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چکیده
هاي ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان تیجه خشونتاز چندین دهه پیش تاکنون، درن

ها آوارهروهینگیا در کشور میانمار، هزاران نفر از آنان در سطح ایالت رخاین در اردوگاه
اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند که اند یا به کشور بنگالدش فرار کردهشده

با توجه به اینکه طبق حقوق . استسازي قومی مسلمانانهدف از چنین اقداماتی پاك
طرف با جنایات علیه بشریت تبعید و سازي قومی ازیکالملل کیفري، مفهوم پاكبین

زدایی مرتبط است، حال این سؤال مطرح است که انتقال اجباري و از طرف دیگر با نسل
این در. زداییسازي قومی مسلمانان میانمار جنایت علیه بشریت است یا نسلآیا پاك

الملل کیفري و هاي این دو نوع جنایت طبق حقوق بینپژوهش ضمن بررسی مشخصه
ها با واقعیات موجود در خصوص خشونت علیه مسلمانان روهینگیا اثبات تطبیق آن

سازي قومی مسلمانان میانمار بیش از صرف تبعید و انتقال اجباري نماییم که پاكمی
زدایی علیه عمدي جهت نابودسازي و ارتکاب نسلمسلمانان بوده و بخشی از اقدامات 
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مقدمه
ها در آنهاي اجدادي و پیوندهاي فرهنگیاقلیت قومی روهینگیا، مسلمانانی هستند که ریشه

دارد و در امتداد مرزهاي میانمار و بنگالدش قرار ) برمه(انماریمکشور ) راخین(ن ایالت آراکا
)Zarni, Cowley 2014: 682 .(پیش از استقالل منابع معتبري وجود دارد که مسلمانان روهینگیا

ي استعمار در ایالت و حتی پیش از دورهمیالدي1948کشور میانمار از استعمار بریتانیا، در سال 
درواقع، ایالت رخاین در کشور میانمار منزلگاه اجدادي مسلمانان . اندین ساکن بودهرخا

کنند و مردم گراي افراطی شدیداً این دیدگاه را رد میلکن، بودائیان ملی. روهینگیا بوده است
دانند که در طول حکومت بریتانیا بر برمه یا پس از استقالل روهینگیا را مهاجران غیرقانونی می

اند ، از بنگال شرقی به رخاین مهاجرت کرده1947و 1948رمه و پاکستان، به ترتیب در سال ب
)Chan, Zan 2005 .( تاریخ مدون و قوانین رسمی دولت برمه مؤید این دیدگاه است، دیدگاهی

و مردم روهینگیا را از فهرست که مدعی است مردم روهینگیا جایی در تاریخ میانمار ندارند
قومی میانمار که در قانون اساسی و قانون تابعیت توسط دولت به رسمیت گروه135

).Zarni, Cowley 2014: 689-90(زند اند، خط میشدهشناخته
توجهباوجود دارد، لکنمیانماردرمسلمانانجمعیتمیزاندربارهشدیديهاياختالفاگرچه

مسلماننفرمیلیوندوبهنزدیککمدستکشور میانماررسد درمینظربهاختالفی،آمارهايبه
امروزه، کل جمعیت مسلمانان روهینگیا در ایالت رخاین ). 50: 1394گستر ماهنامه جهان(داردوجود

میلیون نفر است که اکثرشان در سه بخش شهري ایالت رخاین شمالی زندگی تقریباً بیش از یک
Szep, Marshall(هستند کنند و فاقد تابعیتمی ، بیش از 2012هاي سال از زمان خشونت).2013

اند که اکثرشان از شدهها آوارهصد و چهل هزار نفر در سطح ایالت رخاین در اردوگاهیک
وشش هزار نفر از مسلمانان روهینگیا و سایر سازمان ملل متحد تقریباً سی. مسلمانان روهینگیا هستند

داند ي فوري میدوستانههاي انسانپذیر و نیازمند کمکبجوامع مسلمان ایالت رخاین را واقعاً آسی
)United Nations Office For The Coordination Of Humanitarian Affaires 2013: 3-4.(

طی چندین دهه گذشته تاکنون، دولت میانمار براي بیرون راندن مسلمانان روهینگیا از 
هایشان قرار دارند تالش نموده و هنوز ر از خانههایی که دوها به اردوگاهکشور یا انتقال آن

هاي جدي در خصوص اینکه دولت برمه درصدد است تا جمعیت بودائیان و مسلمانان را نگرانی
سازي قومی مسلمان روهینگیا را از ایالت آراکان تسهیل وسیله پاكاز هم جدا کند و بدین

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ). Human Rights Watch 2013: 16-17(دارد نماید وجود 
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علیه وضعیت حقوق بشر در میانمار تصویب نمود که براي اولین بار در آن به 1ايقطعنامه2003
وزداییالمللی ازجمله کنوانسیون منع و مجازات نسلهاي بینتعدادي از کنوانسیون

ن بار از نقض سیستماتیک قطعنامه مزبور براي اولی. اشاره شده بود1949هاي ژنو کنوانسیون
تاکنون، مجمع عمومی 1991درواقع، از سال . حقوق بشر در کشور میانمار ابراز نگرانی کرد

هاي مسلحانه هاي متعددي در خصوص غیرنظامیان، کودکان و درگیريسازمان ملل قطعنامه
د زمانی امی(است صادر کرده و از اوضاع حقوق بشر در کشور میانمار ابراز نگرانی نموده 

گزارش 2000، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در ژانویه سال 2»راجسومر الله«). 93- 95: 1387
- 1: اند ازعواملی که منجر به خروج گسترده مسلمانان روهینگیا از برمه شده عبارت«: نمود

در شدههاي اعمالمحدودیت-2مندي گسترده از حقوق ملی نداشتن تابعیت و عدم بهره
بیگاري کردن براي کار اجباري و-3نتقال و مسافرت توسط مقامات دولت برمه خصوص ا

مصادره زمین یا جابجایی محل -5قطع اجباري غذا، اخاذي و اخذ مستبدانه مالیات -4ارتش 
این عوامل در . هاایجاد محدودیت عمدي در توزیع غذا در کنار گرانی قیمت- 6زندگی و 

یافتگی اجباري، منجر به مهاجرت ه حقوق بشري و عدم توسعهیافتهاي سازمانکنار خشونت
).lallah 2000: 14(» گسترده مسلمانان روهینگیا شده است

هاي اخیر در معرض ها حاکی از آن است که مسلمانان روهینگیا طی دههواقعیت
سازي اند که درنهایت منجر به پاكرحمانه قرارگرفتههاي بیآمیز و خشونتهاي تبعیضسیاست

سازي قومی به چه معنا است؛ چه اینکه پاك. قومی آنان از منزلگاه اجدادي خود شده است
زدایی و نسل) تبعید انتقال اجباري جمعیت(سازي قومی و جنایات علیه بشریت ارتباطی بین پاك

الملل کیفري در ردیف کدام سازي قومی مسلمانان روهینگیا طبق حقوق بینوجود دارد؛ و پاك
زدایی قرار و یا نسل) تبعید و انتقال اجباري(المللی جنایات علیه بشریت وع از جرایم بینن

.ها استگیرد سؤاالتی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آنمی

سازي قومیپاكمفهوم- 1
ها و اهالی چک که ، بعد از جنگ جهانی دوم توسط لهستانی3»سازي قومیپاك«اصطالح 

اند مورداستفاده قرارگرفته ها از کشورشان را داشتهها و اوکراینیردن آلمانیقصد پاك ک
1. A/RES/58/247
2. Rajsoomer Lallah
3. Ethnic-cleansing
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الملل وارد شد و براي توصیف به دایره لغات حقوق بین1992این اصطالح در سال . 1است
منظور ایجاد نواحی متجانس نژادي اتخاذ شدند، سابق بهیوگسالويهایی که در جنگ سیاست

قول در صورت نقلدر آن زمان این اصطالح به). Schabas 2009: 221(گرفت مورداستفاده قرار 
هاي شوراي امنیت، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر، شوراي اقتصادي و اجتماعی قطعنامه

دادند که این اصطالح توسط خود مرتکبانِ ها نشان میقولاین نقل. مورداستفاده قرار گرفت
).Schabas 2009: 223(است سازي قومی ابداع شده پاك

کمیسیون کارشناسان «مطابق نظر .هایی صورت گرفته استدر تعریف این مفهوم تالش
سازي اصطالح پاك«: »یوگسالويشوراي امنیت راجع به نقض حقوق بشر در طی جنگ 

سابق، یوگسالويها در با توجه به زمینه بروز جنگ. قومی، اصطالحی نسبتاً جدید است
شکل نمودن و متجانس کردن یک منطقه ازلحاظ نژادي با استفاده ه معنی همسازي قومی بپاك

Interim Report of the(» جابجایی افراد گروه مربوطه از آن منطقه استاز اجبار یا تهدید به

Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 1992,
1993: para. 55 .(هاي حاکم میانمار از چندین دهه رواقع، این همان اقدامی است که دولتد

.اندپیش تاکنون علیه مسلمانان روهینگیا انجام داده
به » مالدیچ«و » کرادزیچ«المللی کیفري یوگسالوي سابق، در طی محاکمات دادستان دیوان بین

شود اعضاي یک گروه ث میسازي قومی اقدامی است که باعپاك«:تعریف این اصطالح پرداخت
هدف از آن خالص کردن یک منطقه ازنظر قومی . ي خاص زدوده شوندقومی خاص از یک منطقه

اند دیگر در سازي قومی قرارگرفتهیک از اعضاي گروه قومی که هدف پاكبه عبارتی، هیچ. است
ه مجبور به کوچ گیرند کها تحت چنان فشارهایی قرار میآن... آن منطقه حضور نخواهند داشت

اما ؛ شوندشوند یا اخراج میها یا به میل خودشان از منطقه خارج میدرواقع، آن. شوندمی
اهمیت دارد خارج شدن از آن هاها در سرزمین خود آسوده نیستند، آنچه براي آنکه آنازآنجایی

