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 سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمارامکان

1المللی )با تأکید بر نقش دادگاه مختلط( در عرصۀ ملی و بین
 

حسین میرمحمدصادقی، علی رحمتی
 

 دهیچک

بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی ی، از جمله دیدهالمللبینی هاناهای نهادها و سازمگزارش بر اساس
یژه به، مسلمانان میانمار و الملل بینحقوق بشر و سازمان عفو  اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از  و

ی آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایهای تبعیضچند دهۀ گذشته، همواره آماِج سیاست
یافته علیه سابقه و دهشتناِک ارتکاباند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بیاین کشور بوده

مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با 
ور با عناصر مادی و روانی جرم واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذک

ی قابل بحث المللبینکشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و نسل 
میانمار، بر پایۀ دو اصل صالحیت سرزمینی و صالحیت مبتنی بر ملیت و  هایهاست. در سطح ملی، دادگا

تر سازوکارهای جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم  اصل صالحیت  بر اساسکشورهای ثالث    هایهدادگا
ی الهه یا المللبینی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری المللبینموجود در سطح 

، عالوه بهی اختصاصی )موردی( توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. المللبینتشکیل دادگاه کیفری 
 بر اساستواند می شده است کهیالمللبینسازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا 

ن تشکیل شود. در ایعنوان دولت محل ارتکاب جنایت( )بهدولت میانمار  سازمان ملل متحد و توافق بین
شود.می در میانمار بررسیها فراروی هر یک از این دادگاه مسائل نوشتار، مزایا و 
 یالمللبینکیفری  هایهکشی، جنایت علیه بشریت، دادگاه مختلط، دادگامیانمار، نسل : واژگان کلیدی
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 مقدمه
 54)برمه( کشوری است واقع در جنوب شرقی آسیا با جمعیتی حدود  1جمهوری میانمار«  ۀ»اتحادی

های دریای که با کشورهای هند، بنگالدش، چین، الئوس و تایلند مرز مشترک داشته و به آب 2میلیون نفر
درصد از جمعیت این کشور بودایی و پیرو مکتب سنتی 87آندمان و خلیج بنگال نیز متصل است. بیش از 

اقلیت قومی و مذهبی در   عنوانبه  4. مسلمانان »روهینگیا«(60  :1386ربانی،  ) انداز آیین بودیسم  3»تراوادا«
 هستند مسلمانانیدهند، درصد کل جمعیت میانمار را تشکیل می4که  شوند. این اقلیتمیانمار شناخته می

 امتداد در و میانماردر غرب  5(راخین) آراکان ایالت در آنها فرهنگی یپیوندها و یاجداد یریشهها که
. آمار مختلفی در مورد جمعیت (Zarni & Cowley, 2014: 682) دارد قرار بنگالدش و میانمار یمرزها

 از  بیش تقریبا    راخین  ایالت  در  روهینگیا  مسلمانان  جمعیت کل   مروزه،مسلمانان روهینگیا وجود دارد، لیکن ا
 تابعیت فاقد و میکنند زندگی شمالی راخین ایالت یشهر بخش سه در اکثرشان که است نفر میلیون یک

6.هستند
 

 حتی و یمیالد 1948 سال در بریتانیا، استعمار از میانمار کشور استقالل از پیش روهینگیا مسلمانان
 یاجداد  منزلگاه  میانمار  کشور  در  راخین  ایالت  واقع،  در.  اندبوده  ساکن  راخین  ایالت  در  استعمار  دورۀ  از  پیش

میانمار  در قبل  هاقرن از تاریخی مستندات و شواهد قرائن، طبق مسلمانان و است بوده روهینگیا مسلمانان
آمیز زندگی مسالمت   طوربهاشته و با بوداییان و پیروان دیگر مذاهب  انگ  خود  وطن  را   سرزمین  آن  و داشته  سکنا

 مهاجران را  روهینگیا مردم و میکنند رد را  دیدگاه این شدیدا   افراطی یملیگرا اند. لیکن بوداییان کردهمی
 در ترتیب به پاکستان، و برمه استقالل از پس یا برمه بر بریتانیا حکومت طول در که میدانند غیرقانونی

اقلیت مسلمان ساکن در کشور  7.اندکرده مهاجرت راخین به شرقی بنگال از ،1947 و 1948 هایسال
میالدی، همواره در معرض آزار و اذیت اکثریت   1948از استقالل این کشور از بریتانیا در سال میانمار پس 

در   ،نشین راخین ساکن هستنداند. در این میان، مردم روهینگیایی که در ایالت مسلمانبودایی این کشور بوده
 مقررات و قوانینیخ مدون و تار بر اساس. (23 :1392 آیین،پاک ) اندها قرار داشتهمعرض بیشترین تهاجم

 
1. Myanmar (Burmese) 
2. http://www.worldometers.info/world-population/myanmar-population/ 

3. Theravada 

4. Rohingya 

5. Rakhine State 

6. Szep, Jason & Marshall, Andrew R.C, Myanmar Minister Backs Two-child Policy for 

Rohingya Minority, Reuters, 2013. Available from: 
http://www.reuters.com/article/2013/06/11/us-myanmar 

7. Chan, Aye & Zan, Shw U, Influx Virus - The illegal Muslims in Arakan, 2005, PDF. 15. 

Available from: 

http://www.networkmyanmar.org/images/ stories/PDF15/Influx-Virus.pdf . 
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 سرشماری در اقلیت این نام حتی و ندارند میانمار تاریخ در جایی روهینگیا مردم نیز، میانمار دولت رسمی
 . (Zarni & Alice, 2014: 689) است نشده درج  مذکور دولت

ی ناعادالنه شروع و با کشتار چند ده گذارقانوننقض حقوق بشر و بنیادین مسلمانان در این کشور، با 
به اوج خود رسید. دولت  ، تجاوز به زنان و کوچ اجباری مسلمانانهاآنشدن هزار نفری مسلمانان، ناپدید

کردن آمیزی مثل واداراقدامات تبعیضمیانمار، بسیاری از حقوق بنیادین را از مسلمانان سلب کرد و علیه آنان  
کارگیری و استخدام مسلمانان در ادارات دولتی، اخذ مالیات برای همسلمانان به کار اجباری، ممانعت از ب

تولد هر نوزاد مسلمان، سلب مالکیت و ممانعت از مالکیت زمین در میانمار، محرومیت از خدمات بهداشت 
یت و گذرنامه، پرورش، جلوگیری از تحصوو آموزش یالت دانشگاهی، عدم صدور کارت شناسایی و هو

اعمال کرد. عدم اعطای تابعیت میانماری  …و آزار و اذیت مسلمانان وها کوچ اجباری در اثر جنایات، ظلم
یک اقلیت  عنوانبهنشدن آنان به دلیل به رسمیت شناخته 1982به مسلمانان روهینگیا مطابق قانون تابعیت 

 ،های فاحش حقوق بشر اقلیت مسلمانساز نقضتابعیتی مسلمانان انجامیده است که خود زمینهبی  قومی، به
های بان حقوق بشر در گزارشمندی از امکانات تحصیلی و درمانی شده است. دیدهمانند آزادی تردد و بهره 

ینگیا از سوی نیروهای مند حقوق مسلمانان روههای گسترده و نظامسازی نقضمتعدد خود اقدام به مستند
های بدون محاکمه، تجاوز و دیگر های سکونت، اعداماست. سوزاندن محل  کردهامنیتی دولت میانمار 

المللی مستندنگاری نهاد بینهای جنسی از جمله مواردی است که از سوی این سازمان مردماشکال خشونت
 . (Human Rights Watch, 2013: 16-17) شده است

 خصوص در یمتعدد یقطعنامهها تاکنون، 1991 سال از نیز متحد ملل  سازمان عمومی مجمع
 کرده  نگرانی  ابراز  میانمار  کشور در  بشر  حقوق  اوضاع  از  و  صادر  مسلحانه  یهای درگیر  و  کودکان  غیرنظامیان،

 در بشر حقوق وضعیت علیه یقطعنامها 2003. برای مثال، در سال (93-95 :1387امیدزمانی، ) است
یب یالمللبین سازمان این توسط میانمار  یکنوانسیونهااز  یتعداد به آن در بار اولین یبرا  که شد تصو

 1.بود شده اشاره  1949 ژنو یکنوانسیونها و نسلزدایی مجازات و منع کنوانسیون جمله از ،بینالمللی
یژ گزارشگر، 2الله« جسومر»را  یه در ملل، سازمان ۀو  عواملی خود، هایگزارش از یکی در 2000 سال ژانو

 و تابعیت نداشتنبیان کرده است:  ،است شده میانمار از روهینگیا مسلمانان ۀگسترد خروج  به منجر که را 
 توسط مسافرت و انتقال خصوص در اعمالشده یمحدودیتها ملی، حقوق از گسترده یبهرهمند عدم

 مستبدانۀ اخذ و یاخاذ غذا، یاجبار قطع ارتش، یبرا  کردنیبیگار و یاجبار کار برمه، دولت مقامات
 گرانی کنار در غذا توزیع در یعمد محدودیت ایجاد و زندگی محل  ییجابهجا یا زمین ۀ مصادر مالیات،
 به منجر ،یاجبار توسعهنیافتگی و یبشر حقوق سازمانیافته یخشونتها کنار در عوامل  این. قیمتها

 (. Lallah, 2000: 14) ستا شده روهینگیا مسلمانان ۀگسترد مهاجرت 

 
1. U.N. Doc. A/RES/58/247. 

2. Rajsoomer Lallah 
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 رطوملل به نمازمجمع عمومی سا و رمیانما دربشر  قحقو ۀ یژو انشگرارست که گزاهه دچندین 
کید کر  میانمار  کسر خااسر  در  یرجباایی  جابهجا  مشو  ۀپدید  وزهماهنگ بر بر  رلت میانمادو  از  را  مکر  و  دهتأ

هم ا فر  نگاآوارکامل    و  دمجد  ارستقرا  وطلبانه داوگشت  زبا  یا بر  را یط  اشر  ویابد  در  را   عضااوخامت  وند  استها خو
مناطقی که  از یربسیا »در ،ملل  نمازبشر سا قحقو یرا شو ۀ یژوشگر ار، گز1»پینهیرو« ارشکند. طبق گز

 ,Pinheiro) است« دهها بوآنندگی ز ازجزئی  یرجباا یزساآواره  ،ها ساکن هستندآن درقومی  یقلیتهاا

 ومیز آتبعیض یسیاستها ض معر درخیر ا یهههادهینگیا طی رو ن. بدین ترتیب، مسلمانا(60 :2007
 از نآنا 2قومی« یزساکپا»ت منجر به اقداما این مجموعنهایت  درند که اگرفتهارحمانه قرربی یخشونتها

 .(46 :1395، رپوروستائی و آرش) ستا هشد دخو یادجدا همنزلگا
یژه بهاما اوج نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا اخیرا  تحت حمایت دولت میانمار و  ارتش این  و

دار ساخته است. در واقع، موج ی را بیش از پیش خدشهالمللبینکشور صورت گرفته که احساسات جامعۀ 
ظامی به پلیس مرزی نیک گروه شبه ۀمسلحان ۀجدید حمالت علیه مسلمانان در میانمار که متعاقب حمل

گری برای تحقق عدالت کیفری نسبت به قربانیان مسلمان میانمار را رقم زده میانمار برخواسته است، مطالبه
ست شاهد کشتارها و فجایع ارتکابی از سوی قدرتمندان علیه مردم ا های سالالمللبینجامعۀ  هرچنداست. 

یژه بهدفاع بوده و این اقدامات، بی بین دو جنگ جهانی اول و دوم، در  ۀدر قرن بیستم و باالخص در فاصل و
انسانی اخیر در میانمار،  ۀلیکن اوج مظلومیت قربانیان فاجع ؛کرات رخ داده استنقاط مختلف دنیا به

ان و تداوم تجهیز تسلیحاتی های جههمراهی رژیم نظامی این کشور با جنایتکاران، سکوت بسیاری از دولت
یژه های نژاددولت میانمار از سوی رژیم ای را برای این فاجعه پرستی چون رژیم اسرائیل، وضعیت و موقعیت و

کنند آن را می ینی هستند که همواره سعیی مرتکبان این جنایت مدعی پیروی از آ آنکهرقم زده است. جالب 
محمدصادقی، رمی) و حشرات جلوه دهند عرض حتی به جانورانطرفدار صلح و آشتی و دوستی و مخالف ت

1396) . 
در این نوشتار، تالش بر آن است تا ابتدا ضمن اشاره به پیشینۀ ارتکاب جنایت علیه مسلمانان روهینگیا 
در میانمار، جنایات ارتکابی اخیر در این کشور را بررسی کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که این جنایات با 

ترین سازوکارهای حقوقی ی مطابقت دارد و سپس به این موضوع بپردازیم که مهمالمللبین جرائمیک از مکدا 
 است؟ کدام جنایات این عامالن و مرتکبان محاکمۀ و تعقیب منظوربه المللیبیندر دو سطح ملی و 

 پیشینۀ ارتکاب جنایت علیه مسلمانان روهینگیا .۱ 

 یسیاستها انواع معرض  در اخیر یدههها طی روهینگیا مسلمانانکه در مقدمه بیان شد،  همان طور
 مسلمانان  سرکوب آغاز تاریخ. گرفتهاند قرار بیرحمانه یخشونتها و بشر حقوق نقض تبعیضآمیز،

 
1. Pinheiro 

2. Ethnic-Cleansing 
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 بشر  حقوق  نقض  مصادیق  ترینمهم  از.  میگردد  باز  بیستم  قرن  در  برمه استقالل  از  پیش یسالها  به  روهینگیا
ید و انتقال اجباری، انکار تابعیت، ایجاد محدودیت در تبعبهتوان می ین این اقلیت قومی و مذهبیبنیاد و

ات در ادار هاآنکارگیری و استخدام هبه کار اجباری، ممانعت از ب هاآنکردن آمد، مصادرۀ زمین، وادارورفت 
پرورش، ودولتی، اخذ مالیات برای تولد هر نوزاد مسلمان، محرومیت از خدمات بهداشت و آموزش 

 اشاره کرد.  هاآن برای گذرنامه محرومیت از تحصیالت دانشگاهی و عدم صدور کارت شناسایی و
یب رسید که به موجب این قانون، از میان 1982در سال  قومیت  144، »قانون تابعیت میانمار« به تصو

دسته از  9قومیت تابعیت اصلی کشور میانمار را دریافت کردند و  135موجود در میانمار، افراد داخل در 
، قوم روهینگیا بود. البته قانون مذکور، امکان اخذ  هاآنین تربزرگاقلیت از این حق محروم شدند که  اماقو

