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 چکیده
ترين جنايت خطیر عنوانبه ژنوسیدالمللی کیفری، ارتکاب و اساسنامه ديوان بین ژنوسیددر کنوانسیون 

 زجملهای ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعريف شده است. در زمان تصويب اين اسناد هاهالمللی، علیه گروبین
ی سیاسی از شمول تعريف هاه، گروهادولتواسطه تمايالت سیاسی برخی هايرادات وارده اين بود که ب

 ی سیاسی را گواهیهاهمانند؛ حال آنکه تاريخ بشر، فزونی جنايات هولناک علیه گروخارج می ژنوسید
یاسی س ژنوسیدنظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تالش کردند با ارائه نظريه دهد. برخی صاحبمی

ی، عناصر مادی الملل کیفرگیری از پويايی حقوق بینها با بهره. آنکنندکشی اين نقص را جبران يا سیاسی
 توان گفت اکنون محور اصلی چالش براینتیجه می را بر اين جنايت منطبق کردند و در ژنوسیدو معنوی 

الملل ینمحور از حقوق برکن قانونی است. تفسیری غايت ،المللشناسايی قطعی اين جنايت در حقوق بین
شود که شايد زمان بازنگری اسناد در نهايت به اين نتیجه رهنمون می ،ژنوسیدانگاری کیفری و جرم

 رسیده است.المللی در اين خصوص فرا بین
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 مقدمه
ها حمايت از اقلیتالمللی پس از جنگ جهانی اول، مند نظام حقوقی بینهدف هایرويکردی از يک

و حفاظت  کامالً محدود و در راستای ،اوايل، دامنه اين رويکرد .بوده استی متشکله هاهو گرو
رای بدادند و يک کشور را تشکیل میجمعیت همگن  بود که یيهاهگروو منافع از حقوق حمايت 

آمادگی  ،المللکردند. سپس حقوق بینو استقالل تالش می خودمختاریيی چون هاهپیشبرد ايد
د جی مربوطه بههاهگروبخشی به حمايت از مشروعیت وها حقوق اقلیتشناسايی خود را در جهت 

شمول جهانبشری بر حقوق خود را تمرکز  ،سازمان ملل متحد ،از جنگ جهانی دوم بعد 3.نشان داد
 2کند،های خاص خارج تالش کرد محدوده حمايت خود را از صرف حوزه اقلیتو و فراگیر قرار داد 

المللی که در ادوار مختلف تاريخ و طی مخاصمات خونین بین جناياتچه زمان آن رسیده بود که به 
قاطع کشورها و عزم در همین راستا  4.مسلحانه به وقوع پیوسته بود، پاسخ مقتضی داده شود

ها الفتخالمللی، با وجود برخی مالمللی برای ايجاد نهاد کیفری مستقل و دايمی بینهای بینسازمان
 کیفری المللیتصويب اساسنامه ديوان بیندر نهايت با  های مستمريکپارچه شد و حاصل تالش

 به بار نشست.  0(1330 ژوئیهرم ) در اجالس گانکنندتوسط اکثر شرکت
همچنان تداوم مسیر صلح  6ژنوسیدالمللی کیفری، در میان جرايم داخل در صالحیت ديوان بین

 0«جرم بدون نام»اين  ،ژنوسید 1شود.های مذهبی شمرده میو حمايت آن از اقلیت 1640وستفالی 
 
 :ک.ن .2

Schabas, William A., Genocide in International Law; The Crimes of Crimes, Cambridge University Press, 

2000, pp. 22-24. 

های قومی که در فاصله دو جنگ جهانی شکل گرفته بود، فاقد تمهیداتی بر اين باور بود که معاهدات حامی اقلیت نیلمک .9

باقر یدس :، ترجمهالمللیای بر ديوان کیفری بینمقدمه ؛در ارتکاب جنايات بود. شبث، ويلیام ا. هاهدر جهت حمايت از اين گرو
 .40-46، صص 1204جنگل، ؛ نظریعباسی و حمید الهوئیمیر

، 32 مارهش ،مجله حقوقی، «المللی و ارزيابی اساسنامه آنسیس ديوان کیفری بینأدرآمدی بر ت» ؛نصراهلل ابراهیمی، سید. 4

 .101-103، صص 1211ايیز پ

 :ک.ن ،همچنین برای مالحظه آمار رسمی در تارنمای رسمی ديوان ؛101-106، صص همان ؛ابراهیمی :ک.ن. 2
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome 
%20statute.aspx > 15.07.2018. 

 Genocideهايی هستند که در زبان فارسی برای جمعی يا جمعی ديگر معادلزدايی/کشتار دستهکشی/نسلژنوسید/نسل. 6

 چه به تعبیر برخی نويسندگان، به پاس زحمات واضع اين ،شودداده می ژنوسیدکار رفته است. در نوشتار حاضر اصالت به واژه هب
 ؛ستار عزيزی :ک.تر است. نتر و شايستهکارگیری اصل واژه به نظر دقیقهالملل، بواژه و به تبعیت از ادبیات شاخص حقوق بین

انشکده فصلنامه حقوق، مجله د، «المللیها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رويه قضايی بینحمايت از حق موجوديت اقلیت»
 کشیزدايی در مقايسه با نسل؛ از ديگر سو انتخاب معادل نسل131، ص 1206، زمستان 4 ماره، ش21، دوره سیاسیوعلومحقوق

عريف و درستی با تی آن محدود به قتل و کشتار نیست و بهچه بار مفهوم ،رسدتر به نظر میيا کشتار جمعی نیز هوشمندانه
 بیشتری دارد.تناسب مصاديق اين جنايت 

7. Schabas, op.cit., p. 14. 

8. Crime without a name 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20%20statute.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20%20statute.aspx
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المللی است و منع خطیرترين جنايات بین 15،خواندآن را  3«الجرايمجرم»دادگاه کیفری ويژه برای رواندا 
کنوانسیون  3اساسنامه رم که خود برگرفته از ماده  6آيد. در ماده به شمار می 11يکی از قواعد آمره ،آن

در گرو وجود قصد نابودی کلی يا جزئی  ژنوسیدارتکاب  13( است،1340پیشگیری و مجازات ژنوسید )
ی هارسد برخی شاخص. به نظر میاستشناخته شده  12ی از چهار گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبیکي

نزديک به  ،مکت دستمايه ارتکاب کشتارهای وسیع و دستديگر نظیر سیاست و فرهنگ نیز ممکن اس
 14فرهنگی ژنوسیدمزبور را عدم شمول آن بر  6، اولین ايراد ماده سسهکَکه  قرار گیرد؛ همچنان ژنوسید

ی سیاسی که موضوع هاهعلیه گرو ژنوسیددر خصوص ارتکاب  10شمرد.ی سیاسی میهاهو نابودی گرو
ت های ناموفق در جهها يا طرحشواهد تاريخی خصوصاً بعد از انقالبتوان گفت نوشتار حاضر است می

ی وابسته اههبه نابودی تمام يا قسمتی از گرو هادولتدهد که گاه ها نشان میبراندازی يا تغییر حکومت
شان ن. تحقیقات دقیق در اين زمینه اندکردههای سیاسی مستقل اقدام هبا مواضع سیاسی خاص يا گرو

علیه  هادولتمند و تدريجی برنامه و اجرای هدف ژنوسیدها نفر در اثر اقدامات میلیون کهدهد می
المللی ینهای داخلی و بشدگان جنگاند و تعداد قربانیان آن با تعداد کشتهی سیاسی کشته شدههاهگرو

سیاری هانی دوم، در بعالوه بعد از جنگ جهبسا بیشتر بوده است. بی زمانی يکسان، برابر و چههاهدر دور
 از مناطق دنیا ارتکاب اين جنايات سیر صعودی نیز يافته است.
امکان بسط  16المللی و واقعیات تاريخی،در اين نوشته تالش بر آن است تا با تکیه بر اسناد بین

اسخ مشخص به اين پرسش پ طوربهو  ،مبنای سیاسی بررسی به ژنوسیدمبانی چهارگانه ارتکاب 

 
   کار برده بود.ه، چرچیل بژنوسیدانگاری اين تعبیری است که پیش از جرم

9. Crime of crimes 

 :ک.ن ،ژنوسیدبرای مطالعه مطلبی مختصر و مفید در خصوص رويکرد دادگاه کیفری ويژه برای رواندا به  .90

Akhavan, Payam, “The Crime of Genocide in the ICTR Jurisprudence”, Journal of International Criminal 
Justice, vol. 3, no. 4, 1 Sept., 2005, pp. 989-1006. 

11. Jus cogens 

ین تعامل ب» ؛حاجیمحمد ستار عزيزی و  :ک.ن ،ژنوسیددر خصوص تقابل يا تعامل میان برخی مقررات قراردادی، عرفی و آمره 
 ،40 همارهشتم، شو، سال بیستالمللیمجله حقوقی بین، «کشیقاعده آمره ممنوعیت نسل کشی وممنوعیت قراردادی نسل

 .1235زمستان  ـ زپايی

حقوق  ؛هآنتونیو کسس :ک.آمد. نصرفاً يکی از طبقات فرعی جنايات علیه بشريت به حساب می ژنوسیدتا پیش از اين، . 92
 .110-116، صص1201حسین پیران و ديگران، جنگل،  :، ترجمهالمللیکیفری بین

13. With intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. 

مجید ور و پعلیرضا آرش :ک.ن ،الملل معاصر نسبت به اين مفهومفرهنگی و نگرش حقوق بین ژنوسیددر خصوص مفهوم  .94

، دوره مللیالمجله حقوقی بین، «الملل در شناسايی مفهوم ژنوسید فرهنگیهای نظم کنونی حقوق بینظرفیت» ؛زحمتکش
 .1236زمستان  ـ پايیز، 01 مارهوچهارم، شسی

 .116، ص همان ؛کسسه. 92

؛ 11-13، صص همان ؛عزيزی و حاجی :ک.ن ،برای مثال ،المللیقضايی بینممنوعیت ژنوسید در بخشی از رويه درباره. 96

 .100-116، صص 1334، خرسندی، قضايیالمللی کیفری در رويهحقوق بین ؛منشنژندی ...اهیبت
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ر قرار گیرد؟ نوشتار حاضر د ژنوسیدتواند در دل مفهوم سیاسی نیز می ژنوسیدداده شود که آيا 
پردازد. می سیاسی ژنوسیدزدايی از واژگان داخل در بحث، به تبیین نظريه بخش نخست، ضمن ابهام

 نوسیدژتطبیق ارکان به سپس در بخش دوم به واکاوی حقايق تاريخی در اين خصوص و نهايتاً 
 .خواهد پرداخت ژنوسیدسیاسی با 

 

 سیاسی؛ در جستجوی معانی ژنوسید. تبیین 9

 ژنوسید. مفهوم 9ـ9
 ، دادستان و استاد دانشگاهوکیل 10،نیلمک رافائلکتاب معروف از و  1344سال به 11ژنوسیدواژه 

کشتار  هازجملها، که برای توصیف جنايت کشتار جمعی توسط نازی يافتتولد  يهودی لهستانی
ها، اين واژه يک سال بعد توسط دادستان 13کار رفته بود.هيهوديان اروپا در خالل جنگ جهانی دوم ب

ثیر أتحت تمجمع عمومی ملل متحد  1346در سال  35اعمال شد.برگ ننورو نه قضات، در دادگاه 
المللی اعالم و سرانجام در دسامبر را جرمی بین ژنوسید 31،نیلمک هایو تالش لوکاستاهواقعه 
ن، کنوانسیواين  3مطابق ماده  33د.کرتصويب را  ژنوسیدکنوانسیون منع و مجازات جرم  1340

، هريک از اعمال زير است که به قصد نابودکردن تمام يا کنوانسیون حاضردر  ژنوسیدمنظور از »
 قتل اعضای يک گروه؛ (بد؛ الفياقسمتی از يک گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی ارتکاب می

تحمیل عمدی شرايط زيستی به  (اعضای يک گروه؛ ج روانی بهايراد صدمه شديد جسمی يا  (ب
میل تح (دشود؛ ای که منجر به نابودی فیزيکی کلی يا جزئی آن گروه میيک گروه به گونه

روه به يک گ کودکانانتقال اجباری  ـ(؛ هتولید نسل در يک گروهاقداماتی به منظور جلوگیری از 

 
 به زبان التین.  (cide)به زبان يونان باستان و کشتن  (genos)ت يا قبیله اين واژه مرکب است از نژاد، مل. 97

Schabas, op.cit., p. 25. 
18. Lemkin, Raphael, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, 

Proposals for Redress, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 1944. 

