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حقوق بشر و مواجهه با نسل کشی
نسیم

خداخواه1

چکیده

نسل کشی یک جنایت بین المللی است که به موجب "کنوانسیون منع نسل کشی" به عنروان یرک
جنایت بین المللی شناخته شده است و بنابر حقوق بین الملل عرفی ،منع آن به عنروان یرک قاعرده
بین المللی پذیرفته شده است .این جنایت ،از جنایات تکان دهنده بین المللی است کره عملری ضرد
حقوق بشر می باشد و اساسی ترین حقوق بشری یعنی حق حیات را نقض می کند .البته برا عنایرت
به این که نسل کشی جنایتی است که به منظور نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی ،قومی،
نژادی یا مذهبی می باشد ،آن را نه فقط جنایتی علیه حق حیات ،بلکه می بایست به عنوان جنرایتی
علیه دیگر حقوق بشر تلقی نمود .ماهیت ضد انسانی نسل کشی ،آن را عملی ضد حقروق بشرر قررار
داده است که ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده آمره از منظر حقوق بین الملل به منظرور حمایرت از
تمامی حقوق انسان به ویژه حق حیات به صورت مستقیم و تضمین صلح و امنیت جهانی می باشرد.
به من ظور رابطه بررسی نسل کشی و حقوق بشر و نحوه مواجهه حقوق بشر برا ایرن جنایرات در ایرن
مقاله ابتدا به بررسی کلیات و مفاهیم مربود به نسل کشی مری پرردازیم و در ادامره نحروه مواجهره
حقوق بشر با این پدیده و این که چه مواردی از حقوق بشر را نقض می کند ،بیان خواهد شد.
کلید واژه  :حقوق بشر ،نسل کشی ،جنایات ،بین الملل

 .۱پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،وکیل پایه یک دادگستری n_khodakhah@yahoo.com

 ■96حقوق بشر و مواجهه با نسل کشی
مقدمه
نسل کشی جرمی قدیمی و مقهومی جدید است .در اصل نسل کشی رفترار گروهری خراص برر ضرد
گروهی دیگر است .در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صرورت گرفتره اسرت.
دیپلماسی چند جانبه بعنوان مرجعی تحصصی در مورد رسریدگی بره موضروع نسرل کشری جامعره
جهانی است .نسل کشی یک جنایت بین المللی است که به موجب (کنوانسیون منع نسل کشی ) به
عنوان یک جنایت بین المللی شناخته شده است و بنابر حقوق بین الملل عرفی ،منع آن بره عنروان
یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است(.دیوان بین المللی دادگسرتری  )51 ، 1392،یکری از
برجسته ترین نسل کشی ها در میانمار اتفاق افتاده است که یکی از اقدامات حقوقی که می توانرد از
سوی دولت ایران در راستای بین المللی ساختن ابعاد جنایات در حال وقوع در میانمار انجرام شرود،
شکایت بردن به دیوان ب ین المللی دادگستری از دولت میانمار به دلیل نقض کنوانسیون پیشگیری و
مجازات مجرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) است .به رغم تالش هرای ملرل متحرد پرس از جنرگ
جهانی دوم به منظور رهایی بشر از بالی جنگ و مشکالت آن ،همچنان جنگ با زندگی بشرر همرراه
بوده است .پس از جنگ جهانی ،تاکنون بیش از یکصد جنگ چره برین المللری چره داخلری ،تلفرات
انسانی و مادی و از همه مهم تر صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است .نسل کشی از جنایات
تکان دهنده بین المللی است که عملی ضد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اسرت و اساسری تررین
حقوق بشری یعنی حق حیات را نقض می کند.
بخش اول :نسل کشی
تعریف یکسانی در اسناد بین المللی دیده می شود بدین شرح است (( :منظور از نسل کشی هر یرک
از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از گرروه ملری ،قرومی ،نرژادی یرا
مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد :الف :قتل اعضای یک گروه
ب :ایراد صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی و روحی یک گروه.
ج :قراردادن عمدی یک گروه در معرج شرایط زندگی نامناسب که به زوال قواتی جسرمی تمرام یرا
بخشی از آن گروه منتهی شود.
د :تحمیل اقدام هایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه.
ه :انتقال اجباری کودکان از گروهری بره گرروه دیگرر شرناخت دقیرق مفهروم نسرل کشری مسرتلزم
توضیحاتی در عنصر مادی ،معنوی و هویت قربانی آن جنایت است.
