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 عبداالحمد فیض

 

 وتاریخچه ای مخترص
ی

وعیت جرایم جنگ  آن! مبا نی حقوقی عدم مشر
   

ی الملیل مورد        از دید حقوقی در قالب نورم ها ، ا صول و معیار های حقوق بی 
ی

جرایم وجنایات جنگ

ی های  ی وقوع تصادمات مسلحانه ودر گی  د وعبارت از جراییم است که در حی  نظایم مطالعه قرار میگی 

، مجروحان نظایم 
ی

علیه افراد ملیک ) غی  مشمول در جنگ ( و نظامیان درگی  درجنگ ) ارسای جنگ

ی الملیل  ی جرایم در پرتو حقوق بی  ی چنی  وعامالن ومرتکبی 
مشمول جنگ ( ارتکاب ویا حادث میگردد ، ازییی

ی الملیل وصف جریم کسب وبروفق احکام و نورم های پیش بینی شده در  تحت عنوان جنایت کاران بی 

ی الملیل مستلزم تعقیب عدیل در   وسایر معیار های انسا ندوستانه حقوق بی 
کانوانسیون های جهانی

ی چون جنایتکاران دوران جنگ پنداشته یم شوند ی الملیل داد گسیی  . پیشگاه محکمه بی 
 

ی در خالل سده های )        در عرصه (  20و  19از منظر تاریخی ، توسعه و انکشاف جامعه ای بشر

فته نظایم حاوی  ساینس وتکنالوژی وبخصوص دستیانی دنیای مدرن به تسلیحات وفن آوری های پیشر

قدرت کشتار جمیع موجب گردید تا مردمان غی  نظایم به قربانیان اصیل جنگها مبدل گردند واین 

بانه محافل امرباعث شد که ضمن نفرت وا نزجار فزاینده عامه جهانی از جنگ و سیاستهای توسعه طل

ی از جنگ ، حمایت وصیا نت ازغی  نظامیان   الملیل در راستانی جلوگی 
ی جنگ افروز، تالش ومسایع بی 

 . در جریان چنگ بیک داعیه همگانی و اجتناب نا پذیر مبدل گردد
 

ی  1864لذا، کانوانسیون ژینومصوب سال)        ، نخستی 
ی

( به هدف مساعدت و نجات مجروحان جنگ

ی الملیل  ی رویاروی های نظایم مصدوم میگردند ) عیل الرغم اقدام بی  در جهت حمایت از آنانیکه در حی 

انکه این کانوانسیون رصفا، معطوف به حمایت از مجروحان جنگ بود ( بحیث گام نخست از اهمیت 

ی  دوستانه چون ) مصونیت افراد غی  نظایم بایست در جنگ تضمی  شایانی درجهت نیل به امیال بشر

ی الملیل بخاطر ایجاد گردد ( بر خ ایط الزیم را درعرصه بی  وردار میگردد .و هکذا، کانوانسیون فوق رسر

وری  خواهانه به کمک های فوری ورصی ی الملیل بشر ی الملیل مهیا تا باشد بمثابه نهاد بی  صلیب رسخ بی 

ی امنیت و مصونیت عمله وخدمه های  ی درگی  به تامی  ی جنگ پر داخته و طرفی  رین ومصدومی  مترصی

د های مسلحانه مکلف گردیدص  .لیب رسخ در خالل نیی

 

در تداوم مسایع و تالشهای جهانی به قصد حمایت از غی  نظامیان ، مکاتب ، شفاخانه ها و بطور      

ی منازعات مسلحانه در سال ) ی الملیل هاک به  1899کل تا سیسات غی  نظایم در حی  ( کانوانسیون بی 

وانسیون ، کاربرد تسلیحات کمیاوی و استعمال بمب های که با تصویب رسید که مبتنی بر مفاد این کان
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یک انفجار، بمب ها و ماین های متعدد را در اطرافش تعبیه مینماید) بمب های خوشه ای ( ممنوع قرار 