 :ک.ن ،، شناخت بهتر کتاب معروف او و تعريف پیشنهادی او برای ژنوسیدنیلمکنامه زندگی درباره .91
Schabas, op.cit., pp. 24-30. 

ردن يهوديان ککنبرگ و توکیو بدون اشاره صريح به ژنوسید در رسیدگی به موضوع ريشهن؛ محاکم نور46، ص همان ؛شبث. 20

 .110، ص همان ؛دند. کسسهکرهای قومی يا مذهبی، اغلب به جرم آزار جمعی اشاره و ساير جمعیت

رهای علل مهم اين توفیق را توجه مطبوعات کشويکی از  نیلمک آفرينی امری نادر است. خودچنین توفیق سريعی برای واژه .29

 داند.ويژه اياالت متحده به اين واژه میهمختلف ب
Lemkin, Raphael, “Genocide as a Crime in International Law”, AJIL, vol. 41, n. 9, 1947, p. 149; in: Schabas, 

op.cit., p. 14. 

مجله ، «یالمللکشی و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کیفری بینبررسی جنايت نسل» ؛زاده، ابراهیمبیگ. 22
 .12، ص 1211تابستان ـ 1216، زمستان 31-33 ماره، شتحقیقات حقوقی

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Raphael+Lemkin%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Raphael+Lemkin%22
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 هاهماندن برخی گرونظرات نويسندگان بر سر خارجاز همان آغاز، انتقادات و اختالف 32«.گروه ديگر
دن شها به گستردههای متعدد برخی نويسندگان و امید آنبا وجود تالش 34از تعريف شکل گرفت.

در  ژنوسیدهم با تکرار عینی تعريف  رماساسنامه  6ماده  1330در سال  سرانجام، ژنوسیدتعريف 
اعمال ارتکابی به قصد نابودی تمام يا بخشی از يک  همان شاملرا جنايت کنوانسیون فوق، اين 

دانست. به اذعان برخی نويسندگان، ارائه  از حیث همین عناوين گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی
سا بنظران و محققان را کامالً راضی کند، غیرممکن است و چههمه صاحب که ژنوسیدتعريفی از 

اجماعی بر سر  ،داناندر حال حاضر هم میان حقوق 30اساساً بحث در اين خصوص نبايد ادامه يابد.
 مالک بسیاری از ،رسد تعريف قانونی اين جنايتبه هر روی به نظر می 36وجود ندارد. ژنوسیدتعريف 

 عنوانبه نیلمک 1344نويسندگان نیز قرار گرفته است. البته شايان ذکر است از همان ابتدا در سال 
ی سیاسی را هم در زمره قربانیان احتمالی اين جنايت برشمرد. اما هاه، گروژنوسیدپرداز اصلی نظريه

 ، و بلوک غرب با توجه به جنايات ضدکمونیستینیاستالواسطه جنايات هاز آنجا که شوروی سابق ب
ی سیاسی از دايره هاهنهايتاً گرو 31نداشتند، ژنوسیدخود، تمايلی به گنجاندن اين گروه ذيل جنايت 

 د. المللی خارج ماندنو متعاقباً ساير اسناد بین ژنوسیددر کنوانسیون  ژنوسیدشمول تعريف 
، نوسیدژای در خصوص رشتهمطالعات بیننیست که دانستن اين مطلب خالی از لطف  ،در پايان

هشتاد قرن  هفتاد و اوايل دهه شناسی و علوم اجتماعی، در اواخر دههاعم از حقوق، تاريخ، روان
یر ی ديگر نظهاهنود به حوز ا رونق گرفت و سپس در اوايل دههويژه در امريکا و کانادهبیستم ب

، نوسیدژدر میان مطالعات گسترده در خصوص يافت. شناسی، فلسفه و علوم سیاسی نیز بسط انسان
اتی اين های مطالعترين بخشدرستی يکی از غنیه، بژنوسیدی هاهيابی و شناخت ريشبحث علت

 
23. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention) , 

9 Dec., 1948; 

  .ميقرآن کرسوره مائده  23سوره اسرا و نیز  22آيات  :ک.ن ،همچنین

24. See: Feierstein, Daniel, “Leaving the Parental Home: An Overview of the Current State of Genocide 

Studies” (Translated from Spanish by Douglas Andrew Town), Genocide Studies and Prevention: An 
International Journal, vol. 6, issue 3, 2011, pp. 257-258. 

25. Ibid., p. 258. 

کنند، پیروی می 1340نگلوساکسون از تعريف کنوانسیون آويژه از حوزه هتوجهی از نويسندگان، بکه شمار قابل در حالی .26

کنند. البته تعريف صحیح ژنوسید همچنان بحث می برخی ديگر ازجمله از کشورهای آرژانتین، بوسنی، اروگوئه و کامبوج، بر سر
تری از ب دقیقمراتقوانین کیفری برخی کشورها مانند فرانسه، فنالند، پاناما، بنگالدش، کلمبیا و رومانی، تعاريف حقوقی به

 ند.کنی سیاسی و جنسیتی حمايت میهاهی بیشتری نظیر گروهاهگرواز اند و ژنوسید ارائه کرده
Ibid., pp. 259-260, 267. 

27. Harff, Barbara, “Explaining and Preventing the Holocaust, Genocides, Politicides and Holodomors”, 

at the event ‘The Limits of Accuracy: Models and Assumptions of Failed States Indexes’ which is part two 

of a Talk Series entitled ‘The (Un)Making of Failing States: Profits, Risks and Measures of Failure’, Jan. 

2009, p. 1; Available at: https://us.boell.org/sites/default/files/downloads/Paper_Harff_Barbara.pdf > 
15.07.2018; Schabas, op.cit., p. 27. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=1507EE9200C58C5EC12563F6005FB3E5
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=1507EE9200C58C5EC12563F6005FB3E5
https://us.boell.org/sites/default/files/downloads/Paper_Harff_Barbara.pdf
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یل تفصبهدر کشورهای مختلف را  ژنوسیداحتمال وقوع  ،برخی نويسندگان 30شود.حوزه شمرده می
ويژه هب ژنوسیدبرای ارتکاب احتمالی  25های خطرآفرينو شاخص 33دهندهآگهیعوامل پیشبررسی و 

 21اند.هدکرمطالعه طور تطبیقی بهجوار را با زمینه سیاسی نظیر نوع رژيم و مخاصمه داخلی يا هم

 

 ژنوسیدخانواده با اصطالحات هم. 2ـ9

برخی اصطالحات  ،ی اخیرهاهتا ده ژنوسیدهای آغازين پديداری اصطالح است که از سال جالب
ويژه ل و بهالملپا به عرصه ادبیات حقوق بین ،و برگرفته از آن ژنوسیدخانواده با اصطالح حقوقی هم

اند. بديهی است تولد اين واژگان، عالوه بر غنايافتن های حقوقی آنالين )برخط( نهادهفرهنگ
شری بهای حقوقدهنده رشد و توسعه ماهوی ارزشالمللی در اين زمینه، نشانادبیات حقوقی بین

 المللی نیز هست. در سطح بین
که تمام  22استبرای توصیف قتل يک فرد يا افراد توسط دولت  اصطالحی 23«کشیمردم»

مايت ح ی داخلیهاهتمام گرواز شود و اساساً توسط دولت را شامل می ژنوسیدارتکاب  ازجملهکشتارها 
، تماعیاج ،نهادهای سیاسیو  هاهو انهدام گروفروپاشی کشی، از آنجا که نتیجه ارتکاب مردم 24د.کنمی

زادی، آ نابودی امنیت شخصی، ،واقعی يا اقتصادی است، اين عمل بهمذهب ملی، ،یزبان ،یفرهنگ
کشتار مردم شوروی سابق توسط  20گیرد.را نشانه می هاهاين گرواعضای زندگی ت و کرام سالمت،

 26مصداق اين نوع کشتارها است. 1311-1301های دولت وقت اين کشور در سال
 بان کشتار جنسیتی، کشتار جمعی علیه يک جنسیتبه تعبیر تارنمای ديده 21«کشتار جنسیتی»

 
28. Feierstein, op.cit., pp. 257, 260; 

29. Early warning 

30. Risk indicators 

 :ک.ن ،برای مالحظه يک نمونه اخیر از اين مطالعات .99

Verdeja, op.cit., pp. 13-28; See also Feierstein, op.cit., pp. 260-266. 
32. Democide 

نظر اصلی در اين صاحب ،رامل .دکرها در آلمان اين اصطالح را ابداع با استناد به اقدامات نازی1301در سال  تئودور آبل. 99

 شود. حوزه شناخته می
Miranda, Luis, “Democide: When Your Government Kills You”, The Real Agenda, 23 Feb., 2012; 

Available at: http://real-agenda.com/democide-when-your-government-kills-you/ > 15.07.2018. 

34. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=democide > 15.07.2018; See also Harff, Barbara, 

“The Comparative Analysis of Mass Atrocities and Genocide”, in: Gleditsch, N. P. (ed.), R. J. Rummel: An 

Assessment of His Many Contributions, Springer International Publishing, 2017, pp. 111-120. 

 .یم شودی بازدارنده خشونت دولتی ترسهاهکشی تالش بر اين بود که انگیزدر نظريه صلح دموکراتیک برای مقابله با مردم. 92

فصل اختالفات به طرق وگرا در سطح داخلی و روابط خارجی خود گرايش به حلى آزادىهادولت، راملمطابق نظريه 
، ص 1201، بهار 41 ماره، سال يازدهم، شفصلنامه علوم سیاسی، «نظريه صلح دموکراتیک» ؛حیدری، حمیدآمیز دارند. مسالمت

  :ک.ن ،راملبا محوريت انديشه  ژنوسید؛ برای تحلیل تطبیقی 1

 .https://modernsurvivalonline.com/what-is-democide/ 15.07.2018 :ک.ن ،هاهبرای مالحظه ساير نمون .96

37. Gendercide 

http://real-agenda.com/democide-when-your-government-kills-you/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=democide
https://www.springerprofessional.de/en/r-j-rummel-an-assessment-of-his-many-contributions/12324470
https://www.springerprofessional.de/en/r-j-rummel-an-assessment-of-his-many-contributions/12324470
http://www.springer.com/
https://modernsurvivalonline.com/what-is-democide/
https://modernsurvivalonline.com/what-is-democide/
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جنسیتی  هایکه نقشدارد به اين واقعیت  شده، اعم از زن و مرد است. کشتار جنسیتی اشارهگزينش
. شودمنجر می يا ملی ، قومیبار نژادی، مذهبیعواقب مرگبا  ی مشابهباراغلب به عواقب مرگ
اين اصطالح فقط در خصوص کشتار جمعی علیه زنان و دختران به کار  ،البته در بسیاری موارد

بانی قر ،مشخص طوربهتر فارغ از جنسیت است و واژگانی تخصصی ،اما اصالتاً اين واژه 20رودمی
کانادا  مونترالدر  1303در دسامبر  زن جوان 31انتخابی جنسیتی  کشتار 23گیرند.مؤنث را نشانه می

 45.نمونه اين جنايت است
 ختلفمردان به داليل مجمعی دستهکشتار به مثابه نوعی کشتار جنسیتی، به  41«مذکرکشی»

گ جن یط است ممکن موارد یاریبس در و يافتهارتکاب  خيتار طول در مکرر جرم نيا. اشاره دارد
يکی  .ردیگیم صورت هاآن یفیک فیتضع زین و دشمن یروین و سربازان شمار با هدف کاهش و

 43تسایبرنسر در مرد و پسر بوسنیايی گسترده و انتقال اجباری چند ده هزارقتل عام  ،ی آنهاهاز نمون
  42.بودنیروهای صرب  به دست 1330 ژوئیهدر 

يافته تمام يا بخشی از يک عبارت است از نابودی عمدی و سازمان 44«کشتار يک طبقه اجتماعی»
های که مشتمل است بر انواع کشتار، خشونت 40آزار و اذيت و اعمال خشونتطبقه اجتماعی، از طريق 

تاريخ  46ها.جسمی و روانی، تبعید، کوچ اجباری، محرومیت از حقوق اولیه انسانی و اجتماعی و مانند اين
 

 1300 د. وی در کتابی به همین عنوان در سالکرابداع  آن وارن یمارمريکايی افمینیست  ،برای اولین باررا اين اصطالح  .98

ه از زنان ، سوءاستفادنوزادان دختربه کشتار عام جنسیتی اشاره کرد و به تجزيه و تحلیل موضوعاتی چون نابودی عمدی زنان، 
 پرداخت. ژنوسیدو ديگر موارد مشابه در قیاس با 

http://www.gendercide.org/what_is_gendercide.html; http://invisiblegirlproject.org/the-issue/> 15.07.2018. 