 یبهرهمند یبرا  قانون که یسختگیرانها شرایطبینی کرده، لیکن شتابعیت اکتسابی و تابعیت مستند را نیز پی
 است کرده محروم تابعیت داشتن از را  روهینگیا مسلمانان عمل، در میداند، یضرورها تابعیت نوع این از
 شمول   از  روهینگیا  مسلمانان  کردناستثناء  یبرا   میانمار  دولت  که  توجیهی.  (56  :1395پور،  روستایی و آرش)

 بومی ساکنان روهینگیا مسلمانان که است این میکند ارائه شدهشناخته رسمیت به ملی و ینژاد یهاه گرو
 Human Rights) دندکر مهاجرت  کشور این به بنگالدش یعنی همسایه کشور از بلکه نیستند میانمار

Watch, 2013: 109-113) . 
آمد در داخل کشور، وملزم ساخته تا برای رفتعالوه بر این، دولت میانمار، مسلمانان روهینگیا را 

ذکر  1364مصوب    1الزامات و مقررات راجع به اشخاص بیگانه را، که در »قانون راجع به بیگانگان میانمار«،
ساختن مسلمانان هایی که دولت میانمار در راستای منزوییکی دیگر از سیاست 2. کنند، رعایت است شده

های متعلق به مسلمانان روهینگیا و سلب مالکیت ، مصادرۀ زمینکردهاتخاذ    هاآنی  سازی قومی و نژادو پاک 
 International Federation of) ی نظامی استهاناو مک 3ساخت »روستاهای نمونه« منظوربه آنان از 

Human Rights, 2000: 21)در وه عالبهفزایندۀ مسلمانان روهینگیا شده است.   . این امر منجر به آوارگی ،
 به صرفا   را  خودشان یزمینها یا کنند شرکت نظامی تأسیسات ساخت در میشوند مجبوراکثر موارد آوارگان 

 . (International Federation of Human Rights, 2000: 23) کنند کشت ارتش نفع

 
1.  Myanmar [Burma] Foreigners Act, 1864. 

دارد: »هیچ بیگانهای  می قانون راجع به بیگانگان میانمار در ارتباط با شرایط رفت و آمد بیگانگان در این کشور مقرر 10. بخش 2
حق ندارد بدون داشتن مجوز در هر کدام از بخشهای اتحادیۀ برمه که مواد این قانون در آنها نافذ است تردد یا از آنها عبور کند؛ 

وآمد کند یا محدودیتهای که برای  در این مجوزها، نام دارندۀ مجوز، ملیت وی، بخش یا بخشهای که مجاز است در آنها رفت 
 « .توآمد وی وجود دارد و در صورت لزوم، دورۀ اعتبار مجوز ذکرشده است رف 

3. Model Villages 

های قومی،  سازِی اقلیت های نمونه، روستاهایی هستند که دولت میانمار در راستای تمرکزگرایی سیاسی و پراکنده منظور از روستا 
کردن کل جمعیت میانمار از نظر قومی، مذهبی، فرهنگی  دستک کند و هدف از آن، یمی ها در نواحی مرزی اقدام به ساخت آن 

 و زبانی است. 
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 تمهاجر د،جلب کر دبه خو را لمللی ابین معۀهینگیا که توجه جارو مسلمانانجمعی  ت اولین مهاجر
بیش  ن،ین جریاا در. بود 1978 لسا در دشبنگال فتۀیالستقالا زه یالت تااشمالی به  نکا آرا یالت ا ازجمعی 

 :Irish Centre for Human Rights, 2010) شدند آواره دشبنگال زمر درهینگیایی رو ارهز 220 از

 ر. کاداد رخ 1992 رسما و 1991بین مه  دشهینگیا به بنگالرو نمادۀ مردگستر ت. دومین مهاجر(91
باعث   ،شکنجه و  دهگسترجنسی  وزتجا  ومد  وآفت ر  یآزاد  دریت  ودمحد  ،مینز  ۀ درمصا  ،نها سختگیر  یرجباا

.  (Human Rights Watch, 1996: 12) شته باشندا ند  یاره هیچ چا  ارجمعیت جز فر  ازگی  رشد بخش بز
شته تا دا مه ادا  میانمارنظامی  یها نمازسا رتتحت نظا دشبه بنگال نپناهندگا ورود نجریا ،1992 لاز سا

 2.اندشدهساکن    دشبنگال  1کاکس بازار« »  منطقۀ  درهینگیایی  رو  اریست هزدو  تقریبا    2008  لجایی که تا سا
نظامیان و متعاقب آن، هتک مسلمان به دست شبه 11شدن ، با کشته2012موج جدید تنش از ماه ژوئن 

نظامیان زن بودایی و دستگیری سه نفر مجرم و اعدام ایشان شروع شد. به دنبال این حوادث، شبهحرمت یک 
 2000روستا و حدود    20نشین در استان آراکان حمله بردند و بیش از  به مناطق مسلمان  3تندرو به نام »ماگ«

این حادثه، رئیس  . بعد از(Human Rights Watch, 2013: 16-17) واحد مسکونی را به آتش کشیدند
ی المللبینالعاده اعالم کرد. در چنین شرایطی، نگرانی جامعۀ جمهور میانمار در استان آراکان وضعیت فوق

  United Nations Office for the) شدمی روز بیشتربهدر مورد وضعیت مسلمانان روهینگیا روز

Coordination of Humanitarian Affaires, 2013: 3-4) .آغاز با بشر، حقوق دیدهبان گزارش بربنا 
. شدند  زخمی  نفر  109  و  کشته  نفر  77  راخین،  ایالت  مختلف  یشهرها  در  ژوئن  ماه  یخشونتها  و  شورشها

 شدنآواره   موجب  خشونتها  این  مذکور،  گزارش  طبق.  سوختند  آتش  در مسجد  17  و خانه باب  4822  تعداد
 بازداشت به منجر همچنین و داشتند وجود مسلمان نفر هزار 75 آنها میان در که است شده نفر هزار 100

 طی. (Human Rights Watch, 2013: 21-23) بود شده روهینگیا مسلمانان از نفر صدها دستهجمعی
 و کشتار در محلی، یجمعیتها و مردمی یتودهها دولتی، مقامات از متشکل  یمجموعها خشونتها، این

 هایگزارش و شواهد طبق. داشتند مشارکت اموالشان و مسلمانان سایر و روهینگیا مردم فیزیکی ینابود
 و اموال و روهینگیا مردم فیزیکی ینابود در آن امنیتی ینیروها و حکومت بشر، حقوق یهان اسازم

 . (Zarni & Cowley, 2014: 713) نداشتهدا  یمحور نقش جوامعشان
ی ها بدین ترتیب، مجموع سیاست  صورتبهالذکر که کامال  سختگیرانه و جنایات فوق هایهو رو

 مسلمانان مهاجرت روند تسریع موجبشود، می یافته و سیستماتیک توسط دولت میانمار انجامسازمان 
از کشور میانمار به کشورهای   روهینگیا مردم از نفر هزار دهها ،90 دهۀ از کهیطور به است؛ شده روهینگیا

 
1. Cox's Bazar 

2. Christian Solidarity Worldwide, Burma: Visit to the Bangladesh-Burma Border: 26-31 

August 2008, 2008. Available from: 

http://dynamic.csw.org.uk/article.asp? t=report &id=100. 

3. Mag 
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یژهبههمسایه،  بدون شک هدف  .(Zarni & Cowley, 2014: 19-21) اندبنگالدش، مهاجرت کرده و
تواند مصداق جرم می سازی قومی« مسلمانان روهینگیا است که همدولت میانمار از چنین اقداماتی، »پاک 

با این وجود، متأسفانه تاکنون این جنایات در  1کشی و هم مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود.نسل 
یسندگان در مورد طوربهاند؛ ی مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفتهالمللبینهیچ دادگاه داخلی و  ی که یکی نو

یسد: »می وضعیت مسلمانان روهینگیا این چنین  مردم رنج به دادنپایان یبرا  و است نظارهگر جهاننو
 شاهد جهان داد، یرو روآندا  و کامبوج  مورددر  که یچیز آن به شبیه بسیار. یکندنم یکار هیچ روهینگیا

 (. Zarni & Cowley, 2014: 751) «…کندمی  نظاره  و میکند  نظاره   میکند،  نظاره   همچنان.  ستا  ماجرا 

 هاآنجنایات ارتکابی اخیر در میانمار و ماهیت  .۲
که دولت   استشرح آن گذشت، تاکنون جنایات متعددی علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته    نکهاچن

این کشور نیز نقش مهمی در ارتکاب و تشدید این جنایات داشته است. با این وجود، اوج ارتکاب این 
یژبهجنایات و نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا اخیرا  تحت حمایت دولت میانمار و  ارتش این  هو

 ,Murphy) دار ساخته استی را بیش از پیش خدشهالمللبینکشور صورت گرفته که احساسات جامعۀ 

سازی قومی مسلمانان روهینگیا در ، نیروهای نظامی و امنیتی میانمار اقدام به پاک 2017اوت25. از (2017
موسوم به »ارتش رستگاری آراکان ایالت راخین کردند. عملیات نظامی مذکور با حمالت گروه مسلح 

تن از کارکنان امنیتی میانمار را به قتل  11پاسگاه نیروهای امنیتی و یک پایگاه ارتش که  30به  2روهینگیا«
سوزی، ِاعمال متعاقب این عملیات ددمنشانه که کشتار، تجاوز به زنان و کودکان، آتش  3رساند، آغاز شد. 

گرفت، بیش در صدها روستای روهینگیا را در برمی …تفتیش منازل و های خودسرانه،خشونت، دستگیری 
در حالی که صدها هزار   ؛هزار مسلمان روهینگیایی به کشور همسایه، یعنی بنگالدش، پناهنده شدند  600از  

 های قبلی در روهینگیا کهبا احتساب درگیری  4روهینگیایی موفق به فرار نشده و در ایالت راخین آواره شدند.
اتفاق افتاده است، تعداد پناهندگان روهینگیایی که خود را به کشور بنگالدش  2016تا  2012ی هابین سال

پناهندگان در حالی خود را به کشور بنگالدش رسانده بودند که در  5رسد.می لیون نفریاند، به یک مرسانده 
اوز و سوختگی قرار داشتند. اگرچه دولت بار گرسنگی، خستگی و بعضا  همراه با آثار گلوله، تجوضعیت اسف

 
 دهیم. می . درخصوص این مطلب در ادامه توضیحاتی را ارائه 1

2. Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). 

3. Human Rights Watch, Burma: Widespread Rape of Rohingya Women, Girls, 2017. 

Available from: 

https://www.hrw.org/news/2017/11/16/burma-widespread-rape-rohingya-women-girls. 

4. Human Rights Watch, All of My Body Was Pain, 2017: 1. Available from: 

https://www.hrw.org/report/2017/11/16/all-my-body-was-pain/sexual-violence-against-

rohingya-women-and-girls-burma. 

5. Human Rights Watch, Rohingya Crisis: 10 Principles for Protecting Refugees, 2017, 

Principle. 1. Available from: https://www.hrw.org/news/2017/11/07/rohingya-crisis-10-

principles-protecting-refugees . 
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این مسئولیت را دنبال نکرد بلکه ارتش میانمار  تنهانهمیانمار وظیفه داشت که به این حمالت پاسخ دهد، اما 
ای را تحت عنوان بالفاصله با حمایت دولت، پلیس مرزی و روستاییان بودایی مسلح، حمالت گسترده

 ,Human Rights Watch) ی روهینگیا انجام دادهاروستا از یشورش علیه تعداد زیادعملیات ضد

»نیروهای امنیتی میانمار   :های اخیر میانمار آمده استدرگیری   ۀ بان حقوق بشر دربار. در گزارش دیده(2017
آمیز علیه مسلمانان به راه از مسلمانان در مقابل بوداییان محافظت نکردند و در عوض یک کمپین خشونت 

آتش گشوده و به زنان  هاآن انداختند. از سوی دیگر سربازان و نظامیان به جای حفاظت از آنان، به سمت 
 (See: Human Rights Watch, 2017: 11-12) «.تجاوز کردند

سابقه توسط بودائیان میانمار علیه کودکان، زنان و مردان مسلمان یافتۀ بیبرخی از جنایات ارتکاب 
صورت گرفته و برخی با معاونت و  هاآنین واکنش ترکوچکروهینگیا در منظر نیروهای امنیتی و بدون 

یژه بهمشارکت مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی میانمار،  ی که هم مردم طوربهحقق یافته است؛ ارتش، ت و
کودک و پیر و  ها زن ودفاع روهینگیا که شامل دهعادی و هم نیروهای نظامی میانمار بر روی مسلمانان بی

دهشتناک، صدها نفر مسلمان کشته و زخمی و تعدادی نیز ربوده  ۀجوان هستند، آتش گشودند. در این فاجع
 :See: Human Rights Watch, 2017)  هزار نفر تخمین زده شده است  30اند که آمار آن تا  و ناپدید شده

25-32). 

سازمان ملل متحد در گزارشی، نقض حقوق اقلیت مسلمان در میانمار را جنایت علیه بشریت دانسته 
های قومی و مذهبی در میانمار است.کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش رفتار با اقلیت

: »نیروهای دولتی میانمار به کشتار کندمی موارد نقض آشکار حقوق بشر علیه مسلمانان دانست و بیان را از
اند و همچنین یافته و گسترده پرداختهتجاوزهای جنسی سازمان …نوزادان، کودکان، زنان، افراد کهنسال و

 United) اند«به آتش کشیده امال  نظامیان به سوی مردم در حال فرار تیراندازی کرده و برخی روستاها را ک

Nations High Commissioner for Human Rights, 2017: 4 .) 

