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 المللنابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین

 های اشغالیبا تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمین

 

*1سرشتمیثم حق  2پورعلیرضا آرش، 
 

 چکیده
اسی  هی     زداییی اسی ا اییر دا ییا ی    از ابعیاد نلی   ( فرهنگیی  ژنوسید  ) فرهنگی نابودسازی

ملی  هنوانلیدوم عنی  ج عایازاب     ا مللیی از   چیااچو  ععاهی اب بیدر    زدایی فرهنگی دانل 
ا مللیی  هیای بیدر  دادگیاه . براسیی راا ج اجیی    انگاای نش ه اسی  زداییا قراا نگرفت  ج  رمنل 

زداییی  هن  هی  نلی   هدفری از  مل  پرجن ۀ رهایلوا هرستدچ ج ا مه ی ایر اعر اا عشخص عی
نظوا یمایی  از یقیو    عزدایی فرهنگی ب انگاای نل عقد  ب  بع   لمانی ندل  ج  زجم  رم

 ا ملی  بیدر  یقو  عنظر بشر بندادیر ضرجای اس . تحقدق یاضر دا پاسخ ب  ایر پرسش ه  از
 ا مللیی بیدر   رعیی  تیوام رم اا عیی  رییا  ج چدلی   فرهنگی نابودسازی یقوقی عاهد  هدفریا
 دا اسیراید   اژیی   عملكیرد  های اشیاا ی ج ا مللی ج جضعد  سرزعدراجی  قضایی بدر شناخ ؟

  . تخریب ج نابودسازی ابعاد گوناگوم فرهنگی فللطدر اا عواد ع اق  قراا داده اس 

 

 کلیدواژگان
   فرهنگی. نابودسازی زداییااشاا یا نل  هایسرزعدر ا مل ابدر اسراید ا یقو 
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 مقدمه
 ینیابود  فدتوصی  یاس  ه  برا یات( اصطالییفرهنگ  دژنوس) یفرهنگ ییزداج نل  ینابودساز

ج  یا قیوع ی تدی ا عقیا عیذه  یا نظیاع یاسدس  یدال ب  عل  ای گرجه کی یفرهنگ راثدع یعم 
گف  ه  اگیر   توامیع یفرهنگ ییزدانل  دانلترِ  رم  د. دا خصوص اهماجدیهاا عب  ینژاد

ا گیرجه  یاعضیا  یكی یزدف یا نابودشود یتلق ییزدانل گرجها  کی یی ز ای یهردم هل نابود  ِدن
ج عایازاب  یرم    عنی   عه ناعی   2 عیادۀ  اجل بنی  اس  )سی     دن ریا یی راا یهاوهداز ش یكی

 ج اعیاهر  ازبیام  یعمی   ینابودسیاز عاننی    ییهاااه ازندز فرهنگ رم گرجه  ی( ج نابودیهشنل 
 ج یعیذه   مدیا اجیان  یی اذ ج رزاا اسیوما  ج ردا  بی   عمی   دا  یعح جد اادیا ایعذه  یاداش

 هی   هلیتن   اییكی یزدرفدغ یهیا وهدشی  ا ملی ا ردبی  یقو ِ  ِییما عواد گرجهِ کی اجشنفكرام
 هی   هیایی ؛ گیرجه دهنی  یعی  اناام  داقل یهاگرجه یاعضا از یافراد  دعل عوااد ریا دا عرتك ام
 اهگذاِ از ییزدانل   اس دس اداع  دا . دا جاق  عرتك ام چندر اعما یاداان  با فع  یتیعو ود
 ریی ا یینهیا  ینیابود  دن یال ب  اومدهنوانل  ییما تح  یاهگرجه ب  عتعلق افرادِ یِكیزدف یذفِ
 ریی دا ا اسی .  یفرهنگی  یهمام نابودسیاز  ری( ج ا222 :1831 ستااا ی جزیعز) ن هلتها گرجه

بیا  تا چ  ی   یفرهنگ ینابودسازۀ دهن  دااهام تشك ه  ها پاسخ داده شودپرسش ریاعقا   ب  
دا خصیوص عحیو ج     داسیرای  یاعمیال ااتكیاب   ایی انط یا  دااد؟ ج ر   دی قابل  دعناصر  رم ژنوس

 دااد؟ اا یفرهنگ  دژنوس با انط ا   دقابل امدندفللط یفرهنگ ینابودساز
 اشیاا ی  هیای سیرزعدر  جیژه داب  فرهنگی زدایینل  عحوا یول اساس بحث پژجهش ایر دا
 بیرای  عیعمیو  عامی   هیای همدتی   ج ا مللیی بیدر  هیای دادگاه اجی  از هرچن  عواادی. بود خواه 
 عمیوعی؛  عامی   ششی   همدت  . هااهای1 :داادا از  مل  ج ود ندز زدایینل  انگاای رم ضرجاب

 . اساسیناع  دادگیاه  2 ژنو؛ چهااگان  های. هنوانلدوم8 نوان رگ؛ نظاعی دادگاه اساسناع  6 . عادۀ2
 یكی   رنخلیتد . اسی   هیرده  انگیاای  رم اا فرهنگی عدراث عم ی تخریب ندز هدفری ا مللیبدر
 Caseش  ) صادا رهایلو پرجن ۀ دا زدایینل  هنوانلدوم تصویب از سال پنااه از پس زدایینل 

No. ICTR-96-4-T (1998) at para 102.) عمییوعی دابییااۀ عامیی  1426 سییال نشلیی  دا 
 ایر دا .اس  فرهنگی اشكال دا بشری  ب  هارسدب بدشتریر ه  ش  اشااه نكت  ایر ب  زدایینل 
 تیوام عیی  اا رم هی   اسی   هاییعشخص  دااای فرهنگی نابودسازی اجالً ه  اس  رم بر فرض عقا  

 اا رم توامعی زدایینل  از عوس  تعریف صواب دا ثانداً شناخ ؛ ا مللیبدر علتق   رم عنوامب 
 هیای بی  شیدوه   فللیطدندام  فرهنگ تاددر ثا ثاً دانل ؛ ندز فرهنگی زدایینل  ج نابودسازی شاع 

 .اس  اعر ایر بااز عظاهر از علا االقصی ج اجاشلد  شهر دا فدزیكی تاددر از  مل  ختلفع
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 کلیات و سابقۀ تحقیق
 زدایینسل .1

 پلیون   ج نیژاد  ییا  علی   ععنی ب  Genos ترهدب از ه  اس  یونانی ایجاژه( ژنوسد ) زدایینل 
cide  رم  1422 سال ب   هلتانی مكدر ِ اافای  باا نخلتدر ج اس  ش ه تشكد  هشتاا ععنی ب
 بیا  عختلیف  اقی اعاب  هماهنگ طرایی زدایینل  جیانظر  از .(Lemkin,1947:35برد ) هاااا ب 

اسیی   گییرجه خییود نابودسییازی هیی ف بییا علییی گییرجه یییک اساسییی هییایبندییام نییابودی هیی ف
(Lemkin,1947:79تعریف .) زداییی نلی   بیر عیالجه  زییرا  بیودا  عوس  تعریفی زداییانل  از جی 

 گرفی  دا برعی ندز ش عنار عی رم شئوم تمام دا فرهنگی نابودی ب  اا ه  افتااهایی فدزیكیا
(Schabas,2009: 32 .)اساسیناع   6 عیادۀ  ج 1ژنوسید    یرم  عایازاب  ج عنی   هنوانلدوم 2 عادۀ 

از یقیو    یبخشی  ییف تعر اییر  اعیرجزه  ج انی  هرده تشریح اا  رم ایر 2ا مللیبدر هدفری دیوام
اا  یهشی نلی   دومكی  هنوانلی  فیاا  از رن  تمام هشیواها برای  دا نت ج دا اس  یعرف ا مل درب

 یها(. گرجهCase No. ICTR-96-4-T (1998) at para 102) رجا اس ا زام ان  یاان  هرده یبتصو
 ی یا  زداییی نلی  دا برابیر  یرم    ی یما عوادِ یهاعنوام گرجهب  یج عذه  ینژاد یاقوع یاعل

 ژنوسید   عاازاب ج عن  ععاه ۀ ه زعانی با ج ود ایر .(22: 1832صایبا   وانمردی)  انگرفت 
 درا مكی  عی نظرِ  یِفرهنگ یج نابودساز زدایینل عفهوم  اسد ا تصویب ب  1423 دساع ر 4 دا
 دومبیود هی  هنوانلی    یراعر ا یردا عخا ف  با ا ی دال دراز اج  یكیج  ش ن  حاظععاه ه  یردا ا

از  یی  اسی  هی  دا اسیناد یما    یلیت  ج شا دلی  اعیر ن  یرا یبرا یسن  عناس  باعاازاعن  ج 
 .(28: 1848ییا اجستاج  عان ه) یردهاا صواب پذ یرا هاد اقل
 

 فرهنگی نابودسازی و کشینسل. 2
عل  ی عردم   یفرهنگ راثدع یعم  بیتخر فدتوص یبرا ی اس اصطالی «یفرهنگ یهشنل »

                                                           
1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 

 نژادیا هر یک از اعمال زیر ه  ب  قص  نابودی هلی یا  زیی یک گرجه علیا زدایی:هنوانلدوم عن  نل  2عادۀ . 2
 پذیرد:قوعی ج عذه ی صواب عی

 قت  اعضای یک گرجه؛ -
 ایراد ص ع  ش ی  ب  سالع   لمی یا اجیی اعضای یک گرجه؛ -
دادم عم ی یک گرجه دا ععرض جضعد  زن گی ناعناس ی ه  عنتهی ب  زجال قوای  لمی هلی یا  رااق -

