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چکیده
بین نابودسازي یا ریشهکن کرردن ) )Exterminationبرهعنرونن ییری نز مدرادیر یررنیی ع یره
بشریت ،به مفهوم نرتیاب عم ی با هدف نزبین بردن یمعیتی خاص و نقر برخری نز مدرادیر
نبعاد هفتگانۀ نمنیت ننسانی شاملِ نمنیت نقتدادي ،نمنیت غذنیی ،نمنیت بهدنشرت و سرتمت،
نمنیت زیستمحیطی ،نمنیت شخدی ،نمنیت نیتماع و نمنیت سیاسی ،نوعی هیپوشانی و نرتباط
قابل مشاهده نست؛ به نین معنا که بسیاري نز نعمال ناق نمنیت ننسرانی مریتونننرد برهعنرونن
عندر مادي یرم نابودسازي درنظر گرفته شوند .در نوشتار حاضر ،پس نز بررسی دقیرر ماهیرت
هریک نز دو مفهوم نابود سازي و نمنیت ننسانی ،چنین نتیجه گرفته میشود که چنانچه نعمرالی
مانند نِعمال تحرییهاي نقتدادي ع یه یک کشور ،نقدنم به ترویج کشرت یرک نروع محدرول برا
مدرف آب در منطقهني که با بحرنن آب روبرو نست ،تغییر غیرونقعی نولویت نظام سرتمت یرک
کشور ،نیجاد سد بر روي رودخانههراي منتهری برر محرل زنردگی یرک گرروه ،منحررف نمرودن
سیاستها و برنامههاي حفاظت محیط زیست یک گروه ،ترویج نرزش تکفرزندي در میان یرک
گروه که همگی نق نمنیت ننسانی محسوب میشوند ،با هدف نزبرین برردن آن گرروه صرورت
پذیرفته باشد ،نین نق نمنیت ننسانی رن باید مددنقی نز نابودسازي نیر ق مردند کررد و دیرونن
بیننلم ی کیفري رن مریع صالح به نین یرم معرفی نمود.

واژگان کلیدی
نمنیت ننسانی ،ینایت ع یه بشریت ،دیونن کیفري بیننلم ی ،نابودسازي.
 نویسندۀ مسئول

Email: zamani@atu.ac.ir
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مقدمه
در نعتمیۀ یهانی حقوق بشر (1984م) ،معاهردۀ ننرو دربرارۀ حمایرت نز غیرنظامیران در زمران
ینگ (1917م) ،معاهدۀ نسلکشی (1911م) ،نعتمیرۀ حمایرت نز حقروق زنران و کودکران در
زمان درگیريهاي مس حانه (1918م) ،پیماننامۀ بیننلم ی حقوق مردنی و سیاسری (1911م)،
کنوننسیون بیننلم ی رفع هرگونه تبعی ع یه زنران (1941م) ،نعتمیرۀ دنشرتن حرر توسرعه
(1941م) ،کنوننسیون منع شینجه (1941م) ،نهردنف توسرعۀ هر نرۀ سرازمان م رل (1777م)،
گ نرش توسعۀ ننسرانی برنامرۀ عمررنن م رل متحرد (1998م) و نیر نساسرنامۀ دیرونن کیفرري
بین نلم ی ،بر حمایت نز حقوق بشر تأکید شده و در رنستاي تأمین ،حمایرت و حفاظرت نز نیرن
حقوق بنیادین ،مفاهیی متعددي نبردنع گردیرده نسرت .ییری نز مفراهیی تقریبرای یدیرد در نیرن
خدوص ،مفهوم نمنیت ننسانی نست که کانون تویه خود رن نز دولت به نشخاص و نفرند ،فرار نز
ینسیت ،نژند ،دین ،قومیت ،شهروندي و سایر خدوصیات معطوف ساخته نست .نین مفهروم برا
نین نستدالل که رهایی نز نیاز و هرنس برني همۀ نشخاص ،بهتررین مسریر حرل مسرئ ۀ نرانمنی
یهانی نست ،پا به عرصۀ ویود گذنشت و سپس در مسیر تیامل ،هفرت بعرد نمنیرت نقتدرادي،
نمنیت غذنیی ،نمنیت بهدنشت و ستمت ،نمنیت زیستمحیطی ،نمنیت شخدی ،نمنیت نیتمراع
و نمنیت سیاسی رن برني تحقر خود الزم پندنشت .نز سوي دیگر ،بهمنظور حمایت نز مهیتررین
ینبه هاي حقوق بشر ،برخی نز نعمال ناق آن در قالب یرم نابودسازي مورد تویه قرنر گرفت.
با تویه به نینیه بهنظر میرسد نق برخی نز حوزههاي مربوط به نمنیت ننسرانی ،تحقرر یررم
نابودسازي و مسئولیت کیفري مرتیب در مقابل دیونن کیفري بیننلم ری رن درپری دنرد ،مقالرۀ
حاضر در تتش نست تا با بررسی نرتباط بین نق نمنیت ننسانی و تحقر یررم نابودسرازي ،بره
نین دو پرسش پاسخ دهد:
 آیا تحقر یرم نابودسازي نز طریر نق نمنیت ننسانی نمیانپذیر نست؟
 تحقر یرم نابودسازي نز طریر نق نمنیت ننسانی ،به چه شی ی صورت میپذیرد؟
بهمنظور پاسخگویی به نین پرسشها ،نخست هریک نز مفاهیی نمنیت ننسرانی و نابودسرازي
به صورت دقیر مطالعه میشود ،سپس چگونگی تحقر یرم نابودسازي نز طریرر نقر نمنیرت
ننسانی بررسی خونهد شد.

امنیت انسانی
 .1مفهوم
نمنیت ننسانی مفهومی بود که نخستین بار نز سوي دیپ مات فقید پاکستانی ،پروفسرور محبروب
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نلحر ( ، (Mahbub ul Haqو گ نرش توسعۀ ننسانی برنامۀ عمرنن م ل متحد در سال 1998م در
نبعاد و گرسترۀ یرهانی مطرح شد .نین گ نرش نقطۀ عطفی در حوزۀ مباحث نمنیت ننسانی برود
و نستدالل میکرد که رهایی نز نیاز و هرنس برني همرۀ نشرخاص ،بهتررین مسریر حرل مسرئ ه
نانمنی یهانی نست )  .(Human Development Report 1994, op.cit, p.5در خدروص مفهروم
نمنیت ننسانی میتونن نز تعریف برنامۀ عمرنن م ل متحد نستفاده کرد که نمنیت ننسانی رن شامل
هفت بعد نمنیت نقتدادي ،نمنیت غذنیی ،نمنیت بهدنشرت و سرتمت ،نمنیرت زیسرتمحیطری،
نمنیت شخدی ،نمنیت نیتمراع و نمنیرت سیاسری معرفری مرینمرود (Human Development
) . Report 1994, op.cit, p.24همچنین تأم ی در دو بعد متدروره بررني نمنیرت ننسرانی در
مفهوم آن رن تسهیل مینمایرد« :نول ،نیمنری و سرتمت نز تهدیردنت مر من و دیرینرهني چرون
گرسنگی ،بیماري و سرکوب ،و دوم ،به معناي درنمان بودن نز برهی خروردن ناگهرانی نلگوهراي
روزمرۀ زندگی -نعی نز نینیه در خانه ،محل کار یا یونمع باشد» (فیروزآبادي ،1941 ،ص.)171
درنهایت بهنظر می رسد بتونن نمنیت ننسانی رن بهعنونن آرنمش و آسایش نروع بشرر نز ننرونع
مخاطرنت تهدیدکنندۀ نیازهاي نساسی ،مشتر و همگانی وي دننست.

 .2هدف
سابینا نلیایر ) )Sabina alkireبر نساس تعریف عم یراتی خرود نز مفهروم نمنیرت ننسرانی هردف آن رن
«حفاظت نز هستۀ حیاتی زندگی همۀ ننسانها در برنبر تهدیردهاي شرایع و حراد برهگونرهني کره برا
رضایت و کرنمت ب ندمدت ننسانی سازگار باشد» ( )Alkire:2003, p.2دننسته نست .بهمنظور آشرنایی
دقیرتر با هدف نمنیت ننسانی ،به بررسی هریک نز عناصر نین هدف نز دیدگاه وي میپردنزیی.