 . گرفت
 

ی الملیل در ژینو با معیار های نوین در زمینه قواعد جنگ   ( 1906 )در سال       ی کانوانسیون بی  دومی 

ه بحری شامل مص  ابحار و غی 
ونیت کشنی های غی  نظایم ) تجاری ( و عدم کار گذاری ماین ها در بسیی

  . مورد تصویب قرار گرفت

 

الزم بتذکر است که همه تالش ها ومسایع جهانی به عزم تصویب معاهدات و کانوانسیون های      

 انانیکه در جنگ نقشر ندارند ، در چنان 
ی

فضانی صورت یم پذیرفتکه جهانی بخاطر نجات حیات وزندگ

یت با  برخی قدرتهای نظایم کماکان جنگ را چون وسیله و ابزار سیاست میل مطمح نظر دا شته و بشر

 ( ی درگی  از کلیه  1918 – 1914تاسف در آستانه ای جنگ اول جهانی ( قرار داشت. درین جنگ طرفی 

، بیولوژیگ و جنگ افزار های  اسباب و ابزارهای تسلیحانی دست داشته به شمول تسلیحات کمیاوی

متناوب کشتار جمیع به عزم شکست طرف مقابل استفاده برده ، اصول وموازین پذیرفته در کانوانسیون 

 های غی  قابل
  های فوق الذکر با شدت تمام نقض گردید . که پیامد های مرگبار ناشر ازآن را ویرانی

 ، مرض ،بحران عظیم اقتصادی و مرگ 
ی

بیش از یک ملیون انسان غی  نظایم در رسارس تصور ، آوارگ

  . جهان تشکیل میداد

 

استعمال تسلیحات متنوع و دارای قدرت تخرینی عظیم ، انواع سالح های کمیاوی ، بیو لوژیگ و کار       

(یک  1925برد گاز های سیم در خالل جنگ اول جهانی رس انجام منتج بدان گردید که در سال ) 

م پروتوکول الحاقی به کانوانسیون هاک ضمیمه گردد که استعمال سالح کمیاوی پروتوکول اضاقی تحت نا

و بیو لوژیگ توأم با گازهای اختناق آور را ممنوع قرار میداد ، اما فضای یاس و نا امیدی از عدم تحقق 

ی مصونیت و حفظ حیات غی  نظامیان در دهه ش قرن  عمیل کانوانسیون های جهانی به هدف تامی 

ش بوده ، زیرا قدرت های نظایم چون المان هینلری ،ملیتاریست های جاپانی گذشته  به راحنی رو به گسیی

ی الملیل را با تمثیل سیاست ها ی تهدید کننده ، با تمام توان  و ناسیو نالیست ها در ایتالیا ، امنیت بی 

ر اول سپتامیی سال ) نظایم شان هدف قرار داده بودند که به شهادت تاری    خ رس انجام المان هیتلری د

( با تخیط و نقض اشکار کلیه اصول و موازین قبول شده جهانی و مفاد مندرج در میثاق جامعه  1939

ملل به تجاوز و اشغال پولند در مجاورت مرزهای اتحاد شوروی دست یازیده و با اغاز عظیم ترین فجایع 

ین،  ( 20 )قرن اخالقی ترین حادثه ناری    خ بشر پنداشته مرگبارتری یعنی جنگ دوم جهانی که هولناکیی ن و غی 

یت را که اضافه از پنجاه ملیون ا نسان در رسارس جهان قر با نیان این  ین جنایت هلیه بشر میشود ، بزگیی

  . جنگ را تشکیل میداد ، مرتکب گردیدند

 

ی الملیل شکل گرفت ، جنگ رسد در        بعد از ختم جنگ دوم ،معادالت نوین قدرت در عرصه بی 

