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 چکیده

ها، هويت يا فرهنگ يک عمدی يادمان یامحاژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از  نظريهمفهوم يا 
نويس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در پیش 3بدون حذف فیزيکی آن گروه است، هرچند در ماده  ،گروه

های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. کشتن گروهکلی حذف شد و انواع ژنوسید، به متن نهايی به
ذيرش اين از پکنون  تاالمللی نیز قضايی بینآور و همچنین تا حدودی رويهالمللی الزامساير اسناد بین

شود که يا بر پايه عوامل ها و اعمالی ديده میجنايت ،، در جهان معاصراين باوجود اند.سر باز زده ،مفهوم
ک از يگیرد که در تعريف هیچهای يک فرهنگ صورت میها و سنتبه قصد نابودی نشانفرهنگی يا 
نوسید ترين حالت به مفهوم ژشوند اما نزديکنمیالمللی و ازجمله ژنوسید فیزيکی گنجانده جنايات بین
 ر، اينبنابراين، نظر به انکارناپذيری برخی واقعیات جهان معاص فرهنگی هستند. ینابودسازفرهنگی يا 
 ،نتیجهرژنوسید فرهنگی و د نظريهدر شناسايی را الملل کنونی های حقوق بینظرفیت داردمقاله سعی 

گیرد اين بررسی با نگاهی نوين صورت می ، بسنجد.گرفته علیه فرهنگ يک ملتانگاری اعمال صورتجرم
را  ظريهنتاب پذيرش اين  ،معاصر ةالملل موضوعرسد که هرچند حقوق بیننهايت به اين نتیجه می که در
 يافت.را های بروز اين مفهوم هايی از وجود زمینهتوان نشانهمی ،ندارد
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 مقدمه
و برای مرتکبان ه شدته خشنا هاترين جنايتترين و فجیعيکی از سنگین ،المللژنوسید در حقوق بین

قصد نابودی يا  آن مجازات تعیین شده است. اين جنايت از حیث قصد و نیت خاص آن يعنی
 2391گونه که در کنوانسیون شود. ژنوسید، آنهالکت گروهی معین، از ديگر جرايم متمايز می

 لی،مبر مبنای عناصر  ممکن استملل متحد در خصوص منع و مجازات جنايت ژنوسید آمده است، 
، تنکشهايی را از طريق اقداماتی چون ارتکاب يابد و اعضای چنین گروه قومی، نژادی يا مذهبی

اقدامات  در معرض شرايط نامناسب زندگی،ن آنان قرارداد، جسمی يا روحی شديدصدمات ايراد 
ر در گروه به گروه ديگانتقال اجباری اطفال يک و منظور جلوگیری از توالد و تناسل تحمیلی به

 معرض نابودی قرار دهد.
شود که گاه اقداماتی مشخص می ،با نگاه به برخی رويدادهای جامعه جهانی در گذشته و حال

نه در نژاد، نه ملیت، نه قوم و نه مذهب،  ،. اين تمايزگیردانجام میيک گروه فرهنگی  برای نابودی
ژنوسید  ،توان ژنوسید فرهنگی نام نهاد. بر اين اساسصرفاً در فرهنگ است و اين عمل را می هبلک

منظور هبگیرد که تواند دو چهره داشته باشد: الف( کلیه اقدامات فیزيکی را دربرمیفرهنگی می
بردن و نابودی فیزيکی يک گروه فرهنگی انجام شود؛ ب( در معنی دوم، بدون اينکه بحث ازبین

هرگونه عملی به نیت نابودی کلی يا بخش اعظمی از يک کشتن فیزيکی گروه در بین باشد، 
های نامند. در اين حالت، بدون حذف فیزيکی گروه، افراد آن از ارزشفرهنگ را ژنوسید فرهنگی می

های ها و گالریها، آرشیوها، موزهشوند و يادبودهای ملی، کتابخانهمحروم می ،فرهنگی موجود
 شود.تخريب میها آن هنری

 چرا که کشتن و نابودی فیزيکی يک گروه فرهنگی ،بیشتر به مفهوم دوم نظر دارد ،حاضر مقاله
گونه اعمال، از آن جهت اين ،واقع مجازات دانست. درقابل  ،توان تحت عناوين مجرمانه ديگررا می

 همواره شود،که بخشی از برنامه امحا و انقراض فیزيکی گروهی خاص بوده و با اين قصد انجام می
مفهوم دوم ژنوسید  ،موضوع اين مقاله ،بنابراين 2الملل باشد.موجب حقوق بینجرمی بهممکن است 

 نآ جمعیتی است که کشتار فیزيکیچنان . مقصود، زمانی است که يک گروه دارای استفرهنگی 
ا که زنند و کاری راشغالگران عموماً دست به ژنوسید فرهنگی می ،در اين وضعیت .مقدور نیست

توانند در يک نسل با کشتار فیزيکی انجام دهند در طی چند نسل از راه ژنوسید فرهنگی و نمی
د را نابوخود آن گروه  ،اندکرسانند و با نابودی فرهنگ يک گروه، اندکزبانی به سرانجام می

نويس کنوانسیون منع ژنوسید وجود داشت. پیش 3اين همان مفهومی است که در ماده  1.کنندمی
 

1. Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, Trial Chamber Judgment, 2 August 2001, para. 580. 

2. Skutnabb-Kangas, Tove and Bucak Sertac, “Killing a Mother Tongue - How the Kurds Are Deprived of 

Linguistic Human Rights”, in: Linguistic Human Rights, Overcoming Linguistic Discrimination. Ed. Tove 

Skutnabb-Kangas and Robert Phillipson in collabouration with Mart Rannut. Mouton de Gruyter, Berlin, 
1994, pp. 347-370. 
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عمدی حافظه جمعی، هويت يا  یامحابنابراين، ژنوسید فرهنگی در اين شکل عبارت است از 
حمله به نهادهای سیاسی و  شامل ،ها. اين عملبدون حذف فیزيکی آن ،فرهنگ يک گروه

 .است اجتماعی، فرهنگ، زبان، احساسات ملی، مذهب و موجوديت اقتصادی يک گروه
جرم ژنوسید  ،نهايت کنوانسیون ژنوسید گنجانده نشد و در اين شکل از ژنوسید در متن نهايی

د. بنابراين، سؤال اصلی که اين مقاله در صدد شمحدود « اقدام برای نابودی فیزيکی گروه»به
انگاری و شناسايی ژنوسید فرهنگی در نظم يافتن پاسخی برای آن است، سنجش امکان جرم

الملل و رويه نوسید و بر پايه ساير منابع حقوق بینمنع ژ الملل، ورای کنوانسیوننوين حقوق بین
سايی امکان شنا ،المللبه عبارت ديگر، آيا در شرايط فعلی حقوق بین است.و دکترين نوين 
د، المللی که موجد مسئولیت باشعنوان جرم قابل مجازات يا عمل خطای بینهژنوسید فرهنگی ب
 وجود دارد يا خیر؟

اصلی استوار است. عالوه بر بخش نخست که به تعاريف و کلیات مقاله پیش رو بر دو بخش 
نظر دارد، محتوای اصلی مقاله بر دو بخش بنا نهاده شده است که ابتدا تحوالت اخیر جامعه جهانی 

شود و سپس در بخش داده با عنوان ژنوسید فرهنگی بررسی میاز نگاه امکان انطباق اعمال رخ
 ا توجه بهبالملل کنونی در خصوص شناسايی ژنوسید فرهنگی های حقوق بینظرفیت پايانی،

 شود.رويکردهای نوين و حمايتی سنجیده می
 

 مفاهیم نییتب. 6

 9مفهوم ژنوسید .6ـ6
ها يهودی، مجمع ها علیه میلیونهای نازیدر پی فجايع جنگ دوم جهانی و قساوت 2391در سال 

تا تضمین کند که چنین  را تنظیم کرد 9کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید ،عمومی ملل متحد
 کیفر نخواهند ماند.اعمالی ديگر تکرار نخواهد شد و مرتکبان آن بی

 
چون  عباراتیهای فارسی اين واژه يعنی معادل ،نظر نگارندگانه از اين جهت بوده است که ب« ژنوسید»دلیل انتخاب واژه  .9

 .ستیکننده تمام جوانب آن ننمای معنی واژه و منعکسکدام آينه تمامعام، کشتار جمعی و ... هیچزدايی، قتلکشی، نسلنسل
خاب شد تهمچنین، تلفظ فرانسوی اين واژه )ژنوسید( از آن جهت ان تر است.تر و به مقصود، نزديکگويا« ژنوسید»بنابراين، لفظ 

« ژنوسايد»تر است و ثانیاً، اصطالح ناصحیح تر و مرسومدر زبان فارسی معمول« جنوسايد»لفظ انگلیسی آن يعنی از ت ،که اوالً
 شناختی ندارد.که ترکیبی از تلفظ انگلیسی و فرانسوی است، هیچ مبنای زبان

 «سید»و کلمه « تیره»يا « قبیله»، «قوم»( به معنی genos« )ژنوس»د که واژه ژنوسید از دو لفظ التین شوهمچنین اضافه می
(cide به معنای )«یهالقهع با مردم از یگروه کشتن یعني یشناسواژه لحاظ به دیژنوس واژه و است شده لیتشک« کشتن 

 .مشترک یقوم اي ینژاد ،یافهيطا

Chehata, Hanan, The Cultural Genocide of Palestine, Published by Middle East Monitor, London, 2010, 

p. 4. 
4. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by Resolution 

260 (III) A of the United Nations General Assembly on 9 December 1948. 
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دی يک ملت نابو»گويد: که می افتي نیلمکتوان در آثار پای تعريف ژنوسید را می ردّ نینخست
نابودی منظور بهآمیز ای از اعمال تبعیضشدههماهنگبرنامه »همراه با « يا يک گروه قومی

تعريفی  1«.شودهای ملی که به قصد اضمحالل خود گروه انجام میبنیادهای اساسی زندگی گروه
نابودی عمدی کل يا بخشی از يک گروه اقلیت نژادی، جنسی، مذهبی، »ديگر عبارت است از 

 6«.عوامل آنای، قومی يا سیاسی، توسط يک دولت يا طايفه
منظور بهاز اعمال زير که  هريکبه  ژنوسید، 2391کنوانسیون  1ماده  موجببهاز نظر حقوقی 

 د:شوصورت گیرد، اطالق می قومی، نژادی يا مذهبی بردن تمام يا بخشی از يک گروه ملی،ازبین
 ؛کشتن اعضای يک گروه (الف
 ؛يک گروه یصدمات جدی جسمی يا روحی به اعضا( ايراد ب
می رفتن قوای جسقراردادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگی که منجر به ازبین (ج

