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Abstract: 

 The call for justice has often been at odds with formal efforts for peace. The purpose 

of transitional justice is based on guarantee of justice and peace at the same time, in 

some cases the avoidance of criminal prosecution or punishment in form of amnesty 

is necessary for peaceful transfer to take place. The purpose of this article is to 

investigate amnesty and impunity and its relationship with transitional justice using 

library method and filing tools. Amnesty is a paradoxical component of transitional 

justice mechanisms which some offenders are pardoned and not punished by the 

government. Amnesty violates the rights of victims to reparation and is inconsistent 

with the purposes of international law to punish perpetrators of serious human rights 

crimes. It creates perception that committing serious crimes can go unpunished. 
Perpetrators of human rights violations think they can escape punishment with 

amnesty. Amnesty for perpetrators may increase fear, instability and insecurity in 

society, so in order to counter impunity, human rights activists have condemned the 

use of amnesty as a tool for transitional justice. 

Keywords: Transitional Justice, Amnesty, Impunity, International Criminal Court, 

Peace and Justice. 
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 یانتقال عدالت یسازوکارها در  متناقض مؤلفه کی مثابه به یفریکیب و عفو

   1قریشیسید نجم الدین 

   2عباسعلی کدخدایی

  3مجتبی بابایی

 : چکیده

 بر انتقالی عدالت هدف. است بوده تضاد در صلح سمت به رسمی یهابا تالش اغلب عدالت برای درخواست

 مجازات یا و جزائی تعقیب از خودداری مواردی در اما است مشخص زمانکی در و صلح عدالت تضمین پایه

سی  ضروری زیآمصلح انتقال تحقق عمومی برای عفو قالب در ست. هدف این مقاله برر  کیفری وعفو و بیه

ستفاده از روش  عدالت انتقالیارتباط آن با  ستفاده میبردارشیفی و ابزار اکتابخانهبا ا شد. ی ا  یک عمومی عفوبا

 و شده بخشیده تسوی دول از مجرمان از برخی آن، طی که است انتقالی عدالت یسازوکارها از متناقض مؤلفه

 برای المللنیب حقوق اهداف با و کندیم نقض را غرامت جبران برای حقوق قربانیان عفو .شوندنمی مجازات

 جرائم ارتکاب که کندیم ایجاد را تلقی طرز این .است ناسازگار بشر حقوق جدی یهاتیجنا مجرمان مجازات

مجازات  از توانندیم عفو با که کنندمی فکر بشر حقوق نقض مرتکبین. بماند باقی مجازات بدون تواندیم سنگین

 با در راستتتای تقابل لذا دهد افزایش جامعه در را ناامنی و یثباتیب ترس، استتت ممکن مجرمان عفو. بگریزند

 .اندکرده محکوم انتقالی عدالت ابزار عنوان را عفو از استفاده بشر حقوق فعاالن یفریکیب

 .عدالت و ، صلحالمللیبین کیفری دیوانکیفری، انتقالی، عفو، بی : عدالتکلمات کلیدی
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 مقدمه

 تعقیب با که نماییمپیگیری  دموکراستتی ستتمت به جهانی جامعه حرکت در ایدب را انتقالی عدالت مدرن تاریخ

را  آغاز این رخداد1الستر .آمد به وجود کشورها عضیب سابق رهبران علیه مختلط و وسیع اقدامات سایر و کیفری

ست بعد از 1954 سال شورهای قدرت محور شک  مرحله اولین 2تیتل زعمبه البتهداند. می ژاپن و ایتالیا آلمان ک

ست بوده 1945 سال در انتقالی عدالت شناخت ساس بر محاکماتی سرعتبه جنگ پایان از بعد آلمان در» .ا  ا

سه و شد برگزار نازی سابق مقامات برای المللیبین و ملی معیارهای سترده زدایی نازی پرو  سایر همراه به گ

 کمتر نسبت با اقداماتی چنین .گردید ایجاد نازی رژیم قربانیان خسارت جبران برای قوانین ایجاد مانند اقدامات

  (. 43: 2004الستر، «)شد انجام ژاپنی مقامات و موسیلینی رژیم خصوص در رتبیش یا

سنر و ورملو زعمبه شورها برخی در(، 40: 2003)3پو سیلهبه انتقال» ک شورهای و  از و گرفت صورت خارجی ک

 این«.دبر نام آن از انتقالی عدالت ابزارهای عنوانبه تواندمی است شده برده اسم دموکراسی دوم موج عنوانبه آن

گردید.  المللبین حقوق چهارچوب در انتقالی عدالت گرفتن جای باعث دوم جهانی جنگ از بعد توستتتعه

 دوم جهانی جنگ جریان در بشتتریت علیه جرائم و کشتتینستتل جنگی، جنایات ارتکاب برای نازی قاماتم»

 برای صرفاً هاآن .گرفتند قرار محاکمه مورد المللیبین مسلحانه هایدرگیری هایوضعیت با ارتباط در همچنین

 هاآن تعقیب چهارچوب که استتت مشتتخص .نشتتدند محاکمه بودند شتتده مرتکب خود قلمرو داخل در آنچه

 مقامات علیه عدالت اجرای در مشارکت برای داخلی خواست از اینشانه و شد ایجاد پیروز هایقدرت وسیلهبه

 اجرا خارجی هایقدرت وسیلهبه انتقال پروسه اینکه هم و رژیم تغییر جهت به هم لذا نداشت وجود سابق رژیم

سه این شدمی سه .نبود زادرون پرو ساس بر انتقالی عدالت پرو  یتا حد و گرفت شکل جنگ از بعد شرایط ا

التسر، «)دادند انجام را پاسخگویی از اطمینان و بشر حقوق توسعه برای کافی تالش هاآن وجودنیباا د.بو محدود

2004 :44.)  

