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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. 
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چکیده
اگاازه  هاایتیادرگبه دو ااتف   المللنیبای از حقوق شااه) یالمللنیبمخاصمات مسلحانه و بشتدوستانه  حقوق

سیله گ(گی متوسل شوند. ایان حقاوق گ(گی اود به هت نوع سالح یا و یهابتنامهنداده است که بتای پیشبتد اهداف و 
از همان آغاز پیدایش اود در عصت نوین، با هدف انسانی و ااالقی کتدن گ(  و باه حاداقل ممکان رسااندن آالم و 

و  شادهکه موگب درد و رن، بیهاوده  ییهاروشو  هاسالحبکارگیتی آن دسته از  تا اندکتدهدردهای گانبی آن، سعی 
نظاامی  یهاضاتورتاین است کاه آیاا  سسالمم(وع ک(د.  را آورندیمغیتضتوری وارد  ییهابیآسبت نیتوهای رقیب 

از م(ظات کاارزار گ(ا  باشاد؟  یصاح(هغیتمجااز در  یهااروشاستفاده از این وسایل مم(وعه و  ک((دههیتوگ تواندیم
دن رزم(اده از حالات حقوق بشتدوستانه، ت(ها هدف مشتوع مخاصمات مسلحانه، توقف توان گ(گی دشمن و اار  کت

، یتانساانیغمم(وعاه و  یهاساالحو ابزار گ(گی نامتعارف و کااربتد  هاروشگ(  و ادامه کارزار است، اما استفاده از 
و تبیاین نشادن حادود و ایان اصال  مع(اایدر عدم وضوح . باشدیمحتی از م(ظت اصل ضتورت نظامی، غیتقابل توگیه 

و نیاز  یالمللانیب فاتاوان در عتصاه مخاصامات یهابیآساو  هااچالشور موگب باتوز و ظها ،«ضتورت نظامی»ثغور 
و بادون فاوت وقات باتای اتخااذ  تیناپا اگت(ابضتورت نظاامی یاک نیااز اضاطتاری،  .مخاصمات داالی شده است

ی و ابازار و ادوات قاانون لهیوسبهشکل ممکن  نیتتعیستاقداماتی است که از سوی یک فتمانده بتای آنکه دشمن را به 
ماهیات و حادود اصال ایان مقالاه در پای یاافتن  ذلاکمع. تدیاگیماک(تتل شده وادار به تسلیم و توقف ک(د، صورت 

م(ع شاده در حقاوق  یهاروشو گایگاه این اصل با توگه به وسایل و  یالمللنیبضتورت نظامی در حقوق بشتدوستانه 
.باشدیممخاصمات مسلحانه با بترسی موردی گ(  عتاق علیه ایتان 
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 مقدمه
ی ضتورت نظامی، اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است کاه قابال کااربتد نباودن باالقوه

ش(اسد و متعاقباً ممکن است تقصایت و گاتم را میت میمعیارهای حقوقی را در شتایا ااص به رس

باه عباارت دیگات ؛ های مسالحانه، کااهش یاا حا ف ک(ادبتای عمل ظاهتاً غیتقانونی در درگیتی

 یالمللانیبضتورت نظامی یک ستی اقدامات را از قوانین ااص متباوب باه حقاوق بشات دوساتانه 

دستیابی  م(ظوربهکه  " شمتدیمافی قانون را مجاز ، این قانون آن دسته از اقدامات م(ک(دیماست (اء 
و در غیت این صورت باید مطابن با قاانون ماورد نظات باشا(د.  "به یک هدف نظامی ضتورت داشته

حدود و صغور اص( ضرورت نظامی در بکارگیری  "اصلی این تحقین این است که  سسال

 "چیست؟ یالمللنیبو وسای( منع شده در مخاصمات مسلحانه  هاروش

از م(ظت حقوق بشتدوستانه، ت(ها هدف مشتوع مخاصمات مسلحانه، توقف توان گ(گی دشمن 

و ابزار گ(گی  هاروشو اار  کتدن رزم(ده از حالت گ(  و ادامه کارزار است، اما استفاده از 

