
 

  

 کشی در میانمار از منظر حقوق بشر نسل
  الملل و حقوق بین

  2مهرنوش ابوذري 1،مهدي داودي
  

  چکیده
ترین کشورهاي آسیایی از نظر نژادي، قومیتی و مذهبی  میانمار یکی از متنوع

ها در عمل موجب وقوع بحران شده است. اعمال خشونت علیه  و این تفاوت است
یک گروه براي حذف گروه دیگر همراه با ناکارآمدي دولت و ناتوانی در کنترل و 

ها، منجر به جنایات انسانی  زدن هرچه بیشتر به این اختالف رفع بحران و دامن
شده است با بیان پیشینۀ اسفبار در این منطقه شده است. در این مقاله تالش 

بان حقوق بشر، به بررسی وقوع  هاي سازمان دیده ها و با توجه به گزارش اختالف
داده با عناصر این  زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع رخ یا عدم وقوع نسل

کشی با  رو عناصر جرم نسل جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود؛ ازاین
الملل  شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین ي واقعها توجه به جنایت

داده  هاي رخ مورد بررسی قرار گرفته است تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاق
  ها و علل آن، به اثبات برسد. در میانمار و ریشه
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 مقدمه. 1

حیت هاي عرفی است که رسیدگی به آن در ص� المللی با ویژگی ترین جرایم بین کشی از شنیع نسل
المللی دادگستري است. این جرم ممکن است در هر زمان و از سوي هر شخصی به قصد  دیوان بین

بردن فیزیکی یا زیستی یک گروه خاص نژادي، مذهبی یا قومی تحقق یابد. طبق حقوق  بین از
هاي بشري است؛ جنایتی که  زدایی جنایتی است که مستلزم انکار حق موجودیت گروه الملل، نسل بین

دار کرده و مغایر با روح حاکم بر ملل متحد است. در این ارتباط میانمار  وجدان بشر را جریحه
هایی است که یکی از علل اصلی آن، اخت�ف میان مسلمانان و  چندین سال است که درگیر شورش

تند. بوداییان است. مسلمانان میانمار موسوم به روهینگیا در شمال ایالت راخین میانمار متمرکز هس
که  داند؛ درحالی ها را مهاجران غیرقانونی می شناسد و آن دولت میانمار این اقلیت را به رسمیت نمی

هایی توصیف کرده است که در معرض ظلم و ستم  ترین اقلیت ها را یکی از بزرگ سازمان ملل آن
از سوي دولت خود  اي قرار دارند. مسلمانان روهینگیا در میانمار اقلیتی مذهبی هستند که سابقه کم

بردنِ این گروه مذهبی صورت  بین هاي کشتار مسلمانان در این کشور که با قصد از اند. موج طرد شده
 کشی است. گیرد، مصداق بزرگ نسل می

آمیز و نژادپرستانۀ بوداییان افراطیِ تحت حمایت  هاي تبعیض از سوي دیگر آنان به دلیل سیاست
و این فجایع در سایۀ سکوت  اند یبانگرگی و رنج دست به ارتش و دولت میانمار، با گرسن

هاي بزرگ، سازمان ملل  هاي جهانی، قدرت تفاوتی سازمان گري و بی المللی و نظاره هاي بین رسانه
مسلمان جهان، هر روز ابعاد  هاي مسلمان و غیر ها و دولت متحد، سازمان کنفرانس اس�می، ملت

ترین فجایع تاریخ  بدیل که آنچه در میانمار جریان دارد یکی از بی یابد. با وجودي تري می وحشتناك
یافته و تصفیه نژادي با پشتوانۀ قدرت دولتی علیه مسلمانان مظلوم  کشی سازمان بشري و یک نسل

هاي مرتبط نادیده گرفته شده و  المللی و سازمان بومی میانمار است، ولی همچنان از سوي جامعه بین
  شود. یبا سکوت دنبال م

المللی، شرایط مسلمانان در میانمار  کشی از منظر حقوق بین پژوهش حاضر، ضمن توجه به نسل
کشی را  المللی بررسی کرده و شرایط احراز نسل داده در آن کشور را از منظر قواعد بین و فجایع رخ
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بر مبناي منابع مورد مداقه قرار داده است. شیوۀ این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی ـ استد�لی بوده و 
  اي انجام شده است. کتابخانه

  المللی کشی در قواعد بین . نسل2
به معنی کشتن تشکیل شده  cideبه معنی نژاد، ملت یا قوم و کلمه �تین  genosکلمه ژنوساید از 

و » زدایی نسل«، »زدایی زیست«، »کشی نسل«، »عام قتل«، »جمعی کشتار«است. این کلمه را در فارسی به 
 :Bell-Fialkoff, 1993برند ( را به کار می» ژنوساید«اند و گاهی نیز کلمه  ها ترجمه کرده نند آنما

)، 1948المللی است، در کنوانسیون منع ژنوساید ( ). جرم ژنوساید که از جرایم بین110-121
نامه دادگاه المللی یوگس�وي و اساس )، اساسنامه دادگاه بین1998المللی ( اساسنامه دیوان کیفري بین

بودن یا به تعبیر  هاي کشتارجمعی، گروهی المللی رواندا مورد تبیین قرار گرفته است. از ویژگی بین
مندرج   2که در ماده  صورتی علیه است. حتی اگر یک فرد از افراد گروه به دیگر کثرت یا تعدد مجنی

ه ارتکاب یابد، وصف است، مورد تعدي واقع شود و این عمل به قصد گسیختن رشتۀ حیات گرو
علیه به یک جماعت  کند. علماي حقوق در این باره بر تعلق مجنی جمعی بر این عمل صدق می کشتار

  اند. یا گروه معین تأکید ورزیده
گیرد و اندیشۀ ارتکاب  در واقع، به دلیل همین تعلق گروهی است که سیاست نابودي جمعی شکل می

نفسه منظور نیست و عام�ن  اي این جنایت تهدید حیات فرد فیشود؛ بنابراین در اجر جرم تقویت می
کردن تمام یا قسمتی از یک گروه  به قصد نابود«جرم با این عمل قصد و غرض دیگري دارند. عبارت 

المللی نسبت به  کنوانسیون، ناظر بر همین معنی است. حمایت بین 2در ماده » ملی، قومی، نژادي یا دینی
  صراحت در کنوانسیون منع ژنوساید اع�م شده است: اعات انسانی، بهچهار گروه از اجتم

برند و با حفظ ع�یق قومی، مذهبی و  . گروه ملی: اقلیتی که در تابعیت یک دولت به سر می1
زبانی از اکثریت حاکم متمایزند. گروه ملی متشکل از افرادي است که داراي خاستگاه ملی مشترك 

ت د کنند. یگري زندگی میهستند؛ هرچند در ملی  
شناسی،  هاي اجتماعی، زبان هاي انسانی شامل مجموع مؤلفه . گروه قومی: گروه قومی به گروه2

  شود. تاریخی و فرهنگی گفته می
هاي مشترك بدنی و  هایی است که از ویژگی . گروه نژادي: گروه نژادي مجموعۀ انسان3
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  ).153: 1392، صادقی هاي رشد روانی برخوردارند (میرمحمد زمینه
کنند. آنان معمو�ً با  . گروه دینی: شامل افرادي که از یک آرمان مشترك معنوي پیروي می4

دهندۀ وحدت عقیده در میان آنان است، از پیروان سایر ادیان  گزاردن اعمال و مناسک خاص که نشان
قربانیان، خود را  نانچهچشود که  ). اینک این مسئله طرح می70: 1383شوند (اردبیلی،  بازشناخته می

گروهی مذهبی بدانند و مرتکب جرم انکار کند، مرجع تشخیص کجاست؟ ماده نهم قرارداد، حل 
داند. گرچه متأسفانه گروه، از متعاهدین  المللی دادگستري می اخت�ف بین متعاهدین را با دیوان بین

 ماند. مشکل همچنان باقی میشوند و  ها متعاهدین قرارداد محسوب می قرارداد نیست بلکه دولت

اساسنامه دیوان کیفري  6کنوانسیون منع ژنوساید و ماده  2مندرج در ماده  جمعی  کشتار
  تحقق دانسته شده است که عبارتند از: المللی، در پنج صورت قابل بین

گناه یا به تعبیر  جمعی قطع رشتۀ حیات افراد بی ترین شکل کشتار . قتل اعضاي گروه: متداول1
ها  فقهاي اس�می ازهاق نفس معصوم است. اع�میه جهانی حقوق بشر حق حیات را براي همۀ انسان

ویژه از نظر نژاد، زبان، عقیده وغیره معتبر شناخته است؛ بنابراین به تعبیر  گونه تمایزي به بدون هیچ
  کدیگر ندارند.گونه مزیتی نسبت به ی ها در برخورداري از این حق هیچ المللی، انسان اسناد بین

. صدمۀ شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضاي گروه: منظور هرگونه عملی است که وجود 2
دار کند؛ بنابراین اعمالی مانند هتک ناموس به عنف، قطع عضو،  شدت جریحه جسمانی فرد را به
میت جسمانی روند که علیه تما اي به شمار می شناختی، اعمال مجرمانه هاي زیست شکنجه و آزمایش

یا عوامل  مواد مخدرگیري  کار گیرند. صدمۀ شدید روانی ممکن است با به اعضاي گروه صورت می
که قوا و استعدادهاي روانی اعضاي گروه را تحلیل برد و به سقوط یا تنزل  طوري ـ به گردان روان

  ها بیانجامد ـ نیز وارد شود. اخ�قی آن
اي که به زوال مادي کلی یا جزئی آن منتهی  ایط حیاتیدادن عمدي گروه در معرض شر . قرار3

یابد. این  ها در شرایط دشوار زیست گروهی تحقق می جمعی با مرگ تدریجی انسان شود: گاه کشتار
اي باشد که بهداشت، ایمنی و سرانجام تندرستی افراد گروه را به مخاطره  شرایط ممکن است به گونه

رو کارهایی مانند  دهد؛ ازاین هاي مهاجران یا تبعیدشدگان رخ می وگاهافکند، مانند آنچه در برخی ارد
جمعی  هاي انسانی صورت گیرد، کشتار هاي قحطی اگر به قصد نابودي گروه نرساندن آذوقه در سال

  رود. به شمار می
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که به  طوري گیري از تولید مثل به گیري از تولید نسل صورت گیرد: جلو . اقداماتی که براي جلو4
هاي مختلفی به خود گیرد. جداسازي مردان و زنان و  اضمح�ل گروه منجر شود، ممکن است شکل

ترین تدابیري  شده سازي اجباري و تسبیب سقط جنین، شناخته ها با یکدیگر، سترون منع ازدواج آن
  کند. تر می است که انقراض نسل را آسان

تقال اجباري کودکان چه به صورت کوچاندن . انتقال اجباري کودکان یک گروه به گروه دیگر: ان5
و چه ربودن، آثار گوناگونی به دنبال دارد. یکی از این آثار، تغییر فرهنگ کودکان به گونۀ مطلوب 

شود و مقدمۀ  رفته سست می سان انسجام درونی با زوال هویت گروه رفته دهندگان است. بدین انتقال
این امر در کنوانسیون آمده و مورد منع قرار گرفته است،  شود. البته دلیلی که انهدام آن فراهم می

مکان،  گرفتن کودکان در شرایط نامناسب زندگی و تهدید حیات آنان است (آقایی جنت امکان قرار
1389 :160 -150.(  

تحقق است و صور دیگر  کشی که در کنوانسیون شناخته شده، در این موارد قابل هاي نسل شیوه
گیري از نشر زبان  ها، جلو جمعی با اقداماتی همچون تخریب بناها، سوزاندن کتاب زدایی مانند فرهنگ

کنوانسیون شناخته نشده است. نکتۀ دیگر آنکه وقوع  2مندرج در ماده  قومی و غیره در قلمرو اعمال 
انسانی  دادن گروه در شرایط غیر تحقق است هم ترك فعل. قرار جمعی هم به صورت فعل قابل کشتار
تواند ارتکاب ژنوساید به صورت ترك فعل باشد. همچنین برخی عقیده دارند مورد دیگر  گی میزند

از ترك فعل وقتی است که مقامات مسئول با سکوت و تجاهل، از کشتار در حال وقوع جلوگیري 
 ).76: 1383کنند (اردبیلی،  نمی

ن تمام یا قسمتی از یک گروه کرد به قصد نابود«کند ژنوساید باید  کنوانسیون تصریح می 2ماده 
بر این اساس، احراز مجرمیت را موکول به ». ملی، قومی، نژادي یا دینی از این لحاظ ارتکاب یابد
توان گفت مشخصۀ ژنوساید عنصر روانی  رو می تفحص دربارۀ قصد و انگیزۀ جرم کرده است؛ ازاین

کنوانسیون،  2ال مذکور در ماده کردن اعضاي یک گروه، اعم آن است، زیرا در فقدان قصد نابود
  ممکن است جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی در اوضاع خاص توصیف شود.

ضرورتی ندارد که این حمله  همه بااینشود؛  گفتنی است ژنوساید با حمله به یک گروه محقق می
: 1390ی، پرشمار یا گسترده باشد یا محصول طرحی پیشین یا در تعقیب یک سیاست باشد (ابراهیم

جمعی از جرایم عمدي است و براي تحقق آن وجود قصد به  توان گفت کشتار رو می )؛ ازاین37
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معناي آگاهی و یقین، بر حصول نتیجه مغایر با موازین قانونی ضرورت دارد. هرچند این شرط �زم 
سوءنیت جمعی کافی نیست. ع�وه بر سوءنیت عام،  رسد ولی در ارتکاب جنایت کشتار به نظر می

خاص نیز در تحقق این جرم شرط دانسته شده است و آن نابودي تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، 
  ).174: 1390نژادي یا مذهبی است (پوریافرانی، 

مجازات  کنوانسیون منع ژنوساید، موارد دیگري را نیز در ارتکاب این جرم شناسایی کرده و قابل
  شود. این افعال عبارتند از: سیون مشاهده میاین کنوان 3دانسته است که در مادۀ 

جمعی با هم توافق کنند و  جمعی: کسانی که به قصد ارتکاب کشتار . تبانی به منظور ارتکاب کشتار1
شوند که در اجراي  در اجراي آن، طرح واحدي سازمان دهند، یکایک مسئول تمام اعمالی شناخته می

  اط�ع باشند. ود در اجراي آن شرکت نداشته و از آن بیطرح مجرمانه ضروري بوده است؛ حتی اگر خ
جمعی: در تحقق تحریک دو شرط �زم دانسته شده  . تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب کشتار2

وضوح ابراز شده باشد؛  روشنی و به جمعی به است: نخست آنکه مستقیم باشد یعنی موضوع کشتار
جمعی فراخواند. پرسش  اي عموم را به کشتار وسیلهدوم آنکه علنی باشد یعنی آشکارا و به هر 

هاي نژادي،  جویی نسبت به گروه هاي گروهی در ایجاد حس منفی یا برتري اینجاست که تبلیغ رسانه
باره دیده شده مقررات جزایی  شود؟ در این قومی یا دینی و ملی در زمرۀ بحث تحریک دانسته می

ژ و لهستان چنین تبلیغاتی را ممنوع دانسته است و لذا برخی کشورها مانند سوئد، دانمارك، نرو
  تمایل به محکومیت چنین تبلیغاتی وجود دارد.

جمعی: در اینکه چه مقدار از اعمال مربوط به جرم باید انجام شود تا شروع به  . شروع به کشتار3
کنوانسیون به  5 رسد این امر با توجه به ماده نظر وجود دارد. به نظر می جرم تحقق یابد، اخت�ف
  عهده قانون داخلی است.

اساسنامه دیوان، شروع به جرم تعریف شده است که بر اساس  25ماده  3. البته در بند (و) قسمت 4
شود ت�ش کرده باشد،  آن، هر شخصی براي ارتکاب اعمالی که طبیعتاً شروع به جرم محسوب می

  نجام نشود، مطابق اساسنامه مجازات خواهد شد.که جرم به دلیل شرایطی خارج از ارادۀ وي ا درحالی
جمعی  کند که عمل اصلی کشتار جمعی: فرض معاونت زمانی صحت پیدا می . معاونت در کشتار5

کم شروع به اجرا شده باشد. بنا بر تعریف، تعیین مصادیق معاونت در جرم نیز بر  محقق شده یا دست
  ).26: 1386عهدۀ قانون داخلی کشورهاست (محاسب، 
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 . نگاهی به میانمار3

شرقی  میلیون جمعیت، کشوري است در آسیاي جنوب 50برمه یا اتحادیه جمهوري میانمار با حدود 
شرقی با تایلند، از غرب با بنگ�دش و از  شرقی با چین، از شرق با �ئوس، از جنوب که از شمال

ل و از جنوب با دریاي آندامان غربی با خلیج بنگا غربی با هند، مرز مشترك دارد و از جنوب شمال
شرقی  کیلومتر مربع، دومین کشور بزرگ آسیاي جنوب 678500محصور است. میانمار با مساحت 

کوه اصلی در میانمار وجود دارد که هر سه از  کیلومتر مرز آبی دارد. سه رشته 1900است. این کشور 
است، ولی ادیان دیگري از » بودا«ر اند. مذهب رسمی این کشو شمال (هیمالیا) به جنوب کشیده شده

  جمله اس�م نیز در این کشور بزرگ گسترش دارد.
برمه توسط بریتانیا اشغال و ضمیمۀ حکومت هند، مستعمرۀ بریتانیا شد. در سال  1824در سال 

ا از اي جد گویند، مستعمره  که اکنون به آن راخین نیز می» آراکان«بریتانیا برمه را به همراه منطقه  1937
بریتانیا اجازه داد تا برمه  1948حکومت هند خواند و آن را برمۀ بریتانیا نام نهاد. تا اینکه در سال 

  استق�ل یابد و از آن زمان به میانمار تغییر نام یافت.
که منجر به سرنگونی دولت غیرنظامی  نِ وینتوسط ژنرال  1962نظامیان برمه پس از کودتاي 

حاکمیت را در این کشور به دست گرفتند. از آن زمان، رهبري میانمار تحت شد،  نو اووزیر  نخست
ادامه داشت. زمانی که شورا به دنبال انتخابات  2011کنترل رهبر نظامی درآمد. این شرایط تا سال 

جمهوري دولت غیرنظامی برگزار شد. این در حالی بود  منحل شد، مراسم تحلیف ریاست 2010سال 
نداشته و  و نظام کنونی میانمار در مسیر توسعه و پیشرفت این کشور قدمی برکه شوراي نظامی 

هاي این کشور تا به  درصد در سال و تعطیلی تمامی دانشگاه 9/2رسیدن رقم رشد اقتصادي کشور به 
  امروز، بیانگر همین مطلب است.

» راخین«ها،  ۀ این استانشود که از جمل بندي، میانمار به چندین استان مهم تقسیم می  از نظر تقسیم
کنند که بر اساس  است. در این استان بیش از هشتصد هزار مسلمان در کنار بوداییان زندگی می

است. مسلمانان ع�وه بر حضور در راخین، در » فارسی«ها نیز  اط�عات منتشره، زبان رسمی آن
چون در این کشور دین بودا حاکم کنند اما  هاي دیگر میانمار نیز زندگی می شهرها، روستاها و استان

، در فشار و سرکوب به سر »گرایش زیاد پیروان بودا به اس�م«است، مسلمانان همواره به علت 
گردد. پس از ظهور اس�م و  برند. تاریخ گسترش اس�م در میانمار به قرن نخست هجري برمی می
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هاي دریایی خود را به طریق  مسافرت گرایش اعراب و ایرانیان به اس�م، دریانوردان عرب و ایرانی
زدند. بعدها بازرگانان  دادند و در مسیر خود دست به تبلیغ و دعوت مردم به اس�م می ادامه می قبل 

به مناطق غربی چین  گذشت،  میانمار و ایالت آراکان می مسلمان از مسیرهاي زمینی که از منطقه غربی 
آراکان اقامت گزیدند و   ر منطقۀ حاصلخیز و مستعد ساحلیکردند. بسیاري از این افراد، د سفر می

  نشین هاي خود از مناطق ایرانی نشین را ایجاد کردند. تاجران چینی در نوشته نخستین مناطق مسلمان
اند  غربی چین) در قرن سوم می�دي یاد کرده در مرزهاي بین میانمار و یونن (ایالتی در جنوب

)www.hamshahrionline.ir.(  
توان مشاهده کرد که کشتار مسلمانان این  در بررسی تاریخچۀ مشک�ت مسلمانان میانمار می

گردد. دولت نظامی میانمار در همبستگی و همراهی با بوداییان افراطی  کشور به پنج دهه اخیر برمی
یاست هاي گذشته زدند. این تبعیض نژادي در واقع س منطقه راخین، دست به کشتار مسلمانان در دهه

قانون حقوق شهروندي به تصویب رسید  1982می�دي است. در سال  1952دولت میانمار از سال 
قومیت حق شهروندي دریافت کردند و  135قومیت موجود در میانمار  144که به واسطه آن، از میان 

» ینگیاروه«ها، قوم  ترین این قومیت دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندي محروم شدند که بزرگ 9
  ).www.rasanews.irبوده است که مسلمان هستند. (

  2012- 2016. دالیل بحران 4
هاي  ها پیش به علت گسترش اس�م در این کشور، این دین را از لیست اقلیت دولت مرکزي از سال

زدن  مذهبی میانمار حذف کرد و مسلمانان را زیر فشار و ارعاب قرار داد؛ فشارهایی که نتیجۀ آن آتش
دولت «گویند،  الملل می عام مسلمانان این کشور توسط پیروان بودا بود. کارشناسان امور بین ساجد و قتلم

  کنند. دانند و با مسلمانان ستیز می مرکزي میانمار و بوداییان میانمار، اس�م را مذهبی وارداتی می
دهند اما در این  تشکیل می میانمار را مسلمانان نفري یلیونم پنجاهبیش از سه میلیون تن از جامعۀ 

برخوردار باشند » حقوق اولیه«شوند تا از  کشور حتی اقلیت مذهبی نیز تلقی نمی
)www.fardanews.com برمه حدود سیصد هزار نفر از مسلمانان را به بنگ�دش  1992). در سال

کوشد با  کنی را در مورد مسلمانان به کار برده است و می کوچ داد. این دولت، سیاست ریشه
ها را محدود و محدودتر کند. براي مثال، ازدواج  هاي تنظیم خانواده، جمعیت بازمانده از آن برنامه



  ۱۲۹  الملل / مهدي داودي، مهرنوش ابوذري کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین نسل

 

 الملل و حقوق بین کشی در میانمار از منظر حقوق بشر نسل

سالگی ممنوع شده است. دولت، جوانان  30سالگی و پسر مسلمان پس از  25دختر مسلمان پس از 
رد. حمله نسبت به ب کند و به نقطۀ نامعلومی می مسلمان را دستگیر می هاي کرده یلتحصویژه  و به

شدن یک بودایی، به اوج خود رسید و مفهوم  (ماه رجب) به بهانۀ کشته 2012مسلمانان از ژوئن 
طلبید؛ نه  کشی را به خود گرفت و فجایعی را رقم زد که توجه جامعه جهانی را می کامل یک نسل

  .شودشدگان افزوده  آنکه بار دیگر با سکوت کشورها و سازمان ملل بر آمار کشته
اند و به  دهد در این وقایع بیش از بیست هزار مسلمان در میانمار کشته شده آمار رسمی نشان می

هزار نفر نیز تخمین  52ها را تا  رسمی آمار کشته بیش از پنج هزار زن تجاوز شده است. منابع غیر
اً چه میزان است، شدگان در منطقه روهینگیا دقیق ). اینکه تعداد کشتهwww.farsnews.comاند ( زده

المللی کیفري،  ) اساسنامه دیوان بین6زدایی تأثیري ندارد، زیرا بر اساس ماده ( در تحقق جنایت نسل
این افراد به یک  است یکافزدایی یک نفر یا بیشتر باشد،  کند که تعداد قربانیان نسل تفاوتی نمی«

قصد نابودي کلی یا جزئی گروه گروه ملی، قومی، نژادي یا مذهبی خاص تعلق داشته و مرتکب، 
). 137- 139: 1383(کریانگ ساك، » ها داشته باشد مورد نظر را به دلیل برخورداري از این ویژگی

کنند. دولت این  عام و به زنان و دختران تعرض می هاي افراطی در حایل مردان مسلمان را قتل بودایی
شور نیستند و در عمل فضا را براي کشور نیز اع�م کرده است که مسلمانان، شهروند این ک

  ).www.armageddon.irطلبان فراهم کرده است ( خشونت

  کشی . بررسی و احراز شرایط و عناصر جرم نسل5
شدن به اینکه  کشی در مقدمه بیان شد. براي احراز وقوع این جرم در میانمار و قائل عناصر جرم نسل

کنند، باید وقایع را با عناصر جرم  م پیروي میداده از ساختار و عناصر این جر هاي رخ کشتار
  پردازیم. هاي موجود به بررسی این امر می کشی تطبیق داد. در اینجا با توجه به گزارش نسل

  شدن مسلمانان اراکان . کشته5- 1
) است. با توجه به 1948) کنوانسیون منع ژنوساید (2کشتار مسلمانان روهینگیا، مصداق بند (الف) ماده (

نظر از تعداد  زدایی صرف اف مقرر در گفتار پیشین، در این موضوع، عنصر مادي جنایت نسلاوص
بان حقوق بشر که نهادي غیردولتی به شمار  شدگان، محقق شده است. ضمن آنکه سازمان دیده کشته
یش از هاي اخیر ب دولت میانمار ابتدا اع�م کرد در حمله«اکتبر خود آورده است:  27رود، در گزارش  می



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۱۳۰

 

 1397بهار و تابستان ، چهاردهم، شماره دوره هفتم

نفر کاهش داد. این در حالی  64اند اما بعدتر این تعداد را به  نفر نیز کشته شده 112خانه سوزانده و  2800
شدگان چندین برابر این میزان است و دولت  هاي شاهدان این حوادث، آمار کشته است که بر اساس گفته

  ).www.hrw.org( دادنِ تلفات داشته است برمه، پیش از این نیز سعی در کمتر جلوه

  شدگان به گروه قومی و مذهبی خاص . تعلق کشته5- 2
ها ریشۀ قومیتی ـ مذهبی داشته و دو  هاي بروز بحران مطرح شد، درگیري با توجه به آنچه در زمینه

رو  اند؛ ازاین هاي اراکان به اعمال خشونت علیه هم پرداخته گروه مسلمانان روهینگیا در مقابل بودایی
بان  اي که در گزارش دیده مسلمانان روهینگیا را گروه هدف محسوب کرد؛ ضمن اینکه منطقهتوان  می

اي نابود و تخریب شده و مورد حمله قرار گرفته بود، در شهر  حقوق بشر بر اساس تصاویر ماهواره
اي است که  بان حقوق بشر، ناحیه کیائوکپیو در ایالت راخین قرار دارد که بر اساس گزارش دیده

  ).www.hrw.orgبیشتر مسلمانان روهینگیایی در آن سکونت دارند (
دهد که یکی از چهار گروه  این مطلب، تعلق گروه هدف را به گروه مذهبی و قومی خاصی نشان می

دهد  مورد حمایت در اساسنامه رم است؛ ضمن اینکه موارد دیگري نیز وجود دارد که نشان می
مسلمانان ازي علیه این گروه، از سوي مردم و دولت وجود داشته است. س آمیز و بدنام هاي تبعیض سیاست

ها را  اند ولی ساکنان راخین و دیگر مناطق میانمار، آن ها در ایالت راخین زندگی کرده روهینگیا نسل
شان  ي از حقوق اند و شایستۀ همدردي یا برخوردار دانند که از بنگ�دش آمده مهاجران غیرقانونی می

کردن  دانند و براي تحقیر را عبارتی ساختگی می» روهینگیا«هاي ساکن راخین، عبارت  بودایی نیستند.
بان  بر اساس گزارش دیدهمند. همچنین  نا یا مردمی از جنوب آسیا می» کا�ر«یا » بنگال«مسلمانان آنان را 

دهد و  حق شهروندي نمی ها داند و به آن اي نمی حقوق بشر، دولت میانمار مردم قبیله روهینجا را برمه
ها حاکی  ). همۀ اینwww.hrw.orgها داشته باشد ( داند که هرگونه رفتاري با آن رو خود را محق می ازاین

  از آن است که خشونت علیه گروه قومی مذهبی خاصی اعمال شده است.

  . وجود قصد خاص با توجه به قرائن و شواهد موجود5- 3
اي از نابودي  به دنبال انتشار تصاویر ماهواره 2012د در اکتبر بان حقوق بشر در گزارش خو دیده

، وضعیت مسلمانان این منطقه را »راخین«در ایالت » کیائوکپیو«نشین شهر  کامل منطقه مسلمان
هاي میان مسلمانان  کننده ارزیابی کرد. بنا بر اع�م این نهاد، طی چند روز و در جریان درگیري  نگران
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ساختمان و خانه قایقی با خاك یکسان شده و بسیاري از مسلمانان  811هر کیائوکپیو، و بوداییان در ش
اند. بر اساس این مستندات، در  در مرکز ایالت راخین شده» سیتو«مجبور به فرار به سمت شهر 

نشین اراکان نابود شده است. کارشناسان  هکتار از منطقه مسلمان 35اکتبر،  25روزهاي منتهی به 
کند، زیرا  شدگان را مشخص نمی ان حقوق بشر معتقدند این تصاویر آمار دقیقی از میزان کشتهب دیده

اند و مشخص نیست چه  هاي خود به دریا پناه برده شده با قایق شمار زیادي از آوارگان مناطق تخریب
  ).www.hrw.orgسرنوشتی در انتظار آنان باشد (

نشناختن حق شهروندي براي مسلمانان روهینگیا و  یترسم بر به از سوي دیگر، اع�م دولت مبنی
شان که بدان اشاره  مبارزۀ راهبان بودایی و رهبران محلی ارکان براي حذف مسلمانان ـ بنا بر اظهارات

بردن و حذف این گروه خاص در پسِ این  بین نیت خاص در از شد ـ همه حاکی از وجود سوء
که در پروندۀ کریستیچ در دادگاه  چنان). Associated Press, 12 December 2016(هاست  کشتار
منزلۀ اخراج سیستماتیک بیان شده بود که  ها به زدن خانه المللی کیفري براي یوگس�وي نیز آتش بین
). البته باید Krstic Trial Judgment, 2001دهندۀ قصد خاص براي نابودي گروه خاصی است ( نشان

تري  آوري مدارك و شواهد و بررسی دقیق شک نیازمند جمع اص، بینیت خ گفت اثبات وجود این سوء
  پذیر نخواهد بود. هاي تحقیقات و کشف و شهادت شاهدان امکان است که جز با تشکیل گروه

  هاي مشابه . چهارچوب الگوي آشکار رفتار5- 4
وج اول، موجب ها در پایتخت اراکان در میانمار، در دو مرحله ادامه یافت. م ها و ناآرامی درگیري
خانمانی تعداد زیادي از مسلمانان روهینگیایی شد و پس از گذشت کمتر از سه ماه از  شدن و بی کشته

ها و تخریب و  ها دوباره به منطقه بازگشت. ادامۀ کشتار ها و ناآرامی آرامش نسبیِ برقرارشده، خشونت
کنند؛ ضمن  ي مشابه را تأیید می تاردار، وجود الگوهاي رف ها در یک طیف زمانی ادامه سوزاندن خانه
ها براي اعمال خشونت از سوي بوداییان و  ها گسترده بوده و با توجه به تحریک اینکه این حمله

  دادن است. همچنین حمایت نیروهاي نظامی و دولت، حذف سیستماتیک مسلمانان در حال رخ
یانمار را به دلیل سکوت و حتی توان دولت م الملل کیفري می از سوي دیگر، بر اساس حقوق بین

گونه که  در برخی موارد همکاري با بوداییان در جنایت علیه مسلمانان، مسئول دانست، زیرا همان
شود، ترك فعل نیز به تحقق  زدایی می گفته موجب تحقق جنایت نسل هاي پیش انجام فعل با ویژگی



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۱۳۲

 

 1397بهار و تابستان ، چهاردهم، شماره دوره هفتم

تواند هم از طریق فعل  زدایی می ري، نسلالملل کیف انجامد. بر اساس قواعد حقوق بین این جنایت می
نکردن دولت از  ). حمایت137- 139: 1383و هم از طریق ترك فعل صورت پذیرد (کریانگ ساك، 

شهروندان خود و حتی همراهی با بوداییان در انجام این جنایت، مصداق بارز ترك فعل در تعریف 
سمی اع�م کرده است که جمعیت طور ر به سین  تینوقت میانمار  جمهور رئیسیادشده است. 

هاي آوارگان  داند که یا باید در اردوگاه هشتصد هزار نفري مسلمانان روهینگیا را قومیتی خارجی می
  متمرکز شوند و یا اخراج شوند.
شده، فرضیۀ مورد نظر این مقاله که کشتار مسلمانان روهینگیا مصداق  با توجه به توضیحات داده

توجه در این بحث،  رسد، اما نکتۀ قابل الملل کیفري است، به اثبات می وق بینزدایی در حق بارز نسل
  الملل است. شناسایی وضعیت حقوقی میانمار با توجه به موازین حقوق بین

نکتۀ نخست اینکه گرچه میانمار به کنوانسیون منع ژنوساید پیوسته اما آن را با حق شرط در مورد 
اشخاص متهم به ارتکاب ژنوساید یا یکی از دیگر «دارد:  م بیان میماده ششم پذیرفته است. ماده شش

هاي صالح کشوري که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به  اعمال مشروحه در ماده سوم، به دادگاه
از ». هاي متعاهد ص�حیت آن را شناخته باشند، جلب خواهند شد المللی که طرف دادگاه کیفري بین

المللی نیز اصو�ً منوط به آن است که مسئله مربوط به  ت دادگاه کیفري بینسوي دیگر، اعمال ص�حی
عضو یا تصمیم  سرزمین یا اتباع دول عضو باشد (مگر موارد خاص مانند اع�میه موردي کشور غیر

هاي عضو اساسنامه رم نیست و از این جهت  که دولت میانمار از دولت شوراي امنیت)، درحالی
  المللی ص�حیت مداخله در جنایات میانمار را ندارد. دادگاه کیفري بین

المللی حقوق بشر نیست، ولی با توجه به اهمیت  گرچه میانمار از امضاکنندگانِ معاهدۀ بین
موازین این معاهده، واقعیت این است که کشوري هم که عضو معاهده نباشد، رها و دور از تعهدات 

ع�وه،  آور است. به رو براي تمام کشورها الزام و ازاین آن در احترام به حقوق بنیادین بشر نیست
میانمار از امضاکنندگان کنوانسیون درباره حقوق کودکان، کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، 
کنوانسیون منع ژنوساید، کنوانسیون ژنو و کنوانسیون منع کار اجباري نیز هست که بر اساس موازین 

 Tenالمللی درخواست کرد ( وان الزام این دولت را به رعایت موازین مقرر بینت ها می این کنوانسیون

Veen, 2011: 13-14.(  
  



  ۱۳۳  الملل / مهدي داودي، مهرنوش ابوذري کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین نسل

 

 الملل و حقوق بین کشی در میانمار از منظر حقوق بشر نسل

  گیري نتیجه
بان حقوق  هاي سازمان دیده ها و با توجه به گزارش در این مقاله ت�ش شد، با بیان پیشینۀ اخت�ف

داده با عناصر این  د و وقایع رخزدایی در میانمار پرداخته شو بشر، به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل
جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. این نکته را باید پذیرفت که با توجه به اهداف و اصول 

هایی  بندي الملل دارد و با شرایط و حقوق داخلی متفاوت بوده و فاقد مرز اي که حقوق بین و رویه
این عناصر اختصاصی با توجه به اوضاع و  است که جرایم در حقوق داخلی دارند، تفسیر موسع

پذیر است. حتی اگر قائل به تطبیق کامل و جامع این عناصر با وقایع  آمده امکان احوال و شرایط پیش
کشی در این کشور قوي است و  داده نباشیم، آنچه مهم است این نکته است که ظن وقوع نسل رخ

المللی از سوي سازمان ملل، شوراي امنیت یا  توجه و بررسی و ارجاع آن به دادگاه کیفري بین
زدایی و برقراري  طلبد و احراز این جرم و تطبیق وقایع با عناصر جرم نسل دادستان این دادگاه را می

هاي  ها و کشتار تواند بحران ماندن مجرمان می کیفر عدالت را باید به قضات دیوان سپرد. سکوت و بی
  مشابهی را در آینده سبب شود.

جمعی هم  شد فرض کنیم کشتار به او گفته می لمکینکشی و اصرارهاي  ر زمان طرح واژه نسلد
هاي آینده  تواند جلوي هیتلرها و استالین اي کاغذ می اش چیست؟ آیا تکه عنوان جرم ثبت شد، فایده به

نون را باید به تنها انسان است که قانون دارد. قا«داد:  را بگیرد؟ او که به هدفش ایمان داشت پاسخ می
وي انتظار نداشت با تهیه فهرست جرایم و ». وجود آورد. این ماییم که باید آن قانون را به وجود آوریم

گیري کرد، اما معتقد بود اگر قانون جاي خود را بیابد، دیر یا زود  شان جلو ها بتوان از وقوع تصویب آن
تنها  کرد زمان �زم است تا رهبران جهان نه ل می). او استد�77: 1385تأثیرش را خواهد گذاشت (پاور، 
کشی نیز پی ببرند. کنوانسیون ابتدا کمک  بودن مجازات عام�ن نسل مند به ارزش اخ�قی بلکه به سود

هاي داخلی با اع�م  گاه دادگاه شده را محکوم کند، آن کرد تا محکمۀ افکار عمومی، جنایات انجام می
دادند و  از میان خودشان بودند، کار را ادامه می ازقضاکشی که  جراي نسلجرم علیه افراد مظنون به ا

المللی، مجرمانِ تقصیرکار را مجازات  شد تا در یک نهاد جزایی بین ها بعد، جهان آماده می سرانجام سال
  هاي آینده جلوگیري کند. کشی و سلب ص�حیت کرده و از نسل

گیري از وقوع جرایم مبت�به یک جامعه، باید آن در بحث پیشگیري باید توجه داشت براي جلو
گیري آن توجه داشت تا بتوان از وقوع آن پیشگیري  هاي شکل جرم را شناخت و به عوامل و زمینه
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هاي آن توجه کرد، مانند اینکه تعداد قربانیان بسیار  کرد. در پیشگیري از ژنوساید نیز باید به ویژگی
آنچه  یزهر چها یا تشکی�ت قدرتمند هستند، اما بیش از  دولت است و مسئول ارتکاب آن معمو�ً

هایی  جمعی است. چنین ایدئولوژي کشی است، ایدئولوژي مربوط به کشتار ضرورت یک نسل
سازند. براي درك این امر باید فهمید چرا  پذیر می ژنوساید را امري طبیعی، ضروري، عق�نی یا توجیه

  آورند؟ دانند و قربانیان را بخشی از مشکل به حساب می میبرخی ژنوساید را راهی عق�نی 
ایدئولوژي مربوط به مرتکبان ژنوساید ممکن است قربانی را از نژاد انسانی مستثنی بدانند و 

رسد براي  رو به نظر می تر از انسان و ناشایست براي زندگی دانسته شود؛ ازاین موجودي پایین
نکردن چنین مطلبی، ضرورت دارد، زیرا  مردم جامعه براي تحملکردن  پیشگیري از این جرم، آماده

زده نباشد و از نظر روانی  اي خشونت عام�ن اجرا درنهایت از میان مردم هستند؛ به عبارتی اگر جامعه
آمادۀ ارتکاب چنین جنایاتی نباشد یا حس نفرت نسبت به گروهی در آنان نهادینه نشده باشد یا 

ها شکل نگرفته باشد، استفاده از آنان در  نسبت به گروهی در جامعه در آن جویانه تمای�ت برتري
تنها به  شود، نه رو دولتی که مرتکب ژنوساید می ارتکاب این جنایات ممکن نخواهد بود؛ ازاین

پیشگیري از این جرم تمایل ندارد بلکه براي مهیاکردنِ مردم براي قبول و اجراي نظر خود ت�ش 
سازد؛ امري که در این روزها  کردن حقانیت عملش آماده می ن جامعه را براي باورخواهد کرد و ذه

شود. نیروهاي نظامی خودي یا بیگانه قاتل نیستند بلکه خود مردم و  در مورد جنایات میانمار دیده می
شاید همان دوستان و همسایگان دیروز بودند که امروز با نفرت به تماشاي ریختن خون مسلمانان 

اندیش است که در  نشینند؛ بنابراین مهم ایجاد باور و اعتقاد نادرست در میان مردم ساده رشان میکشو
  انجامد. عمل به شکنجه و کشتار می

رسد در قبال آن  گیرد که به نظر می ها علیه مسلمانان میانمار در حالی صورت می این جنایت
ن مورد نیاز است. از جمله اقداماتی که المللی از سوي مسلمانان جها خیزشی عمومی و خواست بین

  پیشنهاد است، عبارتند از: در این زمینه قابل
  ویژه مسلمانان منطقه اراکان؛ اي براي مسئله مسلمانان میانمار و به حلی ریشه . ایجاد راه1
یاب به منظور کشف حقایق و آغاز  المللی و تشکیل کمیتۀ حقیقت . اعزام ناظران مستقل بین2

یافته علیه بشریت در این منطقه و  ویژه مسلمان براي شکایت از جنایات سازمان دانان به حقوقفعالیت 
  گرفته و محاکمۀ عام�ن؛ انجام تحقیقات سالم دربارۀ جنایات صورت
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ها به دور  . تشکیل کمیتۀ حل اخت�ف متشکل از رهبران اس�م و بودا براي رسیدگی به اخت�ف3
  گرفتن مصالح جامعۀ میانمار؛ نظر یاسی و با درهاي س ها و روند از بازي

شده و مساجد و  هاي تخریب . جبران خسارات وارده به مسلمانان و بازسازي روستاها و خانه4
  اند؛ مدارسی که به آتش کشیده شده

ها، توقف بازداشت و غارت اموال  حرمت . حمایت از زنان در برابر تجاوزهاي جنسی و هتک5
  زندانیان و برداشتن حصار از روستاها؛مسلمانان، آزادي 

  ها و نیروهاي امنیتی؛ هاي سرکوبگرانۀ مشابه از سوي بودایی دادن و توقف حمله . اقدام در جهت پایان6
المللی با گردآوري مستندات تصویري دربارۀ کشتارهاي  هاي بین رسانی به جهانیان و سازمان . اط�ع7
لیه مسلمانان تا در سایۀ سانسور خبري و از دید جهانیان مخفی کشی ع گرفته و نسل جمعیِ صورت دسته

  ها جلب شود؛ تر با این جنایت نماند و توجه حداکثري جهانیان براي مطالبۀ برخورد هرچه سریع
بر شناسایی اقوام  . در انتها سازمان ملل با اجبار دولت میانمار به تصویب قانونی در مجلس مبنی8

دان این کشور، تا حد زیادي به تبعیض نسبت به مسلمانان پایان خواهد داد عنوان شهرون مسلمان به
)Milbrandt, 2001: 65.(  
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