
 

Journal of  

Comparative Criminal Jurisprudence 

www.jccj.ir 
 

 

Volume 2, Issue 3, 2022 
 

Protection of Civilians in Armed Conflicts 

 in Jurisprudence and International Criminal Law 
 

Mohammad Masoudinia *
1 

1. Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences and Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.  

 
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Type of Article: 

Original Research 

Pages: 113-127 

 Supporting civilians in armed conflicts is one of the important issues 

that has always been the subject of debate. This article examines the 

approach of jurisprudence and international criminal law in protecting 

civilians in armed conflict. The current article is descriptive and 

analytical and the mentioned question by using the library method has 

investigated. The findings of the article indicate that the protection of 

civilians and the necessity of separation between military and civilian 

forces is one of the fundamental principles of humanitarian rights in 

international law. The guarantee of protection of civilians against 

attacks, creating fear and panic among the civilian population and 

using poisonous and mass killing weapons are prohibited and to take 

precautionary measures in military attacks in order to protect the lives 

of civilians is necessary. In Islam, the principle of separation of 

military personnel in armed conflicts is recognized. The basis of this 

principle is verse 190 of Surah Al-Baqarah, which according to the 

clear implication of this verse, war is reserved for those who are 

actually in fighting engaged. In international humanitarian law, 

civilians in general and especially children and women are protected. 

In Islam, people such as women, children and the elderly who are not 

actually soldiers are supported. As a result, the protection of civilians 

both in religious teachings and in international humanitarian law is 

emphasized. 
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المللی حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در فقه و حقوق کیفری بین  
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 021-001: صفحات
از موضوعات مهمی است که همواره محل  مسلحانه حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات 

مقاله تالش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که در این . بحث و نظر بوده است
به  مسلحانه مخاصمات در غیرنظامیان از المللی در حمایت رویکرد فقه و حقوق کیفری بین

ای به  چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه
حمایت از اله بر این امر داللت دارد که های مق یافته. بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است

غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق 
باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در  الملل می بشردوستانه در حقوق بین

 های سالح از غیرنظامی و استفاده جمعیت میان در وحشت و ترس مقابل حمالت، ایجاد
کشتارجمعی ممنوع بوده و الزم است اقدامات احتیاطی در حمالت نظامی در  و سمی

در اسالم نیز اصل تفکیک و تمایز . راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد
مبنای اصل تفکیک و تمایز . شده است  نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته

 کسانی به جنگ آیه این صریح داللت ه بقره است که طبقسور 0۹1در اسالم، آیه 
الملل بشردوستانه، عموم  در حقوق بین. هستند مبارزه درگیر عماًل که دارد اختصاص

 زنان، مانند، افرادی در اسالم نیز. ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند غیرنظامیان و به
 نتیجه اینکه، .گیرند می قرار موردحمایتنیستند،  نظامی حقیقت که در پیران کودکان و

 مورد بشردوستانه الملل بین حقوق در هم و دینی های آموزه در حمایت از غیرنظامیان هم
 .باشد می تأکید
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 مقدمه

حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ بخشی از حقوق 
المللی و عرفی است که ضمن نظارت بر رفتار  بشردوستانه بین

نیروهای متخاصم نسبت به غیرنظامیان اختیار طرفین درگیر 
ها و ابزارهای نظامی، محدود  در جنگ را در استفاده از شیوه

م از صورت مستقیم یا غیرمستقی ساخته و از افرادی که به
مخاصمات مسلحانه متأثر شده یا ممکن است متأثر شوند، 

پرواضح است که آگاهی از حقوق غیرنظامیان . کند حمایت می
های مسلحانه از قبیل  برای بسیاری از بازیگران درگیری

های  نظامیان، مقامات دولتی، حاملین، سالح سازمان
ودمند بسیار س... احمر و المللی صلیب سرخ جهانی و هالل بین

همچنین تحقیق در این زمینه به کاهش ابهامات . است
المللی نسبت به  موجود در مورد اصول قواعد عرفی و بین
تصویب و . رساند غیرنظامیان در موارد مشکوک، یاری می

ساماندهی مقررات مربوط به حمایت از غیرنظامیان 
المللی ممکن  باوجوداینکه ازلحاظ مفهوم و ماهیت حقوقی بین

ظاهر ابهام خاصی نداشته باشد اما درصحنه عمل،  ت بهاس
رشد تسلیحات نظامی مخصوص  به تولید فزاینده و رو

های کشتارجمعی و همچنین رفتار غیرانسانی با افراد  سالح
موردحمایت در مخاصمات مسلحانه موجب افزایش تلفات 

رو بررسی  ایناز. اخیر شده است های غیرنظامیان در دهه
نی المللی در این زمینه و تأمل در مبا ات بینماهیت مقرر

معضل ضروری به نظر  فلسفی این قوانین، جهت حل این
از سوی دیگر دغدغه نظام حقوقی اسالم نسبت به . رسد می

رفتار انسانی با اشخاص و حفظ کرامت ذاتی افراد، ایجاب 
کند که رویکرد این نظام نیز در رابطه با حقوق غیرنظامیان  می

تبیین نگرش فقه اسالمی به . ان جنگ بررسی شوددر زم
صورت ارائه قواعد و مقرراتی است که باید  المللی به روابط بین

المللی حاکم باشند به آن دسته از قواعدی که  در روابط بین
المللی ارائه  شرع مقدس اسالم برای اجرا در سطح جامعه بین

له قواعد وسی شود تا بدین نموده است صفت اسالمی داده می
عظیمی )باشد فقهی اسالم از دیگر قواعد و مقررات متمایز 

در این مقاله تالش شده به بررسی . (49: 9904شوشتری،
 حقوق و فقه در مسلحانه مخاصمات در غیرنظامیان از حمایت
 درزمینههای متعددی  پژوهش. المللی پرداخته شود بین کیفری

 :شده است انجامبشردوستانه  مخاصمات مسلحانه و حقوق
 کارکنان از حمایت ای به بررسی مهدی فیروزی در مقاله

 الملل بین حقوق منظر از مسلحانه مخاصمات در پزشکی
. (01۹0فیروزی، )است امامیه پرداخته  فقه و بشردوستانه

 ای، حقوق غالمعلی قاسمی و سجاد باقرزاده، نیز در مقاله
 مسلحانه مخاصمات در عبادی اماکن از حمایت و بشردوستانه

 قاسمی)اند  المللی را موردبررسی قرار داده بین غیر و المللی بین
اهلل  حجت اخالقی و همچنین ابوالفتح .(01۹2 زاده، باقر و

 مخاصمات در انسانی کرامت ای، حفظ در مقاله رشنوادی،
 اسناد و اسالمی بشردوستانه حقوق منظر از مسلحانه

 اخالقی واند  تطبیقی بررسی کردهصورت  المللی را به بین
در مقاله حاضر اما به بررسی این سؤال . (01۹2رشنوادی، 

 مخاصمات در غیرنظامیان از شود که حمایت مهم پرداخته می
المللی چه جایگاهی  بین کیفری حقوق و فقه در مسلحانه

بشردوستانه  تر، رویکرد فقه و حقوق دارد؟ به عبارت دقیق
یت از غیرنظامیان چگونه است؟ اصول حاکم المللی در حما بین

در خصوص حمایت از غیرنظامیان چیست و چه اقشاری از 
منظور بررسی  غیرنظامیان موردحمایت ویژه قرار دارند؟ به

سؤال مورداشاره ابتدا، مفهوم غیرنظامی و مخاصمات 
شده و در ادامه ابتدا از رویکرد حقوق  مسلحانه بررسی

فقه نسبت به حمایت از  مچنینه و بشردوستانه و فقه
 .غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بحث شده است

 مفاهیم -0
 غیرنظامی -9-9
نظر اسالم جنگ و پیکار تنها باکسانی مجاز است که عماًل  از

 این دستور صریح قرآن کریم است که. درگیر جنگ هستند
حد جنگند نبرد کنید و از  و در راه خدا با کسانی که با شما می»

 «دارد تجاوز نکنید که خدا تعّدی کنندگان را دوست نمی
بنابراین ازنظر اسالم افراد غیرنظامی کسانی  .(909/بقره)

و به لحاظ اینکه در » هستند که نقش فعالی در مخاصمه ندارند
جنگ شرک ندارند غیر رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم 

 جنگیدن توان که است کسی به عبارتی رزمنده. شود شمرده می
طبق این تعریف . (2/49 :9294السرخسی،) «باشد داشته

کسانی که توانایی بر جنگ ندارند مانند مجروحان پیرمردان، 
( اسیران)شوند نظیر  زنان و کودکان و یا کسانی که تسلیم می



 ...غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه حمایت از  994/ انی مسعودی

 

گیرند و رزمندگان حق تعرض به  جنگی موردحمایت قرار می
 .آنان را ندارند

الملل آمده است متفاوت  آنچه در حقوق بیناین تعریف با 
الملل کلیه اعضای نیروهای  که در حقوق بینچرا باشد می

استثنای کارکنان بهداری و  های مخاصمه به نظامی طرف
بنابراین غیرنظامی کسی . گردند مذهبی رزمنده محسوب می