 .1 .2حفاظت
حفاظت ،مفهومی چندسویه برني معرفری رنهبررد محروري معطروف بره نمنیرت ننسرانی نسرت.
مفروض نین رنهبرد نین نست که مردم و یماعتها عمومای در معرض تهدید نز سوي رویدندهایی
هستند که خارج نز کنترل آنهاست؛ مانند بحرننهاي مالی ،درگیريهاي خشرونتآمیر  ،نیردز،
سیاستها و خطمشیهاي دولتی کره سررمایهگرذنري عمرومی و خدوصری رن در مرنقبرتهراي
بهدنشتی تضعیف کند ،کمبود آب و آلودگی آن و مونردي نز نین دست .ماهیت نین تهدیدها کره
در سطوح گوناگون مح ی ،م ی ،منطقهني و بین نلم ی یا یهانی مطرح هستند ،نقتضا مریکنرد
نهادهاي گوناگون نعی نز عمومی ،دولتی ،غیردولتی و بیننلم ی ،تتش خود رن صررف حمایرت و
حرنست نز مردم و یونمع کنند (پورسعید ،181 ،ص.)1941
بنابرنین ،حفاظت عبرارت نسرت نز« :تمهیرد و نرتقراي نمنیرت ننسرانی نز طریرر شناسرایی
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تهدیدهاي شایع و حاد ،پیشگیري نز مخراطرنتی کره هنروز روي نردندهننرد ،تخفیرف و تسریین
مخاطرنتِ بهوقوع پیوسته همرنه با آسیبهاي محردود و ونکرنش برهمنظرور حفاظرت نز شرأن و
کرنمت ننسانی قربانیان و بازماندگان نز بتیا و تأمین معاش آنها» (.)Alkire, 2003, p.8

 .2 .2هستۀ حیاتی
هستۀ حیاتی نی به نین معناست که نمنیت ننسانی همۀ ینبههاي نرف ،مهی و ضروري زنردگی
ننسانی رن پوشش نمیدهد ،ب یه هستۀ حیاتی مونرد نندکی نز فعالیتها و قاب یتهراي ننسرانی رن
شناسایی و حرنست میکند .نین فعالیتها ممین نست با عبرارنتی چرون حقروق بشرر بنیرادین،
قاب یتهاي نولیه و نیازمنديهاي قطعی و مس ی مشخص شود .حقوق و آزنديهاي مطرح و قابل
پوشش در نین هستۀ حیاتی با مقوالتی چون بقا ،نمررنر معراش و شرأن نولیرۀ ننسرانی مشرخص
میشود .عبارت «هستۀ حیاتی» مبین آن نسرت کره نمنیرت ننسرانی نوالی ینبرههراي محردود و
حیاتی زندگی ننسانی رن پوشش میدهد و نه همۀ آنها رن و دیگر آنیره بیشرتر مفهرومی سر بی
نست تا نیجابی و نزنینرو ،نمایانگر ویه ممی ۀ نمنیت ننسرانی نز مفراهیمی چرون حقروق بشرر و
توسعۀ ننسانی نست .در هر صورت ،هستۀ حیاتی با سه عبارت رهایی نز نیاز ،رهرایی نز هررنس و
کرنمت ننسانی مشخص می شود و نین سه درونقع ،محدودۀ نمنیرت ننسرانی رن تعیرین مریکننرد
(پورسعید ،1941 ،ص.)184

 .3 .2زندگی همۀ انسانها
عبارت «زندگی همۀ ننسانها» نیر نشران مریدهرد نمنیرت ننسرانی «مرردممحرور» نسرت ،نره
دولت محور یا تهدیدمحور .نین سطح نز تأکید بر زندگی ننسانی ،نمنیت ننسانی رن نز مفهوم سنتی
نمنیت یا نمنیت م ی که پارندنیی مس ط نمنیت در قرنهاي نوزدهی و بیستی بود و بر حفاظرت نز
ق مرو دولت م ی تأکید میکرد ،متمای میکند .نز سوي دیگر ،وننۀ «مردم» در رهیافرت نمنیرت
ننسانی ،صرفای شامل زندگی نفرند نمیشود و نیتماع آنها رن نی دربر میگیررد .نیتمراع یمعری
نست مانند خانوندۀ گسترده ،قدبه ،فرقه و مانند آن که در آن زنیش فرد و ویژگیهراي ننتسرابی
نو تعیینکنندۀ نحوۀ زیست و موقعیت نوست .نین ت قی نز وننۀ مردم ،نمنیت ننسانی رن نز مفاهیی
نئولیبرنلی همچون نمنیت فردي متمای میکند .همچنین نف ودۀ «همۀ ننسانها» نشان میدهد
نمنیت ننسانی مفهومی همهگیر و نز خاصگرنیی بهدور نست .به بیران دیگرر ،نمنیرت ننسرانی برر
نشخاص فار نز ینسیت ،نژند ،مذهب ،قومیت و شهروندي ،بر دیگر ویژگیهراي متمرای کننردۀ
ننسانی تأکید دنرد .ضمن آنیه نمنیت ننسانها رن ونبسته بههی و تفییکناپذیر مریدننرد .درونقرع
مطابر نین ت قی ،نمنیت بازي حاصل یمع صفر نیست ،ب یه بازي بررد -بررد یرا باخرت -باخرت
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نست؛ یعنی چنانچه فرد یا گروهی در معرض تهدید باشد ،دیگر نیتماعات نی پرذیرني خطرري
مشابه خونهند بود و نگر فرد یا گروهی در یستجوي نمنیت به بهاي نانمنی دیگرنن باشد ،در آن
صورت ،هیچکس در نمان نخونهد بود (پورسعید ،1941 ،ص.)117

 .4 .2تهدیدهای شایع و حاد
منظور نز حاد بودن ترهدیدها ،ربرط آنها به هستۀ نص ی بقا و فعالیتهاي ننسانهاست و شرایع
بودن نی به معناي آن نست که نوالی خطر و تهدید در مقیاس کتن بوده (نلبته معنراي کرتن در
سطوح مخت ف متفاوت میشود) ،ثانیای تهدید میتونند بررارها تیررنر شررود و نتفراقی تدرادفی و
غیرعادي نیست.
ترهدیدها نز منظر میانیسی عمل آنها ،معموالی بره دو دستۀ مستقیی و غیرمسرتقیی تقسریی
میشوند.
تهدیدنتی نظیر ینگ و قتل عام ،مستقیینند و تهدیدنتی چون سررمایهگرذنري برریشنزحرد
در نمور نظامی (یا نمور خاص دیگر) و عقبماندگی و نبرود سررمایهگرذنري الزم در بخرشهراي
دیگر (چرون ترحدیل و برهدنشت) ،غیرمسرتقیی هسرتند .نصر یتررین تهدیردهاي مسرتقیی رن
میتونن به شرح زیر ختصه نمود.
 تهدیدهاي مستقیی شرامل قتل خشونتبار ،مع ول کردن ،یرنیی خشرونتآمیر  ،قترل
زنان و کودکان ،تجاوز یرنسی ،تروریسری ،آشروبهراي میران گررروههرا ،قررتلعرام،
نسلکشی ،کشتن و شینجۀ نارنضیان ،قتل عونمل و مقامات حیومتی ،مع والن ینگ.
 رفتار غیرننسانی :برده دنري و قاچاق زنان و کودکان ،نستفاده نز کودکان بهیاي سرباز،
بدرفتاري یسمی با زنان و کودکان (در خانونده) ،کرود ربرایی ،بازدنشرت غیرقرانونی
مرخالفان سیاسی و محاکمۀ غیرمندفانۀ آنها.
 موند مخدر :نعتیاد به موند مخت ف
 تبعی و س طهگري :قوننین و رویههاي تبعی آمی ع یه نق یتها و زنان ،نفی و منرع
ننتخابات و تق ب در آن ،وننگون کردن نهادهاي سیاسی و بستن رسانهها.
درگیريهاي بریننلمر ی :تنشها و بحرننهاي بیننلم ی نعی نز دویانبه و یرا چندیانبره و
همچنین نختتفات و درگیريها و بحرننهاي نبرقدرتها.
ستحهاي کشنده و مخرب :گسترش ستحهاي کشتاریمعی ،ستحهاي پیشررفتۀ متعرارف،
ستحهاي کوچک و مینها.
تهدیدهاي غیرمستقیی نی مرونرد زیر رن دربر میگیرند:
 محرومیت :تأمین نشدن سطوح نبتدنیی حرونیج و حقروق نولیره (غرذن ،آب آشرامیدنی
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سالی ،مرنقبتهاي بهدنشتی نولیه ،آموزش و پرورش مقدماتی).
 بیماري :شیوع نمرنض کشنده ،مانند بیماريهاي عفونی ،ق بی -عروقی ،سرطان و نیر
فجایع و بتیاي نراشی نز نقردنمات بشري.
 عقبماندگی :می نن پایین تولید سرننه و تولیرد ناخرالص دنخ ری ،رشرد ننرد تولیرد
ناخالص دنخ ی ،تورم ،بییاري ،نابرنبري ،رشد و یا نفول یمعیت ،فقر در سرطح م ری،
بیثباتی نقتدادي در سطح منطقه و یرهان و هرمینطرور تررحوالت دموگرنفیرک و
نی ننتقال و یابهیرایی یمعیرت در سررطح مرر ی ،مررنطقهني و یهرانی (قاسرمی،
 ،1941ص.)419