، حتی از م(ظت اصل ضتورت نظامی، غیتقابل یانسان تیغمم(وعه و  یهاسالحنامتعارف و کاربتد 

 حقوق که هست(د یامم(وعه یهاسالح گمله از میکتوبی و شیمیایی یهاسالح. باش(دیمتوگیه 

 این در. است کتده م(ع مسلحانه مخاصمات در را آنها کاربتد دوستانه بشت و مسلحانه مخاصمات

 چ(ین کاربتد صتاحتبه اود، مقترات ای و شد تدوین ژنو در پتوتکلی ،2330 سال در زمی(ه

 ییهاتیمم(وعهمچ(ین در قوانین متبواه، . کتد اعالم مم(وع مسلحانه مخاصمات در را ییاهسالح

ااص مقتر شده است که یکی از این موارد  ییهاسااتماننظامی و متاکز و  یهاکیتاکتراگع به 

بسیار  هاگ( ، چیزی که در عمل در باشدیمغیت نظامی  ساتیتیسو حمله به  ستیزایمحتختیب 

شیمیایی  یهاسالحم کور در زمی(ه کاربتد  یهاتیمم(وععتاق با تخطی از ارتش  .شودیمدیده 

فاگعه عظیمی را هم بتای ملت اود و هم بتای  هاسالحدر موارد مختلفی با توسل به این گونه 

. همچ(ین این رژیم بارها به و غیت نظامی ساکن در شهتهای متزی ایتان به بار آورد دفاعیبمتدم 

شد که در این بین  ورحملهغیتنظامی ایتان که کیلومتتها از م(اان گ(گی فاصله داشت(د،  ساتیتیس

بترسی گوانب متعدد  .باشدیمحمله به نیتوگاه اتمی بوشهت، بیش از همه موارد مورد بح  ما 

زدودن گتد و غبار از موارد  ینوعبهکه  دینمایمحقوقی گ(  عتاق علیه ایتان اود امتی مهم 
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 کهآن یهاهیزاوقض این اصل در این گ(  توسا عتاق و همی(طور بتگسته و آشکار نمودن ن

هدیه اداوند یع(ی گان  نیارزشم(دتتانجام تکلیفی نسبت به شهدا و گانبازان که  ینوع بهاود 

و هم به نوعی  باشدیمما  فهیوظ اود را بتای ستزمین اود و اسالم در ابن ااالص گ اشت(د،

بتدی کتدن مقاله حاضت در گهت آموزش فتماندهان نظامی در گهت تبیین شتایا و موگب کار

تشخیآ موارد ضتورت نظامی از غیت نظامی و غ(ی کتدن ابعاد حقوقی مختلف این  یارهایمع

 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 

با این حال این موضوع، ع(وان دو رساله در آمتیکا و  .شودیمموضاوع بیش از پیش احسااس 

فتانسه بوده و همچ(ین مقاالت متعددی از آقایان نویو هایاشی و اسمیت و ... در این موضوع 

که گای االی این بح  در کشور ایتان که اود مبتال به گ(  بوده االی نگاشته شده است 

 .باشدیم

 شناسی تحقیقروش
این تحقین مبت(ی بت مطالعاه  یهادادهااالعات و  بوده و توصیفی و تحلیلی تاًیماهتحقین حاضت 

حقاوق  یمللاالنیبم(ابع فتاوانای از اسا(اد حقوقی بتای به دست آوردن نتای،  .باشدیم یاکتابخانه

در . ه اساتماورد مداقاه قاتار گتفتا و مقااالتی در ماورد موضاوع ما کوربشتدوستانه و نیز کتاب 

قضایی حاضت و اصول کلی  یهیروموضوع م کور با توگه به قوانین و مقترات متبواه و همچ(ین 

 اقدام به تحلیل حقوقی وقایع صورت گتفته است.
 

