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                                                                                      ۳۲/۷۲//۲۱۳                                                                                                                 غوث جانباز

 بین المللی  در جامعٔه بشر حقوق
 

ین و اصول زمجموعۀ از موا( گفته می شودهکذا حقوق جنگ یا حقوق منازعۀ مسلحانه نیز )حقوق بین المللی بشر 

که را  طرق، شیوه ها و استعمال وسایلی ،چگونگی حمایت از قربانیان جنگ و همچنان حدود ،بودهوق بین المللی قح

 .استفاده میشود تنظیم مینماید ازآنها درجنگ

در بارۀ حمایت از " ۷۰۹۰سال  ،  کنوانسیون های ژنیو(۷۰/۱) حقوق منازعات مسلحانه در کنوانسیون های هاگ

ۀ عمومی سازمان ملل متحد درج و تسجیل اعالمیه های اسامبلسائر  و ۷۰۱۱پروتوکول های الحاقی ، "قربانیان جنگ

 .یافته اند

یعنی )تسجیل یافته اند، بر منازعات غیر بین المللی  ربش ق بین المللیحقوهائیکه در منابع  حدودیتم ۀبخش قابل مالحظ

 .نیز تطبیق میگردند( داخلی

 هعقوقی دولت  ها در رابطه به منازموقف ح

 (حالت جنگ، اعالم جنگ، تجاوز)
حالت جنگ نه تنها در . ر می آوردللی تصریح نموده که حالت جنگ، عواقب معینی را به باحقوق بین لم: حالت جنگ

 ها میز میان کشورهمچنان میتوان در قطع روابط صلح آنرا انۀ کشورها مشاهده میگردد، بلکه آمبارزۀ آشکار و مسلح

 .مشاهده کردنیز ...( ، لغو ارتباطات تجارتیقطع روابط دیپلوماتیک)

نع دالیل مق مکلف است ، کشور متعرضیدآجود بیبو گقبل از آنکه حالت جن ۷۰/۱هاگ  IIIمطابق کنوانسیون شماره 

حالت "از بروز  .پیشکش کند را همراه با شرایط  (ضرب االجل) ا اولتیماتومی، یرا برای اعالم جنگ ارائه نموده

 .فاصله کشورهای بیطرف باخبر ساخته شوندباید بال" جنگ

قوا و یا هم اعمال قوا به استثنای موارد ذیل  استفاده ازو تهدید  ۷۰۹۱با تصویب منشور سازمان ملل متحد در سال 

 :گردیدممنوع 

 (چی انفرادی، و چی هم دستجمعی)ی دفاع خود -

 صلۀ شورای امنیت سازمان ملل متحداستعمال قوا مطابق فی -

 نیز تطبیقازگردیده غآالتیماتوم وکه بدون اعالم جنگ  ٔهمسلحان بین المللی در رابطه به منازعات ین حقوقز موا

 .میگردند

موارد ذیل را در رابطه به  مومی سازمان ملل متحداسامبلۀ ع ۷۰۱۹دسمبر  ۷۹مورخ  ۷۹//اعالمیۀ شماره : تجاوز

 :تشریح نموده است تجاوزتشخیص 

 (اً  قسم و یا أحتی مؤقت)خاک کشور دیگر  یا اشغال آن ( غصب)حملۀ مسلحانه به حریم کشور دیگر، الحاق  -

 سالح علیه حریم کشور دیگر هر نوع البمباردمان یا استعم -

 رآوردن بنادر یا سواحل کشور دیگربه محاصره د -

 وای مسلح کشور دیگرحمله باالی واحد های ق -

و همچنان باقی ماندن  استعمال قوا علیه کشور میزبان در مغایرت با شرایط توافقنامۀ که با کشور میزبان عقد شده باشد -