 .5 .2رضایت و کرامت بلندمدت انسانی
رضایت و کرنمت ب ندمدت ننسانی فقط ناظر بر وضع مویود نیست و صررفای حفر و حرنسرت نز
نمنیت فع ی رن در دستور کرار نردنرد ،بر یه به سازگاري ،حمایت و حرنسرت نز حقروق یرا خیرر
بر ندمدت ننرسانها نیر نظرر مرینفینرد .در نیرن رنه فرنینردهایی چرون حیمرننری ،مشرارکت،
شفافیت ،ظرفیتسازي و نهادسازي مهی نست .نلبته تویه به آتیه بره مرعناي فررنموشی نکنرون
نیست ،زیرن نولویت نمنیت ننسانی حرنست و حمایت نز ننسان در عرالی عمل نست و نه در نیت و
فیر .در تح یل نهایی ،نمنیت ننسانی ،کودکی نست که نمیمیررد ،بیمراريني نسرت کره شریوع
نرمییابد ،شرغ ی نسرت که نزدست نمریرود ،ترنش قرومیني نسرت کره بره خشرونت کشریده
نرمیشود و دگررنندیشیني نست که سرکوب نمیگردد (قاسمی ،1948 ،ص.)419

رهیافتهای تأمین
بهمنظور آشنایی دقیرتر با مفهوم نمنیت ننسانی و چگونگی دستیابی بره آن ،در نیرن بخرش بره
نقدنماتی که برني تأمین نمنیت ننسانی ضروري نست پردنختره مریشرود .نمنیرت ننسرانی خرود،
تحقر هفت رهیافت مخت ف میباشرد (فیرروزآبرادي ،1941 ،ص171؛ Human Development
.)Report 1994, op.cit, p.24

 .1امنیت اقتصادی
نمنیت نقتدادي در چارچوب نمرنیت ننرسانی ،مست م نوعی درآمد نولیۀ تضمینشرده بررني نفررند
بهونسطۀ کار تولیدي یا خریریه نسرت و یرا درنهایت نز سوي شبیۀ ترأمین مرالی عمرومی (برریمۀ
برییاري) بررقرنر میشود .بر نین نساس ،مطابر برآوردها ،نمروزه فقط یک چهارم مرردم یهران بره
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لحاظ نقتدادي نمنیت دنرنرد و در نیرن خردوص تفاوتی میان کشرورهاي توسرعهیافتره و درحرال
توسعه ویود ندنرد .درونقع ،نمنیت ننرسانی در مرفهوم رهایی نز نیاز ،سرشتی نقتدرادي دنرد و فقرر
و بییاري در مرک آن قرنر میگیرد .نین معضل عمدتای مویب تنشهاي سریاسی و خررشونتهراي
قومی در نبعاد مح ی ،م ی ،منطقهني و حتی یهانی میشود (پورسعید ،1941 ،ص.)117

 .2امنیت سالمت
نمنیت ستمت بهمن لۀ تضمین نوعی حفاظت حدنق ی در برنبر بیماريهرا و سربکهراي زنردگی
غیربهدنشتی نست .ع ل عمدۀ مرگومیر در کشرورهاي درحرال توسرعه ،بیمراريهراي ننگ ری و
عفونی نست که در سال  11می یون نفر نز مردم رن به کام مرگ میفرستد .در کشورهاي صنعتی
نی هرساله  1/1می یون نفر بهونسطۀ بیمارهاي شایع نزبین میروند .مطابر برآورد سازمان م رل
در هر دو دسته نز نین کشورها ،تهدید نمنیرت سرتمت عمردتای متویرۀ مرردم فقیرر در نرونحی
روستایی و بهویژه کودکان نست .دلیل نین نمر نغ ب سوء تغذیه و نبود دسترسی کرافی بره دنرو،
آب تمی و دیگر م ومات مرنقبتهاي بهدنشتی نست (پورسعید ،1941 ،ص.)111

 .3امنیت غذایی
نمنیت غذنیی به نین معناست که تمامی مردم در همۀ زمانها ،دسترسری نقتدرادي و فرری ییی
بره غذني نولیه رن دنشته باشند .مرطابر نیردۀ بررنامۀ عمرنن م ل مرتحد ،مرشیل نمنیت غرذنیی
بیش نز دسرترسی هرمگانی به غذن ،به توزیع نند آن و نبود قدرت خرید مردم بازمیگردد کره
مقولهني مرتبط برا نمرنیت نقتدادي نست (همان).

 .4امنیت زیستمحیطی
هدف نز نمنیت زیستمررحیطی نیر حفاظرت نز مررردم در برررنبر تررخریب کوتراه و ب ندمردت
طبیعت ،ترهدیدنت ننسانساخته در قبال آن و زونل محیط زیست طبیعی نسرت .در کشرورهاي
درحال توسعه نبود دسترسی به آب پاکی ه یریی نز بر رگترین تهدیدنت زیستمحیطی نسرت.
در کشورهاي صرنعتی نری آلودگری هرون نزیرم ه تهدیدنت عمده نست .نز دیرگر مسائل نمنیرت
زیستمحیطی،گرم شدن یهان و سورنخ شدن الیۀ نُزن به دلیل ننتشار گازهاي گ خانهني نسرت
(پورسعید ،1941 ،ص.)111
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 .5امنیت شخصی
نمنیت شخدی نی شرامل حرفاظت نز مرردم در بررنبر خررشونتهراي فرری ییی (چره نز سروي
دولت متبوع و چه دولتهاي خاریی) ،نفرند خشونتگررن و عونمرل فروم ری ،تجراوز ینسری یرا
سوءنستفاده نز سالمندنن نست .برني بسیاري نز مردم ،عمدۀ منبع نگرننی ،یرنیی بهویرژه یررنیی
خشونتآمی نست (همان).

 .6امنیت اجتماع
نمنیت نیتماع یا یامعۀ مح ی نی ناظر بر حفاظرت نز مرردم در برنبرر رونبرط و نرزشهراي سرنتی
زیانآور و خشونتهاي فرقهني و قومی نست .گروههاي مح ی بهویژه گروههاي قومی نق یت ،نغر ب
در مرعرض تهدید قرنر دنرند .حدود نیمی نز دولتهاي یهان همونره شاهد سرتی هاي درونقرومی
هستند .خشونت ع یه زنان و خونخونهی قومی -قبی هني مونردي نز نین دستنند (همان).

 .7امنیت سیاسی
نمرنیت سریاسی عربارت نست نز آنیه هر عضوي نز یامعه بتونند بدون هیچگونه بیی و هرنس در
چارچوب قانون دیدگاههاي خود رن در خدوص چگونگی ندنرۀ نمور یامعه و شرکت در نیرنگونه
نمرور نبررنز دنرد و نز نین نظر خطري نو رن تهدید نیند و آرنمش و آسایش نو بررهری زده نشود و
مورد آزنر و نذیت قرنر نگیرد (صادقیان ،1941 ،ص .)14نین نوع نمنیت بیانگر زنردگی مرردم در
یرامعهني نسرت که در آن به حقوق بشر نولیۀ آنها نحترنم گذنشته میشرود .مطرابر پرژوهش
سازمان عفو بیننلم ل ،بازدنشت ،شینجۀ نظاممند ،بدرفتاري و ناپدید کردن مخالفران سرریاسی
هرنوز در  117کشور یهان نعمال میشود .بره هرنگام آشوبهاي سیاسی ،هتک حرمت حقروق
ننسانی بهطور میرر ننجام میگیرد و در زمانهاي ننسردند سیاسری ،حیومرتهرا آزندي عقایرد و
نطتعات نفرند و گروهها رن کنترل میکنند (همان).