 یالمللنیبحقوق بشردوستانه  مفهوم و محتوای اص( ضرورت نظامی در - 1

یکی از اصول اساسی  ع(وانبههای نظامی و متون دانشگاهی، ضتورت نظامی رسماً در کتاب

شود. ضتورت نظامی از ابتدا محدودیتی بت اقدامات کشور بوده و می دییتیقوانین گدید گ(گی 

موش شده باشد. رسد که فتایک محدودیت عمل ک(د اما به نظت می ع(وانبههمچ(ان باید 
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گتدد پا از گ(  گهانی دوم باز می های نورنبتگگدیدتتین تحقیت ضتورت نظامی به دادگاه

کتدند. که در آن بتای از اواندگان اشونت علیه غیتنظامیان را با اصل ضتورت نظامی توگیه می

شود وب میآمیز محسیک دکتتین ایانت ع(وانبهگستتده  اوربهضتورت نظامی امتوزه  متیسفانه

ای ایفا تواند نقش االقانهشود. در نتیجه این اصل نمیکه گهت توگیه هتگونه تخطی است(اد می

 ک(د که قابلیت بازی داشته باشد.

 ستانهن دونساا راتمقت عایتر وملز به هانتمد و نیااد یگتد از بیش نیز سالمیا نتمد و یند

 تیاورضت و تمقتضیا از را ستانهدوبشت قحقو ایگتا مسالدین ا .ستا دهکت تیکید گ( ها در

 صحه مطلب همین بت «راتلمحظوا تبیح وراتلضتا» یقاعده ضعو با سالمیا نفقیها و نستهدا

و  تانهاسن دونساا تمالحظا یع(ی ،مت(اقض ضعیتو دو بین گمع ردمو در مکتا پیامبت. نداشتهاگ 

 نمسلما یرزم(ده به تا ندانستهدا ممقد گ(  بترا  نسانیتا و حمتر و وتمت ،نظامی یهاورتضت

 .سالمیا یستانهدوبشت راتمقت امنهدا شمشیت نه ،ستا لتاعد زویبا او که دشو لقاا

مقترات دور بود؛ چتا که  یالمللنیبحال در این میان نباید از مالحظات و شتایا ک(ونی گامعه 

ها در اعمال زور ت دولتالمللی مخاصمات مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بت صالحیت حاکم ببین

ها در اطت باشد، واضح، گایی که م(افع حیاتی دولت اوربه. باشدیمدر راستای دفاع از م(افعشان 

یع(ی باید نگاهی ؛ نیست که مطالبات عملی شتایا، در اگتای قوانین نادیده گتفته شود انهیگتاواقع

، داشته باشیم. افتدیماتفاق  ها( گو آنچه که واقعاً در  هاحکومترئالیسم نسبت به وضعیت 

تاریخی دکتتین ضتورت نظامی در تعتیف شتایا تعادل میان واقعیات اقدامات زورم(دانه  اوربه

الملل بشتدوستانه، و محدودیتهای بشتدوستانه اهمیت اساسی داشته است. مدافعان حقوق بین

ک(د این است که خاابانش موفن میالملل بشتدوستانه را در بتابت ممعتقدند آنچه که حقوق بین

را  -نظامی  تیمیمورو انجام  -الملل بشتدوستانه، نبتد میان اتفین گ(  معیارهای حقوق بین

 .سازدنمیغیتممکن 

اواهد مانع پیتوزی یکی از متخاصمین در گ(  شود. الملل بشتدوستانه نمیحقوق بین

اندازد؛ رفتار بشتدوستانه مانع اطت نمیهای نظامی را به رعایت الزامات بشتی کسب موفقیت

 شود.ها گ(  صورت گتفته نمیدستیابی به اهدافی که به ااات آن
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شود که در مقابل قوانین چیزی محسوب می ع(وانبهگستتده  اوربهامتوزه ضتورت نظامی 

 متیسفانهدارد و  المللی ایستاده و تمایل زیادی به غلبه و یا نادیده گتفتن این مقتراتبشتدوستانه بین

که قوانین  محدودیتی بت اقدام نظامی بوده، فتاموش شده است. در حالی ع(وانبهنقش اصلی آن که 

تواند از قوانین تجاوز ک(د. ده(د که نمیگ(  در چارچوب اود، ضتورت نظامی را اگازه می

ده(د ت نشان میضتورت نظامی زمانی که قوانین ت(ظیم شدند در نظت گتفته شده، و مقترات دیگ