جمعی قربانیان مؤنث است و به تعبیر سازمان جهانی  مختص کشتار )Gynocide/Femicide(« کشیمؤنث»اصطالح . 91

نیز انواع آن  (Feticide/Foeticide)« نوزادکشی»که بهداشت، ازجمله مشتمل است بر هر نوع کشتن زنان و دختران؛ همچنان
 :ک.گیرد. نرا در بر می

http://www.gendercide.org/what_is_gendercide.html>15.07.2018; 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=DD1D4963
14ABCDA501EC609E55E04C49?sequence=1; http://invisiblegirlproject.org/the-issue/ >15.07.2018. 

  .http://www.gendercide.org/case.html >15.07.2018 :ک.ن ،هاهبرای مالحظه ساير نمون .40

41. Androcide  

42. Srebrenica massacre 

 : ک.ن. 49
Karganović, Stephen and Simić, Ljubiša, Rethinking Srebrenica, New York, Unwritten History, Inc., 2013.  

44. Classicide  

45. https://wikivisually.com/wiki/Classicide;https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72 

vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Classicide.html >15.07.2018; 

 :ک.نیز به اين عمل بسیار نزديک است. ن (Sociocide)« کشیجامعه»اصطالح 

O'Sullivan, Dónal, “Stalin's Genocides” (Book Review), The International History Review, vol. 34, no. 2, 

2012, p. 408. 

شناس اين اصطالح را برای کشتارهای عمدی طبقات جامعه ،مان کليما ،در دهه پايانی قرن بیستم برای نخستین بار .46

 :ک.کار گرفت. نهگراها در جوامع کمونیستی بچپويژه توسط هاجتماعی ب

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dgendercide%26biw%3D1024%26bih%3D643%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.gendercide.org/case_montreal.html&usg=ALkJrhhc0WhNPG4VhzPgLzYuC9gSbioe0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dgendercide%26biw%3D1024%26bih%3D643%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.gendercide.org/case_montreal.html&usg=ALkJrhhc0WhNPG4VhzPgLzYuC9gSbioe0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dgendercide%26espv%3D2%26biw%3D1024%26bih%3D643&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Srebrenica_massacre&usg=ALkJrhi6rKdwXbmm4rOFTD343GCHaHwuGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dgendercide%26espv%3D2%26biw%3D1024%26bih%3D643&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Anne_Warren&usg=ALkJrhgS-ntzr4_actnGGOSk_L1KTHbq5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dgendercide%26biw%3D1024%26bih%3D643%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.gendercide.org/case_infanticide.html&usg=ALkJrhgudM03L6IdbmI4ruhKyh64FgpQVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dgendercide%26biw%3D1024%26bih%3D643%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.gendercide.org/case_infanticide.html&usg=ALkJrhgudM03L6IdbmI4ruhKyh64FgpQVQ
http://www.gendercide.org/what_is_gendercide.html
http://invisiblegirlproject.org/the-issue/
http://www.gendercide.org/what_is_gendercide.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=DD1D496314ABCDA501EC609E55E04C49?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=DD1D496314ABCDA501EC609E55E04C49?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=DD1D496314ABCDA501EC609E55E04C49?sequence=1
http://invisiblegirlproject.org/the-issue/
http://www.gendercide.org/case.html
http://www.gendercide.org/case.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3DAndrocide%26espv%3D2%26biw%3D1024%26bih%3D643&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Androcide&usg=ALkJrhgTEz7uVD_Su1GbbQh7MLYrSWLWSw
https://wikivisually.com/wiki/Classicide
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72%20vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Classicide.html
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72%20vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Classicide.html
https://www.tandfonline.com/author/O%27Sullivan%2C+D%C3%B3nal
https://www.tandfonline.com/toc/rinh20/34/2
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ت های وحشتناک طبقاعامهای خونین و قتلمنجر به درگیری های طبقاتیدهد که تبعیضنشان می
دار و دهقان طبقه مرفه توسط حزب کمونیست در چین کشتار عام چند ده هزار زمین 41شد.اجتماعی می

 43ی کالسیک اين مورد است.هاهيکی از نمون 134140در سال 
 

  سیاسی ژنوسیدشناسی . اصطالح9ـ9

 الف. سیاست و گروه سیاسی
ی هاهوگر ،سیاسی، درک مفهوم سیاست و به دنبال آن ژنوسیددرک صحیح از اصطالح  شرطشیپ

بحث بسیار است و تعاريف متنوعی از آن شده  05،«سیاست»در خصوص مفهوم سیاسی است. 
های دولت، اعضای فعالیت»عبارت است از « سیاست»، جيکمبربه بیان فرهنگ لغت  01است.

به تعبیر  03.«کشور تأثیرگذار باشند ادارهکنند بر شیوه ساز يا مردمی که تالش میهای قانونسازمان
ا اعمال های مرتبط با تحصیل ياعمال يا فعالیت»مشتمل است بر « سیاست»، نزیکالفرهنگ لغت 

قدرت »هم با مبناقراردادن مفهوم عام سیاست،  بلکفرهنگ حقوقی  02«.قدرت در کشور يا جامعه
داند که در جهت اعمال اشخاص میای از را قدرت اعطاشده به شخص يا مجموعه 04«سیاسی

های اين قدرت همان ظرفیت تأثیرگذاری بر فعالیت .بندندکار میههريک از کارکردهای دولت ب
شود که مرکز ثقل تحلیل و بررسی علم سیاست، دولت مالحظه می 00بدنه قدرت در جامعه است.

قیم ر جامعه، در ارتباط مستيا حکومت است و بنابراين، حاکمیت و نیز مشروعیت و مقبولیت آن د
ها تنها عناصر داخل در بحث سیاست نیستند و از گیرد. در عین حال، اينبا مقوله سیاست قرار می

 
Mann, Michael, The Dark Side of Democracy; Explaining Ethnic Cleansing, New York, Cambridge 
University Press, 2005, p. 17. 

زند. مشابه اين ديدگاه کماکان در میان یتاريخ را رقم م پرولتارياو  بورژوازیمعتقد بود همواره کشاکش دو طبقه  مارکس .47

 :ک.ن ،نويسندگان پرطرفدار است. برای مثال
Wu, Harry, “Classicide in Communist China”, Comparative Civilizations Review, vol. 67, no. 67, Fall 2012, 

p. 102. 

 :ک.ن. 48
https://wikivisually.com/wiki/Classicide >15.07.2018. 

  .Wu, op.cit., p. 102  :ک.شمرند. نبرخی کشتار وسیع طبقه اجتماعی در چین را ژنوسید می .41

50. Politics 

 ؛ندریمحمدحسین اسک :ک.ن ،اين واژه و نیز نگاه انتقادی به اين تعاريفبرای مالحظه تعاريف لغوی و اصطالحی متعدد از . 29

 ؛ برای مطالعه04-32، صص 1210، زمستان 31 ماره، ش0دوره  ،شناسی علوم انسانیروش، «نگاهى به مفهوم سیاست»
  :ک.ن ،در چارچوب مشارکت او در تئوری مدرن سیاست مارکسی هاهديدگا

Holm, Andreas Beck, “Marx on Politics; On the Search for a Missing Concept”, Distinktion: Journal of 
Social Theory, vol. 7, no. 1, 2006, pp. 43-58. 

52. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/politics >15.07.2018. 

53. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/politics >15.07.2018. 

54. Political power 

55. Garner, Bryan A. (ed. in chief), Black’s Law Dictionary, WEST, 9th ed., 2009, p. 1277; See also 

https://thelawdictionary.org/political-power/ > 15.07.2018. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://wikivisually.com/wiki/Classicide
http://method.rihu.ac.ir/issue_156_157_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1378.html
http://method.rihu.ac.ir/issue_156_157_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1378.html
https://www.tandfonline.com/toc/rdis20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rdis20/current
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/politics
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/politics
https://thelawdictionary.org/political-power/
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ر يا محوقضا انتقاداتی هم از سوی برخی نويسندگان به آن تعاريف سیاست که صرفاً دولت
يد، دايره بحث فراتر از آوقتی سخن از سیاست به میان می 06محور هستند وارد شده است.قدرت

جاست که اهمیت ايفای نقش بازيگران مختلف  رود و درست همینحکومت و ابزارهای آن می
مترادف  ،مفهوم کالسیک سیاست»به اعتقاد برخی،  01دهد.خود را نشان می« مشارکت سیاسی»

ها، متن آن با محوريت احزاب، طبقات و سازمان ازهای برآمده با دولت و نظام سیاسی و کنش
« رسیاسیغی»های رايج آنچه در تحلیل همثاب ی سیاسی است. اما امر سیاسی بايد بههاهنهادها و گرو

 00«.درک شود]نیز[ شود دانسته می« ایسیاست فرعی/حاشیه»يا 

 03«گروه سیاسیحزب/»ی کالسیک و مهم سیاست، هاهچارچوب نوشتار حاضر، يکی از مؤلف در
ت. درستی شناخسیاسی ناگزير بايد گروه هدف را به ژنوسیداست؛ چه در مقام سخن در خصوص 

و  65اندای از افراد است که در قالب عضويت آزاد و برنامه واحد گرد هم آمدهگروه سیاسی مجموعه
اور ها، باينسازان و مانند در خصوص شیوه اعمال قدرت در کشور يا جامعه، توسط دولت، سیاست

توان گفت اعضای گروه می 63بنابراين با گذر از جزئیات مفصل اين بحث 61و ديدگاه مشترکی دارند.
 64جامعه، ،هاهو ضمن تفکیک خود با ساير گرو 62نداسیاسی در اهداف سیاسی قوياً به هم نزديک

لت ها و رفتار دویاستبر س ،از طريق معرفی نامزدهای خود در انتخابات ويژهاند که بهبه دنبال آن
بنابراين پرواضح است که حیات دموکراسی در جامعه مدرن در گرو وجود  60د.تأثیر بگذارنحاکم 

ی حاکم هم اين حقیقت را همیشه هادولتله اينجاست که آيا ئاما مس 66ی سیاسی است.هاهگرو
 کنند؟ می هاهتابند يا گاه تمام تالش خود را معطوف حذف اين گروبرمی
 

 
 .35-32، صص همان ؛اسکندری. 26

  :ک.ن ،گذار اين مفاهیم با تکیه بر دوران ويژهبه ،برای مطالعه بیشتر در اين زمینه. 27
Conge, Patrick J., “Review: The Concept of Political Participation: Toward a Definition”, The Journal of 

Comparative Politics, vol. 20, no. 2, Jan. 1988, pp. 241-249. 

