1881نبایل بلون کیفر برانل.) ر اسم،

ن که ناری از نس  ک ی  ر ریوان  ر خص ری دو . بسیاری از انسان ها قربانی این جرم فجیع دله انل بلون آ

 بادل.

 جرم انراری نس  ک ی  ارای ربانی رتعل  ری بادل که تعلا ی از آن ها به درح زیر است:

:  ر هور جارعوه ای و سورزرینی    حمایت از موجودیت گروه های خاص ملي، قومي، مذهبي یا نژادیالو (  

ناا  نسوبت بوه سوایر افورا  آن سورزرین  ر       ررکن است گروهی از انسان ها از حیث رلیت، قوریت، رذهم با

وضعیتی رتفاوت قرار گیرنل.  ر این درایط و بنا به  الی  رختل  احترال  ار  گروهی) اغلوم گوروه حواکم(    

اقلارات جنایت کارانه از جرله نس  ک ی را نسبت به گروه رقاب  انجام  هل؛ راننل ک ور روانلا کوه  ر آنجوا   

رقاب  گروه توتسی قرار گرفته و نابو ی و نس  ک ی توتسی ها را رقم ز نول.   هوتویی  ر جرعیت عریم خی 

  رون اقلیّوت هوای   از حرایوت  بورای  جهوانی  اجرواعی  رتّ ل، رل  سازران تأسیس و جهانی  وّم جنه از پس

 جووهر   که را1998  رجازات جنایت نس  ک ی و رنع کنوانسیون الرللی بین جارعه و آرل بوجو  رلی ررزهای

اساسناره  یووان کیفوری بوین الرللوی     سنل رذکور و  .کر  تصویم بو   ولت بی رل  و ها اقلیّت از حرایت آن

 ر راستای حرایت از روجو یت و هویت گروه های یا  دله از  ولت های جهان خواسته انل که تلابیر  1998

فاقول ترهیولاتی جهوت حرایوت از     تقنینی و قضایی الزم را اتخاذ نراینل. هرچنل به باور لرکین این رعاهلات 

 (11،ص 1881جنایات علیه گروه ها بو نل.) ر اسم، 

پس از جنه جهانی اول  ر عهل ناره های عروری و خصوصی برای حرایت بوین الرللوی حقووق اقلیوت هوا      

اصول و قواعلی تعیین گر یل و بسیاری از  ولت ها رتعهل دلنل نسبت به اقلیت های ناا ی، رذهبی و زبانی 

اکن خاک خو  رفتار رساوی با سایر اتباع خو   ادته بادنل و با ت کی  جارعه رل  رسأله حرایت اقلیت هوا  س
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به ررحله جلیلی قلم نها  و رقرر دل برای تضرین احترام و رعایت حقوق اقلیت هوا بایول تعهولات  ول  ر    

رل  رراقبت خواهل نرو  کوه ایون   رور  اقلیت ها  ر قوانین اساسی آن ها رنعکس دو  و عالوه بر این جارعه 

( با عنایت به این که نس  ک ی رنجر به از بین رفتن روجو یت 11،ص1811تعهلات اجرا دو .)عریلزنجانی، 

لذا جرم انراری نسو  ک وی بورای حفوح و حرایوت از ایون گوروه هوا           و هویت گروه های رذکور ری گر  ؛

 ضرورت  ادته است.  

کریم انسان را با ارزش ترین  رخلوق خلاونل ری  انل و به او ارزش روی   قرآنب( حفظ ارزش های انساني: 

 هل تا جایی که فردتران  ر رقاب  انسان سجله ری کننول و ایون حکایوت از ارزش وجوو ی انسوان  ار . از      

رفاهیم بنیا ین حقوق ب ر باور  ادتن به دأن، حیثیت و کرارت انسان است که از این ل اظ تراری افورا  ب ور   

روی زرین برابرنل. انسان  ر  یلگاه رکاتم الهی به ویاه اسوالم آفریوله ای اسوت دوری ، بوا ارزش و  ارای      

کرارت ذاتی و فطری. این کرارت انسانی  ر غالم ا یان، رکتم های فلسفی و اخالقی رور  توجوه اسوت.  ر   

دله است و  ستوراتی  ر روور    هر کلام از ا یان به کرارت انسان و سعا ت او به عنوان هلف اصلی نرریسته

دأن انسان و رن لت او وجو   ار . هلف اصلی و غایی هره ا یان، گراری  ادوتن کراروت انسوانی و سوعا ت     

اعالریه جهانی حقوق ب ر که هره افرا  ب ر را روظ  ری کنول   1( را ه 122و118، ص1895اوست. ) پروین،

از انجی  است. رسی یان حقوق ب ر را بوا ایون آیوه از انجیو       برا رانه با یک  یرر رفتار کننل ترجره جرله ای

روافق یافته انل که ری گویل: با  یرران کاری رکن که  وست نلاری آنان  رباره تو چنان رفتار کننول. یهو یوان   

از کتا  تورات رطابق ری  اننل. بر اسا  گ اردی ارائه دله «  ه فرران» هم حقوق ب ر را با روار  روجو   ر 

به سازران رل ، هره رذاهم و عقایل و اصول اخالقی چی ی نریر اص  ل وم کرارت افورا  ب ور    1911 ر سال 

هم تأییل دله که عالوه بر رسی یت سایر ا یان نیو   ر راه   1911را خاطر ن ان ساخته انل.  ر کنفرانس توکیو 

ا  نس  ک ی کرارت و ارزش هوای  ( با ارتک119به ثرر رسانلن  اصول حقوق ب ر تالش کر ه انل.)هران،ص

انسان لرلکو  و نابو  ری گر   و هر یک از رصا یق و رفتارهای را ی نس  ک ی روجم از بین رفوتن دوأن   

و جایراه انسانی انسان ها ری دو ؛ بنابراین  با جرم انراری نس  ک ی این اریل وجو   ار  افرا ی که ارتکا  

ور ری نراینل، به ل اظ جرم بو ن عرو  و رجوازات هوای تعیوین دوله      این جنایت را بالقوه  ر اذهان خو  تص

برای این رفتار رجررانه از تصریم خو  صرف نرر نراینل و کرارت و ارزش های انسانی انسان هوای  یرور را   

 نابو  نسازنل.

به صراحت بر پی ریری  1998کنوانسیون پی ریری و رجازات جنایت نس  ک ی ج(پیشگیری از نسل كشي: 

ز نس  ک ی تاکیل  ار  و هرانرونه که  ر عنوان این کنوانسیون آرله است یکی از اهلاف اصلی ایون رعاهوله   ا

پی ریری کر ن از ارتکا  نس  ک ی ری بادل.  ر  یباچه اساسناره  یوان کیفری بین الرللی نیو  پی وریری از   

ز انری ه ها و اهلاف اساسناره عنووان  جنایات هولناکی که صلح، ارنیت و آسایش جهان را تهلیل ری کنل یکی ا

دله است و نرر به این که نس  ک ی یکی از جنایات  اخ   ر صالحیت  یوان روذکور رعرفوی دوله اسوت؛     

 بنابراین پی ریری از نس  ک ی یکی از ربانی جرم انراری این جرم ری بادل. 

