فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،2تابستان 862-889 :7931

نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بینالملل
با تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی
میثم حقسرشت ،1علیرضا

آرشپور*2

چکیده
نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگیی) از ابعیاد نلی زداییی اسی ا اییر دا ییا ی اسی هی
نل زدایی فرهنگی دا چیااچو ععاهی اب بیدرا مللیی از ملی هنوانلیدوم عنی ج عایازاب
نل زداییا قراا نگرفت ج رمانگاای نش ه اسی  .براسیی راا ج اجیی دادگیاههیای بیدرا مللیی
هدفری از مل پرجن ۀ رهایلوا هرستدچ ج ا مه ی ایر اعر اا عشخص عیهن هی نلی زداییی
عقد ب بع لمانی ندل ج زجم رمانگاای نل زدایی فرهنگی ب عنظوا یمایی از یقیو
بشر بندادیر ضرجای اس  .تحقدق یاضر دا پاسخ ب ایر پرسش ه از عنظر یقو بیدرا ملی
هدفریا عاهد یقوقی نابودسازی فرهنگی چدلی ج رییا عیی تیوام رم اا رعیی بیدر ا مللیی
شناخ ؟ اجی قضایی بدر ا مللی ج جضعد سرزعدرهای اشیاا ی ج عملكیرد اژیی اسیراید دا
تخریب ج نابودسازی ابعاد گوناگوم فرهنگی فللطدر اا عواد ع اق قراا داده اس .

کلیدواژگان
اسراید ا یقو بدرا مل ا سرزعدرهای اشاا یا نل زداییا نابودسازی فرهنگی.

 .1گرجه یقو بدرا مل ا جای نافربادا دانشگاه رزاد اسالعیا نافربادا ایرام .

Email: Mhagseresht@gmail.com

 .2گرجه یقو بدرا مل ا جای نافربادا دانشگاه رزاد اسالعیا نافربادا ایرام .استادیااا دانشیك ۀ یقیو دانشیگاه
اصفهاما اصفهاما ایرام (نویلن ۀ علئول).
تاریخ دریافت ،6931/20/20 :تاریخ پذیزش6931/62/61 :

Email: rezaarashpour@gmail.com
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مقدمه
نابودسازی ج نل زدایی فرهنگی (ژنوسد فرهنگی) اصطالیاتی اس ه برای توصیدف نیابودی
عم ی عدراث فرهنگی یک گرجه یا عل ب دالی سداسیا نظیاعیا عیذه یا عقدی تیا قیوعی ج
رم دانلترِ نل زدایی فرهنگی عیتوام گف ه اگیر
نژادی ب هاا عیاجد .دا خصوص اهمد
ند ِ نابود هردم هلی یا زیی یک گرجها نل زدایی تلقی شودا نابودی فدزیكیی اعضیای گیرجها
یكی از شدوههای ا رایی ایر ند اس (سی بنی اجل عیادۀ  2عه ناعی عنی ج عایازاب یرم
نل هشی) ج نابودی فرهنگ رم گرجه ندز از ااههایی عاننی نابودسیازی عمی ی زبیاما اعیاهر ج
اشدای عذه یا ایااد عح جدی دا عمی بی ردا ج اسیوما رزاا ج اذیی اجیاندیام عیذه ی ج
اجشنفكرام یک گرجهِ عواد یمای ِ یقو ِ بیدر ا ملی ا شیدوه هیای غدرفدزیكیی ای هلیتن هی
عرتك ام دا ایر عوااد علد افرادی از اعضای گرجه های اقلد اناام عییدهنی ؛ گیرجه هیایی هی
عو ودیتی با فع داان  .دا جاق عرتك ام چندر اعما یا دا اداع سداس نل زدایی از اهگذاِ
یذفِ فدزیكیِ افرادِ عتعلق ب گرجه های تح یمای هنوانلدوما ب دن یال نیابودی نهیایی اییر
گرجهها هلتن (عزیزی ج ستااا  )222 :1831ج ایر همام نابودسیازی فرهنگیی اسی  .دا اییر
عقا ب ایر پرسشها پاسخ داده شود ه ااهام تشكد دهن ۀ نابودسازی فرهنگی تا چ ی بیا
عناصر رم ژنوسد قابلدی انط یا دااد؟ ج رییا اعمیال ااتكیابی اسیراید دا خصیوص عحیو ج
نابودسازی فرهنگی فللطدندام قابلد انط ا با ژنوسد فرهنگی اا دااد؟
دا ایر پژجهش اساس بحث یول عحوا نل زدایی فرهنگی ب جیژه دا سیرزعدر هیای اشیاا ی
خواه بود .هرچن عواادی از اجی دادگاههیای بیدرا مللیی ج همدتی هیای عامی عمیوعی بیرای
ضرجاب رمانگاای نل زدایی ندز ج ود داادا از مل  .1 :هااهای همدت ششی عامی عمیوعی؛
 .2عادۀ  6اساسناع دادگاه نظاعی نوان رگ؛  .8هنوانلدوم های چهااگان ژنو؛  .2اساسیناع دادگیاه
بدرا مللی هدفری ندز تخریب عم ی عدراث فرهنگی اا رمانگیاای هیرده اسی  .نخلیتدر یكی
نل زدایی پس از پنااه سال از تصویب هنوانلدوم نل زدایی دا پرجن ۀ رهایلو صادا ش ( Case
 .)No. ICTR-96-4-T (1998) at para 102دا نشل ی سییال  1426عام ی عمییوعی دابییااۀ
نل زدایی ب ایر نكت اشااه ش ه بدشتریر رسدب ها ب بشری دا اشكال فرهنگی اس  .دا ایر
عقا فرض بر رم اس ه اجالً نابودسازی فرهنگی دااای عشخص هایی اسی هی رم اا عیی تیوام
ب عنوام رم علتق بدر ا مللی شناخ ؛ ثانداً دا صواب تعریف عوس از نل زدایی عی توام رم اا
شاع نابودسازی ج نل زدایی فرهنگی ندز دانل ؛ ثا ثاً تاددر فرهنگ فللیطدندام بی شیدوههیای
عختلف از مل تاددر فدزیكی دا شهر اجاشلد ج علا االقصی از عظاهر بااز ایر اعر اس .
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کلیات و سابقۀ تحقیق
 .1نسلزدایی
نل زدایی (ژنوسد ) جاژه ای یونانی اس ه از ترهدب  Genosب ععنی علی ییا نیژاد ج پلیون
 cideب ععنی هشتاا تشكد ش ه اس ج نخلتدر باا اافای ِمكدر هلتانی ب سال  1422رم
اا ب هاا برد ( .)Lemkin,1947:35از نظر جیا نل زدایی طرایی هماهنگ اقی اعاب عختلیف بیا
هی ف نییابودی بندییامهییای اساسییی یییک گییرجه علییی بییا ه ی ف نابودسییازی خییود گییرجه اس ی
( .)Lemkin,1947:79تعریف جی از نل زداییا تعریفی عوس بیودا زییرا عیالجه بیر نلی زداییی
فدزیكیا افتااهایی اا ه ب نابودی فرهنگی دا تمام شئوم رم عنار عی ش ندز دا برعیگرفی
( .)Schabas,2009: 32عادۀ  2هنوانلدوم عنی ج عایازاب یرم ژنوسید  1ج عیادۀ  6اساسیناع
دیوام هدفری بدرا مللی 2ایر رم اا تشریح هردهانی ج اعیرجزه اییر تعرییف بخشیی از یقیو
بدر ا مل عرفی اس ج دا نتدا برای تمام هشیواها فیاا از رنكی هنوانلیدوم نلی هشیی اا
تصویب هردهان یا ن ا ا زامرجا اس ( .)Case No. ICTR-96-4-T (1998) at para 102گرجههای
علیا قوعیا نژادی ج عذه ی ب عنوام گرجههای عوادِ یمای دا برابیر یرم نلی زداییی یای
گرفت ان ( وانمردی صایبا  .)22 :1832با ج ود ایر زعانیه ععاه ۀ عن ج عاازاب ژنوسید
دا  4دساع ر  1423ب تصویب اسد ا عفهوم نل زدایی ج نابودسازی فرهنگیِ عی نظرِ مكیدرا
دا ایر ععاه ه حاظ نش ج یكی از اج در دالی دا عخا ف با ایر اعر ایر بیود هی هنوانلیدوم
عن ج عاازابا سن عناس ی برای ایر اعیر ندلی ج شایلیت اسی هی دا اسیناد یمایی از
اقلد ها ایر هاا صواب پذیرد (عان ه ج اجستاییا .)28 :1848

