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  چکیده
 یقوم یتاقل یهعل یارتکاب يها خشونت ۀیجدر نت، تاکنون یشدهه پ یناز چند

 هاي جدي و گسترده از خشونتمسلمانانی که هزاران نفر از ، مسلمانان در کشور برمه
 يبه کشورها یا ها آواره شده در اردوگاه ینراخ التیدر سطح ا، اند در برده جان سالم به

سخت و در نبود امکانات  یطو در آنجا در شرا اند شده يمجاور مانند بنگالدش متوار
رسد با توجه به گستردگی  به نظر می. سکونت دارند، متعارف یزندگ رايب یهاول

 یقوم يساز كپا ،یانمارمسلمانان مظلوم م یهعل یارتکاب يها هدف از خشونت، جنایات
هم در موارد و  گیرد هاي مردمی افراطی صورت می سوي گروهاز جنایاتی که هم . است

خود مباشر این کاران  فراتر از حمایت جنایت ،متعددي دولت مستقر میانمار
مسلمانان  یهعل یزآم اعمال خشونت یتماه یافتن یدر پ تارنوش ینا .استه خشونت
در راستاي حمایت از آنان  يبتوان راهکار یتاست تا در نها المللی یناز منظر بمیانمار 
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  مقدمه
 برمه و بنگ�دش يامتداد مرزها در شان خاستگاه نژادي مسلمانانی هستند که، ینگیااقلیت قومی روه

 در از استعمار بریتانیا برمه از استق�ل مسلمانان روهینگیا پیش ،منابع معتبرشده است. براساس واقع 
و ی یروستا( اند ساکن بوده) در میانمار( راخین در ایالت ،استعمار ۀو حتی پیش از دور 1948سال 
روهینگیا را  و مردم هستنداین دیدگاه منکر  افراطی يگرا یمل انبودایی )؛ ولی46: 1395، پور آرش

 & Chan( اند راخین مهاجرت کردهاستان  که از بنگال شرقی به کنند میقلمداد مهاجران غیرقانونی 

Zan, 2005 .(با ، ولی داردوجود  مسلمانان برمه میزان جمعیت ۀدربار يشدید يها اخت�فگرچه ا
در این کشور  به دو میلیون نفر مسلمان کم نزدیک رسد دست نظر می به آمارهات�ف در خا به توجه

میلیون نفر  یک بیش ازتقریباً ، در ایالت راخینمستقر جمعیت مسلمانان روهینگیا  امروزه. وجود دارد
واقع دولت برمه از انجام در ). Szep & Marshall: 2013( فاقد تابعیت هستندبیشترشان است که 

  ، سر باز زده است.تابعیت به این گروه از شهرونداندادنِ خود در  یقانون ۀوظیف
 کشور یااین  مسلمانان روهینگیا از در راستاي اخراجدولت برمه ، تاکنون گذشته ۀطی چندین ده

و  راوانی کرده استهاي ف ت�ش، دارد قرار هایشان خانه هایی که دور از به اردوگاهها  آن انتقال
و  مسلمانان ان وبوداییجمعیت ت�ش این کشور براي جداسازي  بارۀدر يجد يها نگرانیهمچنان 

 :Human Rights Watch, 2013( وجود دارد ،ایالت آراکان سازي قومی مسلمان روهینگیا از كپا

 يها سیاست معرضاخیر در  يها مسلمانان روهینگیا طی دهه ها حاکی از آن است که واقعیت). 16
در قبال  یانجام وظایف قانونبه دولت برمه  توجهی بیو  رحمانه بی يها خشونت، آمیز تبعیض

 میانارتباطی  چه ینکهاانجامیده است. قومی آنان  سازي كنهایت به پا که دراند  داشته قرارشهروندان 
 پرسشی ،وجود دارد زدایی و نسل) يانتقال اجبارد و تبعی( بشریت علیه سازي قومی و جنایات كپا

  .است یی به آنگو پاسخاین مقاله درصدد  است که

  سازي قومی پاك. 1
نژادي یا مذهبی از یک ، هاي قومی گروه ۀیافت عبارت است از حذف اجباري سازمان 1سازي قومی پاك

 هاي مختلف و ایجاد تشابه میان گروه زيسا همگنبا هدف  ،قدرتمندتر یقلمرو معین توسط گروه
)Rubenstein, 2008: 24 .( باید ، ولی دارد یخیتار يا شهیر یسازي قوم كمعتقدند پا یبرخهرچند

                                                      
1. Ethnic Cleansing 
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 يوگس�وی یفروپاش خ�له در ک ییها زدایی نسل در پیو بیستم قرن  90در دهه  بار گفت نخستین
 ینوعی سازي قوم كد بتوان گفت پایشا .شد یاسیسجدید  اتیوارد ادباین موضوع ، رخ داد سابق
اغلب رد و یپذ یم صورت یخاص ییایجغراف ۀمنطق از معین یقوم زدودن يه براکزدایی است  نسل

 شباهت وجه نیتر شود. مهم می جغرافیاییمنطقه  آن یمذهبو  ينژاد، یقوم يایر جغرافییسبب تغ
 سازي كپابا توجه به آنکه ست. ها گروهبار  خشونت سازينابود در یسازي قوم كزدایی و پا نسل
را  يپسند محکمه تفاوت درستی بهتوان  ینم، فاقد تعریف رسمی است یالملل نیمجامع ب در یومق
در عصر  یقوم يها سازي كپا بیشتر ۀزیانگالبته . نظر گرفت در یسازي قوم كزدایی و پا نسل انیم

 ؛است بوده معین اي در منطقه ينژاد ای یقوم، ینیب دکیتر سازي یا همسان يساز دست، یکمدرن
توجیهات و بر بیشتر ها  سازي كپا گونه این ۀزیانگ، نوینل دوران یاواتا  یوسط ه در قرونک یدرحال
 تواند به حذف تنها می نه یسازي قوم كپاباید توجه داشت استوار بوده است. ی مذهب هاي انگیزه
 زیاقوام ن به جز مرتبط مشابه يها تواند به حذف گروه می هکبل، بیانجامد یقوم يها گروه ياجبار

  ).51: 1392، سرشت روستایی و حقارتباط بیابد (

  جنایت علیه بشریت. 2
به ( تواند به معناي نوع بشر که می »بشریت«به دلیل ابهام در واژه  1»جنایات علیه بشریت«اصط�ح 

ین ااستفاده از هرچند تاریخ  ؛است، داراي ابهام باشدبودن  انسان یا ارزشِ) ها انسان ۀطور جمعی هم
). این Luban, 2004: 86( است نظر گرفته شدهدر آن  بارۀدهد معناي اخیر در می اصط�ح نشان

براي توصیف  ،1890سال  اي به در رساله جورج واشینگتن ویلیامزبار توسط  نخستین اصط�ح
در ). Hochschild, 1999: 96به کار رفت (بلژیک در دولت آزاد کنگو  لئوپولد دوماقدامات دولت 

سرچشمه گرفت و در  1899این اصط�ح از کنوانسیون دوم �هه در مقدمه ، قوق معاهداتح
تدوین قوانین جدید حقوق با که ها  آن و مقررات مربوط به 1907کنوانسیون چهارم �هه در مقدمه 

» قوانین بشریت« ،این دو کنوانسیون ۀدر مقدم. گسترش یافتدر ارتباط بود، المللی  بین ۀبشردوستان
  ).Cherif Bassiouni, 2011: 86اند ( دانسته شده گرایانه هاي بنیادي انسان بیانگر ارزش

اند  المللی کیفري، تنها آن دسته از جنایات فهرست شده اساسنامه دیوان بین 7به موجب بند اول ماده 

                                                      
1. Crimes Against Humanity 
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» امیمند با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیرنظ اي گسترده و نظام عنوان بخشی از حمله به«که 
د. نیاب غیرنظامی ارتکاب می یکه علیه جمعیت هستنداري و توده هاي تجنای ها . اینیابند ارتکاب می

 »ژنوساید«نزدیکی با مفهوم هاي مردمی دانست که با  توان کشتار گروه ترین شکل این جنایات را می جدي
توانند در زمان  بشریت هم می. جرایم علیه از آن است تر اما جنایت علیه بشریت مفهومی وسیع یابد می

 ؛المللی باشد بین المللی یا غیر تواند بین . این مخاصمه میرخ دهندمسلحانه  ۀصلح و هم در زمان مخاصم
  ).94 :1382تواند توسط نیروهاي دولتی یا منابع غیردولتی ارتکاب یابد (کیتیچایساري،  می همچنین

ممکن است بلکه ؛ د هدف قرار گیردمور یدر جنایت علیه بشریت �زم نیست گروه خاص
. ها قرار گیرند جنایتموضوع این  ،هاي سیاسی و غیره غیرنظامی شامل گروه یجمعیتطورکلی  به

قصد مرتکب به نابودي کل یا بخشی از ، در جنایات علیه بشریتژنوساید، همچنین برخ�ف جنایت 
 1شده در بند  از اعمال مشخصک ی هر )؛ بنابراین59 :1387، گرهارد( گروه موردنظر شرط نیست

غیرنظامی و با علم به  ییافته علیه جمعیت اي گسترده یا سازمان که در قالب حملهرا اساسنامه  7ماده 
جنایات علیه بشریت در حقوق توان گفت  در نتیجه می شود؛ ، شامل مییابند می آن حمله ارتکاب

 ی صورتانسانافراد شود که بر ضد  می گفته باري قساوت آمیز و خشونت الملل عمومی به اعمال بین
بشر  نسبت نوعبا�ترین جنایت قانونی  یالملل این اعمال در قوانین بین باید توجه داشت. گیرند می

کرامت که  استی های جنایتبر  مشتملجنایات علیه بشریت ، معاهده رم. براساس شوند تلقی می
رخ  ندرت به اعمالاین . کند نسانی را پایمال میو مقام و منزلت ا مخدوش ساختهانسان را  ذاتی
یا  شان براي سرکوب مخالفان ها حکومت ۀیافت سازمانهاي  بخشی از سیاستمعمو�ً  و دهند نمی

 به قصد نابودي بشر ياز حقوق بنیادین ابنا پوشی عمدي عملیات گسترده براي چشمقسمتی از 
، هتک ناموس، تعذیب، گروهی سازيدنابو، حال کشتاردرهراست.  هاي خاص گروه فیزیکی
نهایت  درو دیگر اعمال غیرانسانی  مذهبییا  قومی، نژاديسیاسی، هاي  قتل هاي موسوم بهکشتار

اي هستند که توسط  گسترده ۀیافت اعمال سازمانو به نوعی بخشی از  بودهجنایات علیه بشریت 
  .شوند می دهی سازمانتدارك و ، علیه نوع بشر جنایتکاران
 ورساي مطرح معاهده انعقاد از اول و پس جهانی جنگ پایان در بشریت علیه جنایات موضوع

 از پس. درج شد نورنبرگ دادگاه منشور 6 ماده) ج( بند جنایات در تعریف این بار نخستینا ، امشد
برشمرد.  را جنایت این مصادیق، 1945 دسامبر 20 مصوب نظارت شوراي 10 شماره قانون آن
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 صلح ،جنگ زماندر  تواند محدود به زمان مخاصمات مسلحانه نیست بلکه می بشریت علیه جنایات
 ازیک  هر از جنایت علیه بشریت عبارت است طورکلی . بهصورت پذیرد ي مخاصماتاثنا دریا 

 ارتکاب جمعیت غیرنظامی علیه و هدفمند گسترده اي حمله چهارچوبدر  که اي گانه یازده اعمال
  :گانه عبارتند از این اعمال یازده). 169: 1392، زکوهیطرا (شریفی دنیاب

 ایجاد یا کردن حبس؛ اجباري یک جمعیت کوچ یا تبعید؛ گرفتن بردگی به؛ کردن کن ریشه؛ عمد قتل
؛ بگیرد انجام الملل عمومی بین اساسی حقوق قواعد که برخ�ف جسمانی آزادي از شدید محرومیت

 مداوم هر آزار و تعقیب؛ آن با همسنگ جنسیِ خشونت ي ازدیگر شکل هر یا جنسی تجاوز؛ تعذیب
 اعمال؛ و نژادي تبعیض؛ اجباري ناپدیدسازي؛ خاص د�یلبه  مشخص اي  مجموعه یا گروه

 جنسی تمامیت یا جسم به شدید ۀصدم یا رنج عظیم ایجاد به قصدانه عامد که دیگر مشابه غیرانسانی
  ).170: 1392، زکوهیطرا (شریفی پذیرد روانی صورت و

 مطالعه موردي عنصر مادي: کیفري جنایت علیه بشریت عنصرشناسی. 3

شده در  وضع کیفري مجموعه قوانینباید گفت که  مادي بشریت پیرامون عنصر هعلی در جنایات
  گوناگون است: آن از منظر این قسم قوانین و مصادیق اند نشده قائل تفکیک اذیت و قتل میان، جهان
 منشور 5 ماده، نورنبرگ منشور 6ماده ، کیفري دیوان اساسنامه 7 مادهنخست  بند در: . کشتار3- 1
 درشده است. اشاره  کشتار به روآندا، اساسنامه 3 ماده و اساسنامه دیوان یوگس�وي 5 دهما، توکیو

تمامی  در صریح به طور که شده استبینی  پیش قتل عمد جنایتی، کیفري المللی بین دیوان اساسنامه
  شده است. انگاري جرم ملی حقوقی هاي نظام

 اقتباس ژنوساید اساسنامه از که کیفري المللی بین اندیو اساسنامه 7 ماده دوم بند : در. نابودسازي3- 2
 و غذا به دسترسی از مانند محرومیت افراد حیات بر شرایطی عمدي شامل تحمیل شده است، نابودسازي

  ).96: 1384آید (آقایی،  می به حساب جمعیت یک بخشی از انهدام که شود دارو شناخته می
 منشور 6 المللی کیفري، ماده بین دیوان اساسنامه 7 ماده : طبقداري سازي افراد و برده . برده3- 3

 3 ماده سابق و یوگس�وي کیفري المللی بین دیوان اساسنامه 5 و ماده توکیو منشور 5 ، مادهنورنبرگ
 ک�سیک بشریت علیه داري، جنایاتی سازي افراد و برده روآندا، برده کیفري المللی بین دیوان اساسنامه

 سنتی آن شکل به را جنایات کند نباید این می کیفري تصریح المللی بین دیوان اساسنامۀشوند.  محسوب می
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 و زنان ویژه اشخاص به اجباري، قاچاق کرد. مصادیقی همچون کار محدود و تجارت برده داري یعنی برده
سازي  دهجمله مصادیق نوینی است که باید ذیل عنوان بر از جمعیت اجباري انتقال یا کودکان، و اخراج

 و کودکان زنان ویژه به اشخاص مجازات قاچاق و الحاقی در زمینۀ پیشگیري، منع بررسی شوند. پروتکل
) 20: 1384شد (آقایی،  تصویب 2003 سال در ملل متحد سازمان فراملی یافته سازمان جرایم کنوانسیون

  داري شده است. سازي افراد و برده که در آن اهتمام جدي به مسئله برده
 المللی بین دیوان اساسنامه 7نخست ماده  بند در :جمعیت اجباري انتقال یا . اخراج3- 4
 يالمللی کیفر بین دیوان اساسنامه 5 ماده، توکیو منشور 5ماده ، نورنبرگ منشور 6 مادهي، کیفر

اخراج جمعیت  جنایت ربروآندا،  يکیفر المللی بین دیوان اساسنامه 3 ماده و سابق يیوگس�و
. شود تصریحی در اسناد دیده نمی جمعیت ياجبار انتقال موضوع مورد در ولیشده است، ح تصری
 از نفر چند یا یک انتقال معناي بهاولی  آن است که ياجبار جمعیت و انتقال اخراج بین تفاوت
 یا یک معناي انتقال به ،جمعیت ياجبار انتقال امااست،  دیگر کشور به سرزمین کشور یک سرزمین
  ).79: 1389، سیدفاطمی قاري( است کشورهمان  در سرزمین دیگر يا نقطه به يا نقطه از نفر چند

 المللی بین دیوان اساسنامه 7ماده  اول بند در: از آزادي جسمانی شدید . محرومیت3- 5
 ضبا نق جسمانی همراه يآزاد از شدید يها محرومیت سایر یا افراد کردنِ ناظر بر زندانی که يکیفر
 شده است،جنسی وضع  خشونت و 1تعذیب، پیرامون زندان الملل بین ن حقوقیبنیاد قواعد

باید توجه شده است. شناسایی  علیه بشریت جنایات عنوان محرومیت شدید از آزادي جسمانی به
شدید  رنج یا درد کردنِوارد :از عبارت است بشریت علیه جنایت عنوان به عینی تعذیب داشت معیار

 همین به. تعریف تعذیب در حقوق بشر نیز هست اصلی عنصر این معیار. به فرد روحی یا جسمی
 یا متحد ملل سازمان بشر کمیته حقوق هاي گزارش به ،نمونه يبرا يکیفر المللی محاکم بین دلیل
  ).98: 1396، یوسفیکنند ( میتوجه  تعذیب ممنوعیتویژه  بهالمللی  بین يها دادگاه يآرا

 ج بند، نورنبرگ منشور 6 مادهي، المللی کیفر بین دیوان اساسنامه 7 ماده رد: اذیت و . آزار3- 6
                                                      

خ�ف عنوان ردلیل امر آن است که ب. است برگزیده» شکنجه« معادلی است که نگارنده به جانشینی عنوانِ» تعذیب«. 1
معناي عرفی شکنجه در میان ، روحانی است ـمعنوي و جسمانی  ـآزار و اذیت مادي  بیانگرکه » Torture« حقوقی
بردن  کار به در راستاي انتقال کامل معناي مدنظر رو ؛ ازاینزار معنوي و روحانی استمنصرف از آمعمو�ً زبانان  فارسی
مادي و دادن  اعم از آنکه این عذاب ؛فرد استدادنِ  زیرا این لفظ دال بر مطلق عذاب ،اولویت دارد» تعذیب«لفظ 

 .جسمانی باشد یا معنوي و روحانی
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این  به روآندا دیوان اساسنامه 3 ماده ح بند و يیوگس�و دیوان اساسنامه 5ماده ، منشور توکیو 5 ماده
 یا گروه آزار یک، جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت يماد عنصر. شده است اشاره جنایت نوع
 7 ماده دوم بند. ستها آن مشترك میانویژگی  به واسطهتشخیص و متمایز از سایرین  قابل ۀعجام

 یا یک گروه يو جد مؤثري، عمد ساختن محروم شامل ایذاء را کهي، المللی کیفر بین دیوان اساسنامه
 فدارند و برخ� تعلق آن به که دلیل هویت متمایزي به تنها ،است خود نیبنیاد حقوق از جامعه
از مصادیق جنایت علیه بشریت از نوع آزار و شود،  می اعمالها ِ آن الملل عمومی نسبت به بین حقوق

 2 بند و يکیفر المللی بین دیوان اساسنامه 30 در ماده جنایت این يمعنو عنصر. کند اذیت قلمداد می
 �زم است ایتاین جن مرتکب). 34: 1389، سیدفاطمی قاري( استآمده دیوان  اساسنامه 7ماده 
موضوع اعمال ، یا جامعه معین گروه در او عضویت به دلیل را يفرد مشخص به طورکم  دست

، سیاسی يها انگیزه شامل آزار در تبیین ک�سیک خود و اذیت خصوصیت جرم. مجرمانه قرار دهد
  شده است.بیان  گوناگونیاسناد  که در شود می مرتکب مذهبیِ یا ينژاد

شدن  ناپدید ،کیفري المللی بین دیوان اساسنامه 7ماده  دوم بند طبق: نده. مصادیق پراک3- 7
المللی کیفري  دیوان بین اساسنامهبیان شده است. علیه بشریت  مصادیق جنایات آپارتاید از و اجباري

اهتمام ورزیده ، اجباري همچون فحشاي غیرانسانی اعمال سایر انگاريِ به تبیین و جرم یوگس�وي
 مصادیق از را داراي تابعیت تونس اجباري زنانِ سازي عریانروآندا،  دیوان »آکایسو« ضیهق دراست. 

 اساسنامه 7ماده  طبق. است مندرج در اساسنامه دیوان مزبور برشمرده» غیرانسانی سایر اعمال«
به عبارت دیگر ممکن است جرایم  ؛شود محسوب جنایت یکگوناگون ممکن است جرایم ، کیفري

 7 ماده در هم که همچنین هر جرمی. انگاري شدیدتري شوند عنوان واحدي مشمول جرم متعدد ذیل
 تجاوز جنسی، تعذیب، کشتار یعنیاست  شده درج کیفري المللی دیوان بین ۀاساسنام 8 ماده در هم و
 المللی بین دیوان يآرا. براساس قرار گیرند مورد توجه همزمان است ممکن، آزادي از محرومیت و

شان این امکان در مورد، زدایی هستند نسل و بشریت علیه جنایات مصداق که مختلفی ، جرایمکیفري
  .بر مجرم تحمیل شود همزمانوجود دارد که مجازات هر دو جرم به صورت 
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  زدایی نسل. 4
 را همنوعکشتار  و قدرت، آزار و مالکیت مفهوم با هنگام آشنایی از نیست. انسان نوینی پدیدۀ زدایی نسل
 مانند و زدایی زدایی، زیست عام، نسل ، قتلیکشتارجمع به فارسی در را ژنوساید آغاز کرده است. کلمه نیز
این  1933سال  به 1لمکین رافائلدان لهستانی،  حقوق بار ). نخستین169: 1392اند (شفیعی،  کرده ترجمه آن
مطرح کرد. لمکین معتقد بود  مادرید در المللی بین جزاي وحدت حقوق کنفرانس پنجمین در را واژه

نیست،  ملت یک نابودي ضرورتاً کشتارجمعی منظور از و قوم یک یا یک ملت یعنی نابودي کشتارجمعی
 در تا کشد می ویرانی به را ملی هاي گروه متفاوتی که اعمالِ سلسله بر مشتمل است مراد طرحی بلکه
  ).170: 1392(شفیعی،  بیانجامد ها بردن (فیزیکی) این گروه بین از به نهایت

 ژنو در کنوانسیونآنچه  از به فراتر را ژنوسایدتعریف  ۀگستر تا اند کوشیده اندان حقوق برخی از
بحث  مورد ژنوساید ملل پدیده سازمان عمومی نشست در، 1946سال  . درتوسعه دهند، است آمده

 حقوق به موجباینکه  بر أکیدت با) 1946دسامبر  11مورخ  96) 1( قطعنامه( کنوانسیون. قرار گرفت
 ـ شوراي اقتصادي این وظیفه را به، است محکوم متمدن در دنیاي ، ژنوسایدالملل کیفري بین

 ژنوسایدطرح پیمان مرتبط با  تهیه در راستاي را �زم مطالعات تا کردمتحد محول  ملل اجتماعی
) 4( شماره قطعنامه جبمو به خود ۀجلس در چهارمین اجتماعی ـشوراي اقتصادي . صورت دهد

در  1947نوامبر  21در  مجمع عمومیکرد.  تهیه ماده 24 و مقدمه یک مشتمل بر را قراردادي، 47
 تأییددوباره را که  نخست جلسه مصوب دربارۀ ژنوسایدقطعنامه ، طی آنکه  180) 2( شماره قطعنامه

 خود فعالیت به اعی خواستاجتم ـ اقتصادي شوراي عمومی از مجمعگذراند.  تصویبشده بود، از 
شکلی و ماهوي پیمان در  رساندن پایان و تکمیل و به ژنوساید ۀمجرمان ۀپدید از جلوگیري ۀزمین در

  .دهد ادامه ،گذاريتأثیر ۀراستاي تحقق بیشین
 در جلسه نهایی و با حضورنشست،  180پس از برگزاري  اجتماعی ـشوراي اقتصادي  سرانجام

 در را 117) 6( شماره قطعنامه، یک رأي ممتنع و مخالف رأي بدون، وافقم رأي 17 با اعضا ۀهم
 وشد  ارائه يهاي اص�حی متعدد طرح ،پیشنهادي طرح از پس ماه چندکرد.  مارس تصویب سوم

نهم  در و شد بررسی و رسیدگی اعضا ۀهم با حضور مجمع عمومی در کنوانسیون طرح با�خره
 ماده در). 25: 1386، محاسب( تصویب رسید به ماده 19 و مقدمهیک  در پیمان مزبور 1948 دسامبر

                                                      
1. Raphael Lemkin 
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منوط به اینکه احراز  ؛است شده دانستهزدایی  از اعمال ذیل مصداق نسلیک  ، هرفعلی کنوانسیون 2
از  مذهبی یا نژادي، قومی، ملی گروه از کم بخشی دستکردن  نابود، نیت مرتکب از اعمال مزبور شود
  :اعمال عبارتند ازبوده است. این ها  ین گروهدر اها  آن عضویتنظر 

  ؛گروه آن ياعضا قتل عمدي. 1
  ؛گروه آن روحی افراد یا جسمانی س�مت به نسبت شدید ۀصدم ایراد. 2
کردن  نابودبا هدف  یگروه معین به زندگی عمدي صورت خاصی از شرایطکردن  تحمیل. 3
  ها؛ ئی آنجز یا کلی فیزیکی

  ؛گیرد صورت در آن گروه تناسل توالد و ازجلوگیري تاي در راس که اقداماتی. 4
  ).27: 1386، محاسب( دیگر گروهی گروه به اطفال یک اجباري انتقال. 5

  مطالعه موردي عنصر مادي: زدایی کیفري نسل عنصرشناسی. 5
مناسبت ه مشتمل بر یک دسته اعمال و اقدامات است که ب، زدایی همانند جنایت علیه بشریت نسل
و اند  کردهاحراز را  زدایی ۀ نسلالمللی عنوان مجرمان در حقوق کیفري بین، با قصد خاصها  اد آنرخد

المللی مختلف مصادیق عنصر  مواردي که در اسناد بینوجود دارد. ن اامکان تحمیل مجازات بر مرتکب
  :عبارتند از، اند زدایی شناسایی و بیان شده مادي جرم نسل

 موضوع هاي گروه علیه رفتاري هر نوع ارتکاب، زدایی نسل تحقق براي: کشتارجمعی. 5- 1
 دیوان اساسنامه 6 ماده و زدایی نسل مجازات و منع کنوانسیون 2ه ماده گان پنج موارد درکه  جنایت
 زدایی نسل. کند کفایت می)، 76: 1390، زکوهیطرا (شریفی است شده عنوان المللی بین کیفري
 دیگر به گروهی اطفال یک گروه انتقال اجباري یا گروه یک افراد قتل عمديمانند  اقداماتی تواند می

 نابودي که موجب گروه به زندگی از شرایطی عمدي تحمیل صورت به 2ماده  3 بند طبق یا و باشد،
  )، رخ دهد.127: 1377، زاده بیگ( شود آنئی جز یا مادي کلی

 و زدایی نسل کنوانسیون در وعاتاین موضآنکه  رغم به: روحی و جسمی شدید . آسیب5- 2
، »روزیندانا« پرونده در قضایی رویهولی براساس  ،اند بینی نشده المللی پیش کیفري بین دیوان اساسنامه
اعمال و  حواس شخص باشد و موجد اخت�ل در و بدن هاي اندام در تغییر مستلزم عملی که هر نوع
 اقدام هر طورکلی به عنف و به تجاوز و یرانسانیغ آمیز خشونت رفتارهاي و تعذیب مانند اقداماتی
 آسیب معیار، در وي شدید وحشت و ایجاد رعب و علیه مجنی در وضعیت مستقر اخت�ل به منجر
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 و وسیله نقلیه جلوي درازکشیدن در به قربانیکردن  مجبوراساس،  . برایناست پنداشته روانی شدید
یکدیگر  به قربانی دو بستن و دیگر قربانی زدن به کتک انیقربکردن  وادار، او روي بر راندن به تهدید

 روحی یا جسمی شدید ورود آسیب سبب که هستند اعمالی از ها، آن از یکی خفگی به منظور
هاي  از سوي گروهها  آن المللی نسبت به انجام بینیی و رویه قضا) 101: 1396، یوسفیشوند ( می

  را برگزیده است. یمواضع قاطع ـها  ها و حکومت دولتویژه  ـ بهمختلف 
: منع مرگ تدریجیمنتهی به  استقرار عمدي گروه در شرایط حیاتی نامطلوب. 5- 3

و  ها بیابان به اخراج، و هاي مسکونی محل ۀیافت تخریب گسترده و سازمان، غذا و دارو، دسترسی به آب
. هاست گروه تدریجی قتل ۀشیو از هاي مختلفی گونه، داراي اقلیم نامساعد براي حیات بشر مناطق

 این تحقق، المللی کیفري بین دیوان اساسنامه 6 ماده ج بند و زدایی کنوانسیون نسل 2ماده  3 بندبراساس 
، ملی گروه یک به یا قربانیان قربانی تعلق زیستی نامناسب در موارد شرایط تحمیل جنایت در شرایط

توان ئی یا جز کلی زوال و گروه مزبورئی جز یا کلی احراز قصد نابودي و مذهبیو  نژادي، قومی
، دوران اخیر در زدایی متعدد نسل موارد میان در. بود میسر خواهد، به مرگشدن  آنان تا منتهی جسمانی
  ).78: 1377، زاده بیگاست ( زدایی نسل از موارد اي نمونه داعش گروه ۀوحشیان اقدامات کلکسیون

قهري از تولید مثل و ، جلوگیري زدایی نسل هاي جلوه ردیگ از: از زاد و ولد جلوگیري. 5- 4
و  زنان جداسازي، جنین سقطهمانند  بشري هاي ضد به شیوه تمسک با خاص یگروه در ولد و زاد

 کیفري دادگاهاست.  تناسلی قطع آلت و سازي اجباري عقیم، ازدواج از ممانعت، یکدیگر از مردان
 که ، درصورتیولد و زاد از جلوگیريبا هدف  عنف به تجاوز داشت مدر این زمینه اع�روآندا  المللی بین

  ).102: 1396، یوسفی( است اعمال این مصادیق از نیز شود ممنوع زادن از تجاوز مورد شخص
 با کاران جنایت، اقدام این ۀپای بر: انتقال اجباري کودکان یک گروه به گروه دیگر. 5- 5

 در فرهنگ جذب براي از آمادگی این کودکان، گروه دیگر هب کودکان یک گروه ربودن و کوچاندن
 رو سرانجام و شده آنان لرزانهویت  هاي پایه و درونی انسجام تدریج به تا کردند سوءاستفاده میزبان
به شمار زدایی  نسلباشد، موارد این  در راستاي کودکان باید توجه داشت اگر ربودن. شود زوال به
و موضوع جرم بوده  انسان قاچاق، باشد انجام گرفته جنسی کشی بهره با هدف اگر ولیرود،  می

 با سال 18 از اشخاص کمتر انتقال اجباري همچنین. المللی است دیگري در اسناد بین ۀشد شناسایی
  ).97: 1377، زاده بیگ( نیست زدایی مشمول نسل ،اي هر انگیزه
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  برمه ۀشد مسلمانان فراموش. 6
 حضور هایی به نویسان اشاره تاریخ. دارندهاي زیادي با دیگر نقاط جهان  وتتفامسلمانان در برمه 
انگیزي از گسترش دین اس�م در نواحی جنوب  شگفت ۀپیشیننشانگر  که اند کردهمسلمانان در برمه 

از همان تقریباً آید  برمی ها و کتب تاریخی تاریخچه، ها سالنامه، متن، اقوال، از سنن. ستآسیا شرقی
در سواحل  اس�مو مبلغان مسلمان به ترویج دین  اولیا از بسیاري، قرن اول هجري نخستینِهاي  سال

به آیین  ،1959 سال دولت برمه از، در دوران معاصر). 286: 1383، او( دمختلف آسیا مشغول بودن
رسمی  دین را بوداییآیین  ،با تصویب قانونی 1961و در  جایگاهی برتر از سایر ادیان داد بودایی
در ها  شدن آن موجب آواره، آمدوارد  برمه مسلمانان فشارهایی که بر انهتأسفمکرد. معرفی برمه 

اي به کشورهاي  میلیون از مسلمانان برمه شود بیش از نیم می گفته.  است کشورهاي مختلف شده
گر مهاجرت امارات متحده عربی و ممالک دی، سنگاپور،  تایلند،  مالزي، پاکستان، هند، بنگ�دش

  ).188: 1383، او( اند سکونت گزیده سعودي عربستان اي نیز در و هزار مسلمان برمه اند کرده
هم ، هاست اقلیت مسلمان کشور برمه مدت. ندهست حنفیاز مذهب و  بیشتر مسلمانان برمه سنی

ار رحمانه و مستمر قر مورد سرکوب و خشونت بی، وان تندربوداییاز سوي دولت و هم از سوي 
شان  وادار به ترك خانه و کاشانهو  شود آنان تخریب و به آتش کشیده می ۀهاي فقیران خانه. دارند
کنون صدها نفر از این مسلمانان در مسیر هجرت و پناهندگی به بنگ�دش یا دیگر مناطق  تاشوند.  می

، شود مسلمانان برمه میرفتاري که با ، در مجموع. اند و جان باخته مظلومانه در دریا غرق شده، مجاور
 تبعه برمه) افراد قبیله برمه( است که مسلمانان. ادعاي کذب دولت برمه این نامی جز جنایت ندارد

هاي گذشته به این کشور وارد شده و  بلکه مهاجران و پناهندگان غیرقانونی هستند که در سال، نیستند
  ).5: 1395، پیشوایی( اند سکنی گزیدهدر آن 

همچنان تحت نقض  1978مردم مسلمان روهینگیا از سال ، الملل سازمان عفو بین ۀگفتبراساس 
به بنگ�دش فرار ها  آن برند و در نتیجه بسیاري از حقوق بشر در دوران حکومت برمه رنج می

در حال حاضر بیش از یک میلیون روهینگیایی در ). Amnesty International, 2012( اند کرده
شده است؛ ها  یافته منجر به افزایش مهاجرت نقض حقوق سازمانحال،  نند؛ بااینک میمیانمار زندگی 

از  ،براي پناهندگی به کشورهاي همسایه، جو پناه 25000حدود ، 2015که تنها در اوایل سال  اي گونه به
  ).The Economist, 2015( اند ایالت راخین گریخته
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المللی، قوانین داخلی این  هاي بین برخی کنوانسیون رغم تعهد دولت قانونی میانمار به گفتنی است به
دهد. قانون  شدت تحت فشار قرار می ویژه مسلمانان روهینگیا را به هاي مختلف اقلیت به کشور گروه

که  جایی گذاري توسط دولت میانمار است، تا مند در سطح سیاست دهندۀ تبعیض نظام نشان 1982تابعیت 
ینگیا به حقوق اساسی بشر مانند دسترسی به آموزش، اشتغال، ازدواج، آشکارا دسترسی مسلمانان روه

  ).Burmese Rohingya Organisation UK, 2015کند ( ولد و آزادي تردد را منع می و زاد

  وضعیت حقوقی اعمال ارتکابی علیه مسلمانان برمه. 7
 يها سازمان که تاسآشکار شده است، وضعیت مسلمانان برمه مطرح مورد در آنچه وجه به ت با

تهدید و فشار روانی استفاده  اعمال زور فیزیکی مستقیم و همچنینمانند برمه از اقداماتی  نظامی
، از چندین دهه پیش. محقق سازندآراکان  ایالت ازمسلمانان برمه را  ياجبار اند تا تبعید و انتقال کرده
 همچونهایی  از سیاست گیري بهرهبا  تا بودند آن در پی یافتند استقرار میهایی که در برمه  دولت
مسلمانان  قومی بندي صورت ،ياجبار يها ها و اخراج ییجا ، جابهمصادره زمین، گري نظامی افزایش
و فاحش حقوق  نقض گسترده، برمهاز سوي دولت اصرار بر انکار تابعیت مسلمانان . دهند را تغییر

در وضعیت سرکوب کامل قرار  تا ده استششهروند از کشور  انهزارفرار  موجبو  بودهبشر 
جنایات علیه بشریت تبعید و  رسد شرایط کلی ارتکاب می ، به نظررم معاهدهدر ارتباط با . گیرندن

  شده است.محقق مسلمانان برمه  جمعیت علیه يانتقال اجبار
 هايتجاوزبخشی از  ها تجنایاین  و اند بوده جنایات آماج همواره برمه غیرنظامی مسلمانان

در ایالت آراکان زندگی  قانونی به طور که برمه سلمانانم. است قوم به این یافته سازمانگسترده و 
 یاقداماتچنین در  ي کهمجاز هايبا استثناهرگز که اند  آواره شدههاي قهرآمیزي  با روشکنند،  می

، پور و آرشیی روستا( توجیه نیست قابل، الملل تبیین شده است روشنی در حقوق بین وجود دارد و به
 اتباع خود ومند  و غیرقاعده کشورها حق ندارند خودسرانه، الملل حقوق بین). براساس 62: 1395
حقوق ، باید توجه داشت دولت برمه با وضع قوانین ناعاد�نه. کنند یا اخراج بیگانگان را تبعیدحتی 

تواند  دولت برمه نمی. همچنین است تابعیت مسلمانان این کشور را به صورت مستمر نادیده گرفته
نداشتن بخشی از مردم قرار دهد حق عمل غیرقانونی خود را مستند.  

هاي  توده و دولتی نیروهاياي متشکل از  ، مجموعههاي اخیر در برمه سال آمیز خشونتدر اعمال 
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سلمانان و اموال و م ، در کشتار و نابودي فیزیکیمسلمان روهینگیامردم علیه عام  تأیید عملی قتلبا  مردم
نیروهاي ها،  خ�ل این خشونتشواهد زیادي نشانگر آن است که در . کردند شارکتم شان جوامع
 ،گذشته از این. اند شان داشته و اموال و جوامعمسلمانان  نابودسازيدر  محوري نقش دولتی
 قصد اخراج به اتاین اقدام نشانگر آن است که مسلمانان برمهسازي تبعیض و تجاوز علیه  نهادینه

ها مشارکت  خشونت دولت هم در این واقعیت که نیروهاي. استبوده و نابودي آنان  مسلمانان برمه
مسلمانان را براي زندگی  شرایطی اًدولت عمددهد  نشان می ،اند مشوق این موارد بوده داشته و هم

توان گفت  واقع می در). Zarni & Cowley, 2014: 713بیانجامد ( شان فراهم آورده است که به نابودي
، چهار عمل آمده استزدایی  کنوانسیون نسل 2صراحت در ماده  زدایی که به نسل نصر ماديع از پنج

هاي قربانی، تحمیل شرایط دشوار زندگی  زدن به جسم و روح گروه کشتار عمدي، آسیبنخست یعنی 
در ، گروهتولید مثل پیشگیري از و شود، بخشی از گروه منجر  کم دست که به نابودي فیزیکی يا گونه به

  ).129: 1392(زرنی،  قومی مسلمانان توسط حاکمان برمه ارتکاب یافته است سازي حین پاك
به نمایندگی از و  کشور سازمان همکاري اس�می 57گامبیا با حمایت ، 2019نوامبر  11در 
 مللی سازمان ملل متحد ارائه دادال شکایتی علیه دولت قانونی میانمار در دادگاه بین ،روهینگیا

)Rohingya Muslims in Europe hopeful for justice, 2019 .( در این دادخواست ادعا شد
ها در دادگاه  اخت�ف بین ملت عنوان بهو  کردهشی ک میانمار علیه گروه اقلیت مسلمان اقدام به نسل

ی سازمان ملل الملل بیندادگاه کیفري ، 2019نوامبر  14در ). Al Jazeera, 2019( جهانی مطرح شد
مجوز تحقیقات کامل در مورد جنایات احتمالی علیه روهینگیا توسط مقامات ارشد نظامی و  ،متحد

المللی دادگستري به دولت  دیوان بین). در نهایت ABC News, 2019( غیرنظامی را صادر کرد
  .در پیش بگیرد» روهینگیا«ان میانمار دستور داد اقداماتی فوري براي محافظت از مسلمان

  گیري نتیجه
کنوانسیون منع و مجازات  2ذیل ماده  يدر بندهاشده  ۀ بیانگان پنجاز اقدامات یک  هر زدایی نسل
ه گان پنج از اعمالي هریک اگر فرد. یابد ماده ارتکاب میاین شده در  که با قصد معین است زدایی نسل

زدایی  عمل او نسل، حمایت کنوانسیون را نداشته باشد مورد ياه گروه ينابود را انجام دهد ولی قصد
با جنایات علیه بشریت تفاوت آن وجه ، زدایی لدر جنایت نس داشتن سوءنیت لزومِ. شود نامیده نمی
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مجازات است  قابل همچنانعمل ارتکابی ، که اگر این سوءنیت خاص اثبات نشود بدین معنی؛ است
زدایی نیز  در مورد جرم نسل. عنوان یکی از جرایم علیه بشریت بابلکه  زدایی عنوان نسلذیل اما نه 

یافته به  سازمان حم�ت، یافته ارتکاب يها حجم وسیع خشونت شرایطی مانندباید گفت وقایع و 
اثبات  يتواند برا تبعیضی می تخریبی و خاص و تکرار اعمال یقربانیان به علت عضویت در گروه

  .فی باشدسوءنیت خاص مرتکب کا
و  يتبعید و انتقال اجباریعنی عنوان  با جنایات علیه بشریتسو  ازیکسازي قومی  كپاجنایت 

خشونت  توان گفت هزاران مسلمانی که با وقوع می هرحال در. مرتبط است زدایی با نسل دیگر ازسوي
هزاران ، همین ترتیب به. تبعید هستند جنایت علیه بشریت قربانیان، اند برمه متواري شدهعلیه آنان از 

 بیگانگانی، منطقه حضور دارند در مصادره شده است اما همچنان هایشان اجبار زمین که به ينفر
جمعی و  دسته شان هستند که تابعیت يبلکه افراد، ندارند جایگاهی برمهکه در قانون  نیستند

 جنایت علیه م قاطعانه استد�ل کنیمتوانی می ؛ بنابرایناند يو قربانیان انتقال اجبار خودسرانه انکار شده
مسلمانان برمه علیه  اي یافته سازمانصورت گسترده و  به يتبعید و انتقال اجبار از گونۀ بشریت

  .سازي قومی است كاین وضعیت در حقیقت پا واست  صورت گرفته
تواند  یم، زدایی داشته باشد سازي قومی قصد نسل که پاك درصورتی ،المللی بین طبق رویه قضایی
 اگر انتقال اجباري جمعیت با. همچنین زدایی شود نسل کنوانسیون 2 ممنوعه در ماده شامل برخی اعمال

یافته شود و قصد نابودسازي  ی جمعیت انتقالئجز که منجر به مرگ کلی یا ی همراه باشدواحوال اوضاع
سازي  در جهت پاك اقداماتیبا توجه به اینکه آید.  به شمار میزدایی  نسل، اثبات باشد گروه قابل

آوردن  با کشتن اعضاي گروه، وارداین امر و است  شده هدف نابودسازي انجام مسلمانان روهینگیا با
شرایطی که به ۀ تحمیل عامدان و ولد و زادمحدودیت در  جدي، ایجاد هاي جسمی یا روانی آسیب

مسلمانان  زدایی علیه توان گفت وقوع نسل رو می بوده است؛ ازاین همراهانجامد  مینابودي فیزیکی گروه 
 دادن رخبرمه در حال  ترین جنایتی است که در جدي زدایی واقع، نسل در. رسد محرز به نظر میمیانمار 
جرم  پوشانی دو یوگس�وي سابق در هم المللی کیفري روآندا و هاي بین دادگاه ،دیگر سوياز. است

رو  کنند؛ ازاین محکوم زدایی دهند متهم را به ارتکاب نسل یترجیح م زدایی جنایات علیه بشریت و نسل
. بود خواهد سازگار برمه با رویه قضایی نیز سازي قومی علیه مسلمانان اقدامات پاك زدایی نامیدنِ نسل

که براساس آن است  ل کلی در حقوق کیفري عمل کردهورسد رویه قضایی براساس اص به نظر می
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 ؛شود که اشد است محکوم می متهم به مجازاتی ،متعددي باشد ۀوین مجرمانداراي عنا هرگاه فعل واحد
المللی  این واقعیت را دادگاه بین. دارد المللی قرار رأس جرایم شدید بین زدایی در آنکه جنایت نسل چه

در مورد  گیري است و به هنگام تصمیم الجرایم جرم زدایی نسلکرده که اع�م  صراحت کیفري روآندا به
  .گرفت این واقعیت را در نظرباید ازات مجرم مج

اخیر بر  يها ظلمی که در دهه زدایی نامیدنِ المللی از نسل حقیقت آن است که جامعه بین
اقدامات  یافتنِ و این امر موجب ادامهکرده  يخوددار ،شده است تحمیل روهینگیا سلمانانم

تنها  نه سازي قومی آنان كقصد دولت از پا .شده است بار دولت برمه علیه مسلمانان روهینگیا خشونت
 يها انواع سیاست يساز بلکه با توجه به پیاده، ایالت راخین است از ياجبار و انتقال تبعید
درج اعمال ارتکابی علیه مسلمانان  ؛ بنابرایناست هدف قرار داده آنان را نیز ينابودساز، آمیز تبعیض

محور تجاوز به حقوق  ينابودساز اینکه قصددادن  نشان يجنایت علیه بشریت برا برمه ذیل عنوان
، شده اعمال ارتکابی واقع توجه به شدتبا  و ؛ بنابراینکند کفایت نمی، است بوده مسلمانان برمه

زدایی عنوانی شدیدتر از جنایت علیه  نسل طورکلی بهزیرا  ؛دارد برترياین جنایات  زدایی نامیدنِ نسل
تري  هاي اخیر اهتمام و اتحاد جدي . البته در سالداده سازگارتر است ويو با مصادیق راست  بشریت

میان کشورهاي اس�می در حمایت از مسلمانان روهینگیا شکل گرفته است و نتایج روشنی را در پی 
طورعام، نیازمند همگرایی  ها به خاص و انسان طور داشته است، ولی مبارزه با ظلم علیه مسلمانان به

  ها فارغ از منافع اقتصادي و سیاسی است. یر دولتجدي و فراگ
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  منابعفهرست 
، شماره پژوهشنامه حکمت و فلسفه اس�می ،»گزارش: ادیان و مذاهب در کشور برمه«)، 1383او، چوامین (

  . تابستان و پاییز.11و  10
  .نسل نیکانتهران: ، جهانی نظم نوین در امنیت شوراي جایگاه و نقش )،1384( داوود آقایی، سید

ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفري  زدایی و جنایات بررسی جنایات نسل«)، 1377( زاده، ابراهیم بیگ
  .22 ماره، شتحقیقات حقوقی مجله، »المللی بین

  .670، شماره هایی از مکتب اس�م درس، »شدۀ برمه مسلمانان فراموش«)، 1395پیشوایی، مهدي (
قومی مسلمانان برمه؛ جنایت علیه بشریت یا  يساز پاك«)، 1395رضا ( ، علیپور رضا؛ آرش روستائی، علی
  ، تابستان.15، شماره پژوهش حقوق کیفري، »زدایی نسل

زدایی  عنوان بعدي از نسل بررسی پاکسازي قومی و ژنوساید فرهنگی به«)، 1392سرشت، میثم ( روستائی، علیرضا؛ حق
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