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Abstract
The international armed forces and humanitarian law (a branch of international
law) has not allowed to the both parties of the conflict to resort to any weapons or
warfare to advance its war goals and programs. From the very beginning of this law
in the modern age, it has sought to forbid the rival forces to use the weapons and
methods that cause pain, suffering and inflicting unnecessary damages in order to
minimize the suffering and the other effects of war. The question is that: can
military necessities justify the use of the prohibited devices and unauthorized
methods in the war campaign scene? From the humanitarian perspective, the only
legitimate aim of armed hostilities is to stop the enemy's combat power and to bring
the combatant out of the war and continue the campaign. But, the use of
inappropriate combat methods and tools and the use of banned and inhumane
weapons, even from the perspective of necessity is unjustified.
The lack of clarity in the meaning of this principle and the lack of clarification of
the limits of "military necessity" have led to numerous challenges and harms in the
field of international and domestic hostilities. Military necessity is an urgent,
unavoidable need to be taken by a commander to promptly surrender and stop an
enemy by using legal and controlled means and equipment. However, this article
seeks to find out the nature and scope of military necessity in international
humanitarian law and its position by attending to the prohibited means and methods
in the law of armed conflict by examining the case of the Iraq war against Iran.
KEYWORDS: Military necessity principle, Prohibited methods and means, Iraq
war against Iran, installations of nuclear and vital facilities, Chemical attacks,
Ecology of Environment.

1- PH. D Student in International Law, Islamic Azad University of Tehran Center Branch.
2- PH. D Student in International Law, Islamic Azad University of Tehran Researching Sciences Branch.

دوفصل)امه مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین 

سال اول ،شمارا اول ،پاییز و زمستان  :2236ص 66-23

اصل ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسایل و روشهای
منع شده در جنگ هشتساله عراق علیه ایران
علیرضا
حسام

نوروزی1
دیدگاه2

تاریخ دریافت36/23/23 :
تاریخ پ یتش36/20/29 :

چکیده
حقوق مخاصمات مسلحانه و بشتدوستانه بینالمللی (شااهای از حقوق بینالملل به دو ااتف درگیاتیهاا اگاازه
نداده است که بتای پیشبتد اهداف و بتنامههای گ)گی اود به هت نوع سالح یا وسیله گ)گی متوسل شوند .ایان حقاوق
از همان آغاز پیدایش اود در عصت نوین ،با هدف انسانی و ااالقی کتدن گ)

و باه حاداقل ممکان رسااندن آالم و

دردهای گانبی آن ،سعی کتدهاند تا بکارگیتی آن دسته از سالحها و روشهایی که موگب درد و رن ،بیهاوده شاده و
بت نیتوهای رقیب آسیبهایی غیتضتوری وارد میآورند را مم)وع ک)د .سسال این است کاه آیاا ضاتورتهای نظاامی
میتواند توگیهک))ده استفاده از این وسایل مم)وعه و روشهاای غیتمجااز در صاح)هی کاارزار گ)ا

باشاد؟ از م)ظات

حقوق بشتدوستانه ،ت)ها هدف مشتوع مخاصمات مسلحانه ،توقف توان گ)گی دشمن و اار کتدن رزم)اده از حالات
گ)

و ادامه کارزار است ،اما استفاده از روشها و ابزار گ)گی نامتعارف و کااربتد ساالحهای مم)وعاه و غیتانساانی،

حتی از م)ظت اصل ضتورت نظامی ،غیتقابل توگیه میباشد .عدم وضوح در مع)اای ایان اصال و تبیاین نشادن حادود و
ثغور «ضتورت نظامی» ،موگب باتوز و ظهاور چالشهاا و آسایبهای فاتاوان در عتصاه مخاصامات بینالمللای و نیاز
مخاصمات داالی شده است .ضتورت نظاامی یاک نیااز اضاطتاری ،اگت)ابناپا یت و بادون فاوت وقات باتای اتخااذ
اقداماتی است که از سوی یک فتمانده بتای آنکه دشمن را به ستیعتتین شکل ممکن بهوسیله ابازار و ادوات قاانونی و
ک)تتل شده وادار به تسلیم و توقف ک)د ،صورت مایگیاتد .معذلاک ایان مقالاه در پای یاافتن ماهیات و حادود اصال
ضتورت نظامی در حقوق بشتدوستانه بینالمللی و گایگاه این اصل با توگه به وسایل و روشهای م)ع شاده در حقاوق
مخاصمات مسلحانه با بترسی موردی گ)

عتاق علیه ایتان میباشد.

کلید واژهها :اصل ضتورت نظامی ،روشها و وسایل م)ع شده ،گ)

عتاق علیه ایتان ،تیسیسات هستهای و

حیاتی ،حمالت شیمیایی ،محیازیست.
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مقدمه
ضتورت نظامی ،اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است کاه قابال کااربتد نباودن باالقوهی
معیارهای حقوقی را در شتایا ااص به رسمیت میش)اسد و متعاقباً ممکن است تقصایت و گاتم را
بتای عمل ظاهتاً غیتقانونی در درگیتیهای مسالحانه ،کااهش یاا حا ف ک)اد؛ باه عباارت دیگات
ضتورت نظامی یک ستی اقدامات را از قوانین ااص متباوب باه حقاوق بشات دوساتانه بینالمللای

است )اء میک)د ،این قانون آن دسته از اقدامات م)افی قانون را مجاز میشمتد " که بهم)ظور دستیابی
به یک هدف نظامی ضتورت داشته" و در غیت این صورت باید مطابن با قاانون ماورد نظات باشا)د.
سسال اصلی این تحقین این است که " حدود و صغور اص) ضرورت نظامی در بکارگیری
روشها و وسای) منع شده در مخاصمات مسلحانه بینالمللی چیست؟"
از م)ظت حقوق بشتدوستانه ،ت)ها هدف مشتوع مخاصمات مسلحانه ،توقف توان گ)گی دشمن
و اار کتدن رزم)ده از حالت گ)

و ادامه کارزار است ،اما استفاده از روشها و ابزار گ)گی

نامتعارف و کاربتد سالحهای مم)وعه و غیت انسانی ،حتی از م)ظت اصل ضتورت نظامی ،غیتقابل
توگیه میباش)د .سالحهای شیمیایی و میکتوبی از گمله سالحهای مم)وعهای هست)د که حقوق
مخاصمات مسلحانه و بشت دوستانه کاربتد آنها را در مخاصمات مسلحانه م)ع کتده است .در این
زمی)ه در سال  ،2330پتوتکلی در ژنو تدوین شد و ای مقترات اود ،بهصتاحت کاربتد چ)ین
سالحهایی را در مخاصمات مسلحانه مم)وع اعالم کتد .همچ)ین در قوانین متبواه ،مم)وعیتهایی
راگع به تاکتیکهای نظامی و متاکز و سااتمانهایی ااص مقتر شده است که یکی از این موارد
تختیب محیازیست و حمله به تیسیسات غیت نظامی میباشد ،چیزی که در عمل در گ)

ها بسیار

دیده میشود .ارتش عتاق با تخطی از مم)وعیتهای م کور در زمی)ه کاربتد سالحهای شیمیایی
در موارد مختلفی با توسل به این گونه سالحها فاگعه عظیمی را هم بتای ملت اود و هم بتای
متدم بیدفاع و غیت نظامی ساکن در شهتهای متزی ایتان به بار آورد .همچ)ین این رژیم بارها به
تیسیسات غیتنظامی ایتان که کیلومتتها از م)اان گ)گی فاصله داشت)د ،حملهور شد که در این بین
حمله به نیتوگاه اتمی بوشهت ،بیش از همه موارد مورد بح
حقوقی گ)

ما میباشد .بترسی گوانب متعدد

عتاق علیه ایتان اود امتی مهم مینماید که بهنوعی زدودن گتد و غبار از موارد
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نقض این اصل در این گ)

توسا عتاق و همی)طور بتگسته و آشکار نمودن زاویههای آنکه

اود به نوعی انجام تکلیفی نسبت به شهدا و گانبازان که ارزشم)دتتین هدیه اداوند یع)ی گان
اود را بتای ستزمین اود و اسالم در ابن ااالص گ اشت)د ،وظیفه ما میباشد و هم به نوعی
موگب کاربتدی کتدن مقاله حاضت در گهت آموزش فتماندهان نظامی در گهت تبیین شتایا و
معیارهای تشخیآ موارد ضتورت نظامی از غیت نظامی و غ)ی کتدن ابعاد حقوقی مختلف این
گ)

است.

ادبیات تحقیق
با توگه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده در مورد موضوع م کور ،اساساً هیچ تحقین ،رساله،
کتاب گامعی در مورد این اصل اساسی وگاود ندارد و ضاتورت تحقین و تفحآ در این
موضاوع بیش از پیش احسااس میشود .با این حال این موضوع ،ع)وان دو رساله در آمتیکا و
فتانسه بوده و همچ)ین مقاالت متعددی از آقایان نویو هایاشی و اسمیت و  ...در این موضوع
نگاشته شده است که گای االی این بح

در کشور ایتان که اود مبتال به گ)

بوده االی

میباشد.

روششناسی تحقیق
تحقین حاضت ماهیتاً توصیفی و تحلیلی بوده و ااالعات و دادههای این تحقین مبت)ی بت مطالعاه
کتابخانهای میباشد .بتای به دست آوردن نتای ،حقوقی م)ابع فتاوانای از اسا)اد بینالمللای حقاوق
بشتدوستانه و نیز کتاب و مقااالتی در ماورد موضاوع ما کور ماورد مداقاه قاتار گتفتاه اسات .در
موضوع م کور با توگه به قوانین و مقترات متبواه و همچ)ین رویهی قضایی حاضت و اصول کلی
اقدام به تحلیل حقوقی وقایع صورت گتفته است.

 - 1مفهوم و محتوای اص) ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بینالمللی
در کتابهای نظامی و متون دانشگاهی ،ضتورت نظامی رسماً بهع)وان یکی از اصول اساسی
قوانین گدید گ)گی تییید میشود .ضتورت نظامی از ابتدا محدودیتی بت اقدامات کشور بوده و
همچ)ان باید بهع)وان یک محدودیت عمل ک)د اما به نظت میرسد که فتاموش شده باشد.
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گدیدتتین تحقیت ضتورت نظامی به دادگاههای نورنبتگ پا از گ)

گهانی دوم باز میگتدد

که در آن بتای از اواندگان اشونت علیه غیتنظامیان را با اصل ضتورت نظامی توگیه میکتدند.
متیسفانه ضتورت نظامی امتوزه بهاور گستتده بهع)وان یک دکتتین ایانتآمیز محسوب میشود
که گهت توگیه هتگونه تخطی است)اد میشود .در نتیجه این اصل نمیتواند نقش االقانهای ایفا
ک)د که قابلیت بازی داشته باشد.
دین و تمدن اسالمی نیز بیش از دیگت ادیان و تمدنها به لزوم رعایت مقترات انسان دوستانه
در گ)

ها تیکید کتده است .دین اسالم اگتای حقوق بشتدوستانه را از مقتضیات و ضتوریات

دانسته و فقیهان اسالمی با وضع قاعدهی «الضتورات تبیح المحظورات» بت همین مطلب صحه
گ اشتهاند .پیامبت اکتم در مورد گمع بین دو وضعیت مت)اقض ،یع)ی مالحظات انسان دوساتانه و
ضتورتهای نظامی ،متوت و رحمت و انسانیت را بت گ)

مقدم دانستهاند تا به رزم)دهی مسلمان

القا شود که او بازوی عدالت است ،نه شمشیت انهدام مقترات بشتدوستانهی اسالمی.
حال در این میان نباید از مالحظات و شتایا ک)ونی گامعه بینالمللی دور بود؛ چتا که مقترات
بین المللی مخاصمات مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بت صالحیت حاکم بت دولتها در اعمال زور
در راستای دفاع از م)افعشان میباشد .بهاور واضح ،گایی که م)افع حیاتی دولتها در اطت باشد،
واقعگتایانه نیست که مطالبات عملی شتایا ،در اگتای قوانین نادیده گتفته شود؛ یع)ی باید نگاهی
ها اتفاق میافتد ،داشته باشیم.

رئالیسم نسبت به وضعیت حکومتها و آنچه که واقعاً در گ)

بهاور تاریخی دکتتین ضتورت نظامی در تعتیف شتایا تعادل میان واقعیات اقدامات زورم)دانه
و محدودیتهای بشتدوستانه اهمیت اساسی داشته است .مدافعان حقوق بینالملل بشتدوستانه،
معتقدند آنچه که حقوق بینالملل بشتدوستانه را در بتابت مخاابانش موفن میک)د این است که
معیارهای حقوق بینالملل بشتدوستانه ،نبتد میان اتفین گ)

 -و انجام میموریت نظامی  -را

غیتممکن نمیسازد.
حقوق بینالملل بشتدوستانه نمیاواهد مانع پیتوزی یکی از متخاصمین در گ)

شود.

رعایت الزامات بشتی کسب موفقیتهای نظامی را به اطت نمیاندازد؛ رفتار بشتدوستانه مانع
دستیابی به اهدافی که به ااات آنها گ)

صورت گتفته نمیشود.
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امتوزه ضتورت نظامی بهاور گستتده بهع)وان چیزی محسوب میشود که در مقابل قوانین
بشتدوستانه بین المللی ایستاده و تمایل زیادی به غلبه و یا نادیده گتفتن این مقترات دارد و متیسفانه
نقش اصلی آن که بهع)وان محدودیتی بت اقدام نظامی بوده ،فتاموش شده است .در حالی که قوانین
در چارچوب اود ،ضتورت نظامی را اگازه میده)د که نمیتواند از قوانین تجاوز ک)د.

گ)

ضتورت نظامی زمانی که قوانین ت)ظیم شدند در نظت گتفته شده ،و مقترات دیگت نشان میده)د
که تا چه میزان میتوان)د تحت فشار ضتورت نظامی تعدیل شوند.
اصل ضتورت نظامی وسیله ای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ)گی اگت)اب کتد .اگتچه
ضتورت نظامی استفاده از اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته ،این دکتتین
ت)ها اشونت «ت)ظیمشده» را مجاز میداند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ)گی مم)وع است؛
به عبارت دیگت قواعد کلی ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی
به اهدافشان الزم است را بکار گیتند؛ اما اگت چ)ین اقدامی توسا قواعد حقوق بینالملل پ یتفته
نشده و مم)وع اعالم شود ،ضتورت نظامی قابلیت توگیه این رفتار را ندارد .یک گ)

اوب،

گ)گی است که در آن هت اقدامی یک «ضتورت نظامی» باشد ،یع)ی ای)که ،بهاور حتفهای و با
بسی ،م)ابع مطلوب انجام شود و بهسوی یک هدف نظامی تعتیف شده که از لحا استتاتژیکی
درست و کامل ،و از لحا م)طقی قابل دستیابی باشد ،ره)مون و هدایت شود .همچ)ین ما معتقدیم
مسئلهی ضتورت نظامی حساستتین مسئلهای است که میتواند موگب کوتاه کتدن گ)

ها

شود.
بالعکا ،گ)

ها میتوان)د به روشهای مختلف و به نحو نام)اسبی صورت پ یتند .بتای م ال،

ممکن است اقدامات مورد نظت ،اگتچه بتای رسیدن به اهداف نظامی متبواه ضتوری هست)د ،اما
ناکام باش)د ،یا ممکن است در رابطه با اهداف م کور ،بیش از حد نیاز باش)د (از حد نیاز تجاوز
ک)د و ممکن است صتفاً هیچ ربطی به اهداف فتضی آنها نداشته باش)د ،و یا حتی به ااات اهداف
شخصی ،سیاسی و بدون در نظت گتفتن هیچ هدف ااصی انجام شده باش)د ،همچ)ین میتوان)د در
نتیجه وگود یک ستی اهداف نظامی نس)جیده ،غیتواقع گتایانه یا درست تعتیف نشده ،باش)د .در
واقع ،گ)

های غیت اقتصادی اغلب یک نتیجه تتکیبی از این اقدامات و اهداف میباش)د .ای)جا
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دقیقاً گایی است که ضتورتهای نظامیِ ملموس و عی)ی گلوی این نوع از اهداف را گتفته و
اقدامات عملیاتی را فقا در یک چارچوب دقین و صتف نظامی اگازه میدهد.
در نخستین کتاب های راه)مای ارتش در میدان نبتد ،فتانسیا لیبت توصیفی پوزیتیویسم
(اثباتگتایانه از این دکتتین ارائه نمود« :ضتورت نظامی ،چ)انکه توسا کشورهای متمدن مدرن
است)باب میشود ،شامل ضتورت معیارهایی میشود که بتای تیمین اهداف گ)

مطلقاً ضتوری

هست)د و شامل معیارهایی که مطابن با قوانین و عتف گدید گ)گی ،قانونی هست)د» (

D. Van ,

. p:,1903,Nostrand
مطابن این تفسیت ،اصل ضتورت نظامی وسیلهای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ)گی
اگت)اب کتد .در مقابل ،دکتتی)ی است که با عتف و معیارهای بینالمللی محدود میشود .با
گ)جاندن این دکتتین در یک متن حقوقی ،تعتیف فوق میتواند ذکت شود تا ضتورت نظامی را
مشتوع ک)د2.