تعریف نسل کشی شامل گروه های سیاسی نمی شود و عدم ذکر این مبنا دارای جنبه عمومی است؛
زیرا بنا به تعریف کنوانسیون مذکور ،نسل کشی عبارت است از نابودی فیزیکی جمعیتی که افراد آن
عمدتا به نحو غیرارادی و غالبا از طریق تولد به آن تعلق دارند .بدیهی اسرت کره در مرورد جمعیرت
های مذهبی ،تعلق می تواند ارادی و داوطلبانه باشد .همچنین در این کنوانسریون،گروه هرای تحرت
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حمایت تعریف نشده اند و ضابطه خاصی برای تعریف گروه های ملی ،نرژادی و مرذهبی ارائره نشرده
است (کاسسه  ، 1388،ص)116
برخی دانشمندان کوشش نموده اند تا دامنه تعریف ژنوسید را فراتر از آنچه کره در کنوانسریون ژنرو
آمده افزایش دهند.در سال  1946در نشست عمومی سرازمان ملرل مسراله ژنوسرید را مرورد بحرث
کنوانسیون قرار داد ( .قطعنامه ( 96 )1مورخه  11دسامبر  ،) 1946با تاکید بر این کره ژنوسرید بره
موجب حقوق بین الملل جرمی است که دنیای متمدن آن را محکوم می کند از شرورای اقتصرادی و
اجتماعی ملل متحد خواست که مطالعات الزم را برای تهیه طرح قرارداد مربرود بره ژنوسرید را برر
عهده بگیرد .شورای مزبور در چهارمین جلسه خود به موجب قطعنامه شرماره ( ،47 )4قرراردادی را
مشتمل بر یک مقدمه و  24ماده تهیه نمود .در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا ،به جرایم
علیه بشری و نیز جرم نسل کشی اشاره شده است و عبرارت کنوانسریون منرع نسرل کشری در ایرن
زمینه مورد استفاده قرار گرفته است (jonson ,1996, p.221) .قربانی نسل کشی در حقیقت یرک
انسان به تنهایی نیست ،بلکه یک گروه انسانی را شامل می شود .در نسل کشی به عنوان نراگوارترین
و دردناکترین شکل جنایت علیه بشریت ،برخالف سرایر جنایرات علیره بشرریت ،اثبرات قصرد ویرژه
نابودسازی کلی یا جزیی یک گروه ملی ،قومی ،نژادی و مذهبی ضرروری مری باشرد و آن را از سرایر
اشکال جنایت علیه بشریت به عنوان یک جرم مستقل تفکیک می نماید .فاجعه بارتر از نسرل کشری
در میانمار سکوت مدعیان حقوق بشر است .خبر جانسوز کشتار وحشیانه مسلمانان مظلروم میانمرار
توسط دولت حاکم این کشور احساسات صدها میلیون مسلمان و آزادگان جهان را جریحه دار کررد.
قطعا این نسل کشی و جنایات وحشیانه مسلمانان بی دفاع و مظلوم میانمار موجب بی آبرویی بریش
از پیش سازمان ها و دولت هایی است که در جهت حفظ منافع خرود از حقروق انسران هرا زده و در
پنهان کوچکترین ارزش ها برای جان انسان ها در جهرت اهرداف شروم و پلیرد خرود قائرل نیسرتند
(http://fna.ir/awozjk) .
بند اول  :شیوه های نسل کشی
قتل اعضای گروه :سلب حیات از اعضای یک گروه انسانی ،شدیدترین مصداق کشرتار جمعری اسرت؛
زیرا تمامی حقوق انسان با سلب حیات او از بین می رود .چون در تعریف نسل کشی « قصد نرابودی
گروه» به کار رفته و انگیزه برتری طلبی های قومی ،نژادی ،ملی یا مرذهبی نقرش بسریار مهمری در
ارتکاب این جنایت دارد؛ بنابراین قتل غیرعمد را نمی توان مصداق این جنایرت تلقری کررد .اگرچره
ممکن است از تعریفی که در اسناد شده چنین استنباد شود که برای تحقرق جنایرت نسرل کشری،
کشتن یک نفر کافی است ،اما با توجه به منطق جرم انگاری،کشتار جمعی و عنصر روانی الزم بررای
آن ،می توان دریافت که اگر داشتن یک نفر یا تعدادی کم از اعضای یک گروه را نتوان بخشی از یک
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سطح سازمان یافته برای انهدام تمام یا بخشی از آن گروه قلمرداد کررد ،اتهرام نسرل کشری منتفری
خواهد بود .
ایراد صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه :مفهوم صدمه شدید تا حدودی اختالف برانگیز به
نظر می رسد.گفته شده است که « منظور از صدمه شدید به تمامیت جسمانی هرگونه عملری نظیرر
تجاوز به عنف ،قطع عضو ،شکنجه و آزمایش های زیست شناختی است که وجرود جسرمانی فررد را
عمیقا جریحه دار کند» صدمه شدید روانی ممکن است با به کارگیری مواد مخدر یرا روانگرردان بره
طوری که قوا و استعدادهای روانی اعضای گروه را تحلیل برد و به سرقود یرا تنرزل اخالقری آن هرا
بینجامد ،وارد شود..