 یماجرو  ب ر قحقو فاحش قضنو   هگستر جنری تجنایا عقوود( محاكمه و مجازات عامالن نسل كشي : 

 نرانل نرصو رفیو از ط  بو ا ه  ارقر یلهوولت ر رورا  لرللین ابی رنیتو ا صلح یجل روط به که ب ریت ضل
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جارعوه بوین    ،خلی ا قضایی سیستم کفایت معل یا نقص هوت ج به زاترجاو  تعقیماز  ت هاجنای ینا نعارال

. هنووووول  دک  جنری تجنایا یکیفر تعقیم هوووووتجرا  رللین اابی قضایی ر اکم تا دتاآن   بررا  لرللیا

 جعاررهروین  از  یکی تأسیس هوت ج که ستا هولاتی رعا ینهم تور راز  یکی لرللین ابی یکیفر انیو  ساسنارها

یکی از عبارات رهم بوه کوار رفتوه  ر عنووان کنوانسویون      . ستا هسیلر تصویم بهو  ینوتل ن الرللیبی قضایی

عارالن نس  ک ی ری بادل و با توجه به عنوان ایون   "رجازات" 1998ک ی پی ریری و رجازات جنایت نس  

کنوانسیون یکی از اهلاف اصلی این رعاهله بین الرللی رجازات کر ن ررتکبین جنایت نس  ک ی روی بادول.   

ترام کسانی که تالش نرو ه تا نس  ک ی را به عنوان یک جرم  ر سطح بوین الرللوی رعرفوی نراینول یکوی از      

ان این بو ه است که جنایتکاران این جرم به علت نواقص یا ضع  قوانین رلی ک ورها و یا عولم ارا ه  اهلاف 

رسووالن  اخلی از ر اکره و رجازات فرار ننراینل و ررجعی بین الرللی با اتکا به یک قانون فرارلی به اسوتنا   

بینی گر یله است، بتوانل بوا تعقیوم    این که قبالً نس  ک ی جرم انراری دله و برای عارالن آن رجازات پیش

 رتهرین این جرم و رسیلگی قضایی، آنان را به س ای اعرال خو  برسانل.

 ICCشرایط و جلوه های تحقق نسل كشي در  -3

ریال ی به ویاه  ر یوگسالوی سابق و روانلا، سازران رل  رت ل و دوورای ارنیوت    1991نس  ک ی های  هه 

را وا ار کر  تا تالش ها و اقلاراتی را جهت تاسیس یک  ا گاه کیفری بین الرللی برای ربارزه با جنایات بوین  

الرللی را به تصویم  ولوت هوای عضوو    الرللی و از جرله نس  ک ی انجام  هل و اساسناره  یوان کیفری بین 

آن رنرور از نس  ک ی هر یک از اعروال پونج گانوه     1برسانل.  ر اساسناره  یوان کیفری بین الرللی و  ر را ه 

ای رعرفی دله که به قصل نابو کر ن ترام یا قسرتی از یک گروه رلی، قوری، ناا ی یا رذهبی از حیث هروین  

اساسناره  یوان کیفری بین الرللی نی  بر ل وم احراز عنصر روانی جرم تاکیول   81عناوین ارتکا  ری یابل. را ه 

ری کنل. با توجه به این که نس  ک ی جنایتی است که با انری ه برتری جویی های گروهی و به قصول نوابو ی   

یوک گوروه   ترام یا بخ ی از یک گروه انجام ری دو  لذا اساسناره رذکور قصل نابو  کر ن ترام یا قسورتی از  

 رلی، قوری، ناا ی یا رذهبی را از حیث عناوین ذکر دله الزره ت قق این جنایت بر درر ه است.  

 نگاهي به قضیه میانمار -4

جرهوری سوسیالیستی رتعهل برره  ر رنطقه جنو  درق آسیا واقع ری بادل و  ارای ساحلی طوالنی با خلویج  

بنرال و  ریای آنلران است. این ک ور کوهستانی از نرر رنابع طبیعی و زرین هوای ک واورزی بسویار غنوی و     

سوکنه ایون سورزرین  ر      ارای رعا ن ب رگ سنه های قیرتی هست. برره ک وری باستانی است که نخسوتین 

سالهای اولیه رسی یت  ر آنجا اقارت گ یلنل. تا پایان جنه  وم جهانی برره به عنوان قسرتی از دبه قاره هنل 

ج و رستعررات انرلستان قرار گرفت.  ر ا وار گذدته رر رانی از ناا  چینی و هنلی به برره رهاجرت کر ه و 

ل و سایر رل  نی  از طریق  ریا به ک ور برره  سترسی پیلا کور ه   ر نقاط رختل  این ک ور سکونت گ یله ان

انل. این ک ور از نرر ناا ی و قوری  ارای گونه های رختل  اجتراعی ری بادل و جلا بو ن اقوام رختلو  از  

یکلیرر  ر برره سبم به وجو  آرلن هویت های رختل  ر لی و  ر نتیجه احساسات رلی و جلایی طلم  ر 
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رختل  گر یله است. یکی از رسائ  عرله  ولت برره هرواره ربارزه با دورش های ر لوی و رهوار    بین اقوام

کر ن کرک های خارجی به دوردیان بو ه است. آغاز استقالل برره با دروع جنوه هوای  اخلوی هر روان و     

، گسوترش  یون   اقوام و گروه های سیاسی رختل  به جان یکلیرر افتا نل. رسأله نا آراری های اقلیوت نواا ی  

بو ایی و تر  از سیاست های دوروی)سابق( و چین تأثیر عریقی  ر سیاست های  ولت به جوای گذادوته و   

 ولت برره از بلو استقالل تا کنون  رگیر این رعضالت بو ه است. گروه های ناا ی ر کالت عرله ای بورای  

چنل ریلیون نفری رسلرانان ری بادل. تواریخ    ولت برره ایجا  کر ه انل که یکی از اقلیت های رهم برره اقلیت

گسترش اسالم  ر برره به قرن اول هجری بر ری گر  .  ریانور ان عر  و ایرانی که قرنها قب  از ظهور اسالم 

به سفرهای تجاری تا آسیای جنو  درقی و سواح  درقی چین  ست ری ز نل، بعلها راه کوتاه توری بورای   

سواح  برره تا غر  چین یافتنل و بعل از ظهور اسالم نیو  رسولرانان رسوافرت    خریل کاالهای چینی از طریق 

 ریایی خو  را به هرین طریق ا اره ری  ا نل و  ر رسیر خو  احیانا  ست بوه تبلیوو و  عووت رور م بوه       های

ل  ر اسالم ری ز نل. از هران سال های اولیه قرن اول هجری بسیاری از اولیاء و ربلاان بوه تورویج  یون جلیو    

سواح  رخت  آسیا ر اول گر یله، حتی تا فیلیپین و چین نی  پیش رفتوه بو نول. بعولها بازرگانوان رسولران      

عر ، ایرانی، راول، انلون یایی و رسلرانان درال آفریقا جهت کاستن از طول سوفرهای  ریوایی،  ر سوواح     