  زیی شود؛
 عنظوا  لوگدری از توا   ج تناس  یک گرجه صواب گدرد؛اق اعاتی ه  ب  -
 انتقال ا  اای اطفال یک گرجه ب  گرجه دیگر. -
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ی/ فرهنگی  یهشی نلی  » اجاقی   دا 1.ینیژاد  ایی  یكی یو وژیی ا اینی ید اینظیاع  ایاسی دس  یب  دال
 کیی  یفرهنگی  یدابِ هاع ِ ای یی ز بیگرفت  ب  قص  تخرصواب عم ِ یععنا ب  «یهشفرهنگ
رم دا  یدسیتاجادها ج ندیز  رما  یفرهنگی  ینهادها بیتخر ای ینید ای ینژاد ایقوع گرجه ایعل  

 هنیرا  زبیاما  دا هیا  دخالقانواع  شاع  اس ا یخیتاا یهادجاهدا  یج اجان یا تماع اش   ندزع
هی    ردی دب1426سال  گزااش گرجه. یک یج ععنو یعاد یزن گ ج سالع  رعوزشا علوما ابادادب
 8عیادۀ  ( )Schabas,2009: 173) بیود  یج فرهنگی  یكیو وژدب ایكیزدف ییزدانل س  نوع  ییاج

بیود دا   یفرهنگی  ییی زدانلی   نی  زعددا  شترده  ب ییزدانل عن   ومدهنوانل د اج  سینوشدپ
 ومدهنوانلی اجل  سینوشدپ (.UN Doc. A/C.6/SR.83 ش  )یذف  یشش  عام  عموع  تدهم

  تدهمتوسط  ه ( 1423دجم ) سینوشدج پ عل  سازعام ه  رددب توسط ه ( 1422) یهشنل 
 فیی اا تعر یفرهنگی  یهشی نلی   صیرای  بی   هی  بیود   یعفاد شاع  ش ا  دته یهشعوق  نل 

 فرهنیگ  ج عیذهب  زبیاما  بیی عنظیوا تخر ب  یهر عم  عم  هانویسایر پدش عفاد 2.هردن یع
 دا ایی  یخصوصی  اات اطیاب  دا گرجه زبام از استفاده عن  دا هر شك  ج صوابِ رما اع  از گرجها

 اهیا عن  اسیتفاده از هتابخانی    ای بیتخرندز  ج اگرجه زبام ب  ابینشر  یتوز ج چاپ عن  ع ااسا
 گرفی  یاا دا برعی  گیرجه  گیر ید ینهادهیا  ایی هیا  ع ادتگیاه  ایخیتیاا  یبناهیا   ااساعی  اهیا عوزه

(Ukaj,2014:8.) ایهشی نلی   ومدهنوانلی  سینیو شدپی  زعام تهدی  دا  ه عه  رم اس    علئل 
 اشیكال از  یكی یعنیوام  بی   یفرهنگی  یهشی نلی   تلقیدا عوافق  ج عخا ف  با  یادیز یهابحث
  یی  ملی  عیوااد ذ   از یلیدال ب  رم با هشواها بدشتر  یهان ج ود داشت  اس ا اعا دا یهشنل 

 .2 ؛هیرد  بیررجاده یقیو  بشیر    ردبیا قیوان   تیوام یاا عی  یفرهنگ راثدع ظیف .1 ان :عخا ف بوده
اعیا   .اسی   ك خیاص عشی   یها درم دا عوقع ردبوده ج تفل یهل یاصطالی یفرهنگ یهشنل 
 یهیا اسی  دس ۀهیا دابیاا  دج  ی برخی هاید د  نگرانب  اغلبها ر عخا ف بدشت ه اس   كاارش

  .(Schabas, 2009: 179ه اس  )بودخود   داقل یهاگرجهعرت ط با  یداخل
 بی   اجانیی  ییا   لمی ش ی  ص ع  جااد هردم دابااۀ ه  اا هنوانلدوم 2 عادۀ 2 بن  ایع ه
 هویی   ترافی  از بیدر  عو ب اا ه  عواعلی ج ان هرده تفلدر عوس  صوابب  اس ا گرجه اعضای
 Harff) هننی  عی قلم اد فرهنگی هشینل  تع دری ب  ندز شودعی افراد زن گی ا زاعاً ن  ج گرجه

& gurr,1988: 360).  عیوااد  از تیوام عی رع ه اس ا ندز هنوانلدوم 2 عادۀ 2 بن  اا ه  دا رنچ 

                                                           
  www.jughaculturalgenocide.blogspot.com.(Last visited:2017:9,17)تعریف هاع  دا . 1
( ج UN Doc.E/447) 1422ی توسط دبدر ه  سازعام عل  دا ع  هشنل نویس اجل هنوانلدوم دشپ .2

ج  1413رجای   1( بدر ECOSOCنویس دجم توسط ا الس همدت  عوق  شواای اقتصادی ج ا تماعی )دشپ
دا هنوانلدوم « یفرهنگ یهشنل »ه  ییا دا(. UN Doc. E/AC.25/SR.1 to 28تهد  ش  ) 1423ع   11
ی یقو  بشرای علئل ی ج اساسناع  ام  حاظ نش ه اس ا اعا یفاظ  از عدراث فرهنگی تا ی جدی هشنل 

 ج ود دااد. صاداش ها مللیِ دربدابااۀ ایر عوضوع تع ادی اسناد  دا نظر گرفت  ش ه اس ا ج



 881   ...المللوق بیننابودسازی فرهنگی از منظر حق

 

 دری لوگ یراب یعنوام ااهب   نلی از تااجز زیرا هردا قلم اد هشینل  ج فرهنگی نابودسازی
دا گااانی   انبیا ج یود عفیاد  یرم     .(Fact sheet 3,2000, 1) شودیگرجه استفاده ع یکاز تو   دا 
 ه نشام داده  یژهج یهاخصوص دادگاهب  ا مللیدرب یهادادگاهاجی  ج دا اساسناع ا  هنوانلدوم

 ی لیم   ی ی  برسد»ع اابِ  ااس . عثالً دچد ههاعالً پ یهشنل عشكوک ب  اق اعاب  تفلدر
 ییر ا ه یش ه اس ا دایا  «اجانی دبرس» ۀداباا یادیعو ب بحث ز ا«گرجه یب  اعضا اجانی یا

 ییهیا ج دا پرجن ه باش  یدایم   ی رسدب ه دا نظر گرفت  شود  یهشنل  ی با یاعر تنها زعان
 د.شوشاع   ه اا  یعوقت دبرس توان یعندز خاص 

 هردم یتلق یهشنل ج « از زادجج   دا گرجه دری لوگ یانظر بر عواد اق اعاب» اث ابِ عمالً
 گرجه ب  گرجه هودهام ا  اای انتقال» اق ام ه  دل اجشر ن در. همچندل رسام نرنها چن ام 

دا  یفرهنگی  یهشی نلی   بیرای  «یگزینی ا»از  كلیصواب شب  یهشنل  هنوانلدومدا  «دیگر
 سینی  ی  یا تعریفِ هودکها پرجن ه یردا ا اس  ه عثالً عشخص نش ه  1.ه یا ن نظر گرفت  ش 

 از سیوی اقی ام   ییر ا ۀدابیاا  قضیاجتی  هیدچ  ج توصیدف  ییر از ا عوادی دچتاهنوم ه دل ؟چرم 
 ییک هودهام از  یانتقال ا  اا ج (Ukaj,2014:5اس  ) ن اشت  ج ود یژهج ا مللیدرب هاییوامد

قیراا گرفتی  اسی      یرشپیذ  ادصرف عو زدایینل عاده تح  عنوام  یردا ا یگرگرجه ب  گرجه د
 ج ی  هیدچ بی   اا فرهنگیی  هشیی نلی   ج فدزیكی هشینل  بدر تفاجب( ج 221: 1831عزیزیا )

  (.Chalk and Jonassohn, 1990: 201هرد ) تعددر ش ه  ج شکبی توامنمی

 

 کشیی نسیل  و کشیی نسل جرم عناصر تفسیر در کیفری المللیبین دادگاه نقش. 3
 فرهنگی

 ییژه جبی   ا مل ادریقو  ب تاایخی دشرف پ ییق برا( ب ICC) هدفری ا مللیدرب یوامد دستأس
ییژۀ  ج یهیا دادگیاه  بیا  ه  هدفری ا مللیدرب دیوامعناسب بوده اس .  هدفری زعدن  دا دشرف پ

 ا مللیی دربی  دییوام  درج اج ی  2اس  ش ه دستأس ا مللیدرتوافق ب یقا از طرداادتفاجب  عت اجل
 فیر اسی  )  ی رای   ی   ۀداباا یداجا برای هشواها صالید  تكمد  رم ه ف ه اس   یدایم

 یهشی  یرم نلی    هی  اسی    ییر ا شودیع عطرحه  اعرجزه  است ال ی .(38: 1834تدگرشترجما 
 ا مللیی دربی  دییوام  یبیرا  اییی  پا یی  ج با ده یع اجی ه  زعام صلح دا ك بل افقط دا  نگن 

                                                           
ی هشنل شكلی از « انتقال ا  اای هودهام گرجه ب  گرجه دیگر»وم نویس دبدرخان  برای هنوانلددشپ دا پرجژه. 1