قراردادن عمدی گروه در معرج شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یرا بخشری از
گروه شود :شرایط زیستی نامناسب،کلی اسرت و مصرادیق متعرددی مثرل اخرراج از محرل زنردگی،
نگهداری در کمپ های دسته جمعی آوارگان ،بمباران شهرها یا مناطق امن و حفاظت شده ،تبعیرد،
نرسانیدن غذا ،محروم کردن از خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری و دیگر شرایط سخت معیشتی را
شامل می شود.
تحلیل اقدام هایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه :جلوگیری از زاد و ولد یکی دیگر از مصرادیق
مرگ تدریجی است که با روش هایی چون عقیم سازی ،بریدن آلت تناسلی ،کنتررل اجبراری والدت
ها ،جداسازی زنان و مردان ،ممنوعیت ازدواج و اجبار به سقط جنرین و حمرل ممکرن اسرت دنبرال
شود .در جوامع پدرساالر که اعضای گروه به وسیله هویت پدرانشان شرناخته مری شروند ،تجراوز بره
عنف می تواند یکی از ریشه های جلوگیری از زاد و ولد در داخل گروه تلقی شود .زیرا طفلری کره از
این راه متولد می شود به گروه مادر تعلق نخواهد داشت .این شیوه کره یکری از شریوه هرای کشرتار
بیولوژیکی است ،جنبه تحمیلی دارد و شامل اقدام هایی که دولت ها به منظور جلوگیری از افرزایش
جمعیت و کنترل ارادی والدت ها ،در قالب یک برنامه عمومی بهداشت اجتماعی انجرام مری دهنرد،
نمی شود( .بیگ زاده ، 1377،ش )22-21
انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر :انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر ،چره
به صورت کوچانیدن و چه به صورت ربودن ،می تواند آثار گوناگونی در گروه به جا بگذارد .دلیلی که
به اعتبار آن انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر از مصادیق کشتار جمعی شناخته شرده،
قرار گرفتن کودکان در معرج شرایط زندگی نامناسبی است که هم حیات و بقرای جسرمی آنران را
تهدید می کند و هم میراث فرهنگی ،زبانی ،مذهبی و هویت اجتماعی آنان را به نابودی تدریجی می
کشاند.
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بند دوم  :وحشتناک ترین نسل کشی ها

 نسل کشی انفال :لیست ورس" می نویسد کردها یک قوم باستانی ایرانی هسرتند کره در چنردینکشور در خاورمیانه پراکنده اند .تخمین زده می شود کمترر از بیسرت درصرد جمعیرت عرراق کررد
هستند و اکثرا در شمال کشور به سر می بردند همیشه با دولرت در تقابرل بروده انرد ،ترنش هرا در
جریان جنگ ایران و عراق اوج گرفت و رژیم صدام حسین آنچه را پیکار انفال نامیرده شرد ،در سرال
 1988آغاز کرد.
رهبری پیکار را علی حسین المجید پسر عموی صدام برعهده داشت که با استفاده از مواد شریمیایی
از جمله گاز خردل ،سارین ،و گاز ضد اعصاب وی اکس ،به "علی شیمیایی" مشهور شد .تخمین زده
می شود بیش از  180هزار کرد کشته شدند .او توسرط ارترش آمریکرا دسرتگیر و بره جررم ارتکراب
جنایات جنگی اعدام شد(.محاسب )20، 1386،
 نسل کشی موریوری :مائوری ها مردم بومی جزایر پلینزی نیوزلند هستند ،که حدود  800سال درمنطقه زندگی می کردند .حدود  500سال پیش ،گروهی از مرائوری هرا بره جزایرر چاترام مهراجرت
کردند و جامعه ای را که بر زندگی صلح جویانه متمرکز بود بنا نهادند و خود را "موریوری" نامیدند.
بقیه ،قبایل جنگجوی مائوری به زودی با آمریکایی ها و اروپایی ها تماس برقرار کردند ،در حالی کره
جلسات اولیه گاهی با خوردن خارجیان پایان می یافت .در آغاز  ،1835مرائوری هرای بسریار مسرلح
وارد جزایر چاتام شدند و به کشتن و خوردن خویشاوندان بی دفاع خود پرداختند .آن هایی که جان
به در بردند ،برده می شدند و ناچار بودند با مائوری ها ازدواج کنند .در کمتر از  30سرال فقرط 101
موریوری باقی ماندند .آخرین نفر با خون خالص موریوری در سال  1935مرد.
 نسل کشی رواندا :مانند مائوری و موریوری ،هوتوها و توتسی ها احتماال اجداد مشرترک دارنرد .درحقیقت بین آن ها تا پیش از ورود امپریالیست های بلژیکی و آلمانی اختالف زیادی وجرود نداشرت.
اروپایی ها دو گروه را اکثر بر زمینه های اقتصادی تقسیم کردند و توتسی ها ثروتمندتر شدند.