 شود؛طور کلی يا جزئی هب آن گروه،
 ه؛ وجلوگیری از توالد و تناسل يک گرومنظور بهاقدامات تحمیلی ( د
 .انتقال اجباری اطفال يک گروه به گروه ديگر( ـه

منظور از ژنوسید در اين اساسنامه، هريک از اعمال مشروحه ذيل »رم:  اساسنامه 6طبق ماده 
مین از حیث ه است که به قصد نابودی تمام يا قسمتی از يک گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی

 يابد:عناوين ارتکاب می
 الف( قتل اعضای يک گروه؛

 ب( ايراد صدمه شديد به سالمت جسمی يا روحی يک گروه؛
های نامناسب زندگی که منتهی به زوال قوای عمدی يک گروه در معرض وضعیت ج( قراردادن

 جسمی کلی يا جزئی آن بشود؛ 
 جلوگیری از توالد و تناسل يک گروه صورت گیرد؛ و منظور بهد( اقداماتی که 

 «.( انتقال اجباری اطفال يک گروه به گروه ديگرهـ
 

 مفهوم فرهنگ. 2ـ6

تعريف کالسیک آن خارج کرد و مترادف با تمدن به کار گرفت،  نخستین کسی که فرهنگ را از
ای کامل، عنوان مجموعهفرهنگ را به 2182بود که در سال  لوریت ادوارد ،شناس انگلیسیمردم

عنوان عضوی از هايی که بشر بهشامل دانش، عقايد، هنر، اخالق، قانون، آداب و رسوم و توانايی
 

5. Lemkin, Raphael, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - 

Proposals for Redress, Washington, D.C.:  Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79-95. 

6. Porter, J. N. (ed.), Genocide and Human Rights, a Global Anthology. Washington, DC: University Press 

of America, 1982. 
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 8معنا کرد.کند، را اخذ میها آن جامعه
ای است که شاملِ دانش، دين، هنر، تنیدهدرهم ةمجموع ،فرهنگ يا تمدن ،لوریتدر نگاه 

ن آ ،عنوان عضوی از جامعههکه انسان باست اخالقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانايی و عادتی 
زيرا زندگیِ  وجود ندارد« فرهنگبی » و جامعه« فرهنگبی»عنا انسانِ به اين م 1کند.را کسب می

ن قبیله يا تريزيستن است. زيستن در ابتدايی فرهنگ در زيستن، به معنایاعی، يعنی باهماجتم
ر شرايط زيستن د ،، از اين جهت يکسان است زيرا هر دوپیشرفتهامع وترين جترين و پیچیدهبزرگ
رهنگ، های فيهگی، اگرچه هريک از سازمافرهن یاست، يعنی زيست در فرهنگ يا فضاانسان  ويژه

 3های اساسی دارند.گوناگون با هم فرق هایا سادگی و پیچیدگی، در جامعهصورت و معنا ي از نظر
 

 ژنوسید فرهنگی نظریه .9ـ6
مالحظه  22بنا نهاده شده است، 21نیلمک رافائلفکری  هایهرچند کنوانسیون منع ژنوسید بر پايه

گنجانده را در تعريف ژنوسید ن نیلمکموجود در تعريف  عنصر فرهنگ ،د که کنوانسیون مزبورشومی
 است.

ملت  تنها به معنی نابودی فیزيکی يک ،حکايت از اين دارد که ژنوسید ،ژنوسید فرهنگی هينظر
که به هدف را يک گروه نژادی  21«های اساسی زندگیبنیان»نیست، بلکه عالوه بر آن، نابودی 
همخوانی  نیلمکگیرد. اين رويکرد از ديد برخی با نگاه در بر مینابودسازی خود گروه انجام شود نیز 

واره گرفته هممستقیماً علیه گروه ملی است اما اقدامات صورت، طور کلی، عمل ژنوسیدهب23دارد.
ای است شدهحمالت هماهنگ، د. ژنوسیدکنمتأثر می ،عنوان اعضای گروههافراد را ب ،طور مستقیمهب

 
7. Tylor, Edward, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, 

Art, and Custom, vol. 1, 6th edition, London, John Murry, Albemarle Street, W, 1920, pp. 1-3. Online 

complete text of book is available at: https://archive.org/details/primitiveculture01tylouoft (last visited in: 
15/02/2016). 

8. Ibid., p. 1. 

 .221ـ223 ص، ص2311، آگاه،ها و مفهوم فرهنگتعريف ؛آشوری، داريوش. 3

ها زده شده و هر نويسنده و دانشمندی به فراخور ديدگاه خود آن را تعريف کرده است، آنچه فرهنگ، قلمهرچند در باب تعريف 
دارد، شايد از جهت هدف مقاله حاضر، کامل، جامع و مانع به نظر برسد. لذا از ذکر تعاريف متنوعی که در اين بیان می لوریت

 شود. خصوص وجود دارد خودداری می
 :کن.ر در باب مفهوم فرهنگ، تبیش جهت مطالعه

و  31ه ، شماردانشگاه انقالب هينشر، «تعاريف فرهنگ، نقش فرهنگ در نظام اجتماعی و فرهنگ سازمانی» ؛شناس، فرامرزحق
 . 262ـ281 صص ،2383تابستان و پايیز ، 33

10. Raphael Lemkin 

11. Kinloch, Graham C., & Mohan, Raj P. (eds), Genocide: Approaches, Case Studies, and Responses, 

New York, Algora Publishing, 2005, p. 16. 

12. The Essential Foundations of Life 

13. Koivunen, Kristiina, “Cultural Genocide and Fayli Deportation, Examples of Genocide Process in Iraqi 

Kurdistan”, Journal of Zankoy Sulaimani, Part B. No. 41, July 2013, p. 436. 

https://archive.org/details/primitiveculture01tylouoft
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1010
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1010
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/51183
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هايی، ازجمله گیرد. اهداف چنین برنامهمختلف زندگی گروه هدف صورت میکه علیه جوانب 
 تواند جداسازی نهادهای اجتماعی و سیاسی، فرهنگ، زبان، عواطف ملی، مذهب و موجوديتمی

 29های ملی باشد.اقتصادی گروه
کاب ارتاين عمل ها آن که بر مبنایرا ژنوسید خود، عناوينی  نظريهبرای ارائه کامل  نیلمک

جتماعی، : سیاسی، استبندی شامل هشت عنوان يا مبنااين دسته .ده استکربندی دسته ،يابدمی
 21شناختی و جسمانی.فرهنگی، مذهبی، اخالقی، اقتصادی، زيست

ی توان از مبنايی حقوقرا می نیلمکبندی فارغ از اينکه همه انواع ژنوسید مندرج در تقسیم
، ديگر انديشمندان آن قدری مجمل بود و بعدها در دکترين مدرناو  نظريهبرخوردار دانست يا نه، 

نیز برای اين مفهوم استفاده کردند. ژنوسید فرهنگی  26کشیو برخی از اصطالح قوم ندتوسعه داد را
 بدون حذف فیزيکی ،عمدی حافظه جمعی، هويت يا فرهنگ يک گروه یامحادر تعبیری نوتر، 

حمله به نهادهای سیاسی و اجتماعی، فرهنگ، زبان، عواطف ملی،  شامل ،ست. اين عملهاآن
 28.است مذهب و موجوديت اقتصادی يک گروه

 های هدف وشامل ممنوعیت ابراز وجود روح ملی گروه ممکن استمصاديق ژنوسید فرهنگی 
 یهلبشود. در اين نوع ژنوسید، ک های فرهنگیازجمله شامل اعمالی چون کنترل شديد تمام فعالیت

های فرهنگی شود و جمعیت عمومی از ارزشغیرممکن می ،اعمال ملی در زمینه فرهنگ و هنر
های هنری تخريب ها و گالریها، آرشیوها، موزههای ملی، کتابخانهو يادمان محروم ،موجود

 21شود.می
ه ب اند که ژنوسید فرهنگی عبارت است از عملیگونه بیان داشتهبرخی نیز اين نظريه را اين

های نیت نابودی کلی يا بخش اعظمی از يک فرهنگ. اين عمل از طريق محرومیت مردم از فرصت
استفاده از يک زبان، مناسک دينی، خلق آثار هنری به روش مرسوم، نهادهای اصلی اجتماعی و 

 23شود.ها عملی میتمام خاطرات و سنت
 

 و تحوالت اخیر جامعه جهانی و ارتکاب ژنوسید فرهنگی دادهایرو .2
شود که جامعه جهانی در تحقق اهداف مشخص می ،مختصر شناختی ـ تاريخیِبا بررسی جامعه

 ،صرف بر آن کنوانسیون ةبا تکی کنوانسیون منع ژنوسید، از آن جهت که برخی اعمال مجرمانه
 

14. Lemkin, op. cit., p. 79. 

15. Ibid., xix. 

16. Ethnocide 

17. Van Bruinessen, Martin, “Genocide of the Kurds”, in: The Widening Circle of Genocide, Genocide: a 

Critical Bibliographic Review. vol. 3. Edited by Israel. W. Charny. Institute of the Holocaust and Genocide, 

Jerusalem. Transaction Publishers, New Brunswick and London, 1994, pp. 165-191. 
18. Lemkin, op. cit., 84. 

19. Kuper, Leo, Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century, Yale University Press, 1981, p. 31. 

http://www.amazon.com/Leo-Kuper/e/B001HQ0Z2O/ref=dp_byline_cont_book_1
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شود که ناکام مانده است. به عبارت ديگر، اعمالی ديده میانگاری و اعمال کیفر ندارد، قابلیت جرم
گیرد و هرچند عنصر اساسی ژنوسید را با خود نابودسازی يک گروه ملی و معین انجام میمنظور به

را جز در زير  توان آننمی حال،گنجد و درعینمیکنوانسیون مزبور ن 1دارد، در زير تعريف ماده 
 عنوان ژنوسید گنجاند.

 12هایها، مساجد اقلیت چَمهای بودايیاکثر معابد و تمثال 2381در دهه  11سرخ یخمرها
دند.  شکنی قرار داده بومسلمان و تمام کلیساهای مسیحیان کشور کامبوج را هدف نابودی و حرمت

ها، مساجد و ديگر اماکن و تمام کتابخانه ،ها به همراه نیروهای صرب بوسنیصرب 2331در دهه 
یز يعنی در چند سال پیش ن های دينی و فرهنگی وابسته به مسلمانان بوسنی را نابود کردند.هنشان

در جريان حمالت  11د،بو، مجسمه بودا در بامیان که يکی از هفت عجايب جهان 1112مارس سال 
 13نظامی طالبان تخريب شد.

