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Abstract
To disrupt or deactivate of reproductive power in humans due to biological agents is
called biological sterilization. In this type of sterilization, which is an irreversible
process, people are deprived of the ability to have children forever. since in this way
uses biological agents to sterilize people, it is also called a bioterrorist action.
Because to Intentional use of biological agents as weapons in terrorist activities is
called bioterrorism. In this bioterrorist action, the lives, health and safety of human
beings are endangered through biological agents for specific purposes, so it can also
be considered a clear violation of human rights and a crime against humanity. The
purpose of this article, which has been done by descriptive- analytical method, is to
prove that according to the Statute of the International Criminal Court, the use of
biological agents(bioterrorism)for sterilization due to the dangerous characteristics
and the harmful effects that remain from itself, can be considered as crime against
humanity.
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عقیمسازی بیولوژیک ،مصداقی از جنایت علیه بشریت
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
علیاصغر اقالر ،1مسعود

راعی*2

چکیده
به مختل کردن یا از کار انداختن قدرت تولیدمثل در افراد بر اثر عوامل بیولوژیک ،عقیی سیاز
بیولوژیک گویند .در این نوع عقی ساز که فرایند برگشتناپیییر اسیت ،توانیای فرزنیدریر
برا همیشه از افراد سلب م شود .چون در این ریش ،از عوامل بیولوژییک بیرا عقیی کیردن
افراد استفاده م شود ،به رن اقدام بیوتریریست نیز گویند ،زیرا بیه اسیتفادع عمید از عوامیل
بیولوژییک ،بییهعنیوان سییدر در فیالیییتهیا تریریسییت بیوتریریسییت گوینید .در اییین اقییدام
بیوتریریست  ،حیات ،سدمت ی امنیت جان انسان ها از طریق عوامیل بیولوژییک بیرا اهیداف
خاص به خطر م افتد ،بنابراین م توان رن را نیز نقض رشکار حقوق بشیر ی جناییت ضدبشیر
قلمداد کرد .هدف از این مقاله که با رییکرد توصییف  -تحلیلی انایام گرفتیه ،ایین اسیت کیه
براساس اساسنامة دیوان بین الملل کیفر اثبات کند ،استفاده از عوامل بیولوژیک بیرا عقیی
کردن افراد (بیوتریریس ) ،با توجه به ییژگ ها خطرناک ی رثیار فاییی کیه از خیود برجیا
م گیارند ،م تواند مصداق از جنایت علیه بشریت محسوب شود.
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مقدمه
عقی ساز  ،از ریشها پیشگیر از باردار است که سیبب می شیود شیخب بیهطیور دامی
قدرت تولیدمثل خود را از دست بدهد .این عمل به ریشها مختلف اناام می گییرد .یکی از
این ریشها استفاده از عوامل بیولوژیک است که به رن عقی ساز بیولوژیک گویند .عقی ساز
بیولوژیک ،اقدام بیوتریریست است .به هر گونه اقدام یحشتزا ی رسیبرسان که با اسیتفاده از
رزادساز یا انتشار عمد عوامل بیولوژیک بهشدت بیمار زا ،شامل انیواع از موجیودات زنیدع
ریز یا سموم بیولوژیک ،اناام م پییرد ،بیوتریریسی گوینید (زارعبییدک ی بدلی میود:1394 ،
 .)182بیوتریریس  ،از دی بخش تشکیل شده است؛ بیو ی تریریسی  .بییو ،در زبیان انگلیسی بیه
مینا حیات ی زندگ است 1ی تریریس  ،به مینا دست زدن به اعمال خشونترمییز همویون
قتل ،بمبگیار  ،تخریب برا اهداف هموون ایااد ناامن ی ترسانگیز در دل ساکنان ییک
منطقه تا از رناا کوچ کنند یا به زیر سلطه درریند ی به خدمت گرفته شوند (المیسیر :1383 ،
 .)131در اقدامها تریریست  ،تریریست ها ،رشکارا عملیات خود را اناام م دهند ی بیهمنظیور
نشان دادن قدرت خود ،مسئولیت رن را نیز بهعهده م گیرند .لیکن ،در اقدامها بیوتریریست ،
هدف قدرتنمای نیست .هدف رنها بیا توجیه بیه راهبیرد رنهیا مشیخب می شیود .راهبیرد در
اقدامها بیوتریریست به دی دسته تقسی م شود ،راهبرد کوتاهمیدت ی بلندمیدت .در راهبیرد
کوتاه مدت ،ممکن است هدف حیف شخصیت خاص باشد بیهصیورت ررام ی بی صیدا ،یلی در
راهبرد بلندمدت ،هدف شخب نیست ،بلکه کل جامیة جهیان اسیت .در ایین نیوع اقیدامهیا
بیوتریریست  ،تریریستها دست به اقدامهای م زنند که بر کل جامیة جهان سییطره یابنید ی
منافع خود را نیز به خطر نیندازند .یک از این اقدامها بیوتریریست  ،عقیی سیاز بیولوژییک
است .در این اقدام بیوتریریست  ،تریریستها دست به اقدامها تخریبگر ی پنهان م زند کیه
ه  ،پیشگیر از رن ی ه راهکارها کشف ی مقابله با رن دشیوار اسیت .ازایینری بیوتریریسی ،
سدمت انسان ی امنیت جوامع را نشانه م رید ی از این حیث باید رن را نقض رشکار حقوق بشر،
حقوق بینالملل ی جنایت ضدبشر توصیف کرد .در این مقاله ،سی شده است چنید نمونیه از
طررها راهبرد تریریستها که برا عقی ساز با استفاده از عوامل بیولوژیک از رن استفاده
م کنند ،توضیح داده شود ی در ضمن به این پرسیش پاسیخ داده شیود کیه چیرا ،عقیی سیاز
بیولوژیک ،م تواند جنایت ضدبشر محسوب شود؟ در پاسخ ،فرضیة اصل این است که عوامل
بیولوژیک ،با توجه خطرهای که برا سدمت ی امنیت انسان ی محیط زیست دارنید ،هیر گونیه
استفاده ی حت تهدید به استفاده از این عوامل ،نقض جد ی مسل قواعد حقیوق بشیر اسیت ی
م تواند مصداق از جنایت ضدبشر قلمداد شود.
___________________________________________________________________
1. bio: is used at the beginning of nouns and adjectives that refer to life or to the study of living things
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پیشینة تحقیق
سابقة استفاده از سدرها بیولوژیک از گیشتهها دیر یجود داشته ،شاید در رن زمیانهیا بیه
این اس شناختهشده نبوده باشد .در این زمینه کتابها ی مقاالت زیاد چه بیه زبیان فارسی ی
چه التین به نگارش دررمده است که بیشتر این کتابها ی مقیاالت عوامیل بیولوژییک را از بیید
پزشک بررس کردهاند ،چراکه عامل بیولوژییک ،در حیوزع پزشیک ی بهداشیت کیاربرد دارد .از
مه ترین این کتابها ،بیوتریریس در طب غرب از دکتر محمد دریای است .در این کتاب ابیاد
پزشک عامل بیولوژیک کامل توضیح داده شده است .از بید نظام  ،ایین عوامیل نییز در چنید
کتاب مورد توجه قرار گرفته است .در این زمینه م توان از کتاب ،دفاع در برابر جنگ بیولوژیک
ی بیوتریریس  ،از دکتر محمدحسن شاه حسین نام برد .در این کتاب ،ابیاد نظیام سیدرهیا
بیولوژیک ی توانای ها کشندع این سدرها بهخوب توضیح داده شده است .یل منیابی کیه از
نظر حقوق  ،کاربرد اینگونه سدرها را یاکای کرده باشد ،چه در زبیان فارسی ی چیه در زبیان
التین به خصوص مورد استفادع این سدرها برا منظور خاص همویون عقیی سیاز  ،محیدید
است .تأثیر مواد شیمیای بر باریر  ،در بیض اظهارنظرها پزشک ی مقیاالت پزشیک اشیاره
شده است ،یل مقاله یا کتاب که به طور خاص به ایین موضیوع پرداختیه باشید ،یجیود نیدارد.
بنابراین ،عقی ساز بیولوژیک ،یک نوریر است که محقق در این مقاله ه از لحاظ پزشیک ی
ه از لحاظ حقوق ی با توجه به اسناد ی مدارک میتبر علم به رن پرداخته است.