نان مورد تجاوز قرار برخی از ز. شوندها محبوس میها در اردوگاهمنطقه است و گاهی برخی از آن
هاي مذهبی و کلیساهاي عالوه بر این، غالباً با نابودي آثار تاریخی و فرهنگی مانند مکان؛ وگیرندمی

سازي قومی است که در لذا اصوالً، این همان پاك. رو هستیمکاتولیک و مساجد در این مناطق روبه
Schabas(» طی جنگ یوگسالوي به وقوع پیوسته است 2009: 222.(

. بکار برده شدانشیقوم» تمیزکاري«ي هابرنامهدر هاينازاین اصطالح، اصطالحاتی است که توسط ریشه اصلی-.1
:see(بودکه هدف از آن خالی کردن آلمان از یهودیان دندینامیم» سیبرونگ«را هابرنامهاین هايناز Schabas 2009:

221.(
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کهآنجاتاهاگروهدیگرراندنبیرونباکهاستآنسیاستایناعمالازهادولتهدف
ازمناطقیازرااقلیتهايگروهحداقلیابسازندیکدستومتجانسکشورياستممکن
اقتصاديوسیاسیمنافعیااستبرخوردارسنتیوتاریخیارزشازکهنماینداخراجکشور

تواند معادل سازي قومی میپاك). 222: 1385عزیزي (دارد بردرحاکموریتاکثقومبراي
منظور مجبور کردن آنان به ترك سرزمین محل پاك کردن سیستماتیک جمعیت غیرنظامی به

).UN Doc. S/PV.3134: para. 39(باشد شان زندگی
شود موجب میسازي قومی مجموعه اقداماتی است که درنهایتتوان گفت پاكدرواقع می

اند دیگر در منطقه مورد سازي قومی قرارگرفتهیک از اعضاي گروه قومی که هدف پاكهیچ
حذف از «توان به سازي قومی را میطور خالصه، پاكسازي حضور نداشته باشند و بهپاك

انتقال «و » تبعید«سازي قومی با پاكبنابراین،؛ )Bevan 2006: 27(نمود تعریف » سرزمین
که ازجمله جنایات علیه بشریت هستند مرتبط است و لذا در ادامه، ارتکاب » باري جمعیتاج

.گیرداین دو جنایت علیه مسلمانان میانمار موردبررسی قرار می

سازي ارتباط آنها با پاكو» انتقال اجباري جمعیت«و » تبعید«جنایات علیه بشریت - 2
قومی

6ي ، براي اولین بار در ماده)سازي اجباريآواره(یت ممنوعیت تبعید و انتقال اجباري جمع
ي اساسنامه) d)(1(7ي با تصویب ماده. شدمطرح1»المللی نورنبرگمنشور دادگاه نظامی بین«

تبعید و انتقال . رم، انتقال اجباري جمعیت و تبعید صراحتاً جنایت علیه بشریت شناخته شدند
ها در ارتباط ي محل اقامت آنغیرقانونی افراد از منطقهي غیرارادي و اجباري هر دو با تخلیه

جابجایی در داخل حال، تبعید به انتقال به خارج از مرزهاي کشور و انتقال اجباري بهبااین. است
.Prosecutor v(دارد کشور داللت  Krstić 2001: para. 521 .(دیگر، تبعید با انتقال عبارتبه

جابجایی ر دیگر در ارتباط است، اما انتقال اجباري جمعیت بهاجباري فرد از کشوري به کشو
Prosecutor v. Krnojelac(کند ي دیگر همان کشور اشاره میاي به منطقهاجباري مردم از منطقه

2002: para. 474 .( در شرایط حاضر، آوارگی جمعی مردم روهینگیا در میان مرز برمه و
که با (عید و آوارگی آنان در ایالت آراکان شمالی ي جرم تبتواند در دستهبنگالدش می

در دسته ارتکاب ) شودي زمین و جابجایی یا اخراج اجباري تسریع میاقداماتی مانند مصادره

1. Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg)
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.انتقال اجباري قرار گیرد
نظر از نیت و باوجود تمایز اساسی در میان تبعید و انتقال اجباري، عناصر هر دو جرم، صرف

عبارت d)(1(7(ي ترین عنصر مادي این دو جرم طبق مادهمهم. باشندمیهقصد ارتکاب، مشاب
بدون دلیلی که طبق -2اجبار یا اقدامات قهرآمیز؛ سازي افراد با توسل بهآواره- 1: است از

همچنین . کنندطور قانونی در آن زندگی میاي که بهاز منطقه-3الملل مجاز باشد؛ حقوق بین
شرط نیت تبعید یا انتقال اجباري قربانی : معنوي را به این موارد اضافه کنیمتوانیم عنصر می

)Prosecutor v. Simić et al. 2003: para. 124 .(ي این معیارها عمدتاً در ماده)d)(2(7 تکرار
سازي معناي آوارهتبعید یا انتقال اجباري جمعیت به«:این ماده بیانگر آن است که. اندشده

طور قانونی اي است که بهزور یا سایر اقدامات قهرآمیز از منطقهراد مدنظر با توسل بهاجباري اف
الملل این عمل را کنند، بدون آنکه دلیلی آورده شود که طبق حقوق بیندر آن زندگی می

).Rome Statute of the International Criminal Court 1998: art 7(2)(d)(» مجاز نشان بدهد
تبعید و انتقال «: تصریح نموده است» سیمیچ«ي ي دادگاه یوگسالوي در پروندهعبهچنانچه ش

:Prosecutor v. Simić et al, 2003(» سازي قومی ارتباط نزدیکی دارنداجباري با مفهوم پاك

para. 130 .(ي براي درك این رابطه، شایسته است قسمتی از رأي دادگاه مزبور را در پرونده
ي دادگاه مجاب شده است که اخراج و جابجایی بدون شک، شعبه«: ر نماییمذک» بردناین«

شده است؛ در اینجا، صورت سیستماتیک انجامي خودمختار کریجینا بهاجباري هر دو در منطقه
سازي و این آوارهخانمان شدندها هزار مسلمان بوسنیایی و کروات بوسنیایی براي همیشه بیده

این مردم هیچ راهی . سازي قومی منطقه انجام شدبراي اطمینان از پاكجمعی اجباري و دسته
تحملی که کسانی که اخراج نشدند و فرار نکردند به شرایط زندگی غیرقابل. جز فرار نداشتند

ها تحمیل کرده بودند دچار شدند، شرایطی که باعث شد نتوانند به مقامات صرب بوسنی بر آن
هاي براي مسلمانان بوسنی و کروات. دنبال مجوز خروج بروندو بهزندگی در آنجا ادامه بدهند

شده بود؛ آنان مجبور اي وضعوآمد و همچنین شرایط زندگی پرمخاطرهبوسنی محدودیت رفت
ها را از مشاغلشان اخراج و آن. بودند وفاداري خود را به مقامات صرب بوسنی نشان بدهند

طور خاص روي مسلمانان شد که بهعملیات ارعابی انجام می. کردندي سالمتشان را قطع میبیمه
گاهی در لواي فرآیند اسکان » سازي قومیپاك«این فرآیند ...هاي بوسنی متمرکز بودو کروات

توان گفت لذا می). prosecutor v. Brdanin 2004: paras. 551-552(» شدمجدد مردم انجام می
بین «مصادیق تبعید و انتقال اجباري جمعیت است و سازي قومی در حقیقت نوع خاصی ازپاك
سازي قومی و این جنایت علیه بشریت رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا پاك
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هاي رقیب قومی در جریان شود که بین گروهسازي قومی صرفاً به مخاصماتی مربوط میپاك
: 1385عزیزي (» شودی مربوط نمیاست اما تبعید و انتقال اجباري جمعیت تنها به موارد قوم

223.(

سازي قومیو ارتباط آن با پاك» زدایینسل«جنایت - 3
نویس با کنندگان طرح پیشزدایی، تدویندر جریان کارهاي مقدماتی کنوانسیون منع نسل

سازي قومی در داخل اعمال قابل مجازات صورت ي پاكمنظور گنجاندن پدیدههایی که بهتالش
نویس کنوانسیون نسل زدایی مطابق یکی ازنظراتی که در طی تدوین پیش. الفت ورزیدندگرفت مخ
زدایی محسوب ي دیگر، نسلي یک جمعیت از یک منطقه به منطقهانتقال گسترده«: مطرح شد

اما اگر انتقال با اوضاع و احوالی همراه باشد که منجر به مرگ کلی یا جزئی جمعیت ؛ شودنمی
براي مثال اگر مردم از خانه هال خود متواري شده و مجبور به مهاجرت به مناطق (شود یافته انتقال

) دوردستی شوند که در آنجا در معرض قحطی، گرسنگی، گرما، سرما و بیماري قرار گیرند
زدایی در کمیته در طی تدوین کنوانسیون نسل). Schabas 2009: 228(» شودزدایی محسوب مینسل

سازي زدایی که تا حدود زیادي به مفهوم پاكاي را در تعریف نسلسوریه اصالحیهيششم، نماینده
اقدامات «: این اصالحیه عبارت بود از. قومی نزدیک بود پیشنهاد نمود که درنهایت پذیرفته نشد

منظور گریز از خطر بههایشانتحمیلی که باهدف مجبور نمودن اعضاي یک گروه به ترك خانه
).Schabas 2009: 228(» گیردبعدي صورت میهايبدرفتاري

1992زدایی دانست در قطعنامه دسامبر سازي قومی را معادل نسلمعتبرترین ادعایی که پاك
عنوان شکلی سازي قومی بهاین قطعنامه به سیاست انزجار برانگیز پاك. مجمع عمومی ظاهر شد

راجع به 1993جهانی کنفرانسهمچنین،). Schabas 2009: 224-225(نمود زدایی اشاره از نسل
عمل «: کرداي در مورد بوسنی و هرزگوین تصویب نمود که بیان میحقوق بشر قطعنامه