نابودسازی
بهمنظور در مفهوم نابود سازي ،نخست باید به مفهوم ینایت ع یه بشریت منردرج در مرادۀ 1
نساسنامۀ دیونن کیفري بیننلم ی که به نابودسازي بهعنونن ییری نز مدرادیر آن نشراره کررده
نست ،پردنخت .نز مفهوم ینایت ع یه بشریت تا مدتها تعریف معتبري ویود ندنشت ترا نینیره
نساسنامۀ دیونن کیفري بیننلم ی نین خأل رن پر کرد و در مادۀ  1خود ،شماري نز نعمرال ماننرد
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قتل ،نابودسازي ،به بردگی گرفتن ،کوچانردن یرک یمعیرت ،حربس ،شرینجه ،تجراوز ینسری،
تعقیب و آزنر مدنوم یک گروه ،ناپدید شدن (نیباري) نشخاص و تبعی نژندي رن -نلبته برا نیرن
قید که نین یرنیی در چارچوب یک حم ۀ گسترده یا سازمانیافته ع یه یک یمعیت غیرنظرامی
و با ع ی به آن حم ه صورت گرفته باشد و در نرتیاب نین یرنیی ویود یا وقوع درگیري مس حانه
شرط نیست -در زمرۀ ینایت ع یه بشریت معرفی نمود .بدیهی نست که نرابودسرازي برهعنرونن
مددنقی نز ینایت ع یه بشریت نی بایستی دنرني ویژگیهاي پیشگفته باشد ،وگرنه نمریترونن
آن رن نابودسازي موضوع مادۀ  1نساسنامه دننست.
نساسنامۀ دیونن در ندنمه ،در بند «ب» قسمت  1مرادۀ  ،1نابودسرازي یرا ریشرهکرن کرردن
( )Exterminationرن شام ل تحمیل عمدي شرنیط خاصری نز زنردگی نزیم ره محرروم کرردن نز
دسترسی به غذن و دنرو که به منظور منهدم کردن بخشی نز یک یمعیت برنامهری ي شده باشد،
دننسته نست .با تویه به نین بند و نی مفهوم ینایت ع یه بشریت ،نابودسازي یا ریشهکن کردن
رن عم ی دننستهنند که با هدف نزبین بردن یمعیت خاصی نرتیاب مییابد و نتیجۀ حاصل نز نین
عمل نباید صرفای به ک یت یمعیت موکرول شرده باشرد ،ب یره چنانچره عمرل مرتیرب برا قدرد
نابودسازي همرنه باشد و دنمنۀ آن به هر دلی ی به تعدندي نز نفرند آن گروه یا یمعیرت محردود
شود ،عمل نرتیابی خدوصیات یرم نابودسازي رن دنرن نست .ضمن آنیه نین نوع عمل مجرمانره،
همانطور که در بند  1مادۀ  1و در توضیح نابودسازي و مدادیر آن عنونن شده نست ،میتوننرد
شامل نعمالی باشد که نتیجۀ آن نه به صورت آنی ،ب یه به صورت درنزمدت بروز کند (س یمی و
کاشان ،1999 ،ص.)91

ارکان متشکله
در نین قسمت بهمنظور توننایی تح یل نرکان نابود سازي ،نرکان آن به صورت ی ء بره یر ء و برا
تویه به یایگاه آن بهعنونن مددنقی نز ینایت ع یه بشریت تح یل خونهد شد.

 .1حمله
نابودسازي به عنونن مددنقی نز ینایت ع یه بشریت ،حتی وقتی که هریچ درگیرري مسر حانهني
ویود ندنرد ،میتونند رخ دهد؛ بنابرنین ،یک حم ه به نستفاده نز نیروي مس ح یا نیرروي نظرامی
یا درگیري مس حانه محدود نیست ،چنانکه نین حم ه میتونند پیش نز درگیري مسر حانه و در
طول و یا حتی پس نز آن باشد ،بدون نینیه ل ومای بخشی نز آن (درگیري مس حانه) باشد.
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 .2گستردگی یا سازمانیافتگی حمله
باید گفت که «گسترده» یا «سازمانیافته» قیدي نست برني وننۀ حم ره کره در بخرش پیشرین
بررسی شد و ل ومی ندنرد که متهی شخدای نَعمال متعدد و گستردهني مرتیب شده باشرد ،ب یره
نرتیاب عمل ونحدي نز سوي وي ،درصورتی که نیرن عمرل بخشری نز یرک حم رۀ گسرترده یرا
سازمانیافته بوده و مرتیب نز ویود چنین حم هني آگاه باشد ،کفایت میکند.
همچنین تویه به نین مط ب مهی نست که «تنها نین حم ه -و نه نعمال ننفرندي متهی -باید
گسرترده و سرازمانیافتره باشرد» ( Kordic (appeals chamber judgments), 2004, Para 94,
Blaskic (appeals chamber judgment), 2004, Para 101; Kunarac (appeals chamber
 .)judgment),2002, Para 96.بهمنظور تعیین گسترده یا سازمانیافته برودن یرک حم ره ،یرک

سري عونمل و فاکتورها درنظر گرفته میشود که ویود آنها داللت بر تحقر نیرن قیرود دنرد .نز
یم ۀ نین عونمل میتونن به تعدند نعمال مجرمانره ،ویرود نلگوهراي ینرایی ،تردنرکات و منرابع
درگیر ،تعدند قربانیان ،ویود بیانیههاي عمومی مربوط به حمتت ،ویود یک طررح یرا سیاسرت
برني هدف قرنر دندن یمعیت غیرنظامی ،نبر نر و روشهراي مرورد نسرتفاده در حم ره ،قاب یرت
پیشبینی رخدندهاي مجرمانه ،درگیري مقامات سیاسی و نظامی ،عم یات نظامی هماهنگی کره
به لحاظ یغرنفیایی و بهطور موقت تیرنر و به نتیجهني مشابه منجر شدهنند ،تغییر ترکیب قومی
و نژندي و مذهبی یا سیاسی یمعیت بهطور ک ی ،نیجاد ساختارهاي نظامی یا سیاسی یدیرد در
منطقه ،و نتخاذ رویههاي تبعی آمی مخت ف نشاره کرد.

 .3هدایت علیه هرگونه جمعیت غیرنظامی
هدنیت ع یه ...مست م نین نست که یمعیت غیرنظامی باید هدف نولیۀ حم ه باشرند و نرهفقرط
یک هدف فرعی و ثانوي .بنابرنین ،هردف نصر ی حم ره «هرگونره یمعیرت غیرنظرامی نسرت».
نصطتحِ «هرگونه »...مؤید نین ونقعیت نست که نابودسازي نی بهعنونن مددنقی نز ینایت ع یره
بشریت می تونند هی ع یه نتباع دشمن نرتیراب یابرد و هری ع یره نتبراع خرو ِد دولرت مرتیرب و
نصطتح «غیرنظامیان» نی به نشخاص غیررزمنده نشراره دنرد .نصرطتح «یمعیرت» بره پییررۀ
عظیمی نز قربانیان و یرنیمی با ماهیت یمعی نطتق میشود .ل ومی نردنرد کره یرک یمعیرتِ
کامل نز یک منطقه هدف قرنر گیرند ،ب یه کافی نست نشان دنده شود کره (نثبرات شرود کره)...
تعدند معینی نز نشخاص در طول حم ه مورد هدف بودهنند یا نینیه نشخاص بره شریوهني هردف
قرنر گرفتهنند که نشان میدهد حم ه درونقع ع یه یک یمعیت غیرنظامی هدنیت شرده نسرت و
نه ع یه تعدند محدودي نز نشخاص که به صورت تدادفی ننتخاب شدهنند.
عونم ی برني تعیین نینیه آیا یک حم ه ع یه یمعیت غیرنظامی هدنیت شده نست یرا خیرر،
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ویود دنرند ،نزیم ه نب نرها و روشهاي نستفاده شده در طول حم ره ،تعردند قربانیران ،وضرعیت
قربانیان ،ماهیت متمای کنندۀ حم ه ،ماهیت یرنیی نرتیابیافته در طول حم ه ،مقاومت در برنبر
مهایمان در زمان حم ه ،تا چه حد نیروهاي حم هکننده میتوننند ثابت کنند که تتش کردهنند
که نقدنماتشان مطابر با نل نمات نحتیاطی قوننین ینگی بوده نست.
در نابود سازي ل ومی ندنرد که یمعیت دنرني ویژگی خاصی باشرد ،بررني مثرال یرک گرروه
قومی ،مذهبی یا  ...باشد و صرف ویود یمعیت بدون هرگونه ویژگی خاصری نز نل نمرات تحقرر
نین یرم نست.