مفهوم بیوتروریسم
براساس تیریف پلیس بینالملل در سال  2007میدد  ،بیوتریریس عبیارت اسیت از« :منتشیر
کردن عوامل بیولوژیک یا سم با هدف کشتن یا رسیب رساندن به انسانها ،حیوانات ی گیاهان
با قصد ی نیت قبل ی بهمنظور یحشت رفرین  ،تهدید ی یادار ساختن ییک دیلیت ییا گریهی از
مردم به اناام عمل یا برریرده کردن خواستها سیاس ییا اجتمیاع »(ییکرنگی ی یاحید ،
 .) 165 :1398براساس تیریف میکور ،رنوه در یک حملة بیوتریریست مه است ،ایالً ،عوامیل
بیولوژیک است .این عوامل با هدف کشتن یا رسیب رساندن به انسانها یا محیط زیست بیهکیار
م رید ی بیشتر افراد ه که مورد این حمدت قرار م گیرند ،غیرنظام اند؛ ثانیاً ،این عوامل با
عل ی رگاه ی قصد ی نیت قبل ی سازمانیافته بهکار می رینید ی ثالثیاً ،حمیدت بیوتریریسیت
بهمنظور یحشترفرین ی ایااد ناامن در بین مردم اناام م پییرد .با توجیه بیه شیرر مییکور
بیوتریریس عبارت است از استفادع عمد از عوامل بیولوژیک ،بهعنوان سدر یا جنیگافیزار در
فیالیتها تریریست  ،حال اگر از این عوامل در عملیات نظیام اسیتفاده شیود ،بیه رن جنیگ
بیولوژیک گویند .از شرر میکور م توا ن به این نتیاه رسید که اگر از عوامل بیولوژیک ،بهطیور
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عمد به عنوان سدر برا مختل کردن چرخة تولیدمثل ی تباه کردن نسل بشر استفاده شیود،
م توان رن را جنگ جمییت نامید .جنگ جمییت  ،از اهرمها مه ی جد است که بهمنظور
کنترل ی کاهش جمییت کشورها جهان ،بهخصوص کشیورها جهیان سیوم ی ری بیه پیشیرفت
استفاده م شود .در این نوع جنگ ،بهجا صرف هزینهها ب شمار بیرا کشیتن انسیانهیا ی
ریختن خونشان ،از بهدنیا رمدن رنها جلوگیر بهعمل م ریرنید (حسیین مایرد.)68 :1394 ،
بنابراین ،در جنگ جمییت ی بیوتریریسی  ،دیگیر از بمیب ،موشیک ی سیدرهیا قابیل رتییت
استفاده نم شود ،بلکه از عوامل ذرها استفاده م شود که به سدرهای پنهان با قابلیت نقل ی
انتقال رسان تبدیل شدهاند .سدرها بیولوژیک ،سدرها ذرها هستند که م توانند ررامررام
یا به سرعت افراد ی جمییتها انسان را از پا درریرند ی امنییت جامییة جهیان را بیه خطیر
بیندازند ی جنایتهای را علیه نوع بشر رق بزنند .بهعبارت دیگر ،بیوتریریس  ،شیوها مناسیب
برا حیف افیراد ی تخرییب سیاختارها زیربنیای  ،ماننید سیاختارها بهداشیت  ،فرهنگی ی
اجتماع بهصورت نرم ی خاموش است .در بیوتریریس  ،دیلتها برا رسیدن به اهیداف خیود ی
عدم مسئولیت در سطح بین الملل با تغییر میدان نبرد ،از نبرد رشکار با سیدرهیا رشیکار بیه
نبرد پنهان با سدرهای پنهان ری ریردهاند .در بیوتریریس  ،دشمن پنهان شده است ی هیچ
نشان از خود ای ی سدرهایش یجود ندارد (کرمی  .)13 :1395 ،امیریزه« ،دیگیر مثیل گیشیته
نیست که دشمن ،کده خود داشته باشد ی با خنایر ی لبیاس سیرخ بیایید ،بگییرد ،ببنیدد ی
راهش را بگیرد ی برید ی ما ه بفهمی که این دشمن بیود ،امیریز دشیمن از تیو یقیههایمیان
درم رید» (شرییت  .) 34 :1381 ،منظور از ایین جملیه ایین اسیت کیه دشیمن امیریزه داخیل
پوشاک ،مواد غیای  ،رب ،مواد بهداشت ی به طور کل لوازم ضریر زندگ انسانها رخنه کرده
است .مشکل این است که نم فهمی مورد تهاج دشمن قیرار گرفتیهایی  ،زییرا تفکییک بیین
عمد یا طبیی بودن شیوع یک عامل بیولوژیک ،بهدلیل رثار تأخیر که دارند ،بیه تاهییزات
فن ی امکانات پیشرفته نییاز دارد ی بیهراحتی امکیانپیییر نیسیت .اثبیات ادعیا در اقیدامهیا
بیوتریریست  ،خیل سخت است .این سدرها ،سدرها غیردقیق ی کورند ی دقت الزم ی کیاف
برا اهداف تییینشده را ندارند ی بهکارگیر رنها م تواند از اهداف موردنظر فراتر رید (خیالق
ی نبو  .)25 :1394 ،تاکنون حدید  1200عامل بیولوژیک ،که بالقوه م توانند بهعنیوان سیدر
استفاده شوند ،بررس شدهاند .بسیار از رنها در محیط زیست طبیی که رب ،خاک ی جیانوران
حضور دارند ،بهفرایان یافت م شوند .دامنة عوارض این عوامل بسیار گسترده است .دسیتکار
ژنتیک این عوامل م تواند میزان تأثیرگیار یا قدرت ناتوانساز رنها را بیشتر ی درمان رنها را
سختتر ی پیشگیر از رنها را غیرممکن سازد 1.سدرها بیولوژیک ،جزی مصادیق سیدرهیا
کشتارجمی محسوب م شود ،اصطدر سدرها کشتارجمی در سال  1948میدد در یک
___________________________________________________________________
1. Biological agent. (2015, March 11). In Wikipedia.
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از اسناد کمیسیون سیدرهیا متییارف سیازمان ملیل متحید بیهکیار رفتیه ی از رن پیس ریا
گستردها یافته است 1.خاصیت اصل این نوع سدرها ،ایین اسیت کیه در کاربردشیان ،امکیان
تفکیک میان افراد یجود نیدارد (دسیتغیب .)33 :1395 ،اسیتفاده از سیدرهیا کشیتارجمی
م تواند مصداق از یک جنایت ضدبشر باشد ،زیرا استفاده از این سدرها نهتنها بیه کشیتار ی
تخریب گسترده منار م شود ،بلکیه مییان رحیاد ملیت تمیایز قامیل نیسیت ی رسییبهیا
جبرانناپییر را به انسان یارد م کند .استفاده از این سدرها ،موجب ایااد درد ی رنج جسم
ی ریح غیرضریر  ،در افراد هدف م شود .رثار ضدبشر رن مرزها سیاسی ی جغرافییای را
درم نوردد ی حت به نسلها بید نیز خسارتها جبرانناپییر یارد م کند.
در حال حاضر اقدامها بیوتریریست  ،به شیوهها حرفها انایام می پیییرد .بسییار از
مراکز تحقیقات دنیا در زیر پوششها مختلف ،انواع شیوهها بیوتریریست را بررس می کننید.
یک از شیوهها نوین اقدامها بیوتریریست  ،جنگ جمییت اسیت .جنیگ جمییتی  ،در عمیل
بسیار مؤثرتر از جنگ نظام عمل کرده است .در جنگ جمییت  ،با استفاده از ترفندها مختلیف
یک از حقوق ذات ی طبیی که خدایند متیال رن را در یجود هر فرد به یدییه نهاده اسیت ،بیه
تباه کشیده م شود .حق که در رموزهها دین ی اسناد مختلیف حقیوق بشیر بیه رسیمیت
شناخته شده است ،یین حق باریر  ،حق که سرچشیمة حییات اسیت ی حییات از رن منشییب
م شود .در حال حاضر برا مختل کردن حق باریر طررها مختلف در دست اجراست .تمیام
این طررها در قالب اقدامها بیوتریریست اناام می پیییرد ی از عیوامل کیه بیرا ایین منظیور
استفاده م شود ،بهعنوان عوامل بیولوژیک نام برده م شود .در این طررها میواد ضیریر ی میورد
نیاز مردم مانند خوراک ی پوشاک ی همونین ،مواد بهداشت ی ررایش را با افزیدن مواد شییمیای
مختلف به رنها به سدر تبدیل کرده ی برا رسیدن به اهداف خود از رن استفاده م کنند.

