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 رهشاا
به فهرست ناقضان   معماران و شهرسازان را هم باید  ،در کنار نظامیان و سیاستمدارانآیا  

بشر آ  افزود؟ حقوق  بهآیا  را  شهر  که  چنان گونهنانی  فضایی  لحاظ  به  یا  کرده  طراحی  ای 

گیری تجمع اعتراضی امکان سرکوب سریع آن در صورت شکلاند که  تغییراتی در آن داده

 ستند؟نیناقضان حقوق بشر ی زمره   درفراهم باشد 

ی چند دهه شهرها طی  وسازهای انجام شده در تهران و دیگر کالن ها و ساختتخریب 

ی شهری، بهسازی  شود مانند توسعههایی که معموالً برای آن برشمرده می عالوه بر هدف  اخیر،

های  افزایش فرصت و    افزایش رانت زمینآید مانند  هایی که به زبان نمی هدف  و و دسترسی  

در صورت ای که  گونهشهر به   فضایی   بازسازیدیگری را هم دنبال کرده است:    هدف   ، سوداگری

 امکان سرکوب فوری آن مهیا باشد.  در آن گیری تجمع اعتراضی شکل

های پرسرعت در دو خیابان اصلی ویژه برای اتوبوس ث خطوط  احدا  توان بهمی از جمله  

د و  نککه شرق و غرب و شمال و جنوب این شهر را به هم وصل می عصر(  تهران )انقالب و ولی 

تردد خودروهای  عالوه بر    گیری تظاهرات خیابانی بود، محل اصلی شکلایران  در تاریخ معاصر  

بوده ای از این دو خیابان  قطه به هر نانتظامی  ی  ویژه نیروهای  ، دسترسی آسان  مقامات سیاسی

عصر در پی اعتراضات سال  رانی در خیابان ولی ی اتوبوس است که خط ویژه   قابل تأملاست.  

این خی  1388 و  کانون  در آن سال ابان  احداث شد  از  اصلی شکلیکی  تظاهرات های  گیری 

   د.واعتراضی ب

عالوه بر مجریان، مشاوران و ناظرانی نیز از میان معماران و هایی از این دست  اما طرح 

 ؟گناهان نیستندها به بی و انواع آسیب همدستان قتل ان دارند، آیا اینان نیز شهرساز

می مقاله که  وایزمننوشتهخوانید  ای  ایال  مطالعاتی  معماری،  استاد  فرهنگ    ،  و  فضا 

پرسد المللی کیفری می ن بینناد به قوانیبا است  گلداسمیت، لندن، است. وی، در دانشگاه  بصری

ظامیان و سیاستمداران محاکمه شهرسازان را نیز در کنار نمعماران و که  ده  آیا زمان آن نرسی 

   کرد؟ )نقد اقتصاد سیاسی( 

 

 

نظامی    رویاروییطور روزافزون به ابزاری معمول برای  ریزی شهری بهطراحی و برنامه

م و جنایات یست جرافهربه  را  آیا زمان آن رسیده تا معماری  پس  تبدیل شده است،  

 د؟ فزوجنگی ا
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تحلیف جنایی    مراسم  الهه،بین دادگاه  در  چشم  1المللی  یک  نویدبخش  انداز 

 است:  ی یقضاشهر آرمان

می  ،المللیبین قضایی  صالحیت  این  تحت   جدی افراد  به  با  توانند  جرایم  ترین 

ابتدای  از اساس و در.  جنگی، متهم شوند المللی مثل جنایات آپارتاید وموضوعیت بین 

حقوق   امور  بین دادگاه،  به  پرداختن  برای  بشردوستانه  نظام الملل   ا ی  یپرسنل 

اما در کشاکش و تعامل با دنیای   2یی، طراحی شده بود.در مناصب اجرا  استمدارانیس

ای طور فزایندهدهی فضایی به سازمان شدن،  شهری طور  همین  سرعت در حال توسعه وبه

و   ی های معمولاسلحه، از ساختمان. درست مثل تانک و یا  دشحقوق بشر  مرتکب نقض  

ب جنایات  که  شد  سوءاستفاده  سالح  یک  مثل  می واسطههعادی  انجام  آنها  گرفت.  ی 