 فرهنگی دا نظر گرفت  ش .
 2112اعضاا ج از اجل ژجید   1443ژجید   12ا مللی هدفری دا ام دا دربدس دیوام تأسایر اساسناع  هنگام  .2

 ععرجف اس (.« اساسناع  ام»ا را ش  )ب  
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 یاج 1عختلیف  هشیواهای دا طیول  نیگ دا     باشی  هی   ی رایم ۀهنگام قضاجب داباا دفریه
 (.Ukaj,2014:3) شون  د همراه اق اعاب اتخاذش ه دا زعام صلح تحلب  ی ان  ج رم  رای  باداده

 اییر  ییق اسی  ج از طر  شی ه گناانی ه   یفرد هدفری علئو د  اص  اساسناع ا 21 عادۀ دا
 دفیری ه ا مللیی دربی  دییوام  صالید  تح  ه  یهشدا ق ال  رم نل  هدفری علئو د  اص ا

 2شیود یاِعمیال عی   اانی   یرم شی ه   اییر  عرتكیب  هی   ایدعیی اس ا فقط دا عواد اشیخاص ط  
Ukaj,2014:4)). ی رع درن  ه  توام ااتكا  چنایعقاعاب دج ت یرا یاعرجز نویر  اعا دا  اعع 

شی ه از  هیاابرده بی   ییفِ دا تعر یفرهنگی  یهشی نلی   .(81: 1832 صایبا یاا داان  ) وانمرد
از پنج عم  عمنوع باشی  ج بیا    یكیعم   یرا ینك عگر ا ا8گدردیدا اساسناع  قراا نم یهشنل 

عنصیر   اما اساسیناع   6عیادۀ   ط ق .(Fact sheet 3,2000: 1  باش  )گرفتاناام  دازن ه ف عواد
 ییق نظیر خیاص از طر   گیرجه عیواد   یک هاع  یا  زیی تخریب قص  از ك عتش یهشنل  اجانی

 ه  شودیع یفتعر 81دا عادۀ  یهشنل  اجانی عنصر ترادقدق داماس . ب  ب یهشاق اعاب نل 
 هی  اسی    دییوام  د علئول ج عشمول عاازاب دا صالی هدفرینظر  از شخصی»: هن یع قد 

از اعمیال   یک ااتكا  هر دزن 2یعنصر عاد ج« باش  ش ه كبعرت یقص  ج رگاه با اا یعناصر عاد
 .((Ukaj,2014:4اس   6عادۀ   گانپنج

  ج اساسیناع  یهشی ج عاازاب  رم نلی   عن  هنوانلدوماز  یفرهنگ یهشیذف نل  اغ یعل
از  یرم   دریقضاجب ج  لوگ ۀداباا ا مللیدرع ا   ب یهمچنام چا ش    یفرهنگ یهشاما نل 

 عیردما  فرهنیگِ  تخریبِ یافرهنگ یهشدا نل  ه دااد  د تأه هرعراس . پرجفلوا بر  یهشنل 

                                                           
 ان ا از  مل  رعریكاا چدرا هن  ج غدره. ا مللی هدفری اا نپذیرفت وام بدرهنوز تع ادی از هشواها صالید  دی .1
ا نماین ۀ چدر پدشنهاد هرد ه  تصوا 1443ژجید   14نویس اساسناع  اما دا ا الس اجل دا دشپدا طول  .2

ی علی ب  قانونگذاادا سدلت   شرطی ه علئو د  هدفری یتی برای اشخاص یقوقی ه  عنطقی اس ا ب 
 شود.مد  شناخت  اس

بردم اهوسدلت  دا  بدر یا از هردم عخت  ه فبا  اعما ی اس  ه  ندز( ecocide)هشی بومزیل عشاب   طواب  .8
ش ه اس  ج ن گناان ه هشینل دا تعریف ه  ایر عم   اناام گدرد زیل عحدط خاص با یمالب بر   یک عنطق

 .باش با ه ف الزم عمنوع  یكی از پنج عم ب دا اات ا  با ایر یمالعگر اینك   ری اشماا نمیب  هشینل 
طرح دبدر ه  برای هنوانلیدوم   هردن  ه  دا اساسناع  اما هشواهای سوسدا دلتی پدشنهاد 6با اقت اس از عادۀ . 2

عنوام عناصیر عیادی   توام عوااد ذی  اا ب عی زدایی فرهنگی توسط  مكدراا عصادیق ذهرش ه برای نل 1423
 اد هرد:قلم 
 های انلانی؛انتقال ا  اای هودهام ب  سایر گرجه .1
 شون ؛ت عد  سدلتماتدک ج ا  اای افراد ه  نماین ۀ گرجه تلقی عی .2

 های اجزان  ج عمنوعد  رعوزش ب  زبام عادای؛عن  هاابرد زبام گرجه اقلد  دا ع ااس ج فعا د  .8

 ری از انتشاا رنها؛نابودی سدلتماتدک هتب عنتشره ب  زبام گرجه اقلد  ج  لوگد .2

 ها؛ها ج عوزههتابخان  اعاهر عذه یا تاایخیا تخریب سدلتماتدک عدراث باستانیا .1

 (secretariat Draft,art.1(3)) هاگرا نل   ب  اقلد های اهثری سازی دعوهراسیهای یكلامسداس  .6
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  لیوگدری  الزع  یراز ااز رم اس  دری لوگ بندادی عنصر بلك  دل ان یهش رم نل  صلیا عنصر
از جقیوع   پیدش  یفرهنگی  یهشی نلی   ییب از تخر ظیفی  یزجدهنگام برا  ع اخل یاهشعؤثر از نل 

 ییا  ینیژاد  یاقیوع  یاگیرجه علی   ییک هر عضو از  .((Ukaj,2014:8( اس  هشتاا) دزیكیف یهشنل 
 از عتشیك   هیای ا بیر گیرجه  «یقیوع »باشی . اصیطالح    یهشی نلی   یقربان  توانیاز عردم ع یعذه 
 دفیریا ه ا مللیی درب یوامد  اساسناع یفج دا تعر دال   دااد یج فرهنگ یزبان های عشترکجیژگی
هی  دا   یاز اعمیا   داایا بلی ییال ییر  ا . بیا دلیتن  بیا قوه ن  دیام قربان داسیس یا یا تماع یهاگرجه
 ییک هیا بیر   گیرجه  یرا یاگر بر اعضا رین ایشماا ع ب ی بشر د عل ی عنوام  ناب  یوامد د صالی
 از .(Fact sheet 3, 2000: 1) شی  خواهنی    ی رم تلقی  اعمال شون  یافت سازعام یاگلترده  یع نا
بیا   دیا عختلیف دن  هشیواهای دا  فرهنگیی  عدیراث  ییب تخر یهیا پرجن ه اازیابی نتدا  یگراد یسو

 «یفرهنگی  یهشنل » ی با ا مللیدرع ا   ب ه  شودیع ایر ادیانژ یا عذه ی یاقوع یهاعضموم
گرجه  یک یفرهنگ یهااازش یباز عواادا تخر بلداای داچراه   ؛ع نظر قراا ده  خاصیطوا ب  اا

دا  «یفرهنگی  یهشی نلی  » دی  ق ع م؛ اعا پذیردیج ج ود رم گرجه صواب ع هوی  یببا قص  تخر
اسی    تصیمد   همیدر  دا نت ج دا هن یع عن  د علتق هاییز براسا قانوناًاا  دادگاه ام اساسناع 

   .هنن اا اث اب  یهش رم نل  صوای عناصر با عرت ط جقای  ی ها باه  دادستام
اعمیال   ییر ا ینكی  نظر از اصرف اگرجه یکفرهنگ  تخریب اق اعاب یا «یفرهنگ یهشنل »
 ییق طر یرتا از ا 1درن ع نظر قراا گ ی با یهشب   رای  نل  د گیدا اس دراخ یا ان عاازابقاب 

 اعمیال   یرم  اییر  ااتكیا   اا دا پدشگدران  سداس  از قلمتی هدفری ا مللیدری اق  دادگاه ب
فرهنیگ   دی  ج اقی اعاب عل  یهشاز نل   لوگدری دا هدفری ا مللیدردادگاه ب نقش .باش  هرده
 :باش  زیر عوااد شاع  توان یگرجه ع یک

 ؛گرجه فرهنگی هوی  علد  یگرج اق اعاب د یهشافراد علئول  رم نل  عؤثر عحاهم ( ا ف

                                                           
 اتهام بر ع نای ا مللی هدفریبدر دیوام نزد پرجن ه نخلتدر عنوامب «ایم  ا فقی ا مه ی»برای عثال پرجن ۀ .1

نظر  .گدردقرااعی ج عحاهم  براسی تح   نگی  رم یک عثاب ب  فرهنگی عدراث تخریب عنفرد ج انحصاای
ای ت  ی  خواه  ش ا چراه  ایر پرجن ها تعه  دفتر ب  اجی  بر لت « ا مه ی»ب  همدر جاقعد ا پرجن ۀ 

 رای  « ش ب»هن ا ج دا نتدا  اناام رما م ایر  رای  ثاب  عیهرد دادستانی دیوام اا ب  تحقدق ج تعقدب
ای داشت  توان  اثر بازداان هسازد. عضافاً اینك ا تحقدق ج تعقدب عؤثر چندر  رایمی عیعزبوا اا بر لت  عی

ساختر ایر نكت  ندز عه  اس  ه  دا ااستای تعه  دادستام ب   لوگدری از ایر ت هكاایا  باش . خاطرنشام
عشی  اععی اا دا زعدن  اعوال فرهنگیِ عوادِ یمای ا عطابق اساسناع  ام ت جیر خواه  فتر دادستانی خطد