 .2نسلکشی و نابودسازی فرهنگی
«نل هشی فرهنگی» اصطالیی اس برای توصدف تخریب عم ی عدراث فرهنگی عل ی عردم
1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

 .2عادۀ  2هنوانلدوم عن نل زدایی :هر یک از اعمال زیر ه ب قص نابودی هلی یا زیی یک گرجه علیا نژادیا
قوعی ج عذه ی صواب عیپذیرد:
 قت اعضای یک گرجه؛ ایراد ص ع ش ی ب سالع لمی یا اجیی اعضای یک گرجه؛ قراا دادم عم ی یک گرجه دا ععرض جضعد زن گی ناعناس ی ه عنتهی ب زجال قوای لمی هلی یازیی شود؛
 اق اعاتی ه ب عنظوا لوگدری از توا ج تناس یک گرجه صواب گدرد؛ -انتقال ا اای اطفال یک گرجه ب گرجه دیگر.
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ب دالی سداسییا نظیاعیا دینییا ایی یو وژیكی ییا نیژادی 1.دا جاقی ا «نلی هشیی فرهنگیی/
فرهنگهشی» ب ععنای عم ِ صوابگرفت ب قص تخریب زیی یا هاع ِ یدابِ فرهنگیی ییک
عل یا گرجه قوعیا نژادی یا دینی یا تخریب نهادهای فرهنگیی رما ج ندیز دسیتاجادهای رم دا
زعدن اش ا تماعی ج اجانی دا دجاههای تاایخی اس ا شاع انواع خالقد هیا دا زبیاما هنیرا
ادبدابا علوما رعوزشا سالع ج زن گی عادی ج ععنوی یک گرجه .گزااش سال 1426دبدیر هی
یاجی س نوع نل زدایی فدزیكیا بدو وژیكی ج فرهنگیی بیود (( )Schabas,2009: 173عیادۀ 8
پدشنویس اج د هنوانلدوم عن نل زدایی ه بدشتر دا زعدنی نلی زداییی فرهنگیی بیود دا
همدت شش عام عموعی یذف ش ( .) UN Doc. A/C.6/SR.83پدشنویس اجل هنوانلیدوم
نل هشی ( )1422ه توسط دبدر ه سازعام عل ج پدشنویس دجم ( )1423ه توسط همدت
عوق نل هشی تهد ش ا شاع عفادی بیود هی بی صیرای نلی هشیی فرهنگیی اا تعرییف
عیهردن  2.عفاد ایر پدش نویسها هر عم عم ی ب عنظیوا تخرییب زبیاما عیذهب ج فرهنیگ
گرجها دا هر شك ج صوابِ رما اع از عن استفاده از زبام گرجه دا اات اطیاب خصوصیی ییا دا
ع ااسا عن چاپ ج توزی نشریاب ب زبام گرجها ج ندز تخریب یا عن اسیتفاده از هتابخانی هیاا
عوزههیاا عی ااسا بناهیای تیاایخیا ع ادتگیاههیا ییا نهادهیای دیگیر گیرجه اا دا برعییگرفی
( .)Ukaj,2014:8علئل عه رم اس ه دا زعام تهدی پیدشنیویس هنوانلیدوم نلی هشییا
بحثهای زیادی دا عوافق ج عخا ف با تلقی نلی هشیی فرهنگیی بی عنیوام یكیی از اشیكال
نل هشی ج ود داشت اس ا اعا دا نهای بدشتر هشواها با رم ب دالیلی از ملی عیوااد ذیی
عخا ف بودهان  .1 :یفظ عدراث فرهنگی اا عییتیوام بیا قیواندر یقیو بشیر بیررجاده هیرد؛ .2
نل هشی فرهنگی اصطالیی هلی بوده ج تفلدر رم دا عوقعد های خیاص عشیك اسی  .اعیا
رشكاا اس ه بدشتر عخا ف ها اغلب ب د د نگرانیهای برخی دج هیا دابیااۀ سداسی هیای
داخلی عرت ط با گرجههای اقلد خود بوده اس (.)Schabas, 2009: 179
ع ه ای بن  2عادۀ  2هنوانلدوم اا ه دابااۀ جااد هردم ص ع ش ی لمی ییا اجانیی بی
اعضای گرجه اس ا ب صواب عوس تفلدر هرده ان ج عواعلی اا ه عو ب از بیدر افیتر هویی
گرجه ج ن ا زاعاً زن گی افراد عیشود ندز ب تع دری نل هشی فرهنگی قلم اد عیهننی ( Harff
 .)& gurr,1988: 360رنچ اا ه دا بن  2عادۀ  2هنوانلدوم ندز رع ه اس ا عیتیوام از عیوااد
 .1تعریف هاع دا )Last visited:2017:9,17(.www.jughaculturalgenocide.blogspot.com
 .2پدشنویس اجل هنوانلدوم نل هشی توسط دبدر ه سازعام عل دا ع  )UN Doc.E/447( 1422ج
پدشنویس دجم توسط ا الس همدت عوق شواای اقتصادی ج ا تماعی ( )ECOSOCبدر  1رجای  1413ج
 11ع  1423تهد ش ( .)UN Doc. E/AC.25/SR.1 to 28دایا یه «نل هشی فرهنگی» دا هنوانلدوم
نل هش ی ج اساسناع ام حاظ نش ه اس ا اعا یفاظ از عدراث فرهنگی تا ی جدی علئل ای یقو بشری
دا نظر گرفت ش ه اس ا ج دابااۀ ایر عوضوع تع ادی اسناد بدرا مللیِ صاداش ه ج ود دااد.
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نابودسازی فرهنگی ج نل هشی قلم اد هردا زیرا از تااجز نلی ب عنوام ااهی برای لوگدری
از تو دا یک گرجه استفاده عیشود ( .)Fact sheet 3,2000, 1بیا ج یود عفیاد یرمانگااانی دا
هنوانلدوم ج دا اساسناع ا اجی دادگاههای بدرا مللی ب خصوص دادگاههای جیژه نشام داده ه
تفلدر اق اعاب عشكوک ب نل هشی هاعالً پدچد ه اس  .عثالًا ع اابِ «رسدب ی ی لیمی
یا اجانی ب اعضای گرجه»ا عو ب بحث زیادی دابااۀ «رسدب اجانی» ش ه اس ا دایا یه اییر
اعر تنها زعانی بای نل هشی دا نظر گرفت شود ه رسدب ی دایمی باش ج دا پرجن ههیایی
خاص ندز عیتوان رسدب عوقتی اا ه شاع شود.
عمالً اث ابِ «اق اعاب عواد نظر برای لوگدری از زادجج دا گرجه» ج نل هشی تلقی هردم
رنها چن ام رسام ندل  .همچندر اجشر ندل ه اق ام «انتقال ا اای هودهام گرجه ب گرجه
دیگر» دا هنوانلدوم نل هشی ب صواب شكلی از « ایگزینی» بیرای نلی هشیی فرهنگیی دا
نظر گرفت ش ه یا ن  1.عثالً عشخص نش ه اس ه دا ایر پرجن هها تعریفِ هودک یا ی سینی
رم چدل ؟ تاهنوم هدچ عوادی از اییر توصیدف ج هیدچ قضیاجتی دابیااۀ اییر اقی ام از سیوی
دیوامهای بدر ا مللی جیژه ج ود ن اشت اس ( )Ukaj,2014:5ج انتقال ا اای هودهام از ییک
گرجه ب گرجه دیگر دا ایر عاده تح عنوام نل زدایی صرف عواد پیذیرش قیراا گرفتی اسی
(عزیزیا  )221 :1831ج تفاجب بدر نل هشی فدزیكی ج نلی هشیی فرهنگیی اا بی هیدچج ی
نمیتوام بیشک ج ش ه تعددر هرد (.)Chalk and Jonassohn, 1990: 201

 .3نقش دادگاه بینالمللی کیفری در تفسیر عناصر جرم نسلکشیی و نسیلکشیی
فرهنگی
تأسدس دیوام بدرا مللی هدفری ( )ICCب یق برای پدشرف تاایخی یقو بدرا مل ا بی جییژه
پدشرف دا زعدن هدفری عناسب بوده اس  .دیوام بدرا مللی هدفری ه بیا دادگیاههیای جییژۀ
عت اجل تفاجب داادا از طریق توافق بدرا مللی تأسدس ش ه اس  2ج اج یدر دییوام بیدرا مللیی
دایمی اس ه ه ف رم تكمد صالید هشواها برای داجای دابااۀ رای ی ی اسی (فیر
تدگرشترجما  .)38 :1834است ال ی ه اعرجزه عطرح عیشود اییر اسی هی یرم نلی هشیی
ن فقط دا نگا بلك دا زعام صلح ه اجی عیده ج بایی پایی ای بیرای دییوام بیدرا مللیی

 .1دا پرجژه پدشنویس دبدرخان برای هنوانلدوم «انتقال ا اای هودهام گرجه ب گرجه دیگر» شكلی از نل هشی
فرهنگی دا نظر گرفت ش .
 .2ایر اساسناع هنگام تأسدس دیوام بدرا مللی هدفری دا ام دا  12ژجید  1443اعضاا ج از اجل ژجید 2112
ا را ش (ب «اساسناع ام» ععرجف اس ).