 طرف مخاصمه نباشد است کـه عـضو نیروهای مسلح یک
 .(99 :9994آنتونی و مارب،)

باید  «جمعیت غیرنظامی»یا « افراد»برای درک بهتر معنای 
کمیته ملی حقوق )مراجعه کرد  90449به پروتکل اّول الحاقی 

چراکه با این پروتکل بود که تعریف  (499: 9999بشردوستانه،
جامعی از افراد و جمعیت غیرنظامی به دست آمد و در آن 

تفکیک و  تعهدات حقوقی روشنی در خصوص رعایت اصل
این پروتکل در  21ماده . منع حمله به غیرنظامیان معین شد

دارد افرادی غیرنظامی  تعریف غیرنظامی چنین مقرر می
های  بندی یک از طبقه شوند که در زمره هیچ محسوب می

از ( ۶( )1)، (2)، (0)مربوط به نیروهای مسلح مقرر در بندهای 
 41ماده  جنگی و کنوانسیون سّوم مربوط به اسیران 4ماده 

طبق این تعریف از فرد غیرنظامی . پروتکل حاضر جای نگیرند
یک از انواع  توان گفت غیرنظامی کسی است که به هیچ می

تعّلق  ....نیروی زمینی هوایی دریایی و مختلف رزمندگان
باشد های مسلحانه مشارکت نداشته  نداشته باشد و در درگیری

البته این را هم باید متذکر . (409: 9999شیایزری و ساک، )
 چون خبرنگاران هایی شد که چنانچه ممنوعیت حمله به گروه

متصدیان امور  ،کارکنان نظامی واحدهای بهداری ،نظامی
مذهبی که عضو نیروهای مسلح هستند و نیز نیروهای پاسدار 
صلح که ـ بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد ـ در 

بر محدوده حمایت از  عملیات نظامی شرکت ندارند را
جامعیت الزم برای تحقق هدف  ،غیرنظامیان اضافه کنیم

 .باشد غیرنظامیان قابل تصّور می هحمایت از هم

به دو نکته پروتکل الحاقی اّول، 21ماده  2از سوی دیگر بند 
آنکه در  که بسیار حائز اهمیت است اّول کند مهم تصریح می

                                                           
1 - Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949. 

رزمنده است یا دانیم فردی  موارد مشکوکی که نمی
. غیرنظامی، باید اصل را بر غیرنظامی بودن آن فرد قرارداد

را شامل  «شهروندان غیرنظامی»دیگر این ماده واژه  عبارت به
دارد چنانچه شک  داند و بیان می حال همه افراد غیرنظامی می

و تردیدی بروز کند باید فرض برخورداری از صفت شهروندی 
 .را ارجح دانست

هایی که به یک  با در نظر گرفتن صدمات و آسیب بنابراین
های  غیرنظامی ممکن است درنتیجه محرومیت از حمایت

شده در عهدنامه چهارم و پروتکل اّول، وارد آید،  بینی پیش
توانند بر روی افراد مشکوک آتش  رزمندگان تنها زمانی می

بگشایند که اطمینان یابند آن افراد نظامی بوده و در مخاصمه 
 .اند شرکت مؤثر داشته

 مخاصمه مسلحانه -9-4

عنصر نخست  :ای دو عنصر اساسی دارد هر مخاصمه مسلحانه
معلوم و  ها آنطرفین مخاصمه هستند که بایستی ماهیت 

های مسلح  ها و گروه اند از دولت مشخص باشد و عبارت
های  گروه ،یافته یا یکی از طرفین دولت و طرف مقابل سازمان

دو وضعیت اخیرالذکر معمواًل . باشند مسلح مخالف دولت می
دومین عنصر مخاصمات . افتد در قلمرو داخلی دولت اتفاق می

عملیات نظامی . باشد مسلحانه توسل به قوای مسلح می
گیرد که نتیجه  وسیله قوای مسلح طرفین درگیر صورت می به

. (02: 01۹2، شفیعی و هنجنی)است آن لطمه زدن به دشمن 
 ها آنفلذا مخاصمات مسلحانه مخاصماتی هستند که در 

حقوق . شوند طرفین درگیر، به قوای مسلح متوسل می
های درگیری مسلحانه داخلی و  الملل حداقل بین وضعیت بین
را تابع یک  ها آنالمللی تمایز قائل شده و هر یک از  بین

ترین  و مهمر از همین. ارهای حقوقی دانسته استسلسله هنج
بندی مخاصمات مسلحانه، شامل مخاصمات مسلحانه  تقسیم

 .المللی و مخاصمات مسلحانه داخلی است بین

ای است که در داخل  مخاصمه مسلحانه داخلی مخاصمه
داده و نیروهای مسلح دولت دیگر در   سرزمین یک دولت رخ

اصطالح  ،به دیگر سخن. عملیات نظامی شرکت نداشته باشند
ای گفته  های مسلحانه مسلحانه داخلی، به درگیری مخاصمه

های مسلحانه  عنوان درگیری را به ها آنتوان  شود که نمی می
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بخش ملی مرتبط  های آزادی های نهضت المللی یا جنگ بین
ترین منابع حاکم  مهم. (44: 9999آنتونی و مالرب، )دانست 

، ماده بر قواعد عرفی بشردوستانه بر این نوع مخاصمات عالوه
و پروتکل  0۹4۹های چهارگانه ژنو  مشترک کنوانسیون 1

در . (29: 01۹2شفیعی و هنجنی، )است  0۹11الحاقی دوم 
مختلفی از  المللی حقوق بشردوستانه تعاریف اسناد بین

مشترک  1در صدر ماده  .مخاصمه داخلی شده است
شده است که چنانچه  بیان 0۹4۹های چهارگانه ژنو  کنوانسیون

المللی نداشته باشد و در قلمرو یکی از  مخاصمه جنبه بین
هر یک از طرفین متخاصم  ،های متعاهد روی دهد دولت

پروتکل  0ماده . ...اقل مقررات زیر را اجرا کند لف است الکم
حمایت از قربانیان مخاصمات  راجع به 0۹11الحاقی دوم 

المللی نیز تعریفی مضیق و محدود از  مسلحانه غیر بین
های مسلحانه  درگیری :مخاصمه داخلی ارائه کرده است

داخلی باید در قلمرو یک دولت معظم متعاهد بین نیروهای 
های مسلح  مسلح آن و نیروهای مسلح مخالف یا سایر گروه

ول، قادر به ای مسؤ فرماندهای که تحت اوامر  یافته سامان
ای  گونه اعمال کنترل خویش بر بخشی از قلمرو آن بوده به

را به انجام عملیات نظامی پیوسته و متمرکز و  ها آنکه 
 .قادر سازد، انجام شود( پروتکل دوم)اجرای 

مشترک  2ماده ، المللی در خصوص مخاصمه مسلحانه بین
بر مقرراتی که باید در  وهعال»: دارد های ژنو مقرر می کنوانسیون

موقع اجرا گذاشته شود، کنوانسیون حاضر در صورت  زمان صلح به
شده باشد و یا هر نوع مخاصمه  وقوع جنگی که رسمًا اعالم

ای که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز نماید اجرا  مسلحانه
ای را  خواهد شد ولو اینکه یکی از دول مزبور وجود چنین مخاصمه

و یا قسمتی از  صدیق ننمایند این کنوانسیون در هر مورد که تمامت
خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال نشود نیز مجری است حتی 

 «.گونه مقاومت نظامی مواجهه نگردد اگر این اشغال با هیچ

هایی داللت  المللی بر وضعیت اصطالح مخاصمه مسلحانه بین
ی مسلحانه شرکت دارد که دو یا چند دولت در یک درگیر

ها مقررات اصلی حقوق  در این وضعیت .داشته باشند
ویژه مقررات مندرج در  المللی بشردوستانه به بین

های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی به  کنوانسیون
. (1۳: 01۳1فریمن، )شد های ژنو، اعمال خواهد  کنوانسیون

های حقوق بشری نیز در این  اغلب ضمانت ،عالوه بر آن
 .مانند اعمال باقی می ها قابل وضعیت

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در حقوق  -2
 بشردوستانه

طبق اصول حقوق بشردوستانه اسالمی افراد غیرنظامی از 
خطر مخاصمات مسلحانه و عملیات بین نظامی مصون 

 .هستند
عنوان یکی از  نه اصل تمایز بهدوستا در نظام حقوق بشر

ترین اصول حمایتی حاکم بر حقوق بشردوستانه مورد  مهم
یکی از اصول انسانی حاکم بر . شناسایی قرارگرفته است

جنگ آن است که بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک 
آمده و افراد و جمعیت غیرنظامی موردتهاجم قرار  عمل به

 0۳۶۳در مقدمه بیانیه . (949: 9994نیا، قربان) نگیرند
 حین ها دولت که قانونی هدف تنها» :پترزبورگ آمده است سن

 نظامی قوای که است آن یابند، دست بدان کنند تالش باید جنگ
 (9/44 :9994دوسوالدبک، هنکرتز و) «کنند تضعیف را دشمن

تدریج اصل تفکیک و تمایز غیرنظامیان از  که به تا این
 .نظامیان، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت

طور ابتدایی و ناقص  الهه نیز به 0۹11و  0۳۹۹مقررات  
اند اما  حمایت از افراد عادی را موردپذیرش قرار داده

کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در 
طور آشکارا بین افراد عادی و نظامی تمایز قائل  جنگ بهزمان 

ژنو های چهارگانه  شده و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون
مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه ( 0۹11)

، حمایت از افراد عادی را 4۳المللی نیز صریحًا در ماده، بین
مورد اشاره مقرر ماده . (942: 9994نیا، قربان) است توسعه داده

منظور تضمین احترام و حمایت از جمعیت  به» کرده است که
های مخاصمه باید همواره بین  غیرنظامی و اموال غیرنظامی، طرف

سکنه غیرنظامی و نظامیان و نیز بین اهداف نظامی و اهداف 
غیرنظامی تمایز قائل شده و عملیات خود را فقط متوجه اهداف 

بر حمایت از  ترتیب رعایت اصل تمایز عالوه این به. نظامی نمایند
ها نیز  شامل حمایت از اموال آن( غیرنظامیان)افراد بشری 

حتی در »پروتکل اول  21همچنین، مطابق ماده  «.شود می
موارد شک در غیرنظامی بودن فردی باید او را غیرنظامی محسوب 

، پروتکل مورد اشاره 20عالوه بر این، بر اساس ماده  .«نمود
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آمیز که هدف اصلی آن ایجاد وحشت در  حتی تهدیدهای خشونت»
 9.«میان سکنه غیرنظامی است را ممنوع شمرده است

اهمیت رعایت اصل تمایز بین غیرنظامیان و نظامیان و 
ای  اندازه همچنین میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی به

 0۹۹۶المللی دادگستری در رأی مشورتی  است که دیوان بین
ها حق ندارند غیرنظامیان را  دولت» بر این امر تأکید کرده که

هایی را  هدف حمله قرار دهند و درنتیجه هرگز نباید سالح
 «.کارگیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی نیستند به

که نظامیان تحت پوشش  ، درحالی0۹4۹تا قبل از سال 
ان از هرگونه حمایت های ژنو قرار داشتند، غیرنظامی عهدنامه

خصوص طی دو جنگ  که به طوری حقوقی محروم بودند به
جهانی، در عمل، اتباع غیرنظامی، دشمن آماج هر نوع تجاوز 

 0۹4۹های ژنو  اما با انعقاد کنوانسیون. و تعدی قرار داشتند
مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ اتباع 

شدید حقوقی قرار گرفتند دشمن از حیث فردی، تحت حمایت 
. (24: 9990ماندگار، ) افتندیو عنوان شخص حمایت شد را 

سازمان ملل متحد درباره  0۹11مطابق پروتکل الحاقی 
حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، کودکان باید مورد 

 موردحمایتو شکل از حمله  هرگونهاحترام بوده و در مقابل 
 .هستند

 اصل تفکیک نظامیان از غیرنظامیان -4-9
طرفین درگیر باید  المللی، مطابق قواعد حقوق بشردوستانه بین

حمالت . بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند
وجه  هیچ تواند علیه رزمندگان انجام شود و نباید به فقط می

مقررات  22مطابق ماده . افراد غیرنظامی هدف قرار بگیرند
حمله یا بمبارانی که به هر وسیله علیه شهرها، » :0۹11 الهه

دفاع صورت پذیرد ممنوع  های بی روستاها، منازل و یا ساختمان
طور  در حال حاضر این اصل حقوق عرفی قویًا و به .«است

از پروتکل الحاقی اّول ( 2) 22، (2) 20، 4۳شفاف در مواد 
ز افراد عادی شده و به شکل بارزی میزان حمایت ا بیان 0۹11

های مخاصمه  که طرف طوری به ؛را گسترش داده است
منظور تضمین حمایت از جمعیت غیرنظامی باید در هر  به

زمان میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند 

                                                           
 .20ماده  2بند  - 9

و عملیات خود را باید فقط علیه اهداف نظامی به جریان 
یکی از مواردی که  .(949: 9994دیگران، و فلک) بیندازند

بدون توجه به تفکیک و تمایز نظامیان از غیرنظامیان انجام 
حمالت کورکورانه و بدون . شود حمالت کورکورانه است می

متوّجه اهداف نظامی خاصی ( الف» :تفکیک حمالتی هستند که
شود که امکان  ها یا وسایلی استفاده می از روش( ب. نیستند
( ج. کنند امی مشخص را برآورده نمیسوی اهداف نظ گیری به هدف

شود که امکان محدودیت اثر  ها یا وسایلی استفاده می از روش
المللی بشردوستانه مقررشده  که در مقررات حقوق بین نحوی ها به آن

ممنوعیت حمالت کور و بدون تفکیک در . «است، وجود ندارد
از  (1) 1از پروتکل الحاقی اّول و نیز در ماده ( 4) 20ماده 

های متعارف و نیز در ماده  کنوانسیون برخی سالح 2پروتکل 
منضم به کنوانسیون برخی  2پروتکل اصالحی ( ۳) 1

این ممنوعیت در . شده است های متعارف گنجانده سالح
المللی نیز مورد تأکید مجدد  اساسنامه دیوان کیفری بین

ممنوعیت جنگ کورکورانه و  4.قرارگرفته است
جنگ »ترین شکل عینی اصل  احتمااًل مهم تفکیک غیرقابل
گیری  ترین نتیجه آن تغییر جهت است که مهم« محدود

امروزه . سوی الزامات ضرورت نظامی است اساسی جنگ به
هایی که به دلیل  ها، ممنوعیت استفاده از سالح رویه دولت

منزله یک قاعده  کنند را به ماهیتشان بدون تفکیک عمل می
 .داند اعمال می ملل قابلال عرفی حقوق بین

 غیرنظامی جمعیت میان در وحشت ممنوعیت -4-4
یکی از قواعد حمایت از غیرنظامیان در مخاصمانه مسلحانه، 

بر . غیرنظامی است جمعیت میان در وحشت و ترس ممنوعیت
با غیرنظامیان باید »: کنوانسیون چهارم ژنو 21اساس ماده 

خصوص در برابر همه  به همواره برخوردی انسانی صورت گیرد و
بر  .«بار یا تهدیدات ناشی از آن حمایت شوند اقدامات خشونت

هر عملی که » :کنوانسیون چهارم ژنو 11ماده  0اساس بند 
هدف آن ارعاب یا ترساندن غیرنظامیان باشد ممنوع است ارعاب یا 

شده از آن، ممانعت از  ترساندن در صورتی هم که هدف اعالم
غیرنظامی در مخاصمات یــــا حــتی در اعمال مداخله جمعیت 

یا بنابراین مقامات یا نیروهای مسلح . غیرقانونی باشد، ممنوع است
باید بر اساس کرامت انسانی و قـواعـد حـقوقی، تـدابـیـر دیگری 
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چراکه اعمال  .«اتخاذ کنند تا امنیت عمومی تضمین شود
گونه  هیچل جمعیت غیرنظامی را بدون کزا همواره  وحشت

طور  جو، به تفکیک بین متخلفان بالقوه و شهروندان صلح
 .(409: 9994فلک و دیگران،)دهد  یکسان تحت تأثیر قرار می

 ،چهارم کنوانسیون 11کلی مندرج در ماده  بیش از ممنوعیت
ای است  پروتکل الحاقی اول در بردارنده قاعده 20ماده  2بند 

ررشده است؛ اقدامات یا که اختصاصًا برای عملیات نظامی مق
بار که هدف اولیه آن گسترش رعب و  تهدیدهای خشونت

 .شد، ممنوع هستندوحشت بین جمعیت غیرنظامی با

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر 
آمیز در  خصوص محکومیت اقدامات ارعابدرملل متحد نیز 

 9.تمیان غیرنظامیان چندین قطعنامه را تصویب رسانده اس
منزله اعمال ممنوعه بر  آمیز که به ای از اعمال خشونت پاره

هدف  باران بی گلوله»: اند از اند عبارت طبق این قاعده ذکرشده
عملیات پشتیبانی باهدف گسترش ترس در میان  4و وسیع،

حال تجاوز به  و درعین 9مباران منظم شهرهابغیرنظامیان، 
 «کشتارجمعیو  2عنف، آزار و شکنجه زنان و کودکان

همچنین در دیوان . (9/49، 9994هنکرتز و دوسوالدبک،)
متعددی  های المللی یوگسالوی کیفرخواست کیفری بین

خصوص موارد و در مبنای ارعاب جمعیت غیرنظامیبر
های غیرنظامی،  روی هدف هدف به گشایی عمدی و بی آتش
روی اجتماعات افراد غیرنظامی و  گشایی غیرقانونی به آتش

 ممتد بر روی نواحی شهری و باران تیراندازی و گلوله
 .شده است غیرنظامی، تشکیل
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، 0۹۹1/1، 0۹۹4/12کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه 
0۹۹2/۳۹. 