ترین جنایات ارتکابی در رخداد اخیر میانمار، تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان و دختران یکی از شنیع
مصاحبه با برخی از  اساسبر که  بان حقوق بشر در یکی از گزارشات خودمسلمان روهینگیا بوده است. دیده 

های جنسی علیه اند، تهیه کرده است، ارتکاب تجاوز و سایر خشونتمسلمانانی که به بنگالدش گریخته
نمونه، فاطما ِبگام، یکی از زنانی که در اردوگاه  عنوانبهمحرز دانسته است.  را  دختران و زنان روهینگیایی

 کند:می ات خود را از این فجایع این چنین بیانپناهندگان بلوکالی بنگالدش حضور دارد، خاطر

ابتدا برادرم   هاآنمرا مورد تجاوز قرار دادند.    هاآن»من توسط شش مرد بودایی محبوس شدم و پنج نفر از  
دهانم را بست. سپس چاقو را به َسمتم  هاآنای پرت کردند و یکی از سپس مرا به گوشه …را به قتل رساندند
ام کردم تا حرکت کنم اما خونریزیمی دیگر به زور مرا مورد تجاوز قرار دادند. من تالشگرفت و مردهای 

-See: Human Rights Watch, 2017: 16) «. …کردندمی مدام مرا تهدید به قتل  هاآنشد. می تشدید

17) 
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یر و فیلمدر هر حال، نظر به جهات فوق و با توجه به مستندات، گزارش که در این زمینه هایی ها، تصاو
ترین ماند که عناصر و ارکان الزم برای احتساب َاعمال فوق که قطعا  شنیعنمی وجود دارد، تردیدی باقی

مصداق بارزی از جرم  عنوانبهاخیر است،  ۀیافته علیه مسلمانان روهینگیا در چند دهجنایات ارتکاب 
یافتۀ اخیر مختصر، جنایات ارتکاب طوربه در زیرکشی و جنایات علیه بشریت وجود دارد. با وجود این نسل 

 دهیم.می ی تطبیقالمللبین جرائمعلیه مسلمانان روهینگیا را با 

 کشیتطبیق جنایات ارتکابی اخیر در میانمار با نسل .۲-۱ 
»کنوانسیون منع   IIی )اساسنامۀ رم(، به پیروی از مادۀ  المللبیناساسنامۀ دادگاه کیفری    6به موجب مادۀ  

و  امضا 1949دسامبر30که دولت میانمار نیز آن را در  1948دسامبر9کشی«، مصوب جرم نسل  و مجازات
یب کرده است، ارتکاب هر یک از َاعمال پنج  1956مارس14در   گانۀ قتل، ایراد صدمات شدید جسمانی تصو

جلوگیری از توالد و تناسل و  منظوربهط زیستی نامناسب، تحمیل اقداماتی و روانی، تحمیل عمدی شرای
بردن همه یا بخشی از یک گروه بینانتقال اجباری اطفال از یک گروه به گروه دیگر، در صورتی که به قصد از

 عنوانبه، 1کشی یا ژنوسید«تواند موجب تحقق جنایت »نسل می ،قومی، ملی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد
 ی شود.المللبینترین جنایت شنیع

که گذشت، با توجه به  همان طوردر ارتباط با جنایات ارتکابی اخیر در میانمار باید گفت از یک سو 
یر و فیلم گانۀ فوق، یعنی های موجود، تردیدی وجود ندارد که حداقل دو مورد از َاعمال پنجمستندات، تصاو

ای بسیار وحشیانه هایهو به شیو کرارا  کشی، عنصر مادی نسل  عنوانبه، قتل و ایراد صدمات شدید جسمانی
کنند که عملیات می علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است؛ از سوی دیگر، اگرچه مقامات میانمار ادعا 

پلیس صورت  هایهبه ایستگا هاآندر پی حمالت ها کردن تروریستکنریشه منظوربهنظامی در راخین، 
، با توجه به قرائن و شواهد موجود، از (United Nations, Secretary-General, 2017) گرفته است

آمیز و اقدامات جنایتکارانۀ دولت میانمار و نیروهای امنیتی و های تبعیضجمله سابقه و استمرار سیاست
ی این اقدامات و نیز اظهارات و مواضع نظامی و ساکنان بودایی این کشور علیه مسلمانان روهینگیا، گستردگ

کشی، یعنی قصد توان سوءنیت خاص الزم برای تحقق جرم نسل می قبلی دولت میانمار در مورد این گروه،
ندانستن یک گروه قومی، مذهبی و حتی ملی )در فرض میانماری  عنوانبهبردن مسلمانان روهینگیایی را  بیناز 
 دولت میانمار(، در فاجعۀ انسانی اخیر محرز دانست.طبق ادعای برخی مقامات  هاآن 

 تطبیق جنایات ارتکابی اخیر در میانمار با جنایات علیه بشریت .۲-۲ 
دارد هر یک از َاعمال مصرح در این ماده )یعنی قتل، می ی مقررالمللبیناساسنامۀ دادگاه کیفری  7 مادۀ

کردن شدید دیگری از کردن یا محروم اری جمعیت، محبوسگرفتن، اخراج یا انتقال اجببردگینابودسازی، به

 
1. Genocide 



 ۱398 تابستان / ۱۰6مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

96 

آزادی فیزیکی، شکنجه، خشونت جنسی، اذیت و آزار، ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تبعیض نژادی و َاعمال 
یافته علیه یک جمعیت سازمان  یابخشی از یک حملۀ گسترده  عنوانبهغیرانسانی مشابه( در صورتی که »

گردد. به می محقق 1ای، ارتکاب یافته باشد«، جنایت علیه بشریتود چنین حملهغیرنظامی، با علم به وج
یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی روندی است مشتمل این ماده، »حملۀ گسترده یا سازمان   2(  aموجب بند )

راستای اشاعۀ سیاست علیه هر جمعیت غیرنظامی که به دنبال یا در  1بر ارتکاب متعدد َاعمال مذکور در بند 
 شود.« می ای پی گرفتهیک دولت یا سازمان برای ارتکاب چنین حمله

 علیه مسلمانان روهینگیا هنا کشی، قطعا  اقدامات جنایتکارتوان گفت، عالوه بر نسل می بدین ترتیب
ی از مصادیق تواند مشمول جنایات علیه بشریت نیز قرار گیرد؛ زیرا از یک سو، چنانکه گذشت، بسیارمی

جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، شکنجه، خشونت جنسی، اذیت و آزار 
و تبعیض نژادی در وقایع اخیر توسط نیروهای نظامی و ساکنان بودائی میانمار ارتکاب یافته است؛ از سوی  

ای معیت غیرنظامی، با علم به وجود چنین حملهبخشی از یک حمله علیه ج  عنوانبهدیگر، این اقدامات اوال   
 هرچندشده و سیستماتیک بوده )ریزیگسترده )شامل قربانیان متعدد( و برنامه ۀارتکاب یافته و ثانیا  این حمل

کند( و در راستای اشاعۀ سیاست دولت می بودن کفایتوجود یکی از دو شرط گستردگی یا سیستماتیک
 این جنایات بوده( صورت گرفته است.میانمار )که حامی اصلی 

 سازی قومی یا نژادیتطبیق جنایات ارتکابی اخیر در میانمار با پاک .۲-3
کوچانیدن اجباری  موجبکه بیان شد، اقدامات جنایتکارانۀ اخیر علیه مسلمانان روهینگیا  همان طور

ی بهتعداد زیادی از این افراد از کشور میانمار به کشورهای همسایه،  توان از آن  می بنگالدش شده است که ژه و
سازی قومی یا نژادی، یا نژادی« یاد کرد. با وجود این، بدیهی است که پاک  سازی قومیتحت عنوان »پاک 

 بلکه در صورت وجود شرایط الزم هم  ؛شودنمی  محسوب  الملل بینعنوان مجرمانۀ مستقلی در حقوق جزای 
سازی هم مصداق جنایات علیه بشریت باشد. به این معنا که هرگاه پاک کشی و تواند مصداق جرم نسل می

منجر به نابودی فیزیکی گروه یا قتل   هاآنقومی و کوچانیدن اجباری جمعیت یک گروه از محل اقامت اصلی  
کشی )قصد و ایراد صدمات شدید جسمانی و روانی اعضای آن شود و از شواهد موجود سوءنیت خاص نسل 

ن تمام یا بخشی از یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی( محرز باشد، جرم مذکور محقق شده بردبیناز 
 2سازی نژادیکشی نیز در مورد اصطالح پاک است. در مذاکرات راجع به کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل 

یس کنوانسیونکشی بحث زیادی صورت گرفت و حتی در پیشیکی از مصادیق نسل  عنوانبه لیکن  ؛آمد نو
یب نشد. از سوی دیگر، پاک در متن نهایی توسط دولت تواند با »اخراج یا می سازی قومی یا نژادیها تصو

ی یکی از مصادیق المللبیناساسنامۀ دادگاه کیفری  7مادۀ  (d) 2انتقال اجباری جمعیت« که به موجب بند 

 
1. Crimes against humanity 

2. Ethnic Cleansing 
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وجود سایر شرایط منجر به تحقق جنایت جنایات علیه بشریت است، مرتبط و مترادف باشد و در صورت 
 علیه بشریت گردد. 

سازی قومی مسلمانان با توجه به توضیحات و دالیلی که در این مقاله ارائه شد، واضح است که پاک 
زیرا  ؛گیردمی کشی و جنایت علیه بشریت قرارروهینگیا در رخداد اخیر، مشمول هر دو عنوان مجرمانۀ نسل 

آمیز علیه مسلمانان روهینگیا توسط دولت های تبعیضبه اتخاذ انواع اقدامات و سیاست از یک سو، با توجه
سازی اقلیت مذکور، عالوه بر اخراج و انتقال اجباری آنان از ایالت گردد که قصد آن از پاک می  میانمار، محرز

یا  به نابودی فیزیکی گروه  راخین، نابودسازی این گروه قومی و مذهبی بوده و در عمل نیز این اقدامات منجر
سازی را توان این پاک می حداقل قتل و ایراد صدمات شدید جسمانی و روانی اعضای آن شده است؛ بنابراین

های اخیر علیه آنان مجبور به فرار از از سوی دیگر، مسلمانان زیادی که با وقوع خشونت ؛کشی نامیدنسل 
پناهندگان  عنوانبهبینند که باید می ایدر وضعیت ناگوار و پرمخاطره اند و اکنون خود را دهایالت راخین ش

نشده در کشور بنگالدش زندگی کنند، قربانیان جنایت علیه بشریت اخراج اجباری )تبعید( هستند؛ زیرا ثبت
گسترده و سیستماتیک و در جهت اشاعۀ سیاست  صورتبهمسلما  این اخراج اجباری مسلمانان روهینگیا 

مدت دولت میانمار صورت گرفته است و منجر به تغییر آرایش قومی ایالت اراکان در کشور میانمار نیطوال
 1سازی قومی را جنایت علیه بشریت تبعید یا اخراج اجباری هم نامید.توان این پاک می شده است؛ بنابراین

 مسلمانان روهینگیا درخصوصتعهدات دولت میانمار  .3
مبتنی بر دو منبع معاهده و قانون ها ، تعهدات حقوق بشری دولتالملل بینحقوق  کلی، طبق طوربه

ی المللبیندولت میانمار باید گفت از یک طرف، دولت مذکور عضو معاهدات  درخصوصعرفی است. 
کشی و کنوانسیون جلوگیری از مهمی مثل کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل 

از طرف دیگر،  2؛کندمی ال تبعیض علیه زنان است که آن را ملزم به رعایت مفاد این معاهداتتمامی َاشک

 
 (45- 73: 1395پور، . جهت تفصیل بحث پیرامون این موضوع؛ )نک: روستائی و آرش  1

 باشد: می لمللی که تاکنون توسط دولت میانمار مورد پذیرش قرار گرفته است، به شرح زیراطور کلی اسناد و معاهدات بین. به  2
 المللیمعاهدات راجع به حقوق بشر بین 

یب  امضاء معاهده  الحاق تصو
کشی،  کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل

 1948دسامبر9
  1956مارس14 1949دسامبر30

َاشکال تبعیض کنوانسیون جلوگیری از تمامی 
 1979دسامبر 18علیه زنان، 

 1997جوالی22  

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان،  
 1953مارس31

   1954سپتامبر14
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ی و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و سایر قواعد بنیادین المللبینمفاد برخی از اسناد و معاهدات، مانند میثاقین 
، از جمله دولت هاتمامی دولت  درنتیجهشوند و  می  ی محسوبالمللبینحقوق بشری، جزئی از قوانین عرفی  

یت ملزم به رعایت تعهدات عرفی  ، دیگراننیاورانی و ) هستند هاآنمیانمار، حتی در صورت عدم عضو
ای که دولت میانمار در این زمینه، چه از طریق حقوق یالمللبین. به عبارت دیگر، تعهدات (20: 1396

 
کنوانسیون سرکوب قاچاق زنان و کودکان،  

 1947نوامبر12
   1949می13

کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و  
برداری از فحشای دیگران،  بهره
 1950مارس21

   1956مارس14

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازاِت قاچاق  
ویژه زنان و کودکان، الحاقی به  اشخاص به

یافته کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان
 2000نوامبر15فراملی، 

 2004می30  

 2011دسامبر7   2006دسامبر13کنوانسیون حقوق معلوالن، 
 1991جوالی15   1989نوامبر20کنوانسیون حقوق کودکان، 

المللی کار  سازمان بین 87کنوانسیون شمارۀ 
درخصوص آزادی انجمن و حمایت از حق  

 1950جوالی4سازماندهی به کنوانسیون، 
  1955مارس4 

23کنوانسیون حقوق معاهدات وین، 
 1969می

 1998سپتامبر16  

المللی  بین منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان 
 1945اکتبر24دادگستری، 

  1948آوریل19 1948آوریل19

 
 المللی معاهدات راجع به حقوق بشردوستانۀ بین

یب  امضاء معاهده  الحاق تصو
  1992اوت 25  1949اوت12کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو، 

کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره سازی و  
ها، شیمیایی و انهدام آناستفاده از سالح های 

 (1992سپتامبر3
یه 14    1993ژانو

کنوانسیون منع گسترش سالح های هسته ای، 
 1968جوالی 1

 1992دسامبر2  

 به نقل از: 
Global Justice Center, Human Rights Through the Rule of Law,  Myanmar/Burma’s 

Binding Obligations Under International Law, November 2012, P. 4-5 
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آمیز و های تبعیضپذیرفته است، این دولت را از ِاعمال سیاستای و چه از طریق حقوق عرفی معاهده
 کند.می اقدامات جنایتکارانه علیه اقلیت مسلمان روهینگیا منع

وقایع اخیر در این کشور آن است که  درخصوصالزم به ذکر است که یکی از مواضع دولت میانمار 
که در مقدمه اشاره شد، دولت  همان طوریرا، شوند؛ زنمی قربانیان این وقایع اساسا  میانماری محسوب

 بریتانیا  حکومت  طول  در  که  میدانند  غیرقانونی  مهاجران  را  روهینگیا  مردممیانمار و ساکنان بودایی این کشور،  
همین امر منجر به  1.نداکرده مهاجرت  راخین به شرقی بنگال از پاکستان و برمه استقالل از پس یا برمه بر

 شده است  هاآنهای فاحش حقوق بشر  نقض  درنتیجهعدم اعطای تابعیت میانماری به مسلمانان روهینگیا و  