 884فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،2تابستان 7931

هدفری هنگام قضاجب دابااۀ رایمی باشی هی دا طیول نیگ دا هشیواهای عختلیف 1اجی
دادهان ج رم رای بای ب همراه اق اعاب اتخاذش ه دا زعام صلح تحلد شون (.)Ukaj,2014:3
دا عادۀ  21اساسناع ا اص علئو د هدفری فردی گناانی ه شی ه اسی ج از طرییق اییر
اص ا علئو د هدفری دا ق ال رم نل هشی ه تح صالید دییوام بیدرا مللیی هدفیری
اس ا فقط دا عواد اشیخاص ط دعیی ای هی عرتكیب اییر یرم شی ه انی ا اِعمیال عیی شیود2
) .)Ukaj,2014:4اعا دا اعع نویر اعرجزی ایر عقاعاب دج تیان ه توام ااتكا چندر رعی
اا داان ( وانمردی صایبا  .)81 :1832نلی هشیی فرهنگیی دا تعرییفِ بی هیاابردهشی ه از
نل هشی دا اساسناع قراا نمیگدرد8ا عگر اینك ایر عم یكی از پنج عم عمنوع باشی ج بیا
ه ف عواد نداز اناام گرفت باش ( .)Fact sheet 3,2000: 1ط ق عیادۀ  6اساسیناع اما عنصیر
اجانی نل هشی عتشك از قص تخریب زیی یا هاع یک گیرجه عیواد نظیر خیاص از طرییق
اق اعاب نل هشی اس  .ب بدام دقدقترا عنصر اجانی نل هشی دا عادۀ  81تعریف عیشود ه
قد عیهن « :شخصی از نظر هدفری علئول ج عشمول عاازاب دا صالید دییوام اسی هی
عناصر عادی اا با قص ج رگاهی عرتكب ش ه باش » ج عنصر عادی 2ندز ااتكا هر یک از اعمیال
پنجگان عادۀ  6اس ).)Ukaj,2014:4
علیاغ یذف نل هشی فرهنگی از هنوانلدوم عن ج عاازاب رم نلی هشیی ج اساسیناع
اما نل هشی فرهنگی همچنام چا ش ی ع ا بدرا مللی دابااۀ قضاجب ج لوگدری از یرم
نل هشی اس  .پرجفلوا بر هرعر تأهد دااد ه دا نل هشی فرهنگیا تخریبِ فرهنیگِ عیردما
 .1هنوز تع ادی از هشواها صالید دیوام بدرا مللی هدفری اا نپذیرفت ان ا از مل رعریكاا چدرا هن ج غدره.
 .2دا طول پدشنویس اساسناع اما دا ا الس اجل دا  14ژجید 1443ا نماین ۀ چدر پدشنهاد هرد ه تصوا
علئو د هدفری یتی برای اشخاص یقوقی ه عنطقی اس ا ب شرطی ه دا سدلت قانونگذاای علی ب
اسمد شناخت شود.
 .8ب طوا عشاب زیل بومهشی ( )ecocideندز اعما ی اس ه با ه ف عخت هردم یا از بدر بردم اهوسدلت دا
یک عنطق خاص با یمالب بر عحدط زیل اناام گدرد ه ایر عم دا تعریف نل هشی گناان ه نش ه اس ج
نل هشی ب شماا نمیری ا عگر اینك ایر یمالب دا اات ا با یكی از پنج عم عمنوع با ه ف الزم باش .
 .2با اقت اس از عادۀ  6اساسناع اما هشواهای سوسدا دلتی پدشنهاد هردن ه دا طرح دبدر ه برای هنوانلیدوم
1423ا عصادیق ذهرش ه برای نل زدایی فرهنگی توسط مكدرا عیتوام عوااد ذی اا ب عنوام عناصیر عیادی
قلم اد هرد:
 .1انتقال ا اای هودهام ب سایر گرجههای انلانی؛
 .2ت عد سدلتماتدک ج ا اای افراد ه نماین ۀ گرجه تلقی عیشون ؛
 .8عن هاابرد زبام گرجه اقلد دا ع ااس ج فعا د های اجزان ج عمنوعد رعوزش ب زبام عادای؛
 .2نابودی سدلتماتدک هتب عنتشره ب زبام گرجه اقلد ج لوگدری از انتشاا رنها؛
 .1تخریب سدلتماتدک عدراث باستانیا تاایخیا اعاهر عذه یا هتابخان ها ج عوزهها؛
 .6سداس های یكلامسازی دعوهراسیهای اهثری گرا نل ب اقلد ها ())secretariat Draft,art.1(3
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عنصر اصلی رم نل هشی ندل ا بلك عنصر بندادی لوگدری از رم اس ا زیرا الزع لیوگدری
عؤثر از نل هشیا ع اخل زجدهنگام برای یفیظ از تخرییب نلی هشیی فرهنگیی پیدش از جقیوع
نل هشی فدزیكی (هشتاا) اس ) .)Ukaj,2014:8هر عضو از ییک گیرجه علییا قیوعیا نیژادی ییا
عذه ی از عردم عیتوان قربانی نلی هشیی باشی  .اصیطالح «قیوعی»ا بیر گیرجههیای عتشیك از
جیژگیهای عشترک زبانی ج فرهنگی دال دااد ج دا تعریف اساسناع دیوام بدرا مللیی هدفیریا
گرجههای ا تماعی یا سداسی قرباندیام بیا قوه ندلیتن  .بیا اییر ییالا بلیداای از اعمیا ی هی دا
صالید دیوام ب عنوام نای علد بشری ب شماا عیرین ا اگر بر اعضای ایر گیرجههیا بیر ییک
ع نای گلترده یا سازعامیافت اعمال شون رم تلقیی خواهنی شی ( .)Fact sheet 3, 2000: 1از
سوی دیگرا نتدا اازیابی پرجن ههیای تخرییب عدیراث فرهنگیی دا هشیواهای عختلیف دندیا بیا
عضمومهای قوعیا عذه ی یا نژادیا ایر عیشود ه ع ا بدرا مللی بای «نل هشی فرهنگیی»
اا ب طوا خاصی ع نظر قراا ده ؛ چراه دا بلداای از عواادا تخریب اازشهای فرهنگی یک گرجه
با قص تخریب هوی ج ج ود رم گرجه صواب عیپذیرد؛ اعا ع م قدی «نلی هشیی فرهنگیی» دا
اساسناع ام دادگاه اا قانوناً از براسیهای علتقد عن عیهن ج دا نتدا همیدر تصیمد اسی
ه دادستامها بای جقای عرت ط با عناصر صوای رم نل هشی اا اث اب هنن .
«نل هشی فرهنگی» یا اق اعاب تخریب فرهنگ یک گرجها صرفنظر از اینكی اییر اعمیال
قاب عاازابان یا خدرا دا اسد گی ب رای نل هشی بای ع نظر قراا گدرن  1تا از ایر طرییق
ی اق دادگاه بدر ا مللی هدفری قلمتی از سداس پدشگدران اا دا ااتكیا اییر یرم اعمیال
هرده باش  .نقش دادگاه بدرا مللی هدفری دا لوگدری از نل هشی ج اقی اعاب علدی فرهنیگ
یک گرجه عیتوان شاع عوااد زیر باش :
ا ف) عحاهم عؤثر افراد علئول رم نل هشی ج اق اعاب دیگر علد هوی فرهنگی گرجه؛
 .1برای عثال پرجن ۀ«ایم ا فقی ا مه ی»ب عنوام نخلتدر پرجن ه نزد دیوام بدرا مللی هدفری بر ع نای اتهام
عنفرد ج انحصاای تخریب عدراث فرهنگی ب عثاب یک رم نگی تح براسی ج عحاهم قرااعیگدرد .نظر
ب همدر جاقعد ا پرجن ۀ «ا مه ی» ب اجی بر لت ای ت ی خواه ش ا چراه ایر پرجن ها تعه دفتر
دادستانی دیوام اا ب تحقدق ج تعقدب هردم ایر رای ثاب عیهن ا ج دا نتدا اناام رما «ش ب» رای
عزبوا اا بر لت عی سازد .عضافاً اینك ا تحقدق ج تعقدب عؤثر چندر رایمی عیتوان اثر بازداان های داشت
باش  .خاطرنشام ساختر ایر نكت ندز عه اس ه دا ااستای تعه دادستام ب لوگدری از ایر ت هكاایا
دفتر دادستانی خط عشی اععی اا دا زعدن اعوال فرهنگیِ عوادِ یمای ا عطابق اساسناع ام ت جیر خواه
هرد .هاا بر اجی ایر خطعشی دا س عاه رخر سال  2116عدالدی ج پس از نهایی ش م ج ب ریام
ان اختر اسمی «خطعشی دفتر دادستانی دا اابط با هودهام» دا یاشد ا السد رتی عام دج های
عضو رغاز خواه ش  .دا نتدا چنانك اشااه ش ا اعع بدرا مللی دا اسناد عختلف ج اجی قضایی خودا
هلانی اا ه عدراث فرهنگی اا طی داگدریهای عللحان ج اشاال تخریب عیهنن ا بر ط ق اسناد یقو
بدرا مل هدفری ب طوا هلی تح تعقدب قراا عیده .
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) ادیابی ج نظااب علتمر بر هشواهایی ه خطر با قوه اا برای عرتكبش م یرای بیرجز
عیدهن ؛
ج) همكاای عؤثرتر با هشواهایی ه اساسناع اا تصویب هردهان ؛
د) همكاای با هشواهای دیگر براساس توافقهای جیژهای ه عمكر اس ب دس رین ؛
م) همكاای با عاعالم غدردج تیا یعنی سازعامهای بیدرا مللیی ج عنطقی ایا بیرای هلیب
اطالعاب؛
ج) تحلد گزااشهای هش اا زجدهنگام ب دس رع ه از عناب گوناگوم ج تأید رنها ب عنظیوا
ع اخل ب هنگام دا ایر خصوص .دا ایر عواد ا ت نقش دادستامهای دیوام بلداا عه اسی .
رنها دا عرای اج د یعنی زعانیه گمام عیاجد اییر یرای اجی دهنی ا عییتواننی از طرییق
شرجع براسی دا هشواهای تح صالید دیوام اق اعاب الزم اا اناام دهن ؛1
ه) تشویق هشواهای عضو ج هشواهای دیگرا عالجهبر همكیاای بیا دییواما بی عنظیوا ایایاد
سازجهااهای داخلی برای لوگدری از نل هشی ج رای دیگر.
با ج ود تعاایفِ طرحش ه برای نل هشیا دا عم جاقعد پدچد هتیر اسی ؛ بنیابرایر بایی
عناصر رم ج اعكام عته ساختر عرتك ام دا عوقعد های جاقعی ج براسیاس اقی اعاب عختلیفِ
اناامگرفت ب عنوام نل هشیا براسی شود .دا اداع بحث اجی دادگاههای بدرا مللیی هدفیری
یوگلالجی سابق ج دادگاه اجرن ا عواد ع اق قراا خواه گرف ).)Yehuda,2009:26