 .21/0۶4مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه  - 4
در خصوص وضعیت  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، متحد گزارش ویژه - 9

 .حقوق بشر در یوگسالوی سابق
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش در خصوص تجاوز  - 2

در جریان  داری بردهجنسی و اعمال مشابه  داری برده یافته سازمانبه عنف 
 مسلحانه های درگیری

 حمایت از غیرنظامیان در مقابل حمالت -4-9
یکی دیگر از قواعد حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات 

حمالت نظامی  مقابل در غیرنظامیان از مسلحانه، حمایت
ر مخاصمات غیرنظامیان چنانچه د ،مطابق این قاعده. است

مسلحانه مستقیمًا شرکت نکنند، در مقابل حمالت حمایت 
طورکلی یکی از استثناءهای قاعده ممنوعیت  به. شوند می

موجب آن  حمله به افراد غیرنظامی، بسیج عمومی است که به
ساکنان کشوری که هنوز اشغال نشده است با نزدیک شدن 

برابر  منظور مقاومت در طور خودانگیخته و به دشمن به
دهی  نیروهای مهاجم و بدون اینکه وقت کافی برای سازمان

در قالب نیروهای مسلح را داشته باشند برای مقابله با سپاه 
طور  اگر چنین اشخاصی به. گیرند متجاوز اسلحه به دست می

 شوند رزمنده و نظامی محسوب می ،آشکار اسلحه حمل کنند
 .(9/49:  9994دوسوالد،هنکرتز و )

است که قانونی بودن حمله به یک غیرنظامی بستگی  بدیهی
دقیقًا  «شرکت مستقیم در درگیری»بدان دارد که منظور از 

 چه باشد و اینکه مبدأ و آغاز شرکت مستقیم در درگیری کجا
کمیسیون آمریکایی حقوق . یابد ست و چه موقع خاتمه میا

« شرکت مستقیم در درگیری»بشر بیان داشته که عبارت 
موجب ماهیت یا هدف  اعمالی است که به»اًل به معنای معمو

قصد آسیب رسانیدن به افراد و منابع دشمن ارتکاب  عمل، به
که  هنگامی. (9/99 :9994هنکرتز و دوسوالدبک،) «یابند می

فرد غیرنظامی از اسلحه یا سایر وسایل برای ارتکاب اعمال 
ت آنان آمیز علیه نظامیان دشمن یا منابع و امکانا خشونت

بدیهی است که حمایت در برابر حمالت را از  ،استفاده کند
همچنین این کمیسیون برای تمایز بین شرکت . دهد دست می

غیرنظامیانی که » :مستقیم و غیرمستقیم اظهار داشت
طرف متخاصم است و فقط  های آنان صرفًا پشتیبانی ازیک فعالیت

، نبایستی رزمنده و ها شرکت دارند صورت غیرمستقیم در درگیری به
شرکت غیرمستقیم، نظیر فروش کاال به . نظامی محسوب شوند

طرف و یا حتی  یکی از طرفین مخاصمه و ابراز حمایت از آن
تر از آن، عدم اقدام در ممانعت از تجاوز نظامی یکی از  واضح

آمیز، که بتواند تهدید مستقیم در  طرفین به معنای اقدامات خشونت
هنکرتز و ) «.گردد طرف دیگر باشد، تلقی نمی ایراد واقعی به

 .(9/99 :9994دوسوالدبک،
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های دیگری نیز وجود دارد که شرکت  رویه ،باوجوداین
مورد و بر اساس واقعیات  مستقیم غیرنظامیان در درگیری را

مثال افسران ارتش روآندا  عنوان به .کنند قضیه ارزیابی می
های  درگیری غیرنظامیان غیرمسلحی را که در جریان

مسلحانه به نیروهای مسلح خود آذوقه و مهمات رسانده یا 
کنند، مشمول وضعیت غیرنظامی  های ایشان را جابجا می پیام
احزار  :گوید دستورالعمل نیروی دریایی آمریکا می. دانستند نمی

ها باید حسب موردبررسی  موضوع شرکت مستقیم در درگیری
ر میدان نبرد بایستی با توجه به بنابراین رزمندگان واقع د. شود

رفتار شخص، مکان و پوشش او و سایر اطالعاتی که در آن 
زمان در دسترس است تصمیم بگیرند که آیا شخص 

هنکرتز و ) غیرنظامی مشمول حمله عامدانه هست یا خیر؟
به همین جهت باید گفت مفهوم . (9/09: 9994دوسوالدبک،

طور دقیق و  به ها، تاکنون شرکت مستقیم در درگیری
از سوی دیگر در موارد مشکوکی . مشخص، تبیین نشده است

پروتکل  21ماده  0دانیم فردی نظامی است یا خیربند  که نمی
گوید در موارد تردید در خصوص غیرنظامی  الحاقی اّول می

. حساب آورد بودن یا نبودن، آن شخص را باید غیرنظامی به
را « وندان غیرنظامیهمین ماده واژه شهر 2همچنین بند 

 دارد شامل حال همه افراد غیرنظامی دانسته و بیان می
کند باید فرض برخورداری از  چنانچه شک و تردیدی بروز

 .صفت شهروندی را ارجح دانست

هایی که به یک  بنابراین با در نظر گرفتن صدمات و آسیب
در موارد مشکوک باید  ،غیرنظامی ممکن است وارد آید

ارزیابی دقیقی نسبت به شرایط و اوضاع حاکم بر موقعیت 
توانند به روی افراد  عمل آید و رزمندگان تنها زمانی می به

مشکوک آتش بگشایند که اطمینان یابند آن افراد نظامی 
 .هستند و یا اینکه شرکت مستقیم در درگیری دارند

 سمی و کشتارجمعی های ممنوعیت استفاده از سالح -4-2
فقط استفاده از  ممنوعیت کلی استفاده از گازهای سمی نه

شود بلکه به ممنوعیت  علیه رزمندگان دشمن اعمال می ها آن
کننده آب و مواد غذایی نیز  آلوده کردن تجهیزات ارائه

( 2) 24این مطلب امروزه صریحًا در مواد . یابد گسترش می
پروتکل دوم در موردحمایت از  0پروتکل الحاقی اّول و ماده 

اهداف و تجهیزات ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی 
های شیمیایی و  همچنین استفاده از سالح .قررشده استم

استفاده از سالح شیمیایی در . بیولوژیک ممنوع است
موجب معاهدات متعدد  المللی به های مسلحانه بین درگیری

کننده، پروتکل گاز  ازجمله اعالمیه الهه راجع به گازهای خفه
 ۳ و ماده( 0۹۹1)های شیمیایی  کنوانسیون سالح( 0۹22)ژنو 

المللی ممنوع شده  از اساسنامه دیوان کیفری بین( ب( )2)
 .است

ممنوعیت استفاده از سالح بیولوژیک نیز مبتنی بر پروتکل 
( 0۹12)های بیولوژیک  و کنوانسیون سالح( 0۹22)گاز ژنو 

های  این ممنوعیت نسبت به آن دسته از سالح. است
. ارندگذ گردد که بر انسان اثر می بیولوژیکی اعمال می

روس، یهای بیولوژیک با تولید، باکتری، میکروب، و سالح
بر  .شوند می ها آنها یا گسترش  باعث ایجاد بیماری... قارچ و

اساس اقداماتی که برای حذف سالح بیولوژیک در طی سه 
توان نتیجه گرفت که کشورها  می ،آمده عمل دهه گذشته به

درنتیجه نباید  معتقدند این سالح نباید وجود داشته باشد و
هنکرتز و ) ردیبگتحت هیچ شرایطی مورداستفاده قرار 

 .(9/904 :9994دوسوالدبک،

های شیمیایی این نکته مهم است که استفاده  در مورد سالح
کننده، مشابه و به کلیه مایعات مواد یا وسایل  از گازهای خفه

المللی در زمره  با خواص مشابه در اساسنامه دیوان کیفری بین
در پی قضیه حلبچه عراق  9.شود نایات جنگی محسوب میج

همچنین در . های متعددی اقدام عراق را محکوم کردند دولت
، شورای امنیت سازمان ملل 0۹۳۳و  0۹۳۶های  فاصله سال

های شیمیایی در  در چندین قطعنامه استفاده عراق از سالح
 4.جنگ ایران و عراق را محکوم کرد

 لزوم اتخاذ اقدامات احتیاطی در حمالت نظامی -4-9
منظور اجتناب و به  بینی به همه اقدامات احتیاطی قابل پیش

حداقل رساندن تلفات تصادفی غیرنظامیان صدمه به 
 .غیرنظامیان و ایراد خسارت به اموال نظامی باید اتخاذ شوند

 الهه رعایت لزوم 0۹11از کنوانسیون ( 1) 2)ابتدا در ماده 
                                                           

 (0۳( )ب( )2) ۳ماده  المللی بیناساسنامه دیوان کیفری  - 9
 .۶21و  ۶02، 2۹۳، 2۳2ای امنیت سازمان ملل قطعنامه شور - 4
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مورد توجه قرار گرفت که حمله  در احتیاطی اقدامات تخاذا
اگر به دالیل، نظامی اقدامی فوری علیه اهداف » مطابق آن

دفاع ضرورت یابد و  دریایی یا نظامی واقع در شهر یا بندری بی
هیچ فرصتی نیز نتوان به دشمن داد در این صورت فرمانده نیروی 