 یزبان در صورت ختم میعاد قید شده در توافقنامۀ طرفینمدت بیشتر قوا در کشور م

 حریم کشور برای حمله بر کشور سومدر اختیار قرار دادن  -

 (یا) و یکارراه اندازی اعمال خراب منظوردولت ب جنگی به نمایندگی از اعزام باند های مسلح، گروه ها، اجیران -

 .مبارزۀ مسلحانه

اتباع  را برای آنعده از خروجشرایط زمان در کوتاه ترین تا مکلف است یزبان مدولت " حالت جنگ"با بوجود آمدن 

کشور میزبان حق دارد در برابر سائر اتباع کشور متخاصم از . فراهم سازدند میباشمصؤنیت  دارای کشور متخاصم که

 .داتخاذ نمای از کشوراخراج  ، توقیف، اقامتنمودن تدابیر چون محدود 

بین المللی  از حرکات و اعمالی که باعث ذیدخل شدن در منازعۀآن ی کشوری را گویند که در اثر موقف حقوق: بیطرفی

 .گردد، اجتناب میورزد

سیون شماره پنجم نبیطرف شناخته شده اند مطابق مندرجات کنوا هبه منازع ارتباطیکه درئحقوق و مکلفیت های کشورها

 . گردیدهتعیین  ۷۰/۱هاگ 
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 برایاز حریم کشور بیطرف ( ممنوع است)طرفین متخاصم حق ندارند، . مصؤنیت است حریم دول بیطرف دارای

درکشور  عسکراستخدام متخاصمین حق ندارند به  .نظامی یا دستگاه های مخابراتی استفاده نمایند تدارکاتقوا،  انتقال

اش در منازعه  یبیطرف موقف اینکه را بخاطر عین حال کشور بیطرف مکلف است تا تمام تدابیردر. بیطرف بپردازند

 .اتخاذ نمایدنقض نگردد، 

را در ساحۀ منسوبین قوای مذکور کشور مکلف است  قوای متخاصم در حریم کشور بیطرف، این حضوردر صورت 

دول متخاصم را که وعده بسپارند  افسرانواند تدر عین حال کشور بیطرف می .خلع سالح نماید از جریان محاربه خارج

اسیران جنگی در قلمرو کشور بیطرف که ورود در صورت . از حبس رها سازد کنند، بیطرف را ترک نمیحریم کشور 

 .آنها آزاد محسوب میشوندکشور بیطرف  در از توقیف خانه های دول متخاصم فرار کرده باشند،

 همزمان ولی  اب ورزیده،در قلمرو خویش اجتن کشور ها نظامی پایگاه های استقراراز  کشورهااین : بیطرفاً  دول دایم

 .نمی شونداز حق دفاع از خود محروم 

. برخوردار بودند ی دایمیبیطرفاز موقف ( ۷۰۹۹-۷۱۸۱) گمبورالوکس و (۷۰۷۰-/۷۱۷)قبأل کشورهای چون بلجیم 

ً دایم ، ترکمنستان، الووس، کمبودیا، اتریش و سویس منحیث کشورهایمالتا دولت های کنونی طدر شرای بیطرف به  ا

ً دایمموقف  .رسمیت شناخته شده اند دایمأ  کشور. بهیچوجه کشورها را از حق حاکمیت ملی محروم نمیسازد یبیطرف ا

موقف  .به طرف های متخاصم اجتناب ورزد (اعم از خشکه، آب و فضا)د از سپردن قلمرو خود بیطرف مکلفیت دار

 اً غالبقوانین داخلی . و قوانین داخلی کشور تعیین میگرددبین المللی  بیطرف ذریعۀ مقرره های حقوق اً ایمد حقوقی دول

، ولی در هر حال به رسمیت شناختن بین المللی یک کشور به حیث رندداالمللی ارجیحیت  ین حقوق بینز باالی موا

 .بیطرف تعیین کننده است ماً دایدولت 

 

 جنگ و حقوق بشر

ً  مستقیم میان کسانیکه( بالخص حقوق بشر)المللی ین حقوق بین زموا: مسلحانه ٔهاشتراک گنندگان منازع  منازعۀدرا