ها در جمهوري بوسنی ها علیه جمعیت مسلمانان و کرواتسازي قومی که از تجاوز صربپاك
زدایی محسوب سلآید و نقض کنوانسیون نزدایی بشمار میگرفته است نسلو هرزگوین نشأت

).UN Doc. A/CONF.157/24 (Part 1), 1993: 47–8(» شودمی
یوگسالويراجع به پرونده1992همچنین، طبق نظر کمیسیون کارشناسانی که در سال 

سازي قومی از طریق اقداماتی نظیر کشتار، آزار و پاك«: شده بودوسیله شوراي امنیت تعیینبه
اعدام غیرقانونی، تجاوز و آزار جنسی، محبوس کردن رانه واذیت، بازداشت و توقیف خودس

جمعیت غیرنظامی در یک منطقه خاص، انتقال اجباري، جابجایی و اخراج جمعیت غیرنظامی، 
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حمالت نظامی عمدي و یا تهدید به حمله به غیرنظامیان و مناطق غیرجنگی و نابودي اموال، 
Interim Report of the Commission of Experts Established Pursuant to(» یابدارتکاب می

Security Council Resolution 780 1992,1993: para. 55-56.(
زدایی اساساً یکی از انواع و اقسام جنایات علیه بشریت بوده و جنایت نسلتوان گفت کهمی

ایات علیه تفاوت اساسی آنجاست که در جن. داراي ماهیتی همگون با جنایت علیه بشریت است
گیرند اي گسترده یا سیستماتیک، هدف قرار میبشریت جمعیتی غیرنظامی در چارچوب حمله

زدایی الزم است که نیت خاص نابودي گروه تحت که براي ارتکاب جنایت نسلدرحالی
از به نقل 134-1386:135عزیزي (باشد وجود داشته ) صورت کلی یا جزئیبه(حمایت 

Kayishma and Ruzindada Case, para, 89 .(زدایی موجب شده تا جنایت نسلدلیل اصلی که
تحت عنوانی مجزا از جنایت علیه بشریت مطرح شود زدایی ودر کنوانسیون منع و مجازات نسل

توجه به این واقعیت است که هدف اصلی از تدوین کنوانسیون نسل زدایی حمایت از حق بقاي 
رسد غرض از اینکه همچنین به نظر می. ذهبی بوده استهاي نژادي، ملی، قومی و مگروه
تیبشرالملل کیفري، تحت عنوانی مجزا از سایر جنایات علیه سازي قومی در حقوق بینپاك

هاي قومی بوده است و لذا مطرح شده حمایت خاص از گروه) تبعید و انتقال اجباري(
.زدایی مشابهت داردجهت با نسلازاین

عنوان یکی سازي قومی بهسابق با اعالم پاكیوگسالويکیفري رواندا و درهرحال، محاکم 
و مردمان [هاي اقلیت زدایی، باالترین حمایت ممکن را از حق گروهاز مصادیق جنایت نسل

دادگاه ). 222: 1385عزیزي (اند آوردهبه ادامه زندگی در محل سکونت خود به عمل] بومی
سازي قومی سخن به میان ق در آراء و تصمیمات خود از پاكسابیوگسالويالمللی کیفري بین

» ریاد«یقاض، »کارادزیچ«ي ها در پروندهبراي مثال در تأیید اتهام صرب. آورده است
قصد تغییر ترکیب ملی یا زدایی دانست، چراکه بهسازي قومی مسلمانان را نوعی نسلپاك

یت مسلمانان، دیگر در آن ناحیه حضور گشت که جمعشد و باعث میمذهبی جمعیت انجام می
ي همچنین، دادگاه در پرونده). Prosecutor v. Karadzˇic´ et al, 2009, para.4(باشد نداشته 

زدایی مشابه سازي قومی و نسلي متضمن پاكاعالم نمود که معموالً اعمال مجرمانه» بردناین«
، ضمن تأیید »بردناین«ه دادگاه در قضیه شعب). Prosecutor v. Brdanin 2004: para. 977(است 

سازي قومی عنوان پاكزدایی و سیاستی که عموماً بههایی میان سیاست نسلاینکه مشابهت
سازي قومی طرحی بود که از طریق مراحل پاك«:شود وجود دارد، اضافه نمودشناخته می

دها، کشتار افراد خاص، این طرح با تهدی. شداجبار مردم به مهاجرت عملی میمختلف براي
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یعنی زمانی که -نابودي بناهاي خاص و سپس از طریق جدا نمودن جمعیت ساکن در آن منطقه
شد و مرحله بعدي از طریق کنترل و شروع می- ها نمودندها شروع به ترك این مکانصرب

وي به ها از روستاها و مناطق مختلف یوگسالنظامی بر شهرها و سپس بازگشت صربتسلط شبه
).Prosecutor v. Brdanin 2004: para. 982(» یافتآنجا ادامه می

توسط دیوان 2007زدایی در سال سازي قومی و نسلهمچنین، موضوع تفکیک بین پاك
تواند سازي قومی تنها زمانی میپاك«: دیوان گفت. شده استالمللی دادگستري مطرحبین

قرار گیرد که منطبق با یکی از بندهاي اعمال منع شده زداییداخل در مفاد کنوانسیون منع نسل
زدایی بایستی نابودي تمام یا بخشی از هدف از ارتکاب نسل...کنوانسیون باشد2تحت ماده 

یک گروه خاص باشد و اخراج یا انتقال اجباري اعضاي یک گروه، حتی اگر از طریق اجبار 
Bosnia and Herzegovina v. Serbia and(» ستانجام گیرد، ضرورتاً معادل نابودي آن گروه نی

Montenegro 2007: para. 190.(
ایجاد یک منطقه «یعناطمینانی از این اصطالح به دست آورد؛ ینظرات دیوان یک تعریف قابل

و »هاي مربوطه از آن منطقهي اجبار یا ارعاب به انتقال اشخاص گروهوسیلههمگون ازلحاظ نژادي به
زدایی متمایز سازي قومی را از نسلطورمعمول پاكاین تعریف به. »انتقال اجباري«مختصر طور یا به
سازي قومی ممکن است داراي یک هدف مشترك یعنی حذف گروه زدایی و پاكنسل. سازدمی

سازي قومی برخالف نسل زدایی موجودیت گروه حال پاكقربانی از منطقه مربوطه باشند، بااین
جا کردن یک جمعیت و هدف دیگري، نابود هدف یکی، جابه. کندا تحمل میدرجایی دیگر ر

توان گفت طبق رویه قضایی وجود، میبااین). Schabas 2009: 219, 232-233(کردن آن است 
سازي قومی همراه با قصد شود، لیکن اگر پاكزدایی تلقی نمیسازي قومی نسلالمللی، پاكبین

زدایی باشد کنوانسیون منع و مجازات نسل3و 2صاء شده در مواد خاص و مصداقی از موارد اح
).71: 1395روستائی (کرد توان آن را نسل زدایی محسوب می

میانمارتبعید و انتقال اجباري مسلمانان- 4
استقالل برمه در قرن بیستم هاي پیش از تاریخ سرکوب مسلمانان روهینگیا به سال

به شواهد ارتکاب جنایت تبعید یا انتقال اجباري، اولین مهاجرت توجهحال، بابااین. گرددبازمی
المللی را به خود جلب کرد مهاجرت جمعی از ي بینجمعی مردمان روهینگیا که توجه جامعه

در این جریان، . است1978ي بنگالدش در سال یافتهایالت آراکان شمالی به ایالت تازه استقالل
Irish Centre for(شدند ر روهینگیایی در مرز بنگالدش آواره بیش از دویست و بیست هزا
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Human Rights 2010: 91 .(ي مردمان روهینگیا به بنگالدش بین مه دومین مهاجرت گسترده
گیرانه، مصادره زمین، محدودیت بر آزادي کار اجباري سخت. روي داد1992و مارس 1991
شد بخش بزرگی از جمعیت جز فرار هیچ اعثبعنف گسترده و شکنجه،وآمد و تجاوزبهرفت
ورود پناهندگان انیجر1992از سال ).Human Rights Watch 1996: 12(اي نداشته باشد چاره

شود تا جایی که برآورد میهاي نظامی برمه ادامه داشته استسازمانبه بنگالدش تحت نظارت
بنگالدش ساکن شده » کاکس بازار«ي تقریباً دویست هزار روهینگیایی در منطقه2008تا سال 
Christian Solidarity(باشند  Worldwide 2008.(

ي حقوق بشر در میانمار و مجمع عمومی سازمان ملل چندین دهه است که گزارشگران ویژه
و ي شوم جابجایی اجباري در سراسر خاك برمه تأکید کردهطور هماهنگ بر بروز پدیدهبه

و اند وخامت اوضاع را دریابد و شرایط را براي بازگشت داوطلبانهنمار خواستهمکرراً از دولت میا
، گزارشگر ویژه شوراي 1»هیروپین«طبق گزارش . استقرار مجدد و کامل آوارگان فراهم کند

هستند، ساکنهاهاي قومی در آندر بسیاري از مناطقی که اقلیت«حقوق بشر سازمان ملل، 
با توجه به ). Pinheiro 2007: para. 60(» ها بوده استزئی از زندگی آنسازي اجباري جآواره

سابقه چندین دهه تبعیض و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا و الینحل ماندن این مسئله در کشور 
ور شدن آتش خشونت و شورش در اي امکان شعلهمیانمار، بدیهی بود که در هرلحظه به بهانه

اي علیه مسلمانان هاي گستردهخشونت2012لذا در ژوئن سال . ایالت راخین وجود داشت
بنا . موج سوم فرار آنان از محل سکونتشان در ایالت آراکان را موجب شدروهینگیا شروع شد که