ای به حداقل رساندن صدمات دریایی باید تمامی تدابیر الزم را بر
 .«به شهر به عمل آورد

منزله یک قاعده  ها این قاعده را به در حال حاضر رویه دولت
همچنین این اصل . داند اعمال می المللی قابل عرفی بین

 1پروتکل الحاقی اّول و نیز در ماده ( 021)وضوح در ماده  به
شده  گنجاندههای متعارف  پروتکل دوم کنوانسیون سالح( 4)

عمومی سازمان  0۹11ل عالوه قطعنامه مصوب سا به. است
های  خصوص اصول اساسی حمایت از جمعیتملل متحد در

اجرای عملیات »غیرنظامی در زمان جنگ، مقرر نمود که در 
نظامی باید تمامی احتیاطات الزم به کار بسته شود تا از ورود 

های غیرنظامی  هرگونه آسیب و صدمه جانی و مالی به جمعیت
 9.«اجتناب گردد

 حقوق یا بشردوستانه حقوق مفهوم براساس آنچه گفته شد، در
 کند می المللی بین قواعدی از صحبت بشردوستانه الملل بین
 زمان در ها دولت یتمسؤول و ها انسان حقوق بر ناظر که

 صورت به را تکالیفی که است المللی بین یا داخلی های جنگ
 ها انسان حقوق بر ناظر و حاکم که کند می وضع آمره قاعده

 حقوق جنبه کاماًل که است مسلحانه مخاصمات زمان در
 با چون و باشد متوأ تبعیضی با نباید آن اجرای که دارد بشری

 الملل بین حقوق ویژگی از اند یافته تحکیم المللی بین توافقات
 و کاهش تدارک در حقوق این. است برخوردار نیز عرفی

 از و است بار خشونت نظامی های درگیری آثار کردن محدود
 از استفاده از مانع و کند  می حمایت جنگی اسراء و غیرنظامیان

 .گردد می ها جنگ در ظالمانه های حیله و ابزارها انواع

 حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در فقه -1
 اصل تفکیک میان رزمندگان و غیرنظامیان -1-0

اولین قاعده رعایت حقوق بشردوستانه در اسالم تفکیک افراد 
غیرنظامی از نظامیان است چراکه این افراد هـیچ دخـالتی در   

خـاطر   آیند که به حساب می گناهی به جنگ نداشته و افراد بی
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لـذا رعایـت    ؛انـد  سیاست دولتمردان دچار آسیب و گزند شـده 
یـر جنـگ   شک وظیفه همه افـراد درگ  حقوق این اشخاص بی

 .است

صراحت در  غیرنظامیان به و رزمندگان میان تفکیک اصل
در راه خدا باکسانی که با شما » .است شده قرآن کریم اعالم

جنگند مبارزه کنید و از حد تجاوز نکنید چراکه خدا تجاوزکاران  می
آیه  طبق داللت صریح این (0۹1/بقره) .«دارد را دوست نمی

هستند جنگ تنها باکسانی جایز است که عماًل درگیر جنگ 
اهلل مکارم شیرازی نیز در تفسیر  یهآ. (2/۶0 :0111طباطبایی،)

شود که هرگز غیرنظامیان  از این آیه استفاده می»: گوید نمونه می
اند و  ها به مقاتله درنخواسته را نباید مورد تهاجم قرارداد زیرا آن

 .(2/21 :0114مکارم شیرازی،) «دارندبنابراین مصونیت 
و ال » :ح رازی در ذیل این آیه آورده استوهمچنین ابوالفت

تعتدوا یعنی تعدی مکنی از آنچه که مشروع است در باب جهاد، و 
زنان و کودکان و پیران را مکشی و آن را که دست صلح به سویت 

 «یا دراز کرده، به قتل نرسانی که در غیر این صورت تعدی کرده
همچنین تعالیم اسالم در . (1/۶۹ :041۳ ابوالفتوح رازی،)

که » :کند رابطه با استفاده از اسلحه به این نکته توجه می
استفاده بدون هدف از سالح که ممکن است هم به اهداف نظامی 
و هم به اماکن غیرنظامی، بدون تشخیص و تمایز اصابت کند 

نوع تعهد و تکلیف مواجه  ممنوع است؛ بنابراین هر رزمنده با دو
اول آنکه رزمنده را از غیر رزمنده تمییز داده و فقط اولی را . است

هدف قرار دهد و دوم اینکه مواضع و اهداف نظامی را از غیرنظامی 
محقق ) «های نظامی یورش ببرد جدا کند و فقط به پایگاه

طورکلی باید گفت در مکتب اسالم حق  به. (۳۹: 01۳1داماد،
ترین حق ذاتی هر انسان است که با تحقق آن  اصلی ،حیات

در آیین اسالم حق . سخن گفتن از دیگر حقوق موجه است
عنوان یک حق اصیل و  عنوان موهبتی الهی و به حیات به

شده  ها تضمین شده و لزوم آن برای همه انسان  اّولی دیده
 .است

 اصل لزوم حمایت از غیرنظامیان -1-2
ازنظر فقیهان اسالمی اصل حمایت از افراد غیرنظامی امری 

؛ فیض 2/00 :01۳1طوسی،)است ناپذیر  قطعی و خدشه
اسالمی اعم از شیعه  فقیهان رو، ازاین. (02/۹2: 041۶کاشانی،
اساس آن هیچ بر اند که تأسیس کرده« قاعده فقهی»و سنی 
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در  .«ال یقتل غیر المقاتل» :شود فرد غیرنظامی کشته نمی
کسی از فقها را سراغ ندارم که »کتاب جواهر الکالم آمده است 

در تذکره و منتهی، ضمن ( ره)عالمه . با این مسأله مخالف باشد
در این ( ع)ادعای اجماع بر این مسأله حدیثی را از امام صادق 

فقیهان اهل . (20/11: 0411نجفی، ) «خصوص نقل کرده است
 «ال یقتل غیُر المقاتل»: اند سنت نیز در این باب به اجماع گفته

 .ها نباید کشته شوند ، غیرنظامی(2/01۹ :0111زنجانی، عمید)

اصل حق حیات غیرنظامیان و  ،اصل منع حمله به غیرنظامیان
ترین اصول حقوق بشردوستانه  منع حمله به آنان که از مهم

ای که اسالم در  گونه تی هم دارد بهاستثنائا ،اسالمی است
ترین  مهم. برخی موارد اجازه حمله به غیرنظامیان را داده است

غیرنظامیان را سپر دفاعی  ،این موارد هنگامی است که دشمن
پناه گرفته و ازآنجا به لشکر  ها آنخود قرار داده و پشت سر 

ا برای مثال دشمن پایگاه هوایی ی .کند می اسالم ضربه وارد
موشکی خود را در شهر مستقر کرده یا اینکه در اطراف پایگاه 

دفاع را اسکان داده است و  نظامی خود افراد غیرنظامی و بی
شرط  هیچ راهی برای سرکوب او نیست، در چنین حالتی به

اینکه نبرد و جنگ با شدت ادامه داشته باشد و پیروزی در 
توان به  می ،جنگ متوقف بر نابودی پایگاه موردنظر باشد

پایگاه نظامی حمله کرد اگرچه موجب کشته شدن 
در این موارد حتی اگر اسیران مسلمان هم . غیرنظامیان گردد

شده باشند، اگر عدم حمله به دشمن  عنوان سپر قرار داده به
موجب شکست مسلمانان بشود، حمله مسلمانان جایز است 

 .دداگرچه موجب کشته شدن برخی از اسیران مسلمان گر

های کشتارجمعی و  ممنوعیت استفاده از سالح -1-1
 غیرمتعارف

 های ، سالح(ع)اگرچه در صدر اسالم و عـصـر مـعصومین 
های مشابهی  کشتارجمعی وجود نداشته است، امـا بـا روش

امکان  ،مشرکین ند پراکندن سم در شهرها و سرزمینمان
خسارت زدن به نیروهای نظامی و غیرنظامی دشمن وجود 

تنها از چنین  ، نه(ع)حال، ائمه معصومین  بااین. داشته است
اند بلکه نیروهای خود را نیز از انجام  هایی استفاده نکرده روش

( ع)از حضرت علی . اند چنین کارهایی بر حذر داشته
پیامبر گرامی اسالم »: اند شده است که آن بزرگوار فرموده روایت

از پراکندن سم و زهر در سرزمین و شهرهای مشرکان نهی ( ص)

بر همین مبنا فقهای . (00/0۶ :041۹عاملی، حر) «اند فرموده
صراحت از ممنوعیت استفاده از سم در  بزرگوار اسالم نیز به

 ،همچنین برخی از فقها آتش افروختن. اند جنگ سخن گفته
ای که  گونه ایجاد سیل و باز کردن آب بر روی دشمن، به

منجر به نابودی سرزمین آنان گردد را ممنوع و برخی مکروه 
 .اند اعالم کرده

ایجاد سیل و غرق »: نویسد ابن ادریس حلی در این زمینه می
های کفار، گشودن آتش بر روی کفار و پراکندن سم در  کردن خانه