فصلنامه سیاست، ، «شناختیی هستیهاهدرک زمین چرخش مفهوم سیاست و بازآفرينی امر سیاسی:» ؛اشرفنظری، علی .28
 .360، ص 1236، بهار 1 ماره، ش41 ه، دورسیاسیوعلومدانشکده حقوق همجل

59. Political group/party 

60. Hofmeister, W. and Grabow, K., Political Parties; Functions and Organisation in Democratic 

Societies, Singapore, Konrad Adenauer Stiftung, 2011, p. 12. 

61. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/political-party > 15.07.2018. 

ی سیاسی در جوامع هاهدهی گروطالعه کتابی مختصر و مفید ازجمله در خصوص معیارها، کارکردها و سازمانبرای م. 62

 .Hofmeister & Grabow, op.cit., p. 6 et seq :ک.ن ،دموکراتیک

63. https://pachodo.org/latest-news-articles/pachodo-english-articles/2078-roles-and-definition-of-political- 

parties >15.07.2018. 

64. Hofmeister & Grabow, op.cit., p. 12. 

65. Garner, op.cit., p. 1276. 

66. Hofmeister & Grabow, op.cit., pp. 90-92. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/political-party
https://pachodo.org/latest-news-articles/pachodo-english-articles/2078-roles-and-definition-of-political-%20parties
https://pachodo.org/latest-news-articles/pachodo-english-articles/2078-roles-and-definition-of-political-%20parties
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 سیاسی ژنوسیدب. مفهوم 

 توانرسد بار مفهومی يکسانی دارند و میکه به نظر می 60کشیيا سیاسی 61سیاسی دیژنوساصطالح 
ی اخیر به قلمرو حقوق هاهنسبتاً جديد است که در ده 63،جايگزين يکديگر به کار برد عنوانبهها را آن

های وارد شده است. به گواه برخی فرهنگ 15های حقوقی معتبرالملل کیفری و برخی فرهنگبین
کنی گروه يافته برای کشتار، نابودی و ريشهلغت، اين اصطالح عبارت است از تالش تدريجی سازمان

البته بايد توجه داشت که در ادبیات حقوقی معانی مختلفی  11سیاسی و اعتقادات سیاسی اعضای آن.
يک نابودی برای يافته ( تالش تدريجی اما سازمان1برای اين واژگان مطرح شده است؛ از آن جمله: 

( نابودی عمدی فیزيکی 3همانند نابودی نهاد آپارتايد در افريقای جنوبی؛  ،نهاد اجتماعی و سیاسی
( عملی که خساراتی 2ند؛ دارتعلق مشترک  یاسیس جنبش کييک گروه که اعضای آن به 

بیش مورد وفاق، ورسد مفهوم کماما به نظر می 13.آوردسیاسی فرد وارد می جايگاهناپذير به جبران
 ترکیبی از اين معانی مختلف است و شايد اساساً چنین تمايزی ضروری و مفید هم نباشد.

میان پژوهشگران  نظرقرن بیستم میالدی، با وجود اختالف 05 اوايل دهه و 15ه در اواخر ده
ما دانستند. امی يا مذهب نژاد قومیت،ها بستر اعمال اين جنايت را ملیت، اغلب آن 12،ژنوسیدحوزه 
عه برای نخستین بار با مطال فقید امريکايی نويسنده ،گور روبرت تدبه همراه  14آلمانی هاف باربارا

و شیلی به اين نتیجه رسید که در برخی  کامبوج هایدر خالل انقالب ازجمله ژنوسیدموارد متعدد 
 یمرکز حکومت با مخالفت ریمس در ژهيوبه یاسیس یهاشيگراآشکارا به علت  یقربانگروه ، موارد

اصطالح  ،یکشتار موارد نیچن یبرا وا. گرفت قرار دیژنوس یهامؤلفه با یکشتار چنان هدف که بود
سیاسی  ژنوسیدو  ژنوسیددر مورد را ی اطالعاتی هاهمجموعه داد هاآن 10.ديبرگز را «یکشیاسیس»
 

67. Political Genocide 

68. Politicide  

 :ک.ن ،اند. برای مثالهای حقوقی نیز اين دو اصطالح آشکارا معادل هم شمرده شدهدر برخی فرهنگ. 61

https://www.wordsense.eu/politicide/ >15.07.2018. 

 کمدست اصطالح نيا نکهيا اند؛ کمارا وارد نکرده یکشیاسیهنوز اصطالح س بلکمعتبر مانند  یحقوق یهافرهنگ یبرخ. 70

  Feierstein, op.cit., p. 259       .است نرفتهکار  به یالمللنیب یهادادگاه و سندگانيتوسط نو یاطور کامالً گستردهبه هنوز

71. https://en.oxforddictionaries.com/definition/politicide;https://www.wordsense.eu/politicide/>15.07.2018; 

ت کشی آمده است و عبارنیز در کنار سیاسی (Political killing)« کشتن سیاسی»های لغت، اصطالح در برخی از اين فرهنگ
 کشی.عنوان شکلی از سیاسیيافته منابع زيستی بهاست از انکار سازمان

https://www.wordsense.eu/politicide/ >15.07.2018. 

72. https://www.definitions.net/definition/politicide > 15.07.2018. 

73. Feierstein, op.cit., pp. 257-260.     

 ن.ک: وی،های علمی و شغلی فعالیت درباره. 74
https://www.ushmm.org/confront-genocide/speakers-and-events/biography/barbara-harff >15.07.2018. 

کار رفته بود، اما در معنايی هنیز ب 1313پیش از اين ازجمله در سال  (Politicide)بايد بدان توجه داشت که اين تعبیر . 72

 جاوز. ن.ک:کامالً متفاوت: جنايت علیه صلح جهانی و جنگ و ت

https://www.wordsense.eu/politicide/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/politicide
https://www.wordsense.eu/politicide/
http://www.wordsense.eu/killing/
https://www.wordsense.eu/politicide/
https://www.definitions.net/definition/politicide
https://www.ushmm.org/confront-genocide/speakers-and-events/biography/barbara-harff
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قرار  1300تا سال  ژنوسیدنمونه از موارد  44و مبنای مطالعات خود را هم  توسعه 1340از سال 
تی ها فهرسو همکارانش قرار گرفت و آن هافدادند. اين اطالعات، اساس تجزيه و تحلیل تطبیقی 

ی بودند؛ ی سیاسهاهدند که قربانیان آن گروکرجمعی ارائه مشتمل بر مواردی از کشتار دسته ،معین
 1366-10های در سال گرايان جنوبی(، چین)گروه ملی 1303-13های در سودان در سال ازجمله

در  16(.المسلمیناخوان)گروه  1301-03های ( و نیز در سوريه در سالانقالب فرهنگی)قربانیان 
ئه داد، آن را ترويج، ارا 3552سیاسی در سال  ژنوسیددر تعريف صريحی که از  هافنهايت هم 

های پايدار دولت حاکم يا نیروهای دولتی دانست که اجرا و/يا رضايت ضمنی برای اجرای سیاست
شده بردن تمام يا بخشی از يک گروه اجتماعی يا سیاسی يا يک گروه قومی سیاسیبا هدف ازبین

 11پذيرد.صورت می
آنجا  شکل گرفت. اما از ژنوسیدبندی نوظهور ذيل دسته ،بنابراين در دهه هشتم قرن بیستم

ن ساير محققا بینی نشده بود،پیش ژنوسید 1340ی سیاسی در کنوانسیون هاهکه کشتار جمعی گرو
 10شد.اره میاش ژنوسید؛ هرچند مکرر به نقص تعريف آن را نپذيرفتندکامل  طوربهگذاران و سیاست

، نويسندگان و پژوهشگران ديگری هم از ايده او استقبال هافدر عین حال، در مسیر اثبات نظريه 

 
Kutner, Luis, “Politicide: The Necessity of an International Court of Criminal Justice”, Journal of 

International Law and Policy, vol. 2, 1972, p. 55. 

76. Harff & Gurr, 1988, op.cit., pp. 363-365; 

 تسيآشودر مؤسسه  ها و راهکارها(، سیاستهاهاقدامات جهت پیشگیری؛ نظري) ژنوسیدکنفرانسی با موضوع  3512در فوريه 
 :ک.اهدا شد. ن ویبه  نیلمکدر اين حوزه، جايزه  هافواسطه سهم برجسته دکتر هبرگزار شد و ب

http://www.auschwitzinstitute.org/news/auschwitz-institute-awards-raphael-lemkin-prize-to-genocide-

scholar-barbara-harff/ >15.07.2018; 
گذاران ارشد اياالت متحده امريکا، طرحی به منظور کنترل نقاظ ضعف دولت در تحمیل در پی تقاضای سیاست 1334در سال 

عنوان مدلی موفق و مورد اقبال نويسندگان توانست با تجزيه و هب هافبرخی رفتارهای خشن تصويب شد. در اين میان، مدل 
طور مشخص به موارد که به . مدل ارزيابی ريسک اوکندطرح  را ژنوسیدای از عوامل مؤثر بر وعهی موجود، مجمهاهتحلیل داد
از جمله معطوف پیگیری حوادث  ،منتشر شد 3552پرداخت و در سال های معاصر نیز میکشی در جنگو سیاسی ژنوسیداحتمالی 

ژه با زمینه ويهب ژنوسیدهای پرخطر برای ارتکاب وقعیتالمللی مؤثر بر مسیاسی روزمره، شناسايی عوامل محلی، ملی و بین
دسته از اقدامات و رويدادهايی  15سیاسی و نهايتاً پیشگیری از موارد ارتکاب بود. پايگاه داده مورد تحلیل در اين مدل، حدود 

 جمعی در بوسنی، روندا و کنگو بود. ن.ک:نظیر کشتار دسته

Harff, Barbara, “No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass 

Murder Since 1955”, American Political Science Review, vol. 97, No.1, 2003, pp. 57-73; Verdeja, Ernesto, 

“Predicting Genocide and Mass Atrocities”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal, 
vol. 9, issue 3, 2016, pp. 13-32; 

  :ک.ن ،روزرسانی کرد و با مصاديق جديد انطباق داد. برای مثالههای بعد نیز بمدل خود را در سال هافجالب است که 
Harff, “Assessing Risks…, 2012, op.cit., pp. 1-4; 

 :ک.ن ،ژنوسیدتر در خصوص پیشگیری از های ديگر و مطالعه بیشبرای مالحظه برخی مدل
Goldstone, Jack A. et al, “A Global Model for Forecasting Political Instability”, American Journal of 

Political Science, vol. 54, No. 1, Jan. 2010, pp. 190-208; Feierstein, op.cit., pp. 260-266. 