برخی انديشمندان بر اين باورند که اعمال دولت عراق در خصوص کردهای آن کشور، نوعی 
ژنوسید فرهنگی بوده که به قصد نابودی کلی زبان کردی در میان اين اقوام در درازمدت انجام 
شد. اين عمل به آن سبب انجام شد که زبان، که يکی از قدرتمندترين عناصر هويتی يک ملت 

 19برود. ، از میاناست
در دهه  11«سازیعربی»سازی تحت نام نوعی سیاست اجباری همگون ،جنوبی کردستاندر 
کرد، بلکه فرهنگ کردی، سازی، تنها آموزش زبان کردی را ممنوع نمید. عربیشتشديد  2381

بخصوص در  ؛کردها و پوشیدن لباس کردی را نیز محدود مینظیر موسیقی، رقص و جشن
 امها و همچنین استخدبود. ورود کردها به دانشگاه دشوارنیز گردش حتی رفتن به  ،سلیمانیه

از آن جهت  ،نگارنده زعمبهاين اعمال  16مشکل بود. ،در نهادهای دولتی و نیروهای مسلحها آن

 
20. The Khmer Rouge regime 

حکومت  کامبوج میالدی بر کشور 2383تا  2381بود که از سال  مائويستی نام گروهی با تفکرات و ايدئولوژی ،خِمِرهای سُرخ
عام و قتل کشینسل ها منجر بهدر اين سال بود و روش حکومتی آن حزب کمونیست کامبوج کرد. اين حکومت برآمده ازمی

سقوط  ارتش ويتنام رژيم خِمِرهای سُرخ با حمله د.بو کامبوج کل جمعیت 12۲نفر شد که صدهزار و هفتمیلیون حدود يک 
 .کرد

21. The Chams, or Cham people 

 لاموا از تيحما شيمجموعه مقاالت هما، «سیستم حقوقی و مراحل تنفیذ قانون در افغانستان» ؛مقصودی، محمدعلی .22
 .316، ص 2332، شهر دانش، المللنیب حقوق در یخيتار و یفرهنگ

23. Francioni, Francesco, and Lenzerini, Federico, “The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and 

International Law”, EJIL (2003), vol. 14, No. 4, p. 620. 

24. Nebez, Jemal, “The Kurdish Language from Oral Tradition to Written Language”, Berlin, Germany, 

2000. An online article published by Kurdish Academy of Language, available at: 

www.kurdishacademy.org./?q=node/135 (last visited on: 11/01/2016). 

25. Arabization 

26. Koivunen, op. cit., p. 440. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.kurdishacademy.org./?q=node/135
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شود که دلیل ارتکاب آن، داليل مذهبی و اعتقادی  تواند نوعی ژنوسید فرهنگی محسوبمی
که مسلمانان عرب اين کشور و کردها هر دو اهل سنت هستند و اختالف مذهبی نبوده است، چرا 

های کامالً سکوالر بوده و تبعیض ،نیست. عالوه بر آن، حزب بعث حاکم بر اين کشورها آن میان
 داد.ندرت رخ میمذهبی به

گر از ديهای متعدد در دل خود دارد، بیش های باستانی که فرهنگگويی خاورمیانه، مهد تمدن
برخی  الذکر،. عالوه بر مصاديق فوقستهگونه جرايم بوده و موضوع وقوع اين ،نقاط جهان

 ،گروه تروريستی داعش )دولت اسالمی عراق و شام( و اعمال ددمنشانه اين گروههای گریوحشی
 گنجد.جز در قالب ژنوسید فرهنگی نمی

ه بمربوط ها و مصنوعاتی که تنديسعنوان مثال، کتابخانه عمومی و موزه موصل، خانه هب
، پايتخت باستانی امپراتوری آشوری يعنی نینوا و بوددوران باستانی امپراتوری آشوريان و اکد 

ای از عصر يزيد، و ديگر يادبودها و خُرساباد، شهرهای باستانی آشوريان و صومعه مسیحی و مناره
رحم یانه و همچنین جهان بود به دست بیآثار تاريخی و فرهنگی که متعلق به تمام مردم خاورم

 18در میان نیست.ها آن گروه مزبور نابود شد و اکنون جز نامی از
ر آثاری که پشت س»گفت: د، وی میکردر ويديويی که يکی از افراد ناشناس داعش منتشر 

خصی شو در موردی نیز « شدندهايی هستند که در اعصار گذشته پرستش میبینید، همه بتمن می
ها را دور بريزيم و صحابه وی ها و مجسمهپیامبر به ما دستور داده است که تنديس»ديگر گفت: 

له اينجاست که نیت واقعی اعمال ئمس 11«.ندکردمیکردند، چنین نیز هرگاه کشوری را فتح می
 دچیز ديگری است و مقاص ،شود، درحقیقتنام اسالم انجام میه شکنی که بمبنی بر بت ،داعش

ند که تمام آنچه را از آشوريان، دوران يزيد، اواقع برآن ژنوسیدگونه است و در ،وضوحبهها آن
های دينی در عراق و سوريه برجای مانده است، از حافظه بشريت مسیحیان، شیعیان و ديگر اقلیت

 13محو کنند.
 ،يابد که صرفاً مشتی کاغذ و چوب و سنگاين حوادث و جنايات، تنها به اين خاطر ارتکاب نمی

تکه شود و از بین برود، بلکه هدف اين است که فرهنگ يک ملت يا مردم از تاريخ زدوده تکه

 
27. Noradounkian, Emma, “Destroying the Memory of a People: ISIS' Cultural Genocide of Religious 

Minorities”, An online article published by Assyrian International News Agency, available at: 
http://mironline.ca (last visited on: 15/01/2016). 

28. Reuters, Thomas, “ISIS Fighters Destroy Priceless Iraq Antiquities”, CBC News, February 25, 2016, 

available at: http://www.cbc.ca/news/world/isis-fighters-destroy-priceless-iraq-antiquities-1.2973313. (last 

visited: 15/01/2016). 

29. Fournet, Caroline, The Crime of Destruction and the Law of Genocide: Their Impact on Collective 

Memory, Farnham: Ashgate Publishing, 2007, available at: 

https://books.google.ca/books?id=mAn-ExeN_p8C&dq=cultural+genocide&source=gbs_navlinks_s, 43. 
(last visited: 17/01/2016). 

http://www.cbc.ca/news/world/isis-fighters-destroy-priceless-iraq-antiquities-1.2973313
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ته دانسژنوسید و از نوع فرهنگی آن  ،شود اين اعمالو اين همان دلیلی است که موجب می 31شود
 .شود

وه يا اعمال محدوديت بر آداب و رسوم زبان يک گر یامحااز ديگر جرايم مدرن عصر حاضر، 
هر دو از  ،هم زبان و هم آداب و رسوم 32تواند نوعی ژنوسید فرهنگی را رقم بزند.آنان است که می

ه نابودی بها آن توان با نابودیشوند و قطعاً میقدرتمندترين عناصر فرهنگی هر ملتی محسوب می
 در اواخر دهه آن ا در کانادا که آخرينههندی عنوان مثال، سیستم مدرسه محلیهفرهنگ رسید. ب

ای از اين شکل ژنوسید است که دولت کانادا علیه ملیت سابق هندوها تعطیل شد، نمونه 2331
 31داشت.« گرفتن هند از کودکان»قصد  ،اصطالحهد و بکراعمال می
که  تاسمصاديق اندکی از انواع گسترده جرايم علیه فرهنگ يک ملت  ،الذکرهای فوقنمونه

 ،د. بدون شککراين اعمال را عمل تبعیض ساده فرض توان قطعاً نمیدهد. در عصر حاضر رخ می
رود، چرا که هدفی شديدتر يعنی نابودی فرهنگ يا گونه جرايم از سطح تبعیض ساده فراتر میاين

کند. از طرف ديگر، زير عناوين مجرمانه ديگر مانند جرايم علیه می يکی از عناصر آن را دنبال
ار فیزيکی بحث کشت ،وجههیچشده بهچرا که در موارد گفته ،گنجدبشريت و ژنوسید )فیزيکی( نمی

های معنوی و شود و هرآنچه هست پايهيا آسیب فیزيکی و شکنجه و آزار جسمانی مطرح نمی
عنصری معنوی در زندگی  عنوانبهدهد. در اين موارد، فرهنگ ار میفرهنگی يک جامعه را هدف قر

رو بناچار قتل و صدمه و کشتار فیزيکی مطرح نیست. ازاين ،مورد تهديد است و در اين کار ،انسان
 زعم نگارنده، همسو با بسیاریای خاص برای اين اعمال بود و بهبايد در پی يافتن عنوان مجرمانه

 .استترين عنوان ترين و متناسبنزديک ،«ژنوسید فرهنگی»عنوان دانان، از حقوق
ـ بخصوص با پديداری جنايتکارانی ه میظبنابراين مالح شود که برخی جرايم نوين عصر حاضر 

در زير عنوان جديد ژنوسید فرهنگی  دشوند ـ بايمرتکب میها آن چون داعش و اعمال خاصی که
ظرفیت  ،الملل کنونیاما حال بايد ديد که آيا حقوق بین .بررسی شود و گزيری از اين امر نیست

 زا دارد يا خیر؟پذيرش اين عنوان را در پوشش عملی قابل مجازات يا مسئولیت
 

 
30. Vrdoljak, Ana Filipa, International Law, Museums, and the Return of Cultural Objects, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006. Available at: 

https://books.google.ca/books?id=hYWMhDUrGBUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (last 
visited: 17/01/2016). 

31. David Nersessian, “Rethinking Cultural Genocide under International Law Human Rights Dialogue: 

"Cultural Rights"”, (Spring 2005), Carnegie Council for Ethics in International Affairs, available at: 

https://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/2_12/section_1/5139.html/:pf_printable 
(last visited: 26/12/2016). 