ترین روش برای نقد معماری هرگز به این  گیرانه عنوان سختبهالملل  کاربرد قانون بین 

 صفحات آن    ، که منشاءمصنوعم مرتبط به سازماندهی محیط  یفوریت نبوده است. جرا

تهیه و جداول  متهم  کامپیوتری  در جایگاه  را  معمار/طراح  بار  اولین  برای  است،  شده 

 .  دهدمیالمللی قرار بین دادگاه 

همدست   در این موارد    معمواًلکه    -  حقوقی کشورها را  نظامالملل باید  عدالت بین 

ریزی خاص از ی طراحی و برنامه و تصمیم بگیرد آیا یک شیوه دور بزند  -متهمان است 

  فراتر رفته   اشپذیرش خسارت جانبی ریزی و سطح قابلتهاجمی برنامه   طبیعتاً  ماهیت

ریزی هدف برنامه   کهیا خیر. زمانی   ی در نظر گرفته شودللمالنقض قانون بین مشمول    تا  

 
پذیرفته   ۱۹۹۸المللی در رم در سال  ی ایجاد دیوان بین المللی کیفری در کنفرانسی بینکنندهتشریح  یاساسنامه 1

رسیدگی  دادگاه تنها به مواردی    االجرا شد. الزم  ۲۰۰۲  یژوییهدر اول    )تریبونال(شده و به تصویب رسید و دادگاه  

 کند که بعد از این تاریخ، رخ داده باشند.می

المللی  انداز عدالت بینچشماما  شود،  ای محسوب می المللی کیفری ترقی و پیشرفت عمدهتأسیس دیوان بین 2

کند که قانون آن را هایی رسیدگی می دولت  المللی کیفری تنها به شهروندان  دیوان بین  هنوز واضح و روشن نیست. 

اند. ترس از المللی کیفری را به رسمیت شناختهکشور دیوان بین  ۹۰،  ۲۰۰۳سمیت بشناسند. از ماه مه سال  ربه

سپتامبر، امضای خود را از عضویت در   ۱۱ی آمریکا از  باعث شد که دولت ایاالت متحده    المللیپیگرد قانونی بین

سرعت از آمریکا تبعیت کرد. روسیه، آریل شارون، بهالمللی کیفری، پس گرفت. اسراییل تحت حاکمیت  دیوان بین

المللی را به رسمیت نشناختند. مشکل عضویت  چین، یمن و لیبی ازجمله کشورهایی بودند که دیوان کیفری بین

شوند و بنابراین هایی که شهروندان آنها درگیر جنایات جنگی هستند، احتماالً ملحق نمی داوطلبانه این بود که دولت

 مانند.االً ایمن میاحتم
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به  جنگی      جنایت   - باشد  ایجاد آسیب مادی    پیشاپیش طراحی معماری    ی یکشده 

رخ تواند  می   –  یافتهسازمانخشونت و تجاوز    ی گستردهعنوان بخشی از یک سیاست  

ها، به عنوان خطوطی روی طرح  -ها  داده باشد. شواهد و مدارک این جنایات در طراحی

 وجود دارند. -های هواییعکس - آنها درنگبی   ها و جایگزینی نقشه 

برنامه اقدام  دوماهیت  مربوطه،  اقدام  و  است    جانبهریزی  دو  ی دهشکلشامل 

 شود. می وساز و تخریبساخت استراتژیک یعنی: 

 برای آن کهاجتماعی است که باید  /کالبدی نظامی، شهر مانعی    /از دیدگاه سیاسی  

ی اهطور فزایندبه تخریب،    از راهسازماندهی شود. طراحی    دوباره،  دریگ  تحت کنترل قرار

را  ی نبرد  صحنه ند که  باش    ای پرسنل نظامی   همانندان   ریزبرنامه مستلزم آن است که  

جایی که کنند تا به اهداف استراتژیک خود دست یابند. از آنبازطراحی می به نحوی  

 پژوهشیهای  ها برنامه شود، ارتشریزی شهری میبرنامه  همانندتدریج  به    جنگ شهری 

.  کنندمی   تدویننیروهای شهری خودشان را  آموزش  پیچیدگی شهرها و    ی برای مطالعه

است.  پی روشن  جهانی  سطح  در  آن  عمومی  مکانتخریب  آمدهای  مساجد،    -های 

د: بوریزی  برنامه   قدیمییک منطق  تابع  بوسنی  در    -های عمومی و میدانها  قبرستان 

اجتماعی آنبدون    تواننمی   را    نظم  مشترک  حفظ  کارکردهای  دست کرد،  کاری . 