حقوق بشر و حق باروری
در نهاد همة انسانها به حک فطرت اله  ،حقوق به یدییت نهاده شده است که غیرقابل انکیار
ی تغییر است ی در هر عصر ی زمان افراد بشر از هر نژاد ی جنس ،صیرفنظیر از رنیگ ،پوسیت ی
میزان ثریت ی موقییت اجتماع را شامل م گردد (دهقان منگاباد  .)9 :1390 ،این حقوق که
حقوق بشر نامیده م شود ،چنان با طبیییت امور ی فطیرت انسانها سازگار است کیه عقیل هیر
ردم ب هیچ یاسطها حک به تصدیق رنها م کند .هیچکس نم تواند ایین حقیوق را از خیود
جدا یا رن را به دیگر یاگیار کند یا از رن صرفنظر کند .همة حقوق بشیر ی نیه بخشی از رن،
برا همه است .اعدمیة جهان حقوق بشر ،حقوق را به عنوان حقوق بشر مطرر کرده است که
___________________________________________________________________
 .1این کمیسیون را شورا امنیت در  13فوریة  1947تاسیس کرد (ممتاز.)12 :1377 ،
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الزمة حیثیت ی کرامت انسان انسانهاست که خدایند متیال رفرینش رنها را برا همة انسانها
قرار داده است .این حقوق ،حقوق ذات اند که توسط هیچکس سلبشدن نیست .یکی از ایین
حقوق ،حق حیات است .حق حیات ،پاییه ی اسیاس تمیام حقیوق بشیر محسیوب می شیود ی
سرچشمه ی منشأ دیگر حقوق است ،حق که هیچ فرد یا گریهی منکیر رن نیسیت .سرچشیمة
حیات ،از طریق تولیدمثل جریان م یابد .به توانای طبیی تولیدمثل ،باریر  1گفته می شیود.
حق باریر  ،یین به رسمیت شناختن حق اساس تمیام افیراد بیرا تصیمی گییر رزادانیه ی
مسئوالنه برا فرزنددار شدن ی داشتن اطدعیات ی یسیایل کیاف بیرا تحقیق ایین موضیوع ی
داشتن حق برا دستیاب به باالترین استانداردها بهداشت جنس ی باریر  .این حق ،شیامل
حق تمام افراد برا تصمی گیر دربارع باریر عار از هر گونیه تبیییض ،اجبیار ی خشیونت
نیز م شود (حکیم ی محمدعل زاده .)131 :1387 ،حق باریر  ،شامل حقوق بشیر مشخصی
م شود که ه اکنون در قوانین مل  ،اسناد حقوق بشیر بیینالمللی ی سیایر اسیناد مربیو بیه
سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است .حق باریر  ،برا ایلیین بیار در سیال 1968
میدد  ،در جریان کنفرانس بین الملل حقوق بشر سازمان ملل متحد ،بهعنوان زیرماموعیها
از حقوق بشر توسیه یافت است .اعدمیة تهران ،ایلین سند بینالملل است که ایین حیق را بیه
رسمیت شناخته است (لمیییان ی همکاران .)36 :1392 ،بنابراین ،استفاده از هر یسیلها بیرا
نابود کردن چشمهسار حیات بشر  ،اع از کل یا جزم  ،چه از نظر شرع ی چه از نظیر اسیناد
بینالملل حقوق بشر ممنوع ی حرام است (رگاه .)161 :1382 ،در مقابل باریر  ،عقی سیاز
یجود دارد .عقی کردن یک انسان بنابر قوانین قضای برابر قتل رن انسان است.

عقیمسازی ،براساس اسناد حقوق بشر
عقی ساز  ،موضوع جهان است ی گسترع جغرافیای فرایان را در برم گیرد ی اسناد ی قوانین
بینالملل متیدد به این موضوع پرداختهاند .عقی ساز  ،امر غیرقانون ی غیراخدق اسیت ی
هیچ ماوز برا رن یجود ندارد .در اسناد حقوق بشر ی حقوق بینالملل نیز پییرفته نشیده
است ی جز در موارد خاص که مربو به بیمار است ،نم توان شخصی را از داشیتن فرزنید
محریم کرد .همونین براساس نظرها علم بینالملل  ،هیچکس حق ندارد فرد را بیهدلییل
یجود مشکل یا بیمار از زاد ی یلد یا تکثیر نسل بازدارد .مادع  16اعدمیة جهان حقیوق بشیر
اعدم م دارد ،مردان ی زنان بدین هیچگونه محدیدیت حق دارند که با یکدیگر زناشوی کنند ی
خانواده تشکیل دهند .همونین مادع  25اعدمیة جهان حقوق بشیر دیرع میادر ی کیودک را
سزایار توجه ی مراقبت ییژه دانسته است .از لحاظ اسناد بینالملل میثاقین نیز این عمل خدف
___________________________________________________________________
1. Fertility
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قانون ی حقوق بشر است ی جزء موارد بوده که در تیارض بیا حقیوق طبییی ی اساسی افیراد
است .بنابراین ،باید توجه داشت هیچکس را نم توان مبتن بر هیچ برهان از تشکیل خانواده ی
مادر یا پدر شدن محریم کرد .این مسئله ،اگر برا عقی کردن هیدایتشیده ییک نسیل باشید،
خدف کنوانسیونها بینالملل ی نوع نسلکش محسوب م شود.

عقیمسازیاجباری 1براساس اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری
عقی ساز اجبار  ،یک از موارد خشونتها جنس است که براساس شیق  8بنید  1میادع 7
اساسنامة دیوان بینالملل کیفر  ،جرمانگار شده است .این جیرم از نیوریر هیا اساسینامة
دیوان بینالملل کیفر است ی برا ایلین بار بهعنوان یک ایدع خاص در اساسنامة دیییوان بیه
فهرست دررمده است .هیچیک از دادگاهها کیفر پیشین در این زمینه رأی صادر نکیردهانید
(غدمحیدر .)166 :1385 ،عقی ساز  ،در طول جنگ جهان دیم در اردیگاههیا کیار اجبیار
ری بیض از اسرا جنگ ی مردم غیرنظام بهعنوان ماازات ی بهسبب برخی رزمیایشهیا
پزشک اناام گرفته بود که این امر مورد اعتراض ی تقبیح یاقع شید .در عناصیر تشیکیلدهنیدع
جرام مصوب کمیسیون مقدمات تصریح شده است کیه جناییت علییه بشیریت ،یقتی تحقیق
م یابد که مرتکب یک یا چند نفر را از قابلیت زیست ی تولیدمثل محریم سازد ی این عمل ،نیه
به سبب درمان پزشک یا بیمارستان شخب یا اشخاص موردنظر توجیهپییر بوده ی نه با رضایت
یاقی رنان همراه باشد (مؤذنزادگان ی همکاران .)17 :1392 ،ضمن رنکه رضایت ناش از خدعه
ی فریب ی رضایت تحت فشار ،رضایت صادقانه محسوب نخواهد شد .بنابراین ،عقی سیاز تحیت
فشار نیز نوع جنایت علیه بشریت محسوب م شود ،زیرا در این نوع عقی ساز  ،رضیایت فیرد
برا عقی شدن ،نه با اجبار ،بلکه با مشوقها مال یا غیرمال  ،اطدعات غلط ییا تهدیید فیرد،
در شرایط کسب م شود که ای در موقییت اجتماع  ،اقتصاد فریدست قیرار داشیته باشید ی
تصمی ای را نم توان تصمیم رزادانه محسوب کرد .براساس بیانیة مشترک که توسط سازمان
بهداشت جهان  ،یونیسف ،دفتر کمیساریا عال حقوق بشر در این زمینه تهیه شده است ،هیچ
کس نباید برا عقی شدن مشوق دریافت کند ،خواه از طرف همسر یا دیگر اعضیا خیانواده ی
خواه از طرف پرسنل پزشک یا مأموران حکومت  .پیشنهاد دریافت غیا ،پول ،زمین ی مسیکن از
جمله مشوقهای هستند که برا راض کردن افراد به عمل عقی ساز  ،بهکار برده شده اسیت
(صادقزاده میدن .)26 :1395 ،