الت )آراکان( این ک وور روی گذدوت، بوه     برره لنرر انلاخته و از رسیرهای زرینی که از رنطقه غربی برره و ای

رناطق غربی چین سفر ری کر نل. بسیاری از این افرا   ر رنطقه حاص  خیو  و رعتولل سواحلی آرکوان رحو       

اقارت افکنلنل و اولین رناطق تجرع رسلرانان را ایجا  کر نول. رسولرانان آراکوان رولتها جهوت کسوم خوو         

گسترش ررالک اسالری  ر هنل و ترویج اسالم  ر بنرال و تبلی  آن  رختاری با  ولت برره ربارزه کر ه انل. با

رنطقه به یک ررلکت و سلطان ن ین اسالری، رنطقه عربی برره) ایالت آراکان( ت ت نفوذ رسولرانان بنروال و   

ریال ی با تسلط کار  انرلیس بر برروه پوای هنولی هوا رون جرلوه رسولرانان         1881هنل قرار گرفت.  ر سال 

تقریباً نیم ریلیون نفر رسلران هنلی  ر برره ساکن دله بو نل. رهاجرت  1921ر برره گ و ه دل و  ر بنرالی ب

و  1981رسلرانان هنلی به برره و به  ست گرفتن ر اغ  عرله تجاری باعث نارضایتی رر م برروه دول و  ر   

 اغت ادات گستر ه ای علیه رهاجرین هنلی صورت گرفت. 1988

ریان برره ای سایر اقلیّت های قوری را نی  رور  آزار و اذیت قورار  ا ه انول از جرلوه  ر    هرچنل  ر گذدته نرا

 1992رور  تایلنلی ها خ ونت بسیاری روا  ادتنل؛ لیکن رفتاردان با رسلرانان خ ونت بارتر بو ه اسوت. از  

ترک و به ار وگواه هوای   تعلا  زیا ی از رسلرانان این ک ور به بنرال ش رهاجرت نرو ه یا خانه های خو  را 

ررزی پناهنله دله انل؛ این راجرا سبم برخور های دلیل راروران ررزی برره و بنرالش گر یله است.  ولت 

برره برای تقویت رساله ناسیونالیسم و رلیت گرایی  ر جهت حفح هلف رلی به خصوص  ر سوطح  ان وراه   

ولت تاسیس و راروریت یافته انل رطالعات وسیعی ها  ست به فعالیت ز ه و کریته های  ان جویان از طرف  

  رباره راه های حفح هربستری رلی ات ا یه برره انجام  هنل. 

 ر سال های گذدته رر م رسلران آراکان و روهینرا چنلین گروه پارتی انی و غیرنرواری را سوازرانلهی کور ه    

ها عالوه بر نو اع بوین خوو  علیوه  ولوت      انل؛ ولی چون از رهبری واحلی برخور ار نری بادنل، هر یک از آن
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ررک ی نی  ربازره ری نراینل و هیچ جبهه رت ل  فاعی برای جلوگیری از حرکوت  ولوت ت وکی  نولا ه انول.      

طی رصوبه قانونی آیین بو ایی را به صورت  یون رسوری ررلکوت  رآور ه بوو ، لکون       1911 ولت برره  ر 

 ا اعالم  ادت.؛ ولیکن رسلرانان از این آزا ی بهره ای نبر ه انل.بعلها قانون ر بور را لاو و آزا ی رذاهم ر

نراریان ریانرار  ر چهارچو  ربارزه ای گستر ه علیه رسولرانان آنهوا را بوا قسواوت و بوی رحروی بوه سووی         

 ر گ اردی از جنایات هولناک چکره پودوان برروه   «سانلی تایر »ررزهای بنرال ش ری راننل. ن ریه انرلیسی

ن ان ری کنل. نراریان رر م رسلران را رور  ضر  و دتم قرار  ا ه، زنان را  ر جلو چ وم  یروران   ای خاطر 

رور  تجاوز قرار ری  هنل، رر ان را رصولو  و بوه قتو  روی رسواننل. هور روز رسولرانان فوراری زیوا ی بوا           

ه ار وگاه هوای رورزی   سرگذدتی هولناک و  استان های تکان  هنله ای از ف ارهای نراریان برره ای خو  را ب

که غذا به انلازه کافی یافت نری دو  و انواع بیراری ها رواج  ار  ری رساننل. بر اسا  این گو ارش نراریوان   

قصل  ارنل بو ایی ها را به ایالت آراکان  ر غر  برره که رسلرانان ن وین بوو ه است،گسوی   ارنل.)رفضولی،     

 ، تلخیصی از ک  کتا (1819

 عوامل و آثار نسل كشي مبحث دوم: اهداف،

بلیهی است ررتکبین هر یک از جرایم  اخلی و بین الرللی از ارتکا  جرم رور  نرر خوو  هولف یوا هولف     

هایی را  نبال ری کننل و از سوی  یرر عار  یا عوارلی روجم ری دو  تا یک فر   سوت بوه ارتکوا  جورم     

ری دونل تا آثاری بور جوای برانول و جنایوت     ب نل. هرچنین واضح است که هر یک از جرایم ارتکابی روجم 

نس  ک ی نی  از این قاعله رستثنی نبو ه و ررتکبین نس  ک ی برای  ستیابی به اهلافی این جنایت را ررتکم 

ری دونل؛ ضرن آن که عوار  رتعل ی روجم ارتکا  نس  ک ی دله و آثاری رختلو  و ویرانروری از ایون    

 جرم برجای ری رانل.

وجو  قصل خاص یا به عبارت ص یح تر انری ه و  اعی ررتکبوان  ر نوابو ی تروام یوا     شي: اهداف نسل ك-1

بخ ی از گروهی خاص، ر خص کننله جایراه نس  ک ی نسبت به  یرر جنایات روی بادول. اصووالً انریو ه     

ررتکبان  ر ت قق جرم بی تاثیر است، به ج  آن که  ر ر لو ه تخفیو  یوا ت ولیل رجوازات و نوه  ر اصو        

سؤولیت رل وظ نرر قرار گیر ؛ لیکن جنایاتی رث  نس  ک ی به  لی  راهیت ویاه خو  اساساً بر رلار انریو ه  ر

خاص به رنصه ظهور رسیله تا ررز ظری  خو  را از سایر جرایم به ویاه جنایات علیه ب ریت نرایوان سواز .   