  ریام ش م ج ب  عدالدی ج پس از نهایی 2116عاه  رخر سال  عشی دا س هرد. هاا بر اجی ایر خط
های تی عام  دج  دا یاشد  ا السد  ر« عشی دفتر دادستانی دا اابط  با هودهامخط»ان اختر اسمی 

ا مللی دا اسناد عختلف ج اجی  قضایی خودا نتدا  چنانك  اشااه ش ا  اعع  بدر عضو رغاز خواه  ش . دا
هنن ا بر ط ق اسناد یقو  های عللحان  ج اشاال تخریب عیهلانی اا ه  عدراث فرهنگی اا طی داگدری

 .ده طوا هلی تح  تعقدب قراا عیا مل  هدفری ب بدر
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 بیرجز ش م  یرای   كبعرت برای اا با قوه خطر ه  هشواهاییج نظااب علتمر بر  ادیابی(  
 دهن ؛یع

 ؛ان هرده تصویب اا اساسناع  ه  هشواهاییعؤثرتر با  همكاای( ج
 رین ؛ دس ب  اس  عمكر ه  ایژهیج یهابراساس توافق یگرد هشواهایبا  همكاای( د
 هلیب  بیرای  یااج عنطقی   ا مللیی دربی  یهاسازعام یعنی دردج تیابا عاعالم غ همكاای( م

 اطالعاب؛
عنظیوا  رنها ب  ید رع ه از عناب  گوناگوم ج تأدس هش اا زجدهنگام ب  یهاگزااش تحلد ( ج
عه  اسی .   داابل دیوام یهادستامدا ا  ت  نقشعواد  یرا دا .خصوص یرهنگام دا ا ب  ع اخل

 ییق از طر تواننی  یدهنی ا عی   ی یرای  اج  ییر ا اجدیه  گمام عیزعان یعنی د رنها دا عرای  اج 
 1؛اق اعاب الزم اا اناام دهن  یوامد د تح  صالی یدا هشواها یشرجع براس

 یایاد ا عنظیوا بی   دییواما بیا   همكیاای  برعالجه یگراد هشواهایعضو ج  هشواهای تشویق( ه
 یگر.ج  رای  د یهشاز نل  دری لوگ یبرا یداخل سازجهااهای
 بایی   یربنیابرا  ؛اسی   تیر دچد هپ دا عم  جاقعد  یاهشنل  برای ش هحطر یفِتعاا با ج ود

 براسیاس اقی اعاب عختلیفِ    ج یجاقع هاید عوقع دا امعناصر  رم ج اعكام عته  ساختر عرتك 
ا مللیی هدفیری   دربی هادادگاهدا اداع  بحث اجی   .شود یبراس یاهشعنوام نل   ب گرفتاناام

 .((Yehuda,2009:26یوگلالجی سابق ج دادگاه اجرن ا عواد ع اق  قراا خواه  گرف  
 

 ی کیفری برای یوگسالوی سابقالمللنیب. رویۀ دادگاه 4
 ییا دا ععاهی اب   یفرهنگی  یهشی نلی  عقو ی   پیرداختر بی     یبرا ا مل در اعع  ب یبع  دزۀانگ

بود هی  سیازعام علی  بی  عواقیب  نیگ دا        1441ده   ی اجا عربو  ب  ا مللیدرب دومهنوانل
 بیرای  دفیری ه ا مللیی دردادگیاه بی   اسیازعام علی    دی  اعن ی. شوااهردیع د گیاس یوگلالجی
 ییر داد. ا د ش ه تشكطرحاسد گی ب  اتهاعاب  عنظواب  1448 دااا  (ICTY)سابق  یوگلالجی

هی  عرتكیب  یرای      یهلیان  دی  رم عل ییق بیود هی  از طر   یاج همراه با اساسناع دادگاه بر ع نا 
 د عوضیوع ژنوسی   طیرح  .((Hon,2013:371 دادیانایام عی   یبودن ا اق ام قانون رمش ه دا عنوام
دا زعیام اجج   یعنیی ا 1448سیابقا دا سیال    یوگلالجی ا مللیدرب یوامدا عحاهماب د یفرهنگ
عللمانام  یفرهنگ ینمادها یبر لت  بود. نابود دااا كاما بلب  دا عنطق د  نگ ج ژنوسش ب 
 یبرا دلید  ا«یوجسااا»دا  یاصل  خصوص علا   ج ساختمام هتابخانب هاا توسط صر  یبوسن

                                                           
داخ  دا   رای اطالعاتی ه  دابااه  براساسها اا یبراس اأساًدادستام »هن : یعا اساسناع  دادگاه بدام 11عادۀ  .1

اساسناع  دادگاه شرایط شرجع  18ا عادۀ عالجهب «. هن یعرجادا شرجع یع دس ب یدط  صالید  ایر دادگاه 
 هن .یعبدنی دشپب  تحقدق اا 
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گیرجه عحلیو  شی ا اگرچی       ییک عنیوام  بی   یعلیلمانام بوسین   یها ب  نابودصر  د اث اب ن
 ییا گیرجه   یاعضیا  دزیكیی ااتكا  هشیتاا ف  ی ر پااصوالً ب د افراد ب  ااتكا   رم ژنوس د عحكوع

 یاز نیابود  یادیب  عوااد ز توامیع یابر رنها بود. دا  نگ بوسن ی لم ی ش  دبجاادهردم رس
 یاعیذه   هیای یگیانی با 1یاعلی   هتابخانی  عاننی   یخیج تیاا  یعیذه   یافرهنگی  ینمادهیا  یعم 

 Raquel Faria Pinto) هرد اهاشا علی ج عحلی عوزۀ چن یر ج علی گا ری دقیاعوس فرهنگلرای

Coelho, 2008:102). 

نقض  ا(2ژنو )عادۀ  1424 هایدومنقض هنوانل عاازاب یبرا عوادیشاع   دادگاه اساسناع 
( بیود.  1)عیادۀ   ی بشیر  دی  ( ج  یرای  عل 2)عادۀ  یهشنل  ا(8 نگ )عادۀ  یهاعرف یا درقوان

(U.N. Doc. S/25704,May 3, 1993) .  ییف تعر  هلمی بی  هلمی   یاهشی نل  یفتعر دااساسناع 
عنیوام  یرم   اا بی   یفرهنگی  یهشی اساسا نلی   بر ایر هن  جیاا تكراا ع یهشنل  دومهنوانل
 یعفهیوع  یفرهنگی  یهشی هی  نلی    دل نرم  ایب  ععن یر؛ اعا اهن ینمشناسایی عاازاب قاب 

 سابق یوگلالجی یبرا ا مل درب دفریه دادگاه دف جظی دا یا   هلی باش . هشنل ناعرت ط با 
 دچهرسیت  یلیالج دا برابر ااد دادستاما توسط یفرهنگ یهشنل  ییقوق د جضع ددرابت ا تع دا

 دی  عل یعنیوام  رعی  ب  ینابود یاهشعشااه  دا ااتكا  نل  یاهشعته  ب  نل  ستدچبود. هر
ا ااتیش  د سیتدچ بیود. هر  ی نگی  درعنوام نقض قوانقت  ب  ابشر د عل یعنوام  رعقت  ب  ابشر

یمل  هرده بودنی    دكانرربساعر سازعام عل  دا  د فرعان ه بود ج سربازانش ب  نای یصر  بوسن
عنایر شی ه بیود. دا یكی       داییش م هزااام عرد ج پلر علیلمام بوسین   ب  هشت  ج ایر یمل 

هنی    اازییابی  اا« تخرییب قصی   » هلم  ععنی بود عوظف هنن هد گیاس دادگاهِ یااصفح 261
Hon,2013:372-373)). ا مللی دادگلتری ندز دا تفلدر عادۀ دجم دا پرجن ۀ هرستدچ دیوام بدر

نتدا  اینك  تخریب  .هشی فراتر از عادۀ دجم تكاع  یافت  اس د  هرد ه  تعریف نل تأهعا داً 
هشیی  ی  نلی  از  ناتوان  اث اب عنصر ععنوی یعی یک گرجه ج فرهنگعدراث تاایخیا عذه یا 

هشی بدر هرجاسی ج صربلتاما ندیز بیر اییر علیئل      ا دا عواد نل 2111 اجای  سال باش  ج دا
 (.11: 1841د  ش  )اجستاییا تأه

 ی هیان  دیراث ع دومهنوانلی  بی   هیراب بی   سیابق  یوگلالجی یبرا دفریه ا مللیدرب دادگاه 
 گلالجییو علی ااتش اعضای عنواماا ب  8ج پاجل استراگر 2دچ وهج  اناد  ُلت  اس است 1422
 دا. داد قیراا  عحاهمی   ا تحی  انی  هیرده ی گذاابمباا  دجبرجندک شهر 1441 سال اجاخر ه  دا

 فهرس  داه   یمیشهر ق  هاید  هت تخریب از یتو هشایام  عدزام استراگرا اتهاعاب فهرس 
بشردجسیتان    ا مللیی دربی  درقیوان  ینقض  ی   د د ب  ی نها ج دا داش  قراا بود  هانی عدراث

                                                           
 سوزی دا تاایخ ععاصر اس .هتا  جاقع تریر دا ایر اخ اد نابود ش  ج ایر بزاگ عدلدوم هتا  1/1ی جد  .1