___________________________________________________________________
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طرحهای ویژه برای عقیمسازی جهانی
در سال 1968میدد  ،با یرید «رابرد مکنامارا» 1به بانک جهان برنامة کنتیرل جمیییت ابییاد
تازها یافت ی از مرز عقی ساز ی جلوگیر از باردار گیشت ی به جنگ تمامعیار ضدانسیان
ی بیوتریریست بیه نیام جنیگ جمییتی تبیدیل شید (قاسیم  .)145 :1396 ،در ایین جنیگ
جمییت  ،برا تباه کردن نسل بشر با دنبال کردن برنامههای در تمام ابیاد زندگ میردم نفیوذ
کرده ی از ترفندهای هموون رلودگ رب ی مواد غیای با انواع مواد شییمیای  ،تولیید داریهیا
رنگین اما مسموم ی مرگرفرین ،یاکسیناسیون ،تولید بیرها عقی کننده ،تغییر سبک زندگ ی
همونین ریا انواع لوازم بهداشت ی ررایش تقلبی  ،مکمیلهیا بدنسیاز سیبب اخیتدل در
سیست باریر ی عقی کردن افراد شدهاند (کرم  .)185 :1395 ،در ادامه دی طرح که در این
زمینه اجرا شده بهطور خدصه توضیح داده شده است.

 .1طرح مطالعة امنیتی شمارة200

2

این طرر ،به سیاست غیای ی مواد خیام راهبیرد می پیردازد .در ایین طیرر ،استراتژیسیتهیا ی
سیاستمداران غرب از جمله هنر رلفردکیسینار 3میتقدند ،رنوه امنیت ی سیطرع جهان رمریکیا
را تهدید م کند ،رشد جمییت کشورها کمتر توسیهیافتها است که دارا منابع غن هسیتند.
بنابراین ،با حمایت مال سرمایهداران غرب از جمله بنیاد راکفلر ،بنیاد پاکارد ،بنییاد کیایل ،بنییاد
رفاه عموم  ،بانک جهیان ی یونیسیف ،مطالییات ی پیژیهشهیای را بیرا جلیوگیر از افیزایش
جمییت ی کنترل هدفمند رن در سراسر جهان رغاز کردند (حسین مارد.)90 :1394 ،
در این زمینه در سال  1948میدد  ،ط یک قرارداد پژیهش میان ارتش رمریکا ی دانشیگاه
جانزهاپکینز 4مطالیات برا ارامة برنامة هماهنگ جهان بهمنظور کاهش جمییت کشورها کمتر
___________________________________________________________________
 .1مک نامارا ( ،)Rabert Mak Namaraاز بایرمندان سرسخت کاهش جمییت بیود ،ی قبیل از بیه دسیت گیرفتن
ریاست بانک جهان  ،یزیر دفاع رمریکا بود ی میلیونها نفر را در ییتنام کشته بود.
2. NSSM 200: National Security Study Memorandum No. 200
رلفردکیسینار ( ،)Henry Alfred Kissingerدیپلمات میریف رمریکای ی مشایر اسبق امنیت ملی اییاالت