(Zarni, 2014: 689  &Cowley) میانمار، مسلمانان روهینگیایی را از نژاد بنگالی  1982. قانون تابعیت
، پس از وقایع روازاین)بنگالدش کنونی( شده است.  یبه پاکستان شرق هاآن دانسته و خواستار بازگرداندن 

نشان ا را قومی بنگالدشی ینگیای به راه اندخته است تا مسلمانان روهاخیر دولت میانمار تبلیغات گسترده
 ین در حالیآمیز خود علیه آنان را توجیه کند. اهای تبعیضتا از این طریق َاعمال غیرانسانی و سیاستدهد 

ای که از آن به نام انمار و الحاق آن به منطقهیس بر میآراکان تا قبل از تسلط استعمار انگلالت یاست که ا
و  یاا بوده است و بعد از آن با مهاجرت قوم برمهینگیت روهیت جمعیبا اکثر یالتیاد شده، ایا« یتانیبر ۀ»برم
 . (Zarni, 2014: 682  &Cowley) ا برهم خورده استینگیعت به زیان روهیب جمیمذهب، ترک  یبودای

ی از المللبیناول آنکه، طبق اسناد و معاهدات  :ادعای فوق باید به دو نکتۀ مهم اشاره کرد درخصوص
است، همۀ  االجرا الزمها »اعالمیۀ جهانی حقوق بشر« که مفاد آن عرفی و برای تمامی دولت 15جمله مادۀ 

توان خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت. حق نمی  و هیچ کسی را مند هستند  افراد از حق داشتن تابعیت بهره 
 1966، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب  1930برخورداری از تابعیت در مقدمۀ کنوانسیون الهه مصوب  

نیز  ،به آن پیوسته است 1991جوالی15که دولت میانمار نیز در  1989و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 
، سلب 1961مصوب  2تابعیتی«ه است. افزون بر این، مطابق »کنوانسیون کاهش بیمورد تصریح قرار گرفت

ی مذموم شمرده شده است. با المللبینهای یک کیفر از نظر بسیاری از کشورها و کنوانسیون عنوانبهتابعیت 
، روازاینبگذارد.  ی انسان از حقوق بشر یمندبر بهره  یچ اثرید هیت نبایا نداشتن تابعیوجود این، داشتن 

»کنوانسیون مربوط به  8افراد مورد اشاره در مادۀ  ۀ دربار ید مانع اعمال قواعد حقوق بشرینبا یتیتابعیب
. بدین ترتیب، حتی اگر (02:  1396،  دیگراننیاورانی و  )  شود  1954مصوب    3ت«یتابعیت اشخاص بیوضع

انسان از حقوق بنیادین  عنوانبهروهینگیا تبعۀ این کشور محسوب نشوند،  از نگاه دولت میانمار، مسلمانان
ی، المللبینزیرا مطابق اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین  ؛انسانی و حقوق بشر برخوردار هستند

 
1. Chan, Aye & Zan, Shw U, “Influx Virus - The illegal Muslims in Arakan”, 2005, PDF. 15. 

Available from: 

http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF15/Influx-Virus.pdf . 
2. Convention on the reduction of Statelessness, 1961. 

3. Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954. 
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ی عضو موظفند حقوق بشر را در مورد کلیۀ افراد مقیم در سرزمین خود و افرادی که تحت صالحیت هادولت
. بنابراین از (20-21: 1396، دیگراننیاورانی و ) کنندهستند، بدون هرگونه تبعیض و تمایزی رعایت  هاآن 

رغم عدم بهاز جمله دولت میانمار  ها  هستند، تمامی دولت االجرا الزمآنجا که مفاد معاهدات مذکور عرفی و  
یت در این معاهدات، ملزم به رعایت مفاد   باشند.می هاآن عضو

نبودن مسلمانان نکتۀ دوم آن است که حتی در فرض صحت ادعای دولت میانمار مبنی بر میانماری
 کشی و جنایات علیه بشریت( در میانمار واردگفته )نسل ی پیشالمللبینروهینگیا خللی به تحقق جنایات 

بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی، ملی، بینزیرا در چنین فرضی از یک طرف، همچنان قصد از  ؛شودنمی
 هاآنشود می بودن قربانیان باعث بنگالی چراکه ؛کشی وجود داردنژادی یا مذهبی برای تحقق جرم نسل 

یژگی ادعای دولت میانمار  بر اساسیک گروه ملی یا حتی نژادی قلمداد شوند که  عنوانبه  هاآنهمین و
از طرف دیگر، عناصر الزم برای تحقق جنایات علیه بشریت   ؛نۀ اخیر شده استا ساز اقدامات جنایاتکارزمینه

یژه بهست.  ا  نیز همچنان پابرجا  1نداستن قربانیان، بحث »آپارتاید یا تبعیض نژادی«آنکه در صورت میانماری  و
ی یکی از مصادیق جنایات علیه بشریت المللبینگاه کیفری اساسنامۀ داد 7مادۀ  2( hکه به موجب بند )

شود. مطابق این بند، آپارتاید به معنی َاعمال غیرانسانی مشابه َاعمال مذکور در می  است، بیش از پیش مطرح 
گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری، شکنجه است که در یک بردگی، از قبیل قتل، نابودسازی، به7بند اول مادۀ 

حفظ آن  منظوربهدیگر  هایهیافته و تفوق یک گروه نژادی بر گروه یا گرورژیم مبتنی بر ظلم و ستم سازمان
 1976ژوئیۀ18که از  2المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید« یابد. در »کنوانسیون بینمی رژیم ارتکاب 

آپارتاید   ،شده است. مقدمۀ این کنوانسیون نیز آپارتاید یک جنایت علیه بشریت دانسته  ،شده است  االجراالزم
.  (Bassiounim, 1992: 335)  ی استالمللبینرا جرم شناخته که نشانگر ماهیت شنیع آن از نظر جامعۀ 

 آمیز را آپارتاید دانسته است:کنوانسیون، ارتکاب هر یک از شش عمل زیر با قصد و نیت تبعیض 2مادۀ 

 ؛منع اعضای یک گروه نژادی از حق حیات و آزادی .1

 ؛از لحاظ فیزیکی هاآن نژادی به قصد نابودکردن  هایهتحمیل شرایطی به گرو .2
یب قوانینی به قصد بازداشتن گرو  .3 نژادی از مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی   هایهتصو

 ؛و فرهنگی کشور
 ؛نژادی جمعیتانجام اقداماتی برای جداسازی  .4
 ؛نژادی هایهگرواستفاده از نیروهای کارسوء .5
 های اساسی محروم شوند.ای که از حقوق و آزادیگونهنژادی به هایه اذیت و آزار گرو .6

 
1. Aparthied 

2. International Convention on the Suppression and Punishment  of the Crime of Apartheid, 

1973. 
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اساسنامۀ  7مادۀ  2( hو نیز َاعمالی که در بند ) شدهاشاره آمیز چنانکه گذشت، بسیاری از َاعمال تبعیض
ی مورد اشاره قرار گرفته است، توسط دولت میانمار و نیروهای نظامی این کشور در المللبیندادگاه کیفری 
یژه بهطول تاریخ و  ی که سازمان عفو طوربه ؛در رخداد اخیر علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است و

 2یاد کرده است. 1اخیر تحت عنوان »آپارتاید غیرانسانی«ی متعدد خود از وضعیت هاالملل در گزارشبین
افزون بر این، در »کنوانسیون عدم اعمال مقررات مرور زمان به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت« در 

نیز ارتکاب َاعمال غیرانسانی ناشی از سیاست تبعیض نژادی تحت عنوان جنایت علیه بشریت  1968سال 
متعددی  هایهچنین، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامشناخته شده است. هم

اند. ی دانستهالمللبینجنایت علیه بشریت تقبیح و آن را مضر برای صلح و امنیت    عنوانبهاین عمل مجرمانه را  
 ؛اندرا منع کرده  آمیز علیه اشخاصی متعدد دیگری نیز وجود دارند که رفتار تبعیضالمللبیناسناد و معاهدات  

 هایی برای آن تعیین کنند.مجازات آنکهبدون 

 تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار .4

گری برای تحقق عدالت کیفری نسبت موج جدید جنایات علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار، مطالبه
ی و اکثر قریب المللبینی رقم زده است. سازمان و نهادهای  المللبینبه قربانیان مسلمان میانمار را در جامعۀ 

کردن رخدادهای دهشتناک اخیر در میانمار، خواستار تعقیب و محاکمۀ به اتفاق کشورها ضمن محکوم 
ی در ارتباط با لزوم تعقیب المللبینفری  کیدادگاه    ۀاند. در این راستا، مقدمۀ اساسناممرتکبان این جنایات شده

دارد: »شدیدترین جنایات می ی مقررالمللبینشنیع  جرائمناقضان شدید حقوق بشر و مرتکبان  و محاکمۀ
ب مؤثر این جنایات باید یکیفر بماند و تعقیلی، نباید بکۀ  ئلیک مس  عنوانبه  المللیبین  ۀجامع یموجب نگران
یت همیو ن یدر سطح مل ی ریبا اتخاذ تداب  « .ددن گریتضم المللیبین یارکز با تقو

مۀ اشخاص متهم کب و محایتعق یبرا  المللیبینموجود در سطح ملی و  یارهاک در این قسمت، سازو
 شود.می اب جنایت علیه مسلمانان روهینگیا بررسیکبه ارت

 ملی هایهتعقیب و محاکمه در دادگا .4-۱
با  17و  1ی، در مواد المللبینتنها مرجع کیفری دائمی  عنوانبهی المللبیناساسنامۀ دادگاه کیفری 

ی المللبین جرائمملی را برای تعقیب و محاکمۀ مرتکبان  هایهدادگا 3بینی اصل »صالحیت تکمیلی«پیش
 جرائمملی برای رسیدگی به   هایهی مقدم دانسته است. معموال  صالحیت دادگاالمللبین  هایهنسبت به دادگا

 
1. Dehumanising Apartheid 

2. Amnesty International, Myanmar: Rohingya trapped in dehumanising apartheid regime, 

21 November 2017. Available from: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/myanmar-rohingya-trapped-in-

dehumanising-apartheid-regime/ 

3. Complementary Jurisdiction 
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که بر مبنای آن محاکم داخلی کشور  1، »اصل صالحیت سرزمینی«اولی مبتنی بر سه اصل است: لالملبین
»اصل صالحیت شخصی« یا »اصل صالحیت  ،دانند؛ دوم می محل وقوع جرم خود را صالح برای رسیدگی

قربانی یا  3(که به موجب آن محاکم داخلی کشوری که اتباع آن مرتکب )تابعیت فعال 2مبتنی بر ملیت«
؛ سوم، کنندمی اند، خود را مرجع صالح برای تعقیب و محاکمه تلقیواقع شده 4(جنایت )تابعیت منفعل 

ه نه محل وقوع این جنایات بوده و نه اتباع ککه بر پایۀ آن محاکم داخلی کشوری  5»اصل صالحیت جهانی«
 دانند. می خود را صالح جرائمبان این کمرتب یاند، در تعقدیده در آن نقش داشتهب یا بزه کمرت عنوانبهآن 

رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه مسلمانان  منظوربهها ذیال  صالحیت محاکم ملی هر یک از این دولت
 شود.می روهینگیا در دو قسمت جداگانه بررسی

 میانمار هایه صالحیت دادگا . 4-۱-۱
شده در حقوق کیفری ترین اصول پذیرفتهترین و قدیمیاز مهم  مرزیاصل صالحیت سرزمینی یا درون

. مقررات حقوق کیفری به دلیل ارتباط (23 :1390میرمحمدصادقی، ) های حقوقی استدر همۀ نظام
تنگاتنگ و مستقیمی که با مفهوم اقتدار و حاکمیت ملی دارند، تنها در محدودۀ مرزهای یک کشور و نسبت 

-28: 1393میرمحمدصادقی، ) شوندمی یابند، ِاعمالمی محدوده ارتکاب و َاعمالی که در این جرائمبه 
ت است و شامل همۀ یاهممکاعم از مهم و  ،جرائم یرندۀ تمامیت، عام و دربرگ ی. این نوع صالح(29

ه جنایات ارتکابی اخیر علیه ک آنجا . از (106-107 :1390خالقی، ) شودمی گانهیاشخاص، اعم از تبعه و ب
بر این کشور،  هایهن میانمار رخ داده است، دادگایمسلمانان روهینگیا در ایالت راخین واقع در قلمرو سرزم

دگی به آن را دارند. همان طور که طبق اصل صالحیت یت رسیاصل صالحیت سرزمینی، صالح اساس
ملی مقدم  هایهر دادگای دالمللبین جرائمی، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان المللبینتکمیلی در حقوق کیفری 

 هایهی است و در صورت شروع به رسیدگی در دادگاه ملی و وجود سایر شرایط دادگاالمللبین هایهبر دادگا
 ی کهکشور داخلی قضایی مراجع صالحیتداخلی نیز  هایهی حق مداخله ندارند، در میان دادگاالمللبین

 و تعقیب مشروعیت ترتیب، بدین. است داخلی هایهدادگا سایر بر مقدم ،است شده واقع آن قلمرو در جرم
 اصل طبق میانمار داخلی هایهدادگا توسطمرتکبان جنایات اخیر علیه مسلمانان روهینگیا  محاکمۀ

  .است بدیهی امری  سرزمینی صالحیت
زمینی میانمار بدیهی است، با توجه به اینکه هم جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در قلمرو سر

ارتکاب یافته است )اصل صالحیت سرزمینی( و هم مرتکبان این جنایات شامل دولتمردان، نیروهای نظامی 
شوند )اصل صالحیت شخصی( و طبق می  و امنیتی و شهروندان عادی )بوداییان(، از اتباع میانمار محسوب

 
1. Territorial Principle 

2. Nationality or Personality Principle 

3. Active Personality 

4. Passive Personality 

5. Universality Principle 
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بنابراین با  ؛به این جنایات را خواهند داشتمیانمار صالحیت رسیدگی  هایههر یک از این دو معیار، دادگا
وجود اصل اولی دیگر نیازی به استناد به اصل صالحیت شخصی وجود ندارد. به دیگر سخن، این مورد از 

 هایهپوشانی وجود دارد و به استناد هر یک از این دو اصل، دادگافروضی است که بین دو اصل فوق هم
 1میانمار صالح به رسیدگی هستند.

