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  چکیده

برخـی   ،رغـم تشـابه در ماهیـت    دهنـد، امـا علـی   المللی و داخلی رخ مـی  جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین
جنایـت جنگـی    ،ها در منازعـات داخلـی   انگاري شده و ارتکاب آن رمجالمللی  در منازعات بین جنایات جنگی صرفاً

در  رم، لیست جرایمی که صـرفاً  ۀالمللی از جمله اساسنام اسناد بین تطبیقبا بررسی و در این مقاله . شودمحسوب نمی
: عبارتنـد از  المللـی  بـین  برخی از جنایات جنگـی صـرفاً   .ه استشده احصا و تبیین شد انگاريی جرممللال جنایات بین

زیست، حملـه   اجبار به خدمت به دشمن، تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی، حمله به غیرنظامیان، ایراد صدمه به محیط
طـرف مخاصـمه، سـپر    هـا، اعـالن لغـو حقـوق اتبـاع      نادرست از نشان گیري بهرهدفاع، کشتن فرد ناتوان،  بیبه مناطق 

مبانی تمایز میان جنایات جنگـی در   .هاي نامتعارففاده از برخی سالحو است  دادن کردن غیرنظامیان، گرسنگی انسانی
هـا و مشـروح مـذاکرات    هـاي سیاسـی دولـت   روند مذاکرات، گـرایش از طریق بررسی  و داخلی المللی منازعات بین

ـ     تـرین علـت  آمـده مهـم   عمل موجب بررسی به به. مورد بحث قرار گرفت شست رمن ی و تمـایز جنایـات جنگـی داخل
بـراي   هـا  تو نگاه سیاسی و حاکمیتی دول ژنو 1949 ۀهاي چهارگان وانسیونرم از کن ۀپذیري اساسنامالمللی، تأثیر بین
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  مقدمه
جهـانی سـبب گردیـده اسـت کـه در       ۀتاریخی جرایم جنگی و اهمیت حفظ صلح و ثبات جامع ۀپیشین

م ایایـن جـر  . شمار آید به 1المللیبین ۀالملل جرایم جنگی نقض مقررات حقوق بشردوستانحقوق بین ۀعرص
الملـل  الملل عرفی مقدم بر حقـوق بـین  رو حقوق بین از این، داردالمللی تر از سایر جرایم بینقدمتی طوالنی

ورود ایـن دسـته از    ،امـا   .انگاري نموده اسـت معاهداتی اعمال ارتکابی در حین مخاصمات مسلحانه را جرم
 .الهه بوده است 1907 ةمعاهد 230تا  228از طریق مواد  الملل معاهداتی،حقوق بین ۀجرایم به عرص

عــددي پیرامــون جــرایم جنگــی و مــذاکرات مت 1998ســال در جریــان کنفــرانس دیپلماتیــک رم در    
در مورد این جرایم صورت گرفت، که در نهایت منجـر بـه تصـویب     2»المللیدیوان کیفري بین«ت صالحی

چنان نقـدهایی بـر   دیوان، هم ۀبا گذشت شانزده سال از تصویب اساسنام. دیوان گردید ۀاساسنام هشت ةماد
یافته در مخاصـمات   هشت اساسنامه بین جرایم جنگی ارتکاب ةگردیدن ماد لتمایز قای مانندآن وارد است، 

نظامیـان، حملـه یـا بمبـاران منـاطق      چون سپر انسانی قـرار دادن غیـر   اعمالی هم. المللیداخلی و بین ۀمسلحان
. ت یافتتوان مبنایی منطقی براي توجیه این تمایزابه شدت روح بشري را آزرده ساخته و نمی... دفاع و  بی

پـذیرفتنی  «: حقوقدانان حقوق بشـر بـه صـراحت اعـالم نمـود      ۀدیوان، کمیت ۀدر همان سال تصویب اساسنام
هـا   بـه ایـن علـت کـه قربانیـان آن     المللـی   غیربین ۀنیست که معتقد باشیم عامالن جنایات مخاصمات مسلحان

  .)Moir, 2002, P. 165(»گیرندالمللی قرار شان هستند، نباید تحت عدالت بین داراي تابعیت مشابه
المللی متعددي، خواستار احترام به حقـوق  نهادها و مراجع بین ،دیوان ۀها قبل از تصویب اساسنامسال   

عنوان نمونه، مجمع عمومی سازمان ملـل متحـد    به. ها شده بودندالمللی، فارغ از نوع درگیريبین ۀبشردوستان
صـادر نمـود و خواسـتار    » ترام بـه حقـوق انسـانی در مخاصـمات مسـلحانه     اح«را تحت عنوان  2444 ۀقطعنام

المللـی و نیـز افـزودن    بـین  ۀهاي حاکم بر حقوق بشردوستاناقداماتی براي اجراي هر چه بهتر قواعد و عرف
مخاصـمات   ۀاین موضوع براي تـأمین هـر چـه بهتـر حقـوق مـذکور در همـ        دربارةهاي بیشتري کنوانسیون

ها و ابزارهاي نظامیان، رزمندگان و زندانیان و نیز منع استفاده از روش هر چه بیشتر از غیرحمایت  گردید و
حمایت از قربانیان جنگ، فارغ از  ۀپیوسته دغدغ همالملل دکترین حقوق بین .خواستار شد جنگی خاص را

ژنـو و نایـب    ۀچهارگانهاي ول تدوین کنوانسیونؤمس »ژان پیکته« ،نمونه عنوان به. نوع مخاصمات را داشت

________________________________________________________________ 
1International humanitarian law(IHL). 

   .گیرد مورد اشاره  قرار می» دیوان«این نوشتار با عنوان اختصاري  ۀدر ادام» المللی دیوان کیفري بین«عبارت 2
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انگاري اعتراض نموده و حقـوق بشردوسـتانه را حقـی    المللی صلیب سرخ، به چنین دوگانه بین ۀرئیس کمیت
  . دانست ها می انسان ۀبراي هم

متعـدد دکتـرین    هاي هالمللی و آراء و نظریبین ۀتدوین حقوق بشردوستان ۀدادن پیشینِروي قرار با پیش   
هـاي  سه نسـل دادگـاه    هاي هدیوان که از تجرب ۀگردد که به چه علّت اساسناممطرح میحقوقی، این پرسش 

المللـی تشـکیل   جنایتکـاران بـین   کیفرمـانیِ زدودن هرگونـه بـی   کیفري پیشین برخوردار بـوده و بـا آرمـانِ   
دنبـال   هبـ  ،روِ در نوشـتار پـیش  . ارمغـان بیـاورد  شـده را بـه    داده عدالت کیفـري وعـده   است ، نتوانستهگردیده

براي درك هـر  . سو و یافتن پاسخی به چرایی مذکور از سوي دیگر هستیم این تمایز از یک ۀشناسایی دامن
المللـی  بـین  ۀجرایمـی کـه صـرفاً در مخاصـمات مسـلحان      نخسـت مـذکور،  هاي ت وضع تمایزبهتر اهمی چه

پلماتیک رم رجوع خواهیم نمـود  در گفتار دوم به کنفرانس دی. شود بازخوانی می ،1اند انگاري گردیده جرم
 بررسی این ایده که آیا عدم درج مقررات واحد براي جنایات جنگی، صرفاً تـوجیهی حقـوقی داشـته    براي
  هاي متعددي براي وضع این تمایزات تعریف گردیده بود؟یا استاندارد است
 
1-  المللیمنازعات بین جنایات جنگی خاص  
گونـه   تازگی کشف شده باشد، و همـان  اي نیست که بهلهأجنگی مسانگاري متمایز جنایات اصل جرم   

اما بـا مـرور منـابع فارسـی و     . که در مقدمه اشاره شد، از همان بدو تصویب اساسنامه مورد انتقاد قرار گرفت
که صـرفاٌ در  (توان دریافت که تاکنون کمتر کسی اقدام به بررسی فهرست عناوین جنایات جنگیالتین می
.    کـرده اسـت   )شـوند انگـاري شـده و در منازعـات داخلـی جـرم محسـوب نمـی       المللـی جـرم  بـین منازعات 

 ۀت تحقـق در مخاصـمات مسـلحان   قابلیـ  گونه که در این گفتار نیز خواهد آمد برخی از جـرایم صـرفاً   همان
نگـی  ، شـمار زیـادي از جـرایم ج   امـا   ؛نیسـت ها در مخاصمات داخلی ممکن  المللی را داشته و درج آن بین

 ۀت تحقـق درهمـ  نبوده و قابلیـ  فردي منحصربهویژگی دیوان، جرایمی هستند که واجد  ۀمذکور در اساسنام
هـا، منجـر بـه درك بهتـر مبـانی       ت آنرو، آشنایی با این جرایم و اهمی از این. مخاصمات را خواهند داشت

ها، در  ته و پس از آشنایی با آندر این گفتار به بررسی جرایم مورد اختالف پرداخ. تمایزات خواهد گردید
 . گویی چرایی عدم درج این موارد در مخاصمات داخلی خواهیم پرداخت گفتار دوم به پاسخ

________________________________________________________________ 
  .داخلی نیز ذکر گردند اصمات مسلحانهت را دارند که در مخاین قابلیاند که واجد ویژگی خاصی نبوده و منظور آن دسته از جرایمی 1
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براي وقوع این جرم مرتکـب بایـد شـخص یـا      :نیروهاي دشمندر اجبار به خدمت ممنوعیت  -الف   
ات نظامی علیه کشور یا نیروهـاي  عملی به هر نحو دیگر به شرکت در عمل، تهدید و یا ۀوسیل هاشخاصی را ب

بسیار است هایی احتمال وقوع چنین جرمی در خالل نبرد .خودي یا خدمت به نیروهاي دشمن مجبور نماید
چراکه در چنـین مـواردي اجبـار بـه      هستند؛  هاي نژادي و قومی متنوعیکه نیروهاي رزمنده متعلّق به گروه

هاي حاکم بر گروه قـومی یـا   دگی و روي برتافتن از ایدئولوژيخدمت براي نیروهاي دشمن نوعی سرافکن
 1,2.گردد مینژادي فرد رزمنده، تلقّی 

 .گـردد خـدمت مـی   ۀباعث ایجاد ابهام و عـدم تشـخیص دامنـ    3هرگونه خدمت دیگر ذکر عبارت کلی
 شـده اسـت،  ونه ذکـر  نم با درج پاورقی،که در سند عناصر  مانند موارد دیگري از این قبیلبود بنابراین بهتر 

. نمودنـد  مشـخص مـی   ،را آنذیل عناصر این جرم برخی از مصـادیق   وپاورقی  در کنندگان سند عناصر تهیه
کننده کشورهاي مذاکره. توان به مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم رجوع کردبراي درك این عبارت می

حمایت براي اقدام علیه افراد کشور یا محدود به اجبار اشخاص تحت «خواهان این بودند که این جرم فقط 
پیمان و متحد بـا آن کشـورها یـا نیروهـا نیـز      نیروهاي خودشان نشود بلکه علیه سایر کشورها یا نیروهاي هم

 هـر گونـه  به همین دلیل در متن نهـایی اساسـنامه عبـارت کلـی      .)Triffterer, 2008, p. 314(»گردداعمال 
  .درج گردید خدمت دیگر

بـا   امـا  5.سند عناصر تعریفی از جرم مذکور ارائـه نـداده اسـت    :4انتقال یا حبس غیرقانونی تبعید یا -ب
دادگاه کیفري  .کنندگان اساسنامه را دریافتتوان منظور تدوینهاي کیفري پیشین میرجوع به آراء دادگاه

الملـل   ر حقوق بیندارد که دمقرر می 1»رادیسالف کریستیک« ةدر پروند6سالوي سابقالمللی براي یوگ بین
________________________________________________________________ 

ه در سـند عناصـر   شـمرده شـد  با برسی موارد بر. پردازند الهه به این جرم می 1907مقررات  23 ةکنوانسیون سوم ژنو و نیز ماد 147تا130مواد  1
 1907مقـررات   23 ةي فاحش ژنـو و مـاد  هاتصمیم گرفتند که عبارات مقررات نقض«کنندگان اساسنامه رسد که تهیه نظر می براي این جرم  به

ات الهـه از برخـی جهـات    سـاختار مقـرر  «نظر داشت کـه   البته باید مدDorman& others,2003:97(. (»الهه را با یکدیگر ادغام نمایند
  .استهاي ژنو از مقررات کنوانسیون )Triffterer,2008: 314(»ترتر و از جهات دیگر مضیق وسیع