مثل آنچه در بغداد است، در   -ها، آب و ارتباطات  ها، نیروگاه راه  -های کلیدی زیرساخت

منطقه  یک  کنترل  جریانپی  در  اختالل  ایجاد  با  شهری  مختلفی  است.    آن  های 

شهرها   بمباران  طراحان  کارزارهای  و  معماران  به  ساختمان  است   یمتکی  و که  ها 

روی شهر     حذف آنها   ثیرأت  وکنند  پیشنهاد میعنوان اهداف بالقوه  به را    ییهازیرساخت

تاریخی. تخریب  شودمیارزیابی   بمباران  و سایت  بناهای  آنچه در  فرهنگی مثل  های 

های معماری است.  پروژه   گرفتناسارت  ی  از راه بهبلگراد رخ داد به دنبال پیروزی روان

راهشبکه  بولدوزر  ی  پناهندگانها، عرض یک  اردوگاه  که  کرانه  جنگی،  ]در  ی جنین 

کن و حذف  ریشه  خود  ی وسیعی را در مرکزمنطقه درختان  نوردد و  در میرا    باختری[

دسترسی و جایگزینی یک سیستم    -دهدرا نشان می باز هم تخصص طراحان    ،کندمی 

و بدین ترتیب    استگر  ارتش اشغال که بیشتر در دسترس    با سیستمی دیگر  گردش
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 مهندسان عمران معمارها و  ارتش اسرائیل از  روشن است که    کند.تر می کنترل را آسان

 کند.  بولدوزرهای نظامی خود استفاده می ی  فرمانده برای 

نقض  باشد که  رسمی جنگی      اعالمهمراه با     ،این موارد  نیاز نیست  در هر صورت،

  وضعیت تخریب    - Urbicide ی«»شهرکش  . منبع اصطالحشناخته شود  اصول جنگی

]در   در بلگراد، موستاراین اصطالح  خاستگاه    -استشهر  معرف  که    است  ی اگرایانهتکثر

نیست بوسنی[ غزه  یا  و  گروزنی  »سالمروشدر    ریشه  بلکه  ،،  و  نوسازی    سازی« های 

آمیز نتهایی که مارشال برمن بعد از پاکسازی خشو. مثل شیوهداردشهرسازی آمریکایی  

تظاهر هاست که  مدتاست.  ده  کرتوصیف  ]در نیویورک[    (Bronx)نکس  ابرو تهاجمی  

نادیده گرفته   اقتصادی و اجتماعی یک فضای عمومی انتزاعی،  بهسازی    به  ریزی  برنامه 

بازوی اجرایی دستورکار عمدتاً  در حال حاضر خودش را    کالبدی ی  و توسعه  شده است 

 کند. وپولتیکی آشکار می محور و یا استراتژیک ژئبازار

دهانه ]بر  دلتای رود مروارید در چین یا سد سه   مثل آنچه در  مقیاسبزرگی  توسعه

یانگ بازاری و پاسخ مقامات چینی  وجود دارد    تسه در چین[ روی رود  تقاضاهای  به 

طریقسیاسی  مطالبات   جمعیت  از  و جابجایی  ملی  فضای  سراسر  در  عظیمی  های 

آنهادهکدهپاکسازی   زندگی  محل  طراحی  بود  های  پیوسته .  و خانهی  بافت  ها 

به عنوان شکلی از   هستها، مثل آنچه در مکزیکو، سائوپائولو، و یا کالیفرنیا  تزیرساخ