77. Harff, 2003, op.cit., p. 58. 

78. Harff, 2009, op.cit., p. 1. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3D(Harff%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution&usg=ALkJrhioIRG88MpQfAXO6WyQ_Sbs7oaH8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3D(Harff%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution&usg=ALkJrhioIRG88MpQfAXO6WyQ_Sbs7oaH8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3D(Harff%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood&usg=ALkJrhjb6YKl6fn6NigH1gYJYWW9iGcMow
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ضمن تقبیح  13،که از قضا خود اسرائیلی است باروخکه  و تالش کردند آن را بسط دهند؛ همچنان
عريفی ت ،هاینیفلسط هیعل شارون جنگضمنی حاکمیت اسرائیل، در کتاب مهم خود تحت عنوان 

کشی[ روندی ]است[ که هدف نهايی آن، امحا و سیاسی»]دهد: کشی ارائه میمصداقی از سیاسی
  05.«نهاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشروع است عنوانبهنابودی تدريجی موجوديت مردم فلسطین 

ی بر که برخ معیارها و متغیرهای متنوعی ارائه شده است؛ در حالی ،سیاسی ژنوسیدخصوص  در
فاوت را های متکنند، گروهی ديگر ايدئولوژیتأکید مینقش عوامل فرهنگی برای ارتکاب اين عمل 

قش توان نرسد نمیشمرند. اما در چارچوب حقوقی به نظر میمسبب اصلی کشتارهای سیاسی می
و نیز  ژنوسیدماهیت عام  ،ممکن است در ابتدای امر 01دولت و نمايندگان دولتی را ناديده گرفت.

اسی اعم سی ژنوسیده اساساً مرتکب احتمالی جنايت ی سیاسی بدين مسیر رهنمون شود کهاهگرو
واًل ی سیاسی معمهاهاست از عناصر دولتی و غیردولتی، اما رابطه میان حکومت و ايراد فشار بر گرو

يافتگی و نظم برای چنین در عمل انکارناپذير است چه اين دولت است که هم توان عملی سازمان
 هاولتدمتوجه  هاهسیاسی را دارد زيرا نوک پیکان اقدامات اين گروی هاهانگیزه مقابله با گرو و اقدام

و شیوه اداره سیاسی آن جامعه توسط حکومت است و بنابراين تقابل احتمالی میان اين دو قطب 
کشی کشتار سیاسی را به همراه داشته باشد. در همین راستا شايد بتوان سیاسی ،ممکن است در نهايت

داخلی توسط گروه حاکم دانست که قربانیان آن به دلیل اعتقادات سیاسی و  ژنوسیدرا نوعی 
سیاسی اغلب در  ژنوسیدارتکاب  03اند.گروه هدف در معرض نابودی قرار گرفته عنوانبهايدئولوژيک، 

های دولت و نمايندگان آن است و نیز مقدمتاً جايگاه گذاریراستای ارتقا و اجرای سیاست و سیاست
را در جامعه  هاها با رژيم حاکم است که آناتبی قربانیان در يک گروه يا مخالفت سیاسی آنمرسلسله

عمالً حتمی  ،، ايفای نقش دولت در ارتکاب اين جناياتگورو  هافکند. بنابراين به تصريح تعريف می

 
است  پردازد و حتی معتقدطور جدی به نقد صهیونیسم مینظر اسرائیلی است که بهرسد او نخستین صاحببه نظر می. 71

 :ک.ن ،در خصوص اين نويسندهی جامعه ديگر بنا شده است! هاهاسرائیل بر ويران

https://www.theguardian.com/news/2007/jun/26/guardianobituaries.israel >15.07.2018. 
80. Kimmerling, Baruch, Politicide: Ariel Sharon's War against the Palestinians, London/New York, 

Verso, 2003, p. 3; See also e.g. Solberg, Clarinda Rae, “Genocide in Rwanda: Recurrence Risk Model 

Using Two Early Warning Models”, Grand Forks, North Dakota, University of North Dakota, Honors 

Program Committee, for Graduation as a Scholar in the Honors Program, April 2012, pp. 16-23; Gonzalez, 

op.cit., p. 30 et seq. 
81. Harff & Gurr, 1988, op.cit., p. 360. 

بنیادهای »، ژنوسید هم لزوماً در راستای طرحی هماهنگ از مجموعه اقدامات مختلف است که نابودی نیلمکبه نظر . 82

واقع، هتا ب گیردحیات افراد در مخاطره جدی قرار می ،کند. بنابراين، در ژنوسیدقربانی را دنبال میو کلیت گروه « اساسی حیات
متوجه افراد نه به لحاظ برخورداری از اهلیت فردی »... موجوديت آن گروه قربانی نابود شود. در نتیجه، اعمال متشکله ژنوسید 

 «. عنوان اعضای گروه ... استبلکه به
Lemkin, R., Le génocide, Revue international de droit pénal, 1946, no. 10. p. 371; 

 .20-23، صص 1260زمستان ـ  پايیز ،11 شماره ،حقوقی مجله، «جمعی کشتار» ؛محمدعلی اردبیلی به نقل از:

https://www.theguardian.com/news/2007/jun/26/guardianobituaries.israel
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به کشتار کردها در عراق اشاره  ازجملهها از همان آغاز بیان و گونه که آن همچنین همان 02است.
در  کشیو سیاسی ژنوسیدهای نظری بحث، تفکیک دقیق میان با وجود همه ظرافت 04کردند،می

گونه چه معموالً جايی اين 06است؛ 00کشیو سیاسی ژنوسیدعمل دشوار است و اغلب موارد، ترکیبی از 
در تقابل با دولت  هاهاعضای اين گرو دهد که منافعی چهارگانه رخ میهاهاقدامات علیه يکی از گرو

 .کنندای هماهنگ علیه قدرت حاکم فعالیت گونههقرار گیرد و اين اعضا ب
 

 تاریخی یسیاسی؛ نگرشی نو به واقعیت ژنوسید. 2

 . واکاوی برخی واقعیات تاریخی9ـ2
 هاستانسانفجیع کشتار گواه  ،تاريخ بشر 01.حديث مکرر است در درازای تاريخ، کشتارهای جمعی

صدها عام قتلگان را بر جا گذاشت. بیشترين آمار کشته ،های قرن بیستمژنوسیدو در اين بین، 
لیون يهودی یکه طی آن بیش از هفت م هیتلر طلبتیتمامعام قومی توسط دولت قتل 00،ارمنی
صدهزار نفر از تهشکه حدود  نژادی روانداـ  عام قومیقتل 03،گاز نابود شدندهای اقتا درفقط 

جنايات  31يی است از آنچه بر تاريخ بشر گذشته است.هاهتنها نمون 35داشت،اقلیت توتسی قربانی 
 

83. Harff & Gurr, 1988, op.cit., p. 360; 

مستقیم کشتار سیاسی توسط دولت حاکم نیست و صرف تهیه مقدمات يا سکوت در مقابل کشی لزومی به اجرای البته در سیاسی
های الشود؛ کشتار سیاسی کلمبیا طی سآن توسط گروه رقیب هم به مثابه تحقق جرم مذکور توسط دولت حاکم نگريسته می

 :ک.ت گرفت. ننجاه هزار کشته بر جای گذاشت، توسط احزاب سیاسی صورپوکه قريب به يکصد 00-1340
Maldonado, Silvia Delgado, “Political Participation: An Implied Condition for Enduring Peace in 
Colombia”, Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia), no. 23, July/Dec. 2013, pp. 267-318. 

84. Harff & Gurr, 1988, op.cit., pp. 359-371. 

85. Geno-politicides 

86. Feierstein, op.cit., p. 259. 

87. Harff, 2003, op.cit., p. 57. 

یه ی فرانسه، بريتانیا و روسهادولترفت. سپس سخن می« جنايتی بدون نام» عنوانبههنوز  ژنوسیددر آن زمان، از مفهوم . 88

ص همان،  ؛منشدند. نژندیکراعالم « جنايت علیه بشريت و تمدن»( مبارزه ترکیه را 1310 هم 30در اعالمیه مشترک خود )
 :  ک.؛ ن100

Schabas, op.cit., pp. 20-22. 

  :ک.ن ،هالوکاستبرای مطالعه مطلبی مختصر و مفید و تحلیلی در خصوص فاجعه  .81
“Teaching about the Holocaust, Genocide and Crimes against Humanity”, Education Working Group Paper on the 

Holocaust and Other Genocides, 2010, pp. 1-22; Available at: http://www.un.org/en/holocaustremembrance/ 
EM/partners%20materials/EWG_Holocaust_and_Other_Genocides.pdf >15.07.2018. 

 :ک.ن ،در آن ژنوسیدبرای مطالعه پژوهشی در خصوص جنايات رواندا و احتمال ارتکاب مجدد . 10
Solberg, op.cit., pp. 13-84. 

 :؛ همچنین22-21، صص همان ؛اردبیلی :ک.در طول تاريخ برای مثال ن ژنوسیدی هاهبرای مالحظه نمون. 19

Dimitrijević, Vojin and Milanović, Marko, “The Strange Story of the Bosnian Genocide Case”, Leiden 

Journal of International Law, vol. 21, issue 1, March 2008, pp. 65-94; Roser, Max and Nagdy, Mohamed, 

“Genocides”, 2018; Available at: https://ourworldindata.org/genocides >15.07.2018; 

  :ک.ن ،ژنوسیدانسانی تا رسیدن به آستانه جزئیات بیشتر در خصوص مراحل پلکانی اعمال غیربرای مطالعه 
Mann, op.cit., pp. 111-502. 

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/%20EM/partners%20materials/EWG_Holocaust_and_Other_Genocides.pdf
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/%20EM/partners%20materials/EWG_Holocaust_and_Other_Genocides.pdf
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=VOJIN%20DIMITRIJEVI%C4%86&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=MARKO%20MILANOVI%C4%86&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/volume/F47A32375EB015201DF4FAB3A2A068DF
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/issue/38EA36090101E429807F8B65D8EF9247
https://ourworldindata.org/genocides
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ی هاهروعلیه برخی گ ،، سودان جنوبیمیانمار علیه مسلمانانمثالً مشابهی نیز در برخی نقاط دنیا 
حتی برخی  33رخ داد.های اخیر قومی و نیز افريقای مرکزی علیه مسلمانان و مسیحیان در سال

 32.اندآورده های اخیر نیز به میانعربستان علیه شیعیان يمن طی سال ژنوسیدسخن از 

دت شای هستند که بههای داخلی نیز رويدادهای سیاسی ويژههای جهانی، جنگعالوه بر جنگ
های ها، اعمال خشونتند و در برخی از آنهست بارمستعد وقوع اعمال غیرانسانی و خشونت

ها، قبل، حین و بعد از ژنوسیداکثر  ،ی اخیرهاهخورد. در دهآشکارا به چشم می ،يافتهسازمان
گان های حاکم رخ داده است. عجب آنکه کشتههای داخلی و فروپاشی رژيمانقالبات، جنگ

 34است! المللی بودههای بینگان جنگبیش از کشته ،های داخلی در نیمه دوم قرن بیستمسرکوب
های انقالبی و قومی، رهبران سیاسی و نظامی طی روند جنگ ازجملههای داخلی، ر برخی ناآرامید

 هایی انقالبی، جنبشهاهنظیر گرو يافتهی سازمانهاهبار با گروپیوسته، به جنگ خشونت
در  گاه هاهپردازند؛ چه اين گروطلب، احزاب سیاسی، حتی اصناف دانشجويی و کارگری میاصالح

ند. هستگرفتن قدرت حاکمه دستبه در پی براندازی دولت مرکزی وقامت رقیب سیاسی دولت، 
( مالحظه 1331(، شوروی سابق و يوگسالوی سابق )1303در کوبا )توان را می ی اين مواردهاهنمون
 در ستالینابورژوا توسط  کمونیستی ياسیاسی ضد کشتار مبارزانبرای توصیف اين اصطالح  30کرد.

ان گرايی پاکستان علیه ملیهادولت گرانهاقدامات سرکوب 36شان،ی سیاسیهاهديدگادلیل به  شوروی
چین  (،1303-10گرايان کرد )(، عراق علیه ملی1316-05گرايان )(، آرژانتین علیه چپ1313بنگالی )

از  ويژهبهطور در مواردی  همین 31رود.کار میهها ب( و مانند اين1341گرايان تايوانی )علیه ملی
 

92. Kranz, Michal, “5 Genocides That Are Still Going on Today”, Nov. 22, 2017; at: 

https://www.businessinsider.com/genocides-still-going-on-today-bosnia-2017-11 >15.07.2018; See also 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/04/genocide-rohingya-international-community-
myanmar-rwanda > 15.07.2018. 