32. Puxley, Chinta, “Aboriginal Adoptees Suing Ottawa for ‘Cultural Genocide’”, Global News, February 

9, 2015, accessed March 31: http://globalnews.ca/news/1820290/ aboriginal-adoptees-suing-ottawa-for-
cultural-genocide/. (last visited: 20/01/2016). 

http://globalnews.ca/news/1820290/%20aboriginal-adoptees-suing-ottawa-for-cultural-genocide/
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 شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی الملل درهای حقوق بینسنجش ظرفیت .9

 وضوعهالملل محقوق بین موجببهسنجی شناسایی ژنوسید فرهنگی امکان .6ـ9
تنها تعريف حقوقی قابل پذيرش از ژنوسید، تعريف مندرج در کنوانسیون  ،شمندانياندبرخی  زعمبه

طور که ديده  همان 33.استتنها تعريف کاربردی، عملی و کارا  ،که در واقع استمنع ژنوسید 
تن که اين مفهوم در مگیرد و ازآنجارا دربرنمی« ژنوسید فرهنگی»وجه هیچاين تعريف به ،شودمی

عمد از متن نهايی رو و بههها روباولیه کنوانسیون وجود داشته و بعد با مخالفت صريح دولت
اده متوان اين مفهوم را داخل در تعريف مندرج در شود، حتی با تفسیر نیز نمیکنوانسیون حذف می

 کنوانسیون گنجاند. 1
ور ط اما فارغ از اينکه مفهوم ژنوسید فرهنگی در کنوانسیون منع ژنوسید آمده باشد يا خیر، همان

توان منکر وجود پديده ژنوسید فرهنگی در عصر حاضر شد. که در مبحث پیشین ديده شد، نمی
نی را خواهد شد که جامعه جها ای تلقیقطعاً نقیصه ،بنابراين عدم شمول کنوانسیون بر اين موضوع

از  الملل موضوعه وکند. لذا الزم است کوشش شود تا در قالب حقوق بینرو میهبا خأل حقوقی روب
توانند ه میالمللی هستند کالمللی به جبران آن پرداخته شود. شماری اسناد بینخالل ساير اسناد بین
 ای ژنوسید فرهنگی و فروپاشیگونهادی که بهدهنده باشند؛ اسنراهگشا و ياری ،در خصوص موضوع

 اند.فیزيکی گروه به رسمیت شناختهها را با اشاره به نابودی غیرفرهنگی بومی
 

 منع ژنوسید و مفهوم ژنوسید فرهنگی 6391. کنوانسیون الف
ند که کردمجمع عمومی، دول عضو ملل متحد تأيید  2396دسامبر  22 ،36(2) در قطعنامه شماره

کنوانسیون منع و  2اين تصديق در ماده  39الملل عام است.حقوق بین موجببهيک جرم  ،ژنوسید
جرمی  ،کرد که ژنوسیدکه تصريح می 31تأيید شد 2391مجازات جرم ژنوسید منعقده در سال 

 موجببهالملل است، خواه در زمان صلح ارتکاب يافته باشد يا در زمان جنگ. حقوق بین موجببه
گروه  بردن تمام يا بخشی از يکازبینمنظور بههريک از اعمال زير که اين کنوانسیون، ژنوسید به 

 د:شوملی، قومی، نژادی يا مذهبی صورت گیرد، اطالق می
 ؛کشتن اعضای يک گروه (الف
 ؛يک گروه یصدمات جدی جسمی يا روحی به اعضا نواردکرد (ب
می قوای جس رفتنازبینقراردادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگی که منجر به  (ج

 شود؛طور کلی يا جزئی هب آن گروه،
 

33. Campbell, Kenneth J.,  Genocide and the Global Village, Palgrave Macmillan, 2001, pp. 22-23. 

34. The Crime of Genocide, GA Res. 96 (I), UN GAOR, 1st session, 55th meeting, UN Doc A/RES/96(I) 

(11 December 1946).   

35. Opened for signature 9 December 1948, 78 UNTS 277 (entered into force 12 January 1951).   

https://www.goodreads.com/author/show/216086.Kenneth_J_Campbell
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 ه؛ وجلوگیری از توالد و تناسل يک گرومنظور بهاقدامات تحمیلی  (د
 ر.انتقال اجباری اطفال يک گروه به گروه ديگ (ـه

که در  نیز بوده است« ژنوسید فرهنگی»متضمن مفهوم  ،نويس اين کنوانسیونپیش نسخه
به ها نآ بناهای تاريخی و مذهبی يا تغییر کاربریمنظم نابودی گسترده و » ،نويساولین پیش

ن اسناد و موضوعات تاريخی، هنری يا مذهبی که کردنابودی يا پراکنده»و « های نامتعارفاستفاده
ها، مدارس، ها، موزهنابودی ... کتابخانه»و در نسخه آخر،  36«در عبادات مذهبی دارای ارزش است

وقتی همراه با را « های عبادت و ديگر نهادها و اموال فرهنگی يک گروهبناهای تاريخی، مکان
اما کمیته ششم مجمع  38دانست.ژنوسید فرهنگی می ،قصد نابودی فرهنگ آن گروه صورت گیرد

 31.کردرد و حذف اين مفهوم را عمومی که متن نهايی کنوانسیون را تهیه کرد، 
آن  3ه نويس اولیه کنوانسیون ژنوسید، مادکمیته ويژه ژنوسید ملل متحد در هنگام تدوين پیش

 ه بود:کردگونه تدوين ينارا 
يک گروه ملی، نژادی يا  هرگونه عمل عمدی که به قصد نابودی زبان، مذهب يا فرهنگ»

 پايه باورهای دينی يا با منشأ ملی يا نژادی، به شرح ذيل ارتکاب يابد: مذهبی بر
ممنوعیت استفاده از زبان گروه در مراودات روزانه يا در مدارس يا چاپ و انتشار مطبوعات  .2

 به زبان آن گروه؛

های بناهای تاريخی، مکان ها، مدارس،ها، موزهنابودی يا ممنوعیت استفاده از کتابخانه .1
 33«.عبادت يا ديگر نهادها و اشیاء فرهنگی آن گروه

بودن کلی حذف شد و برخی دلیل حذف آن را نامشخصاين ماده در طرح نهايی کنوانسیون به
بنابراين، در حقوق  91وجود داشت.ها آن نظر میاندانستند، هرچند اختالفتعريف و دامنه موضوع می

 92چنین تعريفی از ژنوسید موجود نیست. ،موضوعه کنونیالملل بین
 

 

 
 

36. Article II (2)(e) of the Draft Convention for the Prevention and Punishment of Genocide (UN Doc. 

E/447), annexed to ECOSOC res. 77 (V), 6 August 1947. 

37. Ad Hoc Committee on Genocide, Report of the Committee and Draft Convention Drawn up by the 

Committee, UN ESCOR, UN Doc E/794 (24 May 1948) annex (‘Draft Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide’) art. III(2) .   

38. 83rd Meeting, Held at Palais de Chaillot, Paris, on Monday, 25 October 1948, UN GAOR, 6th Comm., 

3rd session, UN Doc A/C.6/SR.83 (25 October 1948) 202.   

39. Summary Record of Meetings, U.N. ESCOR, 7th Session, Supp. No. 6, at 6, U.N. Doc. E/3/SR.175-

225 (1948). 

40. Ibid., pp. 1029–1035. 

41. Morsink, Johannes, “Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights”, 21 HUM. 

RTS. Q. 1009, 1019 (1999). 
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 الهه و مفهوم ژنوسید فرهنگی 6379 ونیکنوانس. ب
 ،الهه در خصوص حمايت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه 2319کنوانسیون 

طور خاص در زمان مخاصمات هالمللی است که به حمايت از اموال فرهنگی بنخستین سند بین
د، بلکه بر حمايت از اموال کنفرهنگ حمايت نمی از خود ،اين سند حال،يناباپردازد. مسلحانه می

 های خاص يکهويتاز  ،واقع، اين سند فرهنگی و میراث فرهنگی بشريت در کل تمرکز دارد. در
سادگی از کنار موضوع گذشت و نظر به خأل موجود توان بهاين، نمی وجودد. باکنگروه حمايت نمی

که از خالل اين کنوانسیون نیز راهی برای مقابله با  کرددر خصوص ژنوسید فرهنگی بايد سعی 
 اين پديده نوين پیدا کرد. 

مايت هويت ملی يک گروه نیز ح ةدهندتشکیلاموال بايد از کند که استدالل می نیلمک رافائل
تنها به دلیل مقابله با افرادی خاص ها آن به اين اموال يا توقیف و مصادره شود و چنانچه خسارت

به سمت اين  ممکن استلهستانی، يهودی يا اهل چک هستند، انجام شود،  ،عنوان مثالهکه ب
زدن به داند، قصد و نیت خاص ضربهآنچه وی معیار و رکن اساسی می ،در اين مقام 91جرم برود.

جام تنها به اين نیت خاص ان ،رساندن به اموال فرهنگیيعنی چنانچه آسیب. استيک گروه معین 
حساسات باشند که ا قصد داشته ،شود که آن اموال به گروه يا ملتی معین تعلق دارند و از اين طريق

عنوان عنصری از فرهنگشان از بین برود، هدار شود و آثار فرهنگی آنان بفرهنگی آن گروه جريحه
وع د و صرفاً موضکننمیحمايت جرم مزبور تحقق يافته است. پس هرچند کنوانسیون از فرهنگ 

رای آن راه را ب ،توان با چنین استداللی و با تفسیری مترقیانه از موادکند، میاموال را مطرح می
 پیگیری و تعقیب جرم ژنوسید فرهنگی نیز باز کرد.

 

 ریالملل کیفژنوسید فرهنگی در قالب اسناد کلیدی حقوق بین ییشناسا. ج
المللی ديوان بین اساسنامه 9بعدها در بند دوم ماده  ،کنوانسیون منع ژنوسید 1تعريف مندرج در ماده 

ز شورای امنیت سازمان ملل متحد نی عالوه،ه. بشدکیفری برای يوگسالوی سابق نیز عیناً ذکر 
همین  93الملل عرفی همسو است.مندرج در کنوانسیون با حقوق بین ،که تعريف ژنوسید معتقد است

 المللی برای رواندا نیز آمده است.اساسنامه ديوان کیفری بین 1تعريف در بند دوم ماده 
الملل در نويس کمیسیون حقوق بینپیش 28مجدداً بدون هیچ تغییری در ماده  ،اين تعريف

. اما شدد، درج کرتصويب  آن را 2336ح و امنیت بشری که کمیسیون در خصوص جرايم علیه صل
مفهوم  ،صراحتنويس بهاين پیش 28الملل در خصوص ماده تفسیر کمیسیون حقوق بین 21بند 

 کمیسیون: زعمبهرا از متن خارج کرد. « ژنوسید فرهنگی»
 

42. Lemkin, op. cit., pp. 79-95. 

43. Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993), 

para. 45. 
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و نابودی مورد بحث در شود، تخريب طور که در کارهای مقدماتی کنوانسیون ديده می همان»
نابودی مادی يک گروه با ابزارهای فیزيکی يا زيستی است و نه نابودی ملی، زبانی، مذهبی،  ،واقع

فرهنگی يا ديگر اشکال هويتی يک گروه. عنصر ملیت يا مذهب يا عنصر نژادی يا قومی در تعريف 
نظر قالب فیزيکی يا زيستی( مداعم از ) تنها در شکل مادی آن بايداصطالح نابودی يا تخريب که 