 یوان بایل به قصل خاص یا به عبوارتی   بنابراین  ر نس  ک ی اعرال احصاء دله  ر بنلهای پنج گانه اساسناره

، 1891بهتر به انری ه نابو ی ترام یا بخ ی از یک گروه رلی، قوری، ناا ی یا رذهبی انجام دله بادل )دوریفی، 

( با توجه به آنچه که بیان گر یل هلف اصلی از ارتکا  نس  ک ی نابو ی ترام یا بخ ی از یک گوروه  81ص

نس  ک ی قربانیان خو  را به این  لی  که به یکی از گروه های علق  ارنول   خاص ری بادل و ررتکبین جنایت

انتخا  ری کننل و نابو ی هره آنها یا بخ ی از آنها هلف اصلی ررتکبین جنایت نس  ک ی ری بادل؛ بنابراین 

جنایت  انری ه نابو  نرو ن و از بین بر ن یک گروه به صورت کار  یا بخ ی از آن گروه هلف غایی ررتکبین

نس  ک ی ری بادل؛ هرچنل که یکی از پیچیلگی های نس  ک ی هرین احراز انری ه نابو ی گوروه اسوت کوه    
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اگر غیر ررکن نبادل بی تر یل غارض و ر ک  بو ه و هرین ضابطه،  سوتاوی ی بوه  سوت جانیوان بوه ویواه       

( 82ین جرم رهایی یابنل.) هروان، ص  ولترر ان و صاحبان قلرت  ا ه است تا با اهرم سا ه انرار، از اتهام به ا

ارا صرف نرر از این که  ر تراری نس  ک ی های طول تاریخ ب ریت نابو ی تروام یوا بخ وی از یوک گوروه      

خاص هلف نهایی و ر ترک هره ررتکبین جنایت نس  ک ی بو ه است، برای هر یک از جنایوت هوای نسو     

صوص به آن را نام بر  که برخی از آن ها به درح ک ی رخ  ا ه  ر سرزرین های رختل  ری توان اهلاف رخ

 زیر است:

 ر  یوان بین الرللی  ا گستری برای جنایت نس  ک ی کوه  ر   الف( نسل كشي برای تشکیل كشور مستقل: 

علیه گروه های غیر صر  رخ  ا ، این گونه اظهار نرر دول کوه    1995تا  1991سرزرین بوسنی بین سال های 

بوسنی بو ه است و حتی اعالم دل که رلارک -الش برای ت کی  ک ور رستق  صر هلف  ولت صربستان ت

( صورف نرور از اثبوات یوا     82ارائه دله  ولت بوسنی تکافوی الزم برای اثبات نس  ک ی را نلار .)هران،ص 

علم اثبات جرم نس  ک ی  ر  یوان بین الرللی  ا گستری، بایل گفت انسان هوای زیوا ی بوا ایون هولف کوه       

کبین خ ونت ها و ک تارهای سرزرین یا دله به  نبال تاسیس ک وری رستق  بو نول قربوانی ایون هولف     ررت

 دوم قرار گرفته و از اولین حق ب ری خو  یعنی حق حیات ر روم دله و جان خو  را از  ست  ا نل.      

م آن  ارای تنووع  :  ر سرزرین هایی کوه رور   ب(پاک سازی قومي ناظر به پاک سازی ملي، مذهبي یا نژادی

قوریت، رلیت، رذهم یا ناا  ری بادل، این تفاوت ها ری توانل به عنووان عوارلی بادول بورای ایجوا  تفرقوه و       

اختالف بین اقوام و چنانچه اقوام رختل  و رر م با رذاهم و ناا  و رلیت رتنوع نتواننل بوا رسوالرت  ر کنوار    

ننراینل، بلیهی است که با وجو  دورایط و عوارو  الزم از    یکلیرر زنلگی نراینل و اختالفات رذکور را ت ر 

جرله سیاست های  ولت یا گروه حاکم، گروه یا گروه هایی سعی خواهنل نرو  تا گروه قوری، رلی، ناا ی یوا  

رذهبی رقیم و رقاب  را از عرصه رقابت یا زنلگی  ور نراینل و برای رسیلن به این هلف یعنوی پواک سوازی    

ر اقلاری خواهنل ز  و برای نی  به هلف خو  از هیچ عر  فجیعی حتی نابو ی ترام افرا  آن قوری  ست به ه

گروه خاص قوری، رلی، ناا ی یا رذهبی  ریو نخواهنل نرو . بنابراین یکی از اهلاف نس  ک ی را روی تووان   

ش بسیار رهم و پاک سازی یک گروه خاص توسط یک گروه  یرر عنوان کر  و  ر این پاک سازی ها نبایل نق

یرر   ننلرا ونست که با بیرا آنین سیاست ا لعراا ازلتها  و فهلپررنووه  ولووت هووا را نا یووله گرفووت.  

 ازرناطقی  از راقلیت ا یهاوهق  گرانل یا حلزیکلست بسا ورتجانس  ریست ک واررکن  نجا که آها تا وهگر

کثریت ا مقو ایبر  یقتصاا وست یا رنافع سیاسی ا ر ارسنتی برخو ویخی رتا ارزش ازنراینل که  اجخرا رک و

 ( 99، ص 1895روستایی و آرش پور، .) ار بر رحاکم  و

بر خالف برخی از نرریه ها که صرفاً یک عار  را برای ارتکا  جرم رعرفی نرو ه و به  نسل كشي: عوامل-2

صورت تک بعلی به روضوع نراه ری کننل، بایل گفت برای به وقووع پیوسوتن یوک جورم عوارو  رختلو  و       

رتعل ی نقش ایفا ری کننل که جرم نس  ک ی هم هرچون سایر جرایم به علت وجو  عوار  رتعل  بوه وقووع   

 ری پیونل  که به برخی از آن ها اداره ری دو :  
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یکی از عوارلی که روجم ری دو  تا بذر نفاق  ر بین رر م یوک سورزرین کادوته و  ر سوال      الف( استعمار:

های آینله تبلی  به یک نهال قلرترنل کینه و تعصم دو ، روضوع استعرار ک وورهای جهوان سووم از سووی     

دل. استعرارگران برای این که به اهلاف خو  از استعرار سایر سرزرین هوا  ک ورهای به اصطالح رترلن ری با

و رر م آن ها  ست یابنل، اقلام به ایجا  تفرقه  ر بین رر م سرزرین رور  استعرار نرو ه و با طرح روضوعاتی 

ی علیه هرچون رلیت، قوریت، ناا ، خون، رنه یا رذهم، نفرت و کینه و تعصم کورکورانه را  ر اذهان گروه

گروه  یرر ایجا  ری نراینل و فرصت و درایط بروز این تفکرات را نی  به وجو  ری آورنول. دورایطی کوه  ر    

بی تر اوقات تبلی  به یک ریلان رنازعه برای رر م یک سرزرین دله و رر ری کوه سوالها  رکنوار یکولیرر بوا      

ک تار  سته جرعی دله و ررکن اسوت  آرارش زنلگی کر ه بو نل ناخواسته وار  عرصه خ ونت، قت  و حتی 

یکی از فجیع ترین جنایات انسانی یعنی جنایت نس  ک ی را به نام خو  ثبوت نراینول؛ هرچوون نسو  ک وی      

روانلا که  ر پی استعرار آن ک ور از سوی آلران ها و سپس بلایکی ها، تفرقه بوین قووم هوتوو و توتسوی بوه      

استعراری خو  ایجا  دل و به  نبوال اتفاقوات خاصوی کوه بوه       وسیله استعرارگران برای  ست یابی به اهلاف

 وجو  آرل بهانه ای دل برای این که یکی از نس  ک ی های وح تناک تاریخ  ر آن سرزرین ثبت گر  .