ی الملیل حاکم گردید ، قدرت های بزرگ چون ایاالت متحد ه و اتحاد شوروی مسایع  فضای روابط بی 

ده ای بخرج دادند تا با راه اندازی مسابقات تسلیحانی ، تناسب قوا در عرصه ای جهانی را  وسیع و گسیی

ایط جنگ رسد موجب گردید تا قدرت های بزر گ و عده ای به سود خویش تغی  دهند و این امر در رسر

از متحدین قدرتمند انهادبه تولید انواع تسلیحات کشتار جمیع دست یازیده که از جمله میتوان از 

ش و تولید جنگ افزار های هستوی ، موشک های با لیستگ و تولید انواع گوناگون تسلیحات  گسیی

د  . متعارف نا میی
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ات اساش در زمینه دستیانی       کشور های مختلف به انواع جنگ افزار  لذا ، بر بنیاد تحوالت و تغیی 

( چهار کانوانسیون که به کانوانسیون های چهار گانه ژینو معروف  1949های کشتار جمیع در سال ) 

ی جنگ ( به منظور حفاظت  است ، نورم ها ، معیار ها و اصول بنیادین مخاصمات مسلحانه را ) قوانی 

  .رار داداز افراد غی  نظایم در زمان جنگ مورد تصویب ق

 

ک در سال       به منظور محاکمه جنایتکاران  1945تشکیل وتصویب منشور محکمه اختصایص نورنیی

حمانه ای  دجنگ دوم جهانی ، گام دیگر به قص ی کشتار بی   که عامالن و مسببی 
اقناع افکار عامه جهانی

ی مورد پیگرد قرار  غی  نظامیان درجنگ به محاکمه کشانیده شده و جنایتکاران جنگ و جانیان ضد بشر

 میگرند، بحساب میاید

 

تیب بیولوژیگ و کمیاوی  1993( و )  1972هکذا، کانوانسیون های مصوب )       ( کار برد تسلیحات بالیی

ی در سال )  ( تصمیم مبنی بر منع استعمال ماین های ضد  1997را بصورت قطع ممنوع قرار داده و نی 

ان تلفان غی  نظایم و حنی پر سونل در دستور کار ملل متحد قرار گرف ی ت که هدف ازان ، کاهش می 

نظامیان شامل جنگ بوده ، اما کانوانسیون فوق مورد تایید کشور های چون روسیه ، ایاالت متحده و 

ی قرار نگرفت   . چی 

 

ی ،        وجنایات ضد بشر
ی

ان جنایات جنگ ی عیل الرغم این همه تالش ومسایع جهانی مبنی بر کاهش می 

ین نوع از جنایات ضد  دول و شخصیت های متعدد سیاش وگروه های تروریسنی مرتکب وحشتناکیی

 گردیده اند که اینک بذکر موجز وقایع وحوادث یم پر دازم که از اواسط دهه ش 
ی

بشر ی و جنایات جنگ

 
ی
قرن بیست تا کنون در نقاط مختلف جهان بوقوع پیوسته و خشن ترین مثالهای از ارتکاب جنایات جنگ

ین مورد انها تحت تعقیب و پیگرد قانونی چون  و جنایت یت را احتوا ، میکند که با تاسف کمیی علیه بشر

ی محاکمه کشانیده شده اند و عبارتند  ی الملیل قرار گرفته و عامالن ان تشخیص و به پای می  جنایت بی 

   : از

م و فرو پاشر اتحاد ش -۱   ی ات دراماتیک که بعد از زوال اردوگاه سوسیالی  وروی در دهه نود قرن تغی 

گذشته در سطح جهان بوقوع پیوست ، به ختم جنگ رسد و ظهور دول مستقل در جغرافیای که بخش 

از اقمار نفوذی اتحاد شوروی محسوب یم شدند ، منجر گردید و بوضوح میتوان خاطر نشان ساخت 

ات و تحوالت اجتمایع و سیاش در کشور های متحد اتحاد شور وی ،انقطاب وبحران که این همه تغی 