بسیاری از حقوقدانان ،از این تئوری پوزیتیویسم ضتورت نظامی حمایت کتدهاند .ویلیام
گتالد دونی 3فتمانده ارتش آمتیکا ع)وان کتده است که اگتچه ضتورت نظامی استفاده از
اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته ،این دکتتین ت)ها اشونت «ت)ظیمشده» را
مجاز میداند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ)گی مم)وع است(.
 Downey,1953,p:251,254-60با موافقت با این نظت ،گتدن پست 2نوشته است که قواعد کلی
ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی به اهدافشان الزم است را
بکار گیتند اما اگت چ)ین اقدامی توسا قواعد حقوق بینالملل پ یتفته نشود ،ضتورت نظامی این
رفتار را توگیه نمیک)د (. Paust,1974,p:160,172
حقوقدانان به پیش شتبها و قیودی پتدااتهاند که گفته میشود بخشی از مفهوم ضتورت
نظامی است .از آنجا که در اصطالحش)اسی حقوق ،مفاهیم مختلف از ضتورت نظامی ه)وز بهاور

2- O'Brien, supra note 1, p 128-31.
3- William Gerald Downey.
2- Jordan J. Paust.
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کامل تعتیف و توضیح داده نشده است ،نگارنده این سطور صتفاً با اتکاء به پتوندههای مختلف در
دادگاههای نظامی که رأی درباره آنها صادر شده است ،تعتیف زیت را از ضتورت نظامی تهیه
کتده است:

«ضتورت نظامی عبارت است از یک نیاز اضطتاری ،اگت)ابناپ یت و بدون
فوت وقت بتای اتخاذ اقداماتی از سوی یک فتمانده بتای آنکه دشمن را به
ستیعتتین شکل ممکن وادار به تسلیم از اتین استفاده از ابزار و ادوات
اشونت قانونی و ک)تتل شدهای ک)د که قوانین و عتف و عتف گ) ها آن
را مم)وع نسااتهاند».
سپس این تعریف به چهار شرط متزاید تجزیه میشود:
الف آن اقدام عمدتاً به ااات دست یافتن به یک هدف نظامی ااص صورت گتفته باشد.
ب و آن اقدام بتای دست یافتن به آن هدف نظامی الزم بوده است.
ای)که هدف نظامی مورد نظت که آن اقدام بتای دست یافتن به آن صورت گتفته است
مطابن با قوانین بینالمللی بشتدوستانه بوده است.
د همچ)ین اود آن اقدام مطابن با قوانین حقوق بشتدوستانه بینالمللی بوده است.
متیسفانه امتوزه اصل ضتورت نظامی غالباً بهع)وان یک آموزه پ)هانی در نظت گتفته میشود و
بیشتت بهم)ظور توگیه کتدن اشونت به آن است)اد میشود ،در نتیجه باید آن را تحت شدیدتتین
محدودیتهای ممکن قتارداد و یا چ)انچه قوانین گ)

در دست تدوین میباش)د شتح و تفصیل

بیشتتی در مورد آن صورت گیتد.
 -1-1ضرورت نظامی بهعنوان یک اص) در حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی
ضتورت نظامی بهع)وان یک اصل همچ)ان یک اصل معتبت میباشد ،اما امتوزه بهع)وان این
ایده است)باب میشود که عملیات نظامی را مشتوع میک)د مگت ای)که عملیات موضوع بح

مطابن

قانون درگیتیهای مسلحانه مم)وع باش)د؛ به عبارت دیگت ضتورت نظامی بهع)وان یکی از اصول
این مجموعه از حقوق ،بهع)وان توگیهی محدود است)باب میشود .با درک این شیوه ،ضتورت
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نظامی میتواند بهع)وان عامل محدودک))دهی اشونت توصیف شود نه بهع)وان عامل محتک
اشونت ،چتاکه این اصل اشونتهای غیتضتوری را م)ع میک)د 2.همچ)ین ضتورت نظامی در
این مع)ا ،بهع)وان ضابطهی اصلی مجموعهای از مقترات و اصول در حقوق بینالملل بشتدوستانه،
اعمال میشود .این اصل نشانگت موقعیت نگتانیهای نظامی در تعیین تعادل میان مالحظات نظامی
و مالحظات دیگت ،زمانی که اصول و مقترات ااص اعمال میشوند تا پتوندهها را مست)د ک))د،
میباشد .بهع)وان م ال اصل ت)اسب موضوع ارزیابی ضتورت نظامی در این مع)است .این اصل که
تحمل دردهای غیتضتوری را بهع)وان ابزار و شیوههای گ)گی م)ع میک)د ،ارزیابی ضتورت
نظامی را بهع)وان عامل متعادلک))ده نیز در

بت میگیتد3.

یک پتونده که روح ضتورت نظامی را بهع)وان توگیه نامحدود احیا کتد ،نظت مشورتی 2337
بود که در آن دیوان بینالمللی دادگستتی مسئلهی استفاده از سالحهای هستهای را بترسی

کتد2.

این نظت صتیحاً ضتورت نظامی را بهع)وان توگیهی نامحدود ذکت نکتد و فقا آن را تییید کتد .با
این وگود ،به دلیل این تصمیم معتوف ابهامآمیز که دیوان نگتانی مشتوعیت استفاده از سالحهای
هستهای را دریافت ،هیچکا نمیتواند از بح

در اصوص ضتورت نظامی در این زمی)ه اگت)اب

ک)د 9.بخش متتباِ تصمیم معتوف این نظت مشورتی دو قسمت بود .نخست ،استفاده از سالحهای
هستهای بطور کلی مغایت با اصول و قوانین حقوق بینالملل بشتدوستانه است .دوم ،با این وگود
«دیوان نمیتواند بطور قطعی رأی دهد که آیا تهدید یا استفاده از سالحهای هستهای در شتایا
حاد دفاع مشتوع ،که در آن بسیاری از بازماندگان یک کشور در اطت هست)د ،مشتوع است یا
نامشتوع»0.

.Gardam, supra note 117, p 8 -2

در این تالی فات ،ضتورت نظامی در ک)ار شتب مارتی)ز قتار نمی گیتد اما همتاه با شتب مارتی)ز به ع)وان اصولی قتار میگیتد
که زیادهرویهای نظامی را در بتقتاری تعادل میان نگتانیهای بشتدوستانه و نظامی محدود میک)د.
.Gardam, supra note 117, p 70–73 -3

 -2پتوندهی مشتوعیت سالحهای هستهای .اگتچه از دیوان دراواست شد که مشتوعیت هم استفاده و هم تهدید
های هستهای را تعیین ک)د ،این بح

سالح-

در این فصل محدود به مشتوعیت استفاده از سالحهای هستهای میشود.

.Greenwood, supra note 412,p 263–264 -4
5- Legality of Nuclear Weapons case, supra note 358, para. 151.
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در واقع ،این نتیجهی دو قسمتی می توانست تلویحاً به دیوان اشاره ک)د که ممکن است مواردی
وگود داشته باشد که در آنها استفاده از سالحهای هستهای موگب نقض قوانین بشتدوستانه نشود،
اگتچه «بطور کلی» استفاده از این سالحها موگب نقض این قوانین میشود 2.با این وگود ،دیوان
مقتر داشته که «با توگه به وضعیت ک)ونی حقوق بینالملل» نمیتوان تصمیم گتفت 3.این ایدهی
ااص اگازه میدهد که نشان دهد م)ظور دیوان چیز دیگتی بود .یک تفسیت احتمالی از این ایده
این است که استفاده از سالحهای هستهای «بطور کلی» مطابن حقوق بینالملل بشتدوستانه
غیتقانونی است؛ مگت ای)که توگیه ااصی بتای این عمل نامشتوع وگود داشته باشد .این تفسیت
مسلماً م)تهی به این سسال میشود :این توگیه اشونتبار چه میتواند باشد؟ در اصوص قسمت
اول ایدهی دیوان مقتر شده ،این دلیل است )ایی ،باید است )ایی معتبت در این شااهی ااص از
حقوق ،یع)ی حقوق بینالملل

بشتدوستانه ،باشد2.

در راستای این موضوع ،در اصوص دو احتمال دیگت نیز بح

شده است .هت دو احتمال بطور

ضم)ی بت این استدالل اتکا میک))د که «هدف ،وسیله را توگیه میک)د» ،موضوع تکتاری اما
دردستساز ضتورت نظامی .نخست ،بتای از قضات دیوان با اشاره به دفاع مشتوع که بطور
است )ایی نقض حقوق بینالملل بشتدوستانه را توگیه میک)د ،از امکان تفسیت این تصمیم یا حمایت
کتده و یا آن را نشان دادند .اگت این تفسیت صحیح باشد این موضوع در واقع دراصوص هدف و
وسیله اواهد بود .از صحت هدف ،یع)ی دفاع مشتوع ،استفاده میشود تا نقض حقوق بینالملل
بشتدوستانه را در این تتکیب غیتعادی و انتقادی حقوق در گ)

و حقوق بت گ)

 ،بهبود بخشد.

دوم ای)که ،شخآ میتواند ،به دلیل وضعیت ااصی که به «بسیاری از بازماندگان کشوری» که در
این ایده ی دیوان در اطت بودند داده شده ،همچ)ان نشان دهد که این توگیه کامالً از مشتوعیت
دفاع مشتوع نشیت نمیگیتد؛ اما اگت این توگیه بتای نقض حقوق بینالملل بشتدوستانه با استفاده
1- Greenwood, supra note 412, p. 264.
2- Legality of Nuclear Weapons case, supra note 358, para. 151.

 -2اگتچه کوهن ( Kohenنیز وضعیت ضتورت را بترسی کتد و شتایطش را در مواد کمیسیون حقوق بینالملل
دراصوص مسئولیت کشورها ،قید کتد ،اما مقتر شده که وضعیت ضتورت باید بیارتباب محسوب شود .تفسیت ماده
 30کمیسیون حقوق بینالملل دراصوص مسئولیت کشورها ،این را آشکار میک)د که وضعیت ضتورت در این ماده
قصد ندارد که بح های ضتورت نظامی را در حقوق بشتدوستانه دربتگیتد.
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از سالحهای هستهای باشد ،این استدالل همچ)ان پابتگاست که «هدف وسیله را توگیه میک)د».
هدفی که ارزیابی میشود ،بقای کشور و وسیلهای که بتای این هدف استفاده میشود ،سالحهای
هسته ای است .آنچه که در هت دو تفسیت دردستساز اواهد بود ،پ یتش عملی این امت است که به
کشورها این ااتیار داده میشود زمانی که اقداماتشان را با یک هدف موگه تعقیب نمیک))د،
قوانین حقوق بینالملل بشتدوستانه را ک)ار بگ ارند.
هدف این نیست که رضایتبخشتتین تفسیت تصمیم دیوان ،در اصوص استفاده از سالحهای
هستهای را تعیین ک)د .در واقع ،کلیهی تلویحات احتمالی که در باال مشخآ شد در یک شیوه یا
شیوهی دیگت رضایتبخش نیست .م)ظور این تحقین این است که م الی را بیان ک)د که در آن
ضتورت نظامی بهع)وان توگیهی نامحدود و دیدگاه قدیمی حقوق بینالملل ،که در آن کشورها
فتمانتوای قانون هست)د ،کامالً بیارتباب به مفهوم معاصت آن نیست .این دیدگاه حقوق بینالملل که
در پتوندهی مشتوعیت سالحهای هستهای مشاهده شد ،بهع)وان اصل لوتوس 2مورد بح

قتار

گتفت 3.مسئله این نیست که این دیدگاه ،اصل لوتوس یا ضتورت نظامی نامیده شود .آنچه باید
ش)ااته شود ،ت)ش عظیمی است که این دیدگاه بتای حقوق بینالملل بشتدوستانه ایجاد میک)د.

 -2-1مبانی تاریخی :ضرورت نظامی بهعنوان توجیه
این فتضیه که ضتورت نظامی می تواند انحتاف از قوانین سفت و سخت حقوق بینالملل را

توگیه ک)د ،ریشههایش در دکتتین "م)طن گ) "( 2ضتورت در گ)  ،شیوههای گ)گی را
توگیه میک)د  9قتن  23آلمان ،یافت میشود .پیش از گ)

گهانی اول ،نویس)دگان آلمانی اظهار

داشت)د که ضتورت بیش از حد میتواند الزامآور بودن قوانین گ)گی را رد ک)د 0.مشخصاً ،این
توسعهی ضتورت بت معیارهای حقوقی ،زمانی توگیه شد که ت)ها وسیلهی اگت)اب از اطت شدید
1- Lotus principle

 -3این اصطالحی است که از پتوندهی کشتی لوتوس ( S.S. Lotusدیوان دائمی دادگستتی بینالمللی اتخاذ شده
است.
3- Kriegsraison
4- geht vor Kriegsmanier
5- LASSA OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW: A TREATISE ,Hersch Lauterpacht 7th
ed, 1952,p 209.
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نقض قوانین بود و یا ای)که مطابن قوانین میشد اهداف نهایی گ)

مفهوم “دکتتین م)طن گ)

را به اطت انداات.

” هتگز مورد قبول قتار نگتفت؛ اگتچه اطتاتش بتای نظم حقوقی

آشکار بود .بهع)وان م ال ،پتسی بوردول 2در اثت اود در سال  2326ع)وان کتد که «با ارائهی یک
تفسیت موسع ،این مفهوم به زودی کامالً گایگاه قوانین گ)گی را غصب اواهد کتد» 3.الیهو

روت2

رئیا انجمن حقوق بینالملل آمتیکا ،بطور مشابهی در نشست این سازمان در سال  2332اظهار

داشت که «یا دکتتین م)طن گ)
گهان

باید قطعاً و ستانجام ک)ار گ اشته شود یا ای)که به گای آن

بدون قانون باقی اواهد ماند»9.

محاکمات گتایم گ)گی که در پی گ)

گهانی دوم رخ داد ،مطمئ)اً به این اظهارات ااتمه

میدهد .در پتوندهی اسیت 0ژنتال آلمانی ادعا کتد که ضتورت نظامی اقداماتی از قبیل انتقام و قتل
غیتنظامیان در زمان اشغال را توگیه میک)د 7.دادگاه نظامی آمتیکا این ادعا را رد کتد و مقتر
داشت که:
ضتورت نظامی به هت یک از اتفین گ)

 ،مطابن قوانین گ)

 ،اگازه میدهد که هت

میزان و هت نوع از زور را با کمتتین اتالف وقت ،گان و مال ،اعمال ک)د تا دشمن را وادار
به تسلیم کامل ک)د .ضتورت نظامی نابودی گان دشم)ان مسلح و اشخاص دیگتی که
نابودیشان توسا درگیتیهای مسلحانهی گ)

غیتقابل اگت)اب است را اگازه میدهد...

اما کشتار اشخاص بیگ)اه ،بهم)ظور انتقام یا ارضای شهوت کشتن ،را مجاز نمیداند .بتای
ای)که نابودی اموال قانونی باشد باید ضتورتهای گ)

بطور آمتانه آن را مطالبه ک))د.

نابودی بهع)وان یک هدف به اودی اود نقض حقوق بینالملل است .باید رابطهی معقول
و م)اسبی میان نابودی اموال و غلبهی نیتوهای دشمن وگود داشته باشد .. .ما با این دیدگاه
1- Percy Bordwell
2- PERCY BORDWELL, THE LAW OF WAR BETWEEN BELLIGERENTS: A HISTORY
AND COMMENTARY,1908,p 5.
3- Elihu Root
4- Elihu Root, President, Am.Soc’y of Int’l Law, Opening Address at the Fifteenth Annual
Meeting of the American Society of International Law (Apr. 27, 1921), in 15 AM. SOC’Y
INT’L L. PROC,1921,p 1- 3.
5- The Hostage Case
6- United States v. List (The Hostage Case), 11 TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE
THE NUREMBERG MILITARY TRIBUNALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW NO.
10,1950, p 1230 .
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که قوانین گ)گی چیزی کمتت از آنچه که آنها ادعا میک))د است ،موافن نیستیم .ضتورت
یا ت)اسب نظامی ،نقض قوانین موضوعه را توگیه نمیک)د .حقوق بینالملل حقوق م)عک))ده
است.