 توان(د تحت فشار ضتورت نظامی تعدیل شوند.که تا چه میزان می

ای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ(گی اگت(اب کتد. اگتچه اصل ضتورت نظامی وسیله

ضتورت نظامی استفاده از اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته، این دکتتین 

؛ داند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ(گی مم(وع استرا مجاز می «شدهت(ظیم»ت(ها اشونت 

به عبارت دیگت قواعد کلی ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی 

الملل پ یتفته به اهدافشان الزم است را بکار گیتند؛ اما اگت چ(ین اقدامی توسا قواعد حقوق بین

الم شود، ضتورت نظامی قابلیت توگیه این رفتار را ندارد. یک گ(  اوب، نشده و مم(وع اع

و با  یاحتفه اوربهباشد، یع(ی ای(که،  «نظامی ضتورت»است که در آن هت اقدامی یک گ(گی 

یک هدف نظامی تعتیف شده که از لحا  استتاتژیکی  یسوبهبسی، م(ابع مطلوب انجام شود و 

همچ(ین ما معتقدیم قی قابل دستیابی باشد، ره(مون و هدایت شود. درست و کامل، و از لحا  م(ط

 هاگ( موگب کوتاه کتدن  تواندیمای است که مسئله نیتتحساسی ضتورت نظامی مسئله

 شود.

مختلف و به نحو نام(اسبی صورت پ یتند. بتای م ال،  یهاروشبه  توان(دیم هاگ( بالعکا، 

تچه بتای رسیدن به اهداف نظامی متبواه ضتوری هست(د، اما ممکن است اقدامات مورد نظت، اگ

از حد نیاز تجاوز )ناکام باش(د، یا ممکن است در رابطه با اهداف م کور، بیش از حد نیاز باش(د 

و ممکن است صتفاً هیچ ربطی به اهداف فتضی آنها نداشته باش(د، و یا حتی به ااات اهداف   ک(د

در  توان(دیمگتفتن هیچ هدف ااصی انجام شده باش(د، همچ(ین و بدون در نظت  یاسیس شخصی،

نتیجه وگود یک ستی اهداف نظامی نس(جیده، غیتواقع گتایانه یا درست تعتیف نشده، باش(د. در 

. ای(جا باش(دیمغیت اقتصادی اغلب یک نتیجه تتکیبی از این اقدامات و اهداف  یهاگ( واقع، 
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نظامیِ ملموس و عی(ی گلوی این نوع از اهداف را گتفته و  یهاضتورتدقیقاً گایی است که 

 .دهدیماقدامات عملیاتی را فقا در یک چارچوب دقین و صتف نظامی اگازه 

های راه(مای ارتش در میدان نبتد، فتانسیا لیبت توصیفی پوزیتیویسم در نخستین کتاب

انکه توسا کشورهای متمدن مدرن ضتورت نظامی، چ(»گتایانه  از این دکتتین ارائه نمود: )اثبات

اهداف گ(  مطلقاً ضتوری  نیتیمشود که بتای شود، شامل ضتورت معیارهایی میاست(باب می

 , D. Van ) «هست(د و شامل معیارهایی که مطابن با قوانین و عتف گدید گ(گی، قانونی هست(د

Nostrand,3091p:,.  

یست که توسا آن بتوان از قوانین گ(گی ای نمطابن این تفسیت، اصل ضتورت نظامی وسیله

شود. با المللی محدود می، دکتتی(ی است که با عتف و معیارهای بیندر مقابلاگت(اب کتد. 

تواند ذکت شود تا ضتورت نظامی را گ(جاندن این دکتتین در یک متن حقوقی، تعتیف فوق می

 2مشتوع ک(د.