تبعیض تنفر آفرین است و ک تار جرعی بالقوه ابتلا  ر تفکر تبعیض : ب( نگرش به خود و دیگری و تبعیض

یر خو  به وجو  ری آیل و  ر  نیای ارروز بالفع  ری دو . زروانی کوه تووهم برتوری و     آری  و تنفر نسبت به غ

کینه و نفرت  ر ذهن جارعه ایجا  دو  نس  ک ی ری توانل یکی از نتوایج ایون وضوعیت بادول و زروانی کوه       

تلرهوا  برتری جویی و کینه و نفرت و تبعیض از جارعه رخت بربنل ،  ر آن روز فریا   ستور ک تار جرعوی هی 

و  ر واقع گروه خوو  کوه    "خو "( نوع نررش به 188و121 اوطلم اجرا نخواهل  ادت.)ر اسم، هران، ص

را غیر خو ی و بیرانه تلقی ری نرایل،  ر فهوم اعروال طر هوا، ت وریم هوا و  ر رقیوا  دولیلتر،         " یرری"

 ر ذهن انسان  "آن ها -را "راز اهریت زیا ی برخور ار است. پایه های تفک "آن ها"ارتکا  فجایع نسبت به 

 "روا " ار است و زرانی که ررزهای گروهی ر خص دوله و تثبیوت گور  ، انسوان ترایو   ار  کوه بوه         ری ه

را کوه  ارای حولاق  وجوه     "آن هوا "عالقرنل بادل زیرا  ارای دباهت و خوی اونلی گروهوی روی بادونل و    

یتی تلریجی  ار  که گروه خو  را برتر از هره  یرران ادتراک هستنل، بیرانه و  درن قلرلا  نرایل. انسان قابل

 ر قضیه ریانرار نیو  بو ائیوان، رسولرانان را غیور خوو ی و       (58،ص1895تلقی نرایل.) گ  خنلان و هرکاران،

بیرانه ری  اننل و به علت علم ادتراکات  ینی  ست به ک تار آنان ز ه و با بولترین دوک  ررکون انوان را از     

خو  بیرون کر ه و خانه های ان را آتش ز ه و آنانی را که نری ک نل رجبور ری کننل توا ت وت   خانه و کادانه 

درایط بسیار سخت از ک ور ریانرار خارج دونل و درایط طاقت فرسای اخراج اجباری را بور آن هوا ت ریو     

خ ونت ها از سووی   ری نراینل. البته بایل سیاست های تبعیض آری   ولت ریانرار را عار  اساسی برای اعرال

 بو ائیان افراطی علیه رسلرانان ریانرار ذکر کر . 

 رسولرانان،  رختلو  از جرلوه   رلارای بوین روذاهم و ا یوان    ر سال های گذدته هراهنری و : ج(سلفي گری

گ ارش های رنت وره   . نتایجرسی یان و بو اییان  ر جنو  درق آسیا رور  تهلیل سلفی گری قرار گرفته است

این خطرات و تهلیلات نادی از گسترش ادکالی از فرقه گرایوی غیرانعطواف پوذیر از     این  ار  که حکایت از
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است که رور  حرایت برخی ک ورهای عربی حوزه خلیج فار  به ویاه عربستان سعو ی  'سلفی گری'جرله 

 اللت بر این رار  ار ، که رقر اصلی آن  ر آرریکا ق 'اوزی'نتایج این گ ارش رنت ر دله  ر تارنرای  .قرار  ار 

پیلایش گروه های تابع گروه تروریستی  اعش  ر فیلیپین به اف ایش تاثیر ایون نووع از اسوالم     روضوع  ار  که

اداره  ار  که  ر ک ورهای جنو  درق آسیا راننل، انلون ی، رال ی، ریانرار و حتی کاربوج نی  قاب  ر واهله  

روی تووان   ان اکنون خو  را هلف این نوع سلفی گوری روی بیننول،    اقلیت ها و حتی رسلران ت. ضرن آن کهاس

ادکال فرقه گرایی رذهبی از نرر تاریخی  ر این بخش از آسیا جایرواهی نلادوته، اروا اکنوون از طریوق       گفت

این درایط باعث تفرقه بی وتر  ر جواروع روی     و بور  های ت صیلی و کرک های رالی  ر حال ترویج است

ارش عربستان سعو ی به طور رستقیم تارین رالی این حرکت ها را با انجوام اقولاراتی از   این گ . براسا  دو 

این اقولارات  و  قبی  ساخت رسجل، حرایت از واعران، ارائه بورسیه و انجام فعالیت های تبلیای بر عهله  ار 

. ر لی دله استباعث علم ت ر  رذهبی اقلیت ها، بکارگیری قوانین سخت و فرسایش سنت های رسلرانان 

سلفی گری به طور عرله از طریق افرا  فقیر ک ورهای جنو  درق آسیا که  ر عربستان ت صی  روی کننول و   

نرورش فرقوه   'براین اسا  این افرا  با خو  یک  .بعل از ت صی  به ک ور خو  باز ری گر نل، ت لیل ری دو 

اقلارات و رفتارهای افراطی برخوی از رسولرانان   . دو  'اضر الل جارعه'وار  ری کننل که ری توانل باعث  'ای

تنلروی ریانرار  ر گذدته  ر به وجو  آرلن وضعیت فعلی رسلرانان این ک ور بی تاثیر نبو ه است؛ رفتارهای 

 ر  گو ارش ایرنوا  افراطی که هرگ  رور  تاییل  ین اسالم نا  ر رلی)ص( نبو ه، بلکه رذروم نی  ری بادول. ) 

  ( 'فری رال ی تو ی'به نق  از تارنرای ذر راه نو  و دش تاریخ بیست و پنجم آ

: یکی از عوارلی که روجم ری دو  تا  ر یک سورزرین گروهوی اقولام بوه     د(عدم بازخواست ملي یا جهاني

و  رجوارع حقووق ب وری   رراجع نرارتی رلی یوا   سکوتارتکا  نس  ک ی علیه  یرر افرا  آن جارعه نراینل، 

نراری که افرا  و گروه ها اطرینان  ادته بادنل و یوا حولاق  احتروال بلهنول کوه بوا       ه سایر ک ورها ری بادل.

ارتکا   جرایم رور  بازخواست رراجع نرارتی  ر  اخ  ک ور خو  یا رراجع نرارتی و رجوارع بوین الرللوی    

ا  جرم قرار نخواهنل گرفت و یا  ر صورت تعقیم جلیتی  ر کار نخواهل بو ، با خیالی آسو ه  ست به ارتک

رور  نرر خو  خواهنل ز  و  ر قضیه ریانرار نی  ررتکبین جنایت نس  ک وی علیوه رسولرانان نوه تنهوا روور        

رواخذه رراجع قانونی رلی قرار نررفته بلکه از حرایت نی  برخوور ار بوو ه و سوکوت رجوارع بوین الرللوی و       

 وی آسوان نروو ه اسوت و بسویاری از      سازران های رلافع حقوق ب ر نی  کار را برای ررتکبین جنایت نس  ک

ک ورهای رلعی حقوق ب ر  هم  ر قضیه این ک ور هیچ گونه اقلاری را انجام نلا ه انل و بو ائیان افراطی بوه  

 اقلارات   رن انه خو  ا اره ری  هنل. 