هیچ مب)ایی در حقوق بینالملل معاصت یا عتف وگود ندارد که نظت مخالفی دهد؛ “دکتتین
م)طن گ)

” به سادگی ،با اگتای حقوق بینالملل بشتدوستانه در دنیای امتوز ناسازگار است 2.با

این وگود ،مبانی تاریخی ضتورت نظامی بهع)وان توگیهی بتای انحتاف از حمایت کامل از
اشخاص و اهداف غیتنظامی در اول گ)

 ،بطور کامل صورت میگیتد و در کل مجموعه

قوانین حقوق بینالملل بشتدوستانه م)عکا میشود .اگتچه انحتاف از معیارهای تیسیاشدهی
حقوقی مبت)ی بت ضتورت نظامی ،مجاز نیست ،متعادل کتدن ضتورت نظامی و بشتدوستی ،حقوق
بینالملل معاصت را هم در مفهوم کلی و هم در مفهوم ااص تحتالشعاع قتار میدهد.

 -3-1اصول ضرورت نظامی و بشردوستی در قوانین

2

اصل ضتورت نظامی در قوانین مدون بهندرت دیده میشود .در ابتدا به شکل ش)ااتهشدهای
در قانون لیبت  2،2672که نیتوهای نظامی را در اول گ)

داالی آمتیکا ملزم میکتد ،مشاهده

شد 2 .مادهی این قانون در مورد ضتورت نظامی معیاری را بتای توسعهی بعدی این اصل فتاهم
کتد:

ماده  .14ضتورت نظامی ،چ)انکه توسا دولتهای متمدن گدید است)باب شد ،شامل
معیارهایی ضتوری میشود که بتای تضمین اهداف گ)

کامالً ضتوری هست)د و بت اساس قوانین

گدید و عتف گ)گی ،قانونی هست)د.

1- H. McCoubrey, The Nature of the Modern Doctrine of Military Necessity, 30 REVUE DE
DROIT MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE,1991,p 215.
2- Lex Scripta

 -2توگه داشته باشید که قانون لیبت یک قانون داالی بود نه یک معاهده .با این وگود ،آن مب)ایی بتای حقوق بینالملل
بشتدوستانه گدید بود .بتای ااالعات بیشتت دراصوص قانون لیبت و ضتورت نظامی ،مشاهده ک)ید:
Burrus M. Carnahan, Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits of the
Principle of Military Necessity, 92 AM. J. INT’L L.1998.p 213 .

51

اص) ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسای) و روشهای منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران

ماده  .15ضتورت نظامی ،کلیهی نابودیهای مستقیم گان یا اعضای بدن دشم)ان مسلح و
اشخاص دیگتی که نابودی آنها در درگیتیهای مسلحانه در حین گ)  ،اگت)ابناپ یت است را
مجاز میداند ... .دست به اسلحه بتدن اشخاص علیه یکدیگت در گ)  ،مانع از این نیست که این
اشخاص ااالقگتا ،مسئول در بتابت اشخاص دیگت و مسئول در بتابت اداوند باش)د.
ماده  .16ضتورت نظامی ظلم ،یع)ی تحمیل درد و رن ،غیتضتوری و رن ،یا بهم)ظور انتقام،

را نمیپ یتد و بطور کلی ،ضتورت نظامی هیچ عملیات اصمانهای ،که به صلحی بازمیگتدد که
غیتضتوری و دشوار است ،را نمیپ یتد.
میبی)یم که چگونه مالحظات بشتدوستانهی قانون لیبت هتگونه اگتای ضتورت نظامی را
متعادل میک)د .بهع)وان م ال ماده  29هت نوع نابودی که بتای دستیابی به اهداف گ)گی ضتوری
است را بترسی میک)د؛ اما ت)ها تا حدی که این اقدامات مطابن با قوانین تیسیاشدهی معیارهای
گ)گی باش)د .همچ)ین ،اگتچه ماده  20مسلم بودن ضتر به غیت مبارزان ،نه مبارزان ،را پیشبی)ی
میک)د اما این ضتر را بطور ضم)ی و قابل اگت)اب ،محدود میک)د .ماده  27این ادعا ،که کلیهی
حمالت به مبارزان صحیح است چون با این شتب که این حمالت ظالمانه نیست)د و ضتوری می-
باش)د ،را محدود میک)د.
در مقابل ،حقوق بین الملل بشتدوستانه انحتاف از قانونی که ریشه در بشتدوستی داشت را بت
مب)ای ضتورت نظامی بترسی میک)د .بهع)وان م ال ،ک)وانسیون چهارم الهه نابودی یا توقیف اموال
دشمن را م)ع میک)د مگت ای)که «ضتورتهای گ)

 ،الزاماً آن را اواسته باشد» 2.ک)وانسیون

چهارم ژنو  2393قدرتهای اشغالگت را از نابودی بتای اموال م)ع میک)د «مگت گایی که چ)ین
نابودی اساساً توسا عملیات نظامی ضتوری باشد» 3.حمایتهایی که از میتاث فته)گی در
ک)وانسیون میتاث فته)گی الهه  2309شده ممکن است «در پتوندههایی که در آنها ضتورت
 -2مشاهده ک)ید ک)وانسیون چهارم الهه ،باال ،زیتنویا  ،336ماده ( .32
-3ک)وانسیون ژنو دراصوص حمایت از غیتنظامیان در زمان گ)
رفتار زندانیان گ)

ماده  23 ،02آگوست  .2393ک)وانسیون ژنو دراصوص

ماده  23 ،237آگوست  .2393بتاساس این ک)وانسیون ها ،نابودی گستتده یا توقیف اموال زمانی که « با

ضتورت نظامی توگیه نشود و بطور غیتقانونی و عمدی صورت گیتد » نقض آشکار است .همچ)ین علیتغم شتایطی سخت،
محدودیتهایی را بت گبتان اسارت زندانیان بتاساس ضتورت نظامی اگازه میدهد.
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نظامی الزاماً مستلزم چ)ین چشمپوشی هست)د» ،کم

باشد2.

پتوتکل الحاقی شماره  2سال  2366اقدامات زیت را در صورت «ضتورت نظامی الزامی» اگازه
میدهد :لغو مم)وعیت استتاتژی «زمین سواته» 3در کشور تحت ک)تتل عضو پتوتکل؛ استفاده از
«امکانات و سااتمانهای واحدهای نظامی که بطور دائمی به سازمانهای دفاعی غیتنظامی واگ ار
شدند»؛ و محدود کتدن اقدامات دفاعی غیتنظامی و غتامت پتس)ل .این م الها نشانگت این است
که حتی زمانی که در اس)اد حقوق بینالملل بشتدوستانه صتیحاً ذکت شد نیز ،ضتورت نظامی
همواره در سایهی نگتانیهای بشتدوستانه عمل میک)د.
بطور قابل توگهی ،ضتورت نظامی اصل تمایز را ،که با یکی از دو اصل «اساسی» حقوق بین-
الملل بشتدوستانه توسا دیوان بینالمللی دادگستتی در پتوندهی سالحهای هستهای مشخآ می-
شود ،محدود میک)د 2.این اصل حقوقی عتفی ،که در ماده  96پتوتکل الحاقی شماره  2م)عکا
شده ،اتفین را ملزم میک)د که «در هت زمان میان غیتنظامیان و نظامیان (مبارزان و میان اهداف
غیتنظامی و نظامی ،تمایز قائل شوند» 9.مواد  02و  03تمایز را در زمی)هی ضتورت نظامی عملی
میک))د؛ ب)ابتاین ،درحالیکه ماده  02حمله به غیتنظامیان را مم)وع میک)د ،آنهایی که در
درگیتی (گ)

شتکت میک))د حمایت م کور را به دلیل «نقش مستقیمی که در اصومتها

دارند» از دست میده)د .ماده  03نیز حمله به اهدافی که «اهداف نظامی» نیست)د را م)ع میک)د ،اما
تییید میک)د که اهداف غیتنظامی میتوان)د اهداف نظامی شوند زمانی که «با ماهیت ،مکان ،هدف
یا استفاده از آنها» ،این اهداف «نقش مسثتی در عملیات نظامی داشته باش)د» و «نابودی ،توقیف یا
ا) یسازی کامل آنها ،در شتایا حاکم بت آن زمان ،یک م)فعت نظامی قطعی را ارائه

دهد»0.

 -2ک)وانسیون راگع به حمایت از میتاث فته)گی در زمان درگیتیهای مسلحانه .2309ماده .9
 -3زمین سواته ( )scorched earthاستتاتژی نظامی است که ای آن کلیهی اانهها ،محصوالت ،کاراانهها و  ...موگود
در م)طقه ،عمداً نابود میشود تا دشمن (کشور اشغالگت نتواند از آن استفاده ک)د.
3- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J.p
226,257 (July 8).

 -9پتوتکل الحاقی اول ،باال ،زیتنویا  ،339ماده  96؛ همچ)ین مشاهده ک)ید وزارت نیتوی دریایی ،کتابچه فتمانده در
زمی)ه قوانین نیتوی دریایی ب)د  3226( 672قابل مشاهده در سایتhttp://tinyurl.com/yerq4lo :

 -0همان ،ماده . 3( 03
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ضتورت بهع)وان عامل محدودک))ده در اصل اساسی دوم ،یع)ی درد و رن ،غیتضتوری ،نیز ظاهت
میشود که بطور ضم)ی ماهیت مشتوع سالحهایی که از نظت نظامی درد و رن ،ضتوری ایجاد می-
ک))د ،را به رسمیت میش)اسد2.

در م ال های م کور ،محدود کتدن ،اواه صتیح و اواه ضم)ی ،قواعد عمومی بت مب)ای
ضتورت نظامی آشکار است؛ اما بترسی اک ت قواعد حقوق بینالملل بشتدوستانه ،بهویژه آنهایی
که بت رفتار متخاصمین حاکم است ،حساسیت ثابتی را نسبت به تعادل میان ضتورت نظامی و
بشتدوستی آشکار میک)د .بهع)وان م ال مهاگم ممکن است چ)د هدف نظامی را در م)طقهای که
گمعی از غیتنظامیان حضور دارند بهع)وان هدف نظامی مستقل (م)طقه یا محله بمب گ اریشده
بترسی ک)د زیتا اهداف «مجزا و متمایز» هست)د ،زمانی که ممکن است شخصاً به آنها حمله

ک)د3.

بهع)وان اهداف قانونی ،نابودی آن ها از نظت نظامی ضتوری است ،اما اهداف بشتدوستانه که ضتر
به غیتنظامیان را محدود میک)د ،گزی)ههای تاکتیکی را بهع)وان حکم قانونی دستور میدهد.
نیاز به گزی)ههای تاکتیکی ااص ،وسیلهی رای ،حفظ بشتدوستی ،در زمان رفتار اصومتآمیز
است .اگت اهداف عملی دیگتی وگود داشته باش)د که «یک م)فعت نظامی مشابه» را با «اطت کمتت
بتای گان غیتنظامیان و اهداف غیتنظامی» پیش)هاد دهد ،مهاگمان نمیتوان)د یک هدف نظامی را
هدف قتار ده)د 2.آنها باید همچ)ین میان تاکتیکها و سالحها (شیوهها و ابزار  ،با در نظت گتفتن
«اگت)اب و کاستن از ،نابودی اتفاقی گان غیتنظامیان ،صدمه به غیتنظامیان و اسارت به اهداف
غیتنظامی» ،انتخاب ک))د 9.وگود گزی)هها به «عملی بودن» گزی)هها بستگی دارد که بدی)وسیله نشان
میدهد که «احتیاب در حمله» یک صلح مورد توافن میان عوامل نظامی و بشتدوستانه ایجاد می-
ک)د0.

 -2همان ،ماده . 3( 20
 -3پتوتکل الحاقی اول ،باال ،زیتنویا  ،339ماده ( 0( 02الف .
 -2همان ،ماده . 2( 06

 -9همان ،ماده . 3( 06
 -0مشاهده ک)ید همان ،ماده ( 3( 06الف  .عبارت « احتیااات ممکن » بطور کلی به ع)وان «احتیاااتی است)باب میشاود کاه
کاربتدی هست)د یا عمال کلیهی شتایا حاکم بت زمان ،ازگمله مالحظات بشتدوستانه و نظامی ،را در نظت میگیتند » .پتوتکال
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آشکارتتین بتقتاری تعادل ،در اصل ت)اسب دیده میشود .این اصل عتفی حقوقی که در ماده 02
پتوتکل الحاقی شماره  2مقتر شده ،اگت «احتمال داده شود که حمله ،سبب از بین رفتن اتفاقی
گان ،صدمه به غیتنظامیان ،اسارت به اهداف غیتنظامی ،یا تتکیبی از این موارد شود که ممکن
است در رابطه با م)افع نظامی پیشبی)یشدهی واقعی و مستقیم ،افتابگتایانه باشد» ،ت)اسب ،حمله
را بهع)وان امتی ناعادالنه م)ع میک)د 2.انعطاف و بتداشتن ضتورت نظامی و بشتدوستی ،در ماهیت
نسبی عبارت «افتابگتایانه» آشکار است 3.حتی اسارات غیتعمدی گزئی ناشی از گ)

 ،اگت

هدف نظامی مورد نظت مهاگم ناچیز (غیت مهم باشد ،میتواند یک حملهی قانونی را م)ع ک)د،
درحالیکه اگت م)افع نظامی مشابه قابل توگه باشد ،حجم زیادی از اسارات غیتعمدی میتواند
توگیه شود.

مم)وعیت یا محدودیت استفاده از سالحهای آتشزا (پتوتکل شماره  2ماده  22 ، 0( 2اکتبت  ،2362همچ)این مشااهده ک)یاد
پتوتکل اصالحی راگع به مم)وعیت یا محدودیت استفاده از مینهاا ،تلاههاای انفجااری و وساایل دیگات (پتوتکال اصاالحی
شماره  3ماده  2 ، 22( 2ماه مه  . 2337بتای کشورها بطور مشخآ این معیاار را باه ع)اوان تفسایت آنهاا از اصاطالحی کاه

پتوتکل الحاقی شماره  2را تایید میکتد ،پ یتفت)د .مشاهده ک)ید به ع)وان م ال نامهای از کتریساتوفت هاالا (

Christopher

 ،)Hulseسفیت بتیتانیا در سوئیا ،به دولت سوئیا ( 36ژانویه  2336قابل مشاهده در سایت:
http://www.icrc.org/.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument

حن شتب بتیتانیا و اعالمیهی پتوتکل الحاقی شماره  2را فهتست میک)د و توضیح میدهد که بتیتانیا عبارت «احتمالی » را
به این صورت است)باب می ک)د که در این پتوتکل بدین م)ظور استفاده شده که کاربتدی یا احتماالً کاربتدی باشد و کلیهی
شتایا حاکم بت زمان ،ازگمله مالحظات بشتدوستانه و نظامی ،را در نظت بگیتد.
 -2پتوتکل الحاقی شماره  ،2باال ،زیتنویا  ،339ماده ( 0( 02ب ؛ همچ)ین مشاهده ک)ید قانون دیوان بینالمللی کیفتی
ماده ( 3( 6ب ( 26 ، 2گوالی 2336؛ پتوتکل الحاقی شماره  ،2باال ،زیتنویا  ،339ماده . 3( 06
 -3توگه داشته باشید که تفسیت غیتالزامآور کمیتهی بینالمللی صلیب ستخ به این مقترات پیش)هاد میک)د که « پتوتکل
هیچ توگیهی بتای حمالتی که ضترها و اسارات غیتنظامی گستتدهای ایجاد میک))د ،مقتر نمیک)د .ضترها و اسارات
اتفاقی هتگز نباید گستتده باش)د » .هیچ مب)ایی در عتف یا قوانین بتای این نظت ،که نشانگت تاکیدی نامت)اسب بت گ)بهی
بشتدوستی این تعادل ،که بدون توگه به م)افع نظامی تحصیل شده از اتین حمله اگتا میشود ،میباشد ،وگود ندارد.
مخالفت آن م الی در قانون دیوان بینالمللی کیفتی است که صفت « بطور آشکار » را به عبارت « بیش از حد » میافزاید ،تا
مم)وعیت ایلی کم نباشد  .قانون دیوان بینالمللی کیفتی ،باال ،زیتنویا  ،226ماده ( 3( 6ب (. 2
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گاهی اوقات تعادل صتیح یا ضم)ی میان ضتورت نظامی و بشتدوستی ممکن است غیتم)طقی به
نظت بتسد چ)انکه یا ضتورت نظامی یا بشتدوستی باید است)اد شوند تا قوانین موگود را دوباره
متعادل ک))د؛ اما هت یک از این متعادلک))دهها بدون توگیه اواه)د بود اگت تعادل گدید متفاوت
از آن تعادلی باشد که کشورها بت آن توافن کتدهاند .م ال معتوف ،شامل رفتار ستباز دشمن که
توسا واحد نظامی ویژهی پشت اا دشمن اسیت شد ،میگتدد .اگتچه این واحد نظامی نمیتواند
میموریت اود را با زندانی به زنجیت بسته انجام دهد ،است)باب میشود که این ستباز اگت آزاد شود
اطتناک اواهد بود .پاسخ م)طقی کشتن وی است؛ با همهی ای)ها ،او دشمن است اما به ااات
اسارت ،موضوع حملهی ستیع متگبار میباشد.
اما حقوق بینالملل بشتدوستانه نیتوهای نظامی اسیتشدهی دشمن را بهع)وان

ازکارافتاده2

مشخآ میک)د و آنها را از حمله ،که در حقوق بینالملل بشتدوستانه تعتیف شده ،و هتگونه
اعمال اشونتآمیز علیه دشمن را در بتمیگیتد ،محافظت میک)د 3.ب)ابتاین ،این واحد نظامی
نمیتواند به ستباز اسیتشده صدمه بزند؛ این واحد یا باید میموریت اود را متوقف ک)د و با اسیت به
پایگاه بتگتد یا به شکلی از او محافظت ک)د که در نهایت به وی اگازه میدهد بدون آسیب فتار
ک)د .به نظت غیتم)طقی میآید ،اما این قاعده توازنی قانونی میان ضتورت نظامی و بشتدوستی را
م)عکا میک)د و هیچ تغییتی مجاز نیست.