 .(۹/1: 0401ابن ادریس حلی،) «سرزمین ایشان جایز نیست
 نیست جایز تحقیق به همانا»: آورده است طوسی در نهایه خیش
قاضی  .(۹/20: 0411طوسی،) «شود پاشیده سم کفار مناطق در

 کردن مسموم از (ص) خدا رسول»: گوید ز مییابن براج ن
. (۹/۳2: 041۶ ابن البراج،) «فرمود نهی مشرکان شهرهای

آتش گشودن و باز کردن آب » :اعتقاد دارد مؤلف شرایع االسالم
بر سرزمین دشمن جز در موارد ضرورت مکروه است، البته پراکندن 

نظریه این  .(۹/211: 041۳ محقق حلی،) «باشد سم حرام می
 از موجب آن فقها در راستای قواعد کلی اسالمی است که به

در این ( ص)کرم از پیامبر ا. افراط در کشتار منع شده است
اگر . رحم و شفقت کار اولیاء خدا است» زمینه نقل است که

اگر . (۳۶: 01۳1محقق داماد،) «دیبکشکشید، عادالنه  می
ای که موجب مسمومیت افراد،  کارگیری هر نوع ماده به

 ،بدانیم را ممنوع کنندگی است آلودگی آب و ایجاد حالت خفه
خارج  امرهای شیمیایی یا بیولوژیک را از این  توان سالح نمی

دانست؛ چراکه فقهای اسالمی نوع خاصی از سم یا شکل 
اند، بلکه به آثار سوء آن توجه  خاصی از آن را مدنظر نداشته

همچنین جایی که افکندن آتش به دلیل قتل فجیع . اند کرده
اولی  طریق زیست حرام است، به ها و تخریب محیط انسان

 ها آندرت تخریب ای که ق های اتمی و هسته استفاده از سالح
ای را  تصور است و تا شعاع وسیعی هیچ موجود زنده غیرقابل

 .گذارد، غیرمجاز است باقی نمی
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اشخاص غیرنظامی موردحمایت در مخاصمات مسلحانه  -4
 در حقوق بشردوستانه

انتقال بودن حقوق  احترام به فرد انسانی، خصیصه غیرقابل
زمانی باید با انسانیت  با هر فردی، در هر 9.باشد بنیادین او می

رفتار شود و مخصوصًا در برابر هرگونه عمل قاهرانه یا 
تهدیدآمیز، توهین و تجسس در کلیه امور از او حمایت شود، 

ممنوعیت  ،اول: اصل مذکور دارای پیامدهای زیر است
ویژه در جهت کسب  هرگونه اعمال فشار جسمانی یا روانی به

 ،سوم ؛ممنوعیت آزار و اذیت بدنی و شکنجه ،دوم 4؛اطالعات
جمعی چپاول یا اقدامات  های دسته ممنوعیت مجازات

گیری  جویانه علیه افراد و اموال غیرنظامی و گروگان تالفی
در اختیار داشتن تسهیالت الزم جهت مراجعه  ،چهارم 9ها؛ آن

المللی  های حامی کمیته بین اشخاص تحت حمایت به قدرت
هر فردی که در قلمرو یکی از  ،پنجم 2؛...رخ و صلیب س

برد  شده از سوی او به سر می متخاصمان یا در قلمرو اشغال
تواند به اعضای خانواده خود که در مکان دیگری به سر  می
برنند اخباری دهد که دارای خصیصه کاماًل خانوادگی است  می

: 9909ضیایی بیگدلی، )کند چنین اخباری را دریافت  و هم
رنظامی، یت عام از افراد غیبهبود حما رغم علی. (024 – 021

برخوردارند  ای فزایندهت خاص و یبرخی طبقات افراد از حما
 :از اند عبارتکه 

 و پناهندگان گانگانیب -2-9
حق  برند میکی از متخاصمان به سر یگانگانی که در قلمرو یب

مخـالف مصـالح    هـا  آنمت یعز که آنمگر  دارند را آنجاترک 
عهدنامه چهـارم   99ماده ) .باشد  ها آنملی کشور محل اقامت 

مجبور به کار کردن نمـود؛ البتـه در    توان میگانگان را یب( ژنو
طی که برای کار اتباع آن کشـور وجـود   یت و شرایهمان وضع

ات یـ که در رابطـه بـا عمل   ییاجبار اتباع دشمن به کارها. دارد
 (.عهدنامه چهارم 29و  90واد م)نیست نظامی باشد مجاز 

 انسان ها اذیت و آزار ای و حوادث که هستند کسانی پناهندگان
 بـه  مجبـور  گـر، ید نیسرزم کی در پناهگاه افتنی جهت در را

                                                           
 .0۹4۶کنوانسیون چهارم مصوب  12ه ماد - 9
 .0۹4۶کنوانسیون چهارم مصوب  99ه ماد - 4
 .0۹4۶کنوانسیون چهارم مصوب  92ه ماد - 9
 .0۹4۶کنوانسیون چهارم مصوب  44و  49ماده  - 2

 بـا  دهنـده  پنـاه  کشـور  کـه  زمانی. است کرده هنشانیم ترک
 شـخص  شـود،  مـی  جنـگ  وارد پناهنـده  شخص متبوع کشور

قربــان ) شــود مــی محســوب دشــمن افــراد ازجملــه پناهنــده
 .(94۳: 9994نیا،

کـه در اثـر حمـالت     طـرف  بـی ک کشور یاتباع و شهروندان 
 ،شـوند  مـی ان یـ دشمن کشور محل اقامتشان دچـار رنـج و ز  

ـ باشـند و   قرارگرفتـه  ها آن موردحملهمًا یممکن است مستق ا ی
باشـند   دیـده  آسیب ها آناز حمالت  غیرمستقیم طور به که این

 هـای  بمبـاران باشند تا مورد حمالت و  رهاشدهمثاًل مخصوصًا 
ـ از د. (20: 01۹2شـفیعی و هنجنـی،   ) رندیقرار گ ییهوا دگاه ی

 دیـده  رنـج  طبقه سهاز  یک کدامگفت که  توان نمیکلی بشری 
اسی یس واحوال اوضاع. از به توجه دارندیشتر نیا بیمذکور کمتر 

ــروه اول و دوم را ب  ــه دو گ ــت ک ــت  یاس ــت حفاظ ــتر تح ش
 ذکرشـده کـه در بـاال    آنچههمه . دهد میون ژنو قرار یسکنوان

دگان از اشغال نظامی بوده که از ید دگان و رنجید انیز عنوان به
 هـای  کنفـرانس ندگانی بـه  ی، نماییسوی اکثر کشورهای اروپا

ک قـانون  یاد یفرستاده شدند تا با اصرار ز 9024-0 های سال
 .وضع شود یرنظامید برای حفاظت شهروندان و افراد غیجد

 کودکان و زنان -2-4
زنــان مخصوصــًا در برابــر ، عهدنامــه چهــارم 44طبــق مــاده 

در برابر تجاوز، اجبار بـه   ویژه بهلطمه به شرافتشان و  هرگونه
در . انـد  گرفتـه  رقرا موردحمایتهتک حرمت  هرگونهفحشا و 

جـدا از مـردان    هایی مکاند در یت از آزادی بایصورت محروم
 49مـاده   9عهدنامـه چهـارم و بنـد     44ماده ) نگهداری شوند
 .(4پروتکل شماره  9ماده  44و بند  9پروتکل شماره 

 از بـودن  پـذیر  آسـیب  دلیل به کودکان عام، حمایت بر عالوه
 برخـوردار  دارد اضـافی  و تکمیلـی  جنبـه  کـه  یخاصـ  حمایت

 کودکـان  اول، پروتکـل  44 ماده اول بند تصریح به. گردند یم
 حمله از شکل هر برابر در و گیرند قرار خاص احترام مورد باید

 و مراقبـت  مخاصـمه  یهـا  طـرف . شوند حمایت غیرمحترمانه
 دیگـر  علـت  هر به یا و سن علت به خواه کودکان که کمکی

 تصـویر  کودکـان  .نماینـد  فـراهم  آنـان  برای دارند، نیاز آن به
 کــه دهنــد مــی ارائــه را گنــاه بــی قربانیــان از نمایــانی کـامالً 

 عهدنامه 24 ماده طبق. گیرند قرار موردحمایت باید مخصوصًا
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 تـا  کننـد  اتخـاذ  را الزم تـدابیر  بایـد  متخاصـم  طرفین چهارم
 خـانواده  از یا و شوند می یتیم که سال پانزده از کمتر کودکان

 شـرایطی  هـر  در و نشـوند  رها خود حال به افتند می جدا خود
 و مـذهبی  فـرایض  انجـام  و نگهـداری  جهت الزم تسهیالت

 نبایـد  سـال  پـانزده  زیـر  کودکـان  .شـود  فـراهم  آنان تربیتی
 شـوند  گرفتـه  کـار  بـه  مسلح نیروهای عضو یا سرباز عنوان به

 خـاص  موردحمایـت  اسارت و جنگ در شرکت صورت در ولی
 .(02۹ -021: 9909 بیگدلی، ضیایی) گیرند می قرار