هاي ماه ژوئن در شهرهاي مختلف ها و خشونتبان حقوق بشر، با آغاز شورشبر گزارش دیده
مسجد در آتش 17باب خانه، 4822تعداد . نفر زخمی شدند109نفر کشته و 77ایالت راخین، 

ها موجب آواره شدن صد هزار نفر شده این سازمان تخمین زده است که این خشونت. سوختند
جمعی صدها هزار نفر مسلمان وجود دارد و همچنین منجر به بازداشت دسته75ها که در میان آن

Human(است نفر از مسلمانان روهینگیا شده  Rights Watch 2013: 21.(
، هزاران نفر از پناهندگان روهینگیایی تالش 2012هاي ماه ژوئن سال در طی خشونت

دولت بنگالدش مرزهاي . و دریا به کشور بنگالدش بگریزند2»رودخانه ناف«نمودند از راه می
انوردي نداشتند هایی که قابلیت دریخود را مسدود نمود و پناهندگان را مجبور کرد تا با قایق

تایلند نیز نسبت به هزاران نفر از پناهندگان روهینگیایی اقدامات مشابهی . طرف دریا برگردندبه
1.Pinheiro
2. Naf River
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این کشور در برخی از موارد سیاست تهیه قایق براي مسلمانان روهینگیا را در پیش . انجام داد
ها را مجبور به یز آنطرف مالزي ادامه دهند، ولی گاهی نگرفت تا به مسیر دریایی خود بهمی

).Human Rights Watch 2013: 16(داد کرد و یا به تاجران انسان تحویل میبازگشت به دریا می
شود که آنان از با بررسی وضعیت زندگی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار مشخص می

بار به کارهاي مشقتاند، بدون دستمزد ترین حقوق انسانی و شهروندي در این کشور محرومابتدایی
توانند در ارتش به کار گرفته شوند و از حضور شوند، حق بازرگانی و تجارت ندارند، نمیوادار می
اند، مالیات بسیار هاي سیاسی و تأسیس نهادهاي اجتماعی، فرهنگی و حقوقی منع شدهدرصحنه

اي در اند و قوانین ظالمانهومهاي برمه محراز تحصیل در دانشگاهاند وسنگینی براي آنان وضع کرده
). 807: 1391گلی زواره (است خصوص ازدواج این افراد به جرم مسلمان بودن وضع گردیده 

تصمیم دولت میانمار در انتقال و ایجاد مناطق عاري از مسلمانان بخشی از جنایاتی است که بر 
غیرقانونی مهاجرانرامسلمانانکهدولتیمقاماتاظهارات.مسلمانان روا داشته شده است

بیرون ). 44: 1391نامه پنجره هفته(داردمسلمانان سازيپاكبرايدولتحمایتازنشاناند،خوانده
، به معناي خارج ساختن و راندن اشخاص به سرزمین کشور دیگر؛ و انتقال اجباري، )تبعید(راندن 

صورت این دو جنایت یا به. استناظر بر انتقال اجباري اشخاص به نقطه دیگري در همان کشور 
). 170: 1392فتح پور و قلندري (گردد صورت اقدامات غیرمستقیم محقق میاقدامات مستقیم و یا به

طور غیرمستقیم، منجر به تبعید و انتقال اجباري هاي اخیر، بهاي که در طی دههسه علت عمده
ار تابعیت، ایجاد محدودیت دررفت و شد و اند از انکطورکلی عبارتاند بهمسلمانان روهینگیا شده

ازآن، تطبیق دقیق وضعیت مسلمانان روهینگیا با گردند و پسکه در ادامه تشریح میمصادره زمین
.شرایط ارتکاب جنایات تبعید و انتقال اجباري مورد تحلیل قرار خواهد گرفت

تابعیتانکار-4-1
این . فرد از حق تابعیت برخوردار استهر1»شري جهانی حقوق باعالمیه«15ي موجب مادهبه

المللیهمچنین، در سایر اسناد بین. کندماده همزمان از حق عدم سلب تابعیت خودسرانه حمایت می
که موردپذیرش دولت برمه قرارگرفته است، ازجمله کنوانسیون حقوق کودك و کنوانسیون رفع 

اولینازمیانمارمسلمانانوجود،بااین. 2د داردي اشکال تبعیض علیه زنان مواد مشابهی وجوهمه

1.Universal Declaration of Human Rights
Convention on the Rights of the Child, 1989, art.Convention on the:کنید بهنگاه-.2

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, art. 9
یالمللنیمیثاق ب24و 12مواد : اند ازتابعیتی هستند عبارتها ملحق نشده است و مرتبط با نفی بیاسنادي که دولت برمه به آن
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راتابعیتقانوندولت،1982سالدر. اندداشتهمشکالتیتابعیتاخذازنظربرمهاستقاللروزهاي
دررا- مستندتابعیتواکتسابیتابعیتاصلی،تابعیت- تابعیتنوعسهقانوناینکهنمودتصویب

یانژاد135درداخلکهاستکسانیشاملتنهااصلیتابعیت. دشناسمیرسمیتبهمیانمارکشور
ایالتتصرفازقبلاجدادشانکههاییآنیاوهستندمیانماريشدهشناختهرسمیتبهقومیگروه

بهصورتیدرنیزاکتسابیتابعیت. اندبودهمیانمارکشورساکن1823سالدربریتانیاتوسطراخین
یکفردياینکهبراي. استنمودهتابعیتکسبتقاضاي1948قانونمطابقکهشودمیاعطاءافراد

میانماراستقاللازقبلاینکهاثباتبرايباشدقادربایدشود،محسوبمستندتابعیتدارايشهروند
. نمایدارائهمستندمداركودالیلاست،کردهسکونتوواردشدهکشوراینبه1948سالدر

تابعیتباشند،تابعیتنوعسهاینازیکهردارايهاآنوالدینازهرکدامکهيافرادهمچنین
).Myanmar Citizenship Law 1982(دارند رامیانمارکشور

توانندنمیلذاوندارندقرارشدهشناختهرسمیتبهملینژاد135درداخلروهینگیامسلمانان
تابعیتازمنديبهرهبرايتابعیتقانونکهايگیرانهسختشرط. باشنداصلیتابعیتداشتنمستحق

روهینگیامسلماناندرواقع،)مستندوقطعیدالیلآوردن(داندمیضروريمستندتابعیتواکتسابی
کهتوجیهی. شودمیانکارروهینگیامسلمانتابعیتدرنتیجهواستکردهمحرومتابعیتداشتنازرا

رسمیتبهملیونژاديگروهايشمولازروهینگیامسلمانانکردنءاستثنابرايمیانماردولت
کشورازبلکهنیستندمیانماربومیساکنانروهینگیامسلمانانکهاستاینکندمیارائهشدهشناخته
). Human Rights Watch 2013: 109-113(اندکردهمهاجرتکشوراینبهبنگالدشیعنیهمسایه
تابعیت مردمان روهینگیا مستقیماً به آوارگی اجباري آنان از ایالت آراکان حاضر، فقدان درحال

زند و نداشتن تابعیت یکی از عوامل مهمی است که به فرار شمالی و در داخل این ایالت دامن می
ي موارد نقض حقوق بشر مسلمانان توان گفت که همهدرواقع، می. شودآنان از کشور منجر می

ویژه در مورد ارتکاب دو جنایت علیه بشریت ي انکار تابعیت است و این موضوع بهروهینگیا، نتیجه
).Irish Centre for Human Rights 2010:98(دارد تبعید و انتقال اجباري مصداق 

محدودیت در آمدوشدجادیا-4-2
کند که الزامات قانونشوراي صلح و توسعه کشور برمه مسلمانان روهینگیا را ملزم می

) International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, arts. 12, 24(یاسیحقوق مدنی و س
کنوانسیون ؛) Convention on the Reduction of Statelessness, 1961(یتیتابعکنوانسیون کاهش بی؛

).Convention Relating to the Status of Stateless Persons, 1954(تیتابعمربوط به وضعیت افراد بی
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وآمد در داخل کشور براي رفت) شده استاصالح1940که در سال (را 1864بیگانگان سال 
اي هیچ بیگانه«: کنداي را مقرر میگیرانهاین قانون سیستم مجوز دهی سخت. برمه رعایت کنند

ي برمه که مواد این قانون در هاي اتحادیهحق ندارد بدون داشتن مجوز در هرکدام از بخش
ي مجوز، ملیت وي، ها عبور کند؛ در این مجوزها، نام دارندهافذ است تردد یا از آنها نآن

و هاي که براي رفت و شد کند یا محدودیتها رفتهاي که مجاز است در آنبخش یا بخش
Myanmar(» ي اعتبار مجوز ذکرشده استشد وي وجود دارد و در صورت لزوم، دوره

[Burma] Foreigners Act 1864:Sections 10 and 12.(
با توجه به انکار تابعیت مسلمانان روهینگیا و بیگانه محسوب شدن آنان در کشور میانمار، 

خواهند به هر بخشی ي نهایی این قانون این است که آن دسته از مردمان روهینگیا که مینتیجه
بنابراین، ؛ واست بدهنداز کشور بروند باید براي اخذ مجوز یا کسب اجازه به مرجع مربوطه درخ

ها این سیاست. کنندوآمد مردم روهینگیا اعمال میمراجع کنترل شدیدي را بر الگوهاي رفت
کنند با عبور از مرز برمه به که تالش میموجب تسریع جریان مهاجرت مسلمانان روهینگیا

از مردم روهینگیا ها هزار نفر ، ده1990ي که از دههطوريبه. بنگالدش بگریزند، گردیده است
International(اند توصیفش کنیم از برمه فرار کرده1»مهاجرت نامرئی«توانیم طی آنچه تنها می

Federation of Human Rights 2000: 19, 21.(

ي زمینمصادره-4-3
در سراسر برمه منجر نمونهسازي و ساخت روستاهاي ها و قوانینی که به افزایش نظامیسیاست