عظیم اجتمایع را به همراه داشت، احساسات میل گرانی و جنبش های جدای طلبانه درین کشور ها ، 

د های داخیل را رقم زد که میتوان از جنگ بالکان )  ی ترین نیی ( که به فروپاشر کامل  1995 – 1992خونی 

د   . فدراسیون یوگوسالویا منجر گردید ، نامیی

 

و کرواش که خواهان تشکیل دولتهای مستقل و جدانی از رص بستان بودند به گونه  ملتهای بوسینیا      

ای نهایت فجیع اهایل ملیک درین مناطق مورد حمالت مسلحانه رصب ها قرار گرفته و صد ها هزار 

ی ترین نوع کشتار غی  نظایم در منطقه ای در رسی   این جنگها گردید ، که خشی 
انسان غی  نظایم قربانی

(  56000(بوقوع پیوست که پیامد حاصله از ان قتل عام بش از )  1995سینا در اول جوالی سال ) بری

وهای رصنی قرار داشت  . بو سینیانی بوده که در اسارت نی 
 

ی های داخیل در بالکان         در یط سالهای درگی 
ی

ی و جرایم جنگ ارتکاب جنایات هولناک ضد بشر

 
ی

ی ایجاد و رسان وعامالن  باعث گردید که محکمه اختصایص رسیدگ  و جرایم ضد بشر
ی

به جنایات جنگ

  . جنایات در با لکان تشخیص و محاکمه گردند که این پروسه تا کنون نهای نشده است
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( جنبش رهای بخش را بخاطر کسب  1962 – 1945مردم تحت استعمار الجزایر در سالهای )  -۲  

ن جنبش مقاومت میل به دفاع رس سختانه فرانسه استقالل سیاش علیه استعمار فرانسه اعاز که ای

مواجه که در نتیجه بیش از هشت هزاز شهر ها و روستاها کامال، منهدم و اضافه از یک ملیون غی  

ا ازدست دادند ین خویشر د نا برابر و میهن پرستانه ، جانهای رسر  و جنایات   )نظایم درین نیی
ی

جنایت جنگ

یت طبق معیار های ج ی الملیل قرار در برابر بشر  مراجع مسوول بی 
ی

هانی درین جنگ هر گز مورد رسیدگ

   . نگرفته است

 

( به شدت تمام از سوی  1990 – 1948جنبش ضد اپر تایید در افریقای جنونی در میان سالهای )  -۳ 

نظام استبدادی و نزاد پرست اقلیت سفید پوست در مقاطع مختلف رس کوب و در نتیجه صد ها هزار 

سیاه پوست بجرم سیاه بودن جلد شان چون اتباع درجه دوم و محکوم ، و بخصوص مبارزان ضد 

وع اقلیت سفید پوست  اپرتایید به قتل رسیده، شکنجه ویا نا پدید گردیدند، که بعد ازوفول اقتدار نامشر

یی افریقای در دهه نود ، هیا ت حقیقت یاب ، تحت شعاع افکار انساندوستانه نیلسون مندیال فقید ره

ا، مورد عفو قرار گرفته  اف عامالن جنایات و عذر خوایه از خلق افریقای جنونی ، اکیر جنونی بعد از اعیی

  . و از تعقیب عدیل انها انرصا ف بعمل امد

 

و های مسلح  1978در سال )  -۴   د ازادی خواهانه ، توسط نی  ( بیش از یکهزار نامیبیای در یک نیی

حمانه به قتل رسیدند، کشته شدگان  افریقای جنونی در مر کز تجمع مهاجران در کاسیکا کشور انگوال بی 

  . مردمان بویم بودند که در خالل جنگ از کشور شان فرار وبه کشور انگوال پناه برده بودند

 

وهای مسلح بنام  1985یوگندا در سال )  -۵         ( طعمه ای جنگ داخیل گردید ، قومندان مخالف نی 