ـیون سـوم ژنـو و نیـز      57تـا   49الهـه و نیـز در مـواد     1907مقـررات   52 ةدولت به خدمت در نیروهاي دشمن در مـاد  اجبار اتباع یک 2 کنوانس
کـه در مقـررات الهـه ذکـر      عملیات جنگـی البته الزم به ذکر است که اصـطالح   . کنوانسیون چهارم ژنو منع گردیده است 40، 51و95مواد

  .شده است )کنوانسیون چهارم ژنو 52 ةقسمت دوم ماد(  ت نظامیعملیاگردیده بود، جایگزین اصطالح  
3 Otherwise serve.  
4 Unlawful deportion or transfer or unlawful confinement 

  .استکنوانسیون چهارم ژنو  49و  147این جرم برگرفته  از عبارات  مواد   ةدهند تشکیل اجزاء 5
  .مورد اشاره قرار خواهد گرفت» ICTY«ر با عالمت اختصاريعنوان مذکور در ادامه این نوشتا 6
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کـه انتقـال اجبـاري، بـه معنـی       در حـالی  .دادن به مرزهاي خارج از کشـور اسـت   معنی انتقال تبعید به«عرفی 
 2»کواسـویک « ةهمچنین در پروند ).Jujgement, 2001, para 521(« استکشور جایی افراد در داخل  جابه

دست،  شخص تحت حمایت  یا یک فرد زیر متهم«: عنصر مادي جرم مذکور  را این چنین بیان کرده است
قـانونی  غیـر  طور هجا حضور داشتند به مکانی خارج از آن قلمرو ب از مکانی که افراد تحت حمایت در آن را

  .(Dormann & others, 2003, p. 107)»اجباراً انتقال دهد تبعید گرداند یا
بنـدي اصـول   المللی که در دسـته بین ۀدوستانحوق بشر ةشدیکی از اصول شناخته :قانونیحبس غیر -پ

ة هشت اگر چه ماد . 3استقانونی اتباع طرفین درگیري ت توقیف غیرعیممنو گیرد،حامی اشخاص قرار می
با دقّـت در توضـیحات منـدرج در سـند      امااستفاده نموده است،  4قانونیدیوان از عنوان حبس غیر ۀاساسنام

قـانونی، ادامـه دادن توقیـف     نصر مادي این جرم عالوه برحبس غیـر یابیم که عمیعناصر براي این جرم در
ن شخص ابنابراین براي ارتکاب این جرم لزوماً نیاز نیست مرتکب یا مرتکب. گرددغیرقانونی را نیز شامل می

صورت غیرقانونی حبس نمایند، بلکه حتی اگـر فـرد ابتـدائاً بـا رعایـت تشـریفات قـانونی         هیا اشخاصی را ب
مربـوط بـه   هاي  تضمین که اینمانند (باشد صورت صحیح طی نشده هاین روند ب ۀادام اماده باشد، محبوس ش

موجب سند عناصـر  همچنین به 5.اند آنان مرتکب جرم توقیف غیرقانونی شده) حقوق زندانی رعایت نگردد
حق خـروج از   گاه شخص صرفاً در ساعات معینیرو هر از این. محبوس گردد 6محل معینیشخص باید در 

  .توان وي را محبوس نامید نداشته باشد، نمی نیستکه محصور  را محلی
بر اساس سند عناصر اختصاصـی جـرایم، اهـداف     :7هدایت عمدي حمالت علیه اهداف غیرنظامی-ت

 توان دریافت که تعریفدقّت در تعریف مذکور میبا. باشنداند که نظامی نمی غیرنظامی آن دسته از اهداف

                                                                                                 
1 Radislav Kristic. 
2 Kovacevic. 

کنوانسـیون چهـارم    5 ةهمچنـین مـاد   و 27 ةماد 4براي آگاهی از این موارد به  بند . هم داردالبته الزم به ذکر است که اصل مذکور استثنائاتی 3
  .ژنو رجوع نمایید

4 Unlawful confinement. 
ژنو در مواد متعددي  براي تعیین مرز دقیق حبس قانونی از غیـر قـانونی بـه توضـیح حـبس قـانونی پرداختـه و         1949 هاي چهارگانهکنوانسیون 5

ـیون دوم،   25،23،22،21کنوانسـیون اول،   28،30،32و37عنوان مثال مواد  به. اندشرایط و انوع آن را معین نموده ـیون   109و 118کنوانس کنوانس
  .استي چهارگانه ژنو هاسوم برخی از این مبانی قانونی مندرج در کنوانسیون

6 Certain  location 
الملـل عرفـی بـه    چنـین حقـوق بـین   الملل معاهـداتی و هـم  در حقوق بین »المللیدیوان کیفري بین« ۀقبل از اساسنام  نظامی حمله به اهداف غیر 7

پروتکل الحـاقی اول   48 ةاصل تفکیک مندرج در ماد سوئد، المللی بشردوستانهدستورالعمل حقوق بین«عنوان مثال  به. رسمیت شناخته شده بود
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اهـداف مـذکور    بوده و هیچ معیاري براي شناسـایی  ، مستلزمِ دورشده از اهداف غیرنظامی در اساسنامه ئهارا
ة بود در سند عناصر جرایم و یـا ماننـد بنـدهایی کـه در ذیـل مـاد      که شایسته  حالی در ،1ارائه نگردیده است

اهـداف غیرنظـامی از اهـداف    یـز  هـایی بـراي تم   بود، شاخص شده آورده براي تعریف برخی از مواد هفت
 52ةواضح از اهداف نظـامی در اساسـنامه  بایـد بـه بنـد دوم مـاد       جه به فقدان تعریفیتو با. دوش نظامی ارائه 

. هاي نظامی محصور گرددها منحصراً باید به هدفحمله ،بر اساس این بند. پروتکل الحاقی اول رجوع کرد
شود که به الحاق ماهیت محـل،  هاي نظامی به اموالی محدود میجا که به اموال مربوط می شود هدف تا آن

ثري در عملیـات نظـامی داشـته و تخریـب کلـی یـا جزیـی، تصـرف یـا          ؤهـا سـهم مـ   هدف، یا کـاربرد آن 
 .ن محسوب گرددجود، یک مزیت نظامی معیها در شرایط زمانی موازکارانداختن آن

سهم و  اول،«. اهداف نظامی وجود دارد، توجه داشتبنابراین باید به دو شاخصی که براي تشخیص      
همچنـین در   .)Cassese, 2002, p. 397(»شـود مزیـت نظـامی کـه حاصـل مـی      و دوم، اهداف نظـامی  تأثیر

براسـاس قسـمت   ، یـا خیـر   هسـتند نظر نظامی  که ممکن است تردید حاصل شود که آیا اهداف مد مواردي
 .نیستید فرض شود که هدف نظامی با پروتکل الحاقی اول 52 ةدوم ماد

 ۀمسـلحان هـاي   هطـرفین درگیـري مخاصـم    :ت و شدید بـه محـیط زیسـت   مدبلند ةخسارت گسترد -ث
ت بـه محـیط زیسـت    مداي که منجر به خسارت شدید، گسترده و بلنداز مبادرت به هرگونه حمله المللی بین

بینی شده براي آن محسوس و مستقیم پیش تر از مجموع مزایاي نظامیوضوح شدید هگردد و این خسارت ب
منع موضوع این  نماید،چه تجمیع شرایط وقوع این جرم را دشوار می لیکن آن 2.اندحمله باشد، منع گردیده

صـرف   براي ارتکـاب ایـن جـرم    ،نخست و از چند جهت تخصیص خورده است؛ که مطلق نبوده استبند 
و خسـارت بـه اجـزا     علم مرتکب نیز براي ایجاد ضرر ه بر عمد،بلکه عالو نماید، عامدانه کفایت نمی ۀحمل

بنـابراین   بینـی باشـد،  خسارت مذکور باید براي مرتکب قابل پیش ،دوم ،استعنصر مادي این بند ضروري 
بینـی  گاه نتایج حاصله از حمله براي وي قابل پـیش هیچ اماعالماً مبادرت به حمله نماید، و هرگاه وي عامداً 

توانـد مفـرّي بـراي     مـی واقع قید مـذکور   مول حکم مندرج در این ماده قرار نخواهد گرفت و درمش نباشد،

                                                                                                 
دیوان کیفري  ۀاساسنام .)Henckaerts & Doswald-Beck, 2009:26(»الملل عرفی شناخته استعنوان یکی از قواعد حقوق بین را به
 .الحاقی اول کنوانسیون ژنو گرفته استپروتکل  52 ةالمللی این جرم را از قسمت اول مادبین

 .»نیستند  که نظامی« اند اهدافی  بر اساس تعریف مندرج در سند عناصر جرایم، اهداف غیر نظامی 1
و  57ةماد 2بند)الف(،شق سوم جزء55 ماده1،بند 51ماده 5بند )ب(،جز35 ماده 3جرم مذکور در حقیقت تلفیقی از مقرّرات مندرج در در بند 2

  .است پروتکل الحاقی اول ژنو 85ةماد 3نیز بند
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چه ضرورت نظامی ایجاب نماید و خسـارت مـذکور آشـکارا نسـبت بـه      نچنا سوم، ،مرتکبین این جرم باشد
مال ارتکابی توان اعمی افراطی نباشد، انتظار از آن حمله نظامی نظامی ملموس و مستقیم مورد ةمجموع فاید

توانـد  مـی  ت نظامی که در مقابل تلفات حاصله افراطـی نباشـد،  به عبارت دیگر مزی .در ماده را مرتکب شد
حیات وحش را در خود جاي حال انقراض هاي نادر و درکه گونه باشد گر خسارت به محیط زیستیتوجیه

  .داده است
ه لزوم رعایت اصـل تناسـب اشـاره    نباشند ب 1اطیافرات حاصله آشکارا  تلف که ایناساسنامه با تأکید بر 

نظـامی مـورد انتظـار     ة، بیشتر از مجمـوع فایـد  ها هگاه خسارات و تلفات حاصله از حملبنابراین هر. نماید می
در ایـن حالـت    زیرا ؛باشد، با اصل تناسب سازگاري نداشته و مشمول حمایت این ماده قرار نخواهد گرفت

البته این به معنـی عـدم    .المللی استبین ۀیکی از اصول حقوق بشردوستان که ودش می تمنجر به نقض انسانی
حتی ممکن اسـت   طور که این ماده بیان کرده است، زیرا همان نیست؛نظامیان گونه تلفاتی به غیرورود هیچ

گ حقوق جنـ «چراکه  ؛ گردد نظامی تلفات جانی هم درحین مخاصمات وارد ةدست آوردن فاید هبه علّت ب
، نقض قواعد جزئی آن در اغلب مـوارد نقـض   استمالحظات انسانی  محصول تلفیقی از ضرورت نظامی و

جـرم مـذکور مطلـق     ).Provost, 2004, p. 198(»گـردد  المللی محسوب نمیحقوق بشردوستانه بین ةگسترد
 »ه باشـد خـاطر نقـص سیسـتم تسـلیحاتی، هـدف مـورد نظـر مـورد اصـابت قـرار نگرفتـ            هب« بوده وحتی اگر

)Henckaerts &others, 2009, p. 596(.  
یـک یـا چنـد شـهر،      ن بایدابراي وقوع این جرم مرتکب یا مرتکب :دفاعحمله یا بمباران مناطق بی-ج

که اهداف نظامی نبوده و بـدون  مورد حمله یا بمباران قرار دهند هایی را روستا، اماکن مسکونی یا ساختمان
مناطق مورد حمله و یا بمبارانِ  بودنِمحدود اساسی به جرمِ انتقادات برخی .2تندهس مقاومت براي اشغال مهیا

مورد حمایـت ایـن مـاده     ها که کاربرد نظامی نداشته،هاي ارتباطی و پلبراي نمونه راه .استشده  ،حمایت

________________________________________________________________ 
1 Exessessive. 

ـند    . گرفته استژنو بر هاي چهارگانهسند عناصر جرایم این ماده را از مقرّرات الهه و پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون2 بنـد اول مـذکور در س
الهه و بند دوم  1907مقررات  25 ةگوید، از مادها سخن مییا ساختمانعناصر این جرم که از مورد حمله قرار دادن روستاها، اماکن مسکونی 

امـاکن مـورد    .پروتکل الحاقی اول ژنو گرفته شـده اسـت   85 ةماد) 3(کند، از قسمت د بندآن که از اشغال بدون مقاومت این مناطق بحث می
دارد که صالحیت ایـن محکمـه بـراي تحـت پیگـرد قـرار دادن         ICTYاساسنامه 3 ةحمایت این ماده، شباهت بسیار زیادي به بند سوم از ماد