میانمار برای تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات مورد بحث با دو نوع  هایهالزم به ذکر است که دادگا
ین مجرمانۀ داخلی میانمار از  اساس برراهکار نخست، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان  :اندراهکار مواجه عناو

 بر اساسراهکار دوم، تعقیب و محاکمۀ آنان    ؛است  …قبیل قتل، ایراد ضرب و جرح، تجاوز جنسی، غارت و
ین مجرمانۀ  کشی و جنایت علیه بشریت است. در مورد راهکار اخیر باید گفت در ی مثل نسل المللبینعناو

یژه به، یالمللبین جرائمقوانین داخلی میانمار  نسل کشی و جنایت علیه بشریت )با همان عناصر مادی و  و
ین منطبق با جنایات ارتکابی اخیر علیه ( که محتمل الملل بینمعنوی مذکور در حقوق جزای  ترین عناو
بینی نشده است. عالوه بر این، در قوانین شکلی این کشور نیز، صالحیت مسلمانان روهینگیا هستند، پیش

رو، ِاعمال  همین داخلی میانمار اعطاء نشده است. از هایهی به دادگاالمللبین جرائمن رسیدگی به ای
صالحیت مراجع قضایی داخلی میانمار نسبت به جنایات اخیر نیازمند تغییر قوانین این کشور است که بدون 

از آنجا که ارتکاب بسیاری ،  آناندازد. افزون بر می  شک چنین امری تعقیب و محاکمۀ جنایتکاران را به تأخیر
یژه بهاز این جنایات با حمایت و حتی مداخلۀ مستقیم دولت میانمار و   ارتش این کشور صورت گرفته است،   و

داخلی میانمار امری دور   هایهطرفانه و عادالنۀ مرتکبان جنایات مذکور در دادگاتعقیب و محاکمۀ جدی، بی
ای چیزی جز یک محاکمۀ نمایشی صوری ر واقع، چنین محاکمهتصور است. دغیرقابل  بساچهاز ذهن و 

 . (Bertodano, 2007: 87; P. Scharf, 2007: 255-259) نخواهد بود

 کشورهای ثالث بر مبنای اصل صالحیت جهانی هایهصالحیت دادگا . 4-۱-۲
کجا واقع شده بدون توجه به این نکته که جرم در ها اصل صالحیت جهانی یا همگانی، دولت بر اساس

 صلحق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند. ا ،و مجرم یا قربانی تبعۀ چه کشوری هستند
 قابل و قبیح جهانی جامعۀ افراد همۀ نظر از آنچنان ئمجرا  از برخی که است مبتنی فرض  این بر مذکور

 ،لتی حق تعقیبدو هر بنابراین و دکر ض ملل فر همۀشمن د انتومی  را  هاآن  نکه مرتکباهستند  سرزنش
مسلم  فعر ولمللی ابین هداتمعا ،خلیدا نین ا شت. قودا خواهد را چنین مجرمانی  زاتمجا ومحاکمه 

جرائم   ،جنگی ئما جر  ده،بر  رتتجا  ،یاییدر  دزدیکنند. مشخص می  را  ئمیا چنین جر  لشمو  ۀ یردا لمللی  ابین

 
دیده( نیز باید گفت، همان طور که قبال  بیان شد، مسلمانان  . در ارتباط با اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت منفعل )تابعیت بزه 1

عنوان یک  شناختن آنان به رسمیت میانمار و به دلیل عدم به  1982، مطابق قانون تابعیت عنوان قربانیان این جنایاتروهینگیایی به 
رو، استناد به اصل صالحیت مبتنی  شوند؛ ازاینمی  تابعیت محسوباند و بی اقلیت قومی، از داشتن تابعیت میانماری محروم گشته 

 دیده در فرض مورد بحث موضوعیت ندارد. بر تابعیت بزه 
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 محسوب  جرائم نوع  این مصادیق از ی گیرروگان گ وبایی رپیماهوا  ،پرستیادنژ ،کشینسل  وعلیه بشریت 
. اصل صالحیت جهانی با توجه به ماهیت فرعی و ثانوی خود و (30 :1390صادقی، میرمحمد) شوندمی

یۀ عملی دولتها میلی اغلب دولتبودن آن، با بینیز تردید در اجباری یا اختیاری و ها مواجه بوده است. رو
البته نباید  1باشد.می استناددر تأیید این نظر قابل  ،اندی که بر مبنای این اصل تشکیل شدههایهدود پروندمع

، عالوه بهی را نیز فراموش کرد. المللبینبرای حفظ نظم عمومی  هاآن ۀو دغدغها مالحظات سیاسی دولت
صریحی در قوانین داخلی کشورها این  ۀمقرردر اعمال صالحیت جهانی در شرایطی که ها میلی دولتبی

 . (218-219 :1388اکبرنژاد، زمانی و حسینی) شودمی شمارد، تشدیدنمی اصل را مجاز
. است  شده  پذیرفته  مختلف  کشورهای  در  موسع  و  مضیق  شکل  دو  به جهانی  صالحیت  پذیرشدر عمل، 

 دانندمی  خود  کشور  در  متهم  حضور  و  دستگیری  به  منوط  را   صالحیت  نوع   این  اعمال  کشورها  مضیق،  شکل   در
 تعقیب  عدم به منوط  صرفا    را   صالحیت  نوع  این  اعمال  کشورها  موسع،  شکل و در    2(نسبی  جهانی  صالحیت)

 کشورهایی. 3(مطلق جهانی صالحیت) کنندمی جرم وقوع محل کشور یا وی متبوع  کشور سوی از متهم
 ندرو می شمار به دوم  نوع  از بلژیک و ایتالیا کشورهای و اول نوع  از فرانسه و سوئیس اتریش، آلمان، مانند

 .(76-78 :1393صادقی، میرمحمد)
کشی و جنایت علیه از جمله نسل  ،یالمللبینبان جنایات که مرتکند کمی به هرحال عدالت اقتضاء

مۀ کب و محایل در تعقیاگر دولتی به هر دلفر نمانند و  یکد، بینزیانگه انزجار و نفرت همگان را برمیکبشریت  
های دیگر بتوانند وتاهی نماید، دولتکاند، اب یافتهک ه در قلمرو آن یا توسط اتباعش ارتک جرائمبان این کمرت

توان نمی ن اقدامی را یو چن کننداران اقدام کب و مجازات این جنایتیت جهانی نسبت به تعقیبا اعمال صالح
 ها محسوب کرد.ت و استقالل دولتیمکبه منزلۀ نقض حا

 
توان به صدور قرار بازداشت وزیر امور خارجۀ کنگو توسط دادگاه بلژیکی اشاره کرد که موجب طرح دعوی در دیوان می  جمله . از  1

( به دعوای  inter individual levelالمللی دادگستری شد. به این ترتیب دعوای مزبور از سطح دعاوی علیه خود ) بین
رسد. قانون  می  المللی مغایر به نظرا حدودی با عدالت کیفری بین ( تبدیل شد که تState-to-Stateدولت )دولت 

های اسپانیا را فقط در صورت قصور یا  هاسپانیا نیز در مورد محاکمۀ ژنرال های گواتماالیی، صالحیت دادگا 2002دسامبر13
کوتاهی مقامات گواتماالیی در محاکمۀ این افراد جایز دانسته بود و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در اقداماتش علیه فیدل کاسترو،  

(. همچنین دادگاه عالی آلمان در تفسیری  218:  1388اکبرنژاد،  اسکلینگو این اصل را اعمال نموده است )زمانی و حسینی   پینوشه و
یچ ارائه کرده است، تصریح کرده که این اصل باید حداقل در   2001فوریه21که از قانون جزای آلمان در رأی  در مورد سوکولو

ین  مواردی که دولت آلمان دارای تعهد معاه ده ای در زمینۀ تعقیب جرائم است، اعمال شود . اصرار دولت آلمان در جریان تدو
حاضر، اعمال  حالالملل عرفی در شدت بر این نکته پافشاری کرد که حقوق بیناساسنامۀ رم نیز قابل ذکر است و دولت آلمان به 

المللی آلمان به این  قانون کیفری بین  1اساس هم مادۀ داند. بر همین می المللی مجازصالحیت جهانی را بر جنایات عمدۀ بین 
 :Cassese, 2003).کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ِاعمال صالحیت کنددهد که نسبت به نسلمی دولت اجازه 

286-290 ) 

2. Relative Universal Jurisdiction 
3. Absolute Universal Jurisdiction 
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کشی و یافته علیه مسلمانان روهینگیا مشمول نسل بدین ترتیب، از آنجا که بسیاری از اقدامات ارتکاب
 حقوق جهانی عالمیۀی، مثل »االمللبین معاهدات و اسناد اساس برگیرند، می جنایات علیه بشریت قرار

 و مدنی حقوق المللیبین، »معاهدۀ 1948 2کشی«نسل  جرم مجازات و منع کنوانسیون، »1948 1«بشر
و رفتارهای ظالمانۀ ها تا ، »کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر مجاز1966 3سیاسی«

 تعقیب به مجاز کشورها ملی، قوانینو  1989 5، »معاهدۀ حقوق کودک«1984 4غیرانسانی و تحقیرکننده«
صالحیت جهانی  ۀپذیرند دول بنابراین،. بود خواهند هاآن  استرداد به ملزم  یا جنایات این مرتکبان محاکمۀ و
 جنایات ننند نسبت به محاکمۀ مرتکباا تومی ایتالیا و بلژیک مثل ، صالحیت موسع دارای رهایکشو هیژوبه

 ؛تقاضا نمایند ،دبه سر می بر آن  درکه متهم  ریکشو از را  هاآن  دادستراحتی  وقدام کنند ا میانمار در ارتکابی
 فرض دو هر در فیهنحنما در که متبوعش دولت یا مجر ع قوولت محل دو یسو ازینکه متهم ابه  وطمشر

تی رصو  درصالحیت   این  ِاعمالست  انگرفته باشد. بدیهی    ارمحاکمه قر  وتحت تعقیب   است،  میانمار  دولت
نند. ا ند  طشر  دخو  رکشو  در  را متهم    رحضو  و  ی ستگیرد  ،صالحیت جهانی  ۀپذیرند دولکه    دبو خواهدممکن  

توانند می  در صورتی   6،ام  کشور مثل،اندکرده  بینیپیش خود  قوانین  در  را   شرطی  چنین  که  هاییدولت  ،روازاین
 ازنگرفتن متهم که عالوه بر تحت تعقیب یا محاکمه قرار کنندبه جنایات ارتکابی اخیر در میانمار رسیدگی 

 .شود یافت یا دستگیر نیز کشورها این در وی متبوعش، دولت یا مجر ع قوولت محل دو یسو

 یالمللبینکیفری  هایهتعقیب و محاکمه در دادگا .4-۲
حقوق کیفری تا اواخر قرن نوزدهم عمدتا  واجد یک خصیصۀ داخلی )ملی( بود. حتی ترتیباتی که 

نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی کشورها مورد  ،بینی شده بودنداسترداد مجرمان پیش منظوربه
یژهبهگرفت. اما در پایان قرن نوزدهم و می استفاده قرار ی عزم المللبینمعۀ پس از جنگ جهانی اول، جا و

شدن حقوق یالمللبیناخیر، روند  هایهی آغاز کرد و در دهالمللبین جرائمخود را برای کیفردهی مرتکبان 
ی که پس از تحوالت جامعۀ طوربه. (19 :1390میرمحمدصادقی، ) کیفری شتاب بیشتری یافته است

یژه بهالمللی و بین المللی به یکی از کیفری مرتکبان جنایات بینبعد از جنگ جهانی دوم مقابله با بی و
وجه، عدم هیچالمللی بهی تبدیل شد و دیگر ارادۀ بینالمللبینی هان اهای نهادها و سازمنگرانی ترینمهم

 
1. The Universal Declaration of Human Rights, GA Res, 217 A (III), UN Doc. A/810. 

2. Convention on the Prevention and  Punishment of the Crime of the Genocide, GA Res.260 

A (III). 

3. International Covenant on Civil and Political Rights, (1976), 999 UNTS 171. 

4. U.N. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment 

or Punishment, GA Res, 39/46. 

5. Convention on the Rights of the Child, GA Res, 44/25. 

خاص یا  »مرتکب جرائمی که به موجب قانون دارد: می مقرر 1392قانون مجازات اسالمی، مصوب سال   9. در این زمینه مادۀ 6
شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین  می المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمهها و مقررات بینعهدنامه 

 گردد.«می جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات 
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یی به جنایات و کشتارهای بین  جنايات وقوع  به اكنشو در المللیبین جامعۀتابید. نمیالمللی را برپاسخگو
 دادگاه تأسیس آن، نمونۀ بارزترین و ترینمهم كه پرداخته مقابله به گوناگون هایشیوه به جهان، در المللیبین
 . است اخیری در دو دهۀ المللبین کیفری  یها

یژه بهی المللبینکیفری  هایهبدون شک، عامل انگیزندۀ تأسیس دادگا ی دائمی، المللبیندادگاه کیفری  و
ی المللبینشنیع  جرائمایجاد مرجعی قضایی برای تعقیب عامالن نقض شدید موازین حقوق بشر و مرتکبان 

کامال  قانونی و منصفانه در محاکم  طوربهی المللبینرود متهمان جنایات شنیع نمی آنگاه که »انتظار  ؛است
 (Pejic, 1997) «.داخلی )ملی( محاکمه شوند

ی منحصر به تشکیل دادگاه کیفری المللبینتجربۀ جامعۀ جهانی برای تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات  
کیفری اختصاصی  هایهی از زمان و حسب نیاز، دادگاهایهتر از آن در بره بلکه قبل  ؛ی دائمی نیستالمللبین

سنجی تعقیب ، در این قسمت امکانروازاین. اندی تأسیس شدهالمللبینبرای رسیدگی به برخی از جنایات 
ی دائمی و المللبینی علیه مسلمانان روهینگیا را در دادگاه کیفری المللبینو محاکمۀ مرتکبان جنایات 

 کنیم.می مجزا بررسی صورتبهی اختصاصی المللبینکیفری  هایهدادگا

 المللی الههبینتعقیب و محاکمه در دادگاه کیفری  .4-۲-۱
ی از جنایات گستردۀ ناشی از جنگ جهانی اول و دوم و وقایع بالکان و رواندا موجب المللبینتأثر جامعۀ  

ی دائمی برای محاکمۀ ناقضان حقوق بشر و پیشگیری از تکرار چنین المللبینشد تا وجود یک دادگاه کیفری 
، پس از روازاین، مورد مطالبۀ جامعۀ جهانی قرار بگیرد. یالمللبینیک خواستۀ  عنوانبهیی هانا فجایع و بحر