 .1 .3ارتباط بین هرگونه جمعیت غیرنظامی و اهداف نظامی
نزآنجایی که هدف نص ی حم ه باید هرگونه یمعیت غیرنظامی باشد ،حمتتی که بهطور نص ی و
نولیه ع یه نهدنف نظامی هدنیت شدهنند ،نز شمول نابودسازي مستثنی هستند .بهمنظرور تمییر
نین نیته که هدف یک حم ه غیرنظامیان بودهنند یا نهردنف نظرامی ،دندگراه ممیرن نسرت نیرن
مسئ ه رن مد نظر قرنر دهد که آیا طرف مربوطه حقروق ینرگ رن رعایرت کررده نسرت یرا خیرر.
هرچند باید دقت دنشت که نین گفته بره نیرن معنری نیسرت کره درصرورتی کره هردفگیرري
غیرنظامیان با ضرورت نظامی توییه شود ،قانونی و مشروع نست ،چرنکه هدفگیري غیرنظامیان
یک ممنوعیت مط ر و بیقیدوشرط در حقوق بیننلم ل نست .برني مثال ،در قضیۀ «مرکسرید»
()Mrksidکه در دیونن کیفرري یوگسرتوي مطررح شرد ،یرنیمری کره ع یره گروهری نز مرردم
غیرنظامی هدنیت شده بود ،برر مبنراي نسرتنباط آنهرا نز درگیرري در نیروهراي مسر ح برود و
بنابرنین به طور متفاوتی نز یرنیی ع یه یمعیت غیرنظامی با آن برخورد شرد .نیرن یررنیی یر ء
ینایات ع یه بشریت ق مدند نشدند؛ حتی با نینیره یررنیی یادشرده تنهرا دو روز پرس نز نینیره
عامتن در یک حم ۀ گسترده به غیرنظامیان در همان منطقره مشرارکت کررده بودنرد ،نرتیراب
یافته بود .چون عامتن با نین تدور که قربانیان نز نعضاي نیروهاي مس ح هستند به آنها حم ره
کرده بودند و ننگی ۀ آنها نین نبود کره نعمالشران تشرییلدهنردۀ بخشری نز یرک حم ره ع یره
یمعیت غیرنظامی باشد و بنابرنین هیچ رنبطهني بین نعمال و یرنیی ویود ندنشت Prosecutor
))v. Mile Mrkić, 2009, para.235-239

 .2 .3ارتباط بین هرگونه جمعیت غیرنظامی و رزمندگان (مبارزان)
نعضاي یمعیت غیرنظامی مردمی هستند که هیچ نقدنم یا مشارکت فعالی در مخاصمات ندنرند.
حضور برخی نز نشخاصری کره تحرت شرمول تعریرف غیرنظامیران قررنر نمریگیرنرد ،یمعیرت
غیرنظامی رن نز ویژگی غیرنظامی بودن محروم نمریکنرد« .یمعیرت غیرنظرامی» ویژگری ک ری
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یمعیت رن توصیف می کند .یک یمعیت غیرنظامی همونره غیرنظامی ت قی میشوند؛ حتی نگرر
در گروه آن ها پ یس مس ح یا سربازنن مج نیی ویود دنشته باشد .یمعیت باید «عمردتای» دنرني
ویژگی غیرنظامی باشد .حضور نعضاي گروه مقاومت در دنخل یمعیت یا رزمندگان سرابقی کره
ستح خود رن به زمین گذنشته نند و دیگر غیرنظامیان ،تا زمانی که یمعیت «عمدتای غیرنظرامی»
نست ،ویژگی غیرنظامی یک یمعیت رن تغییر نمیدهد.
به منظور نطتع نز پیشینۀ موضوع میتونن به مادۀ  17پروتیل نلحاقی نول کنوننسریونهراي
ننو نشاره کرد .نین ماده پس نز تعریف غیرنظامیان و یمعیت غیرنظامی ،نشخاصری رن کره یر ء
نیروهاي مس ح طرف منازعه بوده و نز میدنن نبرد خارج شدهنند ،نعضاي نیروهاي مس ح و شربه
نظامیان یا سپاهیان دنوط بی که بخشی نز چنین نیروهایی رن تشرییل مریدهنرد ،حتری وقتری
مس ح نیستند یا در مبارزه نیستند ،غیرنظامی ندننسته نست .دیگر نینیه نعضاي سایر گروههراي
شبه نظامی و نعضاي دیگر سپاهیان دنوط ب (بهغیر نز کسانی که بخشری نز نیروهراي مسر ح رن
تشییل میدهند که پیشتر گفته شد) ،نزیم ه گروههاي مقاومت سازمانیافته هی نمری تونننرد
ندعاي وضعیت غیرنظامیان رن برني خود مطرح کنند ،بهشرطی کره آنهرا متع رر بره بخشری نز
مخاصمه بوده ،تحت فرماندهی شخدی باشند که مسئول نعمال زیردستان خرود نسرت و دنرني
عتمت متمای کننده ني باشند که نز دور قابل تشخیص و شناسایی باشرد ،آشریارن حامرل سرتح
باشند ،برنبر عرف و قوننین ینگی عم یات خود رن هدنیت کنند.
نگرچه کسانی که ی ء غیرنظامیان شمرده نمیشروند ،نز قبیرل نشخاصری کره نز میردنن نبررد
خارج شدهنند ،هنوز میتوننند قربانی نابودسازي باشند ،بهشرطی آن کره همرۀ شررنیط الزم دیگرر
ویود دنشته باشد و بهویژه عمل مربوطه بخشی نز یک حم ۀ گسترده یا سازمانیافته ع یه هرگونره
یمعیت غیرنظامی باشد .به عبارت دیگر ،هیچ ضرورت یا هیچ عندرري در ینایرت ع یره بشرریت
ویود ندنرد که مقرر کند که همۀ قربانیان یرنیی فهرستشده میبایستی غیرنظامی باشند.

 .3 .3ضروریات سیاسی (داشتن طرح مشترک) یا سازماندهی
در دیونن بین نلم ی کیفري ،حم ه باید «به منظور پیشبرد سیاست سازمانی یا دولتی ننجام شده
باشد» و مست م نین نست که یک دولت یا سازمان بهطور فعالی چنرین حم رهني رن ع یره یرک
یمعیت غیرنظامی ترویج یا تشویر کرده باشد .ل ومی ندنرد که سیاست در باالترین سطح یرک
دولت نتخاذ شده باشد و سیاستهایی که بهوسی ۀ نرگانهاي دولتی مح ی یرا منطقرهني نتخراذ
میشود میتونند کافی باشد .شعبۀ محاکمۀ دیونن بیننلم ی کیفري با نکثریرت آرن رأي دند کره
سازمانهاي غیردولتی می توننند در رنستاي نهدنف بند  1مادۀ  1نساسنامۀ رم ،سیاست حم ه به
یک یمعیت غیرنظامی رن طرنحی و تدبیر کرده ،آن رن نیرن کنند .عناصري که در زیرر مریآیرد،
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می تونند در تعیین نینیه آیا یک گروه ،ونید شرنیط یک سازمان بر نساس بند  1مادۀ  1نست یرا
خیر ،مد نظر قرنر گیرد:
بند  1مادۀ  1نساسنامۀ رم:
 .1آیا گروه مربوطه تحت هدنیت یک فرماندۀ مسئول یا دنرني س س همرنتب تأسیس نست یا
خیر؟
 . 1آیا گروه مربوطه درونقع دنرني نب نرهایی برني ننجام یک حم ۀ گسترده یرا سرازمانیافتره
ع یه یک یمعیت غیرنظامی نست یاخیر؟
 .9آیا گروه مربوطه بخشی نز سرزمین یک دولت رن تحت کنترل دنرد یا خیر؟
 .8آیا گروه مربوطه بهعنونن یک هدف نولیه ،فعالیتهاي ینایی ع یره یمعیرت غیرنظرامی
دنرد یا خیر؟
 .1آیا گروه مربوطه به صرنحت یا ضمنی ،ننگی ۀ حم ه به یک یمعیت غیرنظرامی رن دنرد یرا
خیر؟
 .1آیا گروه مربوطه بخشی نز یک گروه ب رگتر با تمام یرا برخری نز معیارهراي پریشگفتره
نست یا خیر؟