ـیله «: به موجب این بند. کنندهاي حاکم بر جنگ را نقض میکه حقوق و عرف شمارد میافرادي را بر اي بـه شـهرها،   حمله یا بمباران به هر وس
  .است ممنوع اعالم شده» دفاع  هاي بیروستاها، منازل یا ساختمان
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 دفاعی اعالم شده داخـل و یـا نزدیـک محـل درگیـري      ۀمنطق«چنین ضروري است که هم .گیرندقرار نمی
 -داخلـی کشـور    ۀتوانـد در منطقـ   دفاع اعالم شده است نمـی اي که بیمنطقه .و براي اشغال مهیا باشد باشد،

قـرار نگرفتـه    در چنگ نیروهاي دشـمن هنوز  منطقه به این دلیل ساده که آن باشد؛ -يدرگیر ۀدور از منطق
  .)Dinstein, 2004, p. 101(»است

اساس سند عناصر جرایم مرتکب باید شخص یا اشخاصـی  بر :کردن شخص ناتوان کشتن یا زخمی -چ
 ةواژسـند عناصـر، بـرخالف اساسـنامه از      .1انـد  کـه نـاتوان از حملـه بـوده    زخمی نموده و یا کشته باشـد  را 

 ؛جـرم مـذکور بسـیار وسـیع خواهـد بـود       ةبنابراین گسـتر . استفاده نموده است 3»رزمنده«جاي  به 2»شخص«
امیانی که درگیر مخاصمات بودند و از میـدان رزم خـارج شـدند یـا اعضـاي      نظ فقط منحصر به غیر« چراکه

که به دست نیروهـاي دشـمن    را بلکه حتی کسانی؛ شودنیروهاي مسلّح که از لحاظ فنی رزمنده نیستند، نمی
   .)Triffterer, 2008, p. 346(»شودنیز افتادند شامل می

بـس، پـرچم، نشـان یـا لبـاس دشـمن یـا         رچم آتـش هرگاه شخصی از پ :هاناشایست از نشان ةاستفاد-ح
المللـی  اسـاس حقـوق بـین   هـاي ژنـو بـه طریقـی کـه بـر      کنوانسـیون  ةسازمان ملل متحـد و یـا عالئـم ممیـز    

جـدي بـه اشـخاص     ۀمجاز بوده، استفاده نماید و عملش منجر به مـرگ یـا صـدم   مسلحانه غیرهاي  همخاصم
 استمقید سند عناصر جرایم این جرم  بر اساس 4.ها شده استنناشایست از نشا ةشود، مرتکب جرم استفاد

ناشایسـت از   بنـابراین صـرف اسـتفاده    .گرددو عمل مرتکب باید منجر به مرگ یا صدمه شدید به اشخاص 
ه گاه نیروهاي طرف مقابـل  ک ایراد وارده به قید مذکور این است .گرددها جرم جنگی قلمداد نمی این نشان

شـدید نیـز    ۀبنابراین مـرگ یـا صـدم    برده و فریب دشمن را نخورده،ها پیاستفاده از نشان ۀانت خائنبه ماهی

________________________________________________________________ 
صورت مطلق نپذیرفته وتغییري  را به با این تفاوت که آن. الهه الهام گرفته است 1907مقررات  23 ةمذکور را از قسمت سوم ماد اساسنامه جرم1

 ةرفـت، از واژ  کـار مـی   هکه در مقـرّرات الهـه بـ    (Enemy)دشمن ةجاي استفاده از واژ هبدین صورت که ب. جزئی در آن اعمال داشته است
شخصی که از میدان رزم خارج « پروتکل الحاقی اول ژنو معنی عبارت 41 ةپاراگراف دوم ماد .فاده نموده استاست )Combatant(رزمنده

  .داردرا بیان می» شده است
2 Person 
3 Combatant 

 ۀحیط ه واین ماده نبودرات الهه گرفته شده است، لیکن اساسنامه فقط محدود به مقرّ 1907رات مقرّ 23 ةقواعد مندرج در این بند از ماد عمده4
هاي یکنواخت سـازمان ملـل   رات الهه، اساسنامه استفاده از پرچم یا لباسبر موارد بر شمرده شده در مقرّ مذکور را گسترش داده است، عالوه

 انگـاري نمـوده،   جرم را) Emblems(عالمات ناشایست از ةمقررات الهه استفاد که در حالی چنینهم. استافزوده  حد را نیز به موارد قبلیمتّ
  .است کردهاستفاده  )Badges(هانشان اساسنامه از واژه
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دشـمن در   رفتـار ریاکارانـه   اما اتفاق نخواهد افتاد و طبق سند عناصر جرایم چنین جرمی واقع نخواهد شد،
مذکور فایـده و کـاربرد    ممیزه خواهد شد و عالیم يهااین موارد باعث سلب اعتماد نیروهاي مقابل به نشان

چون سازمان ملـل مـورد   المللی همهاي نهادهاي بینخود را در بسیاري از مواقع از دست خواهند داد و نشان
هـاي ممیـزه   ناشایست از عالیم و نشـان  ةاستفاد ،محاکم کیفري مختلفی .سخر دشمن قرار خواهد گرفتتم

اشـاره   1هاگنـدورف نز یاه ةتوان به پروندمثال می عنوان به. اند در طول مخاصمات مسلحانه را محکوم نموده
ناشایست از عالئـم صـلیب    ةآلمانی که توسط دادگاه نظامی دولتی آمریکا محکوم به استفادي سرباز ؛نمود

 »نمود از درون آمبوالنسی که عالمت صلیب سرخ داشت، شلیک می او« ؛ زیرا،ي جنگی شدسرخ در منطقه
)Trial of Heinz Hagendorf, 1946(.  

طـور مسـتقیم یـا     هبر اساس سند عناصـر جـرایم مرتکـب بایـد بـ      :گر جایی توسط نیروي اشغالجابه-خ
جـایی   الزم اسـت اصـطالح جابـه   (شده منتقـل کـرده  ت خود را به سرزمین اشغالعیغیرمستقیم بخشی از جم

بخشـی از جمعیـت سـرزمین    و یـا تمـام یـا    .) الملـل بشردوسـتانه تفسـیر شـود     بـین مطابق با مقررات حقـوق   
مسـتقیم ایـن   منظور از انتقال غیـر  2.جا کرده باشدبهشده را در داخل یا خارج از سرزمین، اخراج یا جا اشغال
گر به سرزمین اشغالی نیاز  نظامی نیروي اشغالصرف اجبار مادي و فیزیکی براي انتقال جمعیت غیرکه  است

این جرم جنگی قرار  شمول ممکن است تحت نیز اد تسهیالتآمیز یا ایجعمل تحریک« صرفبلکه  ،نیست
دول عربی در طول مذاکرات خواستار این بودند که نه تنها  .)Dormann & others, 2003, p. 211( »گیرد

بلکه حتـی اگـر   ، نظامی به نواحی اشغالی منع شود ت غیرجمعی ۀگر در انتقال سازمان یافت اقدام دولت اشغال
نیـز شـامل    )S.Lee, 1999, p.113(»ت خود از چنین انتقالی برنداشـتند ري در جهت منع جمعیهاي مؤثّگام«

  4.نهایی اساسنامه گنجانیده شود نیز در متن 3مستقیم غیر ةاز اینرو تصمیم بر این قرار گرفت که  واژ .گردد

________________________________________________________________ 
1 Heinz Hagendorf. 

، بـا ایـن تفـاوت کـه     استپروتکل الحاقی اول ژنو 85 ةمت الف از بند چهارم مادسهمانند ق براي این بنددیوان  ۀاساسنامانگاري ي جرمنحوه 2
 .لق نپذیرفته و تغییراتی را در آن ایجاد نموده استرات مندرج در این ماده را به طور مطمقرّ

3 Indirecte 
ـتان   العمـل نظـامی  عنـوان مثـال دسـتور    بـه . اسـت  کشورهاي مختلف نیز این عمـل را منـع کـرده    هاي نظامیالعملدستور 4  :دارد مقـرّر مـی  انگلس
  .)The Uk military Manual, 1958(»باشدنمی اش به کشور اشغالینظامیت غیرکننده مجاز به اخراج یا انتقال جمعی اشغال«
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یکـی از  : 1دادگاه قابل قبول بودن حقوق و دعاوي اتباع طرف مخاصمه در اعالن لغو، تعلیق یا غیر-د
در مراجـع قضـایی صـالح     شهروندانبه دعاوي گی رسید هاي حقوقیمورد پذیرش تمام نظام قانونیحقوق 

یـا  حقـوق   یا انقضـاي پـذیرش  لغو، تعلیق و . را از حقشان محروم نمایدان و شرایط جنگی نیز نباید آن است
گرفتـه و وي در  ربـط صـورت    يالح ذباید توسط مقام صـ اعمال مشخصی در یک دادگاه علیه اتباع دشمن 

طور مطلق به منـع رسـیدگی بـه    بهآن سند عناصر دیوان  دنبال بهاساسنامه و  .سلب این حقوق مؤثر بوده باشد
بـه  . به میان نیاورده است» قلمرو طرفین درگیري« حقوق و دعاوي اتباع طرف مخاصمه پرداخته و ذکري از

شـان رسـیدگی   بـه حقـوق و دعـاوي    رگیـري در قلمرو طرفین دعبارت دیگر آیا اتباع طرف مخاصمه فقط 
طـرفین درگیـر   » اتبـاع « کـه  ایـن احراز صرف و به  به طور مطلق و در هر کجا که باشند که اینشود و یا نمی

کنوانسیون الهه  ؟شودشان رسیدگی نمیبه دعاوي -در قلمرو درگیري باشند یا خیر که اینفارغ از  -هستند 
در پاسـخ بـه ایـن ابهـام     شاید بتوان . باره سکوت اختیار کرده است، در ایناستاین ماده  وضع أنیز که منش

بع باید در قلمرو طـرفین درگیـري و در حـین    طّ، بالاستجنگی  یجرم مذکور عمل که اینگفت با توجه به 
 .استآن موضوع منع  موجود در این ماده، ابهام دیگر .گردد 8 ةمادجنگ باشد تا مشمول حکم مندرج در 

آیـا منظـور   شـود کـه   ال بـه ذهـن مـی   ؤموجب تبادر این سـ  2»حقوق و دعاوي« اساسنامه از واژگان ةاستفاد
گیـرد؟ ظـاهر عبـارت    بـر مـی  امور کیفـري را نیـز در   که اینیا و   استاساسنامه دعاوي خصوصی و تجاري 

اماکند، ل را تقویت میحقوق و دعاوي نظر او قوق کیفري در صیانت از اصـول  ت بیشتر حبا توجه به اهمی
دعاوي خصوصی و تجاري را در این بند گنجانیده باشند، بـه طریـق    ،کنندگان اساسنامهانسانی، اگر تدوین

  . گیردبر میدر امور کیفري را نیز این بنداولی، 
یت در طول تاریخ استفاده از جمع :نظامیان یا دیگر اشخاص تحت حمایتشدن غیر سپر انسانی واقع -ذ

 دیـوان،  ۀبـر طبـق اساسـنام   . غیرنظامی براي دفاع از تأسیسات و نیروهـاي نظـامی بـه کـرّات رخ داده اسـت     
الملل مخاصـمات  نظامی یا سایر اشخاص مورد حمایت حقوق بینمرتکب باید محل اقامت یک یا چند غیر

ه باشـد و قصـد حفاظـت از    بـرداري کـرد  ها بهـره مسلحانه را تغییر داده یا به نحو دیگري از محل اقامت آن
برابـر   گیري از این امر در عملیات نظامی خود یـا ایجـاد مـانع بـا آن در    برابر حمله یا بهره اهداف نظامی در

________________________________________________________________ 
در (85 ةمـاد  4ژنـو در بنـد    هـاي چهارگانـه  ، اگر چه پروتکل اول کنوانسـیون استمقررات الهه  23 ةماد) ح(این مقرره کامالً برگرفته از بند 1

   .است نمودهمقرراتی شبیه به این ماده را وضع ) قسمت ح
2 Rights and actions 
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صدد جلـوگیري از شکسـت   دردشمن با استفاده از سپر انسانی واقع در. عملیات نظامی دشمن را داشته باشد
  .1نماید میغیرنظامیان طرف مقابل را از حمله منصرف حضور  در برخی از موارد ،چراکه است؛در نبرد 

در مـورد حمایـت از   . صورت اختیـاري و یـا اجبـاري باشـد     تواند بهدادن غیرنظامیان میسانی قرارسپر ان
انـد، تردیـدي   ات و یا مناطق و نقـاط غیرنظـامی شـده   داشتن عملی نگاه که اجباراً وادار به مصون یغیرنظامیان