می نويس تنظیو پیشکرد  ارائهدبیرکل  ی کهکنوانسیون 2398نويس گنجد. پیشقرار گیرد، نمی
، اين موارد را بود «ژنوسید فرهنگی»حاوی مقرراتی در باب که  2391کمیته ويژه ژنوسید در سال 

 ،مذهب يا فرهنگ يک گروههرگونه عمل عمدی  به قصد نابودی زبان، ارتکاب  داد:پوشش می
نظیر ممنوعیت استفاده از زبان گروه در محاورات روزانه يا در مدارس يا چاپ و انتشارات به زبان 

های ها، مدارس، بناهای تاريخی، مکانها، موزهآن گروه يا نابودی يا ممنوعیت استفاده از کتابخانه
ن را آحال، متن کنوانسیون که کمیته ششم بااين .عبادت يا ديگر نهادها يا اشیاء فرهنگی گروه

که در هر دو متن را  «ژنوسید فرهنگی»د، مفهوم کرتصويب  مجمع عمومی آن راتنظیم و 
و دو بند  «ژنوسید فیزيکی»اعمال  ،نويس ... آمده بود، دربرنداشت. سه بند نخست اين مادهپیش
 کند.را فهرست می 99«ژنوسید زيستی»اشکال  ،ديگر

بار ديگر تعريف ژنوسید مقرر در ماده  ،المللی کیفریاساسنامه ديوان بین 6بعد، ماده سه سال 
ع شود که قدر وسیآن ،کنوانسیون ژنوسید را کلمه به کلمه ذکر کرد. اين امر که تعريف ژنوسید 1

 أسیسيند کاری کمیته ويژه برای تاگاه در طول فرهیچ ،را نیز دربربگیرد« ژنوسید فرهنگی»مفهوم 
للی و نیز کنفرانس المالمللی کیفری و همچنین کمیته مقدماتی تأسیس دادگاه کیفری بینديوان بین

 91وده است.مطلوب نب ،المللیاالختیار ملل متحد برای تأسیس دادگاه کیفری بینديپلماتیک تام
اساسنامه ديوان  22اخیراً در ماده  ،کنوانسیون ژنوسید 1تعريف عرفی ژنوسید مندرج در ماده 

العاده در محاکم کامبوج برای تعقیب جرايم ارتکابی قانون تأسیس شعب فوق 9ويژه عراق و ماده 
 96در طول حکومت جمهوری کامبوج نیز درج شده است.

 

 المللیبین قضاییرویهمفهوم ژنوسید فرهنگی در  یبررس. 2ـ9
ظريه ژنوسید ن ،چیکرستالمللی يوگسالوی در قضیه يکی از شعب رسیدگی ديوان کیفری بین

قوق نويس کنوانسیون ژنوسید و نظر کمیسیون حآوری روند پیش. اين شعبه با ياددکررد فرهنگی را 
تعريف ژنوسید را به اعمالی که به قصد نابودی  ،الملل عرفیحقوق بین»الملل، نظر داد که بین

 
44. Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, UN Doc A/51/10,  

pp. 90-91. 

45. O’Keefe, Roger, “Protection of Cultural Property under International Criminal Law”, Melbourne 

Journal of International Law, vol. 11, 2010, p. 49. 

46. O’Keefe, Roger, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press, 

USA, 2006, p. 356. 
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حمله » ،درنتیجه .«کندشود، محدود میگروه انجام می فیزيکی يا زيستی تمام يا بخشی از يک
ابودی اين نمنظور بهشناختی يک گروه بشری های فرهنگی و جامعهتنها علیه نشان ،يافتهسازمان

کند، داخل در تعريف ژنوسید ايجاد هويتی متمايز از سايرين می ،ها که برای آن گروهنشان
کند در جايی که نابودی فیزيکی يا شعبه بدوی بیان می»افزايد: ديوان همچنین می 98«.شودنمی

های فرهنگی و مذهبی حال حمالت علیه اموال و نشاندرعین ،زيستی رخ دهد، در اغلب موارد
روه تواند دلیلی بر قصد نابودی فیزيکی گدرستی میگیرد؛ حمالتی که بهگروه هدف نیز انجام می

ای های متعلق به اعضتخريب عمدی مساجد و خانه ،به بدویدر نظر گرفته شود. در اين پرونده، شع
 91«.گیردعنوان دلیلی بر قصد نابودی گروه در نظر میهگروه را ب
بیانگر  ،که تعريف کنوانسیون از ژنوسید کردتجديدنظر نیز متعاقباً اين امر را تصديق  شعبه

اصل حقوقی حاکم را شناسايی  درستیبه ،کنندهو شعبه رسیدگی 93الملل عرفی استحقوق بین
 ،«ژنوسید فرهنگی»الدين در نظريه مخالف خود پذيرفت که مفهوم ی شهابقاض 11کرده است.

ر آن حال، ببااين .گیردالملل عرفی قرار میطبق تعريف حقوق بین ،خارج از عنصر مادی ژنوسید
قصدی  مثبِت ،فرهنگ نابودیممکن است  »ای که شعبه پیشنهاد داده بود تأکید کرد که نکته

در  12«.واحوال حاصل شود و مبتنی بر نابودی گروه به اين طريق باشدباشد که از جمیع اوضاع
 11مؤيد قصد نابودی گروه مسلمان صرب بوسنی بود. ،کردن مساجد اصلی، ويرانچیکرستپرونده 

اشت که اصول دالمللی دادگستری نیز بیان در قضیه حق شرط بر کنوانسیون ژنوسید، ديوان بین
رای آور بعنوان ]اصولی[ الزامهاصولی هستند که از جانب ملل متمدن ب» ،کنوانسیون ژنوسید

از مبنای  ،اين موضع 13«.ای به رسمیت شناخته شده استها، فارغ از هرگونه تعهد معاهدهدولت
د ژنوسی نظريهدارد و مفهوم مخالف آن به معنی عدم پذيرش حکايت  1عرفی تعريف مندرج در ماده 

 فرهنگی است.
وم پذيرش مفه عدم، «اجرای کنوانسیون ژنوسید»المللی دادگستری در قضیه ديوان بین

 د:رکتصديق  ،المللی با اطمینان کاملعنوان مفهوم حقوقی بینهبرا « ژنوسید فرهنگی»
عنوان عمل تحمیل هتواند باز نگاه ديوان، تخريب میراث تاريخی، فرهنگی و مذهبی نمی»

مکن می يک گروه در نظر گرفته شود. هرچند کيزیفعمدی شرايط ناگوار زندگی منتج به نابودی 
 

47. Prosecutor v. Krstic’, IT-98-33-T, Trial Chamber Judgment, 2 August 2001, para. 580. 

48. Ibid. 

49. Prosecutor v. Krstic’, IT-98-33-A, Appeals Chamber Judgment, 19 April 2004, para. 25. 

50. Ibid., para. 26. 

51. Ibid., partial dissenting opinion of judge Shahabuddeen, para. 53. 

52. Ibid. 

53. Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, p. 15 at p. 23. See 

also Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the 
Congo v. Rwanda), ICJ General List No. 126, Jurisdiction and Admissibility, 3 February 2006, para. 64. 
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ی تمام آثار فرهنگ یامحامنظور بهمستقیماً  ،حالالعاده مهم باشد و درعینها فوقاين تخريباست 
در تعارض باشد، اين يا مذهبی از حضور يک گروه انجام شده باشد و با ساير هنجارهای حقوقی 

گیرد. در اين خصوص، ديوان کنوانسیون قرار نمی 1بندی عمل ژنوسید در ماده عمل در تقسیم
م نويس کنوانسیون، کمیته ششم مجمع عمومی تصمیکند که در طول رسیدگی متن پیشبیان می

 کمیسیونعالوه، هگرفت که ژنوسید فرهنگی را داخل در فهرست اعمال قابل مجازات نکند. ب
للی کیفری المد ... از اين گذشته، ديوان بینکنمیرا تأيید اين رويکرد ، نهايت الملل درحقوق بین

 نظری مشابه اتخاذ کرده و بیان داشته که حتی در حقوق ،چیکرستبرای يوگسالوی سابق در پرونده 
محدود به موارد نابودی فیزيکی يا  ،های اخیر ـ تعريف عمل ژنوسیدرغم توسعهعرفی ـ علی

، مذهبی تخريب میراث تاريخیتوان نمیگیرد که بیولوژيکی يک گروه شده است. ديوان نتیجه می
 19«.کنوانسیون ژنوسید بگنجد 1و فرهنگی را عملی دانست که در تعريف ژنوسید در ماده 

را  چیتکرسديوان همچنین مالحظات مقرر در پرونده »افزايد: المللی دادگستری میديوان بین
الت حم ،حالدر اغلب موارد درعینهرجا نابودی فیزيکی يا زيستی رخ دهد »که کند تصديق می

ی درستحمالتی که به ؛گیردهای فرهنگی و مذهبی گروه هدف نیز انجام میعلیه اموال و نشان
 11.«نابودی فیزيکی گروه در نظر گرفته شودعنوان دلیلی بر قصد هتواند بمی

عمل فیزيکی تخريب اموال فرهنگی را  ،شود که ديوانحال باعث نمیدرعین یریگموضعاين 
 :اعالم کرد. ديوان در قرار موقت صادره در اين پرونده به مقامات يوگسالوی نکندممنوع اعالم 

بالفاصله تخريب کلیساهای ارتدوکس و د که ندستور ده بگوويچ عزتبه نهادهای وفادار به »
ارتدوکس  شانکشی هرفتاری با کلید و به بدننکها و ديگر میراث فرهنگی صرب را متوقف گاهعبادت

برای توقف فوری هرگونه تخريب  بگوويچ عزتبه مقامات وفادار به  »يا  16؛«در زندان پايان دهند
 فتوق و یآزادساز و هاببعدی کلیساهای ارتدوکس و اماکن مذهبی و ساير میراث فرهنگی صر

 18.شود داده الزم دستور  ،«پیروان ارتدوکس در زندان هکلی با بدرفتاری
رفی ای و عکه بیشتر متکی به حقوق معاهده قضايیرويهشود که می مالحظهبر اين اساس، 

ديداری کلی راه را برای پعنوان جرم در نظر بگیرد، اما بههبود، نتوانست مفهوم ژنوسید فرهنگی را ب
المللی کیفری برای يوگسالوی طور که مالحظه شد، ديوان بین ته است. هماننبس ،اين مفهوم

 
54. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (Merits), ICJ Reports, 2007, 4, 124, p. 344.   