توتسی ها سال ها طبقه حاکم در رواندا بودند ،و احکام و مقررات خود را در برخی موارد با خشرونت
علیه مردم هوتو اجرا می کردند .اما در اوایل دهه  1990قیام آغاز شد و هوتی ها در کشرتار جمعری
توتسی ها درگیر شدند .صدها هزار نفر کشته شدند – شیوه ترجیحی اعدام استفاده از قمه بود ،زیررا
مهمات بسیار گران و تهیه آن دشوار بود.
 قحطی سیب زمینی ایرلند :در حالی که بریتانیا نمی تواند مستقیما مسئول بالیی که قحطی سیبزمینی ایرلند موجب شد شناخته شود ،اما مورخان گفته اند قصور بریتانیا از اقدام مناسب می توانرد
به معنای نسل کشی باشد .بین  1846-1852هزاران نفر در اثر بیماری و گرسنگی جان سپردند.
 نسل کشی پیگمی :قبایل پیگمی در آفریقای مرکزی یافت مری شروند .آن هرا کره اکثررا بردوی وجنگل نشین هستند ،در جریان جنگ های داخلی کنگو در منطقه به شدت آسیب دیدند.
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نسل کشی آمریکائیان بومی  «،نسل های به سرقت رفته » ابوریجینال (ساکنان بومی استرالیا )،نسل
کشی ارامنه ،نسل کشی بوسنی و در آخر نسل کشی هولوکاسرت از  10نسرل کشری وحشرتناک در
تاریخ هستند(https://ir.voanews.com ).
بند سوم :مجازات مرتکبان
معروف ترین محاکمات جنایرات جنگری پرس از جنرگ جهرانی دوم ،محاکمره جنایتکراران جنگری
"اصلی" آلمانی است که در نورنبرگ آلمان برگزار شد .مقامرات عرالی رتبره رژیرم نرازی در دادگراه
نظامی بین المللی در نورنبرگ و در حضور قضاتی از بریتانیای کبیر ،فرانسه ،اتحاد جماهیر شوروی و
ایاالت متحده آمریکا محاکمه شدند .دادگاه نظامی بین المللی  22آلمرانی را بره عنروان جنایتکراران
"اصلی" جنگ به اتهام توطئه ،جنایت علیه صلح ،جنایات جنگی و جنایرت علیره بشرریت محاکمره
کرد .اما محاکمه نورنبرگ فقط به پای میز محاکمه کشراندن مقامرات عرالی رتبره نرازی در دولرت،
نیروهای مسلح و اقتصاد نبود .میراث ماندنی این دادگاه ،گردهم آوری سرنجیده یرک سرند علنری از
جنایات وحشتناک ،از جمله جنایات هولوکاست بود که توسط آلمانی ها و همدستان آن ها در طرول
جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست .دادستان های آمریکایی در نورنبرگ به این نتیجره رسریدند کره
بهترین مدرک علیه جنایتکاران جنگی آلمان ،اسناد باقیمانده از خود حکومت نازی آلمان اسرت .آن
هررا مرری خواسررتند جنایتکرراران جنگرری نررازی را براسرراس گفترره هررای خودشرران محکرروم
کنند(http;//www.projetaladin.org).
دکترین مسئولیت حمایت ،که در سال  2005بره تاییرد نشسرت سرران کشرورهای جهران رسرید،
مسئولیت اولیه حفاظت از مردم در برابر چهار جنایت عمده ،شرامل نسرل زدایری ،جنایرات جنگری،
جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی را بر عهده دولرت هرر کشرور مری گرذارد .در عرین حرال ،در
صورت فقدان تمایل یا ثروتمندی آشکار دولت مذکور ،جامعه بین المللی مسئولیت دارد در چارچوب
سازمان ملل متحرد و مطرابق مقرررات منشرور بررای جلروگیری یرا توقیرف جنایرات مرذکور اقردام
کند(.سررلطان زاده  )938 ،1388،در بنررد  138اعالمیرره نهررایی نشسررت سررران در سررال  2005برره
مسئولیت هر دولت در محافظت از افراد کشور خود در برابر نسل زدایری ،پاکسرازی قرومی ،جنایرات
علیه بشریت و لزوم ترغیب و کمک به کشورها از سوی جامعه بین المللی در این خصوص تاکید شد
و در بند  139آن تاکید کرد اگر مقامات ملی قادر نباشند به طور آشکار از مردم خود در برابرر نسرل
زدایی حمایت کنند جامعه بین المللی آماده است از طریق شورای امنیت اقدامات دسته جمعی موثر
و به موقع انجام دهد .با توجه به این که مسلمانان میانمار چندین دهره اسرت کره در معررج انرواع
جنایات بین المللی از جمله نسل زدایی قرار گرفته اند و جامعه بین المللی کره در راس آن سرازمان
ملل متحد قرار دارد .تاکنون اقدامی در جهت مجازات عامالن این جنایات و پیشگیری از وقوع مجدد