 .4رویۀ دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسالوی سابق
انگدزۀ بع ی اعع بدرا مل برای پیرداختر بی عقو ی نلی هشیی فرهنگیی دا ععاهی اب ییا
هنوانلدوم بدرا مللی عربو ب اجای ده  1441بود هی سیازعام علی بی عواقیب نیگ دا
یوگلالجی اسد گی عیهرد .شواای اعندی سیازعام علی ا دادگیاه بیدرا مللیی هدفیری بیرای
یوگلالجی سابق ) (ICTYاا دا  1448ب عنظوا اسد گی ب اتهاعاب طرحش ه تشكد داد .اییر
دادگاه بر ع نا ج همراه با اساسناع ای بیود هی از طرییق رم علدی هلیانی هی عرتكیب یرای
عنوامش ه دا رم بودن ا اق ام قانونی انایام عییداد ) .)Hon,2013:371طیرح عوضیوع ژنوسید
فرهنگی دا عحاهماب دیوام بدرا مللی یوگلالجی سیابقا دا سیال 1448ا یعنیی دا زعیام اجج
ش ب نگ ج ژنوسد دا عنطق با كاما بلداا بر لت بود .نابودی نمادهای فرهنگی عللمانام
بوسنی توسط صر هاا ب خصوص علا ج ساختمام هتابخان اصلی دا «سااایوج»ا د دلی برای