 -4-1ضرورت نظامی آن چنانکه توسط حقوق بینالمل) محدود شده است:
شاید اصلیتتین محدودیت ضتورت نظامی مفهوم «ت)اسب» باشد 2.این اصل مستلزم این است
که کشور متخاصمی که راگع به استفاده از ارتش فکت میک)د ،بترسی ک)د که آیا «ابزار ااص»
«مت)اسب با هدف نظامی مشتوع»

هست)د یا ایت9.

مفهوم ت)اسب در کتاب راه)مای ارتش آمتیکا در میدان نبتد  36-22ذکتشده است که مقتر
1- hors de combat
 -3پتوتکل الحاقی شماره  ،2باال ،زیتنویا  ،339ماده .93
3- O'Brien, Some Problems of the Law of War in Limited Nuclear Warfare, 14 MIL. L. REV.
1, 7 (1961).
4- ibid.
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میدارد« :از بین رفتن گان و ضتر به مال باید مت)اسب با م)افع نظامی باشد که به دست آمده» 2.این
عبارت پیش)هاد میک)د که یک افست نظامی باید تعیین ک)د که آیا تختیب و نابودی که با استفاده
از سالح ااص ایجاد شده ،م)جت به دستیابی نسبتاً ارزشم)د به اهداف نظامی اواهد شد یا

ایت3.

ع)صت اصلی در این تعیین ،تمایز بین نظامیان و غیتنظامیان است 2.اگت اهداف نظامی دشمن در
م)اان غیتنظامی واقع شده باش)د ،افست نظامی باید رابطهی ت)اسب بین امکان ورود گتاحت به
شهتوندان غیتنظامی و ارزش حمله به تیسیسات نظامی را

ارزیابی ک)د9.

مفستی)ی مان)د مک دوگال و فلیسیانو به مدت اوالنی در مورد ضتورت نظامی و ت)اسب بح
کتدهاند 0.در گدال با مسئلهی قلمتو ضتورت در وضعیتهای ااص ،آنها اظهار داشت)د:
می توان گفت که این مفهوم (ضتورت نظامی چ)ین نابودی را اگازه میدهد و ت)ها چ)ین
نابودی ،ضتوری ،متتبا و مت)اسب با درک فوری اهداف مشتوع دشمن است .چون در عمل،
نمی توان میزان نابودی ضتوری را اندازه گتفت و دقیقاً محاسبه کتد ،سیاست اصلی که در این
مفهوم پ یتفته شده باید معموالً بهع)وان محدودک))دهی نابودی غیتضتوری چیزهای مهم ،ع)وان
شود7.

آنها بت این نظت تیکید داشت)د که دول متخاصم باید ت)ها از کمتتین میزان زور در تالش بتای
دستیابی به اهداف نظامی اود استفاده ک))د ،که بدینوسیله از اسارات غیتضتوری به شهتوندان
کشور دشمن اگت)اب میک))د.
رفاه غیتنظامیان به مدت اوالنی یکی از نگتانیهای حقوق بینالملل بوده است .در سال
 ،2376مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع)امهای را تصویب کتد که مقتر میداشت غیتنظامیان
نمیتوان)د هدف مستقیم حملهی نظامی قتار گیتند 6.کشوری که یک نبتد نظامی را آغاز میک)د
1- Law of Land Warfare, supra note 6, at 19.
2- Mallison, The Laws of war and the Juridical Control of weapons of Mass Destruction in
General and Limited Wars, 36 GEO. Wash.L. REW,. 308,322-23 (1967).
3- Ibid.
4- Ibid.
5- McDougal & Feliciano, International Coercion and World Public Order The General
Principles of the Laws of War, 67 YALE L.J. 771 (1958).
7- ibid.at 826-27.
6- G.A. Res. 2444, 23 U.N. GAOR Supp. (No. 18) at 50, para.1(b), U.N. Doc. A/7218 (1968).
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باید دقیقاً بین شهتوندان نظامی و غیتنظامی دشمن تفاوت بگ

ارد2.

اگتچه قبل از سال  2376قطع)امهی سازمان ملل متحد تصویب شد ،گامعهی بینالمللی نیاز به
حمایت از غیتنظامیان را به رسمیت ش)ااته بود ،ک)وانسیون الهه  2326اعالم کتد که «حن
متخاصمین بتای پ یتش وسایل آسیب به دشمن نامحدود نیست» 3.در سال  2339گان بست
تمایز بین نظامیان و غیتنظامیان را بهع)وان «اصل بسیار مهم قوانین گدید گ)گی» توصیف

مور2

کتد9.

حتی در قانون لیبت ،ام)یت غیتنظامیان که تییید شد ،یک نگتانی مشتوع میباشد .لیبت اصل
ضتورت نظامی را به «از بین رفتن گان یا عضوی از اعضای بدن اعضای مسلح دشمن» محدود
میک)د .ماده  23اشاره میدارد که قبل از بمبگ اری م)طقه باید هشدار داده شود ،اوری که
غیتنظامیان بتوان)د م)طقه را بطور ایمن و بدون اطت تتک ک))د.
کمی پا از تصویب قانون لیبت توسا آمتیکا ،اعالمیهی سنپطتزبورگ در سال  2676از این
ایده حمایت کتد که شهتوندان غیتنظامی هدف حمله قتار نگیتند .این اعالمیه در بخشی مقتر
میدارد:
ت)ها هدف مشتوعی که کشورها باید تالش ک))د تا در اول گ)

انجام ده)د این است که

نیتوی نظامی دشمن را تضعیف ک))د؛ بتای این هدف کافیست بیشتتین تعداد افتادی که میتوان)د
را مصدوم ک))د؛ این هدف با بکارگیتی افتادی که بطور غیتضتوری درد مصدومان را شدیدتت ،یا
متگ آنها را قطعی میک))د،

بیشتت میشود0. ...

این اعالمیه تیکید میک)د که گ)

تمایل دارد که یک عملکتد صتفاً نظامی باشد .معتوف

است که حقوق بینالملل حمالت غیتدقین و غیتضتوری به گمعیت غیتنظامی را مجاز نمیداند.
ابیعتاً پیتو این نظت نتیجه این است که حمله به متکز گمعیت غیتنظامی ،عملیات تتوریستی

است7.

2- ibid. at para. 1(c).

 -3ک)وانسیون الهه دراصوص قوانین و عتف گ)

زمی)ی ،22 ،فصل  ،2ماده .3

2- John Bassett Moore
9- MOORE, INTERNATIONAL LAW AND SOME CURRENT ILLUSIONS AND OTHER
ESSAYS Viii (1924).
0- St. Petersburg Declaration, 1868. 95-96 (1907).
7- Paust, supra note 5, at 168; Wright, the Bombardment and Damascus, 20 Am. J. INT'L L.
263, 273 (1926).
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گزارش بتایا 2در سال  2329بطور آشکاری مقتر میدارد که قتل افتاد بیگ)اه ،که از حمالت به
متاکز گمعیت غیتنظامی نشیت میگیتد« ،اقدامی مطلقاً مم)وع توسا قوانین گ)گی» است .آقای
لوتتپت 3با تییید مجدد این نظت اعالم کتد که غیتنظامیان ،بهع)وان موضوعی از قانون ،هتگز نباید
هدف حمله باش)د و این بمبگ اریهای غیتدقین عملیات تتوریستی محسوب میشود 2.در سال
 2393چهارمین ک)وانسیون ژنو مشخصاً استفاده از کلیهی معیارهای تتوریستی ازگمله کشتار
دستهگمعی غیتنظامیان

توسا کشور متخاصم ،را م)ع کتد9.

بطور خالصه ،میتوان این بخش از این ماده را چنانکه در جنگ معمول
صورت میگیرد ،مفاهیم حقوقی ذی) برشمرد:


ضتورت نظامی با اصل ت)اسب محدود میشود.



اصل ت)اسب بهع)وان متعادلک))دهی ارزش اهداف نظامی کسب شده در بتابت

اسارات بالقوه به اموال و از بین رفتن گان تعتیف میشود.



غیتنظامیان موضوع تجاوز غیتضتوری کشور دشمن ،قتار نمیگیتند.
میزان زوری که توسا کشور دشمن اعمال میشود نباید بطور غیتضتوری

درد و رنجی که ممکن است به نظامیان کشور اشغالی وارد شود را افزایش دهد.


حمایت از گوامع بینالمللی علیه نقض عتف و قوانین گ)گی بینالمللی،

اهمیت بیشتتی نسبت به اهداف نظامی و سیاسی هت کشوری ،دارد.


هتگونه حملهی عمدی و غیتدقین به گمعیت غیتنظامی یک کشور توسا

کشور متخاصم ،باید یک عملیات تتوریستی و ناقض قوانین و عتف بینالمللی ،تلقی
شود.

2- The Bryce Report
3- Sir Lauterpacht
2- Lauterpacht, The Problem of the Recision of the Law of War. 29 BRIT. Y.B. INT'L L.
360, 365-69 (1952).
 - 9ک)وانسیون ژنو دراصوص حمایت از غیتنظامیان در زمان گ)
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 -2اص) ضرورت نظامی در حقدوق بشردوسدتانه و بررسدی بدهکدارگیری
وسای) و روشهای منع شده در جنگ عراق علیه ایران
 1-2نقض قوانین و مقررات مربوط به مندع کداربرد سدالحهدای ممنوعده
توسط عراق
مقترات قانونی بینالمللی درگیتیهای مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بت صالحیت حاکم بت
دولتها در اعمال زور در راستای دفاع از م)افعشان میشود .بطور واضح ،گایی که م)افع حیاتی و
احتماالً وگود دولتها در اطت باشد ،واقعگتایانه نیست که مطالبات عملی شتایا ،در اگتای
قوانین نادیده گتفته شود .بطور تاریخی دکتتین ضتورت نظامی در تعتیف شتایا تعادل میان
واقعیات اقدامات زورم)دانه و محدودیتهای بشتدوستانه اهمیت اساسی داشته است.
اصل ضتورت نظامی وسیله ای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ)گی اگت)اب کتد .اگتچه
ضتورت نظامی استفاده از اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته ،این دکتتین
ت)ها اشونت «ت)ظیمشده» را مجاز میداند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ)گی مم)وع است؛
به عبارت دیگت قواعد کلی ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی
ب ه اهدافشان الزم است را بکار گیتند اما اگت چ)ین اقدامی توسا قواعد حقوق بینالملل پ یتفته
نشود ،ضتورت نظامی این رفتار را توگیه نمیک)د 2.اشونت ک)تتل شده عموماً بهع)وان نوعی
اشونت در نظت گتفته میشود که معطوف به عمل مقامات ارشد بوده و یا توسا این مقامات گ)به
قانونی مییابد و هدف از آن این است که نفتات دشمن را تا حداک ت میزان ممکن ناتوان نماید
ولی تیثیت نظامی آن نامت)اسب با رنجی که به بار میآورد نمیباشد.
در گتیان گ)

هشتساله ،دولت عتاق با کاربتد سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای نظامی و

غیتنظامی ایتان (حتی علیه اتباع اود در شهت حلبچه مم)وعیتهای م)در در اس)اد مزبور
(پتوتکل  2330را نقض کتد .ارتش عتاق در م)اان مختلف عملیاتی و حتی مسکونی از
بهکارگیتی انواع عوامل شیمیایی مان)د گازهای اتدل ،تاولزا ،فسفت ،اعصاب ،ناتوان ک))ده،
1- Paust, The Nuclear Decision in World War l-Truman's Ending and Avoidance of War, 8
INT'L LAW,1974,p 160, 172.
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نیتتوژن ،تتکیبهای اتدلی و اون ،سیانور ،افهک))ده و ...از اتین هواپیماها ،توپخانهها و
شلیک انواع گلولههای شیمیایی دریﻎ نکتد .از آنجایی که به این موضوع به حد کافی در کتب،
مقاالت و همچ)ین پایاننامههای متعدد پتدااته شده ،اگماالً فقا به یکستی از مطالب اشاره
میشود.
نخستین گزارش متبوب به استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی متبوب به روزهای اولیه گ)
میباشد 2،پا از آن و از اواسا سال  2273که ایتان بتتتی نظامی اود را در بسیاری از گبههها
بت عتاق تحمیل نمود ،ارتش عتاق به این نکته واقف گتدید که نمیتواند با استفاده از شیوههای و
تسلیحات متعارف و معقول نظامی مانع پیشتوی ارتش ایتان گتدد و ل ا سعی در توسل به
سالحهای نامتعارف بتای زمینگیت کتدن ارتش ایتان نموده است .بمباران شیمیایی م)اان غیت
نظامی شهتهای بانه ،ستدشت ،پیتانشهت و بتای از روستاهای اوزستان نشان ده)ده عادم پایب)دی
عتاق به قواعد حقوق مخاصمات مسلحاانه متباوب به حمایات از نظامیان و غیت نظاامیان میباشد.
پا از آن در مقااع مختلف زمانی ،دولت عتاق بارها علیه نیتوهای ایتان از سالحهای شیمیایی
استفاده کتد.
واک)ش شورای ام)یت در بتابت گزارش راگع به اقدام تخلف آمیز عتاق ،ت)ها صدور بیانیه در
تاریخ  22مارس  2369بود .در این بیانیه ،شورا بهکارگیتی سالحهای شیمیایی را که هیئت
کارش)اسان آن را گزارش کتده بودند به شدت محکوم کتد و اواستار رعایت پتوتکل  2330از
سوی دو اتف مخاصمه شد .در این بیانیه ،شورا هیچ اشارهای به نام عتاق  -که مطابن گزارش
متتکب کاربتد سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای ایتانی شده بود  -نکتد و به این تتتیب ،با عدم
توگه گدی اود به قضیه ،دست این دولت را در ارتکاب گ)ایات بعدی اود باز گ اشت.
حتی اود مقامات عتاقی نیز کاربتد سالحهای شیمیایی را رد نکتدند و در اظهارات و
سخ)تانیهای اود ،تلویحاً و تصتیحاً استفاده از سالحهای شیمیایی را در گ)

بهم)زله یک حن

بتای اود محفو دانست)د .بتای نمونه ،در همان زمان ،هاشم صباح الفختی ،ژنتالی که فتمانده

 -2عباس هدایتی امی)ی؛ شورای ام)یت و گ)

تحمیلی عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان؛ تهاتان :دفتات مطالعاات سیاسای و باین

الملل ،2262 ،ص .262
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عملیات شمال بصته را بت عهده داشت ،در مصاحبه با ابتنگاران اظهار کتد که کشورش این حن
را بتای اود محفو نگاه میدارد که از سالح شیمیایی
در اول گ)

استفاده ک)د2.