 و المللـی  بـین  عرصـه  از مسـلحانه  مخاصمات و جنگ         هرچند
 همسـایگان  یـا  و کشـورها  مرزهـای  اخـل         د بـه  ولـی         الـد  بین

         بـاوجود  آن مخـرب  آثار لکن است یافته         ید        تحد المرز مشترک
 همچنـان  وستانه        بشرد و المللی بین حقوقی، های تالش تمامی
 کنوانسـیون  همچـون  المللـی  بـین          اسـناد  ؛ستا رپایو د پابرجا
 اساسـنامه  ،9044 آن بـه  الحـاقی  پروتکـل -9090 ژنو چهارم

ـ  بین کیفری یوان        د ک         کـود  حقـوق  ونیکنوانسـ  ،9009 یالملل
 حقـوق  اعالمیـه  ،4999-4999 آن اختیـاری  پروتکل و 9090
 اجتمــاعی، حقــوق و سیاســی نــی،        مــد حقــوق میثــاق و بشــر

 الملـل  بـین  حقـوق          اسـناد  نیتـر  مهـم  از فرهنگی و ی        اقتصاد
 زمـان  ر        د کان        کود حقوق به ی        تعد و تجاوز هرگونه که         هستند
 .        ندینما یم منع را جنگ

اشخاص غیرنظامی موردحمایت در مخاصمات مسلحانه  -2
 در فقه

 کودکان -9-9
ها بسیار  ها و نزاع نوجوانان معمواًل در جنگکودکان و 

جسمی و روحی متوجه  پذیر بوده و بیشترین صدمات آسیب
 موردحمایتآنان خواهد بود به همین دلیل در فقه 

از قتل زنان و کودکان در ( ص)همانا رسول خدا » :اند قرارگرفته
دارالحرب نهی کرده است، مگر اینکه این عده مشغول جنگیدن 

در همین راستا الزم به . (99/924: 9290عاملی،  حر) «باشند
اهلل علیه وآله  ها به پیامبر صلی یکی از حادثه در کهذکر است 

پیامبر . اند ها کشته گزارش دادند که دختری را از میان صف
چرا ! اهلل یا رسول: اصحاب عرض کردند. دًا ناراحت شدیشد

ر بود پیامبر از او دختر یکی از مشرکان و کفا ؟ناراحت شدید
این حرف معنی : شنیدن این حرف خشمناک شد و فرمود

ها هنوز بر فطرت پاک  ها از شما بهترند؛ زیرا این دارد؟ این
ن مشرکان نبودید؟ هرگز خود هستند؛ مگر شما فرزندا

با توجه به آنچه گذشت، کودکان از  .هرگزنکشید،  کودکان را
که این کودکان  امیمند هستند، مگر هنگ مصونیت کامل بهره

در پیشبرد جنگ مؤثر باشند و همانند اتباع، دشمن مشغول 
. (04۹: 01۳4ضیایی بیگدلی، ) جنگیدن و کارزار نظامی باشند

دیگر اصل بر حمایت از کودکان در مخاصمات  عبارتی به
مسلحانه است مگر زمانی که در پیشبرد اهداف نظامی 

 . دعنوان مباشر اقدام مؤثر نموده باش به

 زنان -9-4
در حقوق اسالم  ،پذیرند ها زنان بسیار آسیب در جنگ ازآنجاکه

. شده است بینی های ویژه پیش برای آنان مصونیت و حمایت
ای در روایات اسالمی و گفتار فقیهان اسالمی  مسألهچنین 

ای را برای زنان  مورد تأکید قرارگرفته و فقها مصونیت ویژه
فقیهان شیعه در مورد جواز کشتن زنان در برخی از » :اند قائل شده

جنگ حتی درصورتی که در جبهه شرکت کرده و رزمندگان خود را 
یاری بدهند و علیه مسلمانان وارد عملیات شوند تردید کرده 

کودکان، زنان، . (42-49/11 :9099نجفی، ) «اند کرده
حتی اگر در جنگ شرکت  هپیرمردان و افراد خنثای مشکل

ل مطلب مزبور یدل. توان آنان را به قتل رساند نمی داشته باشند
برخی روایات اسالمی است ازجمله روایتی از امام صادق 

است که ( ص)السالم به نقل از حضرت پیامبر اکرم  علیه
تو از کشتن وی تا  ،فرمود حتی اگر زنی در جنگ شرکت کند

نمونه . (1۹-1۳: 01۳۶نگهداری، ) پوشی کن توانی چشم می
مصونیت و  در زمینهکه ( ص)دیگری از رفتار پیامبر اکرم 

ذکر است  عنوان افراد غیرنظامی قابل حمایت از زنان به
حضرت چون از غزوه »توان به موردی اشاره نمود که در آن  می

این را کی کشته : گشت، زنی را کشته دید، فرمود حنین بازمی
را بگویید که پیامبر تو را نهی او : فرمود. است؟ گفتند خالد بن ولید

 «که کودکی یا زنی یا مزدوری از آن کافران را بکشی کند از آن می
در ( ع)از دستورات اکید امام علی . (994: 9999حسینی ژرفا، )

ها نیز آن بود که تحت هیچ شرایطی به زنان تعرض  جنگ
 شهیدی،)دهند نکنید حتی اگر به شما و فرماندهانتان دشنام 

مطابق دیدگاه  شد، بر اساس آنچه گفته. (04نامه : 0110
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کشتن زنان و کودکان در دارالحرب ( ع)پیامبر و حضرت علی 
 .اند ممنوع است حتی اگر آنان وارد جنگ شده

 بیماران -9-9
منظور . مندند در حقوق اسالم بیماران از مصونیت کامل بهره
که شامل  ای از بیماران، مفهوم عام آن است، به گونه

های دشمن که به دلیل  زخمی. شود های دشمن هم می زخمی
جراحت، قادر به جنگیدن نیستند، از هرگونه تعرض و آسیب 

مورد سفارش  مسألهباشند و این  نیروهای نظامی در امان می
های  لکن این مصونیت و حمایت ؛پیشوایان اسالم بوده است

ت جدید در ویژه مشروط بر آن است که این عده در وضعی
جبهه به نفع دشمن حضور و مشارکت جسمی و فکری 

که هرگونه مشارکت در کارزار نظامی  نداشته باشند؛ چه این
 :0411نجفی، ) دهد عنوان یک سرباز دشمن قرار می آنان را به

 به خواهند نمی یا توانند نمی دیگر که اشخاصی. (49/۳2
 حیات از که دارند را حق این دهند، ادامه درگیری در مشارکت

 اشخاصی چنین .شود حمایت شان ذهنی و جسمی تمامیت و
 به تبعیض گونه هیچ بدون و شوند حمایت شرایطی هر در باید

 کردن زخمی و کشتن. شود رفتار ها آن با انسانی شکلی
 زمین بر سالح یا شده تسلیم جنگ حین در که دشمنی
 آوری جمع باید بیماران و مجروحان بوده و ممنوع گذاشته

 ها آن از باید دارد اختیار در را ها آن که کشوری و شوند
 .کند مراقبت

گیرها و نابینایان هستند  زمین ،ازجمله افراد دارای مصونیت 
ن سزاوار است این حکم تقیید بخورد به آنجایی که این کل

عده دارای اندیشه جنگی نباشند و در جنگ نیز مشارکت 
رتی برای کشتن آنان وجود نداشته نداشته باشند و نیز ضرو

عنوان سپر جنگی  باشد، مثل آنجایی که دشمن از این عده به
 .(1۶: 9904فیروزی، ) استفاده کرده است

بر اساس آنچه گفته شد در منابع فقهی نیز مانند قواعد حقوق 
 ،غیرنظامیان از انسانی حمایت المللی، از بشردوستانه بین

 مسیر این در به میان آمده و سخن کودکان و افراد بیمار
 دارد تالش و است الهه و ژنو های کنوانسیون با همسو کاماًل

 .داشته باشد بشردوستانه حقوق از ای ویژه حمایت که

 گیری نتیجه
توجهی از  حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ بخش قابل

 .دهد المللی و اسالمی را تشکیل می حقوق بشردوستانه بین
اساس و مبنای  ،انسان عام احترام به کرامت ذاتی اصل

 عنوان بهالمللی  حمایت از غیرنظامیان در اسالم و اسناد بین
حمایتی بودن، محور . است ذکر قابلیک اصل مشترک 

هدف  .المللی و قوانین اسالمی است معاهدات بشردوستانه بین
 اه و کارکرد اصلی این قوانین و معاهدات، حمایت از انسان

هرچند  رک دو نظام است،یکی دیگر از نقاط مشت  است و این
های حمایت تا حدودی متفاوت باشد؛  ممکن است شیوه

حال اصل انسانیت و حمایت از او پایه نهایی تعهد در  بااین
 .المللی و اسالمی است های حقوق بشردوستانه بین نظام

دها و ترین راهبر المللی یکی از مهم در حقوق بشردوستانه بین
سازوکارهای مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان در 
مخاصمات مسلحانه رعایت اصل تفکیک میان نظامیان و 

الملل در مورد افرادی  در حقیقت حقوق بین. غیرنظامیان است
وسیله آن  های مسلحانه شرکت کرده یا به که در درگیری