 کدهشياند)بخش دوم(، « کشی و جنايت علیه بشريت در يمن توسط عربستان؛ ابعاد حقوقی و مصاديقنسل» :ک.ن. 19

 ؛ در:2-3، صص 1236فروردين  مجموعه مقاالت(، ی)سر نییتب یراهبرد
http://tabyincenter.ir/wp-content/uploads/2017/04/A4-18646.pdf > 15.07.2018. 

94. See Harff & Gurr, 1988, op.cit., pp. 363-365.   

های مستعد برای ارتکاب کشتارهای وسیع سیاسی های داخلی و موقعیتثباتیبرای مطالعه بیشتر در خصوص انواع بی .12

       .Goldstone et al, op.cit., pp. 191-193                                                                                  :ک.ن

 .O'Sullivan, op.cit., p. 408  :ک.ن ،ی مختلف در اين خصوصهاهديدگا درباره .16

 :ک.ن ،برای مثال ،سیاسی ژنوسیدی بیشتر ارتکاب هاهبرای نمون .17
Verdeja, op.cit., pp. 18-20; Gurr, T. R. and Harff, B., “Minorities at Greatest Risk of Humanitarian 

Emergencies”, Paper Prepared for the WIDER Program on the Political Economic of Humanitarian 

Emergencies, Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research, 30 Sept., 96, pp. 1-39; 
Harff & Gurr, 1988, op.cit., pp. 364-365; Haaland, Marie, “A Search for a Beginning: A Study of the Origin 

of Genocide and Politicide”, Master in Criminology, Institute of Criminology and Sociology of Law Faculty 

of Law, University of Oslo, Spring 2012, pp. 134-135; http://newsinfo. inquirer.net/888566/50-cases-of-
political-killings-brought-to-un-rights-body > 15.07.2018; 

 :ک.ن ،تر در خصوص سه نمونه غیرمشهور در گواتماال، اوگاندا و سريالنکابرای مطالعه بیش

https://www.businessinsider.com/genocides-still-going-on-today-bosnia-2017-11
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/04/genocide-rohingya-international-community-myanmar-rwanda
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/04/genocide-rohingya-international-community-myanmar-rwanda
http://tabyincenter.ir/wp-content/uploads/2017/04/A4-18646.pdf


 232   المللی؛ تطبیق...انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بینسنجی جرمامکان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها، فاوت آنبینی سیاسی مت، برخی اقدامات مکرر اسرائیل علیه فلسطینیان به دلیل جهان1361سال 
 30آيد که کماکان در جريان است.کشی به حساب میمصداق سیاسی

 اتبمرتوان گفت نگاه عموم در سراسر دنیا به هیتلر بهدر مقايسه هیتلر و استالین می
تر است حال آنکه هر دو به نام حرکت آلمان و شوروی سابق به سوی گرانهتر و سرزنشسختگیرانه

گرفتند و کشورها و جوامع خود و نیز شمار بااليی از مردم داخل جان هزاران انسان را  ،مدينه فاضله
 باری، دستگیریو خارج از کشورهای خود را نابود کردند. اعدام، کشتار جمعی، اخراج، قحطی، کار اج

موسوم به  ها نفر توسط استالین و پیروان سیاسی او به داليل سیاسی در دورهو استنطاق میلیون
مال سنگ با اعارتکابی هم ةسبعاندر قرن گذشته، نشان از شدت و وسعت اعمال « وحشت بزرگ»

های دژنوسیتعداد قربانیان  ،حتی به استناد آمار معتبر، در برخی موارد 33مشابه هیتلر و پیروانش دارد.
مطابق  بیش از مواردی است که مراتببهها کاررفته علیه آنهبا زمینه سیاسی و کیفیت خشونت ب

 ،به دلیل تعلق به يکی از چهار گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی، قطع به يقین ژنوسیدکنوانسیون 
ا نفر در هشتار ناشی از قحطی میلیونشوند. شاهد مثال آن اعدام و کشمرده می ژنوسیدقربانیان 

برای نمونه، به يکی از  155است که اغلب جنبه سیاسی داشت. 1340-1316های چین در سال
های . در کامبوج در سالشودی دهشتناک تاريخ در کشتارهای سیاسی کامبوج اشاره میهاهتجرب

ها، بسیاری از جنايات نامیی قومی، مانند گروه ويتهاهبرخی گرو ژنوسیدفارغ از  1310-1310
گرفت و علت آن، خروج مفهومی قربانیان قرار می ژنوسیدخارج از تعريف قانونی  ،خمرهای سرخ

خمرها با اعدام افراد متحد با رژيم قبلی آغاز شد  ژنوسیدحال آنکه روند  ،ی چهارگانه بودهاهاز گرو
بلی حسابی وحشتناک با رژيم قو با اعدام برخی اعضای خائن آن پايان پذيرفت. اين رژيم در تسويه

ی، کردگان در رژيم قبلمرتکب کشتار وسیع نخبگان و تحصیل ازجملهو پیروان و شاغالن آن، 
، انهدام کامل مراکز شهری، لغو حقوق و دستمزدهای هاهاها و دانشگو بانک هاهسوزاندن کتابخان

رزندان ف ويژهبهو  هاهها، جداکردن اعضای خانوادبردن مالکیت خصوصی آنافراد مربوطه و نیز ازبین
ند مشان و نیز کشتن هدفهای سیاسی والدينکردن وابستگیاز والدين، اجبار کودکان به فاش

سازی کامل سیاسی و ايدئولوژيکی سان، پاکد و بدينشخود  ی شاخص مخالفان سیاسیهاهچهر
رهبران احزاب سیاسی مخالف، مقامات محلی،  ةهم ،را در دستور کار خود قرار داد. اقدامات خمرها

در شمار مخالفان سیاسی خمرها بودند و « الظاهرعلی»مأموران نظامی و حتی شهروندانی را که 
 

Harff, 2003, op.cit., pp. 59-61. 

    98. Kimmerling, op.cit., pp. 23, 79, 154 et seq. & 199-217. 

99. Norman Naimark, in: Haven, Cynthia, “Stalin Killed Millions. A Stanford Historian Answers the 

Question, Was It Genocide?”, Sept. 23, 2010, at: https://news.stanford.edu/2010/09/23/naimark-stalin-
genocide-092310/ > 15.07.2018. 

100. “Genocide and Political Mass Killing in the World Since 1900: Summary of Major Events”, at: 

http://www.krazykioti.com/articles/genocide-and-political-mass-killing-in-the-world-since-1900-summary- 
of-major-events/ > 2018/15/07. 

https://news.stanford.edu/2010/09/23/naimark-stalin-genocide-092310/
https://news.stanford.edu/2010/09/23/naimark-stalin-genocide-092310/
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ای از گرفت و شناسايی اين افراد بر عهده شبکه گستردهدر برمینیز خانواده و دوستان آنان را 
ای از کادر قبلی خمرهای سرخ نیز به اتهام عده 1316های خمرها بود. حتی در سال جاسوس

رافات ی سهمگین قرار گرفتند و با اعتهاهافکنی و نیز اتحاد با ويتنام، تحت شکنجخیانت و فتنه
 چهار تن ،اعدام شدند. در آن بازه زمانی، از هر پنج اعدامی جامسران هاهسنگین تحت اين شکنج

 151متعلق به کادر قبلی خمرهای سرخ بود!

ی داخلی، ی فعال سیاسهاهدر تقابل با گرو هادولتالبته بايد به اين نکته هم توجه داشت که اقدامات 
چه اصوالً در حقوق کیفری، اعم از داخلی و  ،سیاسی نیست ژنوسیدکشی يا لزوماً مرادف با سیاسی

گانه جرايم بايد موجود باشد تا بتوان يک واقعیت خارجی را بر آن منطبق دانست و المللی، ارکان سهبین
 د.المللی حساسیت باالتری نیز دارپرواضح است که اين نکته در خصوص شديدترين جنايات بین

 

 سیاسی ژنوسید. ارکان 2ـ2

  مادی الف. رکن
المللی کیفری و قاعده مشابه در حقوق اساسنامه ديوان بین 6، ماده ژنوسیدکنوانسیون  4 ماده
که چنانکنند و آنتوصیف مید شوختم  ژنوسیدافعالی را که ممکن است به  153الملل عرفیبین

ی جدی چهارگانه يا ايراد صدمات هاهعبارت است از کشتن افراد يکی از گرو ازجمله ،گفته شد
نظیر مفهوم جمعیت،  ژنوسیدهای مختلف اين رکن نظر از چالشصرف 152ها.بدنی يا روانی به آن

 سیاسی است. ژنوسیدآنچه در اين بخش مورد توجه است، ظرفیت انطباق اين اعمال با 
د: باشاسی سی ژنوسیدتواند رکن مادی برده، اين موارد میدر مقررات نام ژنوسیدبه مصاديق  با عنايت

، روانی يا جسمی شديد مهصد ايراد، شکنجه 154های ارتباطی،، تبعید و ايجاد محدوديتکردنزندانی، قتل
مانند اخراج از دانشگاه و  ،جسمی و روانی، ايجاد شرايط نامناسب جهت ادامه فعالیت تجاوزتهديد، 
های اقتصادی، های متبوع، توقیف اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از فعالیتسازمان

محرومیت از انتخابات، مهندسی انتخابات به نفع گروه حاکم، جلوگیری از تبلیغات و گسترش حزبی، 

 
101. Schaack, Beth Van, “The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide Convention's Blind 

Spot”, The Yale Law Journal, vol. 106: 2259, 1997, pp. 2269-2271. 

 . 110، ص همان ؛کسسه .902

 :ک.دانند. نرا منقسم به دو نوع فیزيکی و بیولوژيکی می ژنوسیدالملل و برخی نويسندگان، جنايت کمیسیون حقوق بین. 909

 .05-01، صص همان؛ زادهبیگ

در مقررات مربوط است. اما در عمل، محاکم رسیدگی  ژنوسیدخارج از شمول  (Ethnic Cleansing)« سازی قومیپاک» .904

 عناصر» ؛ستار عزيزی :ک.؛ همچنین ن113-135، صص همان ؛کسسه :ک.اند. نين خصوص داشتهبرخوردی دوگانه در ا

، حقوقی مجله، «کیفری المللیويژه بین یهاهدادگا رويه و دادگستری المللیبین ديوان 3551 فوريه 36 رأی در ژنوسید جنايت

 .10-31صص  ،1206تابستان _بهار  ،26 مارهش
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بديهی  150کشی علیه يک گروه سیاسی.سرکوب روانی با قصد حذف گروه سیاسی مخالف و نیز نخبه
 د باشد.بايد موجوکشی به حساب آيد، ساير ارکان جرم نیز مصداق سیاسی ،است برای آنکه اين اعمال

است و استیفای تمامی  ژنوسید مصداق شديدترين ،گروه يک اعضای از حیات از آنجا که سلب
رسد. حیات است، توجهی دوچندان بدان ضروری به نظر می در گرو وجود حق انسانی حقوق

های دولت در اجرا به مصاديق مشخصی کشتار سیاسی را با توجه به اهداف و سیاستتوان می
اين کشتار اغلب پس از تغییر رژيم و خشم و تنفر دولت  156( کشتار سیاسی تنبیهی؛1تقسیم نمود: 

هدف قرار  پیشینت مدهد و اعضای حکوها رخ میهای احتمالی آنوقت از دولت گذشته و تخطی
-64 هایها در رواندا طی سالتوتسی و حاکمپیشین در برابر طبقه ها خشونت هوتو .گیرندمی