اند. ویلیام ضتورت نظامی حمایت کتده بسیاری از حقوقدانان، از این تئوری پوزیتیویسم

فتمانده ارتش آمتیکا ع(وان کتده است که اگتچه ضتورت نظامی استفاده از  3گتالد دونی

را  «شدهت(ظیم»اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته، این دکتتین ت(ها اشونت 

 )وع است.داند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ(گی مم(مجاز می

09-153,152,p:3051Downey,  نوشته است که قواعد  2با موافقت با این نظت، گتدن پست

کلی ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی به اهدافشان الزم 

الملل پ یتفته نشود، ضتورت است را بکار گیتند اما اگت چ(ین اقدامی توسا قواعد حقوق بین

  .Paust,3092,p:309,391ک(د )ین رفتار را توگیه نمینظامی ا

بخشی از مفهوم ضتورت  شودیمکه گفته  اندپتدااتهها و قیودی حقوقدانان به پیش شتب

 اوربهحقوق، مفاهیم مختلف از ضتورت نظامی ه(وز  یش(اساصطالحاز آنجا که در نظامی است. 

 

2-  O'Brien, supra note 2, p 236-22. 

3- William Gerald Downey. 

2- Jordan J. Paust. 
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مختلف در  یهاپتوندهین سطور صتفاً با اتکاء به کامل تعتیف و توضیح داده نشده است، نگارنده ا

نظامی که رأی درباره آنها صادر شده است، تعتیف زیت را از ضتورت نظامی تهیه  یهادادگاه

 کتده است:

و بدون  تیناپ اگت(اباز یک نیاز اضطتاری،  عبارت استضتورت نظامی »
که دشمن را به فوت وقت بتای اتخاذ اقداماتی از سوی یک فتمانده بتای آن

شکل ممکن وادار به تسلیم از اتین استفاده از ابزار و ادوات  نیتتعیست
آن  هاگ( ای ک(د که قوانین و عتف و عتف اشونت قانونی و ک(تتل شده

 «.اندنسااتهرا مم(وع 

 :شودیمسپس این تعریف به چهار شرط متزاید تجزیه 

 یک هدف نظامی ااص صورت گتفته باشد. آن اقدام عمدتاً به ااات دست یافتن به الف 

 آن اقدام بتای دست یافتن به آن هدف نظامی الزم بوده است. و ب 

ای(که هدف نظامی مورد نظت که آن اقدام بتای دست یافتن به آن صورت گتفته است    

 بشتدوستانه بوده است. یالمللنیبمطابن با قوانین 

 بوده است. یالمللنیبن حقوق بشتدوستانه همچ(ین اود آن اقدام مطابن با قوانی د 

و  شودیمگتفته  در نظتیک آموزه پ(هانی  ع(وانبهامتوزه اصل ضتورت نظامی غالباً  متیسفانه

تحت شدیدتتین  آن را، در نتیجه باید شودیمتوگیه کتدن اشونت به آن است(اد  م(ظوربهبیشتت 

شتح و تفصیل  باش(دیم(  در دست تدوین ممکن قتارداد و یا چ(انچه قوانین گ یهاتیمحدود

 بیشتتی در مورد آن صورت گیتد.
 

 یالمللنیبیک اص( در حقوق مخاصمات مسلحانه  عنوانبهضرورت نظامی  -1-1

این  ع(وانبهباشد، اما امتوزه یک اصل همچ(ان یک اصل معتبت می ع(وانبهضتورت نظامی 

عملیات موضوع بح  مطابن  (کهیمگت اک(د میشود که عملیات نظامی را مشتوع ایده است(باب می

یکی از اصول  ع(وانبهبه عبارت دیگت ضتورت نظامی ؛ مسلحانه مم(وع باش(د یهایتیدرگقانون 

شود. با درک این شیوه، ضتورت توگیهی محدود است(باب می ع(وانبهاین مجموعه از حقوق، 
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عامل محتک  ع(وانبهصیف شود نه ی اشونت توعامل محدودک((ده ع(وانبهتواند نظامی می

همچ(ین ضتورت نظامی در  2ک(د.های غیتضتوری را م(ع میاین اصل اشونت چتاکه اشونت،

الملل بشتدوستانه، ای از مقترات و اصول در حقوق بینی اصلی مجموعهضابطه ع(وانبهاین مع(ا، 