 .1عادۀ 11ا اساسناع دادگاه بدام عیهن « :دادستام اأساً براسیها اا براساس اطالعاتی ه دابااه رای داخ دا
یدط صالید ایر دادگاه ب دس عیرجادا شرجع عیهن » .ب عالجها عادۀ  18اساسناع دادگاه شرایط شرجع
ب تحقدق اا پدشبدنی عیهن .
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اث اب ند صر ها ب نابودی علیلمانام بوسینی بی عنیوام ییک گیرجه عحلیو شی ا اگرچی
عحكوعد افراد ب ااتكا رم ژنوسد اصوالً بر پای ااتكا هشیتاا فدزیكیی اعضیای گیرجه ییا
جاادهردم رسدب ش ی لمی بر رنها بود .دا نگ بوسنیا عیتوام ب عوااد زیادی از نیابودی
عم ی نمادهیای فرهنگییا عیذه ی ج تیاایخی عاننی هتابخانی علییا 1بایگیانیهیای عیذه یا
فرهنگلرای عوسدقیا گا ری علی ج چن یر عوزۀ عحلی ج علی اشااه هرد ( Raquel Faria Pinto
.)Coelho, 2008:102
اساسناع دادگاه شاع عوادی برای عاازاب نقض هنوانلدومهای  1424ژنو (عادۀ )2ا نقض
قواندر یا عرفهای نگ (عادۀ )8ا نل هشی (عادۀ  )2ج یرای علدی بشیری (عیادۀ  )1بیود.
) .(U.N. Doc. S/25704,May 3, 1993اساسناع دا تعریف نل هشییا هلمی بی هلمی تعرییف
هنوانلدوم نل هشی اا تكراا عیهن ج بر ایر اساسا نلی هشیی فرهنگیی اا بی عنیوام یرم
قاب عاازاب شناسایی نمیهن ؛ اعا ایر ب ععنای رم ندل هی نلی هشیی فرهنگیی عفهیوعی
ناعرت ط با نل هشی دا یا هلی باش  .جظدف دادگاه هدفری بدرا مل برای یوگلالجی سابق
دا ابت ا تعددر جضعد یقوقی نل هشی فرهنگی توسط دادستاما دا برابر اادیلیالج هرسیتدچ
بود .هرستدچ عته ب نل هشیا عشااه دا ااتكا نل هشیا نابودی ب عنیوام رعیی علدی
بشرا قت ب عنوام رعی علد بشرا قت ب عنوام نقض قواندر نگیی بیود .هرسیتدچ دا ااتیش
صر بوسنی فرعان ه بود ج سربازانش ب ناید اعر سازعام عل دا سربرندكا یمل هرده بودنی
ج ایر یمل ب هشت ش م هزااام عرد ج پلر علیلمام بوسیندایی عنایر شی ه بیود .دا یكی
261صفح ایا دادگاهِ اسد گی هنن ه عوظف بود ععنی هلم «قصی تخرییب» اا اازییابی هنی
) .)Hon,2013:372-373دیوام بدر ا مللی دادگلتری ندز دا تفلدر عادۀ دجم دا پرجن ۀ هرستدچ
عا داً تأهد هرد ه تعریف نل هشی فراتر از عادۀ دجم تكاع یافت اس  .نتدا اینك تخریب
عدراث تاایخیا عذه یا ج فرهنگی یک گرجه عیتوان اث اب عنصر ععنوی از نای نلی هشیی
باش ج دا اجای سال 2111ا دا عواد نل هشی بدر هرجاسی ج صربلتاما ندیز بیر اییر علیئل
تأهد ش (اجستاییا .)11 :1841
دادگاه بدرا مللی هدفری برای یوگلالجی سیابق بی هیراب بی هنوانلیدوم عدیراث هیانی
 1422استناد ُلت اس ا ج وهدچ 2ج پاجل استراگر 8اا ب عنوام اعضای ااتش علی یوگلالجی
ه دا اجاخر سال  1441شهر دجبرجندک اا بمب گذاای هیرده انی ا تحی عحاهمی قیراا داد .دا
فهرس اتهاعاب استراگرا عدزام شایام تو هی از تخریب هتد های شهر ق یمی ه دا فهرس
عدراث هانی بود قراا داش ج دا نهای ب د د نقض ی ی قیواندر بیدرا مللیی بشردجسیتان
 .1ی جد  1/1عدلدوم هتا دا ایر اخ اد نابود ش ج ایر بزاگتریر جاقع هتا سوزی دا تاایخ ععاصر اس .
2. Jokic.
3. Pavle strugar.
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برای یمل ب یک عكام عحافظ ش ۀ خاصا رنها اا عحكوم هردنی ( .)Vrdoljak,2016:388دا
سال  2111دادگاه هدفری بدرا مللی برای یوگلالجی سابق دا پرجن ۀ اسیتراگر بدیام هیرد هی
عادۀ  8اساسناع رم از قواع یقو بشردجستان بدرا مللی اس ه از یقو بدرا ملی عرفیی
برگرفت ش ه اس ا ج ایر عیاده یمایی از عدیراث فرهنگیی اا فقیط دا رییام داگدیریهیای
بدرا مللی (شاع قواع هنوانلدوم چهاام اله  )1412فراه نمیهن ا بلك شاع نیگهیای
داخلی ندز عی شود .دادگاه همچندر بدام هرد ه گرایش اسناد دا طول ص سال شاع ععاه ۀ
جاشیینگتر 1481ا عییادۀ  18پرجتك ی ا حییاقی یییک  1422ج عییادۀ  16پرجتك ی ا حییاقی  2ب ی
هنوانلدوم ژنو  1424ج هنوانلدوم اله  1412ندز چندر اس (.)Vrdoljak,2016:381
عطابق اساسناع دادگاه هدفیری بیدرا مللیی «یمیالب بی طیوا عمی ی ج علیتقد علدی
ساختمامهایی ه برای عقاص عذه یا رعوزشیا هنریا علمی یا خدری یا علد بناهای تاایخی
ب شرطی ه رنها اه اف نظاعی ن اشن ب ععنی نایاب نگی دا نظر گرفت عیشود»1ا ج اییر
اعر توسط دادگاه هدفری بدرا مللی یوگلالجی سابق ندز تأید ش ه بود؛ چنانك تخریب عدیراث
فرهنگی اا ب عنز نل هشی فرهنگی تلقی هرده بود .دادگاه هدفری بدرا مل یوگلالجی سابق
ایر نوع اق اعاب اا ه دا ااستای تخریب فرهنگ عنحصرب فرد یا عذهب گرجه عشیخص اسی ا
نای علد بشری تشخدص داده اسی (( )Case IT-01-42/1-S,2004, para 51عیادۀ (د).)8
اساسناع دادگاها تصرفا تخریب یا ایراد خلااب عم ی بی عؤسلیاتی اا هی عخیتص علیای
عذه یا رعوزشیا علمی ج هنری هلتن ا دا برعیگدرد .دادگاه ب جی بدام عیهن دا ایی هی
نابودی فدزیكی یا بدو وژیكی ج ود داشت باش ا اغلب ب طوا همزعام یمل ب عا كد فرهنگیی
یا عذه ی ج نمادهای گرجه ه ف ندز ج ود دااد؛ یمالتی ه قانوناً د د ِ قصی ِ نیابودی فدزیكیی
گرجه تلقی عی شون  .دادگاه ب جی نابود هردم علا ج خان های عتعلیق بی گیرجه اا بی قصی
نابودیِ خودِ گرجه عحلو هرد (نژن ی عنش ج افرج ا  .)212 :1841دادگیاه تا یی نظر ضیمر
تكراا اینك ط ق هنوانلدوم عن ج عاازاب رم نل هشی نابودی فرهنگ ب تنهیایی ژنوسید
ندل ا با ج ود ایرا عتذهر عیشود ه نابودی فرهنگا زعانیه از سایر اد ندز علتفاد شیودا
د د بر ج ود عم ج قص دا نابودی تلقی عیشود .دا ایر عیوادا تخرییب علیا تأیدی ی بیر
قصیی نییابودی گییرجه علییلمام سییربرندكا بیی عنییوام بخشییی از علییلمانام بوسیینی اسیی
(.)Mako,2012:189
8
2
دا عواد عشاب دیگرا قضاب دا پرجنی ۀ دااگیام وهیویچ ج جیی جج بالژججییج بی نتدای
یكلانی دا خصوص ژنوسد فرهنگی دا یافت های خود عیاسن ج بدام عیهنن  :دادگاه ب جی...
 .1عادۀ  3اساسناع دادگاه هدفری بدرا مللی.
2. Dragan Jokic.
3. Vidoje Blagojevic.
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دایافت اس ه ایر نابودی ب سادگی با هشتاا علاجی ندل  .دایا یه هشتاا تع اد زیادی از
یک گرجه عیتوان ابزاا علتقدمی دا نابودی گرجه باش سایر اعمال یا افعال عیتوانن ب نابودی
گرجه عنار شون  .یافت های راای دادگاه یوگلالجی ب دج د د شایام تو ی انی  :اجالً دا هیر دج
عوادا یافت ها اهمد جییژهای بی نیابودی فرهنگیی عییدهنی ا اعیا بی عحی جدی هیای ذاتیی
هنوانلدوم عن ج عاازاب رم نل هشی دا اشااه بی نیابودی فرهنگیی بی عنیوام قلیمتی از
ژنوسد ععترفان ؛ دجم رنك هر دج عواد از یافت ها اجی ای بیدرا مللیی اا نشیام عییدهی هی
نابودی فرهنگیا یا ژنوسد فرهنگی عنصری قاب عحاس برای قص نابودی گیرجه اسی ج اییر
افعال عیتوانن عللماً ب نیابودی فدزیكیی ییک گیرجه خیت شیون  .اییر پرجنی ههیا همچنیدر
نشامدهن ۀ پدچد گی ایر یافت ها ج پدگرد نیابودی غدرفدزیكیی ییک گیرجهانی ( Mako,2012:
 .)190عالجهبر رما بدرجم اان م ج انتقال ا اای معد ندز دا عیادۀ  1اساسیناع اییر دادگیاه
رمانگاای ش ه اس ؛ ایر عم ب جاسط اینك فرد اا از عح زن گی ج فرهنگ ج ردا ج اسوم
خود دجا عیهن ا دا ااستای اعمال نل هشی فرهنگی قلم اد عیشود (هدتی شدایزایا :1848
 .)218بن «د» عادۀ  8اساسناع ا همچندر تصرفا تخریب یا ایراد خلااب ب عكامهای دینی ج
نگی قاب عاازاب دانلت اس (هدتیی شیدایزایا
خدری ج هنری ج علمی اا ب عنوام نای
.)246 :1848