گونه تهدیـد   نظامیان بنا به خواسته و میل خود و بدون هیچ جاست که هرگاه غیرسؤال این اما،. وجود ندارد
دیـوان از آنـان    ۀاساسـنام  المللی و بـاالخص بین ۀو یا اجبار دولت سپر شوند، آیا مقررات حقوق بشردوستان

قائل بـه ایـن هسـتند     ايعده .آورد یا خیر؟ در این حیطه، دو دسته نظر عمده وجود داردمی ملحمایت به ع
دشمن، حمایت منـدرج در اساسـنامه را از     هاي هشدن در مقابل حملها براي سپر نت اعمال ارادي آکه به علّ

کننـد کـه حتـی     می اي دیگر بیانلیکن دسته. کنددفاع حمایت میاساسنامه از افراد بی زیرا ؛دهنددست می
چراکـه یکـی از اصـول بنیـادین حقـوق مخاصـمات        ؛شـد  ت آنها نخواهدمانع مصونی ،فعل ارادي این افراد

حمله به جمعیت غیرنظامی هر چند که بـا آزادي   که در حالی. استحانه، اصل تناسب حمالت ارتکابی مسلّ
هـا رونـد جنـگ را مختـل      بنـابراین اگـر چـه آن   . اسـت این اصل  با مغایر ،و اختیار دست به سپر شدن بزنند

هـا را تحـت    آن« تـوان بنابراین مـی . دشمن نخواهد بودهاي  هحمل ةکنند توجیه ،این عمل آنان اما نمایند، می
ـ  خـاطر بـر  قانون داخلی بـه  ـ       هـم زدن عملی  »م جنگـی یت جـرا ات جنگـی تحـت تعقیـب قـرار داد نـه بـه علّ

)Engeland, 2011, p. 112.( از حضور غیرنظامیان و امـاکن   نظامی عراقدر طول جنگ عراق فدائیان شبه
نیروهـاي طـرف مقابـل اسـتفاده     هـاي   هچون مدارس و اماکن فرهنگی براي جلوگیري از حمل همغیرنظامی 

شـد، نزدیـک وسـایل    که هواپیماهاي دشمن ظاهر می ها این بود که هنگامیتکنیک معمول آن« :نمودندمی
بوج نیروهـاي دولتـی کـام   «همچنین در طول جنـگ ویتنـام نیـز     .)Schmitt, 2012, p. 125(»شدندنقلیه می
سـپر انسـانی اسـتفاده     عنـوان  بـه رسـیدند، از غیـر نظامیـان بـومی ویتنـامی       به موضع ویتنامیان می که هنگامی

   .)Bailliet, 2009, p. 105(»کردند می
غیرنظامیان را از مـوادي   ،هرگاه مرتکب :یک روش جنگی عنوان بهن به غیرنظامیان ددا گرسنگی -ر   
جنگی داشته  یروش عنوان بهرا  آنانداشتن  نگه و یا قصد گرسنهوم نماید تشان وابسته به آن است محرکه حیا

________________________________________________________________ 
  . استل پروتکل الحاقی او 51 ةماد 7بند  و کنوانسیون چهارم ژنو 28کنوانسیون سوم ژنو،  23کیبی از مواد این ماده تر1
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اد مو تبییندر تفسیري که براي  المللی صلیب سرخبین ۀکمیت. 1دادن شده است گرسنگی جرمِ باشد، مرتکبِ
ش امعمـولی  ن با همان مفهومددا گرسنگی« پروتکل الحاقی اول ارائه نمود، در ذیل این ماده بیان داشت که

بـا   .)Schmitt & others, 2010, p. 417(»)شـود  دن توسط هرکسی فهمیده مـی اد گرسنگی(شودتعریف می
در  امـا  .شـود دادن مـی  م فقـط شـامل گرسـنگی   توان استنباط نمود که این جرمذکور می ۀر کمیتظتوجه به ن

ت اجماع بر ایـن  شمول این بند صورت پذیرفت و در نهای در بابگوهاي بسیاري و طول مذاکرات رم گفت
 نمودن بر این عقیده بودند که محروم کنندگانمذاکره .استفاده نمایند 2دننمو محروم ةقرار گرفت که از واژ

از امکانات پزشکی یا پتـو را   نمودن محروم نمونه عنوان بهبلکه  ،شود مواد غذایی و نوشیدنی نمی«فقط شامل 
گونـه اسـتدالل    ایـن  نیـز  براي توجیه نظـر خـود   .)Dormann & others, 2003, p. 363(دگرد نیز شامل می

گیـرد و مفهـوم   وسـیعی را دربرمـی   ۀحیطـ  »دي کـه بـراي بقایشـان ضـروري اسـت     امـو «عبـارت  کردند که  
 .رساند میکردن را  محروم

 ۀهایی را که منبـع تغذیـ  بنابراین هرگاه نیروهاي دشمن مزارع و باغ .هستندامیان ظقربانیان این جرم غیرن
هرگاه اعمال مذکور را در همان  اما .د شدنمرتکب این جرم نخواه هاي طرف مقابل بودند از بین ببرند،نیرو

 .محکوم به ارتکاب این جرم خواهنـد شـد   ،انجام دهند امیان ساکن در آنظغیرناز بین بردن منطقه با هدف 
 ،3»ابودسـازي ن« مصـداق بشـریت   توانـد در صـورت داشـتن سـایر شـرایط جنایـت علیـه       عمل مـذکور مـی  

شـدید بـه    ۀانسانی دیگر با خصوصیات مشابه که عمداً موجب رنج عظیم یا صدماعمال غیر« و 4»آپارتاید«
را  گرسـنگی دادن نیـز   متعدديهاي نظامی دستورالعمل .نیزگردد 5»شودجسم یا سالمت روحی جسمی می

ــه؛ انــدممنــوع اعــالم کــرده ر برخــی مــوارد نیــز دول مختلــف د .نمونــه اســترالیا، بلژیــک و آلمــان عنــوان ب

________________________________________________________________ 
المللـی و چـه غیـر    ول مخاصـمات مسـلحانه چـه بـین    طـ در  ن به غیرنظامیان به منظور تسریع و پیشبرد اهداف نبرد،دگرسنگی دادر طول تاریخ 1

چه مسـلح و   ن دشمن،دگرسنگی دا«: داشتمقرّر می17 ةدر ماد »الیبر«قانون  .د قانونی نیز پیدا کرده بودگشت و حتی نموعمال میاالمللی  بین
پس از جنگ جهـانی اول ایـن    اما .)Liber code ,24 April 1863,art1(»امري قانونی است ور تسریع در انقیاد او،ظبه من چه غیر مسلح،

 ،امیـان ظن ن بـه غیـر  دپروتکل الحاقی اول ژنو،گرسنگی دا 54 ةبه تبعیت از ماد نیزدیوان  اساسنامه .عنوان یک اسلوب جنگی منع گردید عمل به
 میانظان کردن غیر داشتن از طریق محروم نگه  همین پروتکل نیز گرسنه 54 ةماد 2بند  .دانگاري نموجنگی را ممنوع و جرم اسلوبعنوان یک  به
  .ست ممنوع نموده و به شرح آن پرداخته استاز موادي که براي بقایشان ضروري ا را

2Deprivation 
3Extermination  
4 The crime of apartheid 
5Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to 
body or to mental or physical health. 
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عمـدي از مـواد    نمـودن جانبه را منعقد نموده و اعمال گرسـنگی و محـروم   هایی دوجانبه یا چندنامه موافقت
 اي کـه توان بـه موافقتنامـه  نمونه می عنوان به .اندنع کردهالزم براي زندگی در حین مخاصمات مسلحانه را م

در  .اشاره نمـود منعقد شد، 2002خواه مردم سودان در سال  آزادي همین زمینه بین دولت سودان و ارتش در
مدانـه بـه سـالمتی و غـذا و     امورد هدف قرار دادن یا حمله ع از« :نامه آمده استاین موافقت نقسمتی از مت

حیـات جمعیـت غیرنظـامی و طبیعـت     براي ا اهداف و امکانات ضروري ی مراکز توزیع یا عملیات امدادي،
  .)Sivakumaran, 2012, p. 424(»دنمایناب غیرنظامی اجتن

هاي جنگـی کـه   استفاده از روش 1:کنندشان آسیب بیش از حد وارد می تکه بنا به ماهی ییهاسالح-ز
الملـل عرفـی ممنـوع    شوند طبق حقوق بینضروري میرنج غیر باعث ورود آسیب بیش از اندازه و یا درد و

و  بیولوژیـک  هـاي شـیمیایی،  جهانی براي منع استفاده از سـالح  ۀعدر میان اعضاي جام لیکن هنوز .باشد می
افزارها از عبـارات کلـی   نظر وجود ندارد و در نتیجه اساسنامه بدون اشاره به این نوع از جنگاي اتفاقهسته

دیـوان  ۀ طبـق اساسـنام   .انگاري آن را منوط به ضمیمه الحاقی به اساسنامه کـرده اسـت  استفاده نموده و جرم
 عنـوان  بـه الملل عرفی  در حقوق بین«تواند چنین منعی می .باشند 2منع جامع هاي مذکور باید موضوعحسال

 وجـود داشـته باشـد    الملـل معاهـداتی  هـا و یـا در حقـوق بـین    حقوقدانان و اعمال دولـت  شاهدي در نظرات
هـاي خاصـی را   گسترده تصویب شده است و استفاده از سالح صورت هاي بر جایی که معاهدهدمخصوصاً 
 .)Triffterer, 2008, p. 424(»کندممنوع می

رعایت اصول دادرسی و  :هاي اعدام بدون رعایت تضمینات قضاییصدور احکام و اجراي مجازات-ژ
قابـل اجتنـاب افـراد     یکـی از حقـوق غیـر    زمان صلح و یا جنگ باشد، که اینمنصفانه فارغ از  ۀحق محاکم

عـدم رعایـت تضـمینات     دیـوان،  ۀاساسـنام  .گـردد ان جنگ بیشتر نیـز مـی  ت آن در زمو چه بسا اهمی است
در  ،کـه  ایـن اول  اسـت؛ دو ایراد عمده بـه آن وارد   اما .قضایی را شرط وقوع این جرم دانسته استضروري 

 داشـته ر ومقـر  سند عناصر جرایم به شرح تضمینات مذکور نپرداخته بلکه صرفا معیـاري کلّـی ارائـه نمـوده    
رسد کـه در   بنابراین به نظر می .باشند تضمینات قضایی ضروري ۀگردند که جامع کلی اید اعمالتضمیناتی ب

________________________________________________________________ 
شان آسیب بیش از حد  هاي جنگی  را که بنا به ماهیتمواد و روش ها،پرتابه ها،استفاده از سالح تکل الحاقی اول ژنو،پرو 35 ةقسمت دوم ماد1

دارنـد کـه   همین پروتکل نیـز اعـالم مـی    51ة چهار و پنج ماد و بندهاي 48 ةماد .کنند را ممنوع اعالم کرده استیا رنج غیر ضروري ایجاد می
را از اهداف   نظامی را از رزمندگان و از طرف دیگر اهداف غیر  نظامی موجب حقوق مخاصمات مسلحانه  جمعیت غیر طرفین درگیري باید به

  .یز دهندتم  نظامی
2Comprehensive prohibition. 
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هاي حقوقی مختلـف پرداختـه و آن دسـته از    کننده به پرونده باید به بررسی نظاماین موارد قاضی رسیدگی
 هـاي  نوان بـه تضـمی  تـ در ایـن راسـتا مـی    .کید شده است برگزینـد أها بر آن تتضمیناتی را که در اکثر نظام

هـر  نقـض   دیـوان  ۀاساسنام که، دوم آن .برشمرده شده در دیوان اروپایی و آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود
ممنوع  هستندکه ضروري  را قضایی آن دسته از تضمیناتعدم رعایت نوع تضمین قضایی را نپذیرفته بلکه 

هاي حقوقی مختلف باید بـه  مشترك در نظامي ها بنابراین قاضی پس از شناسایی تضمین .اعالم کرده است
پروتکل الحاقی ژنو  6 ةمادبند دوم از  .یا خیر هستنداساسی هاي  بررسی این نکته بپردازد که آیا جز تضمین

اعـالن لغـو،   دیـوان   ۀاساسـنام  .ضروري براي رسیدگی منصفانه پرداخته استهاي  به شرح برخی از تضمین
 ۀمسـلحان هاي  هدر حین مخاصم حقوق و دعاوي اتباع طرف مخاصمه در دادگاهقابل قبول بودن تعلیق یا غیر