 .3هنر
متحدع رمریکا ،ی در دیرع ریوارد نیکسون بهعنوان یزیر امور خارجة رمریکا مشیغول بیه کیار شید ی در سیال
 1973بهسبب تدش هایش برا پایان بخشیدن بیه جنیگ ییتنیام جیایزع صیلح نوبیل گرفیت .از ای بیهعنیوان
استراتژیست ارشد جهان نام م برند.
 .4دانشگاه جانز هیاپکینز ) ،(Johns Hopkins Universityاز قیدیم تیرین ی میتبرتیرین دانشیگاههیا تحقیقیات
رمریکاست که در شهر بالتیمور در ایالت مریلند قرار دارد .این دانشگاه ،الگو مدیریت خود را از دانشگاههیا
برجستة رلمیان برگرفتیه ی یکی از نخسیتین دانشیگاه پژیهشی رمریکاسیت کیه از زمیان تأسییس در سیال
1876میدد  ،س یشش برندع جایزع نوبل به این دانشگاه یابسته بوده است.
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توسیهیافته شریع شده است .در سند این طرر امنیت انرژ ی غیا ،دی اهرم کاربرد کنترل ملت
ها میرف شده است .رنها میتقدند اگر م خواهند دیلتها را کنترل کنند ،باید نفیت را بیه کنتیرل
خود درریرند ی اگر م خواهند مردم را تحت سیطرع خود درریرند ،باید غیا رنها را کنتیرل کننید
(موعود .)69 :1398 ،نتیاة این سند ،ایین اسیت کیه از غییا بیهعنیوان سیدح بیرا پیشیرفت
سیاستها خود استفاده م کنند ،زیرا غیا را دغدغة خاص هر استراتژ جمییت می داننید کیه
مردم در سیطرع رن گرفتار شدهاند .در راستا طرر مطالیة امنیت شمارع 200دست به اقدامهای
عایب ی مارمانها زدهاند که بیشتر به قتلعام خاموش شبیه است (قاسیم  .)115 :1395 ،ایین
طرر ،در عرصة مواد غیای انواع خباثتها را بهکار گرفته اسیت ی بیا ریا انیواع میواد شییمیای ی
سم در خوراک ی احتیاجات ضریر مردم رنها را در میرض انیواع بیمیار هیا میزمن از جملیه
ناباریر قرار داده است .برا مثیال ،غییاها کارخانیها ی کنسریشیده ،رب لولیهکشی شیهر ،
محصوالت غیای بستهبند شده ،میر ی میاه هیا پریرشی بیا هورمیون رشید ،افزیدنی هیا ی
نگهدارندهها به مواد غیای در فرایند فرایر که بسیار از تولیدکنندگان براسیاس اسیتانداردها
تیریفشده در کشورها غرب  ،کشورها تهیهکننده را ملزم به اجرا رن م کنند .از شیر خشک
گرفته تا مواد لبن  ،غدت ی حبوبیات ،بیرنج ،ذرت ،سیویا ی نوشییدن هیا گیازدار ی مکمیلهیا
بدنساز  .همونین رلوده کردن رب شرب ی مواد غیای با ترکیبات شیمیای جدید ی ناشیناخته بیا
ریییزش ترکیبییات فلییزات سیینگین در مخییازن رب شییهر ی مییواد رادیواکتیییو در سیییلوها ررد ی
محصوالت ب شمار دیگر که با بدن انسان همخوان ندارند ی تأثیرات موریث ی نسل ایااد م کنند
(قاسم )123 :1395 ،؛ همونین ،ریا انواع مواد شیمیای مضر در مواد بهداشت ی لوازم ررایش ی
سم کردن این مواد .برا مثال ،مواد شیمیای موجود در خمیر دندانها ،رنگ موها شییمیای ،
کرمها پوست ،صابون ی شامپوها شیمیای مو ی بدن که بسییار از افیراد بیهخصیوص زنیان ی
دختران بدین توجه به عواقب زیانریر در استفاده از رنها زیادهری م کنند ی موجب یرید این مواد
به بدن خود م شوند (بهرام ی همکاران .)260 :1396 ،همونین ،مواد شیمیای مورد استفاده در
استریژنها مصنوع که به میزان زیاد در پدستیکها استفادهشده در صنایع غیای  ،ظیریف
فلز غیا ،کاغیها ی مقواها بازیافت ی اسبابباز ها بهکار م ریند ی بخارها سم  ،متصاعدشده
از مواد شیمیای پاککنندع سطور مانند شیشهپاککنها ی حشرهکشها ،این مواد شیمیای سبب
ناهناار ها ژنتیک در انسان م شوند ی پیامدهای چون اختدل در سیست ها دفاع بیدن ی
گردش خون ،کاهش قدرت باریر در زنان ی مردان ،بلو زیدرس دارند .همونین ،استفاده از انواع
سموم ،رفتکشها ی کودها شیمیای در کشایرز  ،مشکدت زیاد را بهیییژه در کشیورها در
حال توسیه ایااد کرده است .کشایرزان ی باغداران دانش کاف ی رگاه الزم در مورد نحوه ی میزان
مصرف اینگونه مواد خطرناک ندارند ی با مصرف ب رییه ی بدین کنترل ،نهتنهیا محییط زیسیت را
رلوده م کنند ،بلکه با ایااد مواد باقیماندع شیمیای بیش از حد استاندارد در محصوالت کشایرز
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سبب ایااد بیمار ها مزمن ی مشکدت چون شیوع ،تولد کودکان نیاقبالخلقیه ،سیقطجنیین،
اختدل در سیکل ماهانة زنان ،ناباریر ها ناش از کاهش حرکت اسپرم در مردان ،بلو زیدرس یا
دیررس ،اختدالت هورمون ی جنس در جوامع شدهاند (دریای .)310 :1394 ،
تغییر سبک زندگ با ترییج الگوها غرب ی ریا انواع لباسها تنگ ی چسیبان کیه ایین
ریزها بر تن جوانان خودنمای م کند ،یک دیگر از طررهای اسیت کیه از ایین طرییق سیبب
اختدل در سیست باریر م شود که این مسئله از نظر پزشک به اثبیات رسییده اسیت .بیرا
مثال اگر شما جس نمناک را داخل ظرف دربسته ا قرار دهیید ی ییک هفتیه رن را در جیای
بگیارید ی پس از یک هفته اگر به سرا رن بریید ،رن جس نمناک کپک زده است .کپک ،نوع
قارچ است .قارچها ،از عوامل بیولوژیک هستند .خان ها ،بهخصیوص در کشیورها اسیدم کیه
برا طهارت خود از رب استفاده م کنند ،یقت از این لباسها تنیگ ی چسیبان بیهخصیوص
شلوارها چسبان که بیشتر رنها نیز از جنس پدستیکاند استفاده م کنند .اینگونیه شیلوارها،
مانع تبخیر م شوند ی یقت ناحیة تناسل مرطوب باشد احتمال بریز انواع عفونتهیا قیارچ
بیشتر م شود (ناماو .)96 :1393 ،عفونت قارچ  ،نوع عفونت تناسل شیایع در زنیان اسیت.
این عفونتها ،اگر بهموقع درمان نشوند ،م توانند داخل رح  ،لولهها ی تخمدانها یا دهانة رح
ی بخش خریج تناسل را درگیر کنند ی عوارض جبرانناپییر را بهبار ریرنید .عفونیت ،عامیل
اصل سرطانهاست .سرطان رح  ،از شایعترین سرطانهای است که در اثر عوامیل عفیون در
خان ها ایااد م شود (رمره ی همکاران .)34 :1395 ،این سرطان ،سیسیت تولییدمثل بیانوان را
تحت تأثیر قرار م دهد ی اصل ترین درمان رن برداشتن رح بههمراه تخمیدانهیا ی لولیههیا
فالوپ است .با برداشتن رح  ،سیست باریر خان ها به طور کل از بین م رید ی دیگر قادر بیه
تولیدمثل نخواهند بود .همونین ،پایة بنییاد بیاریر در میردان ،سیلول اسیپرم اسیت .تولیید
اسپرم ،مه ترین جزء در بخش تولیدمثل مردانه است ی در گونیههیا تولییدمثل جنسی قیرار
دارد .اسپرم ،ابتدا در لولهها کوچک میکریسکوپ درین بیضه به نام لولههیا اسیپرم شیکل
م گیرد .از رناا که بیضهها مسئول تولید سلولها اسپرم هستند ،سدمت این عضو از بدن در
مردان برا باریر رنها بسیار مه است ی نقش مهم در ذخیره ی قدرت بیاری میردان دارنید
(میرحسین ی طالبپور امیر  .)184-187 :1395 ،علت اینکه بیضهها درین کیسها خار از
بدن قرار دارند ،این است که باید دما رنها چند درجه خنکتر از دما بدن باشد .رنوه قیدرت
اسپرم ساز مردان را تحت تأثیر قرار م دهد ،یک تغییه ی دیگر شلوارها تنگ ی فاقکوتیاه
است .یک از مدهای که بین جوانان امریز رایج شیده ،پوشییدن شیلوارها تنیگ ی چسیبان
است .این شلوارها ،سبب باال رفتن دما بیضهها ی رسیب رسیدن به اسپرمها م شیود ی قیدرت
باریر مردان را کاهش م دهد (ناماو .)96 :1393 ،بهطور کل  ،بیضههیا تیدش می کننید تیا
گرما را از ناحیة تناسل دیر کنند ،اما یقت رقایان شلوار تنگ را برا مدت زمان طوالن به تن
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م کنند ،گرما در ناحیة تناسل رنها حبس م شود ی این در باریر رقایان اختدل بهیجود می
ریرد .شلوارها تنگ ی فاقکوتیاه در میردان همونیین ،ری تییداد ی کیفییت اسیپرمهیا تیأثیر
م گیارد ی حت در موارد موجب درد بیضه م شیود .ایین شیلوارها از سیه راه سیبب رسییب
بیضهها م شود .مختل شدن جریان خون در ناحیة تناسل  ،اختدل در تهویة هوا رن قسیمت
ی نیز باال رفتن درجة حرارت بیضهها .نزدیک شدن ی چسبیدن بیضهها بیه بیدن ی یکی شیدن
درجة حرارت رنها با بدن در درازمدت سبب یارد رمدن رسیب به تولید اسپرم م شود.
عقی ساز بهیسیلة یاکسنها دیگانه یک دیگر از طررهای است که بنیاد خیانوادههیا
راکفلر 1ی بیل گیتس 2در سالها اخیر نقش پیشتاز را در تسریع این سیاستها بیا اسیتفاده
از فنایر ها جدید بر عهده گرفتهانید ی بیا تیأمین بودجیة زییاد تحقیقیات مربیو بیه تولیید
یاکسنها دیگانه در پ رن هستند که زنان ی میردان در کشیورها جهیان سیوم را در قالیب
ژست انساندیستانه با یاکسن های چون کزاز ی دیفتر برا همیشه عقی کنند .بنابر گیزارش
یوریان میسن کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهان ایین سیازمان یکی از شیرکا اتحادییة
گای  3است که در دهة 1970میدد  ،در قالب گریه کار مربو به تولید یاکسنهیای بیرا
قانونمند کردن باریر به بانک جهان ی صندیق جمییت سازمان ملل متحد پیوسته است .ایین
گریه کار بهعنوان یک بدنة هماهنگکنندع جهان برا تحقیق ی تولید یاکسنها ضدباریر
در گریهها کار مختلف عمل م کند که موفق به تولید نمونة ایلیة یک یاکسین ضیدباریر
شده است (تیلور .)122 :1389 ،این طرر که به مدت  15سال محرمانیه انایام می گرفیت ،در
سال  1989میدد  ،با اقدامها قضای خصوص سازمانها مرتبط با کلیسیا کاتولییک ،بیا
اجبار از طبقهبند خار شده است (انگدال .)90 :1398 ،بسییار از طیررهیای کیه در ایین
زمینه اجرا م شود بهدلیل فوق سر بودن رنها هرگز رشکار نم شود.