ین تعادل میان مالحظات نظامی های نظامی در تعیشود. این اصل نشانگت موقعیت نگتانیاعمال می

ها را مست(د ک((د، شوند تا پتوندهو مالحظات دیگت، زمانی که اصول و مقترات ااص اعمال می

م ال اصل ت(اسب موضوع ارزیابی ضتورت نظامی در این مع(است. این اصل که  ع(وانبهباشد. می

ک(د، ارزیابی ضتورت می های گ(گی م(عابزار و شیوه ع(وانبهتحمل دردهای غیتضتوری را 

 3گیتد.نیز در بت می ک((دهعامل متعادل ع(وانبهنظامی را 

 2337توگیه نامحدود احیا کتد، نظت مشورتی  ع(وانبهیک پتونده که روح ضتورت نظامی را 

 2ای را بترسی کتد.های هستهی استفاده از سالحالمللی دادگستتی مسئلهبود که در آن دیوان بین

کتد. با  دییتیتوگیهی نامحدود ذکت نکتد و فقا آن را  ع(وانبهت صتیحاً ضتورت نظامی را این نظ

های که دیوان نگتانی مشتوعیت استفاده از سالح آمیزاین وگود، به دلیل این تصمیم معتوف ابهام

ضتورت نظامی در این زمی(ه اگت(اب  در اصوصتواند از بح  نمی کاچیهای را دریافت، هسته

های ، استفاده از سالحنخستبخش متتباِ تصمیم معتوف این نظت مشورتی دو قسمت بود.  9(د.ک

، با این وگود دومالملل بشتدوستانه است. ای بطور کلی مغایت با اصول و قوانین حقوق بینهسته

ا ای در شتایهای هستهدهد که آیا تهدید یا استفاده از سالح یرأتواند بطور قطعی دیوان نمی»

حاد دفاع مشتوع، که در آن بسیاری از بازماندگان یک کشور در اطت هست(د، مشتوع است یا 

 0«.نامشتوع

 

2- Gardam, supra note 226, p 8 . 

گیتد همتاه با شتب مارتی(ز به ع(وان اصولی قتار می گیتد امادر این تالیفات، ضتورت نظامی در ک(ار شتب مارتی(ز قتار نمی

 ک(د. های بشتدوستانه و نظامی محدود میهای نظامی را در بتقتاری تعادل میان نگتانیرویکه زیاده

-3 Gardam, supra note 226, p 07–07. 

-سالح     استفاده و هم تهدید  ای. اگتچه از دیوان دراواست شد که مشتوعیت همهای هستهی مشتوعیت سالحپتونده -2

 شود.  ای میهای هستهای را تعیین ک(د، این بح  در این فصل محدود به مشتوعیت استفاده از سالحهای هسته
2 - Greenwood, supra note 231,p 101–102. 

5-  Legality of Nuclear Weapons case, supra note 153, para. 353. 
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توانست تلویحاً به دیوان اشاره ک(د که ممکن است مواردی ی دو قسمتی میدر واقع، این نتیجه

وستانه نشود، ای موگب نقض قوانین بشتدهای هستهها استفاده از سالحوگود داشته باشد که در آن

با این وگود، دیوان  2شود.ها موگب نقض این قوانین میاستفاده از این سالح «بطور کلی»اگتچه 

ی این ایده 3توان تصمیم گتفت.نمی «المللبا توگه به وضعیت ک(ونی حقوق بین»مقتر داشته که 

مالی از این ایده دهد که نشان دهد م(ظور دیوان چیز دیگتی بود. یک تفسیت احتااص اگازه می

الملل بشتدوستانه مطابن حقوق بین« بطور کلی»ای های هستهاین است که استفاده از سالح

توگیه ااصی بتای این عمل نامشتوع وگود داشته باشد. این تفسیت  (کهیمگت اغیتقانونی است؛ 

قسمت  اصوص درتواند باشد؟ چه می باراشونتشود: این توگیه می سسالمسلماً م(تهی به این 

ی ااص از ی دیوان مقتر شده، این دلیل است (ایی، باید است (ایی معتبت در این شااهاول ایده