دولت سیاست ساخت . هاي مسلمانان روهینگیا را در پی داشته استوند مصادره زمینشمی
ي زمین و انتقال افراد و آغاز کرد که شامل مصادره1990را در سال 2»ي نمونههاروستا«اصطالح به

» روستاهاي نمونه«ساخت . به مناطق مرزي است) عمدتاً در مرکز برمه(ها از نواحی شهري خانواده
رسد نظر میحال، بهي نواحی مرزي دورافتاده شروع شد؛ بااینسازي و توسعهمنظور متنوعاً بهرسم

Irish Centre for(باشد هاي قومیهدف واقعی این سیاست، ایجاد پراکندگی عامدانه در میان اقلیت

Human Rights 2010: 93 .( 3»سازيايرمهب«در بعضی مناطق، از این سیاست با عناوین مختلفی مانند

سازي قومی کل جمعیت برمه ازنظر زبانی، مذهبی و آداب شود که هدف آن یکدستیاد می
Irish Centre for(است فرهنگی Human Rights 2010:100 .( نکته مهم اینکه زمینی که براي ساخت

1. invisible exodus
2. model villages
3. Burmanization
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گیرد، میشود و یا جهت زراعت در اختیار ساکنین روستاهاي نمونه قراراین روستاها استفاده می
International(گردد هاي مسلمانان تأمین میمعموالً از طریق مصادره زمین Federation of Human

Rights 2000: 21, 23 .(باعث شد 1994سازي ایالت آراکان شمالی از سال همچنین افزایش نظامی
وارگان آ. ي زمین براي ساخت و نگهداري ارتش ضروري جلوه کندافزایش چشمگیر مصادره

هاي خودشان را شوند در ساخت تأسیسات نظامی شرکت کنند یا زمینروهینگیایی غالباً مجبور می
).International Federation of Human Rights 2000: 23-24(کنند صرفاً به نفع ارتش کشت 

یا ي نهایی افزایش روستاهاي نمونه و ساخت پادگان، افزایش آوارگی مسلمانان روهینگنتیجه
دولت از این . اندشدههاي شمالی ایالت آراکان راندهمسلمانان روهینگیا بیشتر به سمت بخش. است

آراکان از مسلمانان روهینگیا و متمرکزسازي » سازيپاك«: هاي اجباري سه هدف داردجابجاسازي
نطقه از م» تصرف مجدد«ها در بخش شمالی ایالت آراکان؛ افزایش حضور ساکنان بودایی براي آن

هاي ترین بخشطریق روستاهاي نمونه؛ محدود کردن جمعیت روهینگیایی در خارج از شمالی
). International Federation of Human Rights 2000: 23-24(ینظامکشور از طریق افزایش حضور 

یالت هاي مزبور موجب شده است تا مسلمانان روهینگیا از سرزمین خود در اهمچنین، اعمال سیاست
گیرند که غالباً در شرایطی قرار میآنان.رخاین به کشورهاي همسایه ازجمله بنگالدش رانده شوند

هاي مربوط به هاي گذشته، تعداد گزارشبطوریکه در طول سال. ي جان آنان استتهدیدکننده
است یافته هاي حامل فراریان روهینگیا در مناطق دریایی نزدیک سواحل برمه افزایشغرق شدن قایق

)Zarni, Cowley 2014: 723-722 .( وضعیت مسلمانان روهینگیا بسیار شبیه به وضعیت مسلمانان
هزار 700میالدي، بیش از 1948فلسطین است، بطوریکه پس از تأسیس کشور اسرائیل در سال 

کردند ت هاي ارتکابی اسرائیل علیه آنان، از سرزمین مادریشان مهاجرفلسطینی بومی، براثر خشونت
).176: 1395روستائی (

میانمار با جنایت تبعید و انتقال اجباريتطبیق وضعیت مسلمانان- 5
به مطالبی که در خصوص وضعیت مسلمانان روهینگیا مطرح شد، بدیهی است که باتوجه 

و همچنین هاي نظامی برمه از اقداماتی نظیر اعمال زور فیزیکی و مستقیمارتش و سایر سازمان
اند تا تبعید و انتقال اجباري مسلمانان روهینگیا را در ایالت دید و فشار روانی استفاده کردهته

دنبال آن آمدند بههایی که در برمه بر سر کار میاز چندین دهه پیش، دولت. آراکان اجرا کنند
ایش فزهایی همچون ااند که آرایش قومی مسلمانان را با استفاده از اقدامات و سیاستبوده

هاي اجباري و ساخت روستاهاي نمونه تغییر ها و اخراجي زمین، جابجاییسازي، مصادرهنظامی
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اصرار بر انکار تابعیت مسلمانان روهینگیا نقض گسترده و فاحش حقوق بشر را تسریع . بدهند
اي نداشته باشند و کرده و باعث شده است صدها هزار شهروند جز فرار از کشور هیچ گزینه

نظر ي رم، بهباط با اساسنامهدر ارت. ران نفر دیگر در وضعیت سرکوب کامل قرار بگیرندهزا
رسد که شرایط کلی ارتکاب جنایات علیه بشریت تبعید و انتقال اجباري جمعیت علیه می

اند؛ روشن است تردید آماج حمالت بودهمردم غیرنظامی بی: مسلمانان میانمار وجود داشته باشد
ي گسترده و سیستماتیک به این ت جدا از یکدیگر نیستند، بلکه بخشی از حملهکه این حمال

طور قانونی مردم روهینگیا به: اند؛ عنصر فیزیکی تبعید و انتقال اجباري احرازشده استگروه قومی
شده است و آمیز انجامهاي قهرسازي آنان با روشکنند، آوارهدر ایالت آراکان شمالی زندگی می

الملل روشنی در حقوق بینو بهتثنائات مجازي که در مورد این قبیل اقدامات وجود داردبا اس
).Irish Centre for Human Rights 2010:106(ستینتوجیه تبیین شده است، قابل

الملل این اعمال را مجاز دالیلی که بر طبق حقوق بین«ي رم به اساسنامه) d)(2(7ي ي مادهاشاره
الملل براي تبعید از خاك کشور موارد کند که در حقوق بیناین موضوع اشاره میبه » کندمی

دادگاه یوگسالوي، با در نظر داشتن موارد قانونی جابجاسازي مردم، . قانونی و مجاز مقررشده است
Geneva(ي حمایت از غیرنظامیان درباره4کنوانسیون ژنو 49ي عموماً توجه خود را به ماده

Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949: art. 49,
para. 2 (ي و ماده)(هاي ژنو کنوانسیون2پروتکل الحاقی 17)1Protocol Additional to the

Geneva Conventions, 1949: art. 17(هاي ي غیرنظامیان را در طول دورهکه جابجایی یا تخلیه
داند، معطوف کرده هاي نظامی مجاز میبرخوردهاي مسلحانه براي امنیت غیرنظامیان یا ضرورت

پایان یافتن محضبه«شوند این دالیل مجاز مستلزم آن است که افرادي که از منطقه تخلیه می. است
:Prosecutor v. Brdanin 2004(» هایشان بازگردانده شوندي موضوع بحث به خانهجنگ در منطقه

para. 556 .(شوراي دولتی صلح و . هاي مسلحانه مصداق داردطبیعتاً، این استثنائات تنها در درگیري
سازي ایالت آراکان شمالی براي مهار توسعه کشور میانمار ممکن است ادعا نماید که نظامی

مدت ي طوالنیهاي مسلحانهضروري است، اما باید گفت که این منطقه به جنگ» شورش اسالمی«
هایی مانند سازمان همبستگی روهینگیا به دچار نبوده است و این احتمال وجود ندارد که سازمان

معناي آن است که هاي مسلحانه بهبنابراین، نبود درگیري؛ مدت دست بزنندهاي طوالنیشورش
الملل  توانیم در شمار استثنائات مجازي بدانیم که در حقوق بینسازي مردم روهینگیا را نمیآواره

Irish Centre for(ندارد مسلحانه در این شرایط موضوعیت مخاصماتحقوق . ذکرشده است

Human Rights 2010: 107.(
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الملل، روشن است که کشورها حق ندارند اتباع خود و به حقوق بینتوجهدرهرحال، با
جاي شگفتی نیست که مفاد این ممنوعیت تا حد . صورت خودسرانه تبعید کنندبیگانگان را به

و ناپذیر حق آزادي رفتها مصداق دارد و بخش جداییزیادي در مورد انتقال اجباري جمعیت
المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین12ي ماده. شودشد و انتخاب محل اقامت تلقی می

:داردتصریح می
نوناً در داخل خاك یک کشور است محق خواهد بود در داخل خاك هرکسی که قا-1

.و شد نماید و محل اقامتش را انتخاب کندآن کشور آزادانه رفت
.هرکسی اختیار خواهد داشت که هر کشوري و ازجمله کشور خود را ترك کند-2
هایی که قانون مقرر کرده الذکر هیچ محدودیتی ندارد، مگر محدودیتحقوق فوق-3
و براي حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سالمت عمومی یا اخالقیات یا حقوق آزادي فردي است

شده است هماهنگ رسمیت شناختهضرورت داشته و با سایر حقوقی که در میثاق کنونی به
).International Covenant on Civil and Political Rights 1966: art. 12(هستند 

هایی ي محدودیتتوانیم طوري تفسیر نماییم تا عمالً همهرا می12ي نحوه نگارش بند سوم ماده
سازي عامدانه است، توجیه شود و در بعضی شرایط خاص شامل آوارهو شد وضع میرا که بر رفت

سازمان ملل ) شوراي حقوق بشر فعلی(بشر ي حقوق ي کمیتهکنیم اما با توجه به حقوق موضوعه
ي باید منطبق بر نیازهاي کلی جامعه12ي در حقوق ناشی از مادهروشن است که هرگونه مداخله