یس اساسنامۀ دادگاه کیفری بینپیش  آنکه یب نمایندگان   1998ژوئیۀ سال    17المللی در  نو در شهر رم به تصو
کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم رسید، با الحاق حداقل کشور شرکت 160کشور از مجموع  120بیش از 

ی المللبینشد. دادگاه کیفری  االجرا الزم 2002ها به آن، این اساسنامه از اول ژوئیۀ سال ولتتعداد الزم از د
برای  ،و نه صرفا  تصمیم پنج عضو شواری امنیت توان حاصل تالش قریب به یک قرن جامعۀ جهانیمی را 

 المللیبین  ی کیفر  دادرسی  زآغا  بای دانست.  المللبین جرائمکیفری ناقضان حقوق بشر و مرتکبان  مقابله با بی
 نسبی یبرقرار یبرا  تالشو  یالمللبین مجرمان مجازات به امیدها دائمی، و جهانی دادگاه یک توسط

 تشکیل توان گفت  می  .(Shabtai, 2007: 410)  شد ترپررنگ  یحدود  تا  المللیبین  صحنۀ  در  ی عدالتکیفر
 و مظاهر آن است 1ی«کیفربی »فرهنگ با مبارزه  برای جهانی عزم اوج نقطۀ المللیبین کیفری دادگاه

(Novak, 2015: Preface vii) . 
ی، این دادگاه در دو حالت صالحیت المللبیناساسنامۀ دادگاه کیفری  12مادۀ  بر اساسکلی  طوربه

سرزمینی، ی را دارد: حالت اول آن است که جنایت مذکور در قلمرو )اعم از المللبینرسیدگی به جنایات 
حالت دوم  ؛مرزی(های عضو ارتکاب یافته باشد )اصل صالحیت سرزمینی یا دروندریایی و هوایی( دولت

 
1. Culture of Impunity 
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ی عضو باشد )اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت فعال(. در هانیز آن است که مرتکب، تبعۀ یکی از دولت
ار که جنایت در قلمرو و توسط اتباع ارتباط با جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا باید گفت دولت میانم

این دو مبنای کلی، صالحیت دادگاه  بر اساسعضو اساسنامه نیست. بدین ترتیب  ،آن ارتکاب یافته است
شود. با این همه، دو گزینۀ دیگر وجود نمی  جنایت ارتکابی اخیر در میانمار احرازبه  ی نسبت  المللبینکیفری  

:  کندصالحیت خود را نسبت به جنایات ارتکابی مورد بحث اعمال  هاآن ساسبر اتواند می دارد که دادگاه
اساسنامه، هر دولت غیرعضو که جنایت در قلمرو آن یا توسط تبعۀ آن ارتکاب  12مادۀ  3اول آنکه طبق بند 

دادگاه،   ۀتواند با سپردن اعالمیۀ پذیرش صالحیت دادگاه نزد رئیس دبیرخانمی  ،مثل دولت میانمار،  یافته باشد
حقوقی   هایه. بنابراین، یکی از گزین(Wierda, 2007: 195) صالحیت دادگاه را نسبت به آن جنایات بپذیرد

. کندپذیرش صالحیت دادگاه را صادر  ۀاحتمالی در فرض مورد بحث آن است که دولت میانمار اعالمی
تردید امکان تحقق چنین فرضی با توجه به اینکه دولت میانمار حامی اصلی این جنایات بوده، دور از ذهن بی

است. دومین گزینه آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. توضیح 
گیرد: می سه طریق صورت اساسنامه، ارجاع یک موضوع برای رسیدگی به دادگاه از 13مادۀ  بر اساسآنکه 

ارجاع توسط دولت عضو، ارجاع توسط دادستان و ارجاع توسط شورای امنیت. حال در صورت ارجاع یک 
موضوع توسط دولت عضو یا دادستان، صالحیت دادگاه برای رسیدگی منوط به تحقق یکی از آن دو شرط 

اما در صورت ارجاع موضوع  ؛است )یعنی ارتکاب جنایت در قلمور یا توسط تبعۀ دولت عضو( یادشده
توسط شورای امنیت، دادگاه بدون توجه به محل ارتکاب جنایت یا تابعیت مرتکب مکلف به رسیدگی است 
)صالحیت جهانی(. به عبارت دیگر، هرگاه شورای امنیت موضوعی را به دادگاه ارجاع دهد، دادگاه صالحیت 

 کند. می جهانی پیدا 
های کیفری، اصل صالحیت سرزمینی شود که اساسنامه از میان انواع صالحیتمی  مالحظهبدین ترتیب  

در صورت ارجاع از سوی دولت عضو یا دادستان دادگاه و اصل  و اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت فعال
 صالحیت جهانی در صورت ارجاع شورای امنیت را پذیرفته است. از آنجا که میانمار عضو دادگاه کیفری

، روازاین 1المللی نیست، دادگاه فاقد صالحیت سرزمینی یا شخصی برای ورود به بحران میانمار است. بین
مثل میانمار، تنها شورای امنیت ملل متحد است که مطابق   ،ری در یک کشور غیرعضوجا  نا در مواجهه با بحر

یافته در ارتکاب جرائمنسبت به  تواند با ارجاع یک وضعیت به دیوان، صالحیت این نهاد را اساسنامه می
 درخصوصتر شیقلمروی سرزمینی دولت غیرعضو نیز گسترش دهد. این موضوع دارای سابقه است و پ

 
برخی از جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیایی توسط بودادییان در . البته الزم به ذکر است که این احتمال وجود دارد که 1

محل دیگری که قلمرو یک دولت عضو اساسنامه است، واقع شده باشند؛ اما اظهارنظر بر اساس وضعیت غالب درخصوص  
 اند.رخدادهای اخیر میانمار همان است که جنایات مذکور در ایالت راخین واقع در کشور میانمار رخ داده
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اجرا شده است. البته ارجاع موضوعی به دادگاه توسط شورای امنیت منوط به شرایطی است؛  2یبیو ل 1سودان
 دادگاه  به  موضوعی  ارجاع  مانند  اموری  برای  امنیت  شورای  تصمیم  اتخاذ  متحد،  ملل   سازمان  منشور  اساس  بر

 داشته همراه به را امنیت شورای اعضای تمام عضو 15 از عضو 9 حداقل مثبترأی  باید یالمللبین کیفری 
 ارجاع  برای  امنیت  شورای.  ندهند  منفیرأی    دادگاه  این  تأسیس  به وتو  حق دارای  اعضای  این،  بر  عالوه  و  باشد

 در گروه  این اقدامات که برسد نتیجه این به باید ،لیبی و سودان وضعیت همانند میانمار، در اخیر رخداد
 اخیر ددمنشانۀ جنایات شکبی. باشد انداخته مخاطره  به را  المللیبین امنیت و صلح که است بوده حدی

 داشته دنبال به را  جهانی جامعۀ شدید واکنش که ستا گسترده و آمیزفاجعه چنانآن روهینگیا مسلمانان علیه
 حقوق شورای بشر، حقوق باندیده ،الملل بین عفو سازمان مثل  بینالمللی مجامع وها رسانه  واکنش است؛

 را اقدامات این متفقا   سیاسی اختالفات وجود با که هادولت اتفاق به قریب اکثریت نیز و متحد ملل  بشر
 وضعیتی  چنین  بنابراین.  است  جنایات  این  ارتکاب  از  المللیبین  شدید  نگرانی  بیانگرمگی  ه  اند،کرده  محکوم 

 ادامه  در  که  خاص  المللیبین  دادگاه  یک  ایجاد  یا  یالمللبین کیفری   دادگاه  به  موضوع   ارجاع  ضرورت  تواندمی
 شورای کردنعمل  گزینشیباید روش ن این، وجود با. نماید توجیه را  امنیت شورای توسط ،کنیممی بررسی
 ساختار  از  متأثر  شکبی  که  یالمللبین  کیفری   دادگاه  به  وضعیت  یک  ارجاع  در  مشابه  حوادث  قبال  در  را   امنیت

 افتاده  بحرینو    3سوریه   مورد  در که  اتفاقی  همانندفراموش کرد؛    (،Dicker, 2012: 57-58)  ستا  آن  سیاسی
ی المللبیناین دو کشور را به دادگاه کیفری  وضعیت کهاست  نرسیده نتیجه این به تاکنون امنیت شورای و

 ارجاع دهد.  
یژه و پراهمیت دادستان دادگاه کیفری  ی را نیز از المللبینالزم به ذکر است که در این زمینه نباید نقش و

ی امکان آغاز  المللبینی  دادگاه کیفر  ۀنظر دور داشت؛ هرچند با توجه به عدم الحاق دولت میانمار به اساسنام
تواند با توجه به نفوذی که در اختیار دارد، می تحقیقات راسا  از سوی دادستان دادگاه وجود ندارد، دادستان

بر تالش کند شورای امنیت سازمان ملل متحد را ترغیب سازد تا به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد و 
ی المللبینی، وضعیت میانمار را به دادگاه کیفری المللبیندادگاه کیفری  ۀاساسنام 13 ۀبند ب ماد اساس

تواند انجام می ، اقدام نمادین دیگری که دادستان دادگاهعالوه به. (1396ی، میرمحمدصادق) ارجاع نماید
المللی، از یک دولت این سازمان بین  ۀدادگاه از طریق دبیرخان  ۀدهد آن است که بنابر قواعد آیین دادرسی و ادل 

رخواستی موردی بپذیرد. چنین د صورتبهمثل میانمار درخواست کند که صالحیت دادگاه را ، غیرعضو

 
1. U.N. Doc. S/RES/1593 (2005) 

2. U.N. Doc. S/RES/1973  (2011) 

ای از سوی شورای امنیت برای ارجاع وضعیت سوریه  . برای مثال، دولت روسیه بارها مخالفت خود را با صدور هر گونه قطعنامه 3
المللی، از جمله کمیساریای عالی  های بینسازمان  های متعددی که از سوی نهادها و رغم اعالمیه المللی، علی به دادگاه کیفری بین 

 حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعالم کرده است. در این زمینه: 

http://www.ohchr.org/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ohchr.

org/EN/NewEvents/Pages/HCSecurityCouncil.aspx accessed: 4 July 2012. 



 ... / رحمتی و میرمحمدصادقی  و  یمل  ۀعرص در انماریم در ری اخ اتیجنا مرتکبان ۀمحاکم و بیتعق یسنجامکان 

 

۱۰9 

مبنی بر آنکه رفتارهای   ؛تواند اثر بازدارنده نیز به همراه داشته باشد و زنگ خطری برای دولت میانمار باشدمی
 بین دفتر دادستان دادگاه است. آن زیر ذره 

 ی اختصاصی )موردی( المللبینکیفری  هایهتعقیب و محاکمه در دادگا .4-۲-۲
ی به المللبیناز جامعۀ ی، نیالمللبین یدائم ی فریکس یک دادگاه یسش از حصول توافق مبنی بر تأیتا پ

 نیتأم یخاص یا مورد یالمللبین هایهل دادگایکاز طریق تش یالمللبین جرائممه و مجازات مرتکبان کمحا
المللی ها برای ایجاد محاکم کیفری بینشد؛ در این راستا پس از آنکه با پایان جنگ جهانی اول، تالشمی

بی نرسید، در اثنای   منظوربه تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات جنگی و ناقضان قوانین بشری به نتیجۀ مطلو
در طول  که کسانیمختلف، قصد خود را مبنی بر مجازات  هایهجنگ جهانی دوم متفقین با صدور اعالمی
 1945اوت8شده بودند، نشان دادند. پس از پایان جنگ، ابتدا در جنگ جهانی دوم مرتکب جنایات جنگی 

 1المللی برای محاکمۀ جنایتکاران اصلی جنگی« که پیوست توافقنامۀ لندن بود،»منشور محکمۀ نظامی بین
 2مریکا، فرانسه و شوروی( رسید و منجر به تأسیس محکمۀ نورنبرگ،آبه امضای چهار کشور اصلی )انگلیس،  

جنگ عالوه   اینکهالمللی از نوع خود شد. پس از تشکیل این دادگاه، به دلیل  اولین محکمۀ کیفری بین  عنوانبه
یب منشور توکیو، محکمۀ  پا در جبهۀ خاور دور نیز جریان داشت، متفقین در همان سال با تصو بر جبهۀ ارو

ارتکابی در این جبهه تشکیل  جرائمرا با هدف تعقیب  3المللی برای خاور دور )محکمۀ توکیو(نظامی بین
توان نقطۀ عطف و شروع می های نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم را اگرچه تشکیل محکمه 4دادند.

ای بر ، انتقادات مبنایی و گسترده(Tomuschat, 2006: 831) المللی دانستای در حقوق کیفری بینتازه 
 ترینمهم . یکی از (Borgwardt, 2005: 409-411; Cryer, 2007: 102-104) ها وارد بوداین دادگاه

ین شده بود، دادستان  انتقادات آن بود که از آنجا که اساسنامۀ این محاکم توسط »کشورهای فاتح جنگ« تدو
 ,Curran)و قضات نیز از این کشورها انتخاب شده بودند که به هر نحوی خواستار مجازات متهمان بودند

یسندگان،. حتی به(43 :2014 یی را نیز در دادگاه نورنبرگ دید؛ انتقام هایهتوان نشانمی زعم برخی از نو جو

 
1. Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the 

Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, London 

Agreement 82,  (UNTC 280) 

2. Nuremberg Tribunal 

3. International Military Tribunal for the Far East; Tokyo Tribunal . 
. الزم به ذکر است که تعقیب و محاکمۀ جنایتکاران جنگ جهانی دوم به این موارد محدود نشد؛ زیرا مطابق قانون دهم »شواری  4

(، تعدادی محاکم نظامی توسط متفقین برای محاکمۀ جنایتکارن جنگی  Ccl10) 1945دسامبر20کنترل متفقین«، مصوب 
ها با ایجاد چنین محاکمی، احکام اعدام متعددی را صادر کردند؛  شد. برخی از کشور  نورنبرگ و توکیو( تشکیل)عالوه بر محاکم 

حکم اعدام و شوروی نیز تعداد نامعلومی  109حکم اعدام، فرانسه  240حکم اعدام، انگلستان  450برای مثال، محاکم آمریکا 
(. همچنین پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای مختلفی مثل آلمان و  39: 1390حکم اعدام صادر کردند )میرمحمدصادقی، 

 کانادا نسبت به تعقیب و محاکمۀ جنایتکاران بر اساس قوانین داخلی خود اقدام کردند. 