 دیکتاتوری هایرژیم پایان بعد از و 1970هایمیانه در گرفت انجام دوم جهانی جنگ پس از که انتقالی از بعد

 یونان و پرتغال در معارضتتین کهدرحالیرخ داد.  زین یگرید دمکراتیک هایانتقال استتنانیا، و ونانی پرتغال، در

 ویژهقبلی)به رژیم نخبگان وسیلهبه انتقال فرانکو ژنرال مرگ از بعد اسنانیا در آورنداجرا درمیبه  را انتقال فرایند

 وجود کشورها این در انتقال برای گرفته صورت در اقدامات هاییتفاوت و هاشباهت»انجام شد.  کارلوس  شاه

شته ست دا  جبران و کردن ملی تبعید، حبس، ،سازیپاک عدم و سازیپاک از ترکیبی پرتغال در 1974 از عد. با

 تصفیه قبیل از اقداماتی جدید رژیم 1974 سال در یونان در نظامی رژیم سقوط از بعد .گرفت صورت خسارات

 متفاوتی شکل اسنانیا انتقال .دادند انجام را کیفری هایروش ایجاد و داشتند مشارکت نظامی رژیم در که افرادی

 را گذشته )کردمی ممانعت انتقالی عدالت از که بود توافقی با همراه مدیع تصمیم دربرگیرنده که دارد عجیبی و

سی ضی کارهاب که زمانی حتینمود( نمی برر صم .بودتی موق امری شد،انجام می سابق افراد حذف برای ع  میت

شته واکاوی عدم برای صه صورتبه گذ ساس این بر خال  را جزئی عفو یک حکومت 1976 جوالی در: بود ا

سی زندانی 400 تقریباً آزادی بر مبنی صو .کرد اعالم سیا  اقدامات اولین از یکی 1977 سال در عفو قانون بیت

 اول .گرفت صورت امر دو به یابیدست برای جدید حکومت توسط مجلس اکثریت حمایت با که بود سیاسی

سیاری سی زندانیان از ب سمانی تمامیت علیه جرائم به متهم که سیا  توقف اینکه دوم شدند آزاد بودند افراد ج

                                                           
1 Elster 
2 Teitel 
3 Posner & Vermeule 
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ضای محاکمه از ممانعت برای کامل  که دادمی حکومت به را اجازه این قانون همچنین .بود رژیم شدهرانده اع

ست به افراد دوباره سته پلیس محرمانه هایپرونده داد اجازه و برگردند خود سابق مزایای و هاپ سر، «)شود ب الت

2004 :46 .) 

سنانیا عمومی عفو قانون  در کهدرحالی». است متفاوت بسیار شیلی 1978 قانون مانند بعدی عفو قوانیندیگر  با ا

 گردیدمی باطل نهایتاً و روبرو گشته چالش با نظامی هایرژیم توسط(  یعفو خود)خود کردن عفو بعدی موارد

سنانیا عفو قانون سیلهبه ا ست از هم را خود اجرایی قدرت و شد ایجاد تازه رژیم و ضیب .نداد د ضوع در ع  مو

 جزئیات قبر نبش و است گذشته سناریخاک و فراموشی جلو به حرکت برای راه بهترین کردند استدالل اسنانیا

 استدالل همچنین شود.می کشور تقسیم و بیشتر درد موجب صرفاً مجرمین کشیدن بند به و وحشتناک و خشن

، 1هاینر«)کند ایجاد را دموکراسی هایپایه تاریخ فراموشی و انکار و پوشیچشم پایهبر  تواندمی جامعه یک کردند

2001 :40.)  

 دلیل به وجودبااین». باشد مفیدتر انتخابی یادآوردنبه  مقابل در و هاانتقال ازعضی ب برای است ممکن روش این

سندگان از تعدادی صرفاً و شد خواهد عدالت انکار به منجر امر این شودمی کیفریبی موجب عفو اینکه  از نوی

شروط و محدود صورتبه که دانندمی قبولقابل زمانی را آن و اندکرده دفاع روش این  در حتی. شود اعمال م

ستی اقدامی هر شدهانیب مواردی چنین سط عمومی عفو لذا شود انجام قربانیان حقوق به توجه جهت در بای  تو

  (.18: 2008، 2توماس و دیگران«) است شده رد انتقالی عدالت حامیان از دسته این

سی به انتقال سم سقوط با 1980 اواخر در شرقی اروپای در دموکرا سال بهار در شد شروع کمونی  با همان 

 در ابتدا انتقال زمانی، ترتیب به گردید. آغاز دموکراتیک رژیم به انتقال فرآیند لهستتتان در انتخابات و مذاکرات

ستان، ستان، له سلواکی، و چک شرقی، آلمان مجار ستان و رمانی ا شورها این انتقال رخ داد. بلغار  ،طورکلیهب ک

 هایمکانیسم .اندبوده دموکراسی به انتقال از هاییشکل شاهد و شودمینامیده  اروپا در کمونیست از بعد به انتقال

 کمونیسم از بعد هایانتقال است شده توصیف سرد جنگ از بعد انتقالی عدالت عنوانبه هم هاآن انتقالی عدالت

سیار اگرچه را کیفری هایدادگاه سخی عنوانبه محدود ب شته هاینقض به پا سر، «)دادند قرار کیدتأ مورد گذ الت

2004 :54.)  