متمرکز است، 12ي که بر مادهملل متحدي حقوق بشر سازمان منظور، کمیتهبدین. ساالر باشدمردم
ها نباید فقط در کند که محدودیتروشنی تصریح میبه12)3(ي ماده«: کند کهچنین مقرر می

د؛ باید حافظ این مقاصد نیز باشند؛ اقدامات محدودکننده باید منطبق بر خدمت مقاصد مجاز باشن
ي شان محقق شود؛ باید از همهاصول تناسب باشند؛ باید متناسب باشند تا حصول کارکرد حمایتی

آمیز باشند؛ و باید ي مطلوب کمک کنند کمتر مداخلهابزارهایی که ممکن است به تحقق نتیجه
). General Comment No.27, 1999: para. 7(» شند که قرار است حفظ شوندمتناسب با منافعی با

ي قانونی المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح کرده است که بیگانهمیثاق بین13ي همچنین، ماده
اي در ارتباط با کنندهاستثناي زمانی که دالیل قانعبه«تنها باید با رعایت قانون از کشور اخراج شود و 

کند، اجازه خواهد داشت دالیل خود را در یت ملی وجود دارد که به نحوي دیگر ایجاب میامن
International(» اش را بررسی کنندمخالفت با اخراج بیان کند و بخواهد نهادهاي ذیصالح پرونده

Covenant on Civil and Political Rights 1966: art. 13.(
پردازد که کشور در وق مدنی و سیاسی به شرایطی میالمللی حقمیثاق بین12)3(يماده



61 زدایی؟جنایت علیه بشریت یا نسلسازي قومی مسلمانان میانمار؛پاك

ي اتباع یا ترك کشور را محدود و شد آزادانهتواند حق رفتصورت وجود این شرایط می
این . کندحق بازگشت به کشور خود را شرط اجراي این حق اعالم می12)4(ي کند، اما ماده

. کلی ممنوع استجمعی مردم بهج دستهماده متضمن آن است که انتقال اجباري جمعیت یا اخرا
به ملیت در معناي » کشور خود«به 12)4(ي نظر کمیته حقوق بشر مؤید آن است که اشاره ماده

دلیل روابط کند که بهترین حالت به فردي اشاره میملیت در ساده«: مرسوم آن محدود نیست
کند ممکن نیست طرح میارتباط مخاصش با یک کشور معین یا ادعاهاي خاصی که دراین

ي کشوري مصداق دارد که با براي مثال، این وضعیت در مورد تبعه. صرفاً بیگانه تلقی شود
).General Comment No.27, 1999: para. 20(» الملل سلب ملیت شده استنقض حقوق بین

دیده لذا، این موضوع که مسلمانان روهینگیا همواره حقوق تابعیتشان در قوانین برمه نا
خود فرض را بر این بگذارد تواند خودبهمعناي آن نیست که دولت برمه میشده است بهگرفته

ي این انکار حقوق، ها، درنتیجهکه حضورشان در کشور غیرقانونی است و تصور کند که آن
شوراي . مند شونداست بهرهآمده12)1(ي و شدي که در مادهتوانند از حق آزادي رفتنمی
12ي کند، اما این نقض آشکار مادهی صلح و توسعه کشور برمه برخالف این ماده ادعا میدولت

مردمان روهینگیا، هرچند حضورشان در کشور قانونی است، به دلیل وجود سیستم : است
از کشور خارج شوند، » آزادانه«توانند و شد ندارند؛ نمیي مجوز تردد، آزادي رفتپیچیده
هایی که بر آزادي شوند؛ و درنهایت، محدودیتخروج از کشور وادار میاجبار بهبلکه به

Irish Centre(ستینسازگار 12)3(ي شود خودسرانه است و ابداً با مادهوآمدشان وضع میرفت

for Human Rights 2010: 109.(
ادي همان اندازه در مورد آزتبیین شده است به12)3(ي هاي مجازي که در مادهمحدودیت

سازي داخلی افراد رفت و شد در داخل خاك کشور هم مصداق دارد و باید جلوگیري از آواره
به درك بهتر تعهدات حداقلی کشورها 1»اصول راهنماي جابجاسازي داخلی«. تلقی شود

روشنی تبیین شده از سند مزبور، معیارهاي حقوقی حاکم به6در اصل . کندکمک میبارهدراین
بند یک این اصل). Guiding Principles on Internal Displacement 1998: principle 6(است 

هر انسان محق خواهد -1«: هاي اصلی حفاظت از حقوق افراد اختصاص داردبه تبیین شاخصه
اش از حمایت برخوردار یا از اقامتگاه عاديبود که در مقابل جابجاسازي خودسرانه از خانه

» اقامتگاه عادي«ن حق به ملیت یا حضور قانونی وابسته نیست، بلکه صرفاً به بنابراین، ای؛ »شود
تواند نقض بند مزبور وابسته است و لذا اقدام به تبعید و انتقال اجباري مسلمانان روهینگیا می

1. Guiding Principles on Internal Displacement
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.تلقی شود
زمانی که این خصوصیات . ي ممنوعیت ذکرشده استاي از خصوصیات حیطه، پاره2در بند 

دهیم که شوراي دولتی صلح و توسعه کشور برمه در ایالت آراکان هایی تطبیق میسترا با سیا
اي کنندهکند، به نتایج نگراندنبال می) هاي قومیو در سایر مناطق سکونت اقلیت(شمالی 

زمانی که مبتنی بر -الف: سازي خودسرانه ممنوع استدر موارد زیر آواره-2«: رسیممی
هاي مشابهی باشد که تغییر ترکیب قومی، یا روش» سازي قومیپاك«، هاي آپارتایدسیاست

هدف . »شوندگیرند یا به چنین تغییري منجر میمذهبی نژادي جمعیت تحت تأثیر را هدف می
اصلی شوراي دولتی صلح و توسعه کشور و سایر نهادهاي نظامی کشور میانمار در اجراي 

و تغییر مکان یا نمونهها، ساخت روستاهاي ادره زمینآمیز، ازجمله رژیم مصهاي تبعیضسیاست
لذا، بعید است . اخراج اجباري، تأثیرگذاري بر آرایش قومی، مذهبی و نژادي مناطق خاص است

.ي دیگري برسیمسازي قومی به نتیجهکه جز ارتکاب تبعیض و پاك
د دارد، مگر اینکه براي هاي مسلحانه وجوهایی که درگیريدر موقعیت- ب«: استثناء بعدي اینکه

با توجه به . »تأمین امنیت غیرنظامیان ضرورت داشته باشد یا دالیل نظامی ضرورت آن را ایجاب کند
هاي مسلحانه صورت نگرفته است لذا این بند نیز جهت توجیه آواره اینکه در ایالت آراکان درگیري

هاي در مورد پروژه- ج«ادامه آمده است، همچنین در . سازي مسلمانان روهینگیا قابلیت استناد ندارد
توجیه آور و مهم عمومی قابلکه با منافع عمومی و با تمسک به منافع الزاموساز گستردهساخت
هاي و زیرساختنمونهها، روستاهاي رسد که ساخت پادگاناما باید گفت، بعید به نظر می؛ »نیست

.میان در شمار منافع عمومی قرار بگیردي غیرنظاشدههاي مصادرهپشتیبان بر روي زمین
در مورد وقوع بالیاي طبیعی، مگر اینکه ایمنی و سالمت افراد - د«: داردمقرر می» د«بند 

اما ؛ »شودزمانی که براي مجازات جمعی استفاده می-ه«؛ »ي منطقه باشدربط مستلزم تخلیهذي
صلح و توسعه، ازجمله اجراي یک از اقدامات شوراي دولتی باید گفت، جهت توجیه هیچ

که منجر و سلب تابعیتنمونهها، ساخت روستاهاي ، رژیم مصادره زمین»چهار برش«سیاست 
توان درنهایت می.توان به دو بند اخیر استناد کردبه آواره شدن مسلمانان گردیده است، نمی

الملل ق حقوق بیني مردم روهینگیا طبسازي عامدانهنتیجه گرفت هیچ توجیهی براي آواره
ي جهانی حقوق المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعالمیهوجود ندارد و این کار برخالف میثاق بین

درهرحال، . است» اصول راهنماي جابجاسازي داخلی«بشر و معیارهاي حداقلی مندرج در 
جنایت علیه توانیم با قاطعیت بگوییم که با توجه به شواهد موجود، مسلمانان روهینگیا با دو می

طور بالقوه نشانگر قصد رژیم ها بهبشریت تبعید و انتقال اجباري، مواجه هستند و این سیاست
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.سازي قومی ایالت آراکان شمالی استسازي یا یکدستبرمه براي پاك

تطبیق وضعیت مسلمانان میانمار با جنایت نسل زدایی- 6
در این «:کندگونه تعریف میزدایی را اینزدایی، نسلکنوانسیون منع و مجازات نسل2ماده 

یا بخشی از یک با قصد نابودي تمامشود که زدایی به هر یک از اعمال زیر گفته میکنوانسیون نسل
واردکردن - 2کشتن اعضاي گروه - 1: یابدمیقرار ارتکابازاینیا مذهبی، نژادي، قومیملیگروه

یک گروهعمديدادنقرار- 3اعضاي یک گروهو یا روحیسمیجسالمتبهشدید نسبتآسیب
- 4به نابودي فیزیکی تمام یا بخشی از گروه شود منتهیکهنامناسبیزندگانیوضعیاتدر معرض

اجباريانتقال- 5.گیرداز تولیدمثل در میان گروه صورت میقصد جلوگیريبهاجراي اقداماتی که
Convention on the Prevention and Punishment of the(» دیگرگروهبهروهکودکان یک گ

Crime of Genocide 1948, art. 2(.1

کنوانسیون 2ي ي احصاء شده در بندهاي ذیل مادهگانهزدایی هر یک از اقدامات پنجنسل
دي هر یک از اعمال اگر فر. یابدي مزبور ارتکاب میشده در ابتداي مادهاست که با قصد معین