 .4 .3بررسی رابطه یا پیوند داشتن با یک حمله
نعمال نتهامی باید «بخشی نز» یک حم ۀ گسترده یرا سرازمانیافتره و هردنیتشرده ع یره یرک
یمعیت غیرنظامی باشد و نه فقط یک هیزمانی ساده بین نعمال و حم ه ننجامشرده .در تمرامی
مونرد ینایت ع یه بشریت نیاز نیست که حم ه ع یه قربانیان متعددي ننجام شده باشد؛ مگرر در
خدوص نابود سازي .به عبارت دیگر در تمام مدادیر ینایت ع یه بشرریت برهیر نرابودسرازي،
عم ی که به طور مستقیی ع یه تعدند محردودي نز قربان یران یرا حتری ع یره یرک قربرانی ننجرام
میشود ،می تونند کافی باشد؛ مشروط بر نینیه بخشی نز یک حم ۀ گسترده یا سازمانیافته ع یه
یک یمعیت غیرنظامی باشد .ضرورت ویود نرتباط و پیوند ،دو عندرر دنرد کره دندسرتان بایرد
ثابت کند:
 نرتیاب به عم ی که بر حسب ماهیت یا عونقبش در پیشبرد حم ه مؤثر بوده نست.
 دننش و آگاهی متهی به نینیه نین یک حم ه ع یه مردم غیرنظامی نست و نینیه عمل
و نقدنم نو بخشی نز نین حم ه رن تشییل میدهد.
در تعیین نینیه آیا عمل ممنوعی که متهی ننجام دنده نست ،بخشی نز یک حم ه رن تشرییل
میدهد ،عونم ی رن درنظر میگیرند؛ نزیم ه ویژگیها ،نهدنف ،ماهیت ،عونقب و پیامدهاي عمرل
نرتیابی ،شباهت نعمال متهی با دیگر نعمال نرتیابی ،زمان و میان نعمال و نینیه چگونه آنها به
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حم ه مرتبط هستند ،و بهویژه نینیه چگونه نین نعمال به حم ه یا پیشبرد سیاسرتهراي حم ره
مربوط میشوند.
تأکید میشود ک ه نعمال نرتیابی باید با حم ه مرتبط باشند .یرمی که قبل ،بعد یا برهدور نز
حم ۀ نص ی ع یه یمعیت غیرنظامی ننجام شده باشد ،درصورتی که به نندنزۀ کافی مرتبط باشد،
هنوز میتونند بخشی نز حم ه ت قی شود؛ هرچند عمل ممنروعشرده نبایرد یرک نقردنم یدنگانره
باشد .وقتی یک عمل بهعنونن عم ی یدنگانه تعیین میشود که به قدري نز حم ه فاص ه دنشرته
باشد که با درنظر گرفتن شرنیط و زمینه که عمل در آن نرتیاب یافته ،نتونن برهطرور معقرول و
منطقی گفت که بخشی نز حم ه نست .الزم نیست که نعمال نتهامی حتما مشابه با سایر نعمالی
باشد که در طول حم ه نرتیاب یافته نست .برني مثال ،نگر یک حم ه به کشته شدن منجر شود
و یک شخص به عنونن بخشی نز حم ه مرتیب خشرونت ینسری شرده باشرد ،شرخص یادشرده
مرتیب ینایت ع یه بشریت نز نوع خشونت ینسی شده نست؛ نلبته بهشرطی که عناصرر متنری
ضروري و معیار نرتباط هی ویود دنشته باشد .بر همین نساس و طبر تفسیر مندرج در مرادۀ 1
نساسنامه ،حم ه مورد نظر در صدر مرادۀ یادشرده بایرد دنرني ویژگریهرایی باشرد .برههررروي،
نساسنامه و عناصر یرنیی هر دو بهخوبی بیان میکنند که نین نعمال باید بهعنونن بخشی نز یک
حم ه رخ دهند .بانینحال ،نین نعمال میتوننند خود سبب حم ه شوند .برني مثال ،ممین نسرت
کشتار یمعی غیرنظامیان بهعنونن حم هني ع یه یمعیت غیرنظامی کرافی باشرد .هریچ ل ومری
ندنرد که یک حم ۀ یدنگانه ع یه یمعیرت غیرنظرامی ییسرانی رخ دهرد کره در آن قترلهراي
رخدنده نثبات شوند (.)Akayesu Case,1998, para.581
تعریف «حم ه» که میتونند «گسترده و یا سرازمانیافتره» باشرد ،در قسرمتهراي پیشرین
بررسی شد .در نینجا برني روشن کردن نینیه معنی «حم ره» همرانطرور کره نز سروي عناصرر
یرنیی تأکید شده نست ،ضرورتای «برنبر با حم ۀ نظامی» که نز سوي حقوق بیننلم ل بشردوستانه
تعریفشده ،نیست ،کافی نست ،1ب یه بهطور ک ی تري به یک رشته عم یات ینگی و یا عم یاتی
نطتق میشود که ع یه یمعیتری غیرنظرامی ننجرام مریشرود« .مجموعرهني نز نعمرال» وننهني
مناسب نست که در بند « 1نلف» نستفاده می شرود .الزم نیسرت کره نیرن یم ره حتری شرامل
نیروهاي نظامی و یا منازعات مس حانه و یا هرگونه نیروي خشونتآمی باشد ،1ب یه میتونند هرر
 .1بند  9نز مقدمۀ مادۀ  1در عناصر یرنیی بهصرنحت بیان میکند« :الزم نیست نین نعمرال یرک حم رۀ نظرامی رن
تشییل دهند» .مادۀ  89بند  1پروتیل نول نلحاقی «حمتت» در زمینۀ نظامی رن برهعنرونن «نعمرال خشرونت
ع یه رقیبان تعریف میکند ،چه در یرم و چه در دفاع».
 .1برني نطتعات بیشتر ،نک:
(Kunarac ,2002, para 416: prosecutor v. Rutaganda, 2000, para 70; Prosecutor v. Musema, 2000, para 205
)Mettraux, 2005,165
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بدرفتاري با یمعیت غیرنظامی رن شامل شود .1همچنین باید درنظر دنشت که در بند  1مرادۀ 1
و در توضیح نابودسازي ،آن رن شامل تحمیل عمدي شرنیط خاصری نز زنردگی ،نزیم ره محرروم
کردن نز دسترسی به غذن و دنرو که بهمنظور منهدم کردن بخشی نز یک یمعیرت برنامرهریر ي
شده باشد نی دننسته نست.

 .5 .3عنصر روانی ،داشتن آگاهی از حمله
نف ون بر ننگی ۀ نرتیاب نعمال مادي یرم ،مانند ی وگیري نز دسترسری بره دنرو و یرا غرذن ،یرک
متهی باید چارچوب گستردهتري رن در مورد نعمال نرتیابینش بدنند و بهویژه بدنند:
نلف) حم ه ع یه یمعیت غیرنظامی هدنیت و رهبري شده نست
ب) بدنند که عمل مجرمانۀ نو بخشی نز حم ه رن تشییل میدهد یا حدنقل نین خطرر ویرود
دنرد که نعمال نو بخشی نز حم ه باشد.
نبود چنین آگاهیني می تونند یرم رن به یک یرم عادي تبدیل کند یرا بسرته بره شررنیط و
نوضاع و نحونل ،یک یرم ینگی شود .عندر روننی نطتع ،مربوط به نطتع نز زمینۀ حم ه نسرت
و نه ننگی ه و ع ت حم ه .مادۀ  1بر ل وم آگاهی فررد مرتیرب ینایرت نسرب بره حم رۀ وسریع،
گسررترده یررا نظرراممنررد ع یرره یمعیررت غیرررنظررامی تأکیررد دنرد ( Tadic,trial chamber
 . ) judgment,1995, para.565به عبارت دیگر ،مرتیب ینایت نز نینیه رفتار نو بخشری نز یرک
حم ۀ گسترده یا نظام مند ع یه یک یمعیت غیرنظامی نست آگاهی دنشته و یا نینیه نین نقردنم
رن با هدف تبدیل شدن به بخشی نز یک حم ۀ گسترده و نظام مند ع یه یمعیرت بشرري ننجرام
دنده باشد .همچنین باید نشاره کرد که هدف نهایی نیروهاي حم هکننرده (نزقبیرل بازگردننردن
دموکرنسی) بههیچویه نمیتونند توییه کنندۀ حم ه به یمعیت غیرنظامی باشد ،چرنکه مقررنت
حقوق بین نلم ل بشردوستانه و ممنوعیت مط قی که در معاهدنت و حقوق بیننلم ری عرفری در
خدوص هدف قرنر دندن یمعیت غیرنظامی آمده نست ،مرانع توییره چنرین نقردنمی برا هردف
ضرورت نظامی یا هر هدف دیگري میشود.
قسمت «ب» بند  1مادۀ  1نساسنامۀ دندگاه کیفري بیننلم ی نی در تبیین یرم نابودسازي،
نز آن به تحمیل عمدي شرنیط زندگی نام برده و تحقر آن به صورت غیرعمدي رن نپذیرفته نست .
مادۀ  97نساسنامۀ دندگاه کیفري بیننلم ی نی ی در مونردي که بره نحرو دیگرري مقررر شرده
باشد ،تحقر یرنیی تحت صتحیت دیونن رن تنها به صورت عمدي ممین دننسته نست و لذن نظهار
 .1برني نطتعات بیشتر ،نک:
(prosecutor v. Stakic, 2003, para 623, prosecutor v. Semanza, 2003, para 327; prosecutor v. kajelijeli,
)judgment, trial chamber, 2003, para 868, Kunarac (trial chamber judgment),2002, para.416
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نظر به تحقر نابودسازي به صورت غیرعمدي مخالف با نین مقرره نست .نز طرف دیگر ،نف ون برر
یرنیی پایه ،برني تحقر نابودسازي ع ی مرتیب بره نینیره رفترار نو بخشری نز حم ره رن تشرییل
میدهد ،الزم و ضروري نست .همین نمر تحقر غیرعمدي بودن یرنیی پایه رن ناممین میسرازد،
زیرن نمیتونن تدور کرد که یرم پایه )برني نمونه ،قتل( غیرعمدي باشد و هریزمران مرتیرب در
لحظۀ نرتیاب رفتار بدنند که رفتار نو قسمتی نز حم ۀ گسترده یا سازمانیافته )برني مثال ،کشتار
ننبوه(رن تشییل میدهد ،زیرن ع ی به مورد نخیر زمانی ممین خونهرد برود کره رفترار بره صرورت
عمدي نرتیاب یابد (محمدخانی ،1991 ،ص.)91