سهم ندارند، یعنی  (جنگها)و آنهائیکه در منازعۀ مسلحانه  (کمباتنت combatant ) اشتراک دارند( جنگها)مسلحانه 

  .ی یا ملکی استند، فرق قایل گردیده استاهالی غیر نظام

طرف درگیر در منازعه و همچنان گروه های داوطلب و ( رین امنیتیاعم از اردو، پولیس، مأمو)منسوبین قوای مسلح 

که ( څارنوال ها، قاضی ها، ژورنالیستان، روحانیونمنجمله )وای مسلح ی مقاومت، پرسونل ملکی در ترکیب قدسته ها

تسجیل شدۀ وق ها یا اشتراک کنندگان قانونی جنگ یاد شده و از حق کمباتنتسهم نمیگیرند در زمرۀ  مستقیمأ در منازعه

 .ندبین المللی مستفید میباش

 

اعضای سائر گروپ ها، پارتیزان ها و دسته های داوطلب مقاومت متعلق به طرف در گیر منازعه که در حریم خود و 

ها یا اشتراک کنندگان قانونی جنگ محسوب میشوند،  کمباتنتیا هم  در مناطق تحت اشغال فعالیت مینمایند در قطار 

 :نکهآ رمشروط ب

 باشندداشته  سرکرده یا سر دسته .  ۷

 کنند تفریق از اهالی غیر نظامی باشند که آنها را  یتو مشخصامات دارای عال.  ۲

  سالح را بطور علنی حمل نمایند.  /

 .را در فعالیت های محاربوی خویش رعایت نمایند گرسوم و قوانین جن.  ۹

 : مالحظه 

ونل طبی نظامی، حقوق دانان نظامی صرف نظر از آنکه در ترکیب قوای مسلح ، پرسintendant، اران نظامیگخبرن

 .محسوب نمیشوند کمباتنتهستند،  شامل

خبرنگاران . خود می گیرند بهیک اسیر جنگی را  حقوقی ، موقفمی گیرندقرار طرف متخاصم  در قیدهائیکه  نتتاکامب

حق دارند  اسیر شدن نباشند ولی حین نتتاکامبمیتوانند  ،که وظایف محولۀ شان را ایفا مینمایندینظامی و سائر افراد 

ها، یعنی اشتراک کنندگان  نتتابکامدر عین حال حق استعمال سالح را صرف . موقف یک اسیر جنگی را داشته باشند

انه موقف و حمایت حقوقی خود را از مسلح در صورت اشتراک اهالی غیر نظامی در منازعٔه .جنگ دارنددر نونی قا

 .دست میدهند

 

 :اجیران جنگی
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به نفع آن  جیر جنگی فاقد تابعیت کشوریکها .در بدل پول استفاده میشود جنگاجیر فردی است که از وی در  جنگجوی

ول میجنگد اردوی منظم کشوریکه به نفع آن در بدل پ هکذا در تشکیل اجیر جنگی. سکونت ندارد میجنگد بوده و در آن

 .شامل نمی باشدنیز 

و اسیران  نتتاکامب، اجیران جنگی موقف حقوقی ۷۰۹۰مطابق پروتوکول الحاقی شماره اول کنوانسیونهای ژنیو سال 

 .مطابق مادۀ سوم کنوانسیون ژنیو برخورد بشر دوستانه صورت بگیرد با آنهاباید جنگی را نداشته، ولی با آنهم 

و کنوانسیون شماره  ۷۰/۱یت های اسیران جنگی در کنوانسیون شماره چهارم هاگ سال حقوق و مکلف :اسیران جنگی

 .یافته اند تسجیل ،است رفتهگر صورت ظدر آن تجدید ن ۷۰۹۰سال  تصویب و در ۷۰۲۰سوم ژنیو که در سال 