 ۱398 تابستان / ۱۰6مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

۱۱۰ 

های ساالنۀ حزب نازی آلمان به رهبری هیتلر زیرا مقر این دادگاه شهر نورنبرگ بود که کانون برگزاری جشن
 . (Curran, 2014: 41) شدمی محسوب

مۀ ای که در یوگوسالوی سابق و رواندا ارتکاب یافت، اساسناپس از آن نیز، با وقوع جنایات وحشیانه
موجب به 1994و  1993های ترتیب در سالبه 1محاکم موردی و اختصاصی یوگوسالوی سابق و رواندا

یب شدند   چهارچوبشورای امنیت سازمان ملل متحد و در   هایهقطعنام فصل هفتم منشور ملل متحد تصو
اساسنامۀ این دو  نکهای. با توجه به رسیدگی شوندیافته در این دو منطقه ارتکاب  جرائمتا در این محاکم 

ین شده  ،های نورنبرگ و توکیوبرخالف اساسنامۀ دادگاه، محکمه توسط شورای امنیت و نه فاتحان جنگ تدو
 المللی محسوب تر، محاکم یوگوسالوی سابق و رواندا به معنای واقعی محکمۀ بینبودند و به عبارت دقیق

یژه بهالمللی، ری بینشدند، تحوالت مستقیم بسیاری در توسعۀ حقوق کیفمی ها، در زمینۀ اجرای مجازات و
 . (Hola, 2011: 410-417) ایجاد کردند

به   یدگ یرس  منظوربهاختصاصی یا موردی    یالمللبینس دادگاه کیفری  یه تأسکاین سوابق بیانگر آن است  
ت برای تعقیب یامن  یشورا تواند آن را از طریق  می  یجهانۀ  ه جامعکاست    ی ار دیگرک سازو  یالمللبینجنایات  

دیوان  یتیصالح یهارد. با توجه به محدودیتیار گکو محاکمۀ مرتکبان جنایات علیه مسلمانان روهینگیا به 
بان و کمرت یفریکیاز ب ی ریجلوگ  یمناسب و شایسته برا  یتواند اقداممی دادگاه موردی، یالمللبین ی فریک
 که نا؛ اما همچن(244 :1391، ی و همکارانخالق) محسوب شوداب مجدد این جنایات کاز ارت ی ریشگیپ

ی المللبینت به دادگاه گفته شد، تأسیس دادگاه کیفری یارجاع این وضع یت برا یامن یدر مورد اقدام شورا 
 برخاص برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در میانمار نیز منوط به تحقق شرایطی است؛ در این مورد نیز 

یژه دادگاه تأسیس بر مبنی قطعنامه صدور متحد، ل مل منشور اساس  مثبترأی  باید امنیت شورای توسط و
 دارای اعضای این، بر عالوه  و باشد داشته همراه به را  امنیت شورای اعضای تمام عضو 15 از عضو 9 حداقل 

 این به باید امنیت شورای نیز وضعیت این از استفاده برای. ندهند منفیرأی  دادگاه این تأسیس به وتو حق
 .باشد  افکنده  مخاطره   به  را   المللیبین  امنیت  و  صلح  کهاست    بوده  حدی  در  گروه  این  اقدامات  که  برسد نتیجه

 شده( المللیمختلط )بین هایه تعقیب و محاکمه در دادگا .4-3
ی المللبینی در اواخر هزارۀ دوم و تأسیس دادگاه کیفری دائمی  المللبینکیفری   هایهرغم تأسیس دادگابه

کشی، جنایات علیه بشریت و ناقضان شدن عزم راسخ جهانی برای محاکمۀ عامالن نسل نمایان درنتیجهو 
ی که در دو دهۀ گذشته، طوربهحقوق بشردوستانه، ارتکاب این جنایات شنیع در هزارۀ سوم نیز ادامه یافت. 

المللی باعث شد تا سازمان ملل متحد و کشورهای قربانی این خاصمات مسلحانۀ داخلی و بینافزایش م
یژه  هایهالمللی با تأسیس دادگامخاصمات و جنایات بین ینی برای مقابله با بیو کیفری متوسل ای به شیوۀ نو

 
1. Statute of the International Criminal Tribunal for the Former  Yugoslavia (ICTY), UN 

Doc. S/RES/827 (1993); Statute of the International  Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 

UN Doc .S/RES/ 955 (1994). 
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المللی محاکم کیفری بین سوم  المللی، با نسل های کیفری بینشوند. بر این اساس امروزه در کنار دادگاه
190Nouwen, 2006 :-200; ) موسومند 2شده«المللی»محاکم بینیا  1مواجهیم که به »محاکم مختلط«

Cesar, Nolkaemer & K. klefiner, 2004: 317) ها، در نتیجۀ همکاری ارکان مختلف این دادگاه
 برخالف. به عبارت دیگر،  (Cassese, 2008: 428)  شوندمی  سازمان ملل متحد با کشورهای قربانی تأسیس 

 چهارچوبجانبۀ شورای امنیت و در  المللی اختصاصی سابق که به موجب تصمیم یککیفری بین  هایهدادگا
االصول به درخواست دولت محل وقوع جنایات مختلط علی هایهفصل هفتم منشور بر پا شده بودند، دادگا

این  3شوند.می مذکور و سازمان ملل متحد تشکیل و در همان کشور مستقر میان دولت ۀنامو طبق موافقت
ارکان فرعی سازمان ملل متحد، از ماهیتی دوگانه و ترکیبی از قواعد حقوق داخلی و  عنوانبهنوع محاکم، 

 ,Etelle) گیردمی  المللی ریشهنیز از دو نظام حقوقی ملی و بین  هاآنالمللی برخوردار بوده و مشروعیت  بین

توان به این موارد می اند،مختلط که در دو دهۀ اخیر تأسیس شده هایهترین دادگااز برجسته .(352 :2007
یژۀ سیرالئون، یژۀ رسیدگی به  هیئت  5،کامبوج  هایهالعاده در دادگاشعب فوق  4اشاره کرد: دادگاه و  جرائمهای و

یژۀ لبنان 7و العادۀ سنگالشعب فوق 6شدید در تیمور شرقی،  8.دادگاه و
طرفانه های کیفری منصفانه و بیآوردن امکان اجرای دادرسی مختلط، فراهم هایههدف از تأسیس دادگا

. از آنجا که در مخاصمات (Jain, 2009: 124) ی استالمللبینکیفرمانی مجرمان در راستای مقابله با بی
از سوی یا  یابدمی یا توسط قدرت حاکم و عامالن حکومت ارتکاب مسلحانۀ داخلی، جنایات ارتکابی 

دهد، محاکمۀ عادالنۀ مرتکبان و عامالن این جنایات شنیع در محاکم می مخالف و مبارز رخ  هایهگرو
داخلی با تردید و دشواری مواجه است؛ زیرا از یک طرف، حکومت با این اتهام مواجه است که در مورد  

مخالف با شدت  هایهگزاران خود با دیدۀ اغماض بنگرد و از سوی دیگر، نسبت به افراد و گرومأموران و کار

 
1. Hybrid Courts 

2. Internationalized Courts 

یژۀ سیرالئون، دادگاه  می  های مختلط در بیشتر موارد به این شیوه تأسیسه. باید توجه داشت که اگرچه دادگا   3 شوند، همانند دادگاه و
یژۀ لبنان، در برخی موارد ممکن است محاکم مذکور، در نتیجۀ انعقاد توافقکا نامه میان کشور محل ارتکاب جرم مبوج و دادگاه و

العادۀ سنگال نمونۀ بارز این شیوه از ای، غیر از سازمان ملل متحد، تأسیس شوند. شعب فوق المللی یا منطقه و سایر نهادهای بین 
ها را  باشد. این دو مبنای تأسیس دادگاهمی ه حاصل توافق بین دولت سنگال و اتحادیۀ آفریقایی تأسیس محاکم مختلط است ک

های کیفری مختلط نیز، مانند  هاند. برخی دیگر از دادگانامند؛ زیرا در نتیجۀ انعقاد یک معاهده تشکیل شده می  »مبنای معاهداتی« 
یژۀ تیمور شرقی و دادگا اند ای تأسیس شدهسا  توسط سازمان ملل متحد و بدون انعقاد هیچ گونه معاهده های کوزوو رأهدادگاه و

 . (318- 325: 1397میرمحمدصادقی و رحمتی،   )نک:

4. Special Court for Sierra Leone 

5. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC); the Cambodia Tribunal 

6. Special Panels of the Dili District Court; East Timor Tribunal 

7. Extraordinary African Chambers 

8. Special Tribunal for Lebanon 
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 را از حقوق دفاعی و تضمینات دادرسی عادالنه محروم سازد  هاآن ی که طوربه  ؛رحمی برخورد کندو بی
 . (158-159 :1389فضائلی، )

از نظر   هاآنهایی هم بین  مختلط، تفاوت  هایهدادگاهای کلی میان  رغم شباهت باید توجه داشت که علی
برای مثال، برخی از این محاکم از جمله دادگاه  مبنای تأسیس، حقوق قابل اجرا و ترکیب قضات وجود دارد؛

یژۀ تیمور شرقی با مداخلۀ شورای امنیت و برخی دیگر مثل  یژۀ لبنان و دادگاه و یژۀ سیرالئون، دادگاه و و
اند. از منظر دیگر مبوج با مساعدت و تمهیدات مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شدهکا هایهدادگا

یژۀ لبنان بر  هایهمانند دادگا هاآنبرخی از  ،همان طور که گفتیم یژۀ سیرالئون و دادگاه و کامبوج، دادگاه و
ای دیگر نیز مانند دادگاه ای بین سازمان ملل متحد و دولت محل وقوع جنایات و دستهمبنای انعقاد معاهده

یژۀ تیمور شرقی و دادگاه ای گونه معاهدههای کوزوو رأسا  توسط سازمان ملل متحد و بدون انعقاد هیچو
. تفاوت دیگر میان محاکم مختلط آن است که در برخی از (Beigbeder, 2005: 139-129)اندتأسیس شده

یژۀ  هایه، مانند دادگاهاآن   ی غالب به نظرالمللبینتیمور شرقی، جنبۀ ملی نسبت به جنبۀ کامبوج و دادگاه و
یژۀ سیرالئون این قضیه بر عکس است ؛رسدمی  ,Cassese) در حالی که در برخی دیگر، مثل محاکم و

2003: 428-450) . 
بدین ترتیب یکی دیگر از سازوکارهای موجود برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایت علیه مسلمانان 

از جمله آنکه استفاده   ؛شده است. این شیوه دارای مزایایی استیالمللبینروهینگیا، تشکیل دادگاه مختلط یا  
شور موجب کاین  ین داخلینشود، استناد به قوا می ن را سببیجلب اعتماد مردم آن سرزم یاز قضات مل

را مختل کرده است، محل   یه نظم عمومکشود  می  ینش مناسب در برابر جنایتکت برای وا ک ایجاد حس مشار
قت و یشف حقکه این جنایات واقع شده است که این امر کاست  ییجا نامجازات هم یمه و اجرا کمحا
ن یل و تأمیکربط در تشی ل متحد و دولت ذت سازمان ملک ، مشارکندمی ل یجرم را تسه ۀبه ادل  یابیدست

ن نباشد، مقدور ساخته کآن دولت مم یبرا  یتنهاین است بهکه ممکمه را کاین دادگاه انجام محا هایههزین
ند و نهایتا  اینکه به جهت حضور کمی ی رین بر بودجۀ سازمان ملل متحد جلوگ یسنگ هایهل هزینیو از تحم

صۀ عدم یاین دادگاه نق یب اعضایکناظرانی از سوی سازمان ملل متحد در ترن یقضات خارجی و همچن
دولتمردان و نیروهای امنیتی و نظامی میانمار که نقش اصلی را در ارتکاب جنایات اخیر علیه  ۀمکمحا

 ,See: Cohen) رودمی  انیز از میمۀ ناعادالنه نکاند، جبران کرده و شائبۀ محامسلمانان روهینگیا ایفاء کرده

ی به نظام قضایی کشورهایی المللبینبه تعبیر دیگر، با توجه به عدم اطمینان مراجع قضایی  1. (2007: 38-1
ی که المللبینبه مراجع قضایی ها پیوندد و عدم اعتماد کامل دولتمی ی به وقوع المللبین جرائم هاآنکه در 

گر شده است، شاید بتوان تأسیس ی جلوهالمللبینهر دو نکته در اصل صالحیت تکمیلی دادگاه کیفری 

 
 (143- 197: 1398رحمتی،  نک: ) ؛های کیفری مختلطهای دادگاهجهت تفصیل بحث پیرامون مزایا و چالش . 1
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 ی در نظر گرفت المللبینصلح هر دو نظام قضایی داخلی و  ۀفاصل و نقط حد عنوانبهمختلط را  هایهدادگا
 . (171 :1389سلیمی، )

بودن سران قدرت و نیروهای ، به دلیل متهم اصلیدر موضوع مورد بحث با توجه به اینکه از یک سو
نظامی و امنیتی میانمار در ارتکاب جنایات اخیر علیه مسلمانان روهینگیا امکان تعقیب، محاکمه و مجازات 

ملی میانمار غیرقابل تصور است و از سوی دیگر، ارجاع   هایه عادالنۀ عامالن و مرتکبان این جنایات در دادگا
ی اختصاصی برای رسیدگی المللبینی یا تأسیس یک دادگاه کیفری  المللبینه دادگاه کیفری  وضعیت مذکور ب

به دلیل و به احتمال زیاد به این جنایات منوط به تصمیم شورای امنیت است و چنین تصمیمی ممکن است 
ت هم منفی یکی از پنج عضو دائمی شورا مواجه شود و حتی اگر شورای امنیرأی  مالحظات سیاسی با

ی ارجاع دهد یا با صدور قطعنامه مبادرت به تأسیس یک دادگاه المللبینوضعیت میانمار را به دادگاه کیفری 
، باز هم بدون همیاری و همکاری دولتی که جنایات در قلمرو سرزمین آن کندی موردی المللبینکیفری 

ناموفق   ۀچنانکه تجرب  ؛رسددشوار به نظر میارتکاب یافته است )میانمار( توفیقات دادگاه امری بعید یا حداقل  
ی پس از ارجاع شورا در قضایای لیبی و سودان به دلیل عدم همکاری دولت محل المللبیندادگاه کیفری 

ید این ادعا استارتکاب و عدم حمایت ؛ لذا  (Poggo, 2009: 121-130) های بعدی شورای امنیت مؤ
یژگی شاید بتوان گفت، تأسیس یک دادگاه مختلط برای رسیدگی  یمناسب ، راهکاریادشده هایبا کیفیات و و

 ن روهینگیا در میانمار باشد. ناعادالنه و مؤثر به جنایات ارتکابی اخیر علیه مسلما

 برخی  و  داخلی  جنبۀ  برخی  که  شوندمی  تأسیس  مختلفی  دالیل   به  مختلط  هایهالزم به ذکر است که دادگا
 از عللی به ملی هایهدادگا ناتوانیضعف یا  مثل دالیلی به توانمی داخلی جنبۀ از. دارند المللیبین جنبۀ
پاشی قبیل   در تردید، (Bergsmo & Benzing, 2013: 412) درگیری  و جنگ دلیل  به قضایی نظام فرو

 افزایش همچنین و داخلی مراجع رسیدگی برای قانونی موانع وجود ملی، قضایی مراجع طرفیبی و استقالل
بر اثر مداخلۀ یا  موقعیت خاص متهمان دلیل  به مذهبی یا نژادی قومی، مناقشات به زدندامن و سیاسی تنش

 سیاسی، خاص گروه یک از جانبداری خطر معرض مراجع قضایی داخلی در مواردی که این مراجع در 
پاشی  از  اینمونه  سیرالئون  و  شرقی  تیمور  وضعیت.  کرد  اشاره   ،باشندمی  مذهبی  و  قومی  طبقاتی،  ناتوانی  و  فرو
 کامبوج  وضعیت  داخلی،  جنگ  علت  به  جنایتکاران  مجازات  و  محاکمه  دستگیری،  تعقیب،  در  قضایی  دستگاه

 به کشینسل  جنایت متهمان وابستگی جهت به ملی قضایی مراجع استقالل و طرفیبی در تردید از اینمونه
 قدرت  هرم  شکنندۀ  و  پیچیده  ساختار  و  مختلف  مذاهب  وجود  از  اینمونه  حریری  رفیق  ترور  قضیۀ  و  حکومت

 ،و داوری صالحی) شد شدهمختلط هایهدادگا تشکیل  به منتهیست که تمامی این موارد ا بوده لبنان در
 عدم  نیز  و  یالمللبین  کیفری   دادگاه  صالحیتی  هایمحدودیت  به  توانمی  نیز  المللیبین. از جنبۀ  (151  :1395
 ارجاع  یا  خاص  یالمللبین  کیفری   دادگاه  تشکیل   جهت  متحد  ملل   سازمان  امنیت  شورای  دید  از  موضوع  احراز

با نگاهی به جنایات ارتکابی   .(151  :1395  ،و داوری صالحی)  دکر  شاره ی االمللبیندادگاه کیفری    به  موضوع 
کند؛ می دالیل فوق در مورد این رخداد نیز صدقاخیر علیه مسلمانان روهینگیا متوجه خواهیم شد که اغلب 
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 در تردیداز یک طرف، با توجه به نقش دولت میانمار و نیروهای نظامی و امنیتی در ارتکاب این جنایات، 
 شد، گفته ابتدا  در که طور همان همچنین،. است بدیهی امری  داخلی قضایی مراجع طرفیبیستقالل و ا

 قومی  اقلیت  که  یطوربه  است،  میانمار  در  موجود  مذهبی  و  قومی  اختالف  جنایات،  این  ارتکاب  اصلی  ریشۀ
شهروندان این کشور را  اکثریت که بوداییان وحشیانۀ حمالت و جنایات آماج  همواره  روهینگیا مسلمان و

تنش و  تواند موجب افزایشمی اند؛ لذا به این دلیل نیز مداخلۀ دستگاه قضایی داخلیبوده ،شودمی شامل 
اختالف بین این دو قوم و مذهب گردد. از طرف دیگر، شورای امنیت هم ممکن است به دالیلی که اغلب به 

شود، گزینشی عمل کرده و در مورد وضعیت می های عضو دائمی این نهاد مربوطمالحظات سیاسی دولت
اع وضعیت مذکور به دادگاه گیری نهایی جهت ارجهمانند وضعیت سوریه و بحرین به تصمیم، میانمار نیز

  1ی خاص برای رسیدگی به آن دست نیابد.المللبینی یا تشکیل دادگاه کیفری المللبینکیفری 
ی توسط شورای امنیت و المللبینتوان گفت ارجاع وضعیت میانمار به دادگاه کیفری می ،روازاین

شیوۀ  ترینآل ایدهبدون تردید  المللبینتنها دادگاه کیفری دائمی در حقوق  عنوانبهرسیدگی در این دادگاه 
با توجه به آنکه چنین  ؛ لیکنشودمی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات علیه مسلمانان روهینگیا محسوب

به بساچهیر غیرموجه و گفته با تأخارجاعی ممکن است به دالیل پیش رو شود، لذا تشکیل یک مانع دائمی رو
 ،یالمللبیندر صورت عدم تحقق شرایط دخالت دادگاه کیفری  ،دادگاه مختلط برای رسیدگی به این جنایات

ترین گزینه در این زمینه خواهد بود. البته ممکن است گفته شود که ترین و سریعالوصولترین، سهل مناسب
 کیفری دادگاه یک تأسیس و یالمللبین کیفری دادگاه به وضعیت جاعادگاه مختلط نیز همانند ارتأسیس د

گفته پیش مانع همان با نیز شیوه این ،درنتیجه و است امنیت شورای تصمیم به منوط  اختصاصی المللیبین
، تأسیس دادگاه مختلط لزوما  منوط به صدور قطعنامه از می مواجه شود. در پاسخ باید اذعان داشت که اوال 

سوی شورای امنیت نیست و همان طور که قبال  بیان شد، چنین دادگاهی ممکن است با مساعدت و تمهیدات 
همانند ، یتبین سازمان ملل متحد و دولت محل وقوع جنا ۀمجمع عمومی و بر مبنای انعقاد معاهد

یژ هایهدادگا یژۀ سیرالئون و دادگاه و ، در مواردی هم که تأسیس  ۀکامبوج، دادگاه و لبنان تأسیس شود و ثانیا 
 جاعدو مورد اخیرالذکر )ار برخالفدادگاه مختلط مبتنی بر تصمیم شورای امنیت است، چنین تصمیمی 

 از طرفهیک تصمیم( اختصاصی المللیبین یفری ک دادگاه یک تأسیسیا  یالمللبین کیفری  دادگاه به وضعیت
؛ گیردمی دولت محل ارتکاب جنایت صورت عنوانبه میانمار دولت با توافق طریق از و نیست شورا  جانب

کردن اعضای شورا برای تحقق این توافق )به دلیل همکاری و همراهی دولت از یک سو، امکان متقاعد  لذا
رسد و از سوی دیگر، می تر به نظرتر و محتمل محاکمۀ جنایتکاران( آسانمحل وقوع جنایت در تعقیب و 

ی المللبیندولت میانمار نیز به دلیل ترس از تصمیم شورا مبنی بر ارجاع وضعیت ارتکابی به دادگاه کیفری 
 

میرمحمدصادقی و رحمتی،  نک: )؛ المللی مختلط از ُبعد داخلی و بین های جهت تفصیل بحث پیرامون دالیل تأسیس دادگاه. 1
1397 :318-302) 
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گاه ی اختصاصی به چنین توافقی تن خواهد داد؛ زیرا تشکیل یک دادالمللبینیا تشکیل یک دادگاه کیفری 
برای دولت میانمار گزینۀ  ،از جمله قضات و قوانین ملی برخوردار است، مختلط که از عناصر ملی

 از ستفادهشود. امی ی هستند، محسوبالمللبینتری نسبت به دو مورد دیگر که عناصر آن مطلقا  مناسب
 و مشروعیت میتواند نیز محاکمه و تعقیب نحوۀ در دیگر یالمللبین معیارهای برخی و المللیبین قضات

  .کند تضمین را محاکمات این بودنمنصفانه

 نتیجه

و رفتارهای ها مکرر هدف سیاست صورتبههای مختلف مسلمانان روهینگیا در طول تاریخ، نسل 
جمعی اند. مهاجرت دستهانسانی دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور قرار گرفتهآمیز و غیرتبعیض

و فرار   1992و    1978ی  هااز ایالت آراکان شمالی در سال  هاآن سازی اجباری  روهینگیا در اثر آواره مسلمانان  
آمیزترین موارد این رخدادها بوده ، از شدیدترین و فاجعه2012های وحشیانۀ ژوئن سال  در پی خشونت  هاآن 

میالدی به دلیل عدم  1982عیت مطابق قانون تاب است. عدم اعطای تابعیت میانماری به مسلمانان روهینگیا
تابعیتی مسلمانان انجامیده است که این امر عنوان یک اقلیت قومی به بیشناختن مسلمانان بهرسمیتبه

مندی از امکانات تحصیلی و مانند آزادی تردد و بهره  ،های فاحش حقوق بشر اقلیت مسلمانساز نقضزمینه
های گسترده و سازی نقضهای متعدد خود اقدام به مستندزارشبان حقوق بشر در گدرمانی شده است. دیده

های مند حقوق مردم روهینگیا از سوی نیروهای امنیتی دولت میانمار کرده است. سوزاندن محل نظام
های جنسی از جمله مواردی است که از های بدون محاکمه، تجاوز و دیگر َاشکال خشونتسکونت، اعدام

سازی قومی المللی اعالم شده است و این جنایات جمعا  در راستای پاک هاد بیننسوی این سازمان مردم
 مسلمانان میانمار صورت گرفته است.

یژه بهاوج ارتکاب جنایات دهشتناک علیه مسلمانان روهینگیا اخیرا  تحت حمایت دولت میانمار و   و
دار و پیش خدشهاز ی را بیشالمللبیننیروهای نظامی و امنیتی این کشور صورت گرفته که احساسات جامعۀ 

انسانی اخیر در میانمار،  ۀترین دالیل مظلومیت قربانیان فاجعوجدان هر انسانی را آزرده ساخته است. مهم
های جهان و تداوم تجهیز تسلیحاتی همراهی رژیم نظامی این کشور با جنایتکاران، سکوت بسیاری از دولت

یژه نژاد هایدولت میانمار از سوی رژیم  ای را برای پرستی چون رژیم اسرائیل هستند که وضعیت و موقعیت و
 این فاجعه رقم زده است. 

در این میان برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات اخیر علیه مسلمانان روهینگیا که از 
کیفری  هایه، دادگایمل هایهشوند، دادگامی کشی و جنایات علیه بشریت محسوبمصادیق بارز جرم نسل 

 یت مداخله و اقدام دارند. با وجود این، مسیر فرارویشده( صالحیالمللبینمختلط )  هایهی و دادگاالمللبین
اصل صالحیت  بر اساسمیانمار  هایهست. در سطح ملی، دادگایچندان هموار نها یک از این دادگاهچیه

لیکن از آنجا که ارتکاب بسیاری از   ؛به رسیدگی هستندسرزمینی و اصل صالحیت مبتنی بر ملیت صالح 
این جنایات با حمایت و حتی مداخلۀ مستقیم دولت میانمار صورت گرفته است، تعقیب و محاکمۀ جدی، 
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رسد. همچنین می تصور به نظرداخلی میانمار امری غیرقابل  هایهمنصفانه و عادالنۀ مرتکبان در دادگا
ی )از المللبینصالحیت جهانی در جنایات شنیع  بر اساستوانند می ای ثالث نیزملی کشوره  هایهدادگا

کیفری بپردازند. با این همه، تعقیب و کشی و جنایت علیه بشریت( در این زمینه به مبارزه با بیجمله نسل 
 مشکالتهای ثالث بر مبنای این اصل همواره با موانع و ی توسط دولتالمللبین جرائممجازات مرتکبان 

یا  باشد ار داشتهیاگر دولت ثالثی متهم را در اخت یمواجه بوده است. حت ،خاصی که عمدتا  سیاسی هستند
ه به دالیل کنداند، باز هم این احتمال وجود دارد  یاش ضرورطبق قوانین داخلی خود حضور او را در قلمرو

 ورزد.  یبه این جنایات خوددار یدگ یاز مداخله و رس یوقرحقیو غ یاسیس
 هایه ی موردی، گزینالمللبینکیفری  هایهی و دادگاالمللبینی نیز دادگاه کیفری المللبیندر سطح 

ی تنها مرجع دائمی المللبینمناسب برای تعقیب و محاکمۀ جنایتکاران مورد بحث هستند. دادگاه کیفری 
اما صالحیت  ؛ی )نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی( استالمللبین ئمجرا برای رسیدگی به 

یافته توسط اتباع آن یافته در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو یا ارتکابارتکاب جرائماین دادگاه محدود به 
شخصی است و از آنجا که دولت میانمار عضو این دادگاه نیست، دادگاه مذکور فاقد صالحیت سرزمینی یا 

برای ورود به بحران میانمار است. در این زمینه، تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مطابق 
یافته ارتکاب جرائمصالحیت این نهاد را نسبت به  ،تواند با ارجاع وضعیت میانمار به دادگاهاساسنامۀ رم می

ه دهد. عالوه بر این، تشکیل دادگاه موردی یک دولت غیرعضو نیز توسع  عنوانبهدر قلمروی سرزمینی میانمار  
یا خاص برای رسیدگی به جنایات اخیر در میانمار هم نیازمند تصمیم شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم 

 تأسیس  یا  یالمللبین  کیفری   دادگاه  به  میانمار  در  ارتکابی  وضعیت  جاعمنشور است. هر دو مورد فوق، یعنی ار
 جهانی هایقدرت جدی تمایل  عدم جمله از موانعی با است ممکن موردی، المللیبین کیفری  دادگاه یک
 . شود مواجه سیاسی مالحظات و غیرحقوقی دالیل به امنیت شورای در

اب را کشور محل ارتک یو حقوق یت نظام قضایک ی مشارالمللبینافزون بر راهکارهای فوق، گاه جامعۀ 
شده( را در این یالمللبینمختلط ) هایهتعقیب و مجازات مؤثر این جنایات الزم دیده و دادگا یز برا ین

و موانع فراروی هر یک  مشکالتس کرده است. شاید بتوان گفت در شرایط فعلی، با توجه به یخصوص تأس
ترین ترین و سریعالوصولترین، سهل ی، تشکیل یک دادگاه مختلط مناسبالمللبیناز مراجع قضایی ملی و 

شیوه برای تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر علیه مسلمانان روهینگیا است. در واقع، اگرچه ارجاع 
ترین شیوۀ آل ی توسط شورای امنیت و رسیدگی در این دادگاه ایدهالمللبینوضعیت میانمار به دادگاه کیفری 

چه ارجاع مذکور به دالیلی که در این مقاله بررسی شد، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان این جنایات است، چنان
تواند جایگزین مناسبی در این خصوص می شدهیالمللبینصورت نگیرد، تشکیل یک دادگاه مختلط یا 

  محسوب شود.
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