 2الملل بشتدوستانه، باشد.حقوق، یع(ی حقوق بین

دو احتمال دیگت نیز بح  شده است. هت دو احتمال بطور  در اصوصدر راستای این موضوع، 

، موضوع تکتاری اما «ک(دهدف، وسیله را توگیه می»ه ک((د کضم(ی بت این استدالل اتکا می

دردستساز ضتورت نظامی. نخست، بتای از قضات دیوان با اشاره به دفاع مشتوع که بطور 

ک(د، از امکان تفسیت این تصمیم یا حمایت الملل بشتدوستانه را توگیه میاست (ایی نقض حقوق بین

یت صحیح باشد این موضوع در واقع دراصوص هدف و کتده و یا آن را نشان دادند. اگت این تفس

الملل شود تا نقض حقوق بینوسیله اواهد بود. از صحت هدف، یع(ی دفاع مشتوع، استفاده می

بشتدوستانه را در این تتکیب غیتعادی و انتقادی حقوق در گ(  و حقوق بت گ( ، بهبود بخشد. 

که در  «بسیاری از بازماندگان کشوری»ه به تواند، به دلیل وضعیت ااصی کدوم ای(که، شخآ می

ی دیوان در اطت بودند داده شده، همچ(ان نشان دهد که این توگیه کامالً از مشتوعیت این ایده

الملل بشتدوستانه با استفاده اما اگت این توگیه بتای نقض حقوق بین؛ گیتددفاع مشتوع نشیت نمی
 

3-  Greenwood, supra note 231, p. 102. 

1-  Legality of Nuclear Weapons case, supra note 153, para. 353. 
الملل   نیز وضعیت ضتورت را بترسی کتد و شتایطش را در مواد کمیسیون حقوق بینKohenاگتچه کوهن ) - 2

سوب شود. تفسیت ماده ارتباب محدراصوص مسئولیت کشورها، قید کتد ،اما مقتر شده که وضعیت ضتورت باید بی

ک(د که وضعیت ضتورت در این ماده الملل دراصوص مسئولیت کشورها، این را آشکار میکمیسیون حقوق بین 30

  های ضتورت نظامی را در حقوق بشتدوستانه دربتگیتد.قصد ندارد که بح 
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. «ک(دهدف وسیله را توگیه می»مچ(ان پابتگاست که ای باشد، این استدالل ههای هستهاز سالح

های شود، سالحای که بتای این هدف استفاده میشود، بقای کشور و وسیلههدفی که ارزیابی می

ای است. آنچه که در هت دو تفسیت دردستساز اواهد بود، پ یتش عملی این امت است که به هسته

ک((د، اقداماتشان را با یک هدف موگه تعقیب نمی شود زمانی کهکشورها این ااتیار داده می

 الملل بشتدوستانه را ک(ار بگ ارند.قوانین حقوق بین

های استفاده از سالح در اصوصتفسیت تصمیم دیوان،  نیتتبخشتیرضاهدف این نیست که 

ه یا ی تلویحات احتمالی که در باال مشخآ شد در یک شیورا تعیین ک(د. در واقع، کلیه ایهسته

نیست. م(ظور این تحقین این است که م الی را بیان ک(د که در آن  بخشتیرضای دیگت شیوه

الملل، که در آن کشورها توگیهی نامحدود و دیدگاه قدیمی حقوق بین ع(وانبهضتورت نظامی 

ملل که الارتباب به مفهوم معاصت آن نیست. این دیدگاه حقوق بینفتمانتوای قانون هست(د، کامالً بی

مورد بح  قتار  2اصل لوتوس ع(وانبهای مشاهده شد، های هستهی مشتوعیت سالحدر پتونده

مسئله این نیست که این دیدگاه، اصل لوتوس یا ضتورت نظامی نامیده شود. آنچه باید  3گتفت.