م)اان مسکونی در نوار متزی ایتان نیز از حمالت شیمیایی ایمن نماند و

روستاهای ااتاف بانه (فتوردین  ، 77شهت حلبچه (اسف)د  ، 77روستاهای ااتاف متیوان (اسف)د
 77و فتوردین  ، 76شهت نودشه (فتوردین  ، 76روستاهای ااتاف ستپل ذهاب (متداد  76و شهت
اش)ویه (متداد  76مورد تهاگم با سالح شیمیایی قتار گتفت)د و حتی در بتای م)اان صدها بمب
شیمیایی بت ست متدم بیپ)اه ریخته شد.
دولت صدام در اول گ)

حتی به بیمارستانها نیز رحم نکتد و سالح شیمیایی ،بیمارستان

صحتایی حضتت فاامه در آبادان (ششم و هشتم اسف)د  2279و بیمارستان صحتایی 036
سومار (دهم دیماه  2270را در هم نوردید .تجهیزات پزشکی نظامی با ک)وانسیون اول و دوم ژنو
و بیمارستانهای غیتنظامی با ک)وانسیون چهارم ژنو حمایت میشوند .با این وگود کلیهی مقترات
متتبا ،بتاساس ضتورت نظامی است )ائاتی را مجاز میدان)د« :ضتورت نظامی فوری» استفاده از
تجهیزات پزشکی نیتوهای مسلح را بهم)ظور اهداف غیتپزشکی مجاز میداند؛ 3واحدهای پزشکی
و تیسیسات نیتوهای مسلح باید با عالمتهای ویژه اما ت)ها «تا گایی که مالحظات نظامی اگازه
میدهد» متمایز شوند؛ 2چ)ین تعهدی در اصوص بیمارستانهای غیتنظامی نیز «تا گایی که
مالحظات نظامی اگازه میدهد» نیز

وگود دارد9.

اما عتاق بدون هیچ م)فعت ضتوری نظامی و با به کار بتدن سالحها و روشهای مم)وعه به این
اقدام دست زد ،در حالی که در شتایا و قیود اصل ضتورت نظامی بیان شد که باید آن اقدام بتای
یک هد ف نظامی مشتوع باشد و هم آن عمل و اقدام نظامی که به آن مبادرت میشود ،باید مجاز
باشد؛ اما اقدام عتاق به بمباران این بیمارستانها آنهم با بمبهای شیمیایی به هیچ ع)وان قابل
1- Newyourk times (5 March 1984).
 -3ک)وانسیون ژنو دراصوص بهبود ستنوشت مجتوحان و بیماران عضو در نیتوهای مسلح در میدان نبتد (ک)وانسیون اول ژنو ،
ماده .22
- 2ک)وانسیون اول ژنو ،ماده .93
 -9کنوانسیون چهارم ژنو ،ماده .81
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توگیه با ضتورتها و احتیاگات نظامی نبوده و همچ)ین با مطالعه اس)اد و شواهد و سبقهای که
نظامیان عتاق از اود بهگای گ اشته ،مشخآ میشود که در اک ت اقدامات اود هت هدفی را به
غیت از ضتورتها و مزیتهای نظامی مستقیم ،دنبال میکتدند .همچ)ین ،غیت از مم)وعیت یا
محدودیت ابزار و شیوه های ااص گ)گی ،ازگمله آنهایی که ماهیتاً درد و رن ،غیتضتوری ایجاد
میک))د ،رویکتد حقوق بینالملل بشتدوستانه صتیحاً محدودیتهای کلی بت نوع و درگهی
اشونت که در حمالت علیه اهداف نظامی واقعاً مشتوع مجاز است ،وضع نمیک)د.
در نتیجه ،این مسئله باید مطابن اصول اساسی ضتورت نظامی و بشتدوستی تعیین شود و شتایا
واقعی حاکم در هت پتونده را در نظت بگیتد .ب)د  33از مقترات الهه پیشبی)ی میک)د که حن افتاد
متخاصم بتای اتخاذ راههای آسیب رساندن به دشمن محدود نمیباشد و ب)د  32در ک)ار سایت مفاد
و قوانین دیگت استفاده از سم و سالحهای سمی که قوانین موضوعهای بتای گ)

وگود دارند که

دربتدارنده مم)وعیتهای مطلن میباش)د .در گایی که یک چ)ین مقترات م بتی اعمال میشوند،
به هیچوگه نمیتوان تمسک گستن به ضتورت نظامی را قانوناً مجاز دانست.
استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی ،حتی پا از پ یتش رسمی قطعنامه  036از سوی ایتان
نیز ادامه یافت .در  3مه  ،2366گمهوری اسالمی ایتان ای یادداشتی به دبیتکل سازمان ملل ااالع
داد که عتاق علیه متدم چ)د ده و دهکده در م)طقه غتب و گ)وب ایتان از سالح شیمیایی استفاده
کتده است .ب)ا به دراواست ایتان ،دبیتکل ،آقای دکتت دمی)گوئز را به همتاه دکتت اریک دالگون
بتای بترسی موضوع به ایتان فتستاد.
دبیتکل گزارش مزبور را ای نامهای به شورای ام)یت ااالع داد .در مقابل ،عتاق نیز ادعا کتد
که نیتوهای ایتانی از سالحهای شیمیایی استفاده کتدهاند؛ ب)ابتاین ،بتای بترسی موضوع اواستار
اعزام هیئتی به بغداد شد .هیئت مورد نظت به عتاق اعزام شد و پا از بترسی موضوع ،گزارش اود
را به دبیتکل تسلیم کتد .در عملیاتی که ایتان در شهت فاو انجام داده بود و در نهایت ارتش عتاق
ناامید از کلیه راهها و شگتدهای رزمی اود در مقابله با نیتوهای ایتان ت)ها راه باقی مانده در ضتبه
زدن به رزم)دگان ایتانی را بمباران شیمیایی به وسیله هواپیماهای گ)گ)ده اود دید و از آنجا که
فاصله درگیتی بین یگان های دشمن و اودی بسیار نزدیک بود ،در متحله نخست بمباران ،دشمن
به اشتباه تیپهای گارد گمهوری اود را مورد اصابت بمبهای شیمیایی قتار داد که م)جت به
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آلودگی  62درصد نیتوهای آنها شد.
دبیتکل نیز ای یادداشتی گزارش هیئت را به شورا ااالع داد ،اما شورا به گزارشها و ادعاهای
دو اتف رسیدگی نکتده بود که مجدداً گمهوری اسالمی ایتان در  2اوت  2366ای یادداشتی به
دبیتکل اعالم کتد که عتاقیها بار دیگت سالحهای شیمیایی را در م)طقه شیخ ع مان (مجاور شهت
اش)ویه به کار بتدهاند .هیئت اعزامی ،پا از بترسیهای اود ادعای ایتان را مب)ی بت استفاده عتاق
از سالحهای شیمیایی در م)طقه تییید کتد و در مقدمه گزارش اود ،چ)ین نوشت:
«با توگه به شواهدی که در حین میموریت اود به دست آوردیم ،با تیسف فتاوان به این نتیجه
رسیدیم که ،بتاالف دراواستهای مکتر سازمان ملل ،سالحهای شیمیایی علیه شهتوندان
غیتنظامی ایتان در م)طقه مجاور یک شهت که در بتابت چ)ین حمالتی فاقد هت گونه دفاع است ،به
کار گتفته شده است .این واقعیت که کودکان نیز قتبانی شدهاند یکبار دیگت عواقب غیتقابل قبول
چ)ین حمالتی را ثابت میک)د .استفاده از سالحهای شیمیایی علیه غیتنظامیان مشخصاً حمله به
وگدان بشتی است و باید قویاً متدود ش)ااته شود».
در نهایت ،شورای ام)یت پا از دریافت گزارش مزبور از دبیتکل و بترسی آن و نیز بترسی
موضوعات متبواه دیگت ،قطعنامهای به شماره  732در تاریخ  37اوت  2366صادر کتد .در این
قطعنامه ،شورا پا از ابتاز تیسف از استمتار کاربتد سالحهای شیمیایی در م)اقشه میان ایتان و
عتاق و ابتاز نگتانی از اطت استفاده احتمالی از سالحهای شیمیایی در آی)ده و اعالم عزم راسخ
اود مب)ی بت پایان دادن به هت گونه استفاده از سالح شیمیایی در حال و آی)ده ،کاربتد مجدد سالح
شیمیایی در م)اقشه بین ایتان و عتاق را با پتوتکل  2330و قطعنامه  723اود مغایت دانست و آن را
محکوم کتد .در این قطعنامه ،شورا بار دیگت از تمامی دولتهای صادر ک))ده محصوالت شیمیایی
اواست که بت محصوالت شیمیایی صادراتی اود بهصورت گدی نظارت ک))د تا بتوان)د از
کاربتد این محصوالت در ساات سالحهای شیمیایی گلوگیتی به عملآورند .به گمان بتای از
صاحبنظتان ،این هشدار شورا در قطعنامه  732مسثت واقع شد و از کاربتد سالح شیمیایی در
م)اقشات بعدی گلوگیتی کتد و اگت بهموقع نیز تصویب میشد چهبسا گان هزاران انسان بیگ)اه و
مظلوم از گزند این سالحها مصون باقی میماند.
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م)ابع ایتانی تعداد حمالت شیمیایی عتاق را ای هشت سال گ)
کتدهاند؛ اوری که «کشور ایتان ای هشت سال گ)

تحمیلی بیش از  303بار ذکت

تحمیلی ،در معتض شدیدتتین و

اوالنیتتین حملههای شیمیایی در تاریخ گ)

های گهان قتار گتفت .تعداد حملههای شیمیایی و

ت)وع عوامل به کار گتفته شده در این گ)

بیسابقه بود و این حمالت وحشیانه مجتوح شدن

بیش از صدهزار نفت از هموا)ان ایتانی را موگب شد که ده درصد آنها بالفاصله به شهادت
رسیدند2».

اما مهمتتین نکته در بتابت استفاده عتاق از سالح شیمیایی ،اویشت)داری و اودداری ایتان از
استفاده از سالح شیمیایی در اول گ)

بود .از بدو امت ،ایتان استفاده از سالح شیمیایی را نقض

پتوتکل  2330و یک اقدام گ)ایتکارانه تلقی میکتد 3.ایتان حتی در حالی که توانایی ساات و
تولید سالح شیمیایی را در ااتیار داشت و میتوانست در قبال تخطی عتاق از پتوتکل  2330ژنو
دست به مقابله به م ل بزند ،ولی هتگز در عمل سالح شیمیایی را مورد استفاده قتار نداد.

 2-2حمله به تأسیسات حاوی «نیروهای خطرناک» و «ضروری و حیاتی»
بتای تصمیمات که میان احتیاگات نظامی و نگتانیهای بشتدوستانه وضع شده مواردی هست)د
که حمایت و مصونیت غیتنظامیان از آثار گ)

و «ضتورت» حمله به اهداف نظامی ،را متعادل

میک))د .این موضوع دوباره در سال  2366در پتوتکل شماره  2الحاقی به ک)وانسیون ژنو 2393
مطتح شد 2.ماده  0( 02در میان حمالتی که «غیتدقین» و در نتیجه غیتقانونی هست)د شامل این
شود که:
« هت چه که احتمال داده شود سبب از بین رفتن اتفاقی گان ،صدمه به غیتنظامیان ،اسارت به
اهداف غیتنظامی ،یا تتکیبی از این موارد شود ،در مورد اهداف نظامی مشخآ و مستقیم قابل-
پیشبی)ی ،این احتمال بیش از حد اواهد بود».
 -2روزنامه ااالعات.2266/3/36،
 -3معاون اروپا و امتیکای وزارت اارگه اعالم کتد که بت اثت گستتش کاربتد سالح شیمیای توسا عتاق ،این رژیم دیگت فقا
یک متجاوز نیست ،بلکه اک)ون یک گ)ایتکار گ)گی محسوب میشود (روزنامة ااالعات ا . 76/2/20
 -2نه بتیتانیا و نه ایاالت متحده ،پتوتکل شماره  2الحاقی  2366را تصویب نکتدهاند اما هت دو دولت عمالً تمایل به اگتای بخش
اعظمی از مقترات آن را ،که مورد نزاع نبود ،نشان دادند و این در واقع در گ)
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اشاره به «ضتورت» در این مقترات ضم)ی است نه صتیح ،اما با این وگود آشکار است .دشواری
بترسی «م)افع نظامی مستقیم» در بتابت نتای ،ظاهتاً غیتقانونی ،آشکار است ،حتی اگت «اتفاقی» باشد.
در گایی دیگت در این باره ادعا شده است که:
«گایی که اهداف نظامی در مجاورت گمعیت غیتنظامی قتار دارند ،تعادل باید میان ((محاسبه-
ی اهداف نظامی مشخآ و مستقیم که از حملهی پیش)هادی انتظار میرود و احتماالً قتبانیان
غیتنظامی و اسارت به اهداف غیتنظامی صورت گیتد .مورد تتدید است که آیا این محاسبه
همواره میتواند با رضایت کامل هتکا صورت گیتد؛ با این وگود باید بطور آشکاری با حسن
نیت و با توگه به احتمال ااالعات محدود موگود،

بت عهده گتفته شود»2.

بار دیگت تیکیدی نسبت به الزامات غیتقابلاگت)اب گ)گی صورت گتفته و پیتو محدودیتی
ضم)ی و بتاساس اهداف بشتدوستانهی اساسی ،تا گایی که ممکن باشد ،گمعیت غیتنظامی را از
آثار گ)

دور میک)د .تعدادی از م الهای کاربتدی این بحتان اساسی که ممکن است توسعه

یاب)د ،مشخصاً در دو مورد فتض میشوند که عامل حمالت به تیسیساتی که حاوی «نیتوهای
اطتناک» هست)د را افزایش داده ،که آثارشان «غیتدقین» است و در این پتوتکل نیز مورد بترسی
قتار میگیتند3.