 .2پروژة یوژنیکس

4

پریژع یوژنیکس یا عل بیولوژ مولکول  ،نام یکی از بیزرگتیرین ی پیوییدهتیرین پیریژههیا
سرییس ها اطدعات کشورها قدرتمند غرب  ،از جمله رمریکا ،انگلیس ی رژیی صهیونیسیت
است که با هدف اصل کنترل جمییت جهان همة تدش خود را صرف عقی ساز مردم جهان،
___________________________________________________________________
 .1بنیاد راکفلر ( ،)Rockefeller Foundationبزرگترین ی ذ نفیوذترین کمپیان رمریکیای بیهشیمار می رید .ایین
کمپان  ،عوامل اجرای ساختار قدرت رمریکا ی مراکز حساس این کشور را در اختیار گرفته است.
 .2بیلگیتس ( ،)Bill Gatesصاحب شرکت مایکریسافت ،نویسندع سیست عامل داس ی ییندیز ،یک از میدیران میاصیر در
دنیا فنایر است .ای با تأسیس مایکریسافت ی عرضة محصوالت پرطرفدار ،به ثریتمندترین فرد جهان تبدیل شد.
 .3اتحادیه ( : )GAVIاتحادیة جهان برا یاکسینه کردن ی مصونساز
4. Jogenix project
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ممانیت از تولد ی کنترل زاد ی یلد م کند (دریای  .)160 :1394 ،سیرمایهگییاران ایین پیریژه،
بنیادها راکفلر ،بیل گیتس ی چند شرکت فراملیت اند که در دهة  1970میدد  ،این پریژه را
با عنوان یوژنیکس ی به بهانة انقدب سبز برا تغییر ژنتیکی بییرها ی تخی هیا گییاه رغیاز
کردهاند .در این پریژه ،با دسیتکار در خلقیت خداینید ی دخیل ی تصیرف در سیاختار ژنتیکی
موجودات زندع گیاه ی جانور ی یارد ساختن ژنها سایر موجیودات در دانیههیا زراعی ی
جانور به تولید محصوالت جدید مبادرت م یرزند .محصوالت که از نظر شکل ظاهر کیامدً
مشابه با محصول اصل اند ،اما با حمل ژنها جدید در خود پیامیدها غیرمنتظیره ی مطالییه
نشدها را خواهند داشت .زیرا یقت ژن به سیاختار موجیود زنیدها یارد شیود کیه بیرا رن
طراح نشده باشد یا به جای منتقل شود که این اطدعات قبدً در رنایا یجیود نداشیته باشید،
رلودگ ژنتیک بهیجود م رید (فوردلوید ی همکاران .)54 :1390 ،ایین رلیودگ ژنتیکی  ،می
تواند مضرات جبرانناپییر را در پ داشته باشد .در پریژع یوژنیکس ،پیریژههیا ی برنامیههیا
متنوع بهکار گرفته شده است .از جمله ناباریر کردن زنان ی مردان که اغلب در سنین بیاریر
قرار دارند ی عقی کردن رنها از طرییق محصیوالت تغیییر ژنتییک دادهشیده .در یکی از میوارد
اعدم شده در این پریژه ،شرکت بیوتکنولوژیک اپیسایت 1اعیدم کیرده کیه بیه ریش مهندسی
ژنتیک ذرت را تولید کرده است که کشندع اسپرم ی عقی کنندع میردان اسیت .اپیسیایت ،ییک
شرکت بیوتکنولوژ خصوص کوچک است که در سپتامبر  ،2001طی کنفیرانس مطبوعیات
گزارش داد که با موفقیت محصول ضدباردار تولید کرده است .رنها پادتنها زنان را کیه بیه
مشکل پزشک نادر موسوم به ناباریر ایمن دچارنید ،گرفتیه ی ژنهیای کیه تنظیی کننیدع
پادتن ها ناباریر هستند ،از رن جدا کرده ی با استفاده از تکنیکها مهندسی ژنتییک ،ایین
ژن ها را در بیرها ذرت میمول که برا تولید گیاه ذرت بهکار م رید ،یارد م کنند .براساس
گزارشها این شرکت ،رنها گلخانها پر از گیاه ذرت دارند کیه پیادتنهیا ضداسیپرم تولیید
م کند (انگدال.)321 :1398 ،

عقیمسازی بیولوژیک یک جنایت ضدبشری
با توجه به مطالب پیشگفته م توان گفت ،عقی ساز بیولوژیک اقیدام بیوتریریسیت اسیت،
زیرا در این نوع عقی ساز  ،قسمت از بدن انسان که در تولییدمثل نقیش دارد ،توسیط عوامیل
بیولوژیک رسیب م بیند .در یاقع ،در این نوع عقی ساز بهطور کل سدمت انسانها به خطیر
م افتد .همونین با توجه به تیریف بیوتریریس  ،م توان گفت کیه یکی از اهیداف اقیدامهیا
بیوتریریست  ،به خطر انداختن سدمت انسانها از طریق عوامل بیولوژیک است .بنابراین ،عقیی
___________________________________________________________________
1. Epicyte
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کردن افراد به خصوص جوانان که در سن باریر قرار دارند ،از طریق عوامل بیولوژیک ،مهندس
ژنتیک ی دستکار در برخ محصوالت غیای  ،داریها شیمیای  ،یاکسنها دیگانیه ،کیه بیا
برنامة سازمانیافته ی با عل ی رگاه ی قصد خاص اناام م گییرد تیا از ایین طرییق سیدمت ی
امنیت انسانها را به خطر اندازند .حال با توجه به این مطلب ،سؤال کیه مطیرر می شیود ایین
است که ریا این اقدام بیوتریریست  ،م تواند مصداق از یک جناییت ضدبشیر قلمیداد شیود؟
برا پاسخ به این پرسش ،ابتدا باید جنایت علییه بشیریت را تیرییف کیرد .براسیاس اساسینامة
دیوان بین الملل کیفر  ،منظور از جنایت علیه بشریت حملة گسترده ی سازمانیافته بیا هیدف
ضدیت نسبت به هر جمییت غیرنظام است که با عل ی رگاه به رن ارتکاب م یابد (یاحد ،
 .)45 :1389منظور از حمله ،در تیریف جرم جنایت علیه بشریت ،برخورد ی رفتیار اسیت کیه
دربرگیرندع اقدامها خشونتبار باشد .این اقدامها شامل هر گونه بدرفتار ی رسیب رساندن به
یک جمییت غیرنظام است که متضمن مصادیق مختلفی اسیت .همونیین ،یاژع گسیترده بیه
مینا تیرض به جمع کثیر از افراد است .مییار گستردگ  ،عامل کم جرم است که توسیط
تیداد قربانیان تییین م شود (نیمت  )137 :1399 ،ی سازمانیافته بودن ناظر بیر جنبیة کیفی
جرم ی متضمن این نکته است که این حمله تصادف نباشد ،بلکه براساس یک برنامه یا سیاست
از پیش تدیینشده اناام گیرد (یاحد  .)46 :1389 ،با توجیه بیه تیرییف جیرم جناییت علییه
بشریت ی همونین تیریف بیوتریریس  ،م توان گفت که جنایت علییه بشیریت ی بیوتریریسی ،
دارا عناصر مشترک اند ی اهداف رنها نیز تا حدید مشیترک اسیت ،زییرا در ایین دی جیرم،
بیشتر افراد که مورد تیرض قرار م گیرند ،افراد غیرنظام اند .تفایت بیوتریریس با جنایت بر
ضد بشریت در نوع سدح است که در رنها بهکار م رید .در بیوتریریس  ،از عوامیل بیولوژییک
بهعنوان سدر استفاده م شود ی در جنایت بر ضد بشریت م توان از سدرها مختلیف حتی
عوامل بیولوژیک استفاده کرد .حال با بررس ی تحلیل عنصر قانون ی ماد جرم جناییت علییه
بشریت ی بیوتریریس  ،م توان به این نتیاه رسید که رنویه در ایین جیرام میورد هیدف قیرار
م گیرد ی تهدید م شود ،حیات انسانهاست .حیات انسان ارزشمندترین دارای انسان اسیت ی
صیانت از این دارای ب همتا از ضریریات است .حیات انسان با مسامل ی موضیوعات گسیتردها
پیوند خورده است .یک از این موضوعات کیه بیا حییات انسیان ارتبیا مسیتقی دارد ،مسیئله
سدمت است .سدمت انسان یک از لوازم ایلیه برخیوردار از حییات شیرافتمندانه محسیوب
م شود ی در عین اینکه برا بهرهمند از دیگر حقها ی رزاد ها ضریرت دارد تحقق ی بهیره-
مند از خود این حق نیز در گری یجود عنصر دیگر هموون امنیت است (جاییید ی نییایران ،
 .)48 :1392امنیت ،متضمن برخوردار از زندگ سال  ،استاندارد ی مناسب اسیت .سیدمت ی
امنیت ،دی نیمت از نیمتها بزرگ خدایند کری است که به انسان داده شده ی از رنها خواسته
شده است که از این موهبتها اله بهترین بهره را ببرند .بنابراین ،سیدمت ی امنییت ،سینگ