 .ک(دالملل بشتدوستانه ایجاد میش(ااته شود، ت(ش عظیمی است که این دیدگاه بتای حقوق بین
 

 توجیه عنوانبهمبانی تاریخی: ضرورت نظامی  -1-2
الملل را تواند انحتاف از قوانین سفت و سخت حقوق بیناین فتضیه که ضتورت نظامی می

های گ(گی را وهیش ضتورت در گ( ،) 2"م(طن گ( "هایش در دکتتین توگیه ک(د، ریشه
گهانی اول، نویس(دگان آلمانی اظهار شود. پیش از گ(  آلمان، یافت می 23قتن  9 ک(دتوگیه می

مشخصاً، این  0آور بودن قوانین گ(گی را رد ک(د.تواند الزامداشت(د که ضتورت بیش از حد می

ی اگت(اب از اطت شدید ی ضتورت بت معیارهای حقوقی، زمانی توگیه شد که ت(ها وسیلهتوسعه

 

3-  Lotus principle 

المللی اتخاذ شده دیوان دائمی دادگستتی بین  S.S. Lotus)ی کشتی لوتوس این اصطالحی است که از پتونده - 3

 است. 
1- Kriegsraison 

2- geht vor Kriegsmanier  

5- LASSA OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW: A TREATISE ,Hersch Lauterpacht 9th 

ed, 3051,p 190. 
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 ایی گ(  را به اطت انداات.شد اهداف نهنقض قوانین بود و یا ای(که مطابن قوانین می

هتگز مورد قبول قتار نگتفت؛ اگتچه اطتاتش بتای نظم حقوقی  ”دکتتین م(طن گ( “مفهوم 

ی یک با ارائه»ع(وان کتد که  2326در اثت اود در سال  2م ال، پتسی بوردول ع(وانبهآشکار بود. 

 2الیهو روت 3.«ب اواهد کتدتفسیت موسع، این مفهوم به زودی کامالً گایگاه قوانین گ(گی را غص

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

باید قطعاً و ستانجام ک(ار گ اشته شود یا ای(که به گای آن م(طن گ(  یا دکتتین »داشت که 

 9.«گهان بدون قانون باقی اواهد ماند

گ(  گهانی دوم رخ داد، مطمئ(اً به این اظهارات ااتمه محاکمات گتایم گ(گی که در پی 

ژنتال آلمانی ادعا کتد که ضتورت نظامی اقداماتی از قبیل انتقام و قتل  0ی اسیتدهد. در پتوندهمی

دادگاه نظامی آمتیکا این ادعا را رد کتد و مقتر  7ک(د.غیتنظامیان در زمان اشغال را توگیه می

 داشت که:

دهد که هت هت یک از اتفین گ( ، مطابن قوانین گ( ، اگازه می ضتورت نظامی به

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 

دهد... قابل اگت(اب است را اگازه میی گ(  غیتهای مسلحانهنابودیشان توسا درگیتی

داند. بتای انتقام یا ارضای شهوت کشتن، را مجاز نمی م(ظوربه، گ(اهیباما کشتار اشخاص 

های گ(  بطور آمتانه آن را مطالبه ک((د. ای(که نابودی اموال قانونی باشد باید ضتورت

ی معقول ت. باید رابطهالملل اسیک هدف به اودی اود نقض حقوق بین ع(وانبهنابودی 

ی نیتوهای دشمن وگود داشته باشد. .. ما با این دیدگاه و م(اسبی میان نابودی اموال و غلبه
 

3- Percy Bordwell 

1- PERCY BORDWELL, THE LAW OF WAR BETWEEN BELLIGERENTS: A HISTORY 

AND COMMENTARY,3093,p 5. 

1- Elihu Root 

2- 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. 19, 3013), in 35 AM. SOC’Y 

INT’L L. PROC,3013,p 3- 1. 

5- The Hostage Case 

0- United States v. List (The Hostage Case), 33 TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE 

THE NUREMBERG MILITARY TRIBUNALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW NO. 

39,3059, p 3119 . 
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ک((د است، موافن نیستیم. ضتورت ها ادعا میکه قوانین گ(گی چیزی کمتت از آنچه که آن

ک((ده قوق م(عالملل حک(د. حقوق بینیا ت(اسب نظامی، نقض قوانین موضوعه را توگیه نمی

 است.

دکتتین “الملل معاصت یا عتف وگود ندارد که نظت