هاي موردحمایت کنوانسیون را نداشته باشد، عمل گانه را انجام دهد ولی قصد نابودي گروهپنج
زدایی لزوم داشتن سوءنیت مرتکب در جنایت نسل). Schabas 2009: 241(او نسل زدایی نیست

ن سوءنیت خاص بدین معنی که اگر ای. وجه افتراق این نوع جنایت با جنایات علیه بشریت است
عنوان نسل زدایی بلکه مثالً تحت اثبات نشود، عمل ارتکابی بازهم قابل مجازات است اما نه به

در مورد جرم نسل زدایی نیز باید ). Schabas 2009: 256-7(عنوان یکی از جرایم علیه بشریت
ت هاي ارتکاب یافته، حمالگفت که وقایع و اوضاع و احوالی نظیر حجم وسیع خشونت

یافته به قربانیان به علت عضویتشان در یک گروه خاص و تکرار اعمال تخریبی و سازمان
.تواند براي اثبات سوءنیت خاص مرتکب کافی باشدتبعیضی می

نسل«هاي حقوقی، تمایل شدیدي به حذف مرز بین دو مفهوم در رویه قضایی و نوشته
که قصد سازي قومی درصورتید که پاكشوسازي قومی وجود دارد و ادعا میو پاك2»زدایی

ماده (ق ی یوگسالوي سابالمللنیب، اساسنامه دادگاه کیفري )2ماده (ی رواندا المللنیبهمچنین، اساسنامه دادگاه کیفري -.1
.اندگرفتهزدایی الهام کنوانسیون منع نسل2زدایی، از ماده در تعریف نسل) 4ماده (ی کیفري المللنیباساسنامه دیوان و) 4
زدایی را از ترکیب واژه یونانی ، لمکین در کتاب حاکمیت دول محور در اروپاي اشغالی، اصطالح نسل1944در سال -.2

genos)قوم یا قبیله (اژه التینی و وcide)نسل زدایی«:او تعریف ذیل از نسل زدایی را پیشنهاد نمود. ایجاد کرد) کشتن
ي نابودسازي ملی و در جهت هاگروهي اساسی هاانیبننابودي باهدفطراحی هماهنگ اقدامات مختلف عبارت است از 

).Lemkin 1944: 79(» خود گروه
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کنوانسیون منع و «2تواند شامل برخی از اعمال ممنوعه در ماده زدایی داشته باشد مینسل
الملل عرفی تعریف هاي اخیر، حقوق بینرغم پیشرفتگردد، لیکن علی»زداییمجازات نسل

زیکی و بیولوژیکی تمام یا کند که درصدد نابودي فیزدایی را محدود به آن اقداماتی مینسل
شوند زدایی محسوب نمیخود نسلخوديسازي قومی، بهبخشی از یک گروه است و لذا پاك

زدایی و دلیلی براي اثبات سوءنیت خاص اي براي ارتکاب نسلتوانند مقدمهاما درهرحال می
یی در آینده زداي وقوع نسلسازي قومی هشداردهندهدرواقع پاك. زدایی باشدمرتکبین نسل

).Schabas 2009: 219(است سازي قومی ي پاكزدایی آخرین مرحلهدرواقع، نسل. است
اند و در شدهدهد که مسلمانان روهینگیا به ایالت رخاین شمالی راندهتاریخ معاصر نشان می

شده که متفاوت از سایر نقاط ایالت رخاینها اعمالاي بر آنهاي محدودکنندهمشیآنجا خط
ي آنان، از طریق هاي روزمرهشدت محدود است و فعالیتدر این مناطق، رفت و شد به. بوده است

ي هایی که در نواحی جغرافیایی خاص در مورد مردم سلب تابعیت شدهاجراي دستورالعمل
ها مشیها و خطاین دستورالعمل. شودروهینگیا نافذ است، توسط انبوه نیروهاي امنیتی کنترل می

). Zarni, Cowley 2014: 726(اند تقیماً پیشگیري از زادوولد مردم روهینگیا را هدف گرفتهمس
- کنترل شدید جمعیت و وضع محدودیت بر ازدواج و زادوولد با جزئیات چهارمین عمل نسل

، »شده استتحمیل شرایطی که براي پیشگیري از زادوولد در گروه ترتیب داده«زدایی، یعنی 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide(دارد مطابقت 

1948: art. 2 .(هزار روهینگیایی 140، تقریباً 2012هاي سال عالوه بر این، از زمان خشونت) که یا
ي حفظ آنان در اند یا اجباراً توسط نیروهاي امنیتی به بهانهمستقیماً با اعمال خشونت آواره شده

در 1»هاي داخل کشورخانمانبی«اي که براي هاي بستهدر کمپ) اندبل خشونت جابجا شدهمقا
شود که در هایی بر آنان اعمال میاند و محدودیتشده است مجبور به سکونت شدهنظر گرفته

).Zarni, Cowley 2014: 704(شود مورد سایر مردم ایالت رخاین اعمال نمی
و هاي مردمیمقامات دولتی، تودهاي متشکل ازجموعه، م2012هاي سال طی خشونت

عام بر ضد مردم روهینگیا، در کشتار و نابودي فیزیکی هاي محلی، از طریق تأیید عملی قتلجمعیت
شواهدي زیادي که از . ردندمشارکت ک) و سایر مسلمانان و اموال و جوامعشان(مردم روهینگیا 

، 2012هاي سال ت نشانگر آن است که در طول خشونتآمده اسدستهاي حقوق بشر بهسازمان
حکومت و نیروهاي امنیتی آن در نابودي فیزیکی مردم روهینگیا و اموال و جوامعشان نقش محوري 

گذشته از اینکه دولت در نابودسازي مردم روهینگیا شریک جرم است، نقش نیروهاي . اندداشته

1.Internally Displaced Persons(IDP)



65 زدایی؟جنایت علیه بشریت یا نسلسازي قومی مسلمانان میانمار؛پاك

تبعیض و تجاوز علیه مردم روهینگیا، نشانگر آن است که سازيها، در کنار نهادینهامنیتی در خشونت
دهی ریزي، سازمانقصد اخراج مردم روهینگیا و نابودي آنان برنامهو حمالت بههاکشتارها، خشونت
ها مشارکت داشته و هم این واقعیت که نیروهاي امنیتی دولت هم در خشونت. و اجراشده است

ر آن است که دولت عمداً شرایطی را براي زندگی مردم روهینگیا اند نشانگمشوق این موارد بوده
).Zarni, Cowley 2014: 713(شود فراهم آورده است که به نابودي آنان منجر 

افزایش شواهدي که پیرامون کشتار و خشونت علیه مردم روهینگیا در ایالت رخاین وجود 
ج آنان از میانمار و تصویب قوانین و دارد نشانگر آن است که انتقال اجباري مسلمانان، اخرا

هاي مختص مردم روهینگیا به تسهیل نابودسازي و خشونت بر ضد مردم روهینگیادستورالعمل
کند لذا قصد دولت تنها بیرون راندن مردم شود، کمک میکه با پشتیبانی دولت انجام می

کشتن اعضاي گروه، وارد روهینگیا از خاك ایالت رخاین نیست بلکه به دنبال آن است که با 
ي شرایطی که به نابودي فیزیکی و تحمیل عامدانههاي جسمی یا روانی جديآوردن آسیب

).Zarni, Cowley 2014: 724-725(بردارد گروه منجر شود آنان را از میان 
کنوانسیون مجازات 2صراحت در ماده توان گفت که از پنج عمل نسل زدایی که بهدرواقع، می

کشتار عمدي، آسیب - تبیین شده است، چهار عمل اول1948گیري از جنایت نسل زدایی و پیش
اي که به نابودي فیزیکی گونههاي قربانی، تحمیل شرایط دشوار زندگی بهزدن به جسم و روح گروه

توسط حاکمان برمه در حین - یا بخشی از گروه منجر شود، پیشگیري از زادوولد گروههمه
هاي محدودیتدولت). 129: 1392زرنی، (است مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته سازي قومی پاك

مردم روهینگیا تنها گروه . ي مردم روهینگیا وضع کرده استاي را بر زندگی روزمرهرحمانهبی
با . عام مواجه هستندهاي همیشگی قتلهاي جمعی مستبدانه و موجاند که با بازداشتقومی برمه

یکی از «زندگی نامناسب مسلمانان روهینگیا است که سازمان ملل مردم روهینگیا را مشاهده وضعیت
در خصوص وضعیت ). The Guardian, 24 January 2014(داند می» ترین مردم جهانزجرکشیده

سازي آنان از ایالت راخین است بلکه با تنها پاكتوان گفت که قصد دولت نهمسلمانان روهینگیا می
. آمیز، نابودسازي آنان را نیز هدف قرار داده استهاي تبعیضسازي انواع سیاستیادهتوجه به پ

هاي مسلمانان مشخصه. سازي قومی درنهایت منجر به نسل زدایی گردیده استدرواقع پاك
هاي ساکن کشور میانمار ها ازنظر زبان و مذهب با سایر گروهدهد که آنروهینگیا و تاریخ نشان می

زدایی محسوب رند و درواقع یک گروه ملی، قومی، نژادي و مذهبی تحت کنوانسیون نسلتمایز دا
International Human Rights Clinic(شوندمی همچنین، با توجه به اینکه اقداماتی ). 42-44 :2015

سازي مسلمانان روهینگیا از محل سکونت خود اوالً باهدف نابودسازي مسلمانان که در جهت پاك
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هاي جسمی یا روانی جدي، ایجاد یافته است و ثانیاً با کشتن اعضاي گروه، وارد آوردن آسیبمانجا
ي شرایطی که به نابودي فیزیکی گروه منجر شود همراه محدودیت در زادوولد و تحمیل عامدانه

یی درواقع، نسل زدا. رسدتوان گفت وقوع نسل زدایی علیه آنان محرز به نظر میبوده است، لذا می
). 172: 1392فتح پور، قلندري، (است ترین جنایتی است که در میانمار در حال وقوع جدي