نابودسازی و نقض امنیت انسانی
در نین قسمت به بررسی عونم ی که نابودسازي رن برهعنرونن مدردنقی نز نقر
متدور میسازد ،پردنخته خونهد شد.

نمنیرت ننسرانی

 .1نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی (هستۀ حیاتی زندگی همۀ انسانها)
همانگونه که نشاره شد ،نابودسازي عم ی نست که با هدف نزبین بردن یمعیت خاصی نرتیراب
مییابد و نتیجۀ حاصل نز نین عمل نباید صرفای به ک یت یمعیت موکول شرده باشرد ،ب یره نگرر
عمل مرتیب با قدد نابودسازي همرنه باشد و دنمنۀ آن به هر دلی ی به تعدندي نز نفرند آن گروه
یا یمعیت محدود شود ،عمل نرتیابی خدوصیات یرم نابودسرازي رن دنرن نسرت؛ فرار نز نینیره
نتیجۀ آن به صورت آنی یا به صورت درنزمدت بروز کند ،و نیر برنبرر بنرد  1مرادۀ  1نساسرنامۀ
دیونن ،نابودسازي میتونند شامل تحمیل عمدي شرنیط خاصی نز زندگی نزیم ه محروم کرردن
نز دسترسی به غذن و دنرو که به منظور منهدم کردن بخشی نز یک یمعیرت برنامرهریر ي شرده
باشد ،هی محقر گردد .حال چنانچه حم ه یا تحمیل عمدي شرنیط خاصی نز زندگی کره نقر
نمنیت ننسانی نی محسوب گردد با هدف منهدم کردن بخشی نز یک یمعیت صرورت پذیرفتره
باشد ،باید گفت یرم نابودسازي نز طریر نق نمنیت ننسانی تحقر یافته نست.
در ندنمه و به تفدیل ،تحقر یرم نابودسازي نز طریر نق هریک نز زیرمجموعههاي نمنیت
ننسانی مورد بررسی قرنر میگیرد.

 .2نابودسازی از طریق نقض امنیت اقتصادی
با تویه به نینیه در نابودسازي ،نوع عمل و کوتاه یا ب ندمدت بودن زمان دستیابی به نتیجه مهی
نیست ،لذن نرتیاب آن دسته نز نعمال و یا تحمیل عمدي شررنیط خاصری نز زنردگی کره نراق
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نمنیت نقتدادي هستند ،چنانچه با هدف نزبین بردن یک گروه صرورت پرذیرد در معیرت سرایر
نرکان نابودسازي ،نابودسازي نز طریر نق نمنیت نقتدادي شمرده میشرود .در نیرن خدروص
می تونن به حمتت نقتدادي که هدف آن نزبین برردن یرک گرروه نز طریرر ورشیسرته کرردن
صندوق تأمین نیتماعی یا بیمۀ بییاري حتی در درنزمدت نست ،نشاره کرد .همچنین مریترونن
نعمال تحریی ع یه یک کشور یا یمعیت رن حتی چنانچه مریع وضع آن شورني نمنیت سرازمان
م ل باشد و با قدد نابود کردن آن یمعیت یا کشور صورت پذیرفته باشد ،مددنقی نز نین عمرل
دننست.

 .3نابودسازی از طریق نقض امنیت سالمت
نق نمنیت ستمت یک گروه با هدف نزبین بردن آنها و در کنرار سرایر نرکران ،الزمرۀ تحقرر
نابود سازي رن باید مددنقی نز نین موضوع دننست .برني مثال ،چنانچه بهمنظور نابودسرازي یرک
گروه و یا مردم یک منطقه ،به ترویج کشت یک نوع محدول با مدرف آب در منطقهني کره برا
بحرنن آب روبرو نست نقدنم شود ،عمل نرتیابی رن به شرط ویود سایر نرکران نرابودسرازي ،بایرد
نابود سازي نز طریر نق نمنیت ستمت دننست .در نین خدوص میتونن به حم ۀ سرایبري بره
تأسیسات ونکسن یا دنروسازي یک کشور یا منطقه در هنگام بروز یک بیمراري کشرندۀ فرنگیرر
نشاره کرد .ورشیست کردن ،گمرنه کردن و یا تغییر نولویت نظام ستمت یرک کشرور برا هردف
نابود کردن مردم آن کشور یا بخشی نز آن رن نی میتونن در نین دسته یاي دند.

 .4نابودسازی از طریق نقض امنیت غذایی
منع یا سخت نمودن دسترسی نقتدادي و فی ییی یک یمعیت بره غذني نولیه رن بایستی نق
نمنیت غذنیی دننست .حا ل چنانچه نین نقدنم با قدد نزبین بردن یک گروه ،چه در کوتاهمردت و
چه در ب ندمدت ،صورت پذیرد ،نابودسازي نز طریر نقر نمنیرت غرذنیی تحقرر یافتره نسرت.
رنه نندنزي ینگ نقتدادي ع یه یک کشور ،نعمال تحریی یک کشور ،کاهش نرزش پول م ی یرک
کشور با هدف کاهش توننایی تهیۀ غذني نولیۀ مردم آن کشور و نزبین بردن تمرام یرا بخشری نز
مردم آن کشور رن باید مدادیقی نز نابودسازي نز طریر نق نمنیت غذنیی دننست.

 .5نابودسازی از طریق نقض امنیت زیستمحیطی
با تویه به هدف نمنیت زیستمرحیطی که حفاظت نز مرردم در بررنبر ترخریب کوتراه و ب ندمردت
طبیعت ،ترهدیدهاي ننسانساخته در قبال آن و زونل محیط زیسرت طبیعری مطررح شرده نسرت.
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نابودسازي نز طریر نق نین نمنیت رن بایستی ونرد نمودن آسیب عمدي بر نمنیت زیستمحیطری
تأثیرگذنر بر یک یمعیت یا گروه با هدف نابود کردن آنها دننست .بهنظر میرسد بتونن نیجاد سرد
بر روي رودخانههاي منتهی بر محل زندگی یک گروه یا منحرف نمودن سیاستهرا و برنامرههراي
حفاظت محیط زیست یک گروه رن چنانچه با هدف نزبرین برردن آنهرا صرورت پرذیرد ،در شرمار
مدادیر نابودسازي نز طریر نق نمنیت زیستمحیطی درنظر آورد.

 .6نابودسازی از طریق نقض امنیت شخصی
همانگونه که گفته شد ،نمنیت شخدی شررامل حررفاظت نز مررردم در برررنبر خررشونتهراي
فری ییی (چه نز سوي دولت متبوع و چه نز سوي دولتهاي خاریی) ،نفرند خشونتگرن و عونمل
فروم ی ،تجاوز ینسی یا سوءنستفاده نز سالمندنن تعریف شده نست .لذن نابودسازي نز نین طریر
رن باید تحمیل خرشونتهاي فری ییی (چه نز سروي دولرت متنروع و چره نز سروي دولرتهراي
خاریی) ،نفرند خشونتگرن و عونمل فروم ی ،تجاوز ینسی یا سوءنستفاده نز سرالمندنن برر یرک
گروه یا یمعیت و با هدف نزبین بردن نیشان درنظر آورد .تسر یح ،حمایرت مرؤثر نز گرروههراي
تندرو و خشونتط ب با هدف نزبین بردن یک گروه یا یمعیت ،مددنقی نز نین نمر نست.