سیاسی ی هاهوگردر اين نوع،  151انه؛سرکوبگر( کشتار سیاسی 3 .تاس از اين نوع اینمونه 1362
سرکوبگری  به ،کنند و دولت به دلیل احساس خطر سیاسیمیفعالیت علیه حکومت  شدهبه ،مخالف
 وعترين نشايعمورد که اين مونه ن ند.زمیدست سیاسی  هایجنبشو احزاب اين عام قتلو گاه 

( 2 .است کشتارهای سیاسی در السالوادور و آرژانتین استپس از جنگ جهانی دوم  سیاسیکشتار 
شان کند که هدفی سیاسی میهاهاقدام به انهدام آن گرودولت گاه  150کشتار سیاسی انقالبی؛

 1340کشتارهای رژيم مارکسیستی در شوروی سابق پس از  .است انقالبی هایايدئولوژیمبتنی بر 
( کشتار 4 است.يی از اين مورد هاهنمون 1323ها با مخالفان سیاسی خود پس از و نیز رفتار نازی

عالوه بر همسويی در مخالفت گروه قربانی در اينجا اعضای  153جويانه؛سلطهـ  سیاسی سرکوبگرانه
نیز  ناپذيرات دائمی و جدايیاشتراکداشتن  علت هده که ببوملی يا  يک گروه قومیبا دولت، 

پذيرفتن مقاومت گروه هدف، سرکوب دولت نیز خاتمه ند. در اغلب اين موارد، با پايانمتمايز
ها را هدف سرکوب قرار داده است و نه هويت چه هويت سیاسی قربانیان است که آن ،پذيردمی

( 1341گرايان چین )هزار فعال سیاسی تايوانی توسط ملیکم ده ها. کشتار دستقومی يا ملی آن
 115ای از اين مورد است.نمونه

 
105. Harff, Barbara, “Assessing Risks of Genocide and Politicide”, in: Marshall, M. G. and Gurr, T. R. 

(eds.), Peace and Conflict 2005: A Global Survey of Armed Conflicts, Self-Determination Movements and 

Democracy, CIDCM, 2005, pp. 2-3; Available at: http://www.genocidewatch.org/images/ AboutGen_ 
Assessing_Risks_of_Genocide_and_Politicide.pdf > 15.07.2018; Harff, Barbara, “Assessing Risks of 

Genocide and Politicide: A Global Watch List for 2012”, in: Hewitt, J. J. (ed.), Peace and Conflict 2012, 

Taylor and Francis Group, 2012, pp. 1-4; available at: http://www.genocidewatch.org/ images/ 
Global_Watch_List_-_Harff_2012.pdf >15.07.2018. 

106. Retributive politicide 

107. Repressive politicide 

108. Revolutionary politicide 

109. Repressive/Hegemonial politicide 

110. Harff, B. and Gurr, T. R., “Victims of the State: Genocides, Politicides and Group Repression Since 

1945”, International Review of Victimology, vol. 1, 1989, p. 29; 

 :ک.ن ،برای مطالعه بیشتر در خصوص آثار و پیامدهای کشتار سیاسی ازجمله بر ترکیب جمعیتی
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کشی در ارتکاب موارد فوق بايد به معیارهای خاصی نیز توجه مضاعف اما برای شناسايی سیاسی
ی سیاسی داخلی هاهکشی اغلب از طرف حکومت مشروع حاکم بر گرونشان داد. اقدامات سیاسی

کشی ناشی از های حاصل از سیاسیدر بسیاری از موارد، کشتار و قتل 111شود.میمخالف تحمیل 
ايات دارد در جستجوی ثبات سیاسی، به جنثباتی سیاسی کشور است که حکومت را وامیوضعیت بی

شود، در سطح داخلی نوعی و سرکوب روی آورد. اما از آنجا که قدرت مشروع مرتکب اين جنايت می
یشتر ب ژنوسیدشود و آمار پنهان تلفات و قربانیان آن در مقايسه با اعمال داده میمشروعیت به اين 

و احزاب سیاسی مخالف تعیین  هاهکشی هم به دلیل عضويت در گروقربانیان سیاسی 113است.
لبته ها در جامعه است. اسیاسی آنـ  ، هويت اکتسابی و موقعیت اجتماعیشانشوند و علت انتخابمی
 آمیز است که در اکثر قريب به اتفاقی سیاسی، اقدامات سیاسی غیرنظامی و صلحهاهروبارز گ وجه

گیرد و ها صورت میهای آننیت و اهداف پاک در جهت رسیدن به اهداف و آرمانموارد با حسن

  112.ندشومیکشی خارج ی تکفیری اساساً از تعريف سیاسیهاهنظامی مانند گرو _ی سیاسیهاهگرو
 

 معنویب. رکن 
ردن تمام يا ، قصد نابودکژنوسیدو نیز کنوانسیون  رم، طبق اساسنامه ژنوسیدمعنوی ارتکاب  عنصر

یت ن»قسمتی از يک گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی از حیث همین عناوين است. اين قصد، 
ادشده يشود و طبیعتاً اين عالوه بر قصد ارتکاب عناصر مادی شمرده می ژنوسیدارتکاب  114«خاص

تواند علیه می 116«قصد و نیت بسیار خاص»بديهی است که اين  110برای اين جنايت است.
ه ای که بايد مورد توجه قرار گیرد اين است کی سیاسی نیز مصداق يابد. در اين میان، نکتههاهگرو
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دانند و معتقدند در موارد غیردولتی نیز پشتیبانی می (Crime of the State)را جرمی دولتی  ژنوسیدبسیاری از نويسندگان  .999
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 .Kimmerling, op.cit., pp. 3-4 :ک.ن

114. Dolus specialis 
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در واقع،  110اند.دهکرای به انگیزه نو مواد يادشده نیز اشاره 111«قصد و انگیزه با هم مترادف نیستند»
یار دشوار بس ژنوسیدمانعی در برابر تعقیب است و کار را برای احراز  ،واقع، از آنجا که اثبات انگیزه

های نمايندگی کشورهای مختلف در زمان تدوين اسناد با ضرورت آن برای تحقق ت، هیئکندمی
توان با میتوان انکار کرد که در بسیاری از موارد در عین حال نمی 113مخالفت کردند. ژنوسید

ادامه  د. درکرمراجعه و مداقه در انگیزه و بستر اتفاقات، عنصر معنوی اين جنايت را کشف و احراز 
 شود.سیاسی اشاره می ژنوسیدی محرک قدرت حاکم برای ارتکاب هاهبه برخی از داليل و انگیز

ن دولت داخلی بیهای کشی، متعاقب وقوع جنگبرای ارتکاب سیاسی هادولتی هاهيکی از انگیز
بعد از پیروزی و غلبه بر مخالفان داخلی،  هادولتيابد. گاه ی سیاسی رقیب نمود میهاهحاکم و گرو

گو در دموکراتیک کنکشتار شورشیان ارتش جمهوری  کنند.ی مخالف میهاهگرو کنیاقدام به ريشه
خوردن کودتا، دولت نمونه آن است. در برخی موارد نیز پس از شکست 1334-31های خالل سال

 135ها در بوسنی است.که نمونه آن کشتار صربکند میی مخالف هاهاقدام به حذف گرو ،حاکم
های ديکتاتوری هم انگیزه مشخص بقا در رأس قدرت ممکن است کشتارهای در حکومت

ی القاعده تمامعلی سیاسی را در سطح وسیع رقم زند؛ حال آنکه در حکومت بر پايه دموکراسی،
توانند عقايد خود را طی فرايند منطقی بیان نموده و حتی در اعمال و افراد در جامعه می هاهگرو

ی مهم در اعمال استبداد و متعاقباً احتمال هاه. يکی از شاخصکنندقدرت مرکزی نیز ايفای نقش 
بل اکشی، تعلق سران حاکمیت به گروه اقلیت است. چنانچه اين گروه حاکم، در مقوقوع سیاسی

له د و از آن جمبزنخشونت  دست بهاکثريت معترض، حیات خود را در مخاطره ببیند ممکن است 
روه حاکم نظامیان حامی گاست رفتار رژيم قومی تايگرايان در اتیوپی. در اين میان نبايد نقش شبه

لح ی مسهاهو گرو کندمیمالی و نظامی  نظامیان حمايترا نیز از ياد برد. گاه دولت از برخی شبه
ا ی مخالف آن رهاهنیابتاً ايفای نقش و گرو ،در پیشبرد اهداف دولت کوشندمینظامی هم شبه

نطقه دارفور، ند. در مهستمنافع خصوصی خود نیز به دنبال  ،ی مسلحهاه. البته اين گروکنندسرکوب 
هزار نفر  105نظامیان حامی دولت سودان، تقريباً دو میلیون نفر آواره شدند و در پی اقدامات شبه

با کمک مستقیم و اعمال خشونت  گاباگو لورنتنیز جان باختند. همچنین در کشور ساحل عاج، 
ه کد شومیهای جوان بر مسند قدرت ماند. در برخی از موارد هم مشاهده نظامی پاتريوتگروه شبه

های شخصی از طريق اعمال حسابی سیاسی اقدام به تسويههاهدرت مرکزی، گروبعد از سقوط ق
ل، ی رقیب از طريق قتهاهها حذف نخبگان گروکنند که شديدترين نوع اين خشونتخشونت می

 
 .43، ص همان ؛شبث. 997

 .106-101، صص همانحمايت از حق ...، »؛ عزيزی :ک.اند. ندهکراين امر توجه به صراحت المللی کیفری بهآرای بین .998

 .43، ص همان ؛شبث. 991

120. Uzonyi, Gary, “Civil War Victory and the Onset of Genocide and Politicide”, International 

Interactions, vol. 41, 2015, p. 368. 
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  131حبس، انتقال و تبعید اجباری، قطع ارتباطات هسته مرکزی گروه با اعضای آن و مانند اينهاست.
 

 سیاسی ژنوسیدرکن قانونی؛ محور چالش در احراز  ج.

جديد سبتاً ن ژنوسیدانگاری جرمچندان طوالنی نیست و  ژنوسید قانونگذاریمالحظه شد که سابقه 
است. در همین راستا اين حقیقت وجود داشته همواره تاريخ طول اين عمل در که  ، در حالیاست

 ،انگاری قانونی آن استل مجازات برای جرم نیازمند جرماعما ،را نبايد ناديده گرفت که به هر روی
است و  133بودن جرم و مجازاتهای اصیل عدالت کیفری، رعايت اصول قانونیچه يکی از بنیان

 ،کشیبنابراين برای احراز سیاسی 132.است ای مهلک بر بدنه عدالت کیفریعدم رعايت آن، ضربه
 عالوه بر ارکان مادی و معنوی، يافتن بنیان قانونی آن نیز ضروری است. 

يکی از ابزارهای  ،واحوال ناظر بر انعقاد معاهدهاز آنجا که بررسی کارهای مقدماتی و اوضاع
. ودشبه اختصار مطالعه می ژنوسیدفرايند پیش از تصويب کنوانسیون  134تفسیر صحیح آن است،

ملی، قومی،  گروهپنج  130،نیلمک، با الهام از رويکرد موسع ژنوسیدسیون اولیه کنواننويس پیش
شم ش تهکمیصراحت مشمول جنايت مورد بحث برشمرده بود. اما در را به سیاسیو  مذهبی ،نژادی

ی هاهگرو شمار حذف اين گروه ازيا نمايندگان کشورها بر سر گنجاندن ملل متحد، مجمع عمومی 
ه گیری مجدد بدر نهايت پس از رأی پیدا کردند.عمیقی نظر اختالف کنوانسیونحمايت تحت 

رقم خورد که  3ماده شمول از  ی سیاسیهاهحذف گرو ،پیشنهاد نمايندگان مصر، ايران و اروگوئه
ی خواهان هادولت. اگرچه دلیل اصلی اغلب شد مواجهها و انجمن هاهبا مخالفت شديد برخی گرو

پرهیز آنان از قرارگرفتن در معرض اتهامات احتمالی آتی بود، عذر آشکار ی سیاسی، هاهحذف گرو
در مقابل،  131عنوان شد. 136يیهاهی مشخص برای شناسايی چنین گروهاهفقدان ضابط ،هاآن

شاره ی سیاسی اهاه، به عدم حمايت کافی از گروژنوسیدمنتقدان با اشاره مکرر به نقص تعريف 
  130کردند.می

 
121. Mitchell, Neil J. et al., “The Impact of Pro-Government Militias on Human Rights Violations”, 

International Interactions, vol. 40, no. 5, 2014, pp. 813-816. 