پوشانی دو سابق در همیوگسالويالمللی کیفري رواندا و هاي بیناز طرف دیگر دادگاه
زدایی محکوم دهند متهم را به ارتکاب نسلزدایی ترجیح میجرم جنایات علیه بشریت و نسل

سازي قومی علیه مسلمانان میانمار با رویه قضایی نیز زدایی نامیدن اقدامات پاكسلنماید لذا ن
رسد رویه قضایی بر اساس اصل کلی در حقوق کیفري عمل کرده به نظر می. منطبق خواهد بود

است که بر اساس آن هرگاه فعل واحد داراي عناوین مجرمانه متعددي باشد متهم به مجازاتی 
المللی قرار زدایی در رأس جرایم شدید بیناشد است چه آنکه جنایت نسلشود کهمحکوم می

» کایشما و روزیندانا«و » کامباندا«المللی کیفري رواندا در قضیه این واقعیت را دادگاه بین. دارد
گیري است و این واقعیت را به هنگام تصمیم1زدایی جرم الجرائمنسل«: صراحت اعالم نمودبه

Kambandaبه نقل از 1386:135عزیزي (» بایست در نظر گرفتزات مجرم میدر مورد مجا

Case, para.16; Kayishma and Ruzindada Case, para, 9.(
زدایی المللی از نسلي بین، جامعه2»هاي اسالمیسازمان همکاري«استثناي درهرحال، به

شده است خودداري کردهتحمیلبر مردم روهینگیا اخیرهاينامیدن ظلم و ستمی که در دهه
هاي بزرگ رسد که قدرتبه نظر نمی). Organization of Islamic Cooperation 2012(است 

ي غربی تمایلی ها مسلمان روهینگیایی در برمهي میلیوناندازهجهان براي پایان دادن به رنج بی
هاي مشیمی روهینگیا با خطهاست که گروه قوسال). Zarni, Cowley 2014: 745(باشند داشته 
هایی ها و روشمشیوپنجه نرم کرده است؛ خطآمیز و هدفمند حکومت میانمار دستتبعیض

ناپذیر که اند، چنان تحملشدهناپذیر زندگی بر این مردم طراحیکه براي تحمیل شرایط تحمل
مسیر دریاهاي آزاد بگریزند خطر بیندازند و از هاند جان خود را بهزاران نفر از آنان ترجیح داده

هاي وحشتناك واقع در خاك میانمار یا با خطرات ناشناخته مواجه شوند تا اینکه در اردوگاه
: کندالمللی مطرح میي بینبان حقوق بشر بهترین توضیح را براي انفعال جامعهدیده. بمانند

کس اند، هیچدورافتادهي در غرب هواداري ندارند و اهل یک منطقه) مردم روهینگیا(چون «
دهد، هرچند جهان ي آنان آمادگی نشان نمیبراي کمک به پایان دادن چند دهه شکنجه

1.Crime of Crimes
2. Organization of Islamic Cooperation (OIC)
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).Human Rights Watch 2009(» خوبی از گرفتاري آنان آگاه استبه
زدایی، مردم روهینگیا از و به اتکاي کنوانسیون نسلباوجوداین، بر مبناي شواهد موجود

گذاري جنایت علیه بشریت براي نشان دادن نام. اندزدایی تدریجی شدهنسلقربانی1978سال 
چارچوب . اینکه قصد نابودسازي محور تجاوز به حقوق مردم روهینگیا بوده است کافی نیست

هاي میانمار هم قابل اطالق است، اما ها تجاوز به حقوق سایر اقلیتجنایت علیه بشریت به سال
فرد است، تبعید و انتقال اجباري علیه مردم روهینگیا از یک نظر منحصربهارتکاب اقداماتی نظیر

طور نیست که فقط شامل شده است و اینروهینگیا انجامقصد نابودسازي مسلمانانچراکه به
شواهد موجود حتی . شوندقصد آسیب زدن انجام میحمالت سیستماتیکی باشد که به

ویلیام «. زدایی علیه مسلمانان میانمار متقاعد کرده استنویسندگان را به اثبات ارتکاب نسل
اي در مورد روهینگیا، با منطقه«:زدایی، عنوان کرده است کهي نسل، محقق حوزه1»شبث

بینیم که براي وقتی می. استفاده استزدایی در مورد آن قابلسروکار داریم که اصطالح نسل
شود، حق زندگی در محل ر میردم انکاشود، هویت مجلوگیري از زادوولد اقدام می

دهد استفاده از اي است که نشان میها همه عالئم هشداردهندهشود، اینشان انکار میزندگی
گر است و براي جهان نظاره«متأسفانه، ).Al Jazeera 2012(» ي نسل زدایی نامناسب نیستکلمه

سیار شبیه به آن چیزي که در مورد ب. کندپایان دادن به رنج مردم روهینگیا هیچ کاري نمی
و کندکند، نظاره میمیهمچنان نظاره. کامبوج و روآندا روي داد، جهان شاهد ماجراست

).Zarni, Cowley 2014: 751(» ...کندنظاره می

گیرينتیجه
سازي هاي مختلف مسلمانان روهینگیا مکرراً آوارهدر این پژوهش نشان دادیم که نسل

جمعی از ایالت آراکان شمالی در سال اند و مهاجرت دستهیافته را تحمل کردهسازماناجباري و 
، 2012هاي ژوئن سال ها در پی خشونتو فرار آن1992، مهاجرت مجدد در سال 1978

، مسلمانان 1982با تصویب قانون تابعیت سال . ترین موارد این رویداد بوده استمتأثرکننده
انکار کلی تابعیت ابزاري بوده است که با استفاده از آن شرایط . شدندروهینگیا بدون تابعیت

تحملی ایجادشده است تا شمار زیادي از غیرنظامیان روهینگیایی جز فرار از قهرآمیز غیرقابل
گذشته از ایجاد شرایط قهرآمیز، نیروهاي نظامی . ي دیگري نداشته باشندهایشان چارهخانه

فیزیکی واقعی هم براي انتقال جمعیت روهینگیا و تغییر مکان اجباري دولت میانمار از نیروي 
1. William Schabas
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سازي زمین همچنین، قانون ملی. هاي منطقه آراکان استفاده کرده استترین بخشآن در شمالی
از هاي مسلمانان روهینگیا و استفادهي زمیني خودسرانهاي بوده است براي مصادرهبهانه1953

صد نظامی و یا ساخت روستاهاي نمونه که باهدف تغییر فیزیکی آرایش ها براي مقااین زمین
.شودقومی ایالت آراکان شمالی انجام می

و از ) تبعید و انتقال اجباري(طرف با جنایات علیه بشریت سازي قومی ازیکمفهوم پاك
وع توان گفت هزاران مسلمانی که با وقدرهرحال، می. زدایی مرتبط استطرف دیگر با نسل

اند و اکنون خود را در وضعیت خشونت علیه آنان از ایالت آراکان شمالی فرار کرده
در کشور بنگالدش زندگی کنند، نشدهعنوان پناهندگان ثبتبینند که باید بهاي میپرمخاطره

هایشان اجبار زمینهمین ترتیب، هزاران نفري که بهبه. قربانیان جنایت علیه بشریت تبعید هستند
که در قانون برمه جایگاهی » بیگانگانی«صادره شده است، اما همچنان در منطقه حضور دارند، م

جمعی و خودسرانه انکار شده صورت دستهها بههستند که تابعیت آنندارند نیستند، بلکه افرادي
الل کنیم توانیم قاطعانه استدطور که پیشتر گفته شد، میهمان. انداست و قربانیان انتقال اجباري

صورت گسترده و سیستماتیک که جنایت علیه بشریت تبعید و انتقال اجباري مسلمانان میانمار به
صورت گرفته است و منجر به تغییر آرایش قومی ایالت آراکان در کشور میانمار شده است و 

.سازي قومی استاین وضعیت در حقیقت پاك
زدایی داشته باشد که قصد نسلصورتیسازي قومی درالمللی پاكطبق رویه قضایی بین

اگر انتقال اجباري جمعیت با . کنوانسیون شود2تواند شامل برخی از اعمال ممنوعه در ماده می
یافته شود و از اوضاع و احوالی همراه باشد که منجر به مرگ کلی یا جزئی جمعیت انتقال

در . یی محسوب خواهد شدزدااثبات باشد نسلشواهد موجود قصد نابودسازي گروه قابل
سازي قومی آنان توان گفت که قصد دولت از پاكخصوص وضعیت مسلمانان روهینگیا می

هاي سازي انواع سیاستتنها تبعید و انتقال اجباري از ایالت راخین است، بلکه با توجه به پیادهنه
یت علیه بشریت براي گذاري جنانام. آمیز، نابودسازي آنان را نیز هدف قرار داده استتبعیض

. نشان دادن اینکه قصد نابودسازي محور تجاوز به حقوق مردم روهینگیا بوده است کافی نیست
زدایی نامیدن زدایی نسبت به جنایات علیه بشریت، نسلشدت جرم نسلهمچنین، با عنایت به

.سازي قومی ارجحیت داردپاك
ایی نامیدن ظلم و ستمی که در طول زدالمللی از نسلي بینحقیقت آن است که جامعه

این امر موجب ادامه شده است خودداري نموده وهاي اخیر بر مردم روهینگیا تحمیلدهه
درهرحال، الزم است . بار دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا گردیده استاقدامات خشونت
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هر انی را به عهده دارد،عنوان سازمانی که رهبري حمایت از صلح جهتا سازمان ملل متحد، به
چه زودتر نقش محوري خود را در قبال حمایت از مسلمانان روهینگیا ایفا کند و با همراهی 

المللی جهت جلوگیري از ارتکاب نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار و مجازات جامعه بین
.الملل کیفري اقدام نمایدعاملین آن طبق سازوکار حقوق بین
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