 611)بندهای  Vidoje Blagojević and Dragan Jokićدر پرونده  المللی برای يوگسالوی سابقديوان کیفری بینرأی  .77

 .استگیری يکسان نیز متضمن نتیجه (669الی 
56. Application of the Convention of Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Order of 13 September 1993, p. 331. 

اه گ، جلد دوم، انتشارات دانشیدادگستر یالمللنیب وانيد یآراء و نظرات مشورت ؛ضیايی بیگدلی، محمدرضا و همکاران .75

 .31، قضیه 2311طباطبايی، عالمه 
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وال امدارد که هرگاه حمالت و اعمال علیه عناصر فرهنگی و بیان می چیکرستسابق در پرونده 
توان یمعنوان دلیلی بر قصد نابودی فیزيکی گروه در نظر گرفته شود، هفرهنگی يک گروه بتواند ب

 «ژنوسید فرهنگی»اين عمل را قابل مجازات دانست. هرچند ديوان اين حالت را نیز تحت عنوان 
يوان دد و هم شوهم در شعبه تجديدنظر  تصديق می ،نفس شناسايی چنین عملی برد،نام نمی

ند. با اينکه کاين امر را مجدد تأيید می ،المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون ژنوسیدبین
یلی بر دل عنوانبهتخريب اموال فرهنگی »نام ژنوسید فرهنگی را بر عمل  ،يک از اين محاکمهیچ

رتکبان زات مالملل را در تعقیب و مجانهد، دست حقوق بیننمی« قصد نابودی فیزيکی يک گروه
سانی آگونه جرايم ـ که در عصر حاضر بر بسیاری از اعمال و بخصوص بر اعمال گروه داعش بهاين

 گذارد. پذير است ـ باز میانطباق
 

 ل بشرالملضرورت شناسایی ژنوسید فرهنگی از منظر حقوق بین و یبررس. 9ـ9
. کندحمايت میای متمايز از فرهنگ گونهحاوی مقرراتی است که به ،حقوق مدنی و سیاسی ثاقیم

دارند،  وجود يا زبانی ، مذهبینژادی هایاقلیت که یيدر کشورها»دارد: اين میثاق بیان می 18ماده 
مجتمعاً با ساير افراد  که کرد محروم حق از اين توانمزبور را نمی هایاقلیت به متعلق اشخاص

 عمل آن و بر طبق بوده خود متدين دين شوند و به خود متمتع خاص از فرهنگ خودشان گروه
 ،دنکها و اعمال فرهنگی  حمايت میآزادیاز هرچند  ،اين ماده«. کنند خود تکلم زبان کنند يا به

 11.نیستکنی فرهنگی دقیقاً مشابه حمايت در برابر ريشه
مندی از میثاق حقوق مدنی و سیاسی که محرومیت افراد يک گروه از حق بهره 18ماده 

نوانسیون ک موجببهکند، با ممنوعیت پیشنهادشده برای ژنوسید فرهنگی شان را ممنوع میفرهنگ
 کردنع میاعمالی را م ،صراحتنويس اين کنوانسیون بهمنع ژنوسید متفاوت است، چرا که متن پیش

میثاق،  18که ماده های نژادی يا باورهای مذهبی باشد درحالیکه به نیت نابودی فرهنگ بر پايه
 13داند.وجود و اثبات علم و آگاهی از شرايط عمل ارتکابی را الزم نمی

دول »دارد: بیان می 21ماده  2بند  (الف)حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شق  ثاقیم
از هم، ب«. شناسندمی رسمیت به فرهنگی حق هرکس را در مشارکت در زندگی ،عضو میثاق حاضر

ی مسائل تخط ، دربارههای فرهنگی خود، اين میثاقرغم شناسايی حق تمام مردم در اجرای آزادیبه
 .، مقرراتی نداردو تجاوز به آن حقوق

بند ( ج)ردازد. شق پبه موضوع فرهنگ می 31و  13( در مواد 2313کنوانسیون حقوق کودک )
 

58. Beanal v. Freeport-McMoran, Inc., 197 F.3d 161, 167-169 (United States Court of Appeals, 5th Circuit. 

1999). 

59. Herz, Richard L., “Litigating Environmental Abuses under the Alien Torts Claims Act: A Practical 

Assessment”, Virginia Journal of International Law, vol. 40, (2000), p. 629. 

http://international.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLIN1.0&vr=2.0&DB=506&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1999261670&ReferencePosition=167
http://international.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLIN1.0&vr=2.0&DB=506&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1999261670&ReferencePosition=167
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 توسعه ند کهکنمی موافقت کنوانسیون طرف کشورهایدارد: اين کنوانسیون مقرر می 13ماده  2
 گیزند در آن که کشوری و ملی ادبی هایو ارزش ، زبانفرهنگی ، هويتکودک والدين به احترام

و  بايد جزء آموزش ،وی با تمدن متفاوت هایتمدن و به کودک اصلی موطن بهاحترام کند و می
يا  و مذهبی قومی هایاقلیت که در کشورهايیدارد: مقرر می نیز 31ماده  .باشد کودکان پرورش

 اير اعضایس همراه بايد به هاستاقلیت اين به متعلق که کنند، کودکیمی زندگی بومی اشخاص
برخوردار  خويش خود يا زبان مذهبی اعمال و انجام و تعلیم از فرهنگ برخورداری از حق گروه
در مقابل »که کودکان  کرددارد که دول عضو تضمین خواهند هرچند اين کنوانسیون بیان می .باشد

ايت حمها آن ها، عقايد يا باورهای والدينهرگونه تبعیض يا مجازات بر مبنای وضعیت، فعالیت
له ئکند، به مسهای فرهنگی فردی نظر میضمن اينکه به حمايت از آزادی، «شوندمی

 61پردازد.طور کلی نمیکردن يک فرهنگ بهکنريشه
دارد که هر شخصی از حق يونسکو در خصوص تنوع فرهنگی بیان می 1111 ونیکنوانس

حق از های خود به هر زبانی برخوردار است. هر شخصی اظهارکردن خود و ايجاد و پخش فعالیت
ت بگذارد، برخوردار اساحترام کامل مندی از آموزش و تربیت کیفی که به هويت فرهنگی او بهره

خود مشارکت کنند و آداب و رسوم فرهنگی خود دلخواه و تمام افراد حق دارند در زندگی فرهنگی 
حمايت از محصوالت فرهنگی نظیر فیلم و موسیقی است.  ،. هدف اين کنوانسیونآورند جاهبرا 

ايده اصلی که در پشت اين کنوانسیون وجود دارد اين است که کارهای فرهنگی صرفاً دارای ارزش 
اين، باز هم اين کنوانسیون به مقوله نابودی و انقراض وجود حمايت شود. با دتجاری نبوده و باي

 پردازد. فرهنگی نمی
بحث مفهوم ژنوسید  62،یبوم مردم حقوق خصوص در متحد ملل هیاعالمب تصوي هنگامدر 

عبارت  61شدت مطرح شد و مخالفان و موافقانی پیدا کرد. در متن نهايی اعالمیه،فرهنگی به
حذف اشاره مستقیم به  63.شدخصوص مقرر ن حذف شد و قید صريحی در اين« ژنوسید فرهنگی»

 
60. Anayiotos, Daphne, “The Cultural Genocide Debate: Should the UN Genocide Convention Include a 

Provision on Cultural Genocide, or Should the Phenomenon be Encompassed in a Separate International 

Treaty”, 22 The New York University Law Review, 99, 102, 2009, p. 11. 

61. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

62. Adopted by the General Assembly under Resolution 61/295, 107th plenary meeting, 13 September 

2007. 

 کرد:نويس اين اعالمیه تضمین میمتن اولیه پیش 8ماده . 19

کشی و ژنوسید فرهنگی قرار نگیرند. اين حق، شامل جلوگیری و مردم بومی است که موضوع هرگونه قوم جمعی و فردی حق
 جبران در برابر موارد زير است:

 های نژادیهای فرهنگی يا هويتعنوان مردمی متمايز يا از ارزشالف( هرگونه اقدام که هدف يا اثر محرومیت آنان از کرامت به
 ؛را در پی داشته باشد

 شان را در پی داشته باشد؛شان، قلمرو يا منابعب( هرگونه اقدامی که هدف يا اثر محرومیت آنان از سرزمین
 گرفتن هريک از حقوق آنان شود؛ج( هر شکل از انتقال جمعیت که منجر به نقض يا ناديده
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ديگر مقررات آن جبران شده است. برای مثال،  موجببهژنوسید فرهنگی در اين اعالمیه، تا حدی 
 و صلح آزادی، در زندگی برای جمعیهتدس حق از بومی مردمان»دارد: بیان می 8بند دوم ماده 

 هر ايژنوسید  مبتنی بر اقدام هیچ معرض در نبايد و دارندربرخو متمايز مردمانی عنوانبه امنیت
«. یرندگ قرار ديگر، گروهی به گروه يک انکودک اجباری جايیبهجا ازجمله ديگر، آمیزخشونت اقدام
هرگونه »، باوجود اينکه عبارت ژنوسید فرهنگی از متن نهايی اعالمیه حذف شد، عبارت نيبنابرا

گويای نوعی ژنوسید در شکل فرهنگی آن يا همان  ،مندرج در بند دوم ماده« اقدام مبتنی بر ژنوسید
 بومی مردمان و افراد»دارد: اين اعالمیه مقرر می 1عالوه بر آن، ماده  69.استژنوسید فرهنگی 

، باوجود اين«. شوندده ندا قرار شانگفرهن نابودی يا اجباری همانندسازی معرض درکه  دارند حق
نین و همچ نیستآور برخوردار است: اعالمیه از نیروی الزامايرادها و موانعی پیش روی اين اعالمیه 

نمايد و سازگار نمی ،المللی از ژنوسیداين ديدگاه با تعريف مورد پذيرش جامعه بین ،در حال حاضر
تواند خصوصیتی قطعاً اعالمیه نمی 61الملل عرفی باشد.حقوق بین ةشدپذيرفته ةقاعدتواند موجد نمی

ن، صرفاً در داشتعالوه بر آن، اين اعالمیه در فرض اثر 66باشد. شتهدا« نرمحقوق »افزون بر 
 68های قومی.شود و نه اقلیتخصوص مردم بومی اعمال می

ناسايی متضمن ش ،الملل بشر در بررسی تقريباً جامعشود که حقوق بینبنابراين مشاهده می
ذکر شد، ها نآ مختصراً مقرراتی از المللی حقوق بشر کهمفهوم ژنوسید فرهنگی نیست و اسناد بین

 کنند.اين مفهوم را منعکس نمی
کند. حق بیشتر خودنمايی می ،الملل بشرشناسايی مفهوم مزبور در حیطه حقوق بین ضرروت

های مندی از آموزش، حق اظهار فرهنگ و آداب و رسوم فرهنگی، حق برخورداری از نامبهره
های فرهنگی در مدارس، نحوه پوشش و ممنوعیت آموختن آموزه متعلق به يک فرهنگ و اجازه

 61جانبه آن، همه حکايت از ضرورت توجه به مفهوم ژنوسید فرهنگی دارد.کلی تبعیض و محو همه

 
 موجب قانون، اجرا يا ديگر اقدامات؛هها يا نحوه زندگی تحمیلی بسازی و ادغام با ديگر فرهنگد( هر شکل از يکپارچه

 ها.هـ( هرگونه تبلیغات مستقیم علیه آن
64. Mako, Shamiran, “Cultural Genocide and Key International Instruments: Framing the Indigenous 

Experience”, International Journal on Minority and Group Rights, 19, 2012, p. 188. 