 ۀحمایـت از اتبـاع طـرف مخاصـمه در حـین مخاصـمات مسـلحان        .المللی را ممنوع اعـالم نمـوده اسـت   بین
  .نیستگیرد و این تمایز قابل توجیه بر میداخلی در هاي  هتري را نسبت به مخاصموسیع ةالمللی گستر بین

  
  المللی و داخلیبینهاي  هنی تمایز میان جنایات جنگی در منازعمبا -2
یک از  حقوق جنگ موجود بوده و هرهاي  هدیوان نیز، منابع عرفی و معاهد ۀقبل از تصویب اساسنام   

شـرایط حـاکم بـر ایـن      انـد  داشـته  ی جـرایم، سـعی  لّی و یا فرامت ملّبا تمایز قایل گردیدن میان ماهی ها، آن
کنندگان، بـا اسـتفاده از تجربیـات منـابع پیشـین       انتظار بر این بود که مذاکره. کنند ساماندهی رامخاصمات 

انگاري این جرایم را مرتفع نمـوده و بـر تمـایزات میـان جنایـات      حقوق جنگ، خأل بنیادین حاکم بر جرم
حمایتی یکسان  داراي ماهیت یکسان خاتمه داده و از تمام طرفین درگیر در جنگ، فارغ از نوع مخاصمات

در . اسـت دیوان  ۀ، یافتن چرایی عدم وجود چنین تمایزي در اساسنامبخشهدف اصلی این . به عمل آورند
که مبناي هـر یـک از    - الملل منازعات مسلحانهالملل و باالخص حقوق بین، به منابع حقوق بینقسمت اول

فعلـی، بررسـی    ۀگیري اساسنام ع را در شکلرجوع نموده  و سهم هر یک از این مناب - مقررات جنگی بوده
المللی رجوع خواهیم نمود و بـا توجـه بـه قـرائن و     در قسمت دوم، به آن سوي معاهدات بین. خواهیم نمود

هـاي سیاسـی و   خواهیم پرداخت که آیـا نگـرش   وضوعشواهد حاکم بر فرآیند تصویب اساسنامه، به این م
  سازي مقررات جنگی داشته است یا خیر؟ي در عدم یکسانرتأثیکنندگان کنفرانس رم،  منافع مذاکره

  
   هاي الحاقی آنژنو  و پروتکل 1949 ۀهاي چهارگانرم از کنوانسیون ۀثیرپذیري اساسنامأت -الف

هـاي ژنـو   دیوان با مقرّرات کنوانسیون ۀزیاد جرایم جنگی مذکور در اساسنامبا توجه به شباهت بسیار   
هـا، ایـن اندیشـه    انگاري این کنوانسیونکنندگان به مبانی جرمبودن مذاکرهو مقیدهاي الحاقی آن وپروتکل
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دیـوان بـا مقـرّرات     ۀگیرد که آنان در بسیاري از موارد در پی شباهت جـرایم موجـود در اساسـنام   قوت می
ر یابـد کـه بعضـاً بـر اسـتفاده از همـان واژگـان منـدرج د        پیشین بوده و این شباهت تـا جـایی گسـترش مـی    

ها اجماع نموده و حتی مواردي که از واژگان دیگري اسـتفاده کـرده، سـعی بـر ایـن بـوده تـا از        کنوانسیون
ات گسترش متعددي موجب عدم توجه به مقتضی مقررات ژنو فاصله نگیرند و این پافشاري در موارد ۀآستان

 ۀبار اسـت کـه اساسـنام   تأسف« رو به نظر برخی از این. المللی گردیده استبین ۀدوستانتدریجی حقوق بشر
هاي خاص اشاره کرده است، چون این موضوع موجب تداعی این امر بـه  دیوان تنها به بعضی از کنوانسیون

ــی ــر جــرم محســوب مــی  ذهــن م ــرا کنوانســیون ،شــوندشــود کــه اعمــال زی ــوع وجــود  زی ــن ن هــایی از ای
  ).152، ص 1383نوري،(»دارند
نمـودن   انگـاري محبـوس  کنندگان به مبـانی جـرم  بندبودن مذاکره در پاي توانبارز این امر را می ۀنمون  

کننـدگان در  در جریان مذاکرات دیپلماتیـک رم، مـذاکره  . غیرقانونی اشخاص تحت حمایت مشاهده نمود
یـک دسـته از   . محبوس شود، پیشنهاداتی را مطرح نمودنـد  1آیا باید فرد در محل معینی که اینمورد شمول 

دانسته و قائل به نگهداري فـرد  نمودن شخص از آزادي را کافی  ان صرف توقیف و یا محرومکنندگمذاکره
باید چنین شخصی را در مکـان  «کنندگان اي دیگر از مذاکرهبه نظر عده امادر محل خاص و معینی نبودند، 

کنوانسـیون ژنـو   بـوده و متنـاقض بـا    تـر که مضـیق پذیرفتسند عناصر نظر اخیر را . محصوري زندانی نماید
  .)Dormann & others, 2003, p. 112(»باشد نمی

کننـدگان سـعی   در اکثر موارد، مذاکره اماموارد،  ۀتوان گفت در هم به عبارت دیگر اگر چه که نمی   
پـذیرفتن    را اي در چهارچوب مقررات ژنو داشتند و شاید بتوان یکی از علل عمده آندر تصویب اساسنامه

ـ . هـا دانسـت  ژنو توسط بیشتر حاکمیـت  چهارگانه هايکنوانسیون المللـی صـلیب سـرخ در مـتن     بـین  ۀکمیت
تنظیم نموده  دیوان ۀیکی از متون پیشنهادي براي تصویب جرایم جنگی در اساسنام عنوان بهنویسی که  پیش

ه و توسـط  معاهـدات بـا مقبولیـت فـراوان قـرار داشـت       ةهـاي ژنـو در زمـر   کنوانسـیون «کند کـه  بود، بیان می
رو، مبناي بسیاري از مقرّرات  از این .)ICRC, 1997(»شده استصدوهشتادوهشت دولت به رسمیت شناخته

 ۀهـاي چهارگانـ  مشـترك کنوانسـیون   3 ةدیـوان را ، مـاد   ۀداخلی در اساسنام ۀمندرج در مخاصمات مسلحان
  .نمایداشاره می هاي مذکورژنو قرار داده و در توضیح این جرایم به کنوانسیون 1949

________________________________________________________________ 
1Certain Place 
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المللی صلیب سرخ، ایـن نهـاد یـادآوري    بین ۀدادن مقررات ژنو توسط کمیتبا وجود مبناي اصلی قرار   
الملـل  انگـاري نمـوده، در حقـوق بـین    نمایدکه مبانی حقوقی بسیاري از جرایمی که در این قسمت جـرم  می

صـلیب سـرخ    ۀایـن گفتـ  . نیستدوم آن  هاي ژنو و پروتکل الحاقییافت شده و فقط محدود به کنوانسیون
شـده در حـین مخاصـمات داخلـی، از حقـوق       شـمرده چراکـه جـرایم جنگـی بـر     ؛رسـد مـی  صحیح به نظـر 

مثال بخـش   عنوان به(ICTY ۀ، اساسنام) 1362 ةو یا قاعد 501ة مثال قاعد عنوان به(الملل عرفی بین ۀدوستان بشر
دادگـاه    ۀ، اساسـنام 19984سیون حقوق کـودك مصـوب نـوامبر    کنوان 38 ةماد 3و  2، بندهاي 3)3ةماد 5و 4

 اما. و چند منبع دیگر الهام گرفته است 5) 4 ةماد 4و  3نمونه بندهاي  عنوان به(المللی براي روانداکیفري بین
توان دریافت که مبناي اصـلی  دیوان و مقررات ژنو، می ۀتطبیقی جرایم جنگی مذکور در اساسنام ۀبا مطالع

-گونـه  به. هاي ژنو و پروتکل دوم الحاقی آن بوده استسه مشترك کنوانسیون ةنگاري این موارد، ماداجرم

داخلـی، تنهـا دو جـرم کشـتن یـا       ۀبرشمرده شده در مخاصمات مسلحان ۀگانپنجو که از بین جرایم بیست اي
البتـه   .اري نشده اسـت انگ مشترك و پروتکل الحاقی دوم جرم 3ة دشمن در ماد ةکردن خائنانه رزمند زخمی

ریشه  6المللی عرفیبین ۀحقوق بشردوستان ۀمطالع 65 ةکه دو جرم مذکور فقط در قاعد است شاین یادآوري
رسد که  رو به نظر می از این. الذکر نیز وجود نداردهاي سابقها و اساسنامهدارد و در هیچ یک از کنوانسیون

اي از مقررات الزم در مجموعه) المللیجنایات جنگی بین(د اولدلیل اصلی این تمایز این است که در مور«
هاي ژنو، از قبل موجود بوده و نظر بر این بوده که این مقرّرات به صورت حقوق مشترك کنوانسیون 3 ةماد
  ).72ص  ،1387، کسسه(»الملل عرفی درآمده استبین

________________________________________________________________ 
    .»ایجاب نماید را آن که ضرورت قطعی نظامی تصرف یا انهدام اموال طرف درگیري ممنوع است، مگر آن« 1
  .»هاي مسلّح احضار شوندکودکان نباید به خدمت در نیروها یا گروه« 2
تـاریخی و آثـار    ابنیـه  هنري و علمـی،  هایی که براي امور مذهبی، خیریه، آموزشی،شکنجه، تخریب یا آسیب وحشیانه بر ضد ساختمان-4«  3

  .اند اختصاص یافته هنري و علمی
  »یا خصوصی غارت اموال عمومی-5
، نکنند  مستقیماً شرکت  در مخاصمات  سال 15افراد کمتر از   که  این  تضمین  را جهت  عملی  اقدام  هر گونه  کنوانسیون  طرف  کشورهاي. 2 ...« 4

  . خواهند داشت  معمول
  اسـتخدام   کشورها بـراي   این .خواهندکرد  خود خودداري  مسلح  در نیروهاي  سال 15افراد کمتر از   از استخدام  کنوانسیون  طرف  کشورهاي. 3 

  .»بزرگترها خواهند داد  را به  دارند، اولویت  سن  سال 18و زیر    سال 15  باالي  که  افرادي
  گروگانگیري  -  3...5

 غارت- -6...
6 Customary international humanitarian law study.(CIHL study ) 
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در . روزهاي مذاکرات دیپلماتیک رم اسـت الذکر، نگاهی به واقعیات آن هاي فوقهدف از بیان گفته   
داخلی اتفاق  ۀانگاري جرایم جنگی در مخاصمات مسلحانروند تدوین اساسنامه، پیرامون اصل ماهیت جرم

برخـی از کشـورها ماننـد پاکسـتان، هنـد، انـدونزي، چـین، روسـیه و ترکیـه بـا اصـل            . نظر وجـود نداشـت  
اي دیگـر عـالوه بـر    چنین دستههم. داخلی مخالف بودند ۀمخاصمات مسلحان انگاري جرایم جنگی در جرم
درصدد عدم درج جرایم جنگی داخلی در اساسنامه و یا در صـورت برشـمرده شـدن، انـدك بـودن       که این

تعریف جرایم جنگی داخلی را نیز محدود نمایند تـا   ۀچنین بر آن بودند تا حیطتعداد این جرایم بودند، هم
المللی  بین ۀدر چنین مواقعی کمیت. سیاري از مخاصمات داخلی را نداشته باشددیوان صالحیت رسیدگی به ب

گفته اضـافه ننمـوده اسـت،    جدیدي را به مقررات پیش ۀنمود که حیطصلیب سرخ مقاومت کرده و بیان می
دوم ژنـو   یـک پروتکـل الحـاقی    ةصالحیت دیوان براي قلمرو جنایات جنگی داخلـی، ناشـی از مـاد   «بلکه 
 .)A/CONF.183/INF/11(1»است

ب سـرخ قـرار داشـت، در برابـر     المللی صلیبین ۀها کمیتغیردولتی که در رأس آن المللی بیننهادهاي    
شـناخته شـدن جـرایم جنگـی      رسـمیت  مت نموده و در نهایت نیز موفق بههایی مقاوچنین حاکمیت خواست

شدن  رسمیت شناخته هاي مذکور منجر بهادتالش نه اما. جرایم تحت صالحیت دیوان شدند ةداخلی در زمر
از . گردیـد  -مشترك کنوانسیون ژنو  3 ةیعنی ماد -ها اتفاق نظر داشتند آنچه اکثریت کشورها در مورد آن