را   هایی زیستگاه جمعیتی از شهروندانایجاد بخشیعنی با      . کندی عمل می یطرد فضا

 . کندکیک می تف، شونده تلقی می بیگانلحاظ سیاسی که به 

  شهرسازان و طراحان رسمی شهری اورشلیم   راهنمای از آن دست که    هایی  سیاست 

های فضایی  دستکاری   از راه  اکثراًبود  –  هافلسطینی برای محدودسازی رشد جمعیت    -

و چیدمان    3است. محقق شده   راهموقعیت   ،هامحلهشکل  و یابی  ایجاد  و  اصلی،  های 

 ها های فلسطینی محلهبین    - ممنوع است  وسازساخت  که در آن  استقرار فضاهای سبز

است تا     شاناقتصادی   امکاناتبه معنای انقباض ساکنین فلسطینی و    شان،پیرامونو  

هستند.    شانوجوی در جستکه مقامات ارشد  باشیم    ییهافلسطینی   شاهد  به شکلی آرام

 
درصد است   ۲۸ها در جمعیت شهری با نرخ ثابت  . سیاست رسمی شهری اورشلیم، حفظ جمعیت فلسطینی3

 ها بسیار باالتر از یهودیان اورشلیم است. اگرچه نرخ رشد جمعیت فلسطینی



  

 
 

 دهند میصفت انجام چه معماران شیطانآن 5

دیوان کیفری   پارلمان خواسته از پیوستن بهیل از  دادستان کل اسرای  از همین روست که

عنوان بههای اشغالی(  هر ساختمانی )در سرزمین مبادا  کند؛    خودداری   ICC  المللیبین 

ش گرفته  نظر  در  جنگی  جنایت  و  ویک  سازندگان، علیه  د  معماران،  طراحان، 

 4.اعالم جرم شود، آن ن  اساکنکنندگان و یا عرضه

وجود   پیشاپیشمعماران و یا طراحان    اعالم جرم علیهمبنای قانونی و حقوقی برای  

که   نددار  پیوند ای  معاصر به شیوه  منازعاتهای  با استراتژی  دارد، اما معماران و طراحان

 . آن به قدر کافی روشن نیستالملل برای توصیف بین قوانین معنای  هنوز

بشردوستانه بین حقوق  و  منسوخ   تمایز  ربالمللی  ی  غیرنظامیان  بین      نظامیان ی 

 منازعات قادر به درک  جنگ و صلح،  آن از  با توجه به دیالکتیک روشن    که،  داللت دارد

 شهری با شدت کم نیست. 

  خصوص ای آماری در  عنوان مسألهبه صرفاً  باید  ن ی را  موضوع شهر  نادیده گرفتن

ها موقعیت آنبه    وجهبا ت  یا صرفاً  (a.iv.8.2ی  شده )ماده های تخریبساختمان  تعداد

 عنوان یک به در نظر گرفت، بلکه باید  (  b.ix.8.3ی  ی فرهنگی )ماده یهاعنوان مکان به

 . گذاردمیای روی خلق فضاهای جدید  که اثر انباشته   آن را دریافتفعال  شکل طراحی  

 

 
  کنست  یقانون اساسگذاران اسرائیلی در مورد به قانون  Elykaim Rubinsteinدادستان کل اسرائیل   4

 المللی کیفردیوان بین در مورد پیامدهای قانونی    ۲۰۰۲ی عدالت و قانون در ماه ژوئن  )پارلمان اسرائیل(، کمیته

ICC   .این موضوع گفت: هر شخص دخیل از  تر  مشاور حقوقی وزارت خارجه با عباراتی جسورانه آلن باکر  هشداد داد

وزیر تا  از نخست  ،روندان در مناطق اشغال شده، ممکن است دستگیر شودگیری در مورد قرار دادن شهدر تصمیم 

 آخرین شهروند.
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 افتهیاختصاص  مناطق  ،(رهیت  یآب)  نینشیهودی  یها شهرک  شکل  و  اندازه  مکان،  ،یباختر  یکرانه  ینقشه  از  بخش  نیا

 یبرا  شده  ینیبشیپ  ریومس ،(رهیت  یقهوها)  ینی فلسط  یروستاها  و  شهرها  ،(روشن  یآب)  آنها  گسترش  و  بسط  یبرا