 و آشتتی هایکمیستیون جنوبی آفریقای در دارد بیشتتر عنایت به نیاز جنوبی آفریقای در انتقالی عدالت پروژه

شته واکاوی برای یابحقیقت ش پایان هدفش که مذاکراتی دنبال به گروه درواقع شدند شکیلت گذ  و هاونتخ

 و گذشته ییابحقیقت در آن هدف جهت به جنوبی آفریقای مکانیسمآمد.  به وجود، بود دموکراسی ایجاد سیستم

 بیانگر جنوبی فریقایآ در حقیقت و آشتی پروسه دارد.ماهیتی ویژه  آشتی، برای مکانیسمی عنوانبه آن استفاده از

شند ومی انتقالی جوامع در موارد این اهمیت شان با ست. کیفری تعقیب به محدود فقط عدالت که دهندمی ن  نی

 است. عدالت انتقالیارتباط آن با  کیفری وعفو و بیهدف این مقاله بررسی 

 

 روش تحقیق

                                                           
1 Hayner  
2 Thoms etal  



 

1001 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

العات از استتت. جهت گردآوری اط ایکتابخانهاین تحقیق توصتتیفی و تحلیلی و از نوع نظری و به لحار روش 

شتتتد. بدین منظور از ابزار  برداریبهره کیفریعفو و بیو مقاالت در ارتباطات با حوزه عدالت انتقالی و  هاکتاب

 استفاده شد. برداریفیش

 

 انتقالی عدالت پروسه در عدالت و صلح رابطه

 مذاکرات روسهپ در را جنگی جنایات مسئولیت به مظنون افراد که بگیرند تصمیم گرانی از بیرون،مداخله چنانچه

 عنوانبه قضتایی تعقیب از استت ممکن افراد آن آیا که استت این گرددمی مطرح که بعدی مستئله کنند، وارد

شی ضا به هاآن کردنمجبور  برای شدهطراحی محلی راهکارهای از بخ صونیت ،هاتوافقنامه اجرای و ام . یابند م

 نقض مستتئول که هاییآن به مطلق عمومی عفو گذشتتته در غالباً میز، دور هاطرف گردآوردن برای ،درواقع

 جنایات اصلی مسئولیت که کنندمیستنباط ا عمومی عفو طرفداران داده شده است. اندبوده بشر حقوق وحشتناک

 اتهامات با که باشند داشته باور هاآن اینکه مگر دنندار هایشانسالح گذاشتن زمین به ایعالقه دارند عهده بر را

 .شوندنمی روبرو کیفری

 در ترتیب به صلح مختلف پیمان سه از یک هر در مطلق عمومی عفو اعطای حقیقت در سیرالئون، در مثال برای

شد. همچنین در آنگوال،  1999و  1997، 1996 هایسال ، 1994 هایسال در یدرپیپ عمومی عفو چندیندرج 

 که کنندمی احستتتاس کنندگانمذاکره ،شتتترایط برخی در این، بر اعطا گردید. عالوه  2002و  2000، 1996

 منظوربه رسمی مناصب جنگی جنایتکاران به معروفقولبه باید اینکه و بس نبوده جنایات از کردن پوشیچشم

شتن به هاآن کردن متقاعد شانسالح زمین گذا شود. ب های  و کابا دولت که زمانی سیرالئون، در مثال، رایداده 

شیان ضاء 1999 سال در توگو لومه در را صلح توافقنامه یک انقالب متحد جبهه شور  از پیمان این کردند، ام

صادی جامعه و آفریقا اتحادیه سازمان ملل، سازمان سوی  شورای و شد میانجیگری آفریقا غرب هایدولت اقت

سلح نیروهای انقالبی شانسالح که شدند متعهد م شتن درازای را های  .بگذارند زمین جدید، دولت در نماینده دا

ساب جایبه انقالب متحد جبهه رهبر سانکوه فودای شان، به خاطر دادن پس ح ست با تخلفات  مدیرههیئت ریا

 را کشور سودآور الماس معادن به او دسترسی امکان که)ملی توسعه و بازسازی استراتژیک، منابع مدیریت گروه

 رئیس مسلح نیروهای انقالب شورای رهبر کوروما پاول جونی د.ش داده پاداش جمهوررئیس معاون مقام و( داد 

 (.21: 2002، 1ویلیامز«)شد صلح توافقنامه 6 ماده تحت صلح تثبیت ونیکمس

ضوع در عمومی عفو علیه بارها و بارها متحد، ملل ارکان حقیقت در» ضع این بر جدی جرائم مو شاری مو  پاف

 ملل ویژه نماینده سیرالئون، جمهوررئیس کابا مخالفت علیرغم ،1999صلح  پیمان مورد در مثال، برای. اندکرده

 بند که دهدمی قرار تصدیق مورد را شرط این متحد مللداشت  تأکید که افزود توافقنامه به را شرطی یک متحد

 بشتریت، علیه جنایت جنوستاید، المللیبین جرائم دیگر مورد در نباید توافقنامه این در عمومی عفو به مربوط

سی نقض موارد دیگر و جنگی جنایت سا ستانه حقوق ا شردو شر«) شود اعمال المللیبین ب شور حقوق ب ، 2من

2009 .) 