122. Nullum crimen sine lege (No crime without law); Nulla poena sine lege (No penalty without law) 

 :ک.؛ ن101، ص همان ؛ابراهیمی. 929
Kreß, Claus, “Nulla poena nullum crimen sine lege”, Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford 
University Press, 2010, pp. 1-10. 

 .معاهدات حقوق خصوص در نيو 1363 ونیکنوانس 23 ماده :ک.ن. 924

125. Schabas, op.cit., p. 27. 

 :ک.ن ،اسی ارائه شده است. برای مثالی سیهاهی روشنی در تمیز گروهاهامروزه ضابطاين در حالی است که . 926
Hofmeister & Grabow, op.cit., pp. 10-80. 

127. See: Yearbook of the United Nations, New York, Department of Public Information, United Nations, 

Lake Success, 1948-49, pp. 953-959. 

128. Harff, “Explaining and Preventing …, op.cit., p. 1. 
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ی نیز الملل عرفو قاعده حقوق بین رمکنوانسیون که عیناً مبنای اساسنامه در زمان تصويب 
چه  ،ودمانعی سیاسی مطرح ب عنوانبه هادولتسیاسی با  ژنوسیدپیوند ناگسستنی  133،قرار گرفت

وط به دولت مرب در ساختار جامعه مستقیماًهم و قدرت  دارد نزديک قدرت ارتباط سیاست بااساساً 
خواستند خود را در مظان اتهامات احتمالی قرار دهند. نمی هادولتبا توجه به همین امر،  125.شودیم

ناد سان هدف اولیه اسخارج کردند و بدين ژنوسیدی سیاسی را از شمول تعريف هاهبنابراين گرو
 هاتدولمغلوب مصالح سیاسی  ،ها بودمورد بحث که رعايت کرامت انسانی و حفظ حیات انسان

اسی در ی سیهاهو حتی به اعتقاد نمايندگان بريتانیا، شوروی سابق و امريکا، گنجاندن گرو شد
کنوانسیون  از امضای هادولتو دلسردی برخی  ژنوسیدکنوانسیون  منجر به تضعیف ،ژنوسیدتعريف 

تی بر فقدان يکدس ،ی سیاسیهاهعلیه گرو ژنوسیدانگاری همچنین برخی مخالفان جرم 121شد.می
ها ضمن پذيرش اينکه کردند. آنتکیه می هاهنداشتن نسبی اين گروی، عدم ثبات و دوامکاف

وم حقوقی، های مفهکردند برخی ويژگیالقاعده تعاريف بايد تا حدودی منعطف باشند تأکید میعلی
 صلف بودنِسادگی ناديده گرفت و اصالت و دايمیها را بهتوان آنچنان اساسی است که نمیآن

ی هاهاز آن جمله است. در نتیجه بايد گرو ژنوسیدی هدف برای ارتکاب هاهگرو اعضای مشترکِ
ن بودد. گروهی از مخالفان نیز عالوه بر گذرا و موقتیکرسیاسی را از محدوده اين جنايت خارج 

افراد در ابراز « وزدگیجَ»بودن و حتی ی سیاسی، بر احساسی و هیجانیهاهعضويت در گرو
ی هاهکردند و بنابراين گرومشخص در امريکای التین تأکید می طوربههای سیاسی، تمخالف

حتی هنوز هم برخی معتقدند تعريف موسع از  123سیاسی را فاقد اصالت واقعی سیاسی برشمردند.
 چه ،کاهداز قدرت واقعی اين مفهوم حقوقی در بازدارندگی و مجازات مرتکبین آن می ژنوسید

انگیزد و میارتکاب آن به مثابه عمل غیرقانونی عادی در دنیای مدرن، طبیعتاً واکنش کمتری بر
ی و المللضرورت مقابله با آن در ذهن جامعه بین ،بودن انجام آن و به تبع آنممکن است هولناک

مشتمل ی انسانی هاهاين در حالی است که خروج برخی از گرو 122اعضای اين جامعه کمرنگ شود.
ا که پیشگیری و مبارزه ب ژنوسیدانگاری ی سیاسی از تعريف آن، اساساً با هدف جرمهاهبر گرو

علیه  نوسیدژی انسانی است مغايرت داشته، نوعی مصونیت برای مرتکبین هاهگرو مندنظامنابودی 
تمايز است، م ژنوسیدقربانی از اعضای گروه  وصفدر  کشیکند؛ سیاسیی سیاسی ايجاد میهاهگرو
عالوه يکی از اهداف هاست. ب حکومت يا بدنهجامعه از حذف افراد خاص  ،هر دو مشترکهدف اما 

 
 .133، ص همان ؛کسسه. 921
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ويی های بنیادين انسانی و پاسخگالمللی، شناسايی ارزشغايی حقوق کیفری، اعم از داخلی و بین
راستا  در همین 124هاست.ها مشتمل بر حفظ حیات و کرامت انسانمناسب به نقض اين ارزش

قاعده آمره و نیز اعمال اصل صالحیت جهانی،  عنوانبه ژنوسیدشود ممنوعیت درستی گفته میبه
 نقطه نيا ،یاسیس دیژنوسالمللی مربوطه دارد و بنابراين بايد تر از اسناد بینگسترده مراتببهشمولی 

 همچنین يکی از محورهای تالش نظام 120را نیز به رسمیت شناخت. ژنوسیدکور مفهوم قراردادی 
جدان نوع و صدمه به وقساوت جمعی المللی، مبارزه با جنايات بین و مقابله با پیشگیریجهانی در 

امری که در قطعنامه  126ترين عوامل مبارزه همگانی با اين جنايات بوده است؛که از اصلی استبشر 
و  121ته اسشدتأکید  بر آننیز  ژنوسیدمجمع عمومی ملل متحد در مقام بیان آمرانگی ممنوعیت 

علیه  سیدژنوانگاری قانونگذاری داخلی برخی کشورها نظیر فرانسه، پرتغال، اتیوپی و پرو در جرم
ر مبتنی ب ،از اين معیار هاهدن برخی گروکرطبیعتاً استثنا 120ی سیاسی نیز مؤيد آن است.هاهگرو

ر از يی غیهاهآنکه خروج گرو ويژهبه ،رسد، پذيرفتنی به نظر نمیژنوسیدوجدان جهانی در احراز 
واسطه اعمال هرا هم ب 123، اساساً اصل برابری در مقابل قانونژنوسیدموارد چهارگانه از 

و نظام حقوق بشر را با نوعی فقدان يکدستی  145سازداستانداردهای دوگانه مخدوش می
تنها به دلیل جنس گروه متبوع خود که  ،ی مختلفهاهچه گرو ،سازدسیستمی مواجه میدرون

ض اصل شوند و اين ناقمشمول رفتارهای متفاوت حقوقی می ،تواند سیاسی يا مثالً مذهبی باشدمی
 143را رقم زند.141«ایعدالت خودسرانه و سلیقه»بسا نوعی مزبور است و چه

 

 نتیجه
 اما در چارچوبی سیاسی ژنوسیدسیاسی دارای همان ارکان مادی و معنوی  ژنوسیدمالحظه شد که 

های و قربانیان آن به دلیل اعتقادات و وابستگی يابدارتکاب میمعموالً توسط دولت حاکم  و است
شوند. در گروه هدف گزينش می عنوانبه سیاسی و ايدئولوژيک و مخالفت با جريان سیاسی حاکم،

بینی جهان ، انگیزه و، ترکیبی از اهدافکه وجه بارز تعريف استقربانیان پای ويژگی اين جنايت، هم
 

134. Haaland, op.cit., pp. 4-7. 

135. Schaack, op.cit., pp. 2261-2262; 2277 et seq. 

اند، همسوبودن اعضای اين کردهی خاصی حمله هاهگروبه با قساوت  هادولتاساساً يکی از داليل اينکه در طول تاريخ . 996

 :ک.شود. ندر ايجاد تغییر در مناسبات قدرت شمرده می هاهگرو
Harff  & Gurr, “Victims of the …, op.cit., p. 24. 

137. A/RES/96(I); The Crime of Genocide 

                                               138. See: Schaack, op.cit., pp. 2282-2283.       

139. Equality before the law 

140. Feierstein, op.cit., p. 259. 

141. Arbitrary justice 

142. Schaack, op.cit., pp. 2283, 2290. 
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، حائز اهمیت بسیار است. در اين میان، بحث عنصر در ساختار قدرتموجود روابط و نیز  هادولت
که مقررات  د برافراشته است. در حالیسیاسی ق ژنوسیدقانونی همچون حصاری در مقابل شناسايی 

 اند ومشخص در دل خود جای نداده طوربهالملل هنوز اين جنايت را بسا حقوق بینقراردادی و چه
اداتی رسد انتقاند، به نظر میکشی با هم درآمیختهو سیاسی ژنوسیددر عمل هم در موارد بسیاری 

ی هاهدن گرورکبر اين امر وارد است. بنابراين استثنااصولی نظیر نقض اصل برابری در مقابل قانون، 
ديگر با وجدان عمومی جامعه  ،ژنوسیدانگاری ی مورد حمايت در جرمهاهسیاسی از شمول گرو

ی سیاسی متنوع، اعم از موافق و مخالف با هاهعالوه اساساً بدون گروهجهانی سازگار نیست. ب
در  هاهرد درست خود نخواهد بود و حیات اين گروقادر به عملک ،قدرت حاکم، دموکراسی مدرن

ا ب هادولتآمیز بنابراين مقابله خشونت 142نفع مردم جامعه را به همراه خواهد داشت. ،تحلیل نهايی
ی چهارگانه باشد. برخالف هاهعلیه گرو ژنوسیدرديف با ها بايد مستوجب مجازاتی همآن

هايی در معنای اين مفهوم صورت پذيرفته اخیر، واکاوی، در چند دهه ژنوسیدپردازان اولیه نظريه
است که بیش از آنکه بر واژگان تأکید کند، بررسی هنجاری و تبیین افق رفتار و زندگی انسان 

روزی از انسان در ارتباط با ههای مدرن و بها تعريفمدرن را محور قرار داده است. اين واکاوی
یک کالس ژنوسیدرسد اشخاصی که خود را از مجازات ه نظر میسان بدهد و بدينارائه می ژنوسید

وزرسانی اسناد رهاز آن امنیت سابق برخوردار باشند. بهتر آن است تا با بنبايد ديدند، ديگر مصون می
 واجد ارکان مادی و معنوی ةبر اساس تمدن روز، ساير اقدامات سبعان ژنوسیدالمللی و معنای بین

رسد اين رويکرد، کوششی ارزشمند خواهد به نظر می 144شود. ژنوسیدازات نیز مشمول مج ژنوسید
فری. در عین الملل کیکیفرمانی که تحولی است شگرف در پهنه حقوق بینبود همگام با جنبش بی

، نتايج هستند هادولتاغلب  ،توان انکار کرد که به دلیل اينکه عاملین جنايت مورد بحثحال نمی
رات د و بنابراين شايد هنوز زمان زيادی تا تغییگذارمیالمللی تأثیر نظام بینبر  ،حاصل از اين اقدام

 مطلوب در اين زمینه باقی باشد.

 
 

  

 
143. Hofmeister & Grabow, op.cit., p. 91. 

                                                   144. See: Uzonyi, op.cit., pp. 367-374. 
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