بتاساس ب)د نخست قطع)امهی  926ک)فتانا عمومی آژانا بینالمللی انتژی اتمی ،تمامی
تهاگمات مسلحانه علیه تیسیسات هستهای که بتای مقاصد صلحگویانه بهکار میروند ،باید صتیحاً
و ستیعاً مم)وع شوند .پتوتکل  2366ژنو نیز حمله به نیتوگاههای اتمی را صتیحاً مم)وع اعالم
کتده است .درباره حمله به تیسیسات غیتنظامی ،ب)د  2ماده  07پتوتکل نخست  2366مقتر میک)د:
«حمله به تیسیسات اطتناک ،مان)د :سد ...و نیتوگاه اتمی تولید بتق ،حتی در صورتی که این
گونه اهداف ،هدف نظامی نیز باش)د ،مم)وع است».
همچ)ین ،بتاساس ب)د  9ماده  07پتوتکل نخست الحاقی به قتاردادهای ژنو ،م)ظور از تیسیسات
غیتهستهای ،هت گونه تیسیساتی است که دربتدارنده ی نیتوهای اطتناک اند ،می باشد .این نیتوها
عبارت اند از :سدها ،آبب)دها ،ایستگاههای ژنتاتورهای بتق و ژنتاتورهای هستهای .این نیتوها،
1- H.McCourbey,International Humanitarian Law ,Dartmouth,1990,p.116.
 -3مشاهده ک)ید ماده  07پتوتکل .2366
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حتی گایی که هدف نظامی محسوب میشوند ،نباید هدف حملهی ت)بیهی قتار گیتند ،این
مم)وعیت با هدف حمایت از گمعیت غیتنظامی در زمان گ)
بمباران هستهای هیتوشیما و ناگازاکی در پایان گ)

است.
گهانی دوم در ااور دور مالحظات

مشابه امّا شدیدتتی را مطتح میک)د .دادگاه ژاپ)ی در پتوندهی شیمودا ،2که در واقع اظهارات
قاضی 3بود ،مقتر داشت که این بمباران حملهی «غیتدقین و گاهاً کورکورانه» به اماک)ی بود که از
نظت ف)ی «بیدفاع» بودند و در نتیجه غیتقانونی بود .با این وگود ،این مسئلهای است که پاسخ ساده-
ای به آن نمی توان داد و شاید از بح

ما اار باشد .حوادثی که تاحدودی مسائل مشابهی مطتح

میک))د را میتوان در حملهی استائیل به نیتوگاه هستهای عتاق ،که تصور میشد متبوب به
توسعهی هستهای نظامی بود ،و بمباران ایستگاه انتژی هستهای ایتان توسا عتاق در اول گ)
الی ،فارس  2362-2366یافت .رژیم عتاق نیز همان)د رژیم اشغالگت قدس این قوانین و مقترات
را نادیده گتفت و در گتیان گ)

هشت ساله ،چ)دین بار به نیتوگاه اتمی بوشهت حمله و این

قوانین و مقترات را نقض کتد .در اواات سال  ،2272حمله به تیسیسات راکتور اتمی بوشهت شدت
یافت ،اوری که رژیم عتاق ظتف مدت بیست روز ،دو بار این نیتوگاه را هدف حمله قتار داد و
با پتتاب موشکهای اگزوست به سوی آن ،اسارت گانی و مالی فتاوانی را به بار آورد.
در نخستین حملهی عتاق ،که در تاریخ  39فتوردین  2272صورت گتفت ،قسمتهایی از این
نیتوگاه از بین رفت ،یک نفت به شهادت رسید و چ)د نفت مجتوح شدند .هواپیماهای ارتش عتاق
در روزهای  22اسف)د  2272و  29فتوردین  2279بتای بار دوم و سوم به نیتوگاه اتمی بوشهت
حمله و دو نفت را مجتوح کتدند.
رژیم عتاق همواره ،بعد از اقدامات غیتقانونی اود ،این حمالت را تک یب میکتد و
گزارشات االف واقع ارائه می داد:
«عتاق ادعاهای ایتان مب)ی بت حملهی  32بهمن  2272هواپیماهای عتاقی را به تیسیسات راکتور
اتمی بوشهت در ایتان تک یب میک)د ...عتاق همچ)ان به عدم حمله به هت گونه تیسیسات غیت
نظامی در داال ایتان پایب)د است».
1- Shimoda case.
2- obiter dicta.
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ماهیت آثار احتمالی ممکن است با قیاس با آثار حوادث هستهای غیتنظامی در چتنوبیل 2در
اوکتاین که تا وِلز نیز گستتش یافت ،بترسی شود .این حمله عتاق میتوانست عوارض بسیار
شدیدی نه ت)ها بت ایتان بلکه بت کشورهای همسایه ازگمله اود عتاق نیز داشته باشد .اوب است
در این زمی)ه اضافه ک)یم که ماده ( 3( 07ب پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366به ک)وانسیون-
های ژنو  ،2393همزمان با مقترات راگع به سدها و ب)دها که در باال ذکت شد ،مقتر میدارد که
مم)وعیت حمله گهت رهایی نیتوهای اطتناک تاسیسات و متاکز مهم به م)ظور صدمه به
غیتنظامیان ،متوقف و رفع میشود اگت ایستگاه انتژی هستهای ت)ها:
«نیتوی بتق را در حمایت م)ظم ،مهم و مستقیم از عملیات نظامی فتاهم ک)د و اگت چ)ین
حمالتی ت)ها راه دفاع بتای پایان دادن به این حمایتها باشد».
البته چ)ین مسائلی مستقیماً به مسئلهی ضتورت نظامی متبوب میشوند که شاید در عمل قابلیت
نادیده گتفتن نداشته باشد اما صتیحاً در ماده ( 3( 07ب پتوتکل شماره  2الحاقی مقتر نشده
است .در هت صورت ،حمله به یک نیتوگاه هستهای ،که در واقع م)تهی به یک حملهی هستهای
بدون ک)تتل ،شده است ،باید اقدامی به نظت بتسد که ت)ها با «ضتورتهای» بسیار شدید و مهم می-
تواند توگیه شود .در مورد مقترات متبوب به پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366به ک)وانسیون-
های ژنو  ،2393ظاهتاً تصور باید این باشد که در اک ت شتایا چ)ین حملهای ،گایی که نیتوگاه
ش)ااته شده ،نمیتواند

توگیه شده یا قانونی باشد3.

قطع)امه شمارهی  999ک)فتانا عمومی آژانا بینالمللی انتژی اتمی ،هت گونه تهدید و
حملهی مسلحانه علیه تیسیسات هستهای صلحگویانه را تخلف از م)شور ملل متحد ،قوانین
بینالمللی و اساسنامهی آژانا بینالمللی انتژی اتمی قلمداد میک)د.
همانطوریکه مشخآ شد ،ارتش عتاق مطئ)اً بدون در نظت گتفتن ضتورت ها و الزامات گ)گی
به این نیتوگاه حمله کتد ،چتاکه نیتوگاه هستهای ایتان تکمیل نشده بود و میلهی سوات هستهای
آن آماده نبود و ب)ابتاین فاقد کارایی بتای پیشبتد و حمایت از عملیات های نظامی ایتان بود،
هتچ)د این نوع از تاسیسات و دیگت تاسیساتی که عتاق به آنها حمله ور شد ،اساساً نقش مستقیم و
1- Chernobyl
 -3مشاهده ک)ید پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366به ک)وانسیونهای ژنو  ،2393ماده .07
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حمایتی از عملیات های نظامی ایتان ایفا نمی کتدند .حمله به این نوع از تاسیسات به دلیل ماهیت
کار اود و ای)که از اود نیتوهای اطتناکی تولید می ک))د ،که بسیار گستتده و غیتقابل ک)تتل
می باش)د ،مم)وع می باشد و به همین دلیل نمای)ده ی دولت غ)ا در ک)فتانا دیپلماتیک پتوتکل
نخست ،حمله به چ)ین تیسیساتی را به مع)ی نسلکشی در سطح بسیار گستتده دانست 2.اما در
زمانهای ااصی مان)د ضتورت های نظامی بسیار مهم و مستقیم آنهم با لحا شتایطی ااص مان)د
"حمایت مهم و مستقیم آن تاسیسات از عملیات های نظامی" میتوان به آن حمله کتد.
در این مورد ،م ال معتوفی وگود دارد مان)د حملهی «دمبوستتز» 3در گ)

گهانی دوم به

سدهایی که بتق آبی (هیدروالکتتیسیته را بتای ص)ایع گ)گی روهت 2تامین میکتدند ،و در نتیجه-
ی آن سیل ،به تاسیسات ص)عتی اسارت وارد کتدند اما به قیمت متگ تعداد زیادی از غیتنظامیان
تمام شد .این حمله بطور واضح و آشکاری آثار «غیتدقین» و شدیدی داشت ،که اسارات قابل -
توگهی را به ص)عت مهمات آلمان نازی وارد کتد که این موضوع مورد تایید وزیت گ)

 ،آلبتت

اسپیت 9،نیز بود 0.در رابطه با حمالت مشخآ به سادها یا سدچه ها ،به ع)وان تاسیساتی که حساس
و اطتناک هست)د ،ماده ( 3( 03الف پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366مقتر میدارد
مم)وعیت کلی حمالت احتمالی به چ)ین متاکز و تاسیساتی گهت مصدومیت غیتنظامیان ،که
اک)ون در ب)د اول این ماده ت)ظیم شده ،ت)ها در صورتی متوقف اواهد شد که« :اگت بتای
کاربتدهای غیتمعمولش و در حمایت م)ظم ،مهم و مستقیم از عملیات نظامی استفاده شوند و اگت
چ)ین حمالتی ت)ها راه دفاع بتای پایان دادن به این حمایتها باش)د».
این ب)د باز هم تلویحاً به ضتورت نظامی اشاره دارد اما آن را در محدودیتهای بسیار شدیدی
1- Edward Kwakwa, The International Law of Armed Conflict:Personal and Material Fields
of Application,
martinus nighf-publisherd, 1992, p 148.
 )Dambusters( -3البانان انگلیسی بودند که ای یک عملیات در ماه مه  2392با استفاده از بمبهای گه)ده ( bouncing
 )bombکه بارنز والیس ( )Barnes Wallisدانشم)د انگلیسی ،ااتتاع کتده بود ،به سدهای آلمان حمله کتدند .نام این
عملیات Chastise ،بود که بعداً به نام ( )Dambustersمعتوف شد.

 )Ruhr( -2نام روستایی در آلمان
4- Albert Speer
5- A.Speer,Inside the Third Reich,first published Mc Millan. NY, 1970,p 383.
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قتار میدهد ،مشخصاً به صورت است )ا ،شامل تاسیساتی میشود که در کاربتدی غیت از «کاربتد
معمول» اود استفاده میشوند .البته سدهای روهت مورد استفادهی معمول اود ،یع)ی تامین بتق
بتای کاراانههای نظامی متبواه ،قتار گتفته بودند .در شتایا گدید اقدامی مشابه حملهی
«دمبوستتز» ،در بهتتین حالت ،باید به ع)وان مشتوعیتی مشکوک و شبهه ناک در نظت گتفته شود.
اما هیچکدام از تاسیساتی که ارتش عتاق به آنها حملهور شد ،این چ)ین شتایطی را نداشت)د و
فاقد هتگونه مشارکت مستقیم در عملیات های نظامی ایتان بودند .نتیجتاً مشخآ می شود که
ارتش عتاق هیچ ضتورت نظامی اگت)اب ناپ یتی را مد نظت نداشته و پایه و اساس این حمالت به
تاسیسات ایتان ،مم)وع و غیتقانونی بوده است .همچ)ین ،بتاساس پتوتکل الحاقی اول از پتوتکل
 2366در ب)د  3از ماده  09که دربتدارنده فصلی درباره حفاظت از اشیاء غیتنظامی می باشد
حمالت بت علیه:
" اشیایی را که بتای زنده ماندن گمعیت های غیتنظامی ضتوری و اگت)اب ناپ یت می باش)د،
مان)د مواد غ ایی ،م)اان کشاورزی بتای تولید مواد غ ایی ،محصوالت ،دام ها و تیسیسات
آب آشامیدنی و عتضه آن و پتوژه های آبیاری ،بتای زندگی بخشی از گمعیت غیت نظامی و
یا حزب مخالف ،با هت انگیزه ای که باشد ،از بین ببتند ،چه بتای گتس)گی دادن به افتاد غیت
نظامی و یا وادار کتدن آنها به گاتیختن و یا ب)ا به هت انگیزه دیگت را ممدنوع می داند".
با این وگود ،لغو این مم)وعیتها بتای یکی از اتفین گ)

در دفاع از ستزمین اود در بتابت

هجوم دشم)ان ،زمانی که این لغو در این ستزمین که تحت ک)تتلش است ،با ضتورت نظامی
ضتوری دراواست شود ،امکانپ یت است .از دیگت اقدامات غیتقانونی عتاق ،حمله هواپیماهای
گ)گی این رژیم در مهتماه  2279به شهتستان امیدیه بود که تیسیسات آب و بتق این شهت را هدف
قتار دادند و قطع آب و بتق را سبب شدند و با توگه به گتمای شدید م)طقه ،متدم ساعتها در
مضیقه قتار گتفت)د .در واقع ،این اقدام عتاق نقض مادهی  09پتوتکل نخست  2366بود و ایجاد
قحطی بهع)وان روش گ)گی علیه متدم غیتنظامی مم)وع است.
رژیم عتاق در گتیان نقضهای مکتر مقترات بینالمللی ،هواپیماهایش در تاریخ  36متداد
 2277تیسیسات نفتی گچساران ،نیتوگاه بتق رامین اهواز ،دکل بتق بادمک پلداتت را هدف قتار
دادند و بدین تتتیب ،تعدادی از هموا)ان را شهید و مجتوحکتدند و اسارتهای زیادی به
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تیسیسات غیتنظامی وارد آوردند.
در تاریخ  22متداد  2277نیز ارتش عتاق بار دیگت ،به اهداف غیتنظامی حمله کتد و این بار
ص)ایع آلومی)یومسازی اراک ،شتکتکشت و ص)عت کارون و کاراانهی کاغ پارس را در
هفتتپه هدف قتار داد .در این حملهها نیز ،عده ای از غیتنظامیان کشته یا زامی شدند و بخشی از
این متاکز نیز تختیب گتدید.
ماده ی  03پتوتکل نخست  2366م)ضم به ک)وانسیونهای  2393ژنو درباره اموال غیتنظامی
چ)ین مقتر میک)د :اموال غیتنظامی باید از آسیبهای گ)

در امان باش)د .همچ)ین ب)د  2این

ماده ،اموال غیتنظامیان نباید هدف حمله یا اقدام تالفیگویانه قتار گیتد.
حملههای دشمن به متاکز غیتنظامی و اهداف غیتنظامی به اور مداوم ،ادامه داشت .در واقع،
رژیم عتاق در تالش بود که تمام تیسیسات ص)عتی و اقتصادی ایتان را نابود ک)د .هواپیماهای
ارتش عتاق در  22متداد و  6شهتیور  ،2277به مجتمع شیمیایی رازی ایتان و ژاپن در ب)در امام
امی)ی ،کاراانهی سیمان دورود ،یک واحد پست انتقال بتق در تبتیز ،نیتوگاه بتق تبتیز و پست
انتقال بتق همدان حمله کتدند .در این حمالت تعدادی از کارک)ان این متاکز را کشته و یا زامی
کتدند و بخشهای وسیعی از این اهداف را نیز از بین بتدند .همچ)ین ،حملهی هوایی عتاق به
پست انتقال بتق انجیتک ،کاراانهی هپکو اراک و نیتوگاه بتق آرن نهاوند از دیگت اعمال
وحشیانهی ارتش عتاق در تابستان  2277است 2.این اقدامات و صدها حمله نظیت آن در حالی انجام
شد که ب)د  3ماده ی  03پتوتکل نخست  ،2366مقتر میک)د که حملهها باید به اور دقین ،به
اهداف نظامی محدود شوند .گفت)ی است که اهداف نظامی به اموالی محدودند که بت حسب
ابیعت ،محل استقتار یا مصتف و استفاده ی آنها ،سهم مسثتی در اقدام نظامی داشته باش)د و
تختیب کامل یا گزئی یا تصتف یا ا) یسازی آنها بتتتی و مزیت نظامی مشخصی در بت داشته
باشد .ب)ابتاین ،تیسیساتی که هدف حمله قتار گتفت)د ،اغلب تیسیسات بتق بودند که صدها
کیلومتت با گبهههای گ)

فاصله داشت)د و تختیب آنها بتای دشمن ضرورت و مزیت نظامی

مشخصی دربت نداشت.
 -2حمود یزدان فام ،روزشمار گ)

ایتان و عتاق ،کتاب ( 02اسکورت نفتکش ها  ،تهتان :متکز مطالعات و تحقیقات گ)

،زمستان ،2266ص  663تا  669و . 662
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 3-2آلوده کردن وتخریب محیط زیست
حفظ محیا زیست و توگه به مسائل زیست محیطی به اصوص در دوران گ)

یکی از

موضوع های مهم گهانی و دغدغه بتانگیز بشت معاصت و مدافعان حقوق بشت است؛ زیتا بهتهبتداری
از ابیعت ،حفظ کتامت انسانی و تحقن ام)یت و عدالت ،توسعه و رشد نسلهای آی)ده رابطه بسیار
نزدیک با حفظ محیازیست و مسائل زیستمحیطی دارد ،و هت گونه آسیب و تختیب ابیعت بت
زندگی سالم انسانی اثتگ ار است.
امتوزه همه اذعان دارند که آثار سوء گ)
اطتناکتت است؛ زیتا در گ)