سخگویی از سرباززدن شه اکثراً پا  یک ،منازعه یک درآوردن تعلیق حال به جایبه .ندارد هاتیمز به امید در ری

 احتمال دارد کند، اعطا بشتتریت علیه جنایات جنگی، جنایات به را مصتتونیت که شتتفاف حقوقی عمومی عفو

                                                           
1 Williams 
2 Human Rights 
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 صتتلح موردنظر هدف در نتیجه حصتتول بدون را المللیبین جامعه برای ستتنگین جرائم گروه یمؤثر طوربه

 شدید جنایات که هاییآن برای عمومی عفو صدور به مشروط که صلحی اوقات اغلب. دهد قرار رشیموردپذ

شد، اندشده مرتکب  که آوردمی به وجود متهمان برای را مصونیت روال یک این، از بدتر حتی دائمی نیست. با

شویق را آینده متجاوزان ستوار صلح .کندمی ت ست ممکن مطلق عمومی عفو پایه بر ا ستراحتفقط زمان    ا  ا

سلحانه منازعه شروع از قبل مدتی کوتاه شتر م  شروط سیرالئون، در مثال، برای گردد. آن با همراه جنایات و بی

 عفو شش نیز آنگوال در و خورد شکست صلح به بستن امید در مختلف یهامانیپ در مطلق عمومی عفو گانهسه

 عقد از بعد کوتاه دورهای در جنگی جنایات و جنگ مورد، دو هر در نگردید. صلح ایجاد به منجر پیاپی عمومی

صونیت رویه. شدند گرفته سر از صلح، یهاتوافقنامه ست معنی بدین م  کردن محدود برای دلیلی مجرمان که ا

بعد از  صتتتلح ایجاد درباره گیرینتیجه این کهدرحالی (.14: 2009، 1چتایل«)ندارند خود غیرقانونی هایتاکتیک

ست، جنگ شابهی نتیجهتواند می اما ا صر نیز و بعد از جنگ انتقالی عدالت مورد در م  ایجاد فرایند حیاتی عنا

 .یابد تعمیم نیز صلح

 انتقالی عدالت سازوکارهای

 در عدالت معنای با و است قرارگرفته بسیاری موردتوجه درگیری از پس جوامع و هاجنگ در که انتقالی عدالت

 تواندمی ذات خود در که است کارهایی شامل آن از پس و چهها جنگ طول در چه دارد سروکار انتقالی جوامع

 و دموکراسی تحکیم و حقیقی سازش با آن مشارکت میزان به وابسته آن موفقیت و باشد قضائی غیر یا قضائی

ضائی نظام تثبیت شان تجربه». دارد داخلی ق ست که دهدمی ن سمی هایتالش با اغلب عدالت برای درخوا  به ر

ضاد در صلح سمت ست بوده ت ضمین پایه بر انتقالی عدالت هدف درواقع. ا  زمانیک در صلح و عدالت ت

شخص ست م  انتقال تحقق برای عمومی عفو قالب در مجازات یا و جزائی تعقیب از خودداری مواردی در اما ا

 برخی ریزیپایه نهایتاً انتقالی عدالت قانونی چارچوب توستتعه یبرا .رستتدمی نظر به ضتتروری آمیزصتتلح

 یک تابع انتقالی عدالت هایرویه که است ضروری عدالت چارچوب در صلح مذاکرات برای جامع راهبردهای

ستم ضا حقوقی سی شن ییو ق  از فراتر و شود فهمیده جامعی طوربه باید انتقالی عدالت مفهوم در عدالت د.با

 و حقوق یفایاستت و حمایت در انصتاف پاستخگویی، ازجمله خاص کلیدی عناصتر و صترف کیفری عدالت

 که است المللیبین مهم جرائم تعقیب وظیفه عدالت عنصر قانونی جوهره .شود درک اشتباهات تنبه و جلوگیری

سنامه 8 تا 6 ماده در سا ست آمده المللیبین کیفری دیوان ا  یا عمومی عفو اعطای ممنوعیت مبنای وظیفه این. ا

 سطح رویکردی انتقالی عدالت در اعمال قابل عدالت وسیع مفهوم .باشدمی جرائمی چنین برای هامعافیت سایر

 درواقع و شتتودمی تکمیل المللیبین مهم جرائم قربانیان حقوق با عدالت به میل و جوهره این. طلبدمی را باال

 (.91: 2009، 2آمبوس«)شود استیفا المللیبین مهم جرائم در قربانیان حقوق که است این عدالت رغبت

سازی و حقیقت بر حق عدالت، بر حق شامل و قرار دارد جزائی تعقیب از باالتر حقوق این  وسیع سطح در باز