65. Geer, Martin, “Foreigners in Their Own Land: Cultural Land and Transnational Corporations 

Emergent International Rights and Wrongs,” Virginia Journal of International Law, vol. 38 (1998), p. 396. 

66. Mako, op. cit., p. 188. 

67. Sautman, Barry, “Cultural Genocide in International Context”; in Cultural Genocide and Asian State 

Peripheries, Sautman, B. (Ed.), Palgrave Macmillan, New York, 2006, p. 14. 

See also: Leon, Terri, “The Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Three Case Studies,” 
New England International and Comparative Law, Annual 6, 2000, p. 57. 

آزاد؛ مسعود راعی و سیدعلی حسینی ها ن.ک:های مزبور و ممنوعیت تبعیض در خصوص آنجهت مالحظه تفصیلی حق. 11

 مقاالت مجموعه، «های دينینگاهی به رويه و عملکرد ديوان اروپايی حقوق بشر در زمینه ادعاهای نقض حقوق و آزادی»
 .211ـ211ويژه صص ، به266ـ231، صص 2339، دانشیاران ايران، یحقوق یهانظام در یاله انياد گاهيجا شيهما
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شود الملل کیفری مطرح نمیسان حقوق بینمباحث مجازات و تعقیب به ،قطعاً در حوزه حقوق بشر
دهی ژنوسید فرهنگی های شکلبشری که پايهممنوعیت اعمال ناقض تعهدات حقوق بايداما 

قدم نخست آن است که توجه به فرهنگ و عناصر آن  ،تقويت شده و در اين راه ،شودمحسوب می
میثاق حقوق مدنی و سیاسی  18نقض تعهد مندرج در ماده  ،وضوحاعمال بهاين تر شود. پررنگ

و مبرهن است که هدف سازمان ملل متحد در محو اشکال تبعیض نیز نهايت، واضح  . دراست
 تواند کامل شود مگر اينکه به مقوله فرهنگ نظر شود. نمی

 

 الملل معاصر در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگیحقوق بین مدرن نیدکتر .9ـ9
عنوان هانديشمندان بر اين باورند که هرچند ژنوسید فرهنگی در کنوانسیون منع ژنوسید ب یبرخ

 63شکلی مجرمانه دارد. ،عمل مزبور جرم شناسايی نشده است، در واقع،
گونه مفهوم اين 81معمار و طراح اصلی کنوانسیون منع ژنوسید بود، ،که درحقیقت نیلمک رافائل

... ت نیست درنگ يک ملکلی، ژنوسید لزوماً به معنی نابودی بی طوربه»کند: ژنوسید را تبیین می
ارتکاب اعمال مختلفی است که به هدف نابودی  ةشدهماهنگبلکه به معنی داللت بر برنامه 

. اهداف چنین استهای اساسی زندگی گروهی ملی و به قصد نابودکردن خود آن گروه بنیان
های سیاسی و اجتماعی، فرهنگ، زبان، عواطف ملی، مذهب و تواند فروپاشی نهادای میبرنامه

تواند شامل نابودی امنیت، آزادی، سالمت موجوديت اقتصادی يک گروه ملی باشد و همچنین می
لی مستقیماً علیه گروه م ،و کرامت شخصی و حتی حیات افراد متعلق به آن گروه باشد. ژنوسید

يل به دالمستقیماً علیه افراد، نه  ،گرفتهاقدامات صورتشود و عنوان يک موجوديت انجام میهب
 82«.استعنوان عضوی از آن گروه ملی ه، بلکه بیشخص

چیست و چگونه اين عمل  81«نابودسازی»دقت مدنظر قرار گیرد که معنی اين موضوع بايد به
 د؟شته شوک یکيزیف طوربهبه خود بگیرد. آيا الزم است گروه مزبور « خیلی عظیم»تواند شکل می
 های نرم و ظاهراً متمدن کشته شود؟به روشممکن است يا 

. وردبه وجود آدو رويکرد و شکاف  ،شدهمیان تعاريف ارائه ،تمايز میان اين دو مفهوم از نابودی
ع تفسیر موس طوربهمفهوم ژنوسید را  ديگر، نگاهی مضیق به موضوع داشت و رويکرد ،رويکرديک 
 کرد. می

کنوانسیون منع ژنوسید به رسمیت شناخته نشده  موجببهکه ژنوسید فرهنگی  تیواقعاين 
 

69. Kuper, op. cit., p. 31. 

70. Lemkin, Raphaël, “Genocide as a Crime under International Law”, American Journal of International 

Law, vol. 41, 1947, p. 145. 

71. Lemkin, Raphaël, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, 

Proposals for Redress (1944), p. 79. 

72. Destruction 
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یستم الملل در اواخر قرن بهای رو به جلوی متبلورشده در حقوق بینشود که توسعهاست، باعث نمی
ی ها، همچنین يونسکو و آيسسکو و برخناديده گرفته شود. برخی دادگاه ،در خصوص مفهوم ژنوسید

ر دلیلی ب ،اند، نمونه تخريب اموال فرهنگی رااعمال اخیر گروه داعش را محکوم کردهمحققان که 
، شعبه ديوان کیفری 1112گونه که در سال  اند. هماننابودی فیزيکی عمدی يک گروه دانسته

ی غالباً حمالت علیه اموال مذهبی ـ فرهنگ»ه بود: کردالمللی برای يوگسالوی سابق استدالل بین
تواند دلیلی بر قصد درستی میحمالتی که به ؛دهدهمزمان رخ می طوربهی گروه مزبور و نمادها

 83«.نابودی فیزيکی آن گروه قلمداد شود
های غربی در آن توانستند علیه که قدرت 2391ی نیست که سازمان ملل متحد در دهه ديترد

 بسته و انحصاری بود.مفهوم ژنوسید فرهنگی جبهه گرفته و مانع تدوين آن شوند، سازمانی 
 پس از دوران استعمار، بیشتر يافتهحال، باز هم در اين خصوص که در سازمان مللِ بسطبااين
ای در دست نیست، چرا که عملکرد برخی نشانه ،ها خواهان ممنوعیت ژنوسید فرهنگی باشنددولت

اعمال ارتکابی رهبران  است، ممکن عنوان مثالهباشد. بها آن تواند به ضرر خودها میاز آن دولت
 89را متهم به ژنوسید فرهنگی کند.ها آن خود ،اياالت متحده در جنگ ويتنام

ها ی که به کمیسیون فرعی ملل متحد درمورد ممنوعیت تبعیض و حمايت از اقلیتگزارشدر 
مر اشد که موضوع ژنوسید فرهنگی مطمح نظر قرار گیرد و اين ارائه شد، توصیه می 2311در سال 

کنون چنین نشده است و ملل متحد معتقد  اما تا 81تواند از طريق پروتکل الحاقی تحقق يابد.می
بر است و نويس وجود داشت بسیار زمانپیش 3است که تصويب مقرراتی معادل آنچه در ماده 

د ژنوسیند که ارغم اينکه برخی نويسندگان برآنبه 86کنندگان آن اندک خواهد بود.شمار تصويب
ه اند که تمايلی بالملل نشان دادهحقوق بین سازِقاعدهتابعانِ  88فرهنگی وارد کنوانسیون شده است،

ه چنین کنند ک، طرفداران ممنوعیت ژنوسید فرهنگی اين امر را تأيید میباوجود ايناين امر ندارند. 
ن عمل با تنها زمانی که اي يعنی .تواند ظهور کندجرمی تنها در قالب تابعی از ژنوسید فیزيکی می

 81.شدن استانگاری و ممنوعجرم قابلعمل ژنوسید فیزيکی همراه باشد، 
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Memory, Farnham: Ashgate Publishing, 2007, p. 43. 
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76. Morsink, op. cit., p. 1055. 

77. Lippman, Matthew, “The Drafting of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide”, 3 The Boston University International Law Journal, 1985, pp. 62-63. 
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و  یکيزیف ینابود ،سابق یوگسالوي یهاگجن دراند که به اين نتیجه رسیده ،گرانلیتحل
 هزارانهمراه با آن، و  داشت ینژاد ، انگیزةها و تبعیدهای عمدهقتلاين . اندبوده همراه ،یفرهنگ

 83.شدطور منظم، نابود میبههای باستانی مسجد، کلیسا، موزه، کتابخانه و خانه
قرن گذشته به ملل متحد ارائه شده ی بسیاری که درمورد اين مفهوم در طول نیمشنهادهایپ

پیوند اساسیِ ژنوسیدِ  ،هاآن دهد که فصل مشترک همههايی را برای آن ارائه میمعیاراست، 
یشنهادها را اين پ ،قصد است. اما ملل متحد وجودِ ژنوسید فیزيکی و زيستی و نیز لزومِفرهنگی با 
دهد که جرمی تحت عنوان ژنوسید فرهنگی وجود ندارد و اين مفهوم کند و نشان میقبول نمی

ممکن است معتقد است که هرچند  شاباث امیليورو ينااز 11دقیق قابل استنباط نیست. طوربه
جرايم  ،های مسلمان در زمان خمرهای سرخ کامبوجهای بودايی و سرکوبی چَمراهبهکردن خلع

ل جنگ در طو« های مذهبی، نژادی يا سیاسیآزار بر اساس زمینه»عنوان هعلیه بشريت باشد، يا ب
میثاق حقوق مدنی و  موجببهبشری تعريف شود و همچنین ممکن است ناقض تعهدات حقوق

 1او استدالل خود را بر اساس ماده  12تواند ژنوسید محسوب شود.سیاسی باشد، اين اعمال نمی
 کند. کنوانسیون منع ژنوسید بنا می

قصد و » ،نکنوانسیو موجببهکند. بسیار دقیق عمل می ،از باب قصد نیز کنوانسیون ژنوسید
الزم است که آن تنها قصد کشتن يا نابودی مردم نیست بلکه عالوه بر آن، « نیتی بسیار خاص