 14فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

زیربناى حیات فرد ی جامیه است ی پیششر هر گونه توسیه ی رشد ی رفیاه ی ارتقیاى میادى ی
مینوى بهحساب مىرید .امنیت ،به مینیا ایایاد شیرایط ی موقیییت ایمین ،از جملیه محییط
فیزیک برا حفاظت ی گسترش ارزشها اصول ی حیات جامییه اسیت .همونیین سیدمت
همیواره از عوامیل اصلی در ارزیابی توسییهیافتگ جوامیع محسییوب می شییود ی بییهطییور
مسیتقی بیا رفیاه ی کرامیت انسیان در ارتبیا اسیت .همونین براساس اسناد حقیوق بشیر
هر کس ،حق زندگ  ،رزاد ی امنیت شخص دارد 1ی هیچکس را نم تیوان تحیت شیکناه ییا
ماازات یا رفتار قرار داد که ظالمانه یا برخدف انسانیت ی شئون انسان باشید 2.ازایینری حیق
حیات ،شایستة سدمت  ،امنیت ،رزاد  ،ممنوعیت شکناه ،ممنوعیت ماازات ی هر گونه رفتیار
ظالمانه ی ممنوعیت رفتار برخدف شئون انسانیت است .همونین با مراجیه به اسناد بینالمللی
عام حقوق بشر م توان گفت ،تریریس در تمام ابیاد رن نقض حقوق بشر محسوب م شیود
ی بیوتریریس  ،بهطور خاص ناقض یک از حقوق بنیادین رن یین حق بر سدمت است .اعدمیة
جهان حقوق بشر ی دیگر اسناد حقوق بشر  ،ب تیوجه ی تیوهین بیه حقیوق بشیر را کیه بیه
ارتکاب اعمال یحشیانه ی جریحهدار کردن یجدان بشر منار شده ،محکوم کرده است .بنیابراین،
بیوتریریس  ،با توجه به ییژگ های که دارد ی بهدلیل اقتران کامل رن با جیرم جناییت بیر ضید
بشریت ،م تواند مصیداق از جناییت ضدبشیر باشید ی عقیی سیاز بیولوژییک کیه اقیدام
بیوتریریست است ،م تواند مصداق از جنایت علیه بشریت قلمداد شود .از طرف  ،عقی سیاز
اجبار یک از جرامم است که براساس اساسنامة دیوان بینالملل کیفر  ،جرمانگیار شیده
است .این نوع عقی ساز  ،از نوع عقی ساز فیزیک است که قسمتهای از بدن افیراد کیه در
تولیدمثل نقش دارند ،از طریق عمل جراح برداشته شده یا از فیالییت انداختیه می شیوند .در
اساسنامة دیوان ،همونین مادع  7ی جرام پایة جرم جنایت علیه بشریت ،عقی سیاز از طرییق
عوامل بیولوژیک ،مطرر نشده است .بنابراین ،با توجه به مواد  7ی  8اساسنامة دییوان می تیوان
ثابت کرد که عقی ساز بیولوژیک ،نیز نوع از جنایت علیه بشریت محسوب م شود.
براساس بند  1مادع  7اساسنامة دیوان ،ایلین شر تحقیق جیرام علییه بشیریت ،عنصیر
ماد رن است که مرتکب یک از رفتارها پایة این جرم را اناام دهد .یک از شاخبها مهی
در تمام جرام پایة جرم جنایت علیه بشریت که بهطور رشکار ی پنهیان خودنمیای می کنید،
عنصر عدم رضایت است .بنابراین ،هر گونه تیرض به افراد بدین رضایت رنها بیا در نظیر گیرفتن
شرایط دیگر م تواند جنایت علیه بشریت قلمداد شود .حال با توجه بیه ایین مطالیب می تیوان
گفت عقی ساز بیولوژیک ،نوع عقی ساز اجبار است ،زیرا در این نوع عقی سیاز  ،افیراد
___________________________________________________________________
 .1مادع  3اعدمیة جهان حقوق بشر.
 .2مادع  5اعدمیة جهان حقوق بشر.
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ناخواسته ی نارگاهانه ی بدین رضایت یاقی ی بدین اینکه خود متوجه باشیند ،میواد را مصیرف
م کنند ی در میرض مواد قرار م گیرند که این مواد رغشته به انیواع میواد شییمیای انید کیه
ری سدمت ی همونین باریر رن ها تأثیر دارد .بنابراین ،این مواد ،از بنییاد تیرین حیقهیا
بشر شناختهشده در نظامها مل ی بین الملل حقوق بشر یین حق باریر را با خطر جد
مواجه کرده است که از این لحاظ م توان رن را نیز نقض رشیکار حقیوق بشیر ی جناییت علییه
بشریت نامید .اگر این نوع عقی ساز  ،با هدف حسابشده برا انهدام کل یا قسیمت از میردم
یک گریه اناام گیرد ،م تواند تیبیر از نسلکش نیز باشد (فدر سییاه خالیه سیر ی فضیایل ،
 .)120 :1398همونین ،با توجه به بند پایان شق  8بند  1مادع  7اساسنامة دیوان 1که بیه هیر
شکل دیگر خشونت جنس همسنگ با عنایین مارمانه را که ممکن است دقیقاً تحیت عنیایین
بیانشده قرار نگیرد ،یلی عمیدً بیه یخامیت ی فاییع بیودن همیانهیا باشید ،پرداختیه اسیت.
عقی ساز بیولوژیک را م توان مصداق از این مورد دانست ،زیرا این نوع عقی ساز از حییث
کیف یخامت کمتر از جرام پایة نامبردهشده در بند  1مادع  7ندارد .همونیین بیا توجیه بیه
شق  12بند  1مادع  7اساسنامة دیوان ،که به جرمانگار سایر اعمال غیرانسان  2دارا ییژگی
مشابه پرداخته ی مقرر م دارد که مرتکب دیگر اعمیال غیرانسیان دارا ییژگی مشیابه را کیه
موجب رنج فرایان ی صدمة جد به سدمت جسم ی ریح شیود ،انایام دهید (یرلیه:1387 ،
 .)97مبنا فکر پییرش چنین قاعده ا  ،ایااد امکان برا جامیة جهان است تا بتوانید هیر
گونه خشونت را که ممکن است در رینده اتفاق افتید ی یجیدان بشیر را متیأثر سیازد ،امیا در
فهرست جنایت علیه بشریت نباشد ،ب ماازات نگییارد (بییات .)68 :1397 ،بنیابراین ،براسیاس
این شق از مادع  7اساسنامة دیوان ،عقی ساز بیولوژیک بیا توجیه بیه ییژگی هیای کیه دارد،
م تواند در این شق از مادع  7قرار گیرد ی یک از جرام پایة جنایت علیه بشریت قلمداد شیود،
زیرا عوامل بیولوژیک ،همان طورکه بیان کردی  ،سبب رلوده شدن رب ،مسموم شدن مواد غیای
ی ناسال شدن محیط زیست م شود .افراد ه ناخواسته ی نارگاهانه بدین اینکه از عیوارض ایین
مواد رلوده اطدع داشته باشند ،در میرض این مواد رلوده قیرار می گیرنید ییا از رن میواد رلیوده
استفاده م کنند .این افراد ط یک فرایند زمان که ممکن است از یک هفته تیا چنیدین سیال
به طول اناامد ،سدمت خود را از دست م دهند ی دچار انیواع بیمیار هیا میزمن 3ی دردریر
___________________________________________________________________
1. (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other
form of sexual violence of comparable gravity
2. (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to
body or to mental or physical health.

