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ف هیرمند

نسل کشی هزاره ها در پاکستان
شديداً قابل تقبیح و محکومیت است
به تاريخ  11فبروری سال  2212میالدی در اثر بمب گذاری و انفجار آن در شهر کويته مرکز بلوچستان ،به تعداد
 58تن انسان شهید و بیشتر از 152تن انسان ديگر زخمی و ناقص العضو گرديدند .اين بمب گذاری توسط گروه
تروريست و آدمکش مسلمان نمای پاکستانی به نام « لشکر جنگوی» صورت گرفته و به عمل آمده است ،اين گروه
عمل مشابه را در ماه جنوری سال جاری نیز انجام داده بود ،ارگان های حفاظت حقوق و ارگان های امنیتی دولت
پاکستان ،علی الرغم وجود سابقۀ مبرهن و واضح از وقوع اين واقعه جلوگیری نکرده و در ممانعت از آن ناکام
شدند.

فوتو :برگزفته از وبسايت گوگل

چرا «لشکرجنگوی» به کشتار اين انسان ها مبادرت ورزيده است؟ مدارک و شواهد ،اجساد قطعه قطعه شده و گونه
های آلوده به خون مؤيد اين حقیقت تلخ است که آن انسان های معصوم فقط به خاطر اين قتل عام شدند که اوال ً شیعه
و ثانیاً هزاره بودند .يعنی آنان به سبب اعتقادات مذهبی و اصالت نژادی ايشان کشتار جمعی گرديدند ،اين مشخصات
دلیل اعمال جنايت ،به آن ماهیت ديگر را مرتبط می سازد ،يکی از انواع کشتار جمعی را ،که در اسناد حقوق
بشری به نام جنايت «نسل کشی» مسمی است ،اين جنايت بار نخست در مادۀ « 2میثاق بین المللی جلو گیری از
کشتار جمعی (جینوسايد)» تاريخی  11دسامبر  1491میالدی تعري گرديده و تقريباً به صورت کامل آن در مادۀ 1
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اساسنامۀ محکمۀ جزايی يین المللی گنجانیده شده است ،اين محکمه که اساسنامۀ آن در  11جوالی سال  1445توسط
 122کشور جهان در روم به امضاء رسید و در اول جوالی  2222با تصويب  12کشور الزم االجرا و نافذ گرديد،
جرايمی را در خود فهرست نموده است که صالحیت تعقیب و رسیدگی آنها را محکمۀ جزايی بین المللی دارد،
تعري و عناصر مکملۀ جرايم مندرج اين اساسنامه منبعۀ معتبر جهانی برای تمام مراجع قضايی کشور های جهان و
حقوق دانان ،جهت تشخیص صحیح شناخت جرايم متذکره محسوب می گردد .مادۀ  1اساسنامۀ محکمۀ جزايی بین
المللی جنايت «نسل کشی» را چنین تعري کرده است« :نسل کشی :برای مقاصد به کار رفته در اين اساسنامه
«نسل کشی» عبارت از ارتکاب هر يک از اعمال ذيل به قصد نابود ساختن کل و يا بخشی از يک گروه ملی،
قومی ،نژادی يا مذهبی مانند:
ال  :کشتن اعضای آن گروه.
ب  :وارد آوردن صدمۀ شديد جسمی يا روانی به اعضای آن گروه.
ج  :با يک حرکت حساب شده ،عمداً ايجاد شرايط دشوار زندگی برای يک گروه به قصد نابود ساختن کل و يا
بخشی از آنان.
د  :تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه.
ه  :انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی ديگر».
وقتی کشتار کويته در معادلۀ اين ماده به سنجش گذاشته شود بدون هیچ شک و شبهۀ تشخیص می گردد که اين فعل
جز« نسل کشی » چیز ديگری نیست ،وجود عناصری مانند خصايل مذهبی و نژادی و تعدد کشته شدگان يا جمعی
بودن کشتار واضحاً نیت نسل کشی قاتالن را روشن می سازد.
از جانب ديگر نسل کشی از آن جرايمی است که همیشه موجب اعتراضات وعکس العمل های بشر دوستانۀ جامعۀ
جهانی گرديده است ،در اين مورد جامعۀ جهانی می تواند در برابر اين فاجعه عکس العمل میعاری خويش يعنی به
وسیلۀ کمسیون نظارت حقوق بشر شورای حقوق بشر دولت پاکستان را مورد انتقاد قرار بدهد که در حفاظت حقوق
بشری هزاره ها کوتاهی و سهل انگاری کرده و نتوانسته است از حیات و سالمت آنان محافظت نمايد ،گرچه چنین
اانتقاداتی ظاهراً با خصلت تشريفاتی متبارز می گردد ،اما در عمق و در دراز مدت باعث پديدار ساختن ضع ها
و نا قابلی های اجرايی حاکمیت پاکستان می شود.
مراجع پاکستانی فعالً  112نفر را به سوء ظن در بمب گذاری متذکره دستگیر کرده است ،بیم آن موجود است که
نظام نا کار آمد عدلی قضايی پاکستان در تعقیب مجرمین اغماض به خرج دهد ،چه خوب خواهد شد که با رعايت
قوانین جزايی آن کشور جريان محاکمۀ اين فاجعه از سوی څارنوالی بین المللی محکمۀ جزايی بین المللی مراقبت و
نظارت شود و نیز پاکستان مجبور ساخته شود تا زمینه ها و امکاناتی را از بین ببرد که فرصت های ارتکاب چنین
جرايمی را فراهم ساخته است.
جای آن دارد که اين جنايت خونبار و وحشیانۀ تروريست های پاکستانی مورد تقبیح و محکومیت تمام انسان دوستان
و صلح خواهان قرار گرفته و به مرتکبین آن نفرين بی پايان نثار گردد.
قابل ياد هانی است که در میان شهدای اين فاجعه  22تن از هموطنان ما نیز شامل اند.
پايان
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