 11ت.دهند نیز الزم اسمیتشکیل به اين دلیل که يک گروه خاص را ها آن قصد کشتن يا نابودی
اجازه  ،و با سوءنیت است که رهبران سیاسی يک دولتمند نظامشده، جرمی عمدی، حساب ،ژنوسید
سازی نژادی متمايز هايی نظیر پاکها و قساوترحمید و بنابراين جرم مزبور از  بیاندادهآن را 
 13.است

بودی نابودی مدنظر، نا»الملل متذکر شده است که در خصوص ژنوسید، کمیسیون حقوق بین
دو تن از گونه که  همان 19«.چه به طريق فیزيکی چه از راه بیولوژيکی است ،مادی يک گروه
 ای است که در تحلیلپديدهها آن حذف يک فرهنگ، زبان، مذهب و نظیر»گويند: محققان نیز می
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کند نیز بیان می شاباث امیليو 11«.استمتفاوت از براندازی يا انقراض فیزيکی يک گروه  ،نهايی
ا بیولوژيکی به ژنوسید فیزيکی يژنوسید فرهنگی که تا زمانی  ،که در پرتو کنوانسیون منع ژنوسید

 16ت.دانسجرم قابل مجازات آن را بتوان رسد که ممکن به نظر میغیروابسته نباشد، 
 18د،ندانژنوسید فرهنگی را نوعی ژنوسید می ،رغم اينکه برخی نويسندگان، بهتينها در
ای تانهتنها تا آس ،های نوينهم با درنظرگرفتن دکترينالملل کنونی و آنهای حقوق بینواقعیت
اين آستانه تا اين حد است که اعمال علیه فرهنگ و  اين جرم را شناسايی کند.تواند می محدود

ند. عنوان دلیلی بر ژنوسید فیزيکی جلوه کهکه ب شودشناخته میتنها زمانی جرم  ،عناصر فرهنگی
 وجبمبهجرمی  ،واقعشود، در عملی که تحت عنوان ژنوسید فرهنگی بیان می به عبارت ديگر،

بخشی از يک برنامه برای امحا و انقراض  ،الملل نیست، مگر زمانی که عمل مزبورحقوق بین
ا ريز يدر ژنوسید، اعم از فیزيکی يا فرهنگی، برنامه 11گروهی خاص بوده و با اين قصد انجام شود.

د و در باشد و در کل از آن استفاده کن داشتهآمیز طراح اين جرم بايد انگیزه نژادپرستانه يا تبعیض
 13.نیستژنوسید  ،دادهجايی که اين امر موجود نباشد، عمل رخ

 

 نتیجه
تاب پذيرش دقیق و کامل مفهوم  ،ای و عرفیاعم از معاهده ،کنونی ةالملل موضوعبین حقوق

و  ايیقضرويهالملل، ژنوسید فرهنگی را ندارد و اين واقعیت از بررسی اسناد و قواعد حقوق بین
آور زامهای الپیداست. کنوانسیون منع ژنوسید و ديگر کنوانسیون روشنیها بهعملکرد دولت

توان ز نمیحقوق نی ر قالب تفسیر و توسعهو حتی د اندهکرداين مفهوم را شناسايی ن ،المللیبین
الملل قوق بینآور يا حالمللی الزامبینپديداری اين مفهوم را به آن اسناد نسبت داد. بنابراين، در اسناد 

تنها در سند حمايت از مردم بومی ملل  ،عنوان ژنوسید فرهنگی موجود نیست. اين مفهوم ،عرفی
المللی های بینشود و البته سازمانديده می نیافته است ـمتحد که ـ نموداری از حقوق نرم و قوام

 گیرد.آور به خود نمیاما شکل الزام 31دکننعنوان می مختلف، آن را یانحا، به و سیاستمداران
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هوم را و کاربرد اين مف المللی، محدوده، فقدان ژنوسید فرهنگی در نظام حقوقی بینباوجود اين
کند و همراه با نابودی طور که در مقدمه آمد( منحصر می ژنوسید فیزيکی )همان یاجزادر قالب 

 ،شود. کما اينکه اين امر، ديده میاستفیزيکی يک گروه که بیشتر درمورد مردم بومی مطرح 
نافی  ،شودديده میالمللی کیفری برای يوگسالوی سابق ديوان بینهای گونه که در يافته همان

 32یست.برای ژنوسید نفیزيکی و فرهنگی اهمیت موضوع در هنگام تحلیل عناصر نابودسازی غیر
، قابل تعقیب دباشکه بتواند دلیلی بر قصد نابودی فیزيکی گروه يعنی اين عمل تنها درصورتی

 شود.می
 ا ندارد که آن رتوان  ،المللکه نظم کنونی حقوق بین کرد، بايد به اين واقعیت اذعان نيبنابرا

های يدهبا توجه به پد اما .دشناسايی کنبپذيرد و عنوان عمل مجرمانه همفهوم ژنوسید فرهنگی را ب
امری  چنین برایالملل کنونی جهان، نظیر داعش، وقت آن است که در ساختار کنونی حقوق بین

ملل ال. اين مقاله در صدد بود تا امکان شناسايی و رخنه اين مفهوم را در حقوق بینتالش شود
اين دقت و  اکه مفهوم ژنوسید فرهنگی لزوماً نبايد ب کردبسنجد. بر اين اساس، بايد ابتدا بیان 

حمايت »يا  «نابودسازی فرهنگی»تواند اقداماتی با موضوع مقابله با اختصاص بیان شود، بلکه می
شده را نیز در بر بگیرد. از طرف ديگر، های گفتهجهت مقابله با پديده 31«هادر برابر نابودی فرهنگ

ترين دقیق «ژنوسید فرهنگی»شايد است، « کشتن»که يکی از عناصر بنیادی جرم ژنوسید، ازآنجا
م ترين مفهونزديک ،ترديدمقاله حاضر نباشد، اما بی 1شده در بند معادل و اصطالح برای پديده بیان

 .استبه آن 
کی از اهداف اينکه ي ازجملهبا تکیه بر رويکرد حمايتی و نوين مقاله، بايد مسائلی را يادآور شد؛ 

همواره امحای کلیه اشکال تبعیض بوده است. اگر اين امر قابل دستیابی است و  ،اصلی ملل متحد
ک ملت رفتن فرهنگ يالمللی در اين مسیر استوار است، پس خطر ازبینهای جامعه بینچنانچه گام

های مختلف و فرهنگ عالوه بر آن، احترام به 33طلبد.توجه بیشتری را می ،بر مبنای تبعیض
 که با ترقی ديگرپذيری، موجببلشود، تنها موجب ترويج و بهبود صلح و تفاهم مینه ،متفاوت

مختلف  هایشود. فرهنگ، بیانگر تجربیات متفاوت، روشپايداری، ثبات و تقويت جوامع مدنی می
ه بشر است. با نظر ب های متفاوت برای حمايت از کرامتبرای رويارويی با موانع و مشکالت و راه

ای به نفع بشريت داشت. بر اين اساس، حذف شود دانش گستردهمی ،های متنوع و متعدداين راه
طور که در اساسنامه  همان همچنین، 39هايی خاص، به زيان کل جهان خواهد بود.و محو فرهنگ

 ،بود که اين جرمتوان بر اين شود، میديده می «جنايات فجیع علیه انسانیت»تحت عنوان  رم
 

91. Mako, op. cit., p. 190. 

92. Propodsed by: Daphne Anayiotos in Ibid., p. 17. 

93. Anayiotos, op. cit., p. 15. 

94. Ibid., p. 16. 
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 31را نیز دربربگیرد.« نابودسازی فرهنگی»مفهوم 
، چه باشدها آن گیرد، فارغ از اينکه نامعمده اعمالی که شکل ژنوسید فرهنگی به خود می

های اقلیت، تحريف اطالعات ساختن زبانها، متوقفنهادهای آموزشی اقلیت یامحاند از: اعبارت
ضبط يا توقیف آرشیوهای فرهنگی، قطع روابط با خويشاوندان خارج تاريخی و آمارهای جمعیتی، 

از کشور و انحالل اجتماعات قومی. اگر نتوان نام اين اعمال را ژنوسید فرهنگی نهاد، قطعاً 
 18نقض تعهد مندرج در ماده  ،کمنابودسازی و اضمحالل فرهنگ را در پی خواهد داشت که دست

تنها از منظر کنوانسیون که فهرست اعمال منتهی به  36بود. میثاق حقوق مدنی و سیاسی خواهد
هايی برای نابودسازی فرهنگ باشد. الزم تواند مثالالذکر میکند، اعمال فوقژنوسید را بیان می

اری انگگیرد جرماعمالی مجرمانه که علیه تمدن بشريت صورت می عنوانبهکه اين اعمال است 
جرايم علیه بشريت  مجازاتست که سزاوار مجازاتی نظیر اقدر مهم و سنگین اعمال آناين شود. 

توان منکر شد که نابودسازی و اضمحالل فرهنگی در است. ضمن اينکه اين حقیقت تلخ را نمی
های فرهنگی ها و نشانها همواره رخ داده است و اين تکلیف بشريت است که فرهنگطول سال

 بخصوص انگاری ژنوسید فرهنگی،بنابراين، عدم جرم 38در امان نگه دارد.سوز را از اين آفت خانمان
اين مقاله در صدد يافتن  روازاينشود و های عصر حاضر، خأل حقوقی محسوب میباوجود واقعیت

هايی برای ظرفیت ،الملل کنونیحلی برای جبران اين نقیصه بود و مشاهده شد که در حقوق بینراه
گرفتن اين مفهوم در نظم های امیدی برای جایژنوسید فرهنگی وجود دارد و روزنهپذيرش مفهوم 

 شود.بربودن و صعوبت آن اذعان میشود؛ هرچند به زماننوين حقوقی ديده می

  
  

 
95. Hatchell, Michael P., “Closing the Gaps in United States Law and Implementing the Rome Statute: A 

Comparative Approach”, 12 ILSA Journal of International and Comparative Law (2005), p. 194. 

96. “Will United States Endorse Cultural Genocide in Romania”, New York Times, May 7, 1976, Section 

1, p. 15. 

عهدنامه  و شدهجهانی متحد  معهکنند که اکنون زمان آن است که جابرخی انديشمندان خاطرنشان مینگارندگان، همسو با . 35

ه اروپايی ها مانند اتحادينقش ملل متحد يا هر گروهی از دولت ،يا کنوانسیونی در مقابله با اين معضل منعقد کند. در اين میان
 (Anayiotos, op.cit., p. 18)کننده باشد. تواند تعیینمی
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