 : جنایت نس  ک ی هرچون ترام پلیله های رجررانه آثاری را از خو  بر جای روی گوذار   آثار نسل كشي-8

که ررکن است جبران ناپذیر بادل و ری توان گفت برخی یا هره عواقم و آثار بر جای رانله از ایون جنایوت   

فجیع هرگ  ز و ه نری دو  و صرف نرر از این که قربانیان جرم که بر اثر ارتکا  این جرم حیات خوو  را از  

رفته قربانی غیور ررکون روی بادول،       ست  ا ه و قرعاً جبران این فاجعه  ر ناک و برگر انلن حیات از  ست
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وقوع نس  ک ی برای خانوا ه قربانیان و بلکه برای جارعه ربتال به آن آثار بسیار رهری را  ر پی خواهل  ادت 

 که به برخی از آنها اداره ری دو :  

 دأن، حیثیت و کرارت انسان ها از جرله رفاهیم بنیا ین حقوق ب ور روی  الف(مخدوش شدن كرامت انساني: 

بادل و هره انسان ها از این جهت با یکلیرر رساوی هستنل. انسان  ر  یلگاه رکاتم الهی به ویاه  یون ربوین   

اسالم روجو ی دری ، با ارزش و  ارای کرارت ذاتی و فطری است. خلاونل انسان را جان ین خو   ر زرین 

ل. گفته دل  ر هر کلام از ا یان به کراروت  قرار ا ه است و فردتران را ارر نرو ه تا  ر برابر انسان سجله نراین

انسان و سعا ت او به عنوان هلف اصلی نرریسته دله اسوت و تعوالیم و  سوتوراتی  ر روور  دوأن انسوان و       

رن لت و جایراه او وجو   ار . هلف اصلی و غایی هره ا یان، گراری  ادتن کرارت انسانی و سعا ت اوست. 

ت انسانی رخلوش ری دو  و آنان که به حلی از سبعیت ری رسنل کوه بوا   با به وقوع پیوستن نس  ک ی کرار

انری ه یا اهلاف رختل   ست به ارتکا  یک جنایت  ه تناک و بسیار فجیع ب ننل قرعاً هویچ ارزدوی بورای    

کرارت انسان ها قائ  نبو ه و با اقلارات غیر انسانی خو  روجم خلده  اردلن و حتی باعوث از بوین رفوتن    

 نسانی قربانیان جرم و خانوا ه آنان ری دونل.کرارت ا

حقوق ب ر هر ا  با پیلایش انسان بو ه و با او به وجو  آرله اسوت. بوا سویر    ب( مخدوش شدن حقوق بشر: 

 ر ا بیات، عرفان، عقایل و رذاهم رختل  ری بینیم که  عوت به برابری، برا ری و نوعلوستی یکی از اصوول  

فهوم حقوق ب ر کهنسال تر از آن است که بتووان آن را بوه ترولن یوا  وره خاصوی      اولیه آن انلی ه ها است. ر

( ایون  ر  91رنتسم کر . هره رذاهم و هره کتم ب رگ حکرت و ا   از آن  م ز ه انل.) پروین، هران، ص

حالی است که با ارتکا  جنایت نس  ک ی آن چه که به عنوان حقوق رسلم ب ری از آن یا  دله و هره آحا  

ارعه ب ری و تراری رجارع و سازران های بین الرللی رهر تاییل بر آن ز ه انل، رور  خلده قرار گرفته و بوه  ج

نابو ی ری گرایل. حق حیات که از حقوق اولیه ب ر ری بادل از سووی رورتکبین جنایوت نسو  ک وی نا یوله       

لین و طبیعی تورین حقووق خوو     گرفته دله و آنان برای رسیلن به رقاصل خو  گروه های رور  هلف را از او

ر روم ری نراینل و بسیاری از انسان ها را به رسلخ بر ه و جان ان را ری گیرنل. بنابراین یکی از آثار ویرانرور  

 و جبران ناپذیر نس  ک ی رخلوش دلن و  ر برخی روار  نابو ی کار  حقوق ب ر است.

 نگاهي به قضیه میانمار-9

خواهنول و بوه هروین  لیو  جوانوان و بوه خصووص         سلرانان را  ر ریان خو  نریر ریانرار های افراطی یائبو 

، خانه به زنان رسلران تجاوز ری کننل ،ت صی  کر ه های رسلران را  ستریر کر ه و به نقطه نارعلوری ری برنل

های آنان را آتش ز ه و با ت ری  درایط بسیار سخت رسلرانان را اجبار به خروج از اقارتراه خو  ری نراینول.  

این ها بخ ی از جنایات بو یست های افراطی علیه رسلرانان روی بادول و  ولوت ریانروار هوم بوا اسوتفا ه از        

بی  ر ک ور بسته و سیاست های خو  علیوه  سکوت رجارع بین الرللی و سایر ک ورها چ م بر جنایات ارتکا

رسلرانان را ا اره ری  هل. اخراج اجباری گروه رسلرانان از ریانرار و ک وتار تعولا  زیوا ی از آنوان رصوا یق      

اساسناره  یوان کیفری بین الرللوی رنطبوق روی بادول و      1رفتارهایی است که با رفتارهای احصاء دله  ر را ه 
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عنوان نس  ک ی عصر حاضر نام بر .جنایاتی که کرارت انسانی رسلرانان را نابو  کر ه، بایل از این اقلارات به 

آنان را از اولین حقوق ب ری خو  ر روم ری نرایل و کارگر انان این سوناریوی وح وتناک هولفی جو  پواک      

 ر ریانروار  سازی قوری رسلرانان نلارنل؛ هلف و انری ه ای که از طریق رفتارهای ررتکبین جنایوات ارتکوابی   

 ری توان آن را احراز نرو .   

 مبحث سوم: پیشگیری

از نرر علری به هرگونه فعالیت سیاست جنایی که هلف ان صاری یا ج ئی آن ر لو  سواختن ارکوان پویش    

آرل رجروعه اعرال جنایی از راه ناررکن ساختن،  دوار کر ن یا کاهش وقوع آن بادل، پی وریری گفتوه روی    

را پی ریری ناریول یوا   (  ر تعری  روسع پی ریری ری توان جلوگیری از وقوع ب ه 119،ص 1899دو .)آکّار، 

هرآنچه که علیه جرم بو ه و آن را کاهش  هل؛ به عبارت  یرر هر اقلاری که نتیجوه آن روجوم کواهش نورخ     

پی ریری از وقوع جرم بهتر از برخوور ،  سوتریری و   ب هکاری گر   پی ریری ناریله ری دو . این رطلم که 

بادل به یک ارر بلیهی تبلی  دله اسوت. پی وریری    و ه ینه پی ریری بسیار کرتر از رقابله ری رجازات است

و پی وریری   از جرم انواعی  ار  که دار  پی ریری اجتراعی، پی ریری وضعی و پی ریری کیفری روی دوو   