ده داخیل را باعث شد که  ) لوردس رسیس تانش اریم ( در برابر دولت صف ارانی نموده و جنگ گسیی

ا از دست دادند، بعد از ختم جنگ  د داخیل ، بیش از نیم ملیون غی  نظایم یو گنداییجان خویشر درین نیی

       قومندان موصوف خوشبختانه به اتهام ارتکاب جنایات چون . استخدام اطفال در صفوف نظامیان

ی الملیل ) رس  مورد تعقیب محکمه بی 
ی

ده جنش و جنایات جنگ بازان که اطفال هستند ( ، تجاوزات گسیی

 اس( قرارگرفت. -س ۱ –) ای 

 

یا ، فاصله میان سال های  -۶   رهیی دکتاتور چارلیس تایلور بمنظور تداوم اقتدار  2003 – 1990در لییی

و های مسلح استفاده برده جابرانه اش در برابر مردم کشورش از خشن ترین نوع رس کوب ، با استعمال نی 

و موصوف در سال  250000که در نتیجه )  در ارتکاب جنایات  2006( غی  نظایم به قنل رسیدند ، ازییی

یت مورد محاکمه قرار گرفت  وجنایت علیه بشر
ی

 . جنگ
 

بوسیله نظام  9831 – 1976و ارجنتاین در فاصله میان سالهای  1992 – 1978السلوادور از سال -7 

ی  حکام دکتا تور در کشور  میگردید. های دکتاتوری که از حمایت ایاالت متحده بر خوردار بودند ، رهیی

تیب در السلوادور  اهایل بیدفاع ملیک و  30000هزار و در ارجنتاین در حدود  80 – 70های فوق بالیی

کنجه ، اعدام و یا به نحوی از انحا مخالفان غی  مسلح سیاش شانرا در مقاطع مختلف ، تعقیب ، ش

به قتل رسانیده اند . باید متذکر شد که حوادث مشابه و موارد متعدد از قتل وکشتار غی  نظایم که بر 

 توصیف میگردد ، در کشور های چییل ، 
ی

بنیاد معیار های جهانی جنایت علیه انسانیت و جنایت جنگ

و، اکوادور ، مکسی ی اتفاق افتاده استپارا گوای ، بولوی ، پی  ه نی   . کو وغی 
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ی میان سالهای  -۸   باعث شد ، هزاران انسان نی گناه به اتهام  1970 – 1967انقالب کلتوری در چی 

 .یدند. مخالفت با سیاستگذاری های نظام انقالنی به قتل رسیده و یا نا پدید گرد

حدخ قرار گرفت )جنگ ویتنام ( این مورد حمله تمام عیار مسلحانه ایاالت مت 1964ویتنام در سال  -۹ 

ا دامه داشت ، بیش از دو ملیون غی  نظایم ویتنایم شکنجه ، اعدام ویا به شکل  1975جنگ که تا سال 

 . گرویه با شلیک توپخانه و پر تاب بمب ها در محالت غی  نظایم به قتل رسیدند
 

یا در سال  -۱۰   ی ایت امریکا بر خوردار بود به جنگ بعد از وقوع کودتای نظامیکه از حم 1965اندونی 

وع یک دکتاتور خونتای نظایم به مقاومت  وهای چپ علیه سلطه ای نا مشر داخیل مواجه گردید ، نی 

 ، طبق معیار 
ی

بر خواستند که درنتیجه نیم ملیون انسان به قتل رسیدند . ) وقوع جرایم انکار ناپذیر جنگ

 . (های جهانی هر مورد پیگرد قرار نگرفته است
 

وحشیانه ترین نوع پاکسازی قویم و یا نزادی را در تاری    خ ان کشور شاهد  1994روندا در سال  -۱۱  

گردید . قوم هوتو که قدرت واقیع و مطلق در ان کشور شمرده میشد در برابر قوم توتش وارد جنگ 