تمایز  ظامیان تفکیک واند، میان رزمندگان و غیرن متأثر شده
اهمیت رعایت اصل تفکیک برای جامعه  .دشو قائل می

ای رسیده است که طبق  المللی در حال حاضر به درجه بین
، (0۹۹۳مصوب )المللی  اساسنامه دیوان کیفری بین ۳ماده 

ه افراد غیرنظامی که در یا علیان یرنظامیه غیعل یحمله عمد
های  گیریها شرکت مستقیم ندارند در هر دو حوزه در درگیری

 .شود جنایت جنگی محسوب می ،المللی و داخلی مسلحانه بین

المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان و  در اسناد متعدد بین
پذیرترین اقشار غیرنظامی  عنوان آسیب کودکان به

اسالم، با توجه به لزوم . سازوکارهایی اندیشیده شده است
همه ( زنان و کودکانمخصوصًا )رعایت حال افراد غیرنظامی 

کارگیری  از به و افراد را از تعرض به ایشان منع کرده
ر محدود دارند، جلوگیری یبار و غ هایی که اثرات زیان سالح

طوری که جـنـگ  کالم همان نموده است و در یک
تـجـاوزکارانـه را ممنوع کرده است، تجاوز و تعدی در جنگ 

افراد  نظام حقوقی اسالم نیز در .را نیز محکوم نموده است
غیرنظامی همچون سالخوردگان بیماران و مجروحان، 
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نمایندگان و شهروندان  ،کنندگان روحانیون و عبادت
ویژه زنان و  غیرنظامی دشمن در سرزمین مسلمانان و به

 ،به هر ترتیب. کودکان در پناه مصونیت نظامی قرار دارند
ن غیرنظامیان بخش عنوا حمایت از زنان در زمان جنگ به

المللی و منابع اسالمی  توجهی از حقوق بشردوستانه بین قابل
 و مبانی فلسفی این دو نظام هم در بخش. دهد را تشکیل می

بخش اصول حمایتی حاکم بر حقوق غیرنظامیان و هم  در هم
، دارای وجوه در بخش افراد تحت حمایت خاص ازجمله زنان

   .مشترک بسیاری هستند

تمامی مالحظات اخالقی  پژوهش این در :ت اخالقیمالحظا
 .رعایت گردیده است

این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  نگارش :تعارض منافع
 .بوده است

حاضر تمامًا توسط نویسنده انجام مقاله  :سهم نویسندگان
 .است گرفته

 نگارش این مقالهکه در  کسانیاز همه : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و ، اند نموده یاری را نویسنده

این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
جلد  .السرائر .(0401) بن منصور محمد ابن ادریس حّلی، -

 .اسالمی نشر مؤسسه :قم نهم،

 :قم جلد نهم، .المهّذب (.041۶) عبدالعزیز البراج، ابن -
 .اسالمی نشر مؤسسه

 و الجنان روض (.041۳) علی بن حسین رازی، ابوالفتوح -
 آستان انتشارات :مشهد جلد سوم، .تفسیرالقرآن فی الجنان روح

 .رضوی قدس

 بررسی» .(01۹2) اهلل حجت رشنوادی، ابوالفتح و اخالقی، -
 منظر از مسلحانه مخاصمات در انسانی کرامت حفظ تطبیقی
 مجله .«المللی بین اسناد و اسالمی بشردوستانه حقوق

 .۹۳ -10(: 1)2 ،اسالمی بشر حقوق مطالعات

جلد . السیرالکبیر شرح. (0401) محمد بن احمد السرخسی، -
 .العلمیه دارالکتب بیروت، چهارم،

 حقوق کاربردی قواعد .(01۳2) پل مالرب، و راجرز آنتونی، -
 .امیرکبیر انتشارات :تهران چاپ اول، .مسلحانه مخاصمات

 حقوق کاربردی قواعد .(01۳۳) پل مالرب، و راجرز آنتونی، -
 .امیرکبیر :تهران چاپ سوم، ،مسلحانه مخاصمات

جلد  .الشیعة وسایل (.041۹) حسن بن محمد عاملی، حر -
 .السالم علیهم البیت آل مؤسسه :قم یازدهم،

  حقوق و  جهاد. (01۳2) ابوالقاسم سید ژرفا، حسینی -
 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه :قم چاپ اول، . الملل بین

 .اسالمی

 حقوقی ابعاد (.01۹2) علی هنجنی، نگین و شفیعی، -
 چاپ اول، .المللی بین غیر مسلحانه مخاصمات المللی بین

 .انتشارات میزان :تهران

 :تهران چاپ سوم، .البالغه نهج (.0110) جعفر سید شهیدی، -
 .اسالمی انقالب آموزش و انتشارات

 الملل بین حقوق (.01۳1) کریانگ ساک، کیتی و شیایزری، -
 .سمت انتشارات :تهران چاپ اول، .کیفری

 حقوق و اسالم (.01۳4) محمدرضا بیگدلی، ضیایی -
 .دانش گنج :تهران چاپ سوم، .الملل بین

 چاپ دوم، جنگ حقوق .(01۹2) محمدرضا بیگدلی، ضیایی -
 .طباطبایی عالمه دانشگاه :تهران

جلد  .تفسیرالمیزان (.0111) سّیدمحّمدحسین طباطبایی، -
 .اسالمی نشر مؤسسه :قم دوم،

جلد  .المبسوط (.01۳1) حسن محّمدبن ابوجعفر طوسی، -
 .المرتضویه المکتبه :نجف دوم،

مجرد  فی   النهایه (.0411) حسن محّمدبن ابوجعفر طوسی، -
 .العربیه دارالکتب :بیروت جلد نهم، .الفتاوی و  الفقه

 الملل بین حقوق (.01۹2) عباسعلی شوشتری، عظیمی -
 .دادگستر نشر :تهران دوم، چاپ .شوشتری اسالم
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جلد پنجم،  .سیاسی فقه .(0111) عباسعلی زنجانی، عمید -
 .امیرکبیر انتشارات :تهران چاپ سوم،

 بشردوستانه حقوق و بشر حقوق» (.01۳1) مارک فریمن، -
 رسانی اطالع نشریه .«المللی بین غیر مسلحانه های درگیری در

 .42-0۶(: 01) ،حقوقی

 در بشردوستانه حقوق (.01۳1) دیگران و دیتر فلک، -
 .دانش شهر انتشارات :تهران چاپ اول، .مسلحانه مخاصمات

 در پزشکی کارکنان از حمایت» .(01۹0) مهدی فیروزی، -
 و بشردوستانه الملل بین حقوق منظر از مسلحانه مخاصمات

 .10 -1۳ (:4)0۹ ،فقه مجله .«امامیه فقه

 فقهی قاعده) غیرالمقاتل الیقتل» (.01۹2) مهدی فیروزی، -
 کاوشی مجله .«(مسلحانه مخاصمات در غیرنظامیان مصونیت

 .۶1-41(: 4)21 ،فقه در نو

جلد  .الوافی .(041۶) محّمد بن حسن کاشانی، فیض -
 .(ع) علی امیرالمؤمنین مکتب :اصفهان پانزدهم،

 حقوق» .(01۹2) سجاد زاده، باقر غالمعلی و قاسمی، -
 مسلحانه مخاصمات در عبادی اماکن از حمایت و بشردوستانه

 ،پلیس المللی بین مطالعات مجله ،«المللی بین غیر و المللی بین
01 :00-1۳. 

 .بشردوستانه حقوق و بشر حقوق .(01۳1) ناصر نیا، قربان -
 .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه :تهران چاپ اول،

 حقوق با آشنایی .(01۳0) بشردوستانه، حقوق ملی کمیته -
 جمعیت انتشارات :تهران چاپ اول، .المللی بین بشردوستانه

 .اسالمی جمهوری احمر هالل

 حقوق نشریه .«جنگ حقوق» .(01۳۹) مهرگان ماندگار، -
 .4۶: 2 ،دادنامه

 شرائع (.041۳) حسن بن جعفر الدین نجم حلی، محقق -
 مؤسسه :قم جلد نهم، .الحرام و الحالل مسائل فی االسالم

 .اسماعیلیان

 بشردوستانه حقوق (.01۳1) مصطفی سّید داماد، محقق -
 نشر مرکز :تهران چاپ دوم، .اسالمی رهیافت و المللی بین

 .اسالمی علوم

 جلد دوم، .نمونه تفسیر :(0114) ناصر شیرازی، مکارم -
 .االسالمیه دارالکتب :تهران

 شرائع شرح فی جواهرالکالم (.0411) محمدحسن نجفی، -
 .العربی التراث داراحیاء :بیروت جلد بیست و یکم، .االسالم

 حقوق و غیرنظامیان جنگ» (.01۳۶) عوض نگهداری، -
 .1۹ -1۳(: 1)00۳ ،معرفت مجله .«اسالم در بشردوستانه

 حقوق .(01۳1) لوئیس، دوسوالدبک، ماری و ژان هنکرتز، -
الملل قوه  ترجمه دفتر امور بین .عرفی بشردوستانه المللی بین

 .مجد انتشارات :جلد اول، تهرانقضاییه، 

 
 