 .3بیمار مزمن در پزشک به بیمار های گفته م شود که زیاد طول م کشند ییا ذاتیاً بلندمیدت هسیتند .ایین
بیمار ها ،بهتدریج ظاهر م شوند ،ممکن است به مریر زمیان پیشیرفت کننید ی چنید عدمیت هشیداردهنده
داشته باشند یا اصدً عدمت نداشته باشند.
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م شوند که یک مورد از این بیمار ها از دست دادن قدرت باریر است .این مسئله مشیکدت
فرایان را برا خانوادهها ،بهخصوص زی ها جوان بهیجود ریرده است .درمیان نابیاریر  ،اگیر
قابل درمان باشد ،مستلزم صرف یقت ی هزینهها زیاد است ی اگر نیاز به عمیل جراحی نییز
داشته باشد ،این عمل ها ه از نظر جسم ی هی از نظیر ریحی رنیج مضیاعف را بیه افیراد ی
خانوادهها یارد م ریرد.
همونین ،براساس شق هفده جزء «ب» بند  2مادع  8اساسنامة دیوانبینالمللی کیفیر ،
کاربرد س یا جنگافزارها سم  ،که این حک عیناً از بند «الف» میادع  23کنوانسییون الهیه
برگرفته شده است ،مصداق از جنایتها جنگ است (کیت شییایزر  .)325 :1383 ،شیایان
یادریر است که جنایت علیه بشریت تا سال  1942میدد  ،مسیتقل از جناییتهیا جنگی
نبوده است .یل امریزه ،مفهوم جنایت علیه بشریت متمایز ی مستقل از جنایتها جنگ است
ی در اسناد بینالملل ه بهصورت مستقل از رنها نام برده م شود .یجه اخیتدف جناییت علییه
بشریت با جنایت جنگی در ایین اسیت کیه جناییتهیا جنگی در زمیان جنیگ ی در طیول
درگیر ها مسلحانه بهیقوع م پیوندد ،یل ارتکاب جنایت علیه بشریت براساس حقیوق بیین
الملل عرف ی برخدف مقررات منشیور نیورمبرگ ی توکییو الزم نیسیت در ارتبیا بیا درگییر
مسلحانه باشد .همونین ارتکاب جنایت علیه بشریت باید لزیماً علییه ییک جمیییت غیرنظیام
باشد ،درحال که جنایتها جنگ م تواند علیه نظامیان ی غیرنظامیان ارتکاب یابد .با توجه بیه
مطلب ذکرشده م توان گفت که نسبت میان جنایتها جنگ ی جرام علیه بشیریت عمیوم ی
خصوص من یجه خواهد بود که گیشته از موارد اختدفشان یک یجیه اشیتراک دارنید ی رن ایین
است که ارتکاب جرام علیه جمییت غیرنظام م تواند ه جنایت جنگ ی ه جنایت علییه
بشریت محسوب شود (غدم حیدر .)30 :1385 ،با توجه به مطلیب مییکور ،اسیتفاده از سی ییا
جنگافزارها سم که عوامل بیولوژیک یک از جنیگافزارهیا سیم اسیت ،می توانید هی
مصداق از جنایت جنگ ی ه جنایت علیه بشریت باشد.
س  ،به مادها اطدق م شود که منشأ شیمیای (میدن یا رل ) ،بیولوژیک یا گییاه دارد
ی میصرف رن در انسان حت به مقدار جزم موجب بریز حساسیت ،اختدالت فیزیک جسم ی
ریان م شود ی م تواند از یک راه خاص یا راهها مختلف در مقادیر میین سبب اخیتدل ییا
توقیف فییل ی انفیاالت حیات  ،بهطور موقت یا دام ی در میوارد به مرگ منایر شیود .جنیگ
افزارها سم  ،ابزارهای هستند که بهیسیلة رنها ،انسانها ی موجودات زندع دیگر میورد هیدف
قرار م گیرند .در اثر تماس این عوامل با هر قسمت از بدن انسان یا موجودات زنیده ،بیدن رنهیا
رلوده شده ی به انواع بیمار ها عموم یا انحصار رن ماده مبتد م شود .این عوامل م تواند
بهصورت جامد ،مایع ی گاز استفاده شود .امیریزه ،بسییار از میواد شییمیای موجیود در میواد
غیای  ،مواد بهداشت ی لوازم ررایش از نوع مواد سم اند .این مواد سم  ،برا اینکیه اثیر رنی
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نداشته باشند ،رقیق شدهاند ،چراکه یک از ییژگ ها منحصربهفرد سدرها بیولوژییک ،رثیار
تأخیر این سدرهاست .این مواد تأثیر خود را به مریر زمان در بدن افراد که رنها را مصیرف
م کنند ،نشان م دهند .در بیض موارد ،این مواد شیمای به نیت ی هدف خاص به بیض مواد
مصرف اضافه م شوند .بهطور مثال ،مواد شیمیای موجیود در مکمیلهیا بدنسیاز ییا میواد
شیمیای موجود در لوازم ررایش  ،نمونه ا از موارد هستند که بهمنظور عقیی کیردن افیراد،
بهخصوص جوانها در سن باریر به این مواد اضافه م شوند (نشیا ی همکیاران.)57 :1399 ،
بنابراین ،با توجه به مطالب بیانشده م توان گفت کیه عقیی سیاز بیولوژییک خیود نییز ییک
جنایت ضدبشر است ،زیرا این نوع عقی ساز با علی ی رگیاه ی سیازمانیافتیه ی بیا هیدف
مشخب با استفاده از عوامل بیولوژیک اناام م گیرد ی بیشتر افراد ه که از این طریق عقی
م شوند ،افراد شخص ی غیرنظام انید .بنیابراین ،بیا توجیه بیه جمییع شیرایط کیه براسیاس
اساسنامة دیوان بین الملل کیفر  ،برا جرم جنایت علیه بشریت ذکر شد ،این نوع عقی ساز
م تواند بهعنوان یک جرم جنایت علیه بشریت ،قلمداد شود.

نتیجهگیری
عوامل بیولوژیک ،امریزه ،چنان در زندگ مردم نفوذ کرده ی مردم کشورها ،چنان با این عوامیل
خو گرفته اند که جدا کردن این عوامل از انسانها ،اگر غیرممکن نباشید ،خیلی مشیکل اسیت.
مردم از همه قشر با پرداخت هزینه ،ناخواسته ی بدین رگاه از عوارض این عوامل ،رنها را بهکار
م برند ی بهطور غیرمستقی در میرض اهداف دشمن قرار م گیرند .با یجود اسناد بیینالمللی
متیدد ی تدش دیلتهیا ی سیازمانهیا بیین المللی در جهیت ممنیوع کیردن کیاربرد عوامیل
بیولوژیک ،هیچیک از این اسناد ی تدشها دیلتها ی سازمانها بینالملل موثر یاقیع نشیده
است .زیرا در حال حاضر ،جامیة جهان در حال یک جنگ تمامعیار است که از رن م توان بیه
جنگ جهان سوم نام برد .این جنگ جهان  ،جنگ جمییت یا بهعبارت دیگر جنگ بیولوژییک
است که سدمت ی امنیت انسان ها را به خطر انداخته است .از خصوصیات این جنگ ،این اسیت
که حت یک گلوله شلیک نخواهد شد ی بیهجیا بمیب ی موشیک عامیل بیولوژییک اسیت کیه
سرنوشت قدرتها را تییین م کند .این نوع جنگ ،از ضدانسان ترین شیوههای است که ردم
برا پیشبرد مقاصد خود به رن متوسل م شود .با توجه به اینکه بشر با حل مشکدت بهداشت
ی درمان ی کنترل بیمار ها عفون در سایة پیشرفت عل  ،فنایر ی تمدن ،کمک شایان بیه
بقا ماد خود کرده است .اما همزمان ،بهعلت داشتن خلقیخو حییوان از دییدگاه ی جنبیة
دیگر نیز از این پیشرفت بهرهبردار کرده ی همواره در فکر برنامها برا طراح ی گسیترش
شیوه های بوده که از رنها علیه همنوعان خود استفاده کند .استفاده از عوامل بیولوژیک ،بهدلیل
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ماهیت غیرانسان ی یحشییانه ا کیه دارنید ی رثیار زیانبیار کیه از خیود برجیا می گیارنید،
کاربردشان مغایر با اصول ایلیه انسان ی مفاهی اخدق است ی توسط همة مردم ،فرهنیگهیا ی
ملل مختلف ممنوع ی تحری شده است .همونین رزمایش عوامل بیولوژیک ری انسانها ،بدین
شک برخدف تمام موازین عرف  ،فرهنگ  ،شرع ی قانون است ی دانشمندان که در تحقیقیات
خود رن رزمایشها را ری انسانها اناام م دهند ،عالمان ب تیهد هستند که از عل خیود در
راستا خو حیوان ردم استفاده م کنند .یک دانشیمند سیومد بیه نیام ،سی .ج هیدن،1
مغایرت کاربرد عوامل بیولوژیک با اصول انسان را یک میثاق انسان نامیده کیه می تیوان رن را
پیمان عدم انسانیت یا پیمان عدم پست  2نامید (شاهحسین  .)595 :1381،همونین ،براسیاس
قوانین بینالملل حقوق بشر  ،حقوقبشردیستان ی اسناد بینالملل کیفر  ،استفاده از عوامل
که موجب رنجها غیرضریر یا صدمة جد به جس یا سدمت ریح ی جسم افیراد شیود،
ممنوع است ی کاربردشان جنایت محسوب م شود .در نتیاه ،کاربرد عوامل بیولوژیک ،تحت هر
عنوان ی با هر هدف که باشد ،با توجه به رثیار فاییع انسیان کیه از خیود برجیا می گییارد،
مصداق از جنایت علیه بشریت خواهد بود.
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