ها بت ابیعت و محیازیست از هت عامل دیگت

ها حا ضتبه زدن و پیتوزی یک اتف م)ازعه بت اتف دیگت

بدون در نظت گتفتن یک ضتورت واقعی و مطلن نظامی و تمایل شدید به انتقامگویی با استفاده از
سالحهای ویتانگت ،بهتدری ،به وگود میآید و با دادن تلفات و ضایعات ،این حا روز به روز
شدت بیشتتی مییابد تا گایی که دو اتف م)ازعه هت گونه پایب)دی به اصول انسانی و همچ)ین
اصل ضتورت نظامی [که اود بهنوعی دارای گ)به بازدارندگی از بیب)دوباری در حمالت
غیتقانونی ،بدون مزیت و غیت دقین است] را فتاموش میک))د و موگب زیان عظیم بت محیازیست
میشوند.
تدوین و تصویب تمامی قوانین بینالمللی و معاهدات بین دولتهای دنیا در مورد حفاظت از
محیا زیست ،همه بتای سالمت و بقای بشت است .بتای نمونه اگت در ک)وانسیونهای مختلف
بینالمللی (همان)د ک)وانسیون  2330ژنو  ،مقتر شده است که سالح شیمیایی به کار گتفته نشود،
بدان دلیل نیست که ت)ها حقوق اگتماعی دولتهای عضو در ک)وانسیون حفظ یا حمایت شود،
بلکه پیشگیتی از تیثیتات سوئی است که این سالح پا از هت گ)گی بت ملتهای مجاور و محیا
زیست میگ ارد.
به موگب قوانین س)تی حقوق مخاصمات مسلحانه ،محیازیست از حفاظت بهتتی نسبت به
حفاظت از داراییهای دشمن بهتهم)د نبود ،که این موضوع در ب)د (

 32از مقترات  2633و

 2326الهه پیشبی)ی شده است .ماده  02از ک)وانسیون  2393الهه بیشتت تصتیح میک)د که:
تختیب هتگونه داراییهای حقیقی و شخصی توسا قوای اشغالگت به شکل فتدی یا گمعی
به اشخاص اصوصی و یا دولت و یا دیگت مقامات دولتی و یا سازمانهای اگتماعی و تعاونی
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تعلن داشته باش)د ،مم)وع میباش)د مگت آنکه یک چ)ین تختیبهایی ضرورتی مطلق در
عملیات نظامی باش)د .در نتیجه حمالت بت علیه محیازیست و یا تختیب آن میتوان این
حمالت را بت اساس ضتورت نظامی مطلن توگیه کتد .ب)د  296از همین ک)وانسیون شامل
تختیب غیت قابل توگیه و مصادره داراییهایی است که بت ابن ضتورت نظامی توگیه نمیشوند
و بهصورت غیتقانونی و اار از ک)تتل انجام شده و نقض شدید این ک)وانسیون میباش)د و
ب)ابتاین مستوگب مسئولیت کیفتی فتدی میباش)د.
در مقترات فوقال کت هیچ ب)دی درباره ضتورت نظامی گ)جانده نشده است؛ اما بهموگب ب)د
( 09 2از پتوتکل اول مم)وعیت حمله بت علیه اشیایی که بتای بقای گمعیت غیتنظامی
اگت)ابناپ یت میباش)د اگت این اشیاء توسا اتف مخالف و صتفاً بتای اعضای نیتوهای مسلحاش
مورد استفاده قتار گیتند و یا به م)ظور حمایت و پشتیبانی مستقیم از ک)ش های نظامی استفاده
شوند ،به عبارت دیگت اگت آنها تبدیل به اشیایی نظامی شوند ،اعمال نمی شوند .ب)د ( 09 0کاهش
هایی را در مم)وعیت های راگع به تاکتیک های اشکاندن زمین توسا یک اتف متخاصم در
داال قلمتو اودشان ،چ)انچه یک ضتورت نظامی اگبارآور در دفاع علیه اشغال ایجاب نماید،
مجاز می دارد.
رژیم عتاق در گتیان تهاگم ستاستی اود ،شهتهای اتمشهت ،مهتان ،سوس)گتد ،هویزه،
بستان ،سومار ،موسیان ،قصتشیتین و روستاهای تابعهی آنها را با ااک یکسان کتد .بتاساس
محاسبات علمی ،بتای تشکیل مجدد هت سانتیمتت مکعب ااک صد تا چهارصد سال الزم است.
بدین تتتیب ،تیثیتات سوء تختیب و ویتانی شهتها ،روستاها و م)اان متزی ایتان بتای متدم ما و
آی)دگان آشکار میشود ،البته یکستی از تغییتات زیستمحیطی که عتاق در شهتهای اشغال
شدهی ایتان ایجاد کتد ،گ)بههایی از ضتورتها و الزامات نظامی در آن دیده میشود مان)د :از بین
بتدن اانهها و سااتمانها در بتای م)اان بتای عملیاتهای نظامی و امور دفاعی شهت اتمشهت در
زمان اشغال و یا از بین بتدن پوشش گیاهی حاشیه متز آبی عتاق و ایتان مان)د م)طقه اروند،
سوزاندن هزاران درات نخل و بتیدن ست این دراتها بهم)ظور گلوگیتی از تحتکات نظامی
ایتان در آن م)اان و ...اما به نظت میرسد در بتای موارد هت چ)د این اقدامات بتای مقاصد و
احتیاگات نظامی از سوی ارتش عتاق صورت گتفته اما به دلیل گستتده و فتاگیت بودن این نوع
72

اص) ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسای) و روشهای منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران

اقدامات ،باید بهع)وان مشتوعیتی مشکوک و شبههناک در نظت گتفته شود.
ضمن آنکه رژیم عتاق با بهکارگیتی بمبهای شیمیایی ،اسارتهای گبتانناپ یتی را به
ایتان وارد کتد .به اعتقاد سمش)اسان دنیا ،تیثیتات سوء سالحهای شیمیایی به مدت بیست تا سی
سال در ااک باقی و حیات گانداران را به کلی مختل اواهد کتد ،حتی اگت انسان با این نوع
ااک در تماس نباشد ،تیثیتات آنها همچون ،تاولزایی و سمیت آن در سطح بدن پدیدار میشود.
های گهانی اول و دوم ،ااکهای م)ااقی که

بتاساس گزارشها و تحقیقات موثن از گ)

هدف بمباران شیمیایی قتار گتفتهاند ،با گ شت سالها ،ه)وز آثار بمبهای شیمیایی را در اود
دارند و در صورت تماس با آنها ،تاولزایی و تیثیتات سوء دیگتی در انسان نمودار میشود .این
موارد همچ)ین روی ژنها اثت نامطلوبی بت گای میگ ارد و حتی بهصورت عوامل ستاانزا نیز
گزارش

شده است2.

ب)د ( 2ماده  00استفاده از روشها و ابزارهای گ)گی که بهم)ظور ایجاد یک چ)ین اساراتی
[گستتده ،درازمدت و شدید] به محیازیست میشوند و یا میتوان انتظار داشت که به این م)ظور
به کار گتفته شده باش)د را مم)وع میک)د ،چتاکه سالمتی و بقای گامعه را تحت تیثیت قتار
میدهد 3.مقدمه قطع)امه نشست عمومی سازمان حفاظت از محیازیست در زمان مخاصمات
مسلحانه ،که در  30نوامبت  ،2333م)تشت شد بیان میدارد که :در صورتیکه تختیب محیازیست
بیدلیل صورت گتفته باشد و بتاساس ضتورت نظامی قابل توگیه نباشد ،آشکارا بتاالف قوانین
بینالمللی ک)ونی میباشد.

 -2دبیتاانه ک)فتانا بین ا لمللی تجاوز و دفاع،بازش)اسی گ)به های دفاع،گلد دوم،مقالاه " تجااوز عاتاق و اثاتات تختیبای آن بات
محیا زیست"  ،نوشته هادی م)افی ،تهتان  ،2276:ص.973.
2- Mollard Bannelier, La protection de l'environnement en temps de conflit armé ,2001, pp.
122, 127–131:

مالرد (  ) Mollardیک آنالیز دقین را به اثتات بازدارنده ضتورت نظامی بت روی گ)

علیه محیا زیست ااتصاص

داده است ،همچ)ین در عین حال تیکید می ک)د که حفاظت از محیا زیست مشتوب به ضتورت نظامی به ع)وان یک
شتب سهل گیتانه نمی باشد.
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در دوران گ)

 ،ارتش عتاق بارها ،کشور ما را هدف بمباران شیمیایی قتار داد .بتای نمونه ،این

ارتش ت)ها در یک روز ،نود هزار لیتت بمب شیمیایی (با احتساب روزی  302سورتی پتواز ،هت
پتواز شامل چهار فتوند بمب شاصت لیتتی به اضافهی پتتاب روزانه ده هزار گلوله توپ هت گلوله
محتوی سه لیتت مواد شیمیایی را علیه متدم و رزم)دگان در گبهههای گ)
کار

و شهتهای متزی به

گتفت2.

استفاده از سالحهای شیمیایی متگبار ،نه ت)ها گمع زیادی از رزم)دگان را شهید و مصدوم،
بلکه محیا زیست را نیز به اور گستتده ای آلوده کتده است .این اقدامهای رژیم عتاق با تمام
مقترات بینالمللی مغایت بود .با ای)که ب)د ( 09 3م ال هایی از اشیایی ااص (شامل م)ابع زیست
محیطی را ارایه می دهد که نباید مورد هجوم قتار گیتند ،ب)دهای ( 20 2و ( 00 2ک)وانسیون
الحاقی نخست  2366ت)ها آن تهاگماتی را مم)وع می دان)د که موگب ایجاد انواع ااصی از
پیامدها (اسارت گستتده ،درازمدت و وایم بت محیا زیست شوند ولی درباره مع)ای آنها هیچ
توضیح دقیقی ارائه نمی ده)د.
مینها یا تلههای انفجاری از گمله سالحهایی هست)د که بتای محیا زیست زیانبارند؛ چتا که
ممکن است عمل نک))د و بعدها ،بتای بخشهایی از زمین که مورد استفادهی کشاورزان و
دامداران میباشد ،مزاحمت ایجاد ک))د .نیتوهای ارتش عتاق پا از آنکه متوگه شدند توان مقابله
با حملههای بیامان رزم)دگان ایتانی را ندارند ،به مینگ اری م)اان وسیعی از ااک ایتان و
بعضیاز م)اانمتزی اقدام کتدند .پااز گ شت چ)دینسال ازگ)

 ،ه)وز بتایاز م)اان

مینگ اریشده به اور کامل پاک سازی نشده اند و گاهی ،کشاورزان و دامداران م)اانمتزی در
بتاورد با مین یا مهمات عمل نکتده ،گاناود را از دست میده)د.
به ع)وان م ال در ای گ)

بالکان در سال  ،2333حمالت صورت گتفته به تاسیسات ص)عتی

نظیت کاراا نجات شیمیایی و تاسیسات نفتی ،موگب انتشار آالی)ده ها در هوا ،زمین و آب شد.
گتوه ضتبت بالکان 3که به این م)ظور از گانب بتنامه محیازیست سازمان ملل 2تشکیل شد تا
2- Ibid.p 470 .
3- BTF
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وضعیت محیازیست در کوزوو را پا از بمبارانهای ناتو را مورد بترسی قتار دهد که در چ)د
نقطه آلودگیهایی گدی وگود داشت که تهدیدی بتای سالمت انسان بودند؛ اما گتوه ضتبت
بالکان دریافت که بتای از این اثتات در ای یک دوره زمانی اوالنی انباشته شده بودند و احتماالً
در نتیجه گ)

پدید نیامده بلکه بت اثت سالها غفلت از محیازیست پدید آمده بودند 3.کمیتهای

که از سوی دادستان دیوان سابن دادگستتی بینالمللی یوگسالوی تشکیل شد پا از مشاهده
تختیبهای به بار آمده در محیازیست بت اثت عملیات بمباران هوایی بهم)ظور بترسی عملیات ناتو
در آن م)طقه ،ماهیت فعلی ب)دهای ( 20 2و  00از پتوتکل اول را به زیت سسال بتده و ااات نشان
میسازد که شتایا آنها بتای اعمال این ب)دها فوقالعاده سخت بوده و حوزه و محتویات آنها
نادقین میباشد .همچ)ین این کمیته مفهوم تختیب بیش از حد محیازیست را ناروشن و مبهم
تشخیآ داده و اعالم داشت که تیثیتی که این عملیات بمباران حقیقتاً بت روی محیازیست
داشتهاند نامعلوم بوده و بهسختی میتوان آن را

اندازهگیتی کتد2.

هواپیماهای عتاقی حوزههای نفتی ایتان در الی،فارس را در تاریخ  6بهمن  2272بمباران
کتدند و همین سبب شد تا روزانه هزاران بشکه نفت از این چاهها نشت کرده و به آبهای
الی،فارس وارد شود .این اقدام رژیم بغداد  -که نقض آشکار مقترات و ک)وانسیونهای
بینالمللی ناظت بت حفاظت محیازیست و همچ)ین زیت پا گ اشتن ک)وانسیون کویت درباره
اودداری از حمله بهچاههای نفتی حوزهی الی،فارس بود  -باع

شد تا پا از چ)د هفته،

سفتههای بزرگ نفت ،قسمتهایی از آبهای الی،فارس را بپوشاند .بدین تتتیب ،لطمات اولیه و
ثانویهی گبتانناپ یتی به گانوران آبزی و ساک)ان ااتاف الی،فارس ،که از این گانوران تغ یه

2- UNEP
2- United Nations Environment Programme and United Nations Centre for Human
Settlements , The Kosovo Conflict ,Consequences for the Environment ,1999, pp
28–71.
3- Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the
NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 13 June
2000, p
75

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

میکتدند ،وارد آمد 2.در ای)جا ،به چ)د نمونه اشاره میشود:
رادیو بی.بی .سی در روز  23تیت  2273اعالم کتد :تا به حال ،بیش از پ) ،نه)

دریایی در

آبهای الی،فارس تلفشده و اگسادشان به سواحل شتقی الی،فارس رسیدهاند .این کل تعداد
های دریایی است که ظاهتاً در الی،فارس وگود داشته

نه)

است3.

مسسسهی گهانی موگودات وحشی در قسمتی از گزارش اود در این زمی)ه اعالم کتد که
متگ تعداد زیادی از گاوهای دریایی ،دلفینها ،الکپشتها ،ماهیها ،مارهای دریایی و پتندگان
را به ثبت رسانده و ای تحقیقی که با استفاده از بالگتدها انجام شده ،در اول ساحل شتقی
الی،فارس 02 ،گاو دریایی متده (از  09گاو دریایی موگود در الی،فارس ستشماری گتدیده
است 2.همچ)ین بت اثت بمباران حوزههای نفتی و آلودگی آبها ،نسل بعضی از ماهیان نیز م)قتض
شده است.
چهارچوب حفاظت از محیازیست در ای مخاصمات مسلحانه که توسا پتوتکل الحاقی اول
در سال  2366تعیین شد ه)وز تاک)ون به بوته آزمون گ اشته نشده است .تختیب سکوهای نفتی
ایتان توسا نیتوهای عتاقی در سال ( 2332که موگب تخلیه هزاران شبکه نفت به الی،فارس شد
بت پایه ضتورت نظامی قابل توگیه نبوده است و ب)ابتاین یک مورد از نقض فاحش مم)وعیت
تختیب داراییهای دشمن بهموگب ب)د (

 32از مقترات  2326الهه محسوب میشود.