در ترکیب قوای  طرف متخاصم افتیده باشد و همچنان افرادیکه به دستهر اشتراک کنندۀ قانونی منازعۀ مسلحانه که 

 .مستفید گردندموقف اسیر جنگی  ازمسلح ایفای وظیفه مینمایند، میتوانند 

 ۷۸به تأریخ که  برای معلومات مزید در بارۀ موقف حقوقی اسیران جنگی نوشتۀ اینجانب در آرشیف همین پورتال )

 .(دیده شود ،اقبال نشر یافته ۰//۲ست گآ

نمی ین حقوق بشر در ساحۀ که منازعۀ مسلحانه جریان دارد، هیچ دلیلی ز موابه استثنای فعالیت های جاسوسی، نقض 

 ولی نه بخاطر اشتراک در )رویهمرفته بخاطر ارتکاب جنایات جنگی  .را حذف کند فردی موقف اسیر جنگی تواند

 .گیردمیتواند تحت تعقیب جنائی قرار  اسیر فرد (منازعۀ مسلحانه

 .اختیار کرده نمی توانداسیر جنگی را نت و تاموقف حقوقی کامب صورت قطعاجیران جنگی ب :مالحظه

ین حقوق بین المللی بشر هر فردیکه در ترکیب قوای مسلح طرف درگیر ز مطابق موا: موقف حقوقی جاسوس و مخبر

 ، موقفکه مصروف فعالیت های جاسوسی باشد قرار بگیردجانب متخاصم  در قید تیدر منازعه قرار داشته و در حال

 این معنی که تحتبه با او مانند یک جاسوس برخورد صورت میگیرد،  و نمی تواند هاسیر جنگی را بدست آورد حقوقی

 .گیردتعقیب جنائی قرار می

نام و برای از یعنی فردی که در ترکیب قوای مسلح طرف متخاصم شامل بوده و  ، در تفاوت با یک جاسوس، مخبر

باشد شته در قلمرو تحت کنترول جانب متخاصم داکند یا قصد جمع آوری آنرا وری میطرف متذکره معلومات جمع آ

 ملبسیونیفورم نظامی قوای مسلح خود  باحین اجرای فعالیت های مذکور  بر اینکهمشروط . جاسوس شناخته نمیشود

 .می آورد ، وی موقف حقوقی اسیر جنگی را به دستاز طرف جانب متخاصم چنین یک فردی گرفتن در قیدبا  .باشد

 داشته، یونیفورم نظامی قوای مسلح خود را به تن که در جبهات جنگ قرار داشته دبدینترتیب مخبرین افرادی را گوین

 .جواسیس خوانده میشوند  استخباراتیتمام مخبرین شبکه های  :مالحظه . باشند

از آنها هنگام منازعات مسلحانه و گرفته برخی از مواد حقوق بین المللی فعالیت های خبرنگاران را در بر : خبرنگاران

 .حمایت مینماید

 :در ساحۀ منازعۀ مسلحانه دو دوسته خبرنگاران میتوانند فعالیت نمایند

 ؛۷۰۹۰ژنیو سال   IIIکنوانسیون شماره  A(۹) ۹مادۀ )خبرنگاران نظامی   -

 ۱۰ مادۀ)ردیده باشند گعزام به ساحات منازعات مسلحانه ارناک مسلکی طاران که به مسافرت های خگخبرن  -

 ؛۷۰۹۰الحاقی کنوانسیون ژنیو   Iپروتوکول شماره 

 :ذیل باشند امی باید واجد شرایطظران نگژنیو، خبرن  IIIکنوانسیون شماره ( ۹)مطابق ماده 

 

 از رسانه های گروهی نمایندگی کنند -   

 باشند وای مسلح را داشته راجستر دفتر مطبوعاتی ق  -

 ی نظامی را همراهی کنندواحد ها  -

 نباشند شامل  هیچگونه تشکیالت نظامیدر   -

 یک د کهرخوردار میباشاز همان حقوقی بر صورت اسارت خبرنگار نظامی، وی که دتصریح گردیده در مادۀ متذکره 