 .7نابودسازی از طریق نقض امنیت اجتماع
مس مای می تونن ترویج رونبط و نرزشهاي زیانآور ،خشونتهاي فرقهني یا قومی رن در میان یرک
یامعه یا گروه نق نمنیت نیتماع ت قی کرد .حال چنانچه ترویج یک سنت یرا نرزش غ رط بره
صورت عمدي و با هدف نزبین بردن یک گروه یا یمعیت صورت پذیرد ،نابودسازي نز نین طریر
صورت پذیرفته نست .ترویج نرزش تکفرزندي ،ترویج نعتیاد ،نیجاد یا تقویت تعدبات مذهبی یا
قومی در میان یک گروه رن چنانچه با هدف نزبین بردن آن گروه در درنزمدت ننجام شرده باشرد،
باید مددنقی نز نین نوع نابودسازي عنونن کرد.

 .8نابودسازی از طریق نقض امنیت سیاسی
همانگونه که در قسمتهاي قب ی توضیح دنده شد ،نمرنیت سریاسی عربارت نست نز آنیره هرر
عضوي نز یامعه بتونند بدون هیچگونه بیی و هرنس در چارچوب قانون ،دیدگاههاي خویش رن در
خدوص چگونگی ندنرۀ نمور یامعه و شرکت در نیرنگونه نمرور نبررنز دنرد و نز نین نظر خطرري
نو رن تهدید نینرد و آرنمرش و آسرایش نو بررهرری زده نشرود و مرورد آزنر و نذیرت قررنر نگیررد
(صادقیان ،1941 ،ص .)14حال پرسشی که در نینجا مطرح میشود نین نست که آیا نابودسازي
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میتونند نز طریر نق نمنیت سیاسی صورت پذیرد؟ به عبارت دقیررترر ،نیرن مسرئ ه بایسرتی
بررسی شود که آیا می تونن رفتار یا تحمیل شرنیط زندگی رن درنظر آورد که سبب نیجراد تررس
در گروه هاي سیاسی و یا نفرند یامعه در نشر نفیار متناق با نظام سیاسی حاکی به قدد نزبین
بردن آن گروه در کوتاه یا ب ندمدت شود؟ چنانچه پاسخ به نین پرسش مثبت باشد ،بایرد گفرت
که نابودسازي نز طریر نق نمنیت سیاسی محقر شده نست.
بهنظر می رسد با تویه به نینیه آزندي بیان و نقد نظام سیاسی حاکی بر یک کشور ،فعالیرت
گروههاي سیاسی بدون ترس و ونهمه نز آثار و عونقب آن ،نز مدادیر نمنیت سیاسی نسرت ،لرذن
چنانچه با هدف نزبین بردن یک گروه یا یمعیت زمینۀ نیجاد محدودیت برر آزندي بیران ،آزندي
نقد نظام سیاسی و یا فعالیت گروههاي سیاسی فرنهی گردد ،عمل نرتیابی رن بایستی نابودسرازي
نز طریر نق نمنیت سیاسی ت قی کرد.

نتیجه
با گذشت زمان و در پی تجربههاي ت خ حاصل نز نق حقوق بشر که ویردنن یامعرۀ بشرري رن
آزرده نموده ،حقوق بشر بیش نز پیش مورد تویه یامعۀ یهانی و بهعنونن مطالبهني عمرومی و
مشتر میان مردمان کرۀ زمین قرنر گرفته نست .در نین رنستا و بهمنظور حمایت و حفاظت نز
نین آرمان مشتر بشري ،یرمننگاري نق مهیترین مدرادیر حقروق بشرر مرورد تویره قررنر
گرفته و دیونن بیننلم ی کیفري به عنونن مریعی برني رسیدگی به نین قبیرل یررنیی تشرییل
شده نست .نز مهی ترین یرنیی تحت صتحیت دیونن ،میتونن به یرم نرابودسرازي نشراره کررد.
نابودسازي یا ریشهکن کردن ) ،)Exterminationعم ی نست که با هدف نزبرین برردن یمعیرت
خاصی ،فار نز تحقر نتیجه نرتیاب مییابد و همانگونره کره در بنرد «ب» قسرمت  1مرادۀ 1
نساسنامۀ دیونن نشاره شده نست ،تحمیل عمدي شرنیط خاصی نز زندگی ،نزیم ه محروم کردن
نز دسترسی به غذن و دنرو که بهمنظور منهدم کردن بخشی نز یک یمعیرت برنامرهریر ي شرده
باشد ،نص ی ترین مددنق نین یرم نست .همچنین در رنستاي تضمین بیش نز پیش برخروردنري
همگان نز حقوق بشر و بهمنظور عم یاتی نمرودن دسرتیابی بره آن ،در گر نرش توسرعۀ ننسرانی
برنامۀ عمرنن م ل متحد در سال 1998م به مفهوم نمنیرت ننسرانی نشراره شرده نسرت .در نیرن
گ نرش ،نمنیت ننسانی شامل هفت بعرد نمنیرت نقتدرادي ،نمنیرت غرذنیی ،نمنیرت بهدنشرت و
ستمت ،نمنیت زیستمحیطی ،نمنیت شخدی ،نمنیت نیتماع و نمنیرت سیاسری دننسرته شرده
نست ( .)Human Development Report 1994, op.cit,p.24با تأم ی در نبعاد نمنیرت ننسرانی و
هدف آن ،یعنی «حفاظت نز هستۀ حیاتی زندگی همۀ ننسانها در برنبر تهدیدهاي شایع و حراد
بهگونهني که با رضایت و کرنمت ب ندمدت ننسانی سازگار باشرد» ( )Alkire:2003, p.2و نگراهی
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بر مفهوم و نرکان یرم نابودسازي ،نوعی هیپوشانی و نرتباط بین نعمال موضوع نیرن دو مفهروم
قابل مشاهده نست .بسیاري نز نعمال ناق نمنیت ننسانی میتوننند بهعنونن عندرر مرادي یررم
نابودسازي درنظر گرفته شوند .به عبارت دیگر ،نق هریک نز نبعراد هفرتگانرۀ نمنیرت ننسرانی
یعنرری نق ر نمنیررت نقتدررادي ،نقر نمنیررت سررتمت ،نق ر نمنیررت غررذنیی ،نق ر نمنیررت
زیستمحیطی ،نق نمنیت شخدی ،نق نمنیت نیتماع ،نق نمنیت سیاسی ،نگر
 با هدف نزبین بردن یمعیت خاصی نرتیاب یافته باشد،
 دنمنۀ عمل به هر دلی ی نزیم ه دالیل نژندي ،مذهبی ،قرومیتی بره تعردندي نز نفررند
گروه یا یمعیت محدود شده باشد،
 نتیجه (نرابودي گرروه یرا یمعیرت یرا بخشری نز آن) بره صرورت آنری یرا درنزمردت
تحقر یافتنی باشد ،نف ون بر تحقر نق نمنیت ننسانی ،مویب تحقر یرم نابودسازي
نی می شود و مرتیب رن مشمول تعقیب دیونن بین نلم ی کیفري قرنر میدهد .تویره
به نین موضوع نز آن نظر ضروري نست که ضمن فرنهی آوردن نمیان حمایت کیفرري
نز برخی نز مدادیر نمنیت ننسانی ،محدودههاي مورد شمول یررم نرابودسرازي رن بره
حوزههایی که تاکنون به آنها تویه نشده نست ،تعمیی میدهد .برني مثرال ،چنانچره
نعمالی مانند نِعمال تحرییهاي نقتدادي ع یه یک کشور ،نقدنم به تررویج کشرت یرک
نوع محدول با مدرف آب در منطقهني که با بحرنن آب روبرو نست ،تغییرر غیرونقعری
نولویت نظام ستمت یک کشور ،نیجاد سرد برر روي رودخانرههراي منتهری برر محرل
زندگی یک گروه ،منحرف نمودن سیاستها و برنامههاي حفاظت محیط زیسرت یرک
گروه ،ترویج نرزش تکفرزندي در میان یک گرروه کره همگری نقر نمنیرت ننسرانی
شمرده میشوند ،با هدف نزبین بردن آن گروه ننجام شده باشد ،نق نمنیرت ننسرانی
صورتپذیرفته رن باید مددنقی نز نابودسرازي نیر ق مردند کررد و دیرونن بریننلم ری
کیفري رن مریع صالح به نین یرم معرفی نمود.
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