نتیجهگیری
دکتتین ضتورت نظامی بعد از ای)که اولین بار از سوی لیبت اعالم شد ،وارد متحلهی گدیدی
از گ)

ها و مخاصمات بینالمللی شد و آموزهای که تازه ایجاد شده بود ،عمالً مورد محک

گدی قتار گتفت .از نظت نگارنده ،یکی از عمده مشکالت رشد نکتدن این اصل و به عبارتی نابالﻎ
بودن این آموزه به این دلیل است که بعد از یک تجتبهی بسیار ناگوار از سوءاستفاده از این اصل
در گتیان گ)
 -2ستاد تبلغات گ)

های گهانی اول و دوم ،ابیعتاً نگاه حقوقدانان نسبت به این آموزه چتکین شد و
 ،نقض مقترات بین المللی توسا رژیم عتاق، 2279،ص.30

 -3روزنامه رسالت.2270/7/22،
 -2همان.
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در آثار غالب حقوقدانان بینالمللی یک نگاه بدبی)انه نسبت به این اصل انعکاس یافت؛ اما باید
گفت آنچه که در این گ ار تاریخی اتفاق افتاد ،بهنوعی به دلیل تکمیل نشدن این اصل در آن
زمان بود ،در حالی که اگت این اصل را با قیود و شتایطی تبیین میکتدند و بتای آن چارچوبی
کامالً روشن و صتیح فتض میکتدند این نوع از نگاهها یا اتفاقات ایجاد نمیشد.
مورد بعدی که باید در مورد آن سخن بگوییم آن است که در اک ت نوشتهها و تفکتاتی که در
حوزه حقوق بشتدوستانه اتح میشود بهنوعی نگاهی متعصبانه و آرمانگتایانه نسبت به این
موضوعات حقوق بشتدوستانه ،گاهاً بدون توگه به شتایا عی)ی در گ)

ها و آنچه که در عمل

اتفاق میافتد ،دارند .حال با توگه به این رویکتد ،عمالً در نوشتهها و تحلیلهای حقوقی گاری،
گایی بتای ضتورت نظامی دیده نمیشود و بهمتور زمان دچار مهجوریت شده است؛ اما مطمئ)اً
این اصل دارای معایب و نواقآ فتاوانی است و اگت بهگای تحلیل و نقد درست این اصل و
همچ)ین تهیه مقدماتی بتای سازمانب)دی و ایجاد چارچوبی دقین و روشن بتای این اصل ،با نگاهی
صتف متعصبانه به این اصل توگه ک)یم ،دیتی نمیپاید که مجدداً شاهد بتای توگیهات و
سوءاستفادههایی از این اصل در گ)

های داالی و بینالمللی اواهیم بود ،چتاکه بیشتت مفاد

اگازه دادند که ضتورت نظامی مقتر توسا آنهایی که اود نیازم)د این توگیه هست)د ،ارزیابی
شود؛ به عبارت دیگت ه)گامی که مقترات اگتا شوند هیچ بترسی عی)ی از این ارزیابی ضتورت
صورت نمیگیتد .همیناور ،باید گفت «ضتورت» رأیی است که تحت شتایا ااصی در رفتار
دقین درگیتی های مسلحانه وضع شده و چیزی نیست که بطور استقتایی و با توگه به اهداف
سیاسی یا استتاتژیک عمده تعیین شده باشد .همچ)ین بتای متجاوز غیتممکن است که در
اصوص مسائل دقین و روشن ،ادعای «ضتورت» ک)د« .ضتورت» فقا یک رویه بتای سهولت
نظامی نیست ،بلکه معیاری است که اثتش بستگی به تعادل میان تعدادی از عوامل رقیب دارد که
ممکن است تقصیت ظاهتی را بطور کلی در مورد یک عمل ااص ح ف ک)د یا ح ف نک)د؛
مان)د مقامات آلمانی که اقدامات ظالمانه ،تتور ،نابودی نظامیان و غیتنظامیان را ،اگت بتای بتتتی
در نزاع «ضتوری» باشد ،تشوین میکتدند .همچ)ین از شواهد عتضه شده از سوی این متهمان
آلمانی به روش)ی میتوان دید که آنها به ضتورت نظامی به مشابه چیزی نگاه میکتدند که از
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سوی آنها تعیین میشود که توگیهی کامل بتای رفتارهایشان میباشد.
هتچ)د ضتورت نظامی دارای گ)به محدود ک))ده و بازدارنده است اما این اصل در بسیاری از
موارد به دلیل آنکه دارای یک سازمانب)دی دقین نیست ،مبهم و عامل سوءاستفاده از قوانین
بشتدوستانه بتای بسیاری از ناقضین میباشد .نگارنده معتقد است بتای به حداقل رساندن
سوءاستفادههای و نگتانیهای راگع به نقض قوانین با استفاده از اصل ضتورت نظامی ،باید به
تلطیف این اصل بپتدازیم.
در موضوع گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان که یکی از موضوعات چالشی این مقاله میباشد،

با بترسی وقایع و اتفاقات این گ)
ر سیدیم که ارتش بع

که غالباً از سوی ارتش عتاق صورت گتفته بود ،به این نتیجه

عتاق در بسیاری از موارد مان)د حمالت گستتده شیمیایی ،حمله به

تیسیسات غیت نظامی ،آلوده کتدن محیازیست و  ...هیچ بایستگی نظامی مستقیمی را مورد نظت
نداشته و در موارد بسیار زیادی ،در رابطه با اهداف ،بیش از حد نیاز و بدون هیچ ربطی به اهداف
فتضی و نظامی ،آنها مورد حمله قتار داده بود .به عقیده نگارنده غالب حمالتی که بیان شد به
ااات اهداف سیاسی و بدون در نظت گتفتن هیچ هدف ااصی یا وگود یک ستی اهداف نظامی
نس)جیده ،غیتواقع گتایانه یا درست تعتیف نشده از سوی ارتش عتاق بود که موگب ایجاد
اسارات مالی و گانی بسیاری از هموا)ان ما گتدید.
رژیم عتاق در گتیان گ)

هشت ساله ،چ)دین بار به نیتوگاه اتمی بوشهت حمله و این قوانین

و مقترات را نقض کتد .در اواات سال  ،2272حمله به تیسیسات راکتور اتمی بوشهت شدت یافت،
اوری که رژیم عتاق ظتف مدت بیست روز ،دو بار این نیتوگاه را هدف حمله قتار داد و با
پتتاب موشکهای اگزوست به سوی آن ،اسارت گانی و مالی فتاوانی را به بار آورد .این حمله
عتاق می توانست عوارض بسیار شدیدی نه ت)ها بت ایتان بلکه بت کشورهای همسایه ازگمله اود
عتاق نیز داشته باشد .همانطوریکه مشخآ شد ،ارتش عتاق مطمئ)اً بدون در نظت گتفتن
ضتورتها و الزامات گ)گی به این نیتوگاه حمله کتد ،چتاکه نیتوگاه هستهای ایتان تکمیل نشده
بود و میلهی سوات هسته ای آن آماده نبود و ب)ابتاین فاقد کارایی بتای پیشبتد و حمایت از
عملیاتهای نظامی ایتان بود ،هتچ)د این نوع از تیسیسات و دیگت تیسیساتی که عتاق به آنها حمله
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ور شد ،اساساً نقش مستقیم و حمایتی از عملیاتهای نظامی ایتان ایفا نمیکتدند .حمله به این نوع
از تیسیسات به دلیل ماهیت کار اود و ای)که از اود نیتوهای اطتناکی تولید میک))د ،که بسیار
گستتده و غیتقابل ک)تتل میباش)د ،مم)وع میباشد و به همین دلیل نمای)دهی دولت غ)ا در
ک)فتانا دیپلماتیک پتوتکل نخست ،حمله به چ)ین تیسیساتی را به مع)ی نسلکشی در سطح بسیار
گستتده

دانست2.

همچ)ین رژیم عتاق در گتیان نقضهای مکتر مقترات بینالمللی ،هواپیماهایش در سال
 2277تیسیسات نفتی گچساران ،نیتوگاه بتق رامین اهواز ،دکل بتق بادمک پلداتت ،ص)ایع
آلومی)یومسازی اراک و  ...را هدف قتار دادند و بدین تتتیب ،اسارتهای زیادی به تیسیسات
غیتنظامی وارد آوردند؛ اما هیچکدام از تیسیساتی که ارتش عتاق به آنها حملهور شد ،این چ)ین
شتایطی را نداشت)د و فاقد هتگونه مشارکتی مستقیم در عملیاتهای نظامی ایتان بودند .نتیجتاً
مشخآ میشود که ارتش عتاق هیچ ضتورت نظامی اگت)ابناپ یتی را مد نظت نداشته و پایه و
اساس این حمالت به تیسیسات ایتان ،مم)وع و غیتقانونی بوده است.
در گتیان گ)

هشت ساله ،دولت عتاق با کاربتد سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای نظامی و

غیتنظامی ایتان (حتی علیه اتباع اود در شهت حلبچه مم)وعیتهای م)در در اس)اد مزبور
(پتوتکل  2330را نقض کتد .ارتش عتاق در م)اان مختلف عملیاتی و حتی مسکونی از
بهکارگیتی انواع عوامل شیمیایی دریﻎ نکتد .رژیم عتاق بدون هیچ م)فعت ضتوری نظامی و با به
کار بتدن سالحها و روشهای مم)وعه به این اقدام دست زد ،در حالی که در شتایا و قیود اصل
ضتورت نظامی بیان شد که باید آن اقدام بتای یک هدف نظامی مشتوع باشد و هم آن عمل و
اقدام نظامی که به آن مبادرت میشود ،باید مجاز باشد؛ اما اقدام عتاق به بمباران این بیمارستانها
آن هم با بمبهای شیمیایی به هیچ ع)وان قابل توگیه با ضتورتها و احتیاگات نظامی نبوده و
همچ)ین با مطالعه اس)اد و شواهد و سبقهای که نظامیان عتاق از اود بهگای گ اشته ،مشخآ
میشود که در اک ت اقدامات اود هت هدفی را به غیت از ضتورتها و مزیتهای نظامی مستقیم،
دنبال میکتدند .همچ)ین ،غیت از مم)وعیت یا محدودیت ابزار و شیوههای ااص گ)گی ،ازگمله
آنهایی که ماهیتاً درد و رن ،غیتضتوری ایجاد میک))د ،رویکتد حقوق بینالملل بشتدوستانه
1- Edward Kwakwa, The International Law of Armed Conflict:Personal and Material Fields
of Application, martinus nighf-publisherd, 1992, p 148.
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صتیحاً محدودیتهای کلی بت نوع و درگهی اشونت که در حمالت علیه اهداف نظامی واقعاً
مشتوع مجاز است ،وضع نمیک)د.
رژیم عتاق در گتیان تهاگم ستاستی اود ،شهتهای متزی و روستاهای تابعهی آنها را با ااک
یکسان کتد و این در حالی است که بتاساس محاسبات علمی ،بتای تشکیل مجدد هت سانتیمتت
مکعب ااک صد تا چهارصد سال الزم است .البته یکستی از تغییتات زیستمحیطی که عتاق در
شهتهای اشغالشدهی ایتان ایجاد کتد ،گ)بههایی از ضتورتها و الزامات نظامی در آن دیده
میشود مان)د :از بین بتدن اانهها و سااتمانها در بتای م)اان بتای عملیاتهای نظامی و امور
دفاعی شهت اتمشهت در زمان اشغال و یا از بین بتدن پوشش گیاهی حاشیه متز آبی عتاق و ایتان
مان)د م)طقه اروند ،سوزاندن هزاران درات نخل و بتیدن ست این دراتها بهم)ظور گلوگیتی از
تحتکات نظامی ایتان در آن م)اان و ...اما به نظت میرسد در بتای موارد هت چ)د این اقدامات
بتای مقاصد و احتیاگات نظامی از سوی ارتش عتاق صورت گتفته اما به دلیل گستتده و فتاگیت
بودن این نوع اقدامات ،باید بهع)وان مشتوعیتی مشکوک و شبههناک در نظت گتفته شود.
ضمن آنکه رژیم عتاق با بهکارگیتی بمبهای شیمیایی ،اسارتهای زیستمحیطی
گبتانناپ یتی را به ایتان وارد کتد .به اعتقاد سمش)اسان دنیا ،تیثیتات سوء سالحهای شیمیایی به
مدت بیست تا سی سال در ااک باقی و حیات گانداران را به کلی مختل اواهد کتد ،حتی اگت
انسان با این نوع ااک در تماس نباشد ،تیثیتات آنها همچون ،تاولزایی و سمیت آن در سطح بدن
پدیدار میشود .تختیب سکوهای نفتی ایتان توسا نیتوهای عتاقی در سال ( 2332که موگب
تخلیه هزاران شبکه نفت به الی ،فارس شد بت پایه ضتورت نظامی قابل توگیه نبوده و ب)ابتاین می
تواند مان)د سایت موارد ذکت شده ،حتی یک مورد از نقض فاحش مم)وعیت تختیب دارایی های
دشمن به موگب ب)د (

 32از مقترات  2326الهه هم محسوب می شود.

هتچ)د ه)وز تا به امتوز دادگاهی بتای رسیدگی به گتایم ارتش بع ی تشکیل نشده ،اما با توگه
به بسیاری از دادگاههایی که بعد از گ)

گهانی دوم تشکیل پیدا کتد و با توگه به اظهارات ژنتال

های نظامی که بتای رهایی از مجازات و توگیه عمل اود ،بیشتمانه بهضتورت نظامی متمسک
میشدند ،میتوان یکی از رسالتهای این پژوهش را این دانست که اگت روزی با ادعای
فتماندهان و ستداران عتاق مب)ی قتار گتفتن در حالت ضتورت نظامی روبهرو شدیم ،این پژوهش
بتواند گامی مسثت در گهت ابطال و رَد این ادعاها بتدارد.
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و بازسازی ،به نقل از ک)فتانا بینالمللای بازساازی م)ااان

زده ،دانشگاه تهتان ،دانشکده ه)تهای زیباا 20 ،تاا  30اساف)د مااه  ،2279مسسساه چااپ و

انتشارات دانشگاه تهتان.
 -23ویشت ،دو ( 2302؛ حفااظت بینالمللی از اشایاء ه)تی و ب)اهاای تااریخی ،نشااتیهی حقوق
بینالمللی و تطبیقی.
 -32کاظمی ،اصاغت ( 2206؛ اتمشاهت در اسا)اد ارتاش عاتاق ،حاوزه ه)اتی ساازمان تبلیغاات
اسالمی.
 -32روساااااااو ،شارل ( 2273؛ حقوق مخاصمات مسلحانه ،گلد  ،2تتگمهی سید علی ه)ج)ی،
تهتان :دفتت ادمات حقوقی بینالملل.
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 -33آرشیو اس)اد گمعیت هاللاحمااااات گمهوری اسالمی ایتان ،گزارش گتوه اعزامی دبیت کل
سازمان ملل از م)اان تختیب شده 22،اردیبهشت تا  0اتداد .2273
 -32ستاد تبلیغات گ)

( 2279؛ نقض مقترات بینالمللی توسا رژیم عتاق.

 -39دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،مجله تحقیقات ،شماره  ،26تابستان و زمستان .2260
 -30شتیفی اتازکوهی،

حسین ( 2260؛ مجموعه مقاالت حقوق گ)

 ،تهتان :انتشارات

دانشگاه امام حسین ،چاپ اول.
 -37سته)گی ،متتضی( 2273؛ استار گ)

تحمیلی به روایت استای عتاقی ،گلد اول ،تهتان:

انتشارات ستوش ،چاپ چهارم.
 -36م)صوری الریجانی ،اسماعیل ( 2267؛ بترسای حقاوقی ا سیاسای تجااوز رژیام عاتاق باه
گمهوری اسالمی ایتان ،انتشارات تابان.
 -36مصفا ،نستین مصفا و دیگتان ( 2277؛ تجاوز عتاق باه ایاتان و موضاعگیتی ساازمان ملال
متحد ،زیت نظت گمشید ممتاز ،متکز مطالعات عالی بینالمللی.
 -33آقایی ،سید داوود ( 2233؛ بترسی ابعاد حقوقی گ)

عتاق علیه ایتان ،پژوهشگاه علاوم و

معارف دفاع مقدس.
 -22ضیایی بیگدلی ،محمدرضا ( 2233؛ حقوق بینالملل بشتدوستانه ،انتشارات گ) ،داناش ،باا
همکاری ..ICRC
 -22نیکخواه بهتامی ،محمدباقت ( 2232؛ گ)ایت گ)گی و حمالت شیمیایی عاتاق در گ)ا

باا

ایتان ،متکز اس)اد و تحقیقات دفاع مقدس.
 -23کی)

 ،رالف و کارش ،افتایم ( 2266؛ گ)

ایتان-عاتاق و پیامادهای سیاسای و تحلیال

نظامی ،متتگم سید سعادت حسی)ی دمابی ،متکز اس)اد و تحقیقات دفاع مقدس.

مقاالت
 -2رضایی ،صالح ( 2233؛ عتاق و میزان پای ب)ادی آن باه حقاوق مخاصامات مسالحانه و
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. پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،هشت ساله
عاتاق و ایاتان

)بشتدوستانه در گتیان گ

) ؛ عملکتد گمهوری اسالمی ایتان در اول گ2262(  میتشهبیز، شافع-3

 شاماره، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشاگاه ته تان،2366 با توگه به پتوتکل اول ژنو
.02
 واحاد،عاتاق علیاه ایاتان از دیادگاه حقاوق بینالملال

) ؛ گ2273( پست.اچ.اف.ای-2

.22  شماره، مجله حقوق بینالمللی،تتگمه دفتت ادمات حقوق بینالملل
دریایی و عملکتد گمهوری اساالمی

) ؛ حقوق گ2262(  حسین، شتیفی اتازکوهی-9

.23  شماره، مجلهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،عتاق و ایتان

)ایتان در اول گ

) ؛ حقوق بشتدوستانه بینالمللی و اشغال ستزمینهای ایتان در گ2266(  قاسم،زمانی-0
.2266 ،36  شماره، مجله سیاست دفاعی،تحمیلی
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