آن ها انجام نداده است ،لذا شایسته است مفهوم دکترین مسئولیت حمایت را تبیین کنیم و به تبرع
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آن به این سوال که آیا جامعه بین المللی برای حمایت از مسلمانان میانمار می تواند به این دکتررین
استناد کند یا خیر پاسخ داده می شود .باید گفت ،دکترین مسئولیت حمایت در خصوص مسلمانان
میانمار در صورتی اعمال می شود که اوال حداقل یکی از جنایات علیره بشرریت چرون نسرل زدایری،
پاکسازی قومی و جنایات جنگی علیه آنان اعمال شود و ثانیا دولت میانمار آشرکارا بررای حمایرت از
آن ها کوتاهی کند .دولت میانمار می تواند به دلیل اعمال نسل زدایی که از سوی نیروهرای امنیتری
کشور علیه مسلمانان روهینگیا اعمال شده است مسئول شناخته شود ،زیرا مطابق کنوانسیون نسرل
زدایی دولت ها برای اعمال نسل زدایی نهادهای دولتی مسئولیت دارنرد .طبرق حقروق برین الملرل،
دولت میانمار وظیفه جلوگیری از وقوع نسل زدایی در قلمرو تحت حاکمیت خود را دارد .واقعیت آن
است که مجمع عمومی ،همگام با سکوت بین الملل در قبال قضیه میانمار ،نمی خواست در خصوص
ارتکاب جنایات علیه بشریت یا نسل زدایی و پاکسازی قومی در ایالت را قضاوت کند و شاید امیردوار
بود که دولت میانمار مسئولیت اولیه حمایت از اتباع خود را اجرا خواهرد کررد .جامعره برین المللری
بایستی با استناد به دکترین مسئولیت حمایت ،برای اقدام جمعی بره منظرور حمایرت از مسرلمانان
میانمار ،مطابق منشور سازمان ملل متحد ،آماده شود(zawacki,2013: 23) .
بخش دوم :نسل کشی و حقوق بشر
ماده  1کنوانسیون منع نسل کشی  ، 1948نسل کشی را چه در زمان صرلح و چره در زمران جنرگ
ممنوع داشته و ارتکاب آن را به عنوان یک جنایرت برین المللری پذیرفتره اسرت« .حقروق بشرر» .از
شهروندان در برابر مقام های دولتی خودشان حمایرت مری کنرد و «حقروق مخاصرمات مسرلحانه»،
افرادی را که در حیطه قدرت ثالثی قرار گرفته اند مرورد حمایرت قررار مری دهرد .ایرن دو رشرته از
حقوق ،با نحوه اعمال قدرت از سوی افرادی که در موضع قدرت قرار دارند و رفتار انسرانی برا مرردم،
مرتبط می باشند (.اردبیلی  ) 66، 1386،برای اثبات این که نسل کشی به عنوان جنایتی علیه حقوق
بشر محسوب می شود بایست جایگاه منع آن در اسناد حقوق بشری و حق های بشری مرورد توجره
قرار گیرد .بنیادی ترین حقوق بشری که مبنای تمامی حقوق بشری است و سایر حقوق بشرر بره آن
مبتنی است و در صورتی که آن نباشد سایر حقوق بشری منتفی خواهد بود ،حق حیات اسرت .ایرن
حق ،منشا و خاستگاه سایر ارزش ها است ،به طوری که تا انسان زنده است آزادی مالکیت به امرر او
خواهد بود.
در ماده  6میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،به عنوان یک سرند الرزام آور برین المللری ،حرق حیرات ،از
حقوق ذاتی انسان برشمرده شده و اعالم گردیده است که هیچ کس را نمی توان خودسرانه از محرور
زندگی ،محروم کرد .در بندهای 2و 3میثاق مذکور نیز تاکید شده است که دولت ها می بایست مفاد
کنوانسیون منع نسل کشی را رعایت کنند و انحراف از آن را مجاز ندانسته اسرت .نسرل کشری یرک
جنایت علیه حقوق بشر که نه بلکه خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی تری حقوق بشری یعنی حرق
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حیات است .به موجب اصل عدم تبعیض ،دولت ها مکلفند از حق حیات تمام شهروندان بره صرورت
برابر و بدون کوچکترین تبعیضی از حیث نژاد ،رنگ ،تابعیت ،مرذهب ،جنسریت و یرا سرایر تعلقرات
عرفی افراد ،پاسداری و حمایت کنند .هرگونه تبعریض و نرابرابری میران شرهروندان در پاسرداری از
حیات آن ها ،نقض بنیادین حیات به شمار می رود (nowak,1993,yo,b6).
نسل کشی ،جنایتی علیه آزادی های مذهبی نیز محسوب می گردد .لرذا در صرورت ارتکراب افعرال
مذکور در ماده  2کنوانسیون منع نسل کشی؛ علیه یک گروه مذهبی ،به حق بر آزادی مذهب خدشه
وارد شده است.