سـزایی   شده در پروتکل الحاقی دوم ژنو، نقش بهشمردهانگاري موارد بردیوان، با جرم ۀطرف دیگر اساسنام

________________________________________________________________ 
یوان براي رسیدگی به  جرایم جنگی داخلی، اجماع بر آن قـرار گرفـت کـه چناچـه منازعـات      مذاکرات پیرامون قلمرو صالحیت د ۀدر نتیج  1

دهـد، دیـوان در    هـا رخ هاي میان خود این گـروه یافته و یا درگیريهاي مسلّح سازمانطوالنی مدت میان نیروهاي حکومتی و گروه ۀمسلحان
هـا و  هاي داخلـی همچـون شـورش   هاي آشوب و تنشوان شامل وضعیتو  صالحیت دی. صورت تجمیع سایر شرایط صالح به رسیدگی باشد

دیوان قلمرو مخاصمات داخلی را گسترش نداده و به  ۀاین  اساسنامبنابر. آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نخواهد شداعمال خشونت
ـترك  3 ةمـاد  تکمیل و توسعه راستاي در که پروتکل این -1« : اساس این مادهبر. یک پروتکل الحاقی دوم ژنو وفادار مانده است ةماد  مش

 اعمال ايمسلحانه مخاصمات تمامی به نسبت باید موجود کاربردي شرایط اصالح و تغییر بدون است، ژنو 1949 اوت 12 هايکنوانسیون
 مسـلحانه  مخاصـمات  قربانیان از ایتحم به مربوط 1949 وستگآ 12 ژنو هايکنوانسیون به الحاقی پروتکل از 1 ةماد مشمول که گردد

 مسلح قواي و کشور آن مسلح نیروهاي بین و قرارداد این معظم اعضاي از یکی سرزمینی ةحوز در و گرددنمی )اول روتکلپو (المللی بین

 مذکور کشور ینسرزم از بخشی بر کنترلی چنان آن دهدکه رخ مسئول ةفرماند یک تحت و مسلح ۀیافت سازمان هايگروه دیگر یا مخالف

 .دهند انجام شده کنترل و مجتمع صورت به پروتکل این اجراي براي را نظامی عملیات که سازدمی قادر را هاآن که دارند
 دیگـر  و پراکنـده  و انفرادي آمیز ضتعر اعمال ها،شورش همانند داخلی بحران و آشوب هايموقعیت درخصوص نباید پروتکل این  -2

 .»گردد اعمال باشد، نمی مسلحانه مخاصمات حد در که شابهم ماهیت با اعمالی
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شـده بـه    کل مورد تصـویب تمـام کشـورهاي ملحـق    چراکه این پروت ؛تکل داشتدر فراگیر نمودن این پرو
  . هاي ژنو قرار نگرفتکنوانسیون

ژنـو،   هـاي چهارگانـه  مشـترك کنوانسـیون   3 ةرا از نظر دور داشت که مـاد  موضوع مهماما نباید این    
د و پروتکل دوم الحاقی نمایانگاري میداخلی را جرم ها در حین مخاصمات مسلحانهحداقل وظایف دولت

چه در ایـن مـاده و پروتکـل الحـاقی دوم     رو آن از این. نیز بنابر صراحتش، در صورت لزوم مکمل آن است
دیـوان، بعـد    ۀرفت اساسـنام دهد و انتظار میالمللی را پوشش نمیجهانی بین ۀذکر شده است تمام نیاز جامع

 ،)ژنـو  هـاي چهارگانـه  مقررات الهه و کنوانسـیون (المللیبین دوستانهاز دو منبع پیشین معاهداتی حقوق بشر
  .هاي الحاقی ژنو بر داردها و پروتکلهایی فراتر از کنوانسیون گام

المللـی در  بـین  ۀدوسـتان هاي فاحش حقوق بشرکنندگان، تنها برخی از نقضبنا به اذعان خود مذاکره    
دادن  توان تصـور نمـود کـه گرسـنگی    بنابراین نمی. اندشدهرسمیت شناخته  جرم جنگی به عنوان بهاساسنامه 

شـدن   ناتوان و سـپر انسـانی واقـع    ةنمودن رزمند دفاع، کشتن یا زخمیغیرنظامیان، حمله یا بمباران مناطق بی
بینـی   غیرنظامیان یا دیگر اشخاص تحت حمایت و جرایمی از این دسـت کـه در مخاصـمات داخلـی پـیش     

اي عـدم ذکـر مقـرره   «کنندگان نیز اذعـان داشـتند   طور که مذاکره نباشند و همان هاي فاحشاند، نقضنشده
فـاحش  هـاي   نقـض  ةکننـد که آن مقرره منعکسنیست   وجه به معنی اینخاص در صالحیت دیوان، به هیچ

یکی از علل عدم ذکر برخی از قواعد حمایتی  .)A/CONF.183/INF/10(»باشدالملل عرفی نمی حقوق بین
 ۀهـاي حقـوق بشردوسـتان    تـرین نقـض  یابی بـه توافـق بـر سـر فـاحش      اصمات داخلی، ضرورت دستدر مخ

سـه   ةرو آنان آنچه را که مـاد  از این .بودکنندگان براي حصول چنین اجماعی المللی و زمان کم مذاکره بین
احش برشـمرده و  هاي فـ نقض عنوان بهژنو و نیز پروتکل دوم الحاقی آن  هاي چهارگانهمشترك کنوانسیون

 ۀیکی دیگر از متون پیشـنهادي بـراي اساسـنام   . اندها بر آن اجماع داشتند، به رسمیت شناختهاکثر حاکمیت
مـذکور بعـد از ذکـر     ۀکمیتـ .الملـل بـوده اسـت    حقـوق بـین   ۀالمللی، متن پیشنهادي کمیتـ دیوان کیفري بین

ایـن کمیتـه صـراحتاً مـواردي از     . ه اسـت بیـان کـرد   هـایش را نیـز  انگـاري مقررات پیشـنهادي، منشـأ جـرم   
انگاري جرایم جنگی استفاده کـرده، و   که براي جرمذکر نموده  هاي الحاقی ژنو راها و پروتکلکنوانسیون

جرم جنگـی در   عنوان بهشمرده شده توان ردپاي مقررات ژنو را در اکثر موارد بربه همین دلیل است که می
  . متن پیشنهادي این کمیته یافت

کننـدگان  مـذاکره چـه  المللـی صـلیب سـرخ،    بین ۀکه چه کمیت استهدف از بیان مطالب پیشین این    
هـاي ژنـو    در اکثر قریب به اتفاق مـوارد آنچـه را کـه در کنوانسـیون     ،المللحقوق بین ۀکشورها و چه کمیت
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به اتفاق کشورها آن  هاي پیشنهادیشان ذکر کرده و اکثریت قریبجرم جنگی قید گردیده، در متن عنوان به
رو آنچـه را   از ایـن . انگاري نموده بودنـد شناختند، جرمهاي فاحش مینقض عنوان بهدسته از جرایمی را که 

خاصـمات  جرایم جنگی ارتکـابی در حـین م   عنوان به ژنو 1949هاي چهارگانه مشترك کنوانسیو 3 ةکه ماد
جرم جنگی شناختند و از پذیرفتن مواردي خارج از جـرایم مـذکور    عنوان به، مسلحانه داخلی مقرر گرداند

انعکـاس موضـع    عنـوان  به« اساسنامه 8 ةرو مقررات مندرج در ماد از این. ها جلوگیري نمودند در کنوانسیون
  .)128، ص 1386 شریعت باقري،(»گرددالمللی عرفی نسبت به تخلفات حقوق جنگ تلقی میحقوق بین

یکی از . گردیدهاي ژنو مطرح میمتعددي براي عدم پذیرش موارد خارج از کنوانسیونهاي  استدالل   
کننـدگان صـرف نقـض حقـوق     نظـر مـذاکره   بـه . ها بـود ، فاحش نبودن سایر نقضها ترین این استداللشایع

شـد، بلکـه   رسمیت شناخته شدن یک جرم در حین مخاصمات داخلی نمـی  المللی موجب بهبین ۀبشردوستان
هـاي ژنـو معـین    هـاي فـاحش در کنوانسـیون   نقـض  ،از طـرف دیگـر  نیـز باشـد؛   »فاحش«قض مذکور باید ن

هـاي  انگـاري نمـودن عـدم جـرم    کنندگان بـراي مشـروع  ی که مذاکرههای یکی دیگر از استدالل. اند گردیده
بـه  . ها بود تحاکمی ۀالملل عرفی و روینمودند، موضع حقوق بینبسیاري از جرایم مورد اختالف مطرح می

دیوان گنجانیده نشده است بـه معنـی عـدم پیگیـري آن در      ۀجرمی در اساسنام که ایننظر این گروه صرف 
 ۀو به شـرط پـذیرش آن جـرم درعـرف جامعـ      استعرف  ،چراکه یکی از منابع مسلم حقوق نیست؛دیوان 

  . د داشتنجرم را خواه ها و یا اسناد مربوطه، دیوان صالحیت رسیدگی به آنالمللی، کنوانسیون بین
المللـی و بـر طبـق    بـین  ۀدوسـتان که در حقوق عرفی بشر(انگاري بسیاري از مواردبا توجه به عدم جرم   

، در )باشـند المللی جـرم مـی  منازعات مسلحانه چه داخلی و چه بین المللی مخاصمات دراصول و قواعد بین
مربوط به حقوق قابل (اساسنامه 21ة حکم مندرج در مادالمللی باید بر اساس دیوان کیفري بین ،حال حاضر

بعـد از اساسـنامه، عناصـر اختصاصـی جـرایم و قواعـد        ،چراکه بر اساس این ماده ؛، رسیدگی نماید)اعمال
از جملـه اصـول   (الملـل مربوطه به جرایم، معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعـد حقـوق بـین    ۀدادرسی و ادل

و در صورت فقدان این موارد، اصول عمومی حقوقی کـه توسـط   ) عات مسلحانهالملل منازمسلم حقوق بین
از جملـه حسـب مـورد، قـوانین ملـی      (هـاي حقـوق جهـان اسـتخراج شـده باشـد       دیوان از قوانین ملـی نظـام  

کـه   مشـروط بـر آن   ،گیـري نمایـد  تصـمیم ، )کننـد هایی که معموالً بر آن جنایت اعمال صالحیت می دولت
بـه  . الملل نباشدبین ةشد الملل و هنجارها و معیارهاي شناختهبا این اساسنامه و حقوق بیناصول مذکور مغایر 

انگـاري جـرایم جنگـی چـه     وضع این ماده را، عدم جرم ةکه شاید بتوان یکی از علل عمد همین علت است
انگـاري   جـرم  مـورد  اگرچه که در طول مذاکرات دیپلماتیـک رم، در  ،زیرا ؛المللی دانستداخلی و چه بین
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در هـر مـورد کـه کشـورها بـا       امـا هاي چندانی صـورت نگرفـت،   موارد جدید در مخاصمات داخلی بحث
نمودنـد، بـه اصـول حقـوق     ها مخالفـت مـی  نویسجرایم مذکور در پیش ۀنمودن جرم جدیدي به حیطوارد
 ۀور بـا اصـول بشردوسـتان   داشتند در صورت مخالفت جرم مذکالمللی تأکید کرده و بیان میبین ۀدوستان بشر
  .بودن براي عدم قید آن جرم در اساسنامه وجود ندارد المللی جایی براي نگران بین

  
  ها لتنگاه سیاسی و حاکمیتی دو -ب
بودن صـالحیت دیـوان   ها براي محدودبرخی از حاکمیت ۀدر جریان مذاکرات دیپلماتیک رم دغدغ   

شـان در   حاکمیـت داده در قلمـروي   یم جنگـی رخ بـه جـرا   آنـان از رسـیدگی  . وضوح قابـل مشـاهده بـود    هب
رو بسـیاري از   از این 1.شمردندمغایر استقالل خود بر می را المللی ابراز ناخرسندي نموده و آناي بین محکمه

 ۀکمیتـ . نمودنـد ها از هیچ مخالفتی براي عدم درج چنین مقرراتی دریـغ نکـرده و مقاومـت بسـیاري مـی      آن
هـا اولـین مرجـع     همچنان آن که اینگذاشتن بر  ها و صحهتسرخ براي رفع نگرانی حاکمی صلیب المللی بین

یکی از علل وضـع   درواقع، .، اصل صالحیت تکمیلی دیوان را پیشنهاد نمودهستندرسیدگی به این جنایات 
یت تکمیلی صالح«نمود که صلیب سرخ همواره تأکید می. ها بوددیوان همین دغدغه ۀاین اصل در اساسنام