ی های روز افزون داخیل در  ی گردیده که حنی مداخله ملل متحد نتوانست از در گی  ان کشور جلو گی 

ی  د خونی  غی  نظایم عمدتا ، از قوم توتش قتل عام  1000000 – 800نماید ، لذا در جریان صد روز نیی

  . گردیدند

 

جنگهای داخیل دهه نود در روندا به رس حدات انکشور محدود نمانده ، بلکه به رسعت تمام  -۱۲  

رسایت نمود ، زیرا پناهندگان  1998ل بهکشور های همسایه چون جمهوری دموکراتیک کانگو در سا

  . روندانی موجب جنگ در ان کشور شده که در نتیجه چندین ملیون انسان نی گناه به قتل رسیدند

 

ی ها ، تهاجم  2003سودان در سال    - 13    ه اصیل در گی  ی اماج جنگهای داخیل گردید ، انگی 

وهای مسلح تحت حمایت دولت مرکزی در خا ر توم علیه اهایل م سخ ان کشور که در ایالت نی 

وان   داشتند تشکیل میداد ، که در نتیجه حدود دو ملیون پی 
ی

دارفور واقع در جنوب غرنی سودان زندگ

 . تا کنون مورد تعقیب قرار نگرقته است تاین جنایا ددین مسیخ به قتل رسیدن
 

ی سالهای   - 14  ری که از حمایت بوسیله یک نظام دکتاتو 1995 – 1956گواتیماال در فاصله بی 

و ایاالت متحده در حمایت از دولت ، حمالت  ی گردید ، ازییی ایاالت متحده بر خوردار بود ، رهیی

که تا کنون اقدایم مبنی وسیع نظایم را علیه گواتیماال انجام که در نتیجه ملیون ها انسان به قتل رسید 

 این جنایات صورت نگرفته است
ی

  . بر رسیدگ

 

( شاهد کاربرد انواع تسلیحات کشتار  1988 – 1980راق وایران در دهه هشتاد ) جنگ میان ع -۱۵  

ی درگی  ، بخصوص عراق بوده که اضافه  جمیع منجمله سالح های کمیاوی و بیو لوزیگ از سوی طرفی 

 بوسیله نظامیان 
ی

از هشتاد هزار افراد غی  نظایم از هر دو کشور قر بانی گردید ، لذا ارتکاب جرایم جنگ

ی ایرانی هر گز مستند سازیرو مورد پیگرد فرار نگرفته است  و نی 
  . عراقی

 

ی از یک تا ده  1940 – 1934دراتحاد شوروی در فا صله میان سالهای  -۱۶   در زمان حاکمیت ستالی 

ی انرا داشت ،  ی خود رهیی ملیون افراد از اقشار گوناگون ، بخصوص اعضای حزب کمونیست که ستالی 

اش نظام و عنارص ضد انقالنی در محاکم نظایم به اعدام محکوم ویا نا پدید گردیدند.و چون مخالفان سی

 . این جنا یات تا کنون پو شیده باقی مانده است
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در گی  جنگهای داخیل گردید جمهوری خواهان که قدرت را در مادرید در  1936هسپانیه در سال  -۱۷  

وع پنداشته میشد ، ی فرانکو چهره بد نام  اختیار داشت و حاکمیت مشر وی مخالف برهیی مورد حمله نی 

و دکتاتور که از حمایت های وسیع المان فاشیسنی و ایتالیا بر خوردار بود قرار گرفتذ. که رس انجام بعد 

هزار اعضای جمهوری خواهان و غی  نظامیان اعدام گرپیدند . که این  100ایل  50از تسلط بر مادرید از 

 . ورد تعقیب قرار نگرفته ا ستجنایات تا کنون م
 

ی سالهای  -۱۸   و قبل ازان در جریان جنگهای داخیل  2001 – 1992در جنگهای داخیل افغانستان بی 