 .رعرفی نرو  یکی از تاثیرگذارترین جنبه های پی ریری از جرم را بایل اجتراعی

که  ر  هه های گذدوته انجوام دول پی ونها  انتصوا        برای جلوگیری از تکرار ک تار جرعی یکی از اقلاراتی

ر اور و تأسیس کریته جلوگیری از ک تار جرعی بو . کوفی عنان  بیر ک  سوازران رلو  رتّ ول  ر کنفورانس     

تأسویس کریتوه جلووگیری از ک وتار جرعوی  ر       2119ژانویوه   21جلوگیری از ک تار جرعی  ر اسوتکهلم  ر  

الم  ادت یک رخبر رخصوص برای جلوگیری از ک تار جرعوی تعیوین دوو     سازران رل  را پی نها  کر  و اع

تا روار  نقض حقوق ب ر به طور جرعی و سیستراتیک را که تهلیل کننله صلح و ارنیوت بوین الرللوی اسوت     

 1999 ر  هرین سالرر  ک تار جرعی  2119آوری   1رستقیراً به دورای ارنیت گ ارش  هل. وی هرچنین  ر 

به 122انتصا  ر اور رخصوص  ر ارر جلوگیری از ک تار جرعی اطالع  ا .)ر اسم، هران ص   ر روانلا از

 ( UN GENOCIDE COMMITTEEنق  از سایت 

 پیشگیری اجتماعي-1

ط  ر زرینوه  تبنها هوای رور   بوین ایجا  هراهنری  آنهلف پی ریری اجتراعی فر ر ور و رجرم ر ور بو ه و  

است. عوار  اجتراعی جرم ری توانل دار  نابرابری  ر بهره رنلی از فرصت ها رقابله با عوار  اجتراعی جرم 

و ... بادل. پی ریری از جرم و توسعه فرهنه پی ریری ر ارکتی و جلم ر ارکت های رر م برای  و ارکانات

بوه  هرگاه از طریق خنثی سازی عوار  جورم زا   سررایه گذاری نی   ر رقوله پی ریری اجتراعی جای ری گیر .

 نبال جلوگیری از وقوع جرم بادیم با پی ریری اجتراعی جارعه رلار روبرو هستیم و هرگاه  ر رسیر زنولگی  

فر  با ر اهله اولین رراهر ب هکاری رلاخله زو ر   ادته بادیم  ر این صورت با پی ریری اجتراعی ردول  

کارکر هوای خواص خوو  را  ادوته و     رلار رواجه خواهیم بو . به هرحال هر یک از انواع پی ریری اجتراعی 

ررکن است با رعایبی هم هرراه بادنل.  ر قضیه ریانرار  و  ر حال حاضر پی ریری اجتراعی نری توانل پاسخ 
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الزم و به روقع را  ادته بادل زیرا یکی از ویاگی های این نوع پی ریری زران بر بو ن آن است و نتایج روور   

ن زیا ی ری بادل. البته بوا انجوام اقولارات پی وریرانه اجترواعی روی تووان از        نرر از این پی ریری نیازرنل زرا

 جنایات آینله علیه رسلرانان جلوگیری نرو .

 پیشگیری وضعي-2

 ر این نوع از پی ریری ری توانیم با باال بور ن ه ینوه هوای ارتکوا  جورم از سوو  حاصوله آن کوم کور ه و          

 ر تعری  پی ریری وضعی ری تووان گفوت ایجوا  تاییورات  ر     ب هکاران را از ارتکا  جرم رنصرف سازیم. 

اوضاع و احوال خاصی که انسان رتعارف ررکن است  ر آن ررتکم جرم دو  یوا تولبیری کوه فرصوت هوا و      

رناسبت های ارتکا  جرم را کاهش ری  هل. جاذبه ز ایی از سیب  جرم، باالبر ن ه ینه، سخت کر ن ارتکا  

جرله روش های این نوع از پی ریری ری بادل. برای این که بتووان از ایون نووع     جرم و خطرناک کر ن آن از

پی ریری  ر قضیه ریانرار استفا ه نرو  بایل روش ها و فراینلها و رصوا یق رفتارهوای پی وریرانه وضوعی از     

کاسته دوو .  بوا   سوی رسلرانان ریانرار به ررحله اجرا  رآیل به این اریل که از ری ان جنایات ارتکابی بو ائیان 

توجه به سیاست های  ولت این ک ور به نرر ری رسل نری توان انترار اقلارات رربوط به پی ریری وضعی را 

 از سوی  ولت ریانرار توقع  ادت.

 پیشگیری كیفری-8

چنانچه اقلاراتی که  ر راستای پی ریری اجتراعی و پی ریری وضعی انجام دله روفق ن و  تا از وقوع جورم  

یری نرایل و فر  ررتکم جرم دو   ر این صورت جارعه ناگ یر از رجازات نرو ن رجرم خواهل بو  که جلوگ

این رجازات به طور غیر رسری یا رسری انجام خواهل دل و رجازات های غیر رسری از طریق واکونش هوای   

ولیکن رجوازات   خو  به خو ی  ر گروه های نخستین انجام ری دو  و ری توانل به دک  های رختل  بادل؛

رسری از طریق  ستراه های رجاز  ر سطح نرام اجتراعی انجام ری دو . رجازات های رسری روی توانول بوه    

ادکال رختل  بادل از جرله حبس کر ن، دوالق ز ن، جو ای نقولی، اعولام و... و هرچوه ریو ان ایون نووع         

اعی و بروز ان راف و آسیم اجتراعی رجازات ها بی تر بادل ن ان از علم روفقیت رکانیسنم های کنترل اجتر

( با توجه به این که  ولت ریانرار هیچ گونه اقلام قضایی علیوه رورتکبین   111 ر جارعه  ار .)آکّار، هران، ص 

جنایات ارتکابی علیه رسلرانان انجام نری  هل؛ بلکه خو  نی  به طرق رختل  از این جنایات حرایت ری کنول  

یوان کیفری بین الرللی صالحیت رسیلگی بوه جنایوت نسو  ک وی را  ار ؛ لوذا      و از سوی  یرر از آنجا که  

انجام پی ریری کیفری صرفاً از سوی این نها  بین الرللی انترار ری رو  که بوا ت وکی  پرونوله علیوه عوارالن      

ه بور ه و  جنایات ارتکابی  ر ریانرار از ساز و کار و ظرفیت های قانونی پیش بینی دله  ر اساسناره  یوان بهر

 با رجازات ررتکبین جنایات علیه رسلرانان از ارتکا  نس  ک ی و ا اره آن پی ریری نرایل.