2. Jokic. 

3. Pavle strugar. 
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دا  .(Vrdoljak,2016:388خاصا رنها اا عحكوم هردنی  )  ۀش عكام عحافظ  یکیمل  ب   یبرا
هیرد هی     دیام اسیتراگر ب  ۀسابق دا پرجن  یوگلالجی یبرا ا مللیدرب دفریدادگاه ه 2111سال 
 یعرفی  ا ملی  دراس  ه  از یقو  ب ا مللیدرب  رم از قواع  یقو  بشردجستان  اساسناع 8عادۀ 

 هیای دیری داگ  رییام اا فقیط دا   یفرهنگی  دیراث از ع یی  عیاده یما  یراس ا ج ا برگرفت  ش ه
 یهیا بلك  شاع   نیگ  هن ای( فراه  نم1412 اله  چهاام هنوانلدوم قواع  شاع ) ا مللیدرب

 ععاه ۀ شاع  سال ص  طول دا اسناد گرایش ه  هرد دامب در. دادگاه همچنشودیع دزن یداخل
 بیی  2 ا حییاقی پرجتكیی  16 عییادۀ ج 1422 یییک ا حییاقی تكیی پرج 18 عییادۀ ا1481 جاشیینگتر
 (.Vrdoljak,2016:381اس  ) درچن دزن 1412 اله  هنوانلدوم ج 1424 ژنو هنوانلدوم

 دی  عل د ج علیتق  یطیوا عمی   یمیالب بی   » ا مللیی دربی  دفیری دادگاه ه  اساسناع عطابق 
 یخیتاا یبناها د عل یا  دریخ یا یعلم هنریا یارعوزش یاعقاص  عذه  یه  برا ییهاساختمام

 ییر ج ا ا1«شودیدا نظر گرفت  ع ی نگ یاب نا ین اشن  ب  ععن یه  رنها اه اف نظاع یشرطب 
 دیراث ع تخریبچنانك   ؛ش ه بود أید ت دزسابق ن یوگلالجی ا مللیدرب دفریاعر توسط دادگاه ه

سابق  یوگلالجی ا مل درب دفریهرده بود. دادگاه ه یتلق یفرهنگ یهشنل   عنز اا ب  یفرهنگ
 اعذهب گرجه عشیخص اسی    یافرد فرهنگ عنحصرب  یبتخر ینوع اق اعاب اا ه  دا ااستا یرا

 .(8(د( )عیادۀ ) Case IT-01-42/1-S,2004, para 51اسی  )  داده دصتشخ ی بشر د عل ی  نا
  هی  عخیتص علیای   اا  یبی  عؤسلیات   یخلااب عم  یرادا یا یبدادگاها تصرفا تخر  اساسناع
 هی    ایی دا هن عی بدام ب جی دادگاه .گدردیبرع دا هلتن ا یهنر ج یعلم یارعوزش یاعذه 

 فرهنگیی  عا كد  ب  یمل طوا همزعام ب  اغلب باش ا داشت  ج ود بدو وژیكی یا فدزیكی نابودی
 فدزیكیی  نیابودی  قصی ِ  د د ِ قانوناً ه  یمالتی دااد؛ ج ود ندز ه ف گرجه نمادهای ج عذه ی یا

 قصی   بی   اا گیرجه  بی   عتعلیق  هایخان  ج علا   نابود هردم ب جی دادگاه. شون عی تلقی گرجه
ضیمر   یی نظر (. دادگیاه تا  212: 1841عنش ج افرج ا نژن ی) هرد عحلو گرجه  خودِ نابودیِ
 د ژنوسی  ییتنهیا فرهنگ ب  ینابود ی هشعن  ج عاازاب  رم نل  هنوانلدوم ط ق ینك تكراا ا

 اعلتفاد شیود  دزاد   ن یره  از سایفرهنگا زعان یه  نابود شودیعتذهر ع ایرا ودبا ج  دل ان
بیر   أیدی ی علیا  ت  ییب عیوادا تخر  یر. دا اشودیع یتلق یعم  ج قص  دا نابودج ود بر  د د 

 اسیی  یاز علییلمانام بوسیین  یعنییوام بخشیی بیی  دكاگییرجه علییلمام سییربرن   یقصیی  نییابود 
(Mako,2012:189.) 

 دای  بی  نت  8جییج بالژج یی جج ج ج 2یچدااگیام  وهیو   ۀا قضاب دا پرجنی  یگردا عواد عشاب  د
... ی: دادگاه ب جهنن یع دامج ب اسن یخود ع هاییافت دا  یفرهنگ د دا خصوص ژنوس یكلانی

                                                           
 ا مللی.اساسناع  دادگاه هدفری بدر 3عادۀ  .1

2. Dragan Jokic. 

3. Vidoje Blagojevic. 
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از  یادیهشتاا تع اد ز ه ی. دایا دل ن یبا هشتاا علاج یسادگب  ینابود یره  ااس   یافت دا
 یب  نابود توانن یافعال ع یااعمال  یرباش  سا گرجه یدا نابود دمیعلتق ابزاا توان یگرجه ع یک

نی : اجالً دا هیر دج   اتو ی  شایام  د ب  دج د  یوگلالجیدادگاه  راای هاییافت گرجه عنار شون . 
 یذاتی  هیای ی اعیا بی  عحی جد    دهنی ا یعی  یفرهنگی  یبی  نیابود   ایییژه ج د اهم هایافت  اعواد

از  یعنیوام قلیمت  بی   یفرهنگی  یدا اشااه بی  نیابود   یهشازاب  رم نل عن  ج عا دومهنوانل
هی    دهی  یاا نشیام عی   ا مللیی دربی  ایی اج هایافت هر دج عواد از رنك  دجم  ؛ان ععترف د ژنوس
 ییر گیرجه اسی  ج ا   یقص  نابود یعحاس   برا قاب  یعنصر یفرهنگ د ژنوس یا یافرهنگ ینابود

 درهیا همچنی  پرجنی ه  ییر گیرجه خیت  شیون . ا    ییک  دزیكیی ف ینیابود عللماً ب   توانن یافعال ع
 :Mako,2012انی  ) گیرجه  ییک  درفدزیكیی غ ینیابود  دگردج پ هایافت  یرا دچد گیدهن ۀ پنشام

دادگیاه   ییر اساسیناع  ا  1دا عیادۀ   دزن د  مع یاان م ج انتقال ا  اا درجمب ابر رمعالجه (.190
اسوم  ج ج فرهنگ ج ردا  یفرد اا از عح  زن گ ینك ا  جاسطعم  ب  یرا ؛انگاای ش ه اس  رم

: 1848شدایزایا  هدتی) شودیقلم اد ع یفرهنگ یهشاعمال نل  یدا ااستا هن ایخود دجا ع
ج  ینید یهاخلااب ب  عكام یرادا یا یبتصرفا تخر درهمچن ااساسناع  8عادۀ  «د»بن   .(218

شیدایزایا   هدتیی ) قاب  عاازاب دانلت  اس  ینگ  ی عنوام  نااا ب  یج علم یج هنر دری خ
1848 :246). 
 

 وضعیت فلسطین

 شواهدی از نابودسازی فرهنگی در فلسطین. 1

 رم ج ی   بیاازتریر  ه  ده عی اجی عختلف انحای ب  فللطدر دا فرهنگی نابودسازی ج تخریب
 فللطدنی هادلدومع اعرجزه. اس  پناهن گی رم ت  ب  ج ا  اای عها رب فدزیكی اااضیا اشاال

 دا اعیر  اییر  ه  ان گزی ه سكنی  هام هشواهای سراسر دا ج ش ه  ا اب  خود هایسرزعدر از
 ث ی   بی   1«نزدییک  خیاجا  دا فللطدنی پناهن گام برای عتح  عل  سازعام هاا ج همک دفتر»

 ج اسی   نیااعنی  سی ب  ه  ه  اس  اعند  ع م نشانگرهای تریرعه  از  اییا اب . اس  اسد ه
دا  اا خود نام فللطدنی رجااۀ عدلدوم 4/8 از بدش .(124: 1834تدگرشترجما  فر) رم نتدا  ه 

 دا عمیوعی  عامی   .(32: 1838علی ا   سیازعام  ج فللیطدر ) انی  هرده ث  ( رنرجا)دفتر عذهوا 
 قانونگیذاای  اق اعاب هم  ه  هرد تأهد  باا دیگر ش ا تصویب 1444 فوای  4 دا ه  ایقطعناع 

 شیرقی  ا مقی س بدی   شناختی معد  ترهدب ج یقوقی جضعد  عاهد ا ه  اسراید  راییا  ج
 اعت یاا  ج ی  هیدچ ب  اس ا رم پی دا یا داده اس  تاددر اا فللطدر هایسرزعدر بقد  ج اشاا ی
 سرزعدر از ه  فللطدندانی برای بازگش  یق ج( 111: 1838عل ا  سازعام ج ه فللطدر) ن ااد

                                                           
1. the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). 
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 بشیرا  یقو   هانی اعالعد  18 عادۀ بشرا یقو  همدلدوم توسط ان افتادها دجا خود فرهنگ ج
 از  ملی   عمیوعی  عامی   صاداشی ۀ  هیای قطعناعی   ج سداسیی  ج عی نی  یقو  عدثا  12 عادۀ

 .(118: 1842عوسیویا  ) اسی   گرفتی   قراا تأهد  عواد 1424 دساع ر 1 عصو  142 قطعناع 
 ایر فرهنگ تاددر داص د  معدتی باف  تاددر ج ی یا دیواا ایااد ب  توس  با اسراید  همچندر
 بیر  ع نیی  1424 ژنیو  چهیاام  هنوانلیدوم  24 عیادۀ  6 بنی   بیا  اعیر  ایر ه  اس  بررع ه نوایی