وضعیت فلسطین
 .1شواهدی از نابودسازی فرهنگی در فلسطین
تخریب ج نابودسازی فرهنگی دا فللطدر ب انحای عختلف اجی عی ده ه بیاازتریر ج ی رم
اشاال فدزیكی اااضیا عها رب ا اای ج ب ت رم پناهن گی اس  .اعرجزه عدلدوم ها فللطدنی
از سرزعدرهای خود اب ا ش ه ج دا سراسر هشواهای هام سكنی گزی هان ه اییر اعیر دا
«دفتر همک ج هاا سازعام عل عتح برای پناهن گام فللطدنی دا خیاجا نزدییک» 1بی ث ی
اسد ه اس  .اب اییا از عه تریر نشانگرهای ع م اعند اس ه ه سی ب نیااعنی اسی ج
ه نتدا رم (فر تدگرشترجما  .)124 :1834بدش از  8/4عدلدوم رجااۀ فللطدنی نام خود اا دا
دفتر عذهوا (رنرجا) ث هرده انی (فللیطدر ج سیازعام علی ا  .)32 :1838عامی عمیوعی دا
قطعناع ای ه دا  4فوای  1444تصویب ش ا باا دیگر تأهد هرد ه هم اق اعاب قانونگیذاای
ج ا رایی اسراید ه عاهد ا جضعد یقوقی ج ترهدب معد شناختی بدی ا مقی س شیرقی
اشاا ی ج بقد سرزعدر های فللطدر اا تاددر داده اس یا دا پی رم اس ا ب هیدچ ج ی اعت یاا
ن ااد (ه فللطدر ج سازعام عل ا  )111 :1838ج یق بازگش برای فللطدندانی ه از سرزعدر
1. the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
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ج فرهنگ خود دجا افتاده ان ا توسط همدلدوم یقو بشرا عادۀ  18اعالعد هانی یقو بشیرا
عادۀ  12عدثا یقو عی نی ج سداسیی ج قطعناعی هیای صاداشی ۀ عامی عمیوعی از ملی
قطعناع  142عصو  1دساع ر  1424عواد تأهد قراا گرفتی اسی (عوسیویا .)118 :1842
همچندر اسراید با توس ب ایااد دیواا یای ج تاددر باف معدتی داص د تاددر فرهنگ ایر
نوایی بررع ه اس ه ایر اعیر بیا بنی  6عیادۀ  24هنوانلیدوم چهیاام ژنیو  1424ع نیی بیر
عمنوعد دج اشاا گر از ت عد ج انتقال معد غدرنظاعی خویش بی داخی سیرزعدنی هی
اشاال هردها دا تعااض اس (افشاایا  .)111 :1848عالجهبر اعمالِ یادشی ها سداسی اسیكام
یهودیام ج ساخ شهرکهیای یهیودینشیدر دا عنیاطق اشیاا ی از سداسی هیای عهی بیرای
پاس اش اعند ج تحكد سلط بر سرزعدرهای اشاا ی اس (قادایا .)111 :1842
دا عواد ایر عوضوع ه ریا دا فللطدرا نل زداییای غدر از نل زداییی فدزیكییا دا ییال
جقوع اس یا ن ا عک برای نویلن ۀ گزااش سال « 1432همدلدوم بدر ا مللیی هی براسیی
عوضوع نقض یقو بدر ا مل توسط اسراید طی یمل اش ب نام» 1اظهیاا هیرده اسی هی
ی اق «نوع خاصی از نل زدایی ه عی توام ااتكا رم اا ق ول داشی ع یااب بیوده اسی از
ااتكا انواع اق اعاب ب غدر از هشتااا برای نابودی فرهنیگ علییا خودعختیاای سداسیی ج ااادۀ
علیا دا ریام تالش فللیطدندام بیرای رزادی علیی ج تعدیدر سرنوشی خیود» ( Macbride,
 )1983:196ج سداس یهودیسازی فللطدر ندز از مل اق اعاب اسراید برای عحو فللطدر ج
هوی فرهنگی رم اس ه از طیر عختلیف بی اییر اعیر اقی ام عیی هنی ؛ انكیاا هیردم ییق
فللطدنیها دا رزادی بدام ج توسیع ج گلیترش فرهنگشیاما ناعگیذاای دجبیااه دا عكیامهیا ج
نشان ها ج عالع ها ب زبام ع ری دا سرزعدرهای اشاا ی2ا نابود هردم ج از بدر بردم عكامها ج
1. The International Commission to enquire into reported violations of International Law by Israel during
its invasion of the Lebanon.

 .2اسراید برای تخریب هم ابعاد ج چش ان ازهای فرهنگی فللطدر ج ایگزینی رم با نمون های اسرایدلی دا
یال برناع ایزی ج نقش چدنی اس  .یتی نام ( اساعی) اجستاها ج شهرها ندز از ایر توطئ دا اعام ندلتن .
جزااب یم جنق اسراید برناع های خود اا دا والی  2114ه ایگزینی ج تعویض عالی ق یمی ادهها
ب زبامهای انگلدلیا عربی ج ع ری ااای هرد ه دا رم فقط نام های ع ری یفظ ش  .دا نتدا ا عالعتی ه
دا انگلدس « »Jerusalemخوان ه عیش ا دا عربی « »Al-Qudsج دا ع ری « »yerushalaimخوان ه عیش ن ا
یاال فقط دا تر م دا هر س زبام « »Yerushalaimگفت عیشود .نامهایی ه زعانی دا دندا عشهوا بودن ا
تنها دا صواتی ج ود داان ه اسراید ا ازه ده  .رنها ب حاظ اوی ندز هاعالً از نقش پاک ش هان Jaffa .
یاال ب زبام ع ری  Yafoش ه اس ا  Nazarathج  Caesareaیاال با نامهای  Natsratج  Kesriyaج Tiberias
ب عنوام  Tveryaشناخت ش هان  .جزیر یم جنق اسراید ادعا هرد ه ایر هاا برای رسامسازی اف جرع
اانن گام ج توایل ها اناام گرفت اس  .جزیر یم جنق ا دا بداند سداسی اقراا هرد ه «برخی نقش های
فللطدندام هنوز ه ب شهرهای اسراید ب نامهای ق از سال  1423شام اشااه داان [ق از اینك
اسراید تأسدس شود] ...عر ا ازه تاددر نامها ج عالی خودعام اا نمیده  .ایر دج ج عللماً ایر جزیر ب
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عؤسلاب فرهنگیا عحرجم هردم فللطدنی ها از ق اب ج توانایی دا خودعختاای ج ییق تعدیدر
سرنوش خودا تاددراب دایمی دا عؤسلابا قانوم ها ج نظام ا رایی با گلترش قیانوم عی نی ج
اداای دا ایر عناطقا اسازی غزه ج شهر اجاشلد شرقیا بلتر عؤسلاب فللطدنی دا شیهر
اجاشلد شرقیا انتقال ا اای معد فللطدندام ج عها رب ا اای رنها ج ب ت رم دجای از
فرهنییگ ج سیینر سییرزعدنیشییاما از ملی ایییر عییوااد اسی ( Advocating for 2014:6-8
)Palestinian Rights conference,
دا تعریف فرهنگا غذا ندز ایگاه خود اا دااد ج غذاهای یک هشواا س ک پخ جپز ییا نیوع
خاصی از غذا ن ای بالفص از فرهنگ عنطق یا هشوای خاص اسی  .فللیطدر ندیز چنیدر
ا تماع ج فرهنگی داادا چنانك بی عنیوام نمونی زیتیوم زییی همدشیگی از فرهنیگ غیذایی
فللطدندام بوده ج اس ا ج ب ع ب هزااام سال فللطدر ب عنوام سرزعدر زیتوم شناخت ش ه
اس ج نشان هایی ههر از رم دا عتوم عختلف از مل قررم ج هتا عقی س علیدحدام دیی ه
عیشود .با ایر یالا یتی ایر نماد فرهنگی سادها توسط نهادهای اسرایدلی از رسیدب دا اعیام
ن وده اس  .ی جداً دجازده سال طول عیهش تا داختام زیتوم ب ثمیر برسین ج عمیر عتوسیط
رنها ندز ی جد  211سال اس ا اعا بنابر گزااشهای عو ودا عمیر بلیداای از رنهیا دا فللیطدر
بدر  211تا  1111سال اس  1.همدلدوم علتق فللطدر برای یقو بشر گزااش داده اسی
ه از سال 1462ا اسراید بدش از یکجند عدلدوم داخ اا ایش هر یا نابود هیرده اسی هی
21داص رنها داختام زیتوم بودهان ؛ داختانی ه عحصوالتشاما عمی هتیریر عحصیول واعی
اجستایی عحلو عیشود 2.ایر اعر ن تنها علئل ای فرهنگیا بلك اعری زیل عحدطی ج یتی
اقتصادی اس ه دا یال اتفا افتادم اس  .همچندر نی تنهیا سیرزعدر فللیطدر ج تو دی اب
ط دعی رنها عواد یمل قراا داادا بلك هشاجازام فللطدنی خودشام ندز تح خشیون شی ی
قراا داان ج شاخ زیتوم ه ب طوا سنتی نماد هانی صلح بودها دا یال یاضیر ییادرجا تایاجز
صهدوندل هاس  .اسراید از اجشهای عتع دی برای ایش هنی فللیطدندام بهیره عییگدیردا
برای عثالا دا یک عم بحثانگدزا یز فراعلد گرایی رجیگوا د رعر 8قانونی اا تصویب هیرد
ه ب عو ب رم عالس یادبود فللطدندام برای اجز نق (نك ) اا دا سال  1423عمنوع هرد.
قانوم دیگری ه یز د رعر عیخواه تصویب هن ا تعه جفاداای اسی هی دا رم سیوگن
جفاداای ب اسراید ب عنوام «یک دج یهودیا صهدوندل ج دعوهراتدک» پدششیرطی بیرای
ه اعرا ِ اسرایدلی ه دایاف شناسناع خواه بود (عان ه ج اجستاییا .)24 :1842
هدچهس ا ازه نخواه داد تا اجاشلد یهودیام اا ب  Al-Qudsتاددر ده .