های های شهرککند. نقشهمشخص میجداسازی آنها را    یبرا  شده  یطراح   و  ساخت  دست  در  ،(قرمز  خطوط)  موانع

طرحیهودی به  پاسخی  منطقهنشین  جامع  سازههای  تقسیم  آنها  اهداف  از  یکی  که  است  ساختمانی ای  های 

 به دو بخش است. )دسترسی(گردشسیستم ها و پیوستگی فلسطینی
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طراحی در مناطق اشغال    صرفکافی نیست که یک معمار را به    همین ترتیب   به  

رکت در سیاست تهاجمی دولتی، متهم کرد بلکه اشمو یا    (b.viii.8.3ی  )ماده شده  

 .دانست مجرمتوان او را می   اشرسمی و سازمانی  کردار بالفصلخاطر نتایج  هب

بودند، محدود  فرهنگی  ای و  حرفههای  منتقدان معماری که تا پیش از این به حوزه

ی ای که با هر دو حوزهحرفههای تنظیم  چالش   تأمین  قانونی را برای    تمهیداتباید  

 ، در نظر بگیرند. در پیوند تنگاتنگ استو جنایت  شهرآرمان

و  پاسخ  رابطهمسئولیت گویی  در  طراحان  و  معماران  قانونی  با  پذیری  مستقیم  ی 

اند اهمیت  با آن مواجهانتخابی که  بر  ی آنان است و  به تازگی به دست آمده   صالحیت

سیاست کلی که در   کهولو آن  باید پذیرفترا  انگیز  وسوسه  ی الزحمهحقآیا    :بخشدمی 

ا و پیامدهای هانگیزه   کهولو آنناقض حقوق سیاسی و انسانی باشد؟  آن است  خدمت  

 .روگردانی  داشته است: بدیلیک همدستی همواره  د؟محتمل آن، مخرب باش

ای هی صلح نوبل، در مصاحبی جایزهمهور سابق آمریکا و برندهجرئیسجیمی کارتر  

شبکه  گفت:  CNNان  انسی ی  با  د  ی آگاه»،  عملکرد  ...  ی فری ک  یالملل  نیب  وانیاز 

تمارا    یکسان جنا  لیکه  ارتکاب  می دارند    تیبه  با  «  نشاند.عقب  که  معماری  اولین 

 شریک جرمش خواهد انداخت.    انهمکارشود، لرزه بر اندام  المللی روبرو  های بین هدادگا

 

 
 

 

 به آنها ارجاع شده است. در باال ، مصنوعمحیط دگرگونی   ی زمینهکه در  موادی 

 المللی رم دیوان کیفری بین یاساسنامه 

 

 جنایت بر علیه بشریت 

 :d.7.2 یماده

از طریق اخراج اجباری افراد    جاییجابه به معنای    « یا انتقال اجباری جمعیت  »اخراج

 دارند. حضورآن  درای که به شکل قانونی از منطقه آمیزسایراعمال قهر یا

https://iraniantranslate.com/dictionary/persian-english-translation/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D9%85/
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 جنایت جنگی 

 :a.iv.8.2 یماده

عامدانه و و به صورت    نداشتهتصاحب اموال که ضرورت نظامی  تخریب گسترده یا  

 انجام گرفته است. غیرقانونی 

 : b.viii.8.3 یماده

های ی قدرتهایی ازجمعیت غیرنظامی بواسطه انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش

اشغال مناطق  به  قدرتاشغالگر  توسط  اشغال شده  تمام  گرهای  انتقال  و  تبعید  یا  و 

 جمعیت مناطق اشغال شده یا بخشی از آنها به خارج از این قلمرو. 

 

 :b.ix.8.3 یماده

،  هایی که به مناسک مذهبی، آموزشی هدفمند به ساختمانشده حمالت هدایت

هایی که به افراد  جاها و یا  های تاریخی، بیمارستانبنا یا خیرخواهانه،    یعلماهداف  هنر،  

 یند. یااهداف نظامی به شمار ن کهمشروط به آن ، و مجروح اختصاص یافته بیمار
 

 