 هی   سیرزعدنی  داخی   بی   خویش غدرنظاعی  معد  انتقال ج ت عد  از اشاا گر دج   عمنوعد 
اسیكام   سداسی   یادشی ها  اعمالِبر عالجه .(111: 1848افشاایا ) اس  تعااض دا هردها اشاال

 یعهی  بیرا   هیای داسی  از س یدا عنیاطق اشیاا    نشیدر یهیودی  یهیا ج ساخ  شهرک یهودیام
 .(111: 1842قادایا اس  ) یاشاا  هایدرسلط  بر سرزع د ج تحك د پاس اش  اعن

 ییال  دا فدزیكییا  زداییی نل  از غدر ایزدایینل  فللطدرا دا ریا ه  عوضوع ایر عواد دا
 براسیی   هی   ا مللیی بدر همدلدوم» 1432 سال گزااش نویلن ۀ برای  عک ن ا یا اس  عجقو

 هی   هیرده اسی    اظهیاا  1«  نام ب  اشیمل  طی اسراید  توسط ا مل بدر یقو  نقض عوضوع
 از اسی   بیوده  ع یااب  داشی   ق ول اا رم ااتكا  توامعی ه  زدایینل  از خاصی نوع» ی اق 
 ااادۀ ج سداسیی  خودعختیاای  علییا  فرهنیگ  نابودی برای هشتااا غدر از ب اق اعاب انواع ااتكا 
 ,Macbride« )خیود  سرنوشی   تعدیدر  ج علیی  رزادی بیرای  فللیطدندام  تالش  ریام دا علیا

 ج فللطدر عحو برای اسراید  اق اعاب از  مل  ندز فللطدر سازییهودی سداس  ج( 1983:196
 ییق  هیردم  انكیاا  ؛هنی  عیی  اقی ام  اعیر  اییر   بی  عختلیف  طیر   از ه  اس  رم فرهنگی هوی 

 ج هیا عكیام  دا دجبیااه  ناعگیذاای  فرهنگشیاما  گلیترش  ج توسیع   ج بدام رزادی ها دافللطدنی
 ج هاعكام بردماز بدر  ج نابود هردم ا2اشاا ی هایسرزعدر دا ع ری زبام ب  هاعالع  ج هانشان 

                                                           
1. The International Commission to enquire into reported violations of International Law by Israel during 

its invasion of the Lebanon. 

دا  های اسرایدلیان ازهای فرهنگی فللطدر ج  ایگزینی رم با نمون اسراید  برای تخریب هم  ابعاد ج چش  .2
اساعی( اجستاها ج شهرها ندز از ایر توطئ  دا اعام ندلتن . ) چدنی اس . یتی نامایزی ج نقش یال برناع 
ها  اده  ه   ایگزینی ج تعویض عالی  ق یمی 2114های خود اا دا  والی جنق  اسراید  برناع جزااب یم 

های ع ری یفظ ش . دا نتدا ا عالعتی ه  مه  دا رم فقط نا های انگلدلیا عربی ج ع ری ااای  هردب  زبام
ش ن ا خوان ه عی« yerushalaim» ج دا ع ری «Al-Quds»ش ا دا عربی خوان ه عی« Jerusalem»دا انگلدس 

هایی ه  زعانی دا دندا عشهوا بودن ا شود. نامگفت  عی« Yerushalaim»یاال فقط دا تر م  دا هر س  زبام 
 Jaffaان . ه  اسراید  ا ازه ده . رنها ب   حاظ  اوی ندز هاعالً از نقش  پاک ش هتنها دا صواتی ج ود داان  

 Tiberiasج  Kesriyaج  Natsratهای یاال با نام Caesareaج  Nazarathش ه اس ا  Yafoیاال ب  زبام ع ری 
جرع  سازی اف امجنق  اسراید  ادعا هرد ه  ایر هاا برای رسجزیر یم  ان .شناخت  ش ه Tveryaعنوام ب 

های برخی نقش »ه   هرد جنق ا دا بداند  سداسی اقرااها اناام گرفت  اس . جزیر یم اانن گام ج توایل 
شام اشااه داان  ]ق   از اینك   1423های ق   از سال فللطدندام هنوز ه  ب  شهرهای اسراید  ب  نام

ده . ایر دج   ج عللماً ایر جزیر ب  ی  خودعام اا نمیها ج عالاسراید  تأسدس شود[... عر ا ازه تاددر نام
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 تعدیدر  ییق  ج خودعختاای دا توانایی ج ق اب از هافللطدنی هردم عحرجم فرهنگیا عؤسلاب
 ج عی نی  قیانوم  گلترش با ا رایی نظام ج هاقانوم عؤسلابا دا دایمی تاددراب خودا سرنوش 

 شیهر  دا فللطدنی عؤسلاب بلتر شرقیا اجاشلد  شهر ج غزه   اسازی عناطقا ایر دا اداای
 از دجای رم ت  ب  ج هارن ا  اای عها رب ج فللطدندام  معد  ا  اای انتقال شرقیا اجاشلد 
 Advocating for 8-2014:6اسیی  )  عییوااد ایییر از  ملیی  شییاماسییرزعدنی سیینر ج فرهنییگ

Palestinian Rights conference,  ) 
نیوع   ییا جپز هشواا س ک پخ  یک یخود اا دااد ج غذاها یگاه ا دزفرهنگا غذا ن یفتعر دا
 درچنی  دیز ن دراسی . فللیط   وای خاصعنطق  یا هش بالفص  از فرهنگ یااز غذا  ن   یخاص

یتیوم  زییی همدشیگی از فرهنیگ غیذایی      زنمونی    عنیوام چنانك  بی   ادااد یا تماع ج فرهنگ
شناخت  ش ه  یتومز درعنوام سرزعب  درج ب  ع ب هزااام سال فللط فللطدندام بوده ج اس ا

 یی ه د دحدام مل  قررم ج هتا  عقی س علی   دا عتوم عختلف از هایی ههر از رمنشان اس  ج 
دا اعیام   دباز رسی  دلیاسرای یهانهادسادها توسط  یفرهنگنماد  یرا ییت یالا یرا . باشودیع

ب  ثمیر برسین  ج عمیر عتوسیط      یتومتا داختام ز هش یسال طول عدجازده ن وده اس . ی جداً 
 دردا فللیط  از رنهیا  داایا عمیر بلی  های عو ودگزااش راعا بناب اسال اس  211ندز ی جد رنها 

 اسی   داده گزااش بشر یقو  برای فللطدر علتق  همدلدوم 1سال اس . 1111تا  211 درب
 هی   اسی   هیرده  نابود یا هریش ا اا داخ  عدلدوم ند جیک از بدش اسراید  ا1462 سال از ه 
  واعی   تیریر عحصیول  عمی ه  ان ؛ داختانی ه  عحصوالتشاماهبود زیتوم داختامرنها  داص 21

 یج یت عحدطییل زاعری بلك   یافرهنگ ایتنها علئل اعر ن  یرا 2.شودعی عحلو  اییاجست
 دی اب ج تو  درفللیط  درتنهیا سیرزع  نی   . همچندرس  ه  دا یال اتفا  افتادم اس ا یاقتصاد

 ی تح  خشیون  شی    دزخودشام ن دنییمل  قراا داادا بلك  هشاجازام فللط عوادرنها  دعیط 
تایاجز   ییادرجا دا یال یاضیر   اصلح بوده ینماد  هان یطوا سنته  ب  یتومز  ج شاخ قراا داان 

گدیردا  یعی هنی فللیطدندام بهیره   یش اعتع دی برای  هایاسراید  از اجش س .هادوندل صه
هیرد   یباا تصو یقانون 8د رعر  یگوارج ییگراد یز  فراعل دزاانگعم  بحث یکعثالا دا  رایب

عمنوع هرد.  1423)نك  ( اا دا سال  اجز نق   یبرا دندامفللط ودیادبعو ب رم عالس  ه  ب 
اسی  هی  دا رم سیوگن      یهن ا تعه  جفاداا یبتصو خواه یع د رعره  یز    یگرید قانوم
 یبیرا  شیرطی دشپ «دکج دعوهرات دوندل صه یهودیادج    یک»عنوام ب  د ب  اسرای یجفاداا

 (.24: 1842ییا اجستا عان ه جخواه  بود ) شناسناع  یاف  ه  دا دلیاسرای ه  اعرا ِ

                                                                                                                                        
 تاددر ده . Al-Qudsهس ا ازه نخواه  داد تا اجاشلد  یهودیام اا ب  هدچ

1. See at: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/8148089.stm“Row over ‘standard’ Hebrew signs” 
BBC 13th July 2009. 
 http://www.american.edu/ted/ice/olive-tree.htm. 
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گونی  خلی  دا رم از عواعی      عتمی م اسی  ج هیر    یافرهنگ ج  اععی   یبناسنگِ رعوزشا
 ملی  دا   از اشی ه اسی    ییشناسیا  یفرهنگ اس . یق بر رعوزش دا عتوم عتع د ۀنابودهنن 

عیواد   ایج فرهنگی  یا تماع یایقو  اقتصاد دثا ع 18یقو  بشر عادۀ  ی هان د اعالع 26عادۀ 
 یافی  تمیاع   دی  ( اعالع8) 1عیادۀ   ا1448 ییر هنفیرانس ج  ایقو  هودک دومهنوانل 24ج  23

 یافی  تمیاع   ا مللیدرب دومج هنوانل د اعالع 3عادۀ  د هاعق یابر عذهب  یع تن دضیاشكال ت ع
دا  دیز ا نهیا  ا مللیدرج سازعام ب یونلكو ا مللی.درعتوم ج اسناد ب یگرج د ینژاد دضاشكال ت ع