”1. See at: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/8148089.stm“Row over ‘standard’ Hebrew signs
BBC 13th July 2009.
http://www.american.edu/ted/ice/olive-tree.htm.
2. http://www.leedspsc.org.uk/boycott/bin-veolia-campaign/.
3. Yisreal Beiteinu.
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رعوزشا سنگِبنای فرهنگ ج اععی ای عتمی م اسی ج هیر گونی خلی دا رم از عواعی
نابودهنن ۀ فرهنگ اس  .یق بر رعوزش دا عتوم عتع دی شناسیایی شی ه اسی ا از ملی دا
عادۀ  26اعالعد هانی یقو بشر عادۀ  18عدثا یقو اقتصادیا ا تماعی ج فرهنگییا عیواد
 23ج  24هنوانلدوم یقو هودکا هنفیرانس جییر 1448ا عیادۀ  )8( 1اعالعدی افی تمیاعی
اشكال ت عدضی ع تنی بر عذهب یا عقد ها عادۀ  3اعالعد ج هنوانلدوم بدرا مللی افی تمیاعی
اشكال ت عدض نژادی ج دیگر عتوم ج اسناد بدرا مللی .یونلكو ج سازعام بدرا مللی هیاا ندیز دا
اسناد عختلف ب ایر یق ذاتی بشری ج یمای از رم پرداخت ان (یاتمیا  .)86 :1842اعا اییر
اعر ندز دا فللطدر دچاا اخالل ش ه اس ج فرهنگ ایر عل اا ب سوی نیابودی عییهشیان  .از
مل ایر عوان ج ععضالب عیتوام ب عوااد ذی اشااه هرد:
 .1ج ود عوان ج ایل بازاسیها؛
 .2دانشاویام ج اسیتادام ناگزیرنی بیرای یضیوا بی عوقی دا دانشیگاه دا اطیراف
دانشگاه ها سكنی گزینن ه ایر اعر عو ب ایااد هزین عضاعف برای رنها شی ه
اس ؛
 .8عوان سفرا فعا د های عشترک بدر دانشگاهها اا همرنگ عییهنی  .دا نتدای ا
دی ااها ج ت ادالب علمی دیگر عت اجل ندلتن  .تأثدر عملی اییر شیرایطا عنیزجی
هردم دانشگاهها از یك یگر ج هاهش هدفد زن گی تحصدلی اس ؛
 .2زعام یا هزین اضافی تحمد شی ه از طرییق عوانی سیفر ج اغلیب سوتاسیتفادۀ
افتاای پلدس عرزی اسراید ا دانشیاویام هرانی غربیی اا از یضیوا داشیتر دا
دانشگاههیای خیااج از شیهرها ج عناطقشیام د لیرد هیرده اسی  .اییر شیرایط
دانشگاهها اا برای ت ی ش م ب عراهیز عتعیا ی ج یكپااچی دا خی ع اععی
فللطدر بلداا دشواا عیهن (.)Gluck, 2015: 18-19
براساس عادۀ « 3هنوانلدوم یمایی ج ااتقیای تنیوع ج عظیاهر فرهنگیی» دج ی هیای عضیو
ی اس
عی توانن اعالم هنن ه دا هشواشام برخی عظاهر فرهنگی دا خطر انقراض یا ته ی
ه دا ایر صواب سایر دج های عضیو بایی علیاع ب هیای الزم اا دا اییر زعدنی انایام دهنی
(شریفداما  .)123 :1842یفظ فرهنگ ج دسیتاجادهای رم دا قطعناعی  116/16عامی عمیوعی
سازعام عل عصو  11فوای  2112عواد تو قراا گرف ج تالش هم خلقها ج علی هیا بیرای
توسع فرهنگیا ب عنوام ثرجتی عشترک برای بشیری شیناخت شی (شیریفداما  )62 :1842هی
دج ج عل فللطدر عیتوانن برای یفظ فرهنگ ج دستاجادهای رم ب ایر قواندر استناد هنن .

 .2نیاز به روزآمدسازی
دی گاه نویر یقو بدر ا مل یمای از قربانی رم اس ا ب گون ای ه قربانی رم ایر ییق اا
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دااد ه عارما دااای علئو د هدفری باش  .ایر اجیكرد بر پدشگدری از جقوع نقض یقو بشر
توسط دج ها ج عاازاب عرتك ام ج تحلد ندازهای قرباندام دا صواب جقوع نای علدی رنهیاا
توسط دج یا پشتد انی از رم شك یافت اس (بهااجن ا  .)62 :1832از رنایا هی هنوانلیدوم
نل هشی پذیرفت ش ه اس ا هااشناسام پدوست دا یال براسیی اعكیام تحرییف ج تاددیر دا
نل هشی فرهنگی عطابق با ایر دی گاه ی ن ا ج ی هنوز ب نتدا قابی ق یو ی نرسید ه انی .
تاهنوم ضوابط عمنوعد نل هشی فرهنگی دا قواندر بدر ا مللی ب صواب صریح یرم انگیاای
نش ه اس  .دا عقاب ا تنوع فرهنگی دا دا قاب تو هی از شیناخ ج یمایی هیانی قیراا
گرفت اس  .اعتداز عشخص ایر اس ه تنوع فرهنگی دا ععاه اب بدر ا مللی عطرح ش ه اس
ج فوای رم ب عنوام یک هنااا هیانی اهمدی دااد ( .)Burri, 2010: 1072ییال اییر سیؤال
عطرح عی شود ه ریا زعام تاددر دا تعه اب زایی برای نلی هشیی فرهنگیی اسید ه اسی ؟
بدش از شص سال اس ه بلداای از سؤاالب تعددرهنن ه دابااۀ نل هشی ب جمِ پاسخ بیاقی
عان هان  .بدام عمنوعدی ج عایازاب نلی هشیی فرهنگیی بی عنیوام یرم خودهیاا دا یقیو
بدر ا مللی ب عنوام یک علئل عطرح اس  .نل هشی بدو وژیكی ج فدزیكیا هلد یک گیرجه اا
عی توان از بدر ب ردا اعا نل هشی ج نابودسازی فرهنگی پدكره گرجه اا یفظ عی هن ا ج یی اجح
ج هوی گرجه اا نابود عیهن ( .)Nersessian, 2005پس تا زعانیه تیالشهیا دا هی عتحی
هردم قواندر ععداا بدر ا مللی برای نل هشی فرهنگی انایام نگدیردا عوفقدی هیای عحی جدی
ب دس عیری .
تحری ج عمنوعد نل هشی فرهنگی دا یقدق ایش دا تفلدر نظیام عنی از هناااهیای
یقو بدر ا مل دا عواد تنوع فرهنگیا یقو اقلد ها ج فرهنگ ها ج عدراث فرهنگی علموس ج
ناعلموس دااد .با ایر یالا یمای پدشنهادش ه توسط قواع یقو بشر هنوز عح جدی هیایی
ذاتی دااد .ععاه اب یقو بشری ج سازجهااهای نظااتی عربو بی عنظیوا اسید گی بی عیوااد
نقض (از مل دا اات ا با هلانی ه نلی هشیی فرهنگیی دابیااۀ رنهیا اخ داده اسی ) قابی
انتلا ب هشواهای عضو ج تعه بیرای توقیف اعمیال خیالف ج پرداخی غراعی ج یود داادا
دایا ی ه علئو د هدفری فردی برای اییر عوضیوع شناسیایی نشی ه اسی  .دا اییر زعدنی ا
ایلاس هلیِ پذیرفت ش ه یاهی از رم اس ه ب سختی جضعدتی اضای بخش دا ایر علیئل
ج ود دااد؛ بنابرایر عیتوام ب شدوههای عختلف ب ایر عقصود نای ش از مل :
 .1ت جیر ععاه های علتق دا ایر زعدن ؛
 .2اضاف هردم نابودسازی فرهنگی ج نل هشی فرهنگی ب عادۀ  2هنوانلدوم 1423؛
 .8بییازنگری دا اساسییناع ام از دج طریییق :ا ییف) گناان ی م عییادهای علییتق ع نییی بییر
رم انگاای؛ ) ذهر نابودسازی فرهنگی ب عنوام یكی از عصادیق ژنوسد (ع ی ا هی ج
ع ا هیا .)212-211 :1848
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همامگون ه رنتوندو هاسل بدام هرده اس ا اصالیاب هنوانلدوم ه عمكر اس اخ ده ا
بای برای گرجههای ه ف عالجهبر گرجههای فرهنگی تعریف شود .ایر به ود ج اصالح دا طراییی
ج نوشتر عتر بای از طریق عمنوعد یمالب جیژها ب عنظیوا نیابودی هویی فرهنگیی چنیدر
گرجه هایی یمای شود ج ب یمای بهتری از گرجه های بوعی دا هشواهای عشخص ش ه عنایر
شود .دا هر صواب چندر اصالییا بلت ب تصمد هلی اعضاا برای بازبدنی هنوانلدوم صیواب
عی گدرد .ااه ی دجم عذاهره برای پرجتك اضیاف عنضی بی هنوانلیدوم اسی هی عمنوعدی
نل هشی فرهنگی اا پدش بدنی هن  .ااه ی سوم عی توان بازبدنی اساسناع ام اا شیاع شیود
ه اصالح عادۀ  6رم دابااۀ نل هشیی ییا قیراا دادم رعیی یی تحی عنیوام نابودسیازی
فرهنگی دا عاموع رای ض بشری دا عادۀ  2عی توان ااهگشیا باشی  .ا تی ن ایی عقیرااب
عربو ب دادگاه های عوادی 1ج اصالح همزعام رنها با اساسناع دادگاه اا ندز از نظر دجا داشی .
ایر دا یا ی اس ه بلداای از قضایای طرح ش ه ب جم تو بی عیوااد نابودسیازی فرهنگییِ
گرجهِ ه ف ب اتمام اسد هان  .بنابرایر دا ایر زعدن ا ن شهای هانی ق اتمن بیا توسی بی
قواندر عرفی ج اصول عموعی یقوقی دا یمای از تنیوع فرهنگیی بی عنیوام عدیراث عشیترک
بشری اق اعاتی اا ترتدب دادهان ه دا جاق عزایای دستدابی ب ییک اژیی ِ بی اجزاسیانیشی ۀ
ععاه اتی همراه با شناسایی پ ی ۀ قاع ۀ عموعی عن نل هشی فرهنگیی بی عنیوام ییک یرم
علتق بدر ا مللی ه علئو د فیردی اا ااه انی ازی عیی هنی ا پدشینهاد عیی شیود .صیالید
دادگاههای هدفری دا پایام دادم ب ایر رم ج بر لت هردم تالشهیا دا اععی بیدرا مللیی
ب عنظوا تضمدر یمای هانی ج ترجیج تنوع فرهنگی ب عنوام یک اازش هانی ج عموعی ندیز
تأثدر بلزایی دا ایر زعدن خواه داش (.)Negri,2013:7-9