ها به جرایم رسـیدگی ننماینـد،   که کشور المللی وجود دارد، بنابراین زمانیها و دیوان کیفري بین بین دولت
رو جایی براي نگرانی وجود نـدارد   از این .)A/CONF.183/INF/10(»اش عمل خواهد کرددیوان به وظیفه

  .وان نمایند نیازي به رسیدگی دیوان نخواهد بوددی ۀمقررات اساسنام سو با چنانچه قوانین داخلی خود را هم
آسانی ممکن نیست و نیازمند اصـالح و تغییـر قـوانین معـارض بـا اساسـنامه        سازي بهاین هماهنگ اما   

رو  از ایـن . سند دیوان باشد ةباشد، در حالیکه ممکن است مقررات پیشنهادي مغایر با منافع کشور پذیرند می
چنـین  . شـان باشـد   دیوان مطـابق بـا منـافع    ۀکه امکان دارد مفاد اساسنام ند تا جایینمودها سعی میحاکمیت

، مشـاهده  گرفـت  هاي پیشنهادي اساسنامه صورت مینگرشی در طول تمام مذاکراتی که براي تصویب متن

________________________________________________________________ 
ژنـو، معاهـدات    1949تا قبـل از معاهـدات   . این عدم تمایل اختصاص به مذاکرات دیپلماتیک رم نداشته و در معاهدات پیشین نیز سابقه دارد 1

المللی در رابطه بـا جنایـات   اي بینینی کرده و معاهدهبها را پیشالمللی فقط حقوق مخاصمات مسلحانه بین دولتبین حقوق بشردوستانه رسمی
رسـمیت   بـه  کـه پـس از وقـوع جنـگ جهـانی دوم، صـلیب سـرخ خواسـتار         رو هنگامی از این. داشتهاي داخلی وجود نمیارتکابی در جنگ

انگـاري ایـن    ها بـراي جـرم  ایل آنها و عدم تمهاي ژنو گردید، با مقاومت برخی از حاکمیتشدن جنایات جنگی داخلی در کنوانسیون شناخته
  .ژنو را به تصویب رسانید هاي چهارگانهدسته از جرایم مواجه گردید، لیکن در نهایت ماده سه مشترك کنوانسیون
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    .1نمودنـد  دیـوان جلـوگیري مـی    ۀانگـاري برخـی جـرایم در اساسـنام    هـا از جـرم   اي از دولتدسته. شودمی
داشت مخالفت ها مغایرت  هاي بزرگ، در مواقعی که ماده یا بندي با منافع آنمثال برخی از قدرت عنوان به

 هـایی  آمریکا از جمله دولـت . رفتندکنندگان پیش میشدید نموده و در مابقی موارد، همگام با سایر مذاکره
ژنو بـراي اساسـنامه را در مـواردي کـه     هاي نمود قلمرو مقررات پیشنهادي کنوانسیونبود که حتی سعی می

یکی از موارد مغایرت مقررات پیشنهادي براي جرایم جنگـی،  . بود محدود نمایدمخالف با مصالح خود می
از پروتکـل الحـاقی اول   جرم مـذکور کـه   . بود» مدت و شدید به محیط زیستدراز ةخسارت گسترد«جرم 

نمودنـد  کنندگان این کشـور سـعی مـی   رو مذاکره از این. بود ، مغایر با منافع سربازان آمریکاییژنو اخذ شد
را بـه  » مجمـوع «و » آشـکارا «آنان پیشنهاد نمودنـد کلمـات   . دنتر نمایشرایط ارتکاب جرم مذکور را سخت

خصـوص سـربازان    ترتیب مفري را براي نظامیـان، بـه   مقررات پروتکل الحاقی مذکور اضافه نمایند و بدین
این در حـالی بـود کـه صـلیب     ؛ تر گرددشان براي این جرم گسترده تشخیص ۀد تا دامنخودشان فراهم نماین
کننـدگان کنفـرانس رم پیشـنهاد    ورزیـد و در نهایـت مـذاکره   مخالفـت مـی  » مجموع« ۀسرخ با افزودن کلم

  .ت متحده را پذیرفتندایاال
کنـد و  شان را تهدید مـی  انگاري اعمالی که بقا و مشروعیت حاکمیت ها از جرماز طرف دیگر دولت   

تـرین  یکی از اصـلی  عنوان بهها  نمایند و سکوت آنعموماً مربوط به مخاصمات داخلی است، جلوگیري می
افتـادن تـداوم   خطر هـا از بـه   کننده در مذاکرات در مورد این جـرایم، حـاکی از هـراس آن   نهادهاي شرکت

قلمرویـی نیـز در    ،و بالتبع جنگ استبشر حقوق بنابراین بسیاري از اعمالی که مغایر اصول. استقدرتشان 
اعـالن لغـو، تعلیـق یـا غیرقابـل قبـول بـودن        «نمونه  عنوان به. انگاري نشدندیابند، جرمحقوق بشردوستانه می

انگـاري شـده    المللی جـرم تنها در مخاصمات مسلحانه بین» حقوق و دعاوي اتباع طرف مخاصمه در دادگاه

________________________________________________________________ 
ان کننـدگ  بینی جرایم جنگی به علت حفظ منافعشان، مخالفت صریح و آشکار مذاکرهها با  پیشعنوان نمونه یکی از موارد مخالفت دولت به .1

آنـان بیـان   . بـود مـی » نیـروي اشـغالگر بـه سـرزمین اشـغالی      هایی از جمعیت غیرنظـامی انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش«اسرائیل با وجود جرم 
پروتکـل   85 ةتا آن زمان این جرم با تغییرات اندکی در مـاد . انگاري شود، بر ضد اساسنامه رأي خواهند دادکردند که اگر چنین عملی جرم می

ـنام   . شـده بـود  رسمیت شناخته المللی بهلحاقی اول به کنوانسیون ژنو، در مورد مخاصمات بینا دیـوان نیـز ایـن جـرم را در      ۀمـتن مقـدماتی اساس
لل الماین جرم قبالً در حقوق بین«داشتند که کنندگان اسرائیل اذعان میبا این وجود مذاکره. بینی کرده بودالمللی پیشمخاصمات مسلحانه بین

انگاري این عمل در جرم .)A.Schabas/ 2009/124(»داشت و به علت ضرورت سیاسی در اساسنامه گنجانیده شده استعرفی وجود نمی
ـین    ماندن این جرم در زمرهبود، بنابراین خواهان باقیهاي اسرائیل میدیوان مغایر سیاست ۀاساسنام بـوده و  المللـی  منابع عرفی حقوق کیفـري ب
  .شدهاي وي میالملل معاهداتی باعث تحدید سیاستآن به حقوق بینپیوستن 
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مـون وقـوع ایـن جـرم در مخاصـمات داخلـی صـحبتی بـه میـان نیاوردنـد و بـا            کننـدگان پیرا مذاکره. است
که عـدم   در حالی. اي براي حاکمیتشان جلوگیري نمودندوضع چنین مقررهسکوتشان از مشکالت احتمالی 

اي را بـراي اتبـاع   تواند در مقام عمل، مشکالت عدیدهاي براي مخاصمات داخلی میبینی چنین مقررهپیش
بخش در حـال   اي میان نیروهاي دولتی و نهضت آزاديبنابراین چنانچه نبرد مسلحانه. وجود آورد ها بهدولت

وي سـابق بـر شـروع    مبنی بر رسیدگی بـه دعـا  (را شانحق قانونی ،بخش وقوع باشد و اعضاي نهضت آزادي
سـتور حکومـت   که در حین نبرد در مراجع صالح ذیربط اقامه نموده بودند به علـت د  اي ينبرد و حتی دعاو

یـک مـورد مبنـی بـر حـق       تنهـا . دهنداز دست می )دعوي این افراد ۀمبنی بر عدم رسیدگی و عدم حق اقام
رسیدگی منصفانه که جامع تضمیمنات ضروري بـراي صـدور احکـام و اجـراي مجـازات اعـدام در حـین        

الـذکر بسـیار محـدود     وقفـ  ةآن نسبت به مقرر ۀبینی گردیده است که حیطداخلی پیش ۀمخاصمات مسلحان
گیـرد و شـامل دعـاوي حقـوقی و     است و فقط موارد صدور احکام و اجراي مجـازات اعـدام را در بـر مـی    

تــادیچ از دوگــانگی مــذکور در حقــوق  ةدر رأي صــادره در پرونــد ICTY. گــرددشــکایات کیفــري نمــی
رسـمیت   نمـوده و خواهـان بـه    هـا انتقـاد  تصـرف حمایـت از حاکمیـ    ۀالمللـی و نیـز اندیشـ   بین ۀبشردوستان

به چه دلیـل   :موجب قسمتی از این رأي به. فارغ از نوع مخاصمات شده است، شدن حقوق اتباع دول شناخته
هـا،  کنیم یا تجاوز، شکنجه، تخریـب عمـدي بیمارسـتان   از غیرنظامیان در مقابل خشونت دشمن حمایت می

کنیم و نیز زمانی کـه  دو کشـور درگیـر جنـگ هسـتند      ها و یا اموال خصوصی را ممنوع میها، موزهکلیسا
 هـاي مشـابهی را  ممنوعیـت  کـه  اینکنیم و هنوز از کنند، ممنوع میالزم  ایجاد میکه رنج غیر را تسلیحاتی

اي فقط در داخل قلمرو یـک کشـور اتفـاق    درگیري مسلحانه که زمانی تصویب کنیم و یا چنین حمایتی را
الملل موظّف است از منـافع  حقوق بین که اینکنیم؟ اگر چه، در ضمن  اجتناب می افتاده است فراهم کنیم،

کـه ایـن    تدریج به سمت حمایـت از افـراد روي آورد، طبیعـی اسـت     روع کشورها حراست نماید، باید بهمش
 .)Tadic, 1995, part 97(تدریج اعتبار خودش را از دست بدهد دوگانگی مذکور باید به

نیـز   مسـأله نبایـد ازایـن    امـا . ی حاکم بر اساسنامه همواره وجود داشته و خواهد داشتهاي سیاسنگاه   
هـا  منظـور تغییـر ایـن نگـرش     قش بسزایی در فشار وارد آوردن بهجهانی ن ۀغافل شد که افکار عمومی جامع

ورد خصـوص در مـ   ۀ حـاکم بـر اساسـنامه بـه    هاي سیاسـی و بعضـاً مغرضـان   افکار عمومی بر نگاه تأثیر. ددار
انگـاري  تـوان در جـرم  ترین آثار این جریان فشار را مییکی از مهم. جنایات جنگی بر کسی پوشیده نیست

تـا قبـل از   . اساسـنامه دانسـت   8 ةاز مـاد ) ب(قسمت) 19(و) 18()17(مذکور در بندهاي ۀگانمجدد موارد سه
ی یا سایر سم ةکننداز گازهاي خفهاستفاده «، »هاي سمیبه کاربران سم یا سالح«کنفرانس بازنگري کامپاال 
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شوند،  آسانی در بدن منبسط می هایی که بهاستفاده از گلوله«، »گازها و تمام سیاالت، مواد یا ابزارهاي مشابه
هـایی روي آن ایجـاد شـده    کـه شـکاف   پوشـاند یـا آن  سخت که تمام هسته را نمی ۀهاي داراي پوستگلوله(

راحتی از راه  ن جنایات جنگی داخلی بهاانگاري شده بود و مرتکبللی جرمالمتنها در مخاصمات بین» )است
  .داشتندنولیتی ؤاساس مقررات مذکور در اساسنامه مسگریز مذکور در اساسنامه استفاده کرده و بر

طـرفین درگیـري از    ةو اسـتفاد  هستندشایع قرن ما  ةهاي داخلی بسیاري که پدیدبا توجه به جنگ اما   
فـارغ از   ،هاي مـورد اسـتفاده در مخاصـمات   جهانی خواستار عدم تمایز بین سالح ۀمذکور، جامعتسلیحات 

صورت کامل، بلکه به شکل محدودي  هجهانی، نه ب ۀالمللی، گردید و در نهایت خواست جامعداخلی یا بین
شـهر کامپـاال   ژوئـن در   11مـه تـا    31در جریان کنفرانس بازنگري کامپـاال کـه در تـاریخ    . پذیرفته گردید
تـرین ایـن اصـالحات را بـه     که شاید بتوان یکـی از مهـم   موادي از اساسنامه اصالح گردید برگزار گردید،

برشمرده شـده جـزء    ۀگانموارد سه ،به موجب آن .دیوان دانست ۀاساسنام 8 ةشده در ماد هاي انجامبازنگري
المللـی، در چهـارچوب   غیر بین ۀت مسلحانهاي قابل اجرا در منازعاهاي فاحش قوانین و عرفدیگر نقض«