 اقدامات بین المللي در قضیه میانمار-9

 که  نرو تصویم رریانرا ر  ب ر قحقو ضعیتو علیه ایقطعناره 2118رجرع عرووری سوازران رلو   ر سوال    

 و ییز انس  زاترجاو  رنع ننسیواکنو جرلهاز لرللیابین یهاننسیواکنواز  ا یتعل به ر آن  ربا لیناو ایبر
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 ر  ب ر قحقو سیستراتیک نقضاز  ربا لیناو ایبر رر بو قطعناره . بو هدل رهداا 1999 نوژ یهاننسیواکنو

  یرتعل یقطعنارهها رل  نرازسا عروری رجرع ن،تاکنو 1991لسااز  ،قع روا . کر نیانرر ازبرا رریانرا رک و

 رریانرا رک و ر  ب ر قحقو عضاو از او  هکر  رصا رسل انه یهایگیرو  ر نکا کو ن،غیرنراریا صخصو ر 

 قحقو هیاو اندررارگ  که ستا هه  ( چنلین 91، ص1895روستایی و آرش پوور،  ست.)ا  هنرو نیانرر ازبرا

 سراسر ر  ریجباا جابجایی مدو هپلیل وزبر بر هراهنه ربهطو رل  نرازسا عروری رجرعو  رریانرا ر  ب ر

 گ تزبا ایبررا  یطادرو  یابلرا  ر عضااو خارتو نلاستهاخو رریانرا لتاز  و راًرکر و  هکر تأکیل برره کخا

از  لرللیابین یجارعه که ستآن ا حقیقت؛ لووووووووویکن کنل همافر نگاآوار کار و   رجل ارستقرا وطلبانه  او

  هنرو   اریخو ستا هت ری دل هینریارو  مرر بر خیرا یههها  لطو ر  که ستریو  ظلم نناریل ییز انس 

 59)هران، ص.ستا هیل گر هینریارو نرسلرانا علیه رریانرا لت و رخ ونتبا ترااقلا رها ا روجم ررا ینو ا

سکوت ررگبار رجارع جهانی و ک ورهای غربوی روجوم دوله توا رسولرانان ریانروار ضورن        ( بنابراین  18و 

 .وضعیت ررکن، قربانی نس  ک ی و خ ونت های قوری و روذهبی  ر ایون ک وور دوونل    زنلگی  ر بلترین 

تنها به ایالت غربوی راخوین ر ولو  دوله بوو ،  ر سرتاسور ک وور ریانروار          قبالًخ ونت علیه رسلرانان، که 

ای که به رعنو  "9 1 9"ها، که برخی با جنبش نراری  های رهاجم خ ررینی از بو ایی گسترش یافته است. گروه

رختلو    است  ر ارتباطنل،  ر دوهرهای « گانه رهبانیت های نه گانه بو ا، دش راه بو ا و ویاگی های نه ویاگی»

هوای رووا     بسیاری از رسلرانان جرأت رفتن به رسجل، وار  دولن بوه فرودوراه   ل. ان ور دله به رسلرانان حرله

سوال  چنول  های وان را نلارنول.  ر    و راوازه  هوا  غذایی رسلرانان یا ن ان  ا ن رسلران بو ن ان خارج از خانوه 

ضوع   ولوت ررکو ی ریانروار ایون       .انول  رسلران آواره و ه اران رسلران  یرر نی  ک ته دله انگذدته، ه ار

قلرت را به اقوام و قبای  تنلروی این ک ور  ا ه است تا اقلارات وح یانه و خ ونت باری را بر ضل اقلیوت  

ناهراه های اضطراری برای رسلرانان روهینریا اکنون تبلی  به رکانی  ائری برای ایجا  پ. ن اعرال کننلنارسلرا

رسلرانان اجازه خروج از این ار وگاه هوا و پناهرواه هوا را     .آنان دله و این رکان ها دبیه به زنلان دله است

ش های روجو  و بر اسا  گ ار .نلارنل. خ م و نررانی رسلرانان  ر این ار وگاه ها به اوج خو  رسیله است

رور  تاییل رسانه های غربی، رسلرانان ریکتیال به فجیع ترین وجه ررکن قربانی خ ونت های بو اییان افراطی 

سکوت ک ورهای رسلران  ر کنار ک ورهای غربی و رجارع حقوق ب ری علت ا اره یافتن ک تار و   دله انل

  ر تاریخ بیست و د م ار یبه ت نو  و  و(نیوز گ ارش ر رق  انسته دله است. )رسلرانان این ک ور 
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 نتیجه گیری

به  نبال نس  ک ی های فجیعی که  ر قرن های اخیر به وقوع پیوست و صلح و ارنیوت جارعوه جهوانی را بوا     

رخاطره هرراه نرو ، جرم انراری آن  ر سطح بین الرللی رطرح و النهایه جنایت نس  ک ی به عنووان یکوی از   

صالحیت  یوان کیفری بین الرللی وار  و برای عارالن آن رجوازات تعیوین گر یول. بورای بوه       جرایم  اخ   ر

وقوع پیوستن این جنایت عوار  رتعل  و رختلفی  خالت  ار  و هرچون سایر جرایم آثار رتعل ی را از خوو   

اسوا  اساسوناره   بر جای ری گذار  که برخی از آثار آن هرگ  قاب  جبران نخواهل بو .  ر جرم نس  ک وی بر 

آن از سوی ررتکم یا ررتکبین بوا   1 یوان کیفری بین الرللی بایل یکی از اعرال پنج گانه احصاء دله  ر را ه 

قصل نابو ی ترام یا بخ ی از یک گروه رلی، قوری، ناا ی یا رذهبی از حیوث هروین عنواوین ارتکوا  یافتوه      

بسیار زیا  ری بادل و با علم احراز قصل نابو ی تروام  بادل و احراز این ارر)عنصر رعنوی جرم(  ارای اهریت 

یا بخ ی از یکی از گروه های رذکور جرم نس  ک ی اثبات نخواهل دل. ک وور ریانروار یکوی از ک وورهایی     

است که  ر  هه های اخیر  ستخوش رنازعات  اخلی ریان رسلرانان و بو ائیان تنلرو دله و  ولت این ک ور 

ات فجیع بو ائیان جلوگیری نری نرایل؛ بلکوه سیاسوت خوو  را بور ربنوای اخوراج اجبواری        نی  نه تنها از اقلار

رسلرانان از ک ور قرار  ا ه و به نوعی از پاک سازی قوری رسلرانان توسط گروه های افراطی بو ائی حرایوت  

 ر ایون  ری کنل و رجارع بین الرللی و ک ورهای به اصطالح رلافع حقووق ب ور نیو  توا کنوون اقولام جولی        

خصوص انجام نلا ه انل و سازران رل  به صلور چنل قطعناره بسونله نروو ه اسوت؛ ایون  رحوالی اسوت کوه        

 ل،حاه اران رسلران روهینریا آواره و تعلا  بی راری نی  به طرز فجیعی جان خو  را از  ست  ا ه انل. به هر 

  ار ، هعهل بهرا  جهانی صلحاز  حرایت یهبررررجعوی کوه وظیفوه     انبهعنو ،رت ل رل  نرازسا ست تااریول ا 

 جارعه هیاهرر باو  اقوولام نرایوول هینریارو نرسلرانااز  حرایت لقبا ر   خو ریر و نقش نسووبت بووه ایفووای

بوووور اسووووا   آن  عارلین زاترجاو  رریانرا نرسلرانا علیه ییز ا نس   تکااز ار یجلوگیر جهت لرللیابین

 .نرایل امقلا یکیفر لرل ابین قحقو ظرفیت های
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