 عۀمسافرت های مسلکی خطرناک در ساحۀ منازکه در  آنعده از خبرنگاران. از آن مستفید می گردد اسیر جنگی

تا . د های نظامی را همراهی نماینداتی راجستر نمیشوند، میتوانند واحمسلحانه قرار میداشته باشند و در دفاتر مطبوع

این دسته  .زمینه وجود ندارد این ین حقوق بین المللی میتوان استنباط کرد، کدام ممانعت مستقیم درز جائیکه از موا

آنها  براینکهته و تحت حمایت از حمالت مسلحانه قرار دارند، مشروط خبرنگاران موقف حقوقی اهالی ملکی را داش

 .انجام ندهند ،قف اهالی ملکی باشدوهیچگونه عملی را که در مغایرت با م
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در جریان منازعۀ مسلحانه مسائل مربوط  به حمایت از اهالی ملکی و تأسیسات ملکی : اهالی ملکی و تأسیسات ملکی

 .یافته اند تسجیل ۷۰۱۱و پروتوکول های الحاقی  ۷۰۹۰در کنوانسیون چهارم ژنیو 

 :مندرجات اسناد فوق الذکر اعمال ذیل را منع قرار داده است

 یا یک فرد ملکی یا تأسیسات ملکی ،اهالی ملکیحمله بر    -

خص نظامی واحد های مش هدف اینگونه انداخت ها )انداخت های کورکورانه و حمالت  ناسنجیده شده و  تثبیت ناشده   -

 (هدف قرار نمیدهدتأسیسات  مشخص نظامی را نبوده و هکذا استعمال اسلحۀ که 

 گردند  نسبت به کامیابی های نظامی  ( اهالی ملکی) زاید میان غیر نظامیانانداخت هائیکه باعث بروز تلفات  -

 جنگی فشار به مثابۀ شیوۀ هابه گرسنگی کشانیدن اهالی ملکی و استفاده از آن -

 لی ملکی اهمیت حیاتی داشته باشنداتأسیسات که برای زندگی روزمرۀ اه حمله باالی -

ستیشن ،  levee،ی آبگردانبند ها)خوردار استند رانداخت ها و تخریب نقاط که از ظرفیت قابل مالحظۀ انرژیکی ب -

به . هالی غیر نظامی گردددر صورتیکه انهدام چنین تأسیسات باعث تلفات عظیم میان ا (و امثالهم های برق اتومی

و طریقۀ دیگری برای قطع آن جانب متخاصم بوده  در خدمت قوای مسلح  استثنائی موارد که اینگونه تأسیسات مستقیمًا

 .وجود نداشته باشد

. به راه اندازی عملیات نظامی در آنجا گردد برایمحل نمیتواند مانعی حال موجودیت اهالی غیر نظامی در در عین 

 .نیز منع میباشد" چتر زنده"ل اهالی ملکی به مثابۀ استعما

النگذاری و اجرای عملیات حربی باید پهنگام  تا دمیساز مکلف را اسناد فوقأ یاد شده قوماندانی های واحد های نظامی

قل به یا الاگرفته  همیشه در نظر داشته باشند تا از تلفات میان غیر نظامیان و تخریب تأسیسات ملکی اجتناب صورت 

 .دحد اقل آن تنزیل یاب

 :مون از منابع ذیل استفاده شده استدر تهیۀ مض

 گها ۷۰/۱کنوانسیون های تأریخی   -

 ژنیو ۷۰۹۰کنوانسیون های   -

 ۷۰۹۱منشور سازمان ملل متحد، مصوب  -

ی تجاوز و تعریف حقوق ۀدر بار اسامبلۀ عمومی سازمان ملل متحد  ۷۰۱۹دسمبر  ۷۹مورخ  ۷۹//شماره  ۀقطعنام -

 .مسلحانه ۀمداخل
 