سترده  مفهوم نتیجهبیانی دیگر  بهگردد. می ست هاییجایگزین عدالتگ سترش باید که جزائی تعقیب برای ا  گ

 جایگزینی اقداماتاگرچه  در حالت کلی،. باشدمی یابحقیقت هایگروه ایجاد ویژه طوربه و شوند اجرا و یابند

شین کامل صورتبه اما شوند اعمال تنهاییبه توانندمی می بازی را مکمل نقش و شوندنمی کیفری عدالت جان

 و شتتود ارائه گذشتتته اعمال به رستتیدگی برای جدی جایگزینی روش یک باید عدالتی چنین اجرای در د.کنن

                                                           
1 Chetail 
2 Ambos 
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 هستند منعطف ایرویه اصل در عمومی عفوهای دیگر سوی از .گردد رعایت قربانیان شرایط چشمگیری طوربه

 توسط امتیازات یا خاصی اعمال بر مشروط عفو این اما کنندمی معاف مجازات از خودکار طوربه را مقصران که

 اصالح و هامسئولیت شناخت اقدامات، کامل افشاء یا هاسالح گذاشتن زمین بر تعهد مانند. باشدمی ذینفع افراد

 طریق دو از قادر است شودمی اعمال انتقالی عدالت آن طریق از که سازوکارهایی اختصار طوربه. زندگی مسیر

ضائی هایچارچوب ضائی غیر و ق ضیب که کنند پیدا نمود ق ست ممکن ع شد المللیبین مداخله با همراه ا  و با

 انجام شود. داخلی قوانین و ساختار چهارچوب در صرفاً دیگر بعضی

 

 انتقالی عدالت و المللیبین کیفری دیوان تقابل

سنامه شدن اجرایی با» سا سم بین سازگاری رم، ا  یکی به دادگستری المللیبین دیوان با انتقالی عدالت هایمکانی

 گردید مطرح اساسنامه تنظیم جریان در آن مباحث اگرچه .شد تبدیل انتقالی عدالت حوزه در مهم موضوعات از

سنامه اما سا صی صراحت فاقد ا شخ صوص در م سم خ  عفو یا حقیقت گروه قبیل از انتقالی عدالت هایمکانی

سنامه، در خصوص این در خاص مقررات نبود رغمعلی. باشدمی سا ساسی اصل سه ا  انتقالی عدالت با مرتبط ا

سنامه در سا ساس بر تواندمی ملل سازمان امنیت شورای اینکه اول .اندشدهمنعکس ا  تعلیق درخواست 17 ماده ا

ضوعی اگر در دوم. بکند را تعقیب یا تحقیقات در شد دارا 17 ماده شرایط مو سرقابلیغ با  و بود خواهد یدگیر

سیاری .بگیرد تصمیم تحقیقات یا تعقیب از خودداری خصوص در باید دادستان 53 ماده اساس بر اینکه نهایتاً  ب

ستی کند اعمال را انتقالی عدالت یهاسمیمکان بخواهد دیوان اگر معتقدند  بر. کرد اقدام آن برای 53 ماده از بای

ساس این شتری یموردبررس بایستی 53 ماده ا «)  گیرد قرار انتقالی عدالت و دیوان بین رابطه درست فهم برای بی

ستتازمان  اینعقیده  به .دارد تأکید 53 ماده از توضتتیح مختصتتر بر نیز بشتتر حقوق باندیده (.4: 2007، 1درازان

ض شرح حیتو ستی و  ضوع سیاق، مطابق بای سا هدف و مو شد المللبین حقوق نیازهای و رم نامهسا  سازمان .با

ست معتقد سنامه درآمدپیش ا سا شان  را دیوان وجودی علت که رم ا ضم و دهدمین ضوع و هدف کنندهنیت  مو

شدمی معاهده صوص را کیفریبی ،با ستای در " بند اگر که گیردمی نتیجه و کندمی رد شدید جرائم در خ  را

ستای در "عدالت منافع ضوع را سنامه هدف و مو سا سیر ا سه یا محلی حقیقت گروه و محلی عفو گردد، تف  پرو

ستی دیوان وسیلهبه قیبعت و تحقیق شروع عدم همچنین صلح  هدف و موضوع با مطابقت در و مالحظه با بای

 .گیرد صورت آمده، آن مقدمه در که نامهساسا

 

 کیفریبی و عفوعدالت انتقالی و 

 دولت یسو از مجرمان از برخی آن، طی که است انتقالی عدالت یسازوکارها از متناقض مؤلفه یک عمومی عفو

شکل .شوندنمی مجازات و شده بخشیده ست این عفو م سئله که ا ست آمیز جدال یهام  قربانیان قحقو عفو. ا

 حقوق جدی یهاتیجنا مجرمان مجازات برای المللبین حقوق اهداف با و کندمی نقض را غرامت جبران برای

شر سازگار ب ست نا  مجازات بدون تواندمی سنگین جرائم ارتکاب که کندمی ایجاد را تلقی طرز این همچنین .ا

 همچنین .بگریزند مجازات از توانندمی عفو با که کنندمی فکر بشتتر حقوق نقض مرتکبین بنابراین .بماند باقی

 کیفریبی با تقابل راستتتای در لذا دهد افزایش جامعه در را ناامنی و یثباتیب ترس، استتت ممکن مجرمان عفو