نیز  نباید از این موضوع اما. (C.N.533.2010. Treaties-6)آیندحساب می به» المللشده در حقوق بین تعیین
هاي جنگـی کـه داراي خاصـیت    ها و موارد و روشها، پرتابهکار بردن سالح به«غافل شد که همچنان جرم 

الملـل منازعـات    که ذاتاً مغایر با حقوق بـین  شوند یا آن میالزم  رنج غیر رسانی بیش از حد یا موجبآسیب
  . رسمیت شناخته نشده است داخلی به ۀدر مخاصمات مسلحان ،»مسلحانه هستند

هاي جنگی که باعث ورود آسیب بیش از استفاده از روش الملل عرفیطبق حقوق بین چهبنابراین اگر   
جهانی بـراي منـع    ۀهنوز در میان سران جامع اماباشد، شوند ممنوع میروري میاندازه و یا درد و رنج غیرض

کننـده و سـالح ضـد شخصـی     هاي لیـزري کـور  اي، سالح، هستههاي شیمیایی، بیولوژیکاستفاده از سالح
هاي هاي جهانی از سالحقدرت ةاین خالء را استفاد ةاتفاق نظر وجود ندارد و شاید بتوان یکی از علل عمد

انگـاري   در حـین مـذاکرات کنفـرانس دیپلماتیـک رم  برخـی از کشـورها خواهـان جـرم        . مذکور دانسـت 
کننـدگان اکـراین خواهـان    نمونـه مـذاکره   عنـوان  به. اي بودندهاي هستههاي مذکور، باالخص سالح سالح
ضروري ایـن  اي، شیمیایی و باکتریایی به علّت صدمات بیش از حد و رنج غیرهاي هستهانگاري سالح جرم

کننـدگان  مـذاکره  ةبـه عقیـد  . ها بین نظامیان و جمعیت غیرنظـامی بـود  ها و عدم تمایز آثار این سالحسالح
الملـل نخواهـد گردیـد، بلکـه     اي جدید در حقوق بـین گیري قاعدهچنین تصمیمی منجر به شکل«اکراینی، 

اي الملل براي اساسـنامه حقوق بیناي در تأیید و تصدیقی از سوي کشورهاي عضو براي وجود چنین قاعده
کنندگان عراق نیز خواهـان  مذاکره .)A/CONF.183/C.1/L.33(»شود، خواهد بودکه در آینده تشکیل می
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لـیکن در   .)A/CONF.183/C.1/L26(بودنـد » باشـند می 1شده هایی که حاوي اورانیوم غنیسالح«برشمردن 
انگاري استفاده از ایـن  و جرم ندهاي مذکور به توافق نرسیدانگاري سالحکنندگان بر سرجرمنهایت مذاکره

  .ها و نیـز بـازنگري در مـتن اساسـنامه در کنفـرانس بـازنگري نمودنـد       تسلیحات را مشروط به منع جامع آن
 .انگاري استفاده از تسلیحات مذکور نگردیده استکنفرانس بازنگري کامپاال نیز موفق به جرم

، بلکـه راه نیسـت هاي سیاسی حاکم بر اساسنامه محدود به حقوق جنـگ  یشهاست که اند ذکر نشایا   
اساسـنامه بـراي    ۀبرخوردهـاي دوگانـ  . باشدهاي گریز موجود در اساسنامه براي سایر جنایتکاران نیز باز می

یافتن مقبولیتی جهانی، در برخی از موارد از طریق واگذاري امتیازات سیاسی بـه کشـورهاي عضـو بـوده و     
کـاران قـادر بـه گریـز از عـدالت      تجنای ،اساسـنامه، در عمـل   ۀهاي برشـمرده شـده در مقدمـ   ف آرمانبرخال
حقوق جنـگ را   ۀهاي سیاسی در زمینبارز این نگاهۀ نمون. 2)ي دیواناساسنامه 98 ةنمونه ماد عنوان به(هستند

تواننـد بـراي هفـت سـال     مـی  هـا  دولـت «بـر اسـاس ایـن مـاده     . اساسنامه مشاهده نمود 124 ةماد توان درمی
» .براي جنایات جنگی که توسط اتباعشان یا در سرزمینشان ارتکاب یافته است نپذیرنـد  را صالحیت دیوان

انگـاري مـوارد مـذکور در مخاصـمات     شود که عدم شـباهت جـرم  مذکور موجب تبادر این اندیشه می ةماد
ـ  از تسامح و غیر دیوان ناشی ۀالمللی در اساسنام داخلی و بین ۀمسلحان کلـی   ۀمغرضانه نبوده است، بلکـه روی

رو یکی  از این. باشددیگر جرایم تحت صالحیت دیوان می ۀانگاري جنایات جنگی متفاوت از سه دستجرم
منـد نمـودن ایـن جـرایم     منـد و قاعـده  انگاري جرایم جنگی داخلـی، ضـابطه  از مشکالت اساسی براي جرم

مان جستجو نمود و عالم انتزاعی حقوق به تنهایی  باید در واقعیات جهان پیرامونباشد و علل اصلی آن را  می
  .ندارد را مند نمودن آنتوانایی ضابطه

  
  گیرينتیجه

تـوان در سیرگسـترش تـدریجی    المللی را مـی شمار بین جرایم جنگی داخلی و بین تمایزات بی ۀریش   
آن به اوج  1977هاي الحاقی ژنو و پروتکل 1949هاي سیونالمللی یافت که در کنوانبین ۀحقوق بشردوستان

. دهنـد  دیوان، هفتادویک جرم جنگی را تشکیل می ۀهشت اساسنام ةمذکور در ماد پنجاه مقرره. خود رسید
مانـده   سوم باقیالمللی و یکجرایم جنگی بین ،بینی شدهاز میان جرایم مذکور تقریباً دوسوم مقررات پیش

________________________________________________________________ 
1 Depleted uranium. 

  . استها منظور جلب رضایت حاکمیت بینی مقررات جانبدارانه بهبارز دیگر پیش اساسنامه دیوان نمونه 98 ةماد 2
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شاید بتوان یکی از علل ایـن تمـایزات را در نگـاه سـنتی حقـوق      . هستندالمللی غیر بین ۀانمخاصمات مسلح
ها در مقابل یکدیگر بـوده و هـر   الملل حمایت از منافع حاکمیتحقوق بین ۀاز دیرباز وظیف. الملل یافتبین

هـا، بـه   رف از کشـور حمایت صـ  ۀگذار از اندیش. نمودها را محکوم میگونه تعدي و تجاوز به قلمرو کشور
 ۀحقـوق بشردوسـتان   ۀها و  جلب توجه آنـان بـه فلسـف   حمایت از اتباع نیازمند تغییر نگرش حاکمیت ۀاندیش

 .در جریان مذاکرات دیپلماتیک رم، نظرات متعددي پیرامون جنایات جنگی مطرح گردید .استالمللی بین
صالحیت دیوان به جرایم  ۀتوسع. ات پیشین بودمقرر ةکنندگان پیرامون تعیین محدودنظرات مذاکره ةعمد

انگـاري  مـی تـوان در جـرم    را بـارز آن  گرفـت کـه نمونـه   کنندگان قـرار  جدید، گاه مورد مخالفت مذاکره
دگی بـه  معنی اختیار بیشتر این مرجع براي رسـی  ت دیوان بهصالحی ۀتوسع. اي مشاهده نمودهاي هسته سالح

هـا تمایـل چنـدانی بـراي     تکـه حاکمیـ   در حـالی . داد، بودورها رخ میت کشجرایمی که در قلمرو حاکمی
ت تکمیلـی دیـوان   نداشتند، به همین دلیل اصل صالحیالمللی رسیدگی به جرایم نظامیانشان در مرجعی بین

بینی جنایات جنگـی در مخاصـمات   کنندگان براي پیشآراء مذاکره ةکنندبینی گردید تا بتواند تعدیلپیش
  .دداخلی باش

مشـاهده نمـود   توان در متون پیشـنهادي  هاي اساسنامه را میانگارياز طرف دیگر، مبناي اصلی جرم    
جـرایم پیشـنهادي، در مقـررات    . شـد ها ارائه میالمللی غیردولتی و نمایندگان کشورکه توسط نهادهاي بین

رو در پـذیرش   از این. شه داشتندهاي الحاقی آن ریژنو و پروتکل ۀهاي چهارگانالهه و باالخص کنوانسیون
کنندگان نتوانستند بـر حـذف تمـایزات    مذاکره اما. داشتاین دسته از مقررات مخالفت چندانی وجود نمی

ها رغم تواناییالمللی علیدر نتیجه دیوان کیفري بین. المللی اجماع نمایندمیان جنایات جنگی داخلی و بین
جنایتکاران جنگی،  ۀنوید بخش عدالت کیفري جهانگیر براي محاکم هاي بسیارش نتوانسته استو موفقیت

بخش امکـان  دیوان در  کنفرانس کامپاال، نویـد  ۀهایی از اساسنامتغییر قسمت. فارغ از مرزهاي سیاسی باشد
شـدن بـیش از یـک     ، برگزاري این کنفرانس پس از سـپري اما .استتحقق عملی اصالح مقررات اساسنامه 

هـر چـه موضـوعات مـورد بحـث       مهـم اسـت کـه    ۀدیوان، مبین ایـن نکتـ   ۀجرا شدن اساسناماالدهه از الزم
چراکـه، اگـر    ؛سنجی بیشتري انجام گیردانگیزتر باشند، هرگونه درخواست اصالح باید با موقعیتاختالف

نمـود،  دیـوان کفایـت مـی    ۀصرف درخواست از سـوي برخـی از کشـورها بـراي ایجـاد تغییـر در اساسـنام       
بـودیم و ایـن مشـکل بسـیار      8 ةشماري به منظـور اصـالح مـاد    بی ةهاي پراکنندایست شاهد درخواستب می

  .گردیدها مرتفع می زودتر از این
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تـوان در  المللـی را مـی  علت اصلی عدم درخواست رفع تمایزات میان جنایات جنگـی داخلـی و بـین      
کننـدگان کنفـرانس   گونه که اکثریت مذاکره همان. ها دانست تة جدي حاکمیهاي سیاسی و عدم ارادنگاه

بودند، این نگرش همچنـان در  المللی سازي جرایم جنگی داخلی و بیندیپلماتیک رم، خواهان عدم یکسان
علّـت چنـین ادعـایی عـدم     . هسـتند این مرحله نیز وجود داشته و آنان همچنان خواهان حفظ چنین تمایزي 

چراکه به موجب بند  است ؛ر آرا مورد نیاز براي رفع تمایزات ها و عدم حصول حداکث درخواست حاکمیت
هـاي عضـو یـا در کنفـرانس      تصویب هر اصـالحیه در جلسـه مجمـع دولـت     :دیوان ۀاساسنام 121 ةسوم ماد

    .هـاي عضـو خواهـد بـود     ، مسـتلزم رأي اکثریـت دو سـوم دولـت    بازنگري در صورت عدم حصول اجمـاع 
اي از مقـررات اساسـنامه، حصـول    شرط هرگونه توافق براي اصالح مقـرره گردد گونه که مشاهده می همان

رو، هرگونـه   از ایـن . اسـت هـا   ، رأي دوسـوم آن اجماع تمام اعضا و در صورت عدم حصول چنین اجماعی
بـه نظـر   . اسـت اقدام براي درخواست رفـع تمـایزات میـان مقـررات جنگـی منـوط بـه حصـول ایـن توافـق           

رسیدن به اجمـاع سیاسـی و احسـاس نیـاز      ،گونه توافق حقوقی پیرامون این قضیههر ۀنگارندگان، شرط اولی
در  انگـاري جـرایم جنگـی داخلـی    کـه صـرف جـرم    جهانی براي رفع این تمایزات بوده و تـا زمـانی   ۀجامع

یکی از بهترین و مـؤثرترین  . توان انتظار چنین تغییر عظیمی را داشت نمیدیوان مفید شمرده شود،  ۀاساسنام
بـر  مدنی و فشار افکار عمومی  ۀجامع ةریزي شدهاي متمرکز و برنامهتکارهاي رفع چنین تبعیضی، فعالی هرا

ت بر عدم رفع تمایزا را خود ءسو تأثیرات سیاسی ظتا زمانی که مالح ؛ یعنی،استشان  هاي متبوع تحاکمی
 . ثر نخواهند بودؤو مت کارشناسی براي رفع این تمایزات کفایت نکرده نداشته باشند، صرف فعالی
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