 ییر ا اعا (.86: 1842یاتمیا ان  )از رم پرداخت  ی ج یما یبشر ییق ذات یراسناد عختلف ب  ا
 . ازهشیان  یعی  ینیابود  یسوعل  اا ب  یرج فرهنگ ااس  دچاا اخالل ش ه  دردا فللط ندز اعر
 اشااه هرد: ی ب  عوااد ذ توامیععضالب ع جعوان   یرا   مل

 ها؛یبازاس ایل  ج عوان  ج ود .1

 اطیراف  دا دانشیگاه  داعوقی   بی   یضیوا  بیرای  ناگزیرنی   اسیتادام  ج دانشاویام  .2
 شی ه رنها  برای عضاعف هزین  ایااد عو ب اعر ایر ه  گزینن  سكنی هادانشگاه
 اس ؛

 دای ا نت دا. هنی  یها اا همرنگ عی دانشگاه درعشترک ب هاید فعا  اسفر عوان   .8
 یعنیزج  یطاشیرا  ییر ا یعمل در. تأثدلتن نعت اجل  یگرد یج ت ادالب علم ی ااهاد

 ؛اس  دلیتحص یزن گ دفد ج هاهش ه یك یگرها از هردم دانشگاه
 ۀعوانی  سیفر ج اغلیب سوتاسیتفاد     ییق از طر شی ه د تحم یاضاف ین هز یا زعام  .2

اا از یضیوا داشیتر دا    یغربی   هرانی  یامدانشیاو  د ااسرای یعرز دسپل یافتاا
 یطشیرا  ییر ناطقشیام د لیرد هیرده اسی . ا    خیااج از شیهرها ج ع   یهیا دانشگاه
  دا خی ع   اععی   یكپااچی  ج  یب  عراهیز عتعیا    ش م ی ت   یها اا برادانشگاه
  (.Gluck, 2015: 18-19هن  )یدشواا ع بلداا درفللط

 عضیو  هیای دج ی   «فرهنگیی  عظیاهر  ج تنیوع  ااتقیای  ج یمایی   هنوانلدوم» 3 عادۀ براساس
 اس    ی ته ی  یا انقراض خطر دا فرهنگی عظاهر برخی واشامهش دا ه  هنن  اعالم توانن عی
 دهنی   انایام  زعدنی   اییر  دا اا الزم هیای علیاع ب  بایی   عضیو  هایدج   سایر صواب ایر دا ه 
 عمیوعی  عامی   16/116 قطعناعی   دا رم دسیتاجادهای  ج فرهنگ یفظ .(123: 1842شریفداما )

 بیرای  هیا علی   ج هاهم  خلق تالش ج گرف  اقرا عواد تو   2112 فوای  11 عصو  عل  سازعام
 ( هی  62: 1842شیریفداما  ) شی   شیناخت   بشیری   برای عشترک ثرجتی عنوامب  فرهنگیا توسع 
 .استناد هنن  قواندر ایر ب  رم دستاجادهای ج فرهنگ یفظ برای توانن عی فللطدر عل  ج دج  

 

 روزآمدسازی به نیاز. 2
 اا ییق  ایر  رم قربانی ه  ایگون ب  اس ا  رم قربانی از ای یم ا مل بدر یقو  نویر دی گاه
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 بشر یقو  نقض جقوع از پدشگدری بر اجیكرد ایر. باش  هدفری علئو د  دااای عارما ه  دااد
 رنهیاا  علدی    نای  جقوع صواب دا قرباندام ندازهای تحلد  ج عرتك ام عاازاب ج هادج   توسط
 هنوانلیدوم  (. از رنایا هی   62: 1832بهااجن ا ) اس  یافت   شك رم از پشتد انی یا دج   توسط
 دا تاددیر  ج تحرییف  اعكیام  براسیی  یال دا پدوست  هااشناسام اس ا ش ه پذیرفت  هشینل 
. انی  نرسید ه  ق یو ی قابی    نتدا  هنوز ب  ج ی   ی ن ا دی گاه ایر با عطابق فرهنگی هشینل 

 انگیاای  یرم  صریح صوابب  ا مللیبدر قواندر دا فرهنگی هشینل  عمنوعد  ضوابط تاهنوم
 قیراا   هیانی  یمایی   ج شیناخ   از تو هیقاب   دا   دا فرهنگی تنوع عقاب ا دا. اس  نش ه
 اس  ش ه عطرح ا مللیبدر ععاه اب دا فرهنگی تنوع ه  اس  ایر عشخص  اعتداز. اس  گرفت 

 سیؤال  اییر  ییال  .(Burri, 2010: 1072دااد ) اهمدی    هیانی  هنااا یک عنوامب  رم فوای  ج
 اسی ؟  اسید ه  فرهنگیی  هشیی نلی   برای  زایی تعه اب دا تاددر زعام ریا ه  شودعی عطرح
 بیاقی  ِ پاسخب جم هشینل  دابااۀ هنن هتعددر سؤاالب از بلداای ه  اس  سال شص  از بدش
 یقیو   دا خودهیاا   یرم  عنیوام بی   فرهنگیی  هشیی نلی   عایازاب  ج عمنوعدی   بدام. ان عان ه
 اا گیرجه  یک هلد  فدزیكیا ج بدو وژیكی هشینل . اس  عطرح علئل  یک عنوامب  ا مللیبدر
 اجح ج یی  هن اعی یفظ اا گرجه پدكره فرهنگی نابودسازی ج هشینل  اعا ب ردا بدر از توان عی
 عتحی    هی   دا هیا تیالش  ه تا زعانی پس (.Nersessian, 2005هن  )عی نابود اا گرجه هوی  ج

 عحی جدی  هیای عوفقدی   نگدیردا  انایام  فرهنگی هشینل  برای ا مللیبدر قواندر ععداا هردم
   ری .عی دس ب 

 هناااهیای  از عنی  نظیام  تفلدر دا ایش  یقدق  دا فرهنگی هشینل  عمنوعد  ج تحری 
 ج سعلمو فرهنگی عدراث ج هافرهنگ ج هااقلد  یقو  فرهنگیا تنوع عواد دا ا مل بدر یقو 

 هیایی عح جدی  هنوز بشر یقو  قواع  توسط پدشنهادش ه یمای  یالابا ایر . دااد ناعلموس
 عیوااد  بی   اسید گی  عنظیوا بی   عربو  سازجهااهای نظااتی ج بشری یقو  ععاه اب. دااد ذاتی
 قابی  ( اسی   داده اخ رنهیا  دابیااۀ  فرهنگیی  هشیی نلی   ه  هلانی با اات ا  دا از  مل ) نقض

 داادا ج یود  غراعی   پرداخی   ج خیالف  اعمیال  توقیف  بیرای  تعه  ج عضو هشواهای ب  انتلا 
 زعدنی ا  اییر  دا. اسی   نشی ه  شناسیایی  عوضیوع  اییر  برای فردی هدفری علئو د  ه دایا ی
 علیئل   ایر دا بخشاضای  جضعدتی سختیب  ه  یاهی از رم اس  ش هپذیرفت  هلیِ ایلاس
 ش  از  مل : نای  عقصود ایر ب  عختلف هایشدوه ب  توامعی بنابرایر دااد؛ ج ود
 زعدن ؛ ایر دا علتق  ایععاه ه ت جیر .1
 ؛1423 هنوانلدوم 2 عادۀ ب  فرهنگی هشینل  ج فرهنگی نابودسازی هردم اضاف  .2
 بییر ع نییی علییتق  ایعییاده ا ییف( گناانیی م طریییق: دج از ام اساسییناع  دا بییازنگری .8

 ج ع ی ا هی ) ژنوسد  عصادیق از یكی عنوامب  فرهنگی نابودسازی ذهر  ( انگاای؛ رم
 (.212-211: 1848 ع  ا هیا
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 ده ا اخ اس  عمكر ه  هنوانلدوم اصالیاب هرده اس ا بدام هاسل  رنتوندو ه گون همام
 طراییی  دا اصالح ج به ود ایر. شود تعریف فرهنگی هایگرجه برعالجه ه ف هایگرجه برای بای 
 چنیدر  فرهنگیی  هویی   نیابودی  عنظیوا ب  جیژها یمالب منوعد ع از طریق بای  عتر نوشتر ج

 عنایر  ش هعشخص هشواهای دا بوعی هایگرجه از بهتری یمای  ب  ج شود یمای  هاییگرجه
 صیواب  هنوانلدوم بازبدنی برای اعضاا هلی تصمد  ب  بلت  اصالییا چندر هر صواب دا. شود
 عمنوعدی   هی   اسی   هنوانلیدوم  بی   عنضی   اضیاف   پرجتك  برای عذاهره دجم ی ااه. گدردعی
 شیود  شیاع   اا ام اساسناع  بازبدنی توان عی سوم ی ااه. هن  بدنیپدش اا فرهنگی هشینل 
 نابودسیازی  عنیوام  تحی     یی    رعیی  دادم قیراا  ییا  هشیی نل  دابااۀ رم 6 عادۀ اصالح ه 

 عقیرااب  ن ایی   ا  تی  . باشی   ااهگشیا  توان عی 2 عادۀ دا ض بشری   رای  عاموع  دا فرهنگی
. داشی   دجا از نظر ندز اا دادگاه اساسناع  با رنها همزعام اصالح ج 1عوادی هایدادگاه ب  عربو 