ین شانرا از دست داده ، ملکیت و دارانی های  ی مردم ملیک جانهای رسر دهه هفتاد وهشتاد ، تعداد کیر

 قابل محاسبه تعقیب ، شکنجه و اعدام اهایل ملیک توسط شبه نظامیان غصب و موارد متعدد وغی  

ی که  ی این حوادث خونی  ی این کشور را احتوا، میکند ، که مرتکبی  های خود رسانه بخش از تاری    خ غم انگی 

یت توصیف میگردد ، تا کنون مشخص نشده و تحت پیگرد قرار نگرفته   وجنایت علیه بشر
ی

جنایت جنگ

  . اند

 

وت پایتخت منجر مورد تجاوز  1982لبنان در سال  -۱۹   مسلحانه ارساییل قرار گرفته که به محارصه بی 

 غی  نظایم به قتل رسیده ، که رصفا، در حمله ارساییل بر کمپ مها 
گردید ، درین حمله هزاران لبنانی

ا وشتیال    . مهاجر بیدفاع فلسطینی قتل عام گردید 2000جرین فلسطینی در صحرای صیی

 

ی بعد از جنگ ارس -۲۰   که به جنگ شش روزه معروف است تا  1967اییل واعراب در سال در فلسطی 

ی خود شان در نتیجه حمالت پیهم وسیستماتیک دولت  کنون صدها هزار فلسطینی در رس زمی 

صیهونیسنی به قتل رسیده که این جنایات بال انقطاع در مقاطع مختلف باذنقض رصی    ح کلیه معیار های 

طنیان جریان داشته ، که اخرین مورد ان انرا میتوان در حمالت جهانی و موازین حقوق بشر علیه فلس

اغاز وتا کنون به شدت تمام ادامه دارد و بیش  2014مسلحانه ارساییل به نوار غزه که از هشتم جوالی 

فلسطینی اعم از اطفال وزنان تا کنون به قتل رسیدند ، مشاهده کرد، که در نوع خویش ، خشن  1200از 

ی درین قسمت از جهان بوقوع پیوسته ویا در حال وقوع است ، اما ترین جنایت جن  وجنایت ضد بشر
ی

گ

ی الملیل مبنی بر تثبیت مسوولیت ارساییل در ارتکاب  این جنایات تا کنون از سوی مراجع ذیصالح بی 

 هیچ اقدایم صورت نگرفته و چنان مینماید که گویا انچه را که رس دمداران ارسا
ی

ییل جنایات هولناک جنگ

انجام میدهند ، از نظر حقوقی عدیم المسولیت پنداشته شده و اثرات حقوقی مبنی بر مسوولیت جزانی 

 . بران مرتب نمیگردد
ساند که موارد       ی بوضوح میر  وجرایم ضد بشر

ی
فلهذا، یاد دهانی مخترص فوق از تاریخچه ای ارتکاب جرایم جنگ

ی الملیل و سایر معیار های جهانی تحت پیگرد متعددی این جنایات تثبیت نگردیده و عامالن ان  در پر تو حقوق بیر

 در عملکردهای 
ی

قانونی قرار نگرفته است ، که این معافیت از تعقیب ومجازات باعث یم گردد تا جنایت کاران جنگ

 ، ضد انسانی و
ی

از به وبا زیر پا نهادن اصول وارزشهای جهانشمول به دست ب هارترگردیده ظالمانه شانغیر اخالق

ی جنایات مبادرت ورزن  . دارتکاب چنیر
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 ، مؤلف
ی

یت وجنایت جنگ  دکتوراردبییل.  –ن ژاک، برگردان فرانسیو -جنایت علیه بشر

ی الملیل. هایاد داشتهای ازکانوانسیون   ی بی 

، برگردان وتخلیص نویسنده. 
ی

 پروژه درخصوص تاریخچه جنایات جنگ