نتیجهگیری
رای نل هشیِ فدزیكیا بدو وژیكی ج فرهنگیا تفلدر عناصر رما عحاهم ج لیوگدری از رم
هنوز ه چا ش ع ا بدرا مللی اس  .دیوام بدرا مللی هدفری ب عنوام دادگاه داان ۀ صالید
برای عحاهم نل هشیا نقش بلداا عهمی ب عنوام عقام بدرا مللی با عاهد دایمی دااد.
اسراید هنوانلدوم پدشگدری ج عاازاب نایاب نلی هشیی ( )1423اا اعضیا هیرده ج بی
تصویب اسان ه اس  .براساس عفاد ایر هنوانلدوم ج از رناا ه عفهوم «نابودیِ» عطیرح دا رما
صرفاً نابودی فدزیكی ندل ج فراتر از رم اا ندز شاع عیشودا ااتكا اعمیا ی همچیوم انتقیال
ا اای هودهام یک گرجه ب گرجه دیگرا هوچان م فللطدندام از سیرزعدرهیای خیودا سیاخ
دیواا یای ا اعمال نژادپرستان ا یمل ج لوگدری از جاجد ب اعیاهر عقی سا عمانعی از انایام
1. AD hoc
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اعمال عذه یا تخریب ساختمامهای عذه یا تخرییب هتابخانی هیای فللیطدنی ج عمانعی از
رعوزشا همگی نشامدهن ۀ تالش ایر اژی برای نلی هشیی فرهنگیی دا فللیطدر اسی  .بیا
عنای ب تمام عراتب ذهرش ها تخلف ایر هشیوا از عقیرااب ج ععاهی اب بیدرا مللیی از ملی
هنوانلدوم عن نل هشی ج ایضاً ااتكا اعمال عارعانی براسیاس تعیاایف پذیرفتی شی ه اییر
ععاه ه عحتم اس  .نظر ب اینك ایش هنی فرهنگی یک گرجه ج نابودی رثیاا تیاایخی رما دا
اغلب عوااد ب پاهلازی قوعی ج نل زدایی عنار عییشیودا پدشیگدری دا اییر عیواد ضیرجای
عینمای  .عادۀ  18پرجتك ا حاقی هنوانلدوم  1412اله یمای خاصی اا از بناهای تیاایخیا
رثاا هنری ج عكامهای ع ادبا ا ت عشرج بر اینك اعوال عزبوا زت عدراث فرهنگی ج ععنوی
یک اعع عحلو شون ا اناام داده اس ا ج از رناا ه بدی ا مقی س بی عدیراث فرهنگیی ج
ععنوی هام اسالم ج فللطدندام تعلق داادا اعمال اسراید دا ه یهودیسازی ج نابودسازی
ایر عكام ج یتی سایر عكامهای اازشمن ا عاایر با ععاه اب بیدرا مللیی از ملی هنوانلیدوم
 1412اله اس  .براساس هنوانلدوم  1421ج  1422یونلیكو ج همچنیدر عیادۀ  11پرجتكی
ا حاقی دجم ب هنوانلیدوم  1412الهی ا بدی ا مقی س ج علا االقصیی از شیرایط الزم بیرای
یمای عا ی دا ایر زعدن برخواداان  .شواای اعند دا قطعناعی هیای  216ج  223ج سیازعام
همكاای اسالعی دا بن  2قطعناع عواخ  12عااس 2113ا اق اعاب اسراید دا ااستای انضمام
شهر ق س شریف اا عحكوم هردهان  .با عطا عاب اناامگرفت عیتوام ب اییر نتدای اسید هی
اق اعاب اسراید برای نابودی فرهنگ ج عدراث تاایخی فللطدندام دا یقدق ا نیوعی پاهلیازی
قوعی اس  .اسراید ایر تخریبها اا ع امسازی یا بازسازی عیناعی ا اعیا بی جاقی اییر اعمیال
«یهودیسازی» هلتن  .بنابرایر دا شرایطی ه فللطدندام ن تنها نمیتواننی فرهنیگ خیود اا
اشاع دهن ا بلك از طر عختلف فرهنگشام دا سراشد ی انحطا اس ج اییر عمی از طرییق
ااتكا سازعامیافت ج پدوست اعمال گوناگوم توسط اژی اسراید دا یالِ اناام اس ا عیتوام
نل زدایی فرهنگی اا دا ایر عواد عحقق دانل ا هرچن ب صواب صیریحا ععاهی های دا اییر
زعدن ج ود ن ااد ج عتأسفان دج ها ندز دا ایر زعدن همگراییی الزم اا ن اانی ا اعیا عییتیوام
براساس هنوانلدومهای عو ود دا زعدن های عختلف نل بی شناسیایی اعمیال نلی هشیان
فرهنگی دا فللطدر اق ام هرد .سپس بای تالش هرد تا با عوافق هشواهای عضو عل عتحی ا
هنوانلدونی بدرا مللیا ا زامرجا ج خاص دا ایر زعدن ت جیر هرد ج ب تصویب اسان  .دا نهایی
یی عیواد نظیر اسیراید شی هانی ا
بای بر ایر نكت تصریح هرد ه فللطدندام قربانی نظی
چنانك زعانیا یهودیام قربانی نظ ِ ی ِ عوادنظرِ نازیها بودهان .
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