 فرهنگییِ  نابودسیازی  عیوااد  بی   تو   ب جم ش هقضایای طرح از بلداای ه  اس  یا ی دا ایر
 بی   توسی   بیا  ق اتمن  انی ه های ن ش زعدن ا ایر دا بنابرایر .ان اسد ه اتمام ب  ه ف گرجهِ

 عشیترک  عدیراث  عنیوام بی   فرهنگیی  تنیوع  از یمای  دا یقوقی عموعی اصول ج عرفی قواندر
 شی ۀ اجزاسیانی بی   اژیی ِ  ییک  ب  دستدابی عزایای دا جاق  ه  ان داده ترتدب اا اق اعاتی بشری 

  یرم  ییک  معنیوا بی   فرهنگیی  هشینل  عن  عموعی قاع ۀ پ ی ۀ شناسایی با همراه ععاه اتی
 صیالید  . شیود عیی  پدشینهاد  هنی ا عیی  انی ازی ااه اا فیردی  علئو د  ه  ا مللیعلتق  بدر

 ا مللیی بیدر   اععی   دا هیا تالش هردم بر لت  ج  رم ایر ب  دادم پایام دا هدفری هایدادگاه
 ندیز  عموعی ج  هانی اازش یک عنوامب  فرهنگی تنوع ترجیج ج  هانی یمای  تضمدر عنظواب 
 .(Negri,2013:7-9خواه  داش  ) ایر زعدن  دا بلزایی درتأث

 

 گیرینتیجه
از رم   لیوگدری  ج هم عناصر  رما عحا درتفل یاج فرهنگ دو وژیكیب فدزیكیا یِهش رای  نل 

د  صالی ۀعنوام دادگاه داان ب  دفریه ا مللیدرب دیواماس .  ا مللیدرهنوز ه  چا ش ع ا   ب
 دااد.  دایمی د با عاه ا مللیدرعنوام عقام بب  عهمی بلداانقش  یاهشنل  هم عحا برای

ج بی   هیرده  ( اا اعضیا  1423) یهشی نلی    نایابج عاازاب  پدشگدری هنوانلدوم اسراید 
 رماعطیرح دا   «یِنابود»عفهوم عفاد ایر هنوانلدوم ج از رناا ه   براساس .اسان ه اس  یبتصو

 انتقیال  همچیوم  اعمیا ی  ااتكا  شودایع شاع  ندز اا رم زاج فراتر  دل ن دزیكیف یصرفاً نابود
سیاخ    اخیود  هیای دراز سیرزع  دندامهوچان م فللط دیگرا گرجه ب  گرجه یک هودهام ا  اای

عمانعی  از انایام    عقی سا  اعیاهر  ب از جاجد  دری لوگ جیای ا اعمال نژادپرستان ا یمل   یوااد

                                                           
1. AD hoc 
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عمانعی  از   ج دنیفللیط  یهیا هتابخانی   ییب تخرا یعذه  یهاساختمام یبتخر یااعمال عذه 
اسی . بیا    دردا فللیط  یفرهنگی  یهشی نلی   یبرا ی اژ یرتالش ا ۀدهن نشام همگی ارعوزش

 ملی   از  ا مللیی درععاهی اب بی   جعقیرااب   ازهشیوا   یرا تخلف اب  تمام عراتب ذهرش ه ی عنا
 اییر  شی ه یرفتی  پذ یفاعمال عارعانی  براسیاس تعیاا    ااتكا  یضاًج ا یهشنل  عن  دومهنوانل
رما دا  یخیرثیاا تیاا   یگرجه ج نابود یک یفرهنگ هنییش ا ینك اس . نظر ب  ا عحتم ععاه ه 

 یعیواد ضیرجا   ییر دا ا دشیگدری پ شیودا یعنار عی  زدایینل  ج یقوع یاغلب عوااد ب  پاهلاز
 ایخیاتیا  بناهایاا از  یخاص ی اله  یما 1412 دومهنوانل یپرجتك  ا حاق 18. عادۀ نمای یع

 یج ععنو هنگیفر دراثاعوال عزبوا  زت ع ینك ع ادبا ا  ت  عشرج  بر ا یهاعكام ج یرثاا هنر
ج  یفرهنگی  دیراث بی  ع  ا مقی س دی  ه  ب رناا ج ازا اناام داده اس  شون ا عحلو   اعع  یک
 یج نابودساز سازییهودیدا  ه   د اعمال اسرای تعلق داادا دندام هام اسالم ج فللط یععنو

 دوم ملی  هنوانلی   از ا مللیی دربا ععاه اب بی  یرعاا ااازشمن  یهاعكام یرسا یعكام ج یت یرا
پرجتكی    11 عیادۀ  درج همچنی  یونلیكو  1422ج  1421 هنوانلدوماله  اس . براساس  1412
 بیرای الزم  یطاز شیرا  یج علا االقصی  ا مقی س دی  ب الهی ا  1412 دومدجم ب  هنوانلی  یا حاق
 سیازعام ج  223ج  216 یهیا دا قطعناعی   د اعن یشواا .برخواداان  دن زع یرا دا یعا  ی یما

انضمام  یدا ااستا د اق اعاب اسرای ا2113عااس  12قطعناع  عواخ  2بن   دا یاسالع یهمكاا
هی    د اسی  دای  نت ییر ب  ا توامیع گرفت ان . با عطا عاب انااماا عحكوم هرده یفشهر ق س شر
 یپاهلیاز  ینیوع  دق ادا یق دندامفللط یخیتاا دراثفرهنگ ج ع ینابود برای د اق اعاب اسرای

اعمیال   ییر جاقی  ا اعیا بی   ا عی  انیع یبازساز یا یسازاا ع ام هایبتخر یرا د اس . اسرای یقوع
فرهنیگ خیود اا    تواننی  یتنها نمن  دندامه  فللط شرایطیدا  یربرابناهلتن . « سازییهودی»

 ییق عمی  از طر  ییر انحطا  اس  ج ا د یفرهنگشام دا سراشبلك  از طر  عختلف  ااشاع  دهن 
 توامیع ااناام اس  یالِ دا د اسرای ی اعمال گوناگوم توسط اژ دوست ج پ یافت ااتكا  سازعام

 ییر دا ا یاععاهی ه  یحاصواب صیر هرچن  ب  عحقق دانل اعواد  یراا دا ا یفرهنگ زدایینل 
 تیوام یاعیا عی   االزم اا ن اانی   ییی همگرا دن زع یردا ادز نها دج   ان سفتأع ج ود ن ااد ج دن زع

هشیان   اعمیال نلی    ییبی  شناسیا   نل   عختلف هایدن عو ود دا زع هایدومبراساس هنوانل
 اعضو عل  عتحی   یهشواها عوافق تا با  هردتالش  بای  سپس اق ام هرد. دردا فللط یفرهنگ

 یی  نها . دااسان  ب  تصویب هرد ج ت جیر زعدن  ایر دارجا ج خاص ا زام ا مللیادرب هنوانلدونی
 اانی  شی ه  د نظیر اسیرای   عیواد  یی  نظی      یقربان فللطدندام ه  هرد بر ایر نكت  تصریح بای 
 .ان بوده هایناز عوادنظرِ ی ِ   نظ ِ یقربان یهودیام ك  زعانیاچنان
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 تهرام: عا .   قن ریا چ اجلا یمد  اعدراا من ا

 . تهرام: خرسن یچ اجلا فللطدرا  دا ق ال ج عربلتاماجیكرد ایرام (. 1842قادایاایحان  ) .3

ج  ا تر م  بهنام یوسیفدام ا مللی هدفریدربیقو  (. 1848هدتی شدایزایا هریانگ ساک ) .4
 تهرام: سم .  اسماعدلیا چ چهااما عحم 

 ا چ اجلا تهرام: خرسن ی. یق تعددر سرنوش  عل  فللطدر(. 1842عوسویاسد  عه ی ) .11

  تهرام: دادگلتر. اا مللیدرب هدفری دادگاه(. 1838) یلدر صادقیا عحم  عدر .11

 

 ب( مقاالت
عالی   ا «صیر  یرم  زداییی: سیاختاا عنا  نل (. »1832 وانمردی صایب؛ عرتضیا تابلتام ) .12

 .1-23ا ص 63ا ش دانشك ۀ یقو  ج علوم سداسی

زداییی فرهنگیی دا یقیو     براسی نلی  (. »1848ی د ی عان ه؛ عحم اعلدرضا اجستایی ) .18
-32 صا 112ا ش 1 ۀدجا اعالی  یقیوقی تط دقیی   ا «د  بر قضد  فللطدرتأها مل  با درب

62. 

یمایی  از اعیوال فرهنگیی دا هنگیام     (. »1841نژن ی عینشا هد ی  ا...ج عحمی  افیرج  )     .12
عالی   ا «ا مللیی یوگلیالجی سیابق   راسی اجیی  دادگیاه هدفیری بیدر    عخاصماب عللحان : ب

 .21ا ش 11سال  های یقوقیاپژجهش

 

 هانامهیانپاج( 
ناعی   ییام پاا پایام بی هدفر ناقضام یقو  بشر: یک چا ش  هیانی (. 1832بهااجن ا عحلر ) .11
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 867   ...المللوق بیننابودسازی فرهنگی از منظر حق

 

 ااش ا دانشگاه شهد  بهشتی.  هااشناسی

  ناعییامیییپا ا ملیی  ععاصییرادربییی دا یقییو  ژنوسییای  فرهنگیی(. 1841اجسییتاییا علدرضییا ) .16
 تهرام. نواامدپااش ا دانشگاه هااشناسی
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