 .اندکرده محکوم انتقالی عدالت ابزار عنوان را عفو از استفاده بشر حقوق فعاالن

                                                           
1 Drazan 
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و  بوده قانونی مقررات ناقض ،افتهیتحقق که عملی که است آن بر اصل ،شودمی کیفریبی ەپدید از بحث هرگاه»

ست کرده ینیبشیپ کیفری آن، عامل برای قانون سئولیت باید ابتدا ناگزیر، شخص، یک به کیفر تعلق برای .ا  م

 عبارت کیفریبی حقوقی، زبان به ساده معنایی در (.37: 1394و نمامیان،  فرد رضوی)«شود احراز نیز وی کیفری

ست سیدن مجازات به از ا سی نر ست شده جرم مرتکب که ک  برخی در که کیفری المللبین حقوق دیدگاه از .ا

شر حقوق نقض موارد سئولیت موجب را ب ست بدین کیفریبی ،داندیم کیفری م  حقوق نقض عامالن که معنا

 انستتانی ضتتد رفتار با متناستتب مجازات به و بگریزند محاکمه و دستتتگیری تعقیب، تحقیق، هرگونه از بشتتر

 به یا ،المللیبین جرائم به مشخصاً که است حقوقی نظام کیفری المللبین حقوق» (.11: 2012، 1پاالسین«)دنرسن

 ناپدیدی شکنجه، جنگی، جنایات زدایی، نسل بشریت، علیه جنایت شامل المللیبین اول درجه جرائم بهتر بیان

 (.220: 2008، 2سول«)پردازدیم امثالهم و اجباری

مجازات  و تعقیب عدم عنوانبه را مفهوم این و کندمی تأکید کیفریبی با مبارزه ضتتترورت بر ستتتنس گروه

سئولین سا مورد المللیبین جنایات م  کهیمادام کرد ادعا توانیم نیبنابرا (.15: 2009، 3جین«)دهدمی قرار ییشنا

 عدممفهوم  درواقع شتتودمی بردهنام کیفری المللبین حقوق نظام تحت جرائم با ارتباط در کیفری بی مفهوم از

 شده جرائم این مرتکب که فردی یعنی این است؛ نورنبرگ اساسنامه در شدهییشناسا اصول از اول اصل اجرای

سئولیت دارای سایی عدم ؛شودواقع نمی مجازات مورد و شودمین شناخته م سئولیت شنا  عدم و فرد این م

ستقیم تواندمی او مجازات شد، مطلق و م شی تواندمی با شد موانعی وجود از نا سئول که با  و وی شناختن م

شی تواندمی همچنین ؛کند رممکنیغ یا و سخت را مجازاتش  هادادگاه احکام اجرای عدم یا حقوقی خالء از نا

 .باشد

 الزامی بودن به ساسنامها این . سرآغازاست داشته عنایت کیفریبی مسئله به نیز المللیبین کیفری دیوان اساسنامه

 رایب المللیبین یهایهمکار رشد و ملی سطح در الزم هایآمادگی اتخاذ و شدید جنایاتنماندن  باقی کیفر بی

صمیم از همچنین و دارد تأکید عدالت به جرائم این ارجاع شیدن پایانرای ب هادولت ت  عامالن یفریکبی به بخ

شگیری برای همکاری و جنایات این ستازاین جدیدی جنایات رخداد از پی سنام .راندیم سخن د سا  دیوان ها

 المللیینب جنایات مستتببان علیه خود کیفری صتتالحیت اعمال به نستتبت هادولت تمامی که کندمی یادآوری

 یت دارند.مسئول

، 4، 2، 1مواد  به توانیم میان این از .دارند مشابه شیوه کیفری یخصوص ب در نیز جهانی یهاونیکنوانس بعضی

 حمایت المللینبی ونیکنوانس 25 و 22 و 15 الی 4 ،3 مواد و 1 کشینسل مجازات و منع کنوانسیون ، 7و  6، 5

شاره  اجباری ییرباآدم برابر در افراد کلیه از سئله به مقدمه در اخیر پرونده .نمود ا  هدف و پرداخته کیفریبی م

 هارباییآدم این مالنعا کیفریبی با مبارزه نیز و اجباری هایرباییآدم ازممانعت  را معاهده این عضو هایدولت

 .کندمی عنوان

 از پیش .باشیم داشته کیفریبی مسئله به بشردوستانه المللبین حقوق دیدگاه به نیز یااشاره اینجا در الزم است»

 در سرخ صلیب المللیبین کمیته پژوهش در که طورهمان بشردوستانه، المللبین حقوق شد یادآور باید چیز هر

 را المللیبین کیفری مستتئولیت مفهوم شتتدهاشتتاره بدان بشتتردوستتتانه المللبین حقوق عرفی قواعد خصتتوص

ست داده قرار رشیموردپذ  در افراد: سرخ صلیب المللیبین کمیته سوی از گرفته صورت پژوهش با مطابق. ا

                                                           
1 Paulussen 
2 Sole 
3 Jain 
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سئولیت اندشده آن مرتکب که جنگی جنایات قبال صل .دارند کیفری م سئولیت ا  ارتکاب برای فردی کیفری م

 دستتتورالعمل در ه،شتتدمی شتتمرده عرفی المللیبین حقوق قاعده یک مدیدی یهامدت برای جنگی جنایات

سفورد سایی مورد نیز الیبر و آک سیاری در بعد به زمان آن از و قرارگرفته شنا  المللبین حقوق معاهدات از ب

ستانه شردو سمیت به ب ست شدهشناخته ر سئولیت .ا  در جنگی جنایات ارتکاب سبب به المللیبین کیفری م

 نورنبرگ نظامی المللیبین دیوان اساسنامه تحت متهمین تعقیب یهاانیبن از یکی المللیبین مسلحانه مخاصمات

 (.551: 2005، 1هنسکارت و دیگران«)است بوده توکیو و

شر حقوق گروه ،200 سال در کیفریبی بر ناظر قطعنامه در سئله همین به ملل سازمان ب  کل دبیر د.نمو تأکید م

ضوع همین خود یهاگزارش در چندین بار نیز ملل سازمان  تعهد با عفو کلیطوربه. داد قرار تأکید مورد را مو

 صالحیت تتح قلمرو در هاآن انجام عدم از اطمینان و)شکنجه( اعمالی چنان خصوص در بررسی به هادولت

شان ضمین با ای شخاص توانندمین هادولت .دارد منافات ،شوندنمیانجام  اعمالی چنین آینده در اینکه ت  از را ا

سارت پرداخت مانند مؤثر جبرانیِ شیوه یک بر حق  این رد .نمایند محروم امکان صورت در کامل ترمیم و خ

سئله به وضوحبه مورد این .است نیامده میان به نامی ناقضین مجازات به هادولت تعهد از تفسیر  برای عفو یم

شکنجه( نقض که مواردی شته تواندیم عفو که دیگری تأثیر هر در نظر گرفتن با. پردازدیم ،دادهرخ شدید)  دا

 یااشاره هیچ که است توجهجالب. است کیفری تعقیب از ناقضان از یاویژه دسته مصونیت مرسوم عقیده باشد

ضح شم به آنان محرومیت یا کیفریبی به وا  اگر که سازدیم ممکن را گیرینتیجه این همین امر، .خوردینم چ

 در تضاد میثاق موجببه دولت یک تعهد با عفو یک که کرد فرض توانیم بگذاریم کنار را عام و کلی عفوهای

 . نباشد

 مرتکبین از انتقام و مجازات که ینظر گروه برخالف که میابوده رویکردی شتتتاهد اخیر دهه دو یکی در

شری حقوق یهانقض ستندیم دموکراتیک نظم یدکنندهیتهد را ب چنین  یزننده برهم را کیفریبی ،بار این ،دان

سته نظمی ضوعی صرفاً عفو بعد به این از .انددان  2 شماره پروتکل .ندشدمین تلقی هادولت صالحیت در مو

 مقرر را المللیبین غیر مستتلحانه مخاصتتمات قربانیان از حمایت یروشتتنبه که استتت حقوقی ستتند نخستتتین

 به یاندهیفزا طوربه انتقالی عدالت هایمکانیستتتم موفقیت و اجرا » (.7: بخش1992، 2حقوق عمومی«)کندمی

 المللبین حقوق به استتتناد .دارد بستتتگی متخاصتتم نیروهای و تعادل فرهنگ درگیری، زمانمدت چون عوامل

 باشتتد، داشتتته درگیرها حل در یمؤثر نقش تواندمی شتتدهثابتکه  عفو قبیل از هافن برخی تحمیل منظوربه

. باشدمی مهم و حساس وظیفه یک هست مبتنی یاهیپا بر حقوق که صلح برای تکاپو .نیست پسندیده و مطلوب

 هاآن هنجاری وضعیت خصوص در که کنند یمفهوم تکنیکی یهاخواسته به مقید صرفاً را خود نباید مصلحان

 (.2011، 3ساتو«)است شدهاغراق زیادی حد تا

 نقض ن،ای عالوه بر و گرددینم منازعات از پسشرایط  در قانون حاکمیت برقراری باعث عمومی، عفو اعطای

شکار نقض مجرمان . عفوشودمی تلقی المللبین حقوق شر، حقوق آ شروط، و چه عمومی صورتبه چه ب  م

 حقوق طبق تعهد دیگری ضنق بلکه است، تعقیب و بررسی برای هادولت المللیبین تعهد نقض نمایانگر تنهانه

 گردد.می محسوب نیز قربانیان بهتاوان  پرداخت بر مبنی المللبین

 

                                                           
1 Henckaerts & etal 
2 General Comment 
3 SATO 
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 گیرینتیجه

 درگیر آن با همواره گذاراناستیس که باشدمی انتقالی جوامع اصلی مشکالت از بشر حقوق گسترده هاینقض

 یا آورند به عمل ممانعت بشر حقوق نقض از صورت چه به اینکه خصوص در نیز دانشگاهی تحقیقات اندبوده

 بیستتتم قرن اواخر در اما .اندبوده مواجه جدی یهانقص با نظری و عملی بعد در برستتانند حداقل به را آن

سم شر حقوق نقض تقلیل در که بودند یهاینوآور انتقالی عدالت هایمکانی سی تقویت و ب . اندبوده مؤثر دمکرا

 هاتنش از بعد که بشر حقوق گسترده هاینقض بررسی برای ییهاپروسه عنوانبه عموم صورتبه انتقالی عدالت

شفتگ و سی، یهایآ سلحانه یهایریدرگ یا سرکوبگر هایرژیم سیا  نیا. شودمی تعریف ،شوندیم حادث م

سه سم سه هاپرو صلی مکانی شر، حقوق هایدادگاه ا  با همراه که شودمی شامل را عمومی عفو و تحقیق گروه ب

 رغمعلی .باشدمی هاموزه ایجاد و یادبود فراموشی، عدم برای اقدامات خسارت، جبران نهادی، اصالحات تطهیر،

سم سازمانی و جغرافیایی یهاتفاوت شترکی اهداف انتقالی عدالت هایمکانی  تکرار از جلوگیری بر مبنی را م

شته شتناک گذ شونت از ممانعت و وح شونت قربانی که شهروندانی کرامت حفظ همچنین آینده در هاخ  خ

 .کنندمی دنبال دمکراتیک قواعد استقرار و اندبوده

شان تاریخ درهرحال  هادولت توسط زور سیاست اعمال .شودمی سیاسی مصالح فدای عدالت عفو با که داده ن

 باعث ریسوءتعب جنبه این .است ریناپذاجتناب گاهی و است داده قرار تأثیر تحت را انتقالی عدالت اجرای مکرراً

سیر سئل نادرست تف ستی آیا که امر این انتقالی عدالت فرایند در .است شده، عدالت برابر در صلح ۀم  صرفاً بای

 سابقه در .شود اعمال تواندمی هم خاص افراد یا جرم برای بخشش و عفو یا باشد داشته وجود تعقیب،  ق،تحقی

سیاری که مینیبیم تاریخی صمیم مختلف دالیل به که اندبوده اروگوئه برزیل، شیلی، مانند جوامع از ب  عدم بر ت

سی شته برر سیاری در اندگرفته گذ سی عدم این ب ضایت بر مبتنی و زادرون برر  در و بوده جامعه و اجماع ر

صویب با دیگر مواردی ضمن که قوانین ت ست گرفته صورت بوده کردن عفو خود مت ضا نبود جهت به یا ا  و تقا

 .است بوده افتهیسازمان یهادرخواست

ساس بر هادولت تعهدات از یکی شدمی تعقیب المللبین حقوق ا  و المللیبین معاهدات در تعقیب به تکلیف با

 تنهانه تعقیب .است شدهینیبشیپ بشردوستانه حقوق و المللبین بشر حقوق حوزه در باألخص المللبین عرف

 حق و تعقیب به تکلیف این. استتت عدالت بر حق عنوانبه قربانیان حق مؤلفه بلکه هاستتتدولت برای تکلیفی

 قضتتایی غیر هایمکانیستتم برگزیدن در چقدر جامعه که آوردمی وجود به را پرستتش این عدالت بر قربانیان

 کیفری تعقیب در ستتازش و حقیقت چون ییهاستتمیمکان متعددی موارد در دارد اختیار عفو اعطای باألخص

 تعقیب در حالنیباا .استتت گرفته صتتورت انتقالی عدالت هایمکانیستتم بین جایگزینی و اندقرارگرفته مدنظر

سیدگی به مربوط یهاچالش باید کیفری شت نظر در را دلبخواهانه و انتخابی ر شهور فاتحان عدالت به که دا  م

ست صمیم عبارتی به. ا ستی تعقیب به ت شونت شدت گرفتن نظر در با بای سعت و خ شد مرتکبین تعداد و  و با

 تعریف در همچنین کند رعایت را استتتقالل طرفی،بی اصتتل باید خود صتتالحیت اعمال در قضتتایی ستتیستتتم

 اساسی چه بر باید تعقیب محلی ییسازوکار قضا حوزه در اینکه. باشد طرفیب قربانیان و مرتکبین و هاخشونت

شخص صورتبه گیرد صورت سان تواندمین مختلف جوامع در م شد یک ست نیاز وجودبااین. با  به با توجه ا

سعه موجب که رویکردی عنوانبه تعقیب محلی و نهادی محتوای و هاتیظرف  شودمی سازش و ییابحقیقت تو

 .شود گرفته نظر در
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ساسی سازوکارهای از یکی انتقالی جوامع در ییابحقیقت و حقیقت اگرچه شدمی انتقالی عدالت پروسه در ا  با

 شدهواقع گذشته در که باشدمی آنچه به مربوط حقیقت انتقالی، مفهوم در.است آمیز مناقشه بسیار مفهوم در ولی

 قربانیان برای گذشته بررسی در حقیقت همیت. ااست افتاده اتفاق آن در سابق یهاخشونت که است شرایطی یا

 در حقیقت دانستن حق البته. است گرفته تأنش المللبین حقوق در حقیقت از آگاهی بر حق از جامعه کلیت و

 موردقبول امری گذشته بررسی برای یابحقیقت گروه ایجاد اهمیت اما است بحث محل خود المللبین حقوق

 با آشتتتی تستتهیلکیفری،  عدالت توستتعه صتتلح، استتتقرار و اعاده در آن اهمیت. باشتتدمی المللبین ستتطح در

ضمین جوامع، در یسازشفاف سخگویی، مبارزه ت سازی وکیفری بی با پا  گفتگو طریق از ملی یهاتیهو باز

 .باشدمی
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