نسل کشی را صرفا نباید جنایتی علیه حقروق بشرری چرون حرق حیرات ،آزادی مرذهب و سرالمت
دانست ،بلکه وقوع آن اقدامی علیه حقوق بشری فردی و جمعی می باشد و بایرد آن را یرک جنایرت
علیه تمامی نسل های حقوق دانست .نسل کشی ،هنگامی که در هر مقطع از تاریخ بشرری در نقطره
ای از جهان رخ داده است صرفا جنایت علیه حیات نبوده است ،بلکه یک عمل ضرد صرلح نیرز بروده
است و (حق بر صلح ) را که از حقوق بشری جمعی می باشد ،بره طرور مسرتقیم نقرض مری کنرد و
امنیت جامعه بین المللی را با خدشه مواجه می سازد.رابه نسل کشی چره در زمران صرلح و چره در
زمان جنگ ،اگرچه نسل کشی مغایر با حقوق بشر تلقی می گردد  ،اما هرگراه ارتکراب نسرل کشری
(مطابق با تعریف ماده 2کنوانسیون منع نسل کشی ) منجر به نقض قواعد بشر دوستانه گردد  ،نسرل
کشی را می توان به عنوان جنایتی علیه حقوق بشر دوستانه مورد تعقیرب قررار داد .در میثراق برین
المللی حقوق مدنی و سیاسی سال  1966و در بنرد 2ومراده  ،4مجموعره ای از قواعرد را بره عنروان
حقوق غیرقابل انحراف و غیرقابل نقض نام برده است که عبرارت اسرت از  :حرق حیرات ،ممنوعیرت
شکنجه ،ممنوعیت بردگی و بندگی ،منع بازداشت به لحاظ تعهد حقروقی ،عطرف بمرا سربق نشردن
قانون را در امور کیفری ،داشتن شخصیت حقوقی و حق آزادی عقیده و مرذهب ،لحراظ شرده اسرت
(.ذاکریان (ب) ،حقوق بشر در هزاره جدید ) به عبارت دیگر در بند ماده  4میثاق بین المللی حقروق
مدنی و سیاسی مواد  6و  ،7بند  1و 2مراده  ،8مرواد  11،15،16،18از جملره غیرقابرل انحرراف یرا
همان قواعد بنیادین حقوق بشر در هر وضعیتی اعم از خطر عمومی ،تهدید نسبت بره ملرت ،فرورس
ماژور ،انقالب ،شورش و جنگ بر شمرده است .به همین علرت کره جامعره جهرانی آن را بره عنروان
تعهدات کلی جامعه بین المللی در برابر قواعد بنیادین حقوق بشرند ،به شدت عکس العمل و واکنش
نشان خواهد داد همانند تروریسم ،آپارتاید ،کشتار دسته جمعی ،برده داری ،جنایرات علیره بشرریت،
مسئولیت افراد و دولت ها .....،عنوان شده است .این اصول اصولی هستند که مسرتقل از اراده دولرت
می باشد و چون عمیقا در وجدان بشریت ریشه دارند ،نمی توان آن را نادیده گرفت یا تغییر داد .این
اصول تحت عنوان قواعد آمره حقوق بشر بیان شده است(.قواعد آمره ،اصول اساسی حقوقی ،حقروقی
که با عقد قرارداد نمی توان از آن تخطی کرد ،مانند اصل عدم تبعیض نژادی یرا منرع آدم کشری در
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حقوق بین الملل ) قواعد آمره حقوق بین الملل قبل از هر چیزی ریشه در عرف بین الملل داشته و
با ذات طبیعی بشری هماهنگ است و به لحاظ مشروعیت روانی و مادی رعایت آن اصول ،این دسته
از اصول و قواعد همیشگی ،همگانی و غیرقابل انحراف مری باشد(.شرریفی طرراز کروهی (ب)،1390،
 )54به عبارت دیگر نقض حق.ق بشر و اصول آمره حقوق بین الملل ،مترادف با تهدید و امنیت برین
المللی می باشد .سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات عربستان در یمن نشان دهنده این است
که حقوق بشر یک لفاظی کذب است .در قرن بیست و یکم در حالی که شاهد پیشرفت تکنولروژی و
تبادل اطالعات در کمترین زمان ممکن هستیم به طوری که حوادث و رخدادها به صورت سرمعی و
بصری در تمام نقاد جهان ثبت و ضبط می شود و به سمع و نظر مردم سراسر دنیرا مری رسرد و در
سایه به اصطالح تمدن نوین که بر اساس آن با توسعه یرافتگی سرازمان هرا و مجرامع برین المللری،
حقوق بشر شکل گرفته است این سوال برای هر انسان عاقل و آزاد اندیشی بره وجرود مری آیرد کره
چگونه نسل کشی ها و جنایات جنگی رخ می دهد اما هیچ واکنش موثری نسربت بره برانی شریطان
صفت این تجاوزهای ضد بشری از سوی نهادهای به ظاهر حقوق بشرری شرکل نمری گیررد و حتری
گاهی مواقع از آن ها حمایت هم می شود .وقتی که مدعیان حقوق بشری و سازمان های مربوطره از
جمله سازمان ملل به اشکال گوناگون و بهانه های مختلف ایران را متهم بره نقرض قروانین و مسرائل
حقوق بشر می کنند به ویژه این که کشرورمان را مرتهم مری کننرد کره بررای اعردام تجراوزگران و
مفسدان فی االرضی که نه تنها امنیت جامعه بلکه آرامش و امنیت جامعه را تهدید می کننرد نبایرد
انتظاری برای موضع گیری آن ها علیه جنایات یمن داشته باشیم .البته مدعیان حقوق بشر تنهرا بره
اتهام اکتفا نمی کنند چون در کمترین زمان ممکن و به فوریت و در مقام صدور قطعنامه بر می آیند
و تحریم های حقوق بشری در سطح بین المللی برایمان وضع می کننرد .امرا رفترار همرین سرازمان
های مدعی به ظاهر بین المللی در برابر تجاوز و نسل کشی عربسرتان سرعودی و هرم پیمانرانش بره
یمن که به گفته کارشناسان ،گزارشگران و تحلیلگران به وضوح نقش آشکار حقروق بشرر و جنایراتی
فاجعه بار و نابخشودنی است رفتار کامال منفعل و بی تفاوت نهادهای حقوق بشری را نشان می دهد.
حمایت سازمان ملل از جنایات عربستان سعودی در تجاوز به یمن یرا کینره تروزی هرا علیره ایرران
منشایی جز آمریکا و منافع حاکمان شبکه سررمایه داری نردارد .هرکشروری کره منرافع مسرتکبرانه
امپریالیزم جهانی تحت هدایت آمریکا و کشورهای اروپای غربی را تامین کند حمایت می شود و هرر
کشوری که از منافع به حق خود در برابر دست اندازی و تجاوز آن ها دفاع کند در سازمان هرای بره
ظاهر بین المللی و حقوق بشری محکوم می شود .سازمان مللی که مکانش در خاک ایراالت متحرده
آمریکاست و در صد زیادی از بودجه مالی آن توسط ایاالت متحده تامین می شود ،عربستان سعودی
را که جان صدها هزار بی گناه و بی پناه را با جنگنده ها و موشک هرا و بمرب هرای آمریکرایی مری
گیرد را محکوم نمی کند .با این تمایز سیر مشخص است که سازمان ملل و حقوق بشر آن صرفا یک
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لفاظی کذب است که در لوای آن حقوق به ناحق و استعمارگرایانه همچون تجاوز بره یمرن ،اتحراد و
مقاومت مردم در برابر متجاوزان و دشمنان است (https://www.yjc.ir).مردعیان حقروق بشرر در
مقابل نسل کشی مردم بی دفاع و مظلوم میانمار سکوت کرده اند ،تولیت آستان قدس رضوی گفرت
که راه برون رفت از مشکالت بشریت توجه و عمل به خطبه غدیر پیامبر اسالم است .اگر بره خطبره
غدیر عمل می شد امروز شاهد این همه انحراف در عالم نبودیم و باید خطبه غدیر پیامبر اسرالم کره
راه گمشده بشریت است مورد توجه و بازخوانی صاحبان اندیشه قرار گیرد.
بخش سوم :پیشگری از نسل کشی
یکی از فعالیت های سازمان ملل در قلمرو سیاست جنایی ،مبارزه با جرم و پیشگیری از آن است که
تحت عنوان« برنامه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری » انجام می شود .اما تحت این عنوان مسرائل
کیفری بین المللی چندان در کانون توجه آن سازمان نبوده و تنها در دهه هرای اخیرر برا توجره بره
تحوالت بین المللی ،برخی فعالیت های آن سازمان به سمت توجره بره پدیرده هرای مجرمانره برین
المللی مخصوصا نسل کشی تغییر رویکرد داشته است .در کنگره ای که این سازمان جهت پیشگیری
از جرم و عدالت کیفری به مداخله دولت ها ،نهادهای ملی ،منطقه ای ،بین منطقه ای و بین المللری
و مشارکت سازمان های بین المللی ،بخش های خصوصی و نیز پذیرش نقش آن ها در پیشرگیری از
جرم و عدالت کیفری نیاز دارد .و با توجه به تبعیض نژادی ،بیگانه هراسی و اشکال نابردباری ،انجرام
اقداماتی برای اتخاذ تدابیر در استراتژی ها و قواعد پیشگیری از جرم بین المللی به منظور پیشگیری
از جرایم مرتبط با نژاد پرستی ،تبعیض نژادی ،بیگانه هراسی و اشکال نابردباری اهمیت اساسی دارد.
دولت ها عزم خود را برای سرکوب خشونت های ناشی از نابردباری مبتنری برر قروم گرایری تائیرد و
قبول کردند که به دلیل نقد اساسی قواعد سازمان ملل در پیشگیری از جرم و عردالت کیفرری را در
قوانین و رویه های ملی اعمال کنند .در این کنگره به تبعیض ،نابردبراری و اقردامات خشرونت آمیرز
مبتنی بر قوم گرایی به عنوان برخی علل و عوامل نسل کشری تصرریح و اشراره شرد کره الزم اسرت
تدابیری اتخاذ شود تا جرایم بین المللی رخ ندهد .در منشور سازمان ملل به طرور صرریح سرخنی از
پیشگیری به میان نیامده ،اما بین نسل کشی و سازمان ملل ارتبراد هسرت .از یرک سرو ،در مقدمره
کنوانسیون نسل کشی ،نسل کشی مغایر با اهداف ملل متحرد و رهرایی از ایرن برالی خانمران سروز
نیازمند همکاری بین المللی شناخته شد .و از سوی دیگر به موجب کنوانسیون نسرل کشری ،دولرت
های عضو می توانند از ارکان صالحیت دار سازمان بخواهند طبرق منشرور ،اقردامات مقتضری بررای
پیشگیری از مجازات نسل کشی را به عمل آورد .مبارزه برا نسرل کشری و پیشرگیری از آن یکری از
اشتغاالت سازمان است .از این اهداف منشور دو هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج حقوق
بشر ارتباد مستقیم با نسل کشی دارد .در نتیجه هرگاه اختالف میان دولت ها صرلح را تهدیرد کنرد
سازمان وخامت اوضاع را کاهش خواهد داد و در هر اختالفی که ایجاد می شود ،حتری اگرر فروری و
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جدی نباشد و ممکن است به رویارویی منتهی شود ،دخالت می کند .شرورای امنیرت سرازمان ملرل
سازوکارش مختلف بوده و جنبه سیاسی و پیشگیرانه دارد .بنابراین بخش عمده ماموریرت آن توجره
به وضعیت ها و اختالفات و انجام اقدامات پیشگیرانه برای حل و فصل آن هاست .شورا مروارد نسرل
کشی را حسب مورد مصداقی از تهدید یا نقض امنیت بین المللی تلقی نموده و بنابراین ،اقدامات آن
در ارتباد با صلح و امنیت در حقیقت پیشرگیری از نسرل کشری اسرت .همچنرین مجمرع عمرومی
سازمان ملل برای پیشبرد هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی از جملره پیشرگیری از نسرل کشری
نقش مهمی دارد .ارتقا حقوق بشر به لحاظ توجه اساسی به زمینه هرای شرکل گیرری نسرل کشری،
پیشگیرانه و دارای اهمیت اساسی است .حقوق بشر در منشور جایگاه خاصری دارد و ملرل متحرد در
مقدمه منشور ،ایما ن خود را به حقوق اساسی بشر تاکید کررده و حصرول همکراری برین المللری در
ترویج و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسری بررای همگران بردون تمرایز از حیرث نرژاد،
جنس ،زبان یا مذهب ،یکی از اهداف سازمان بوده و سازمان مرکزی برای هماهنگی اقدامات کشورها
جهت نیل به این اهداف است و همه اعضا متعهدند برای نیل به هدف احترام جهانی و مروثر حقروق
بشر و آزادی های اساسی برای همه ،اقدامات فردی یا دسته جمعی را در همکاری با سازمان به عمل
بیاورند ،شرد اساسی کارآمدی سازمان ،نظارت بر اجرا و رعایت دقیق قواعد حقوق بشر است.
نتیجه گیری
نسل کشی زمانی تحقق می یابد که قتل یا ایراد صردمات جسرمی یرا روحری ،قرراردادن در معررج
شرایط زیستی نامتناسب ،جلوگیری از زاد و ولد و انتقال اطفال متوجره یرک گرروه ملری ،قرومی یرا
نژادی یا مذهبی بوده و با قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از آن گروه انجام شود .نسل کشی را بایرد
جنایتی علیه مجموعه ای از حق های بشری از نسل های متفاوت دانست و از آن می توان به جنایت
علیه حقوق بشر تعبیر کرد و دولت ها صرفا از طریق پیشگیری و مقابله برا جنایرات مرذکور ،حقروق
بشری را تضمین نمی کنند ،بلکه با تضمین و تامین حقوق بشری ،از جنایات بین المللی پیشرگیری
به عمل آورند .سازمان ملل در قالب اهداف صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر مقرر در منشرور و
مقررات کنوانسیون نسل کشی ،سیاست و پیشگیری از نسل کشی را اتخاذ نموده اسرت.گرچه جررم
انگاری نسل کشی ،پیش بینی تعهدات بین المللی دولت ها برای پیشگیری از آن و اعمال مسرئولیت
کیفری در قالب کنوانسیون نسل کشی ،مهم ترین اقدام در پیشگیری از نسل کشی بازدارنرده اسرت،
اما ضمانت اجرای خاصی برای نظارت و اجرای تعهدات منردرج در آن پریش بینری نشرده و موجرب
شده که اجرای تعهدات مندرج در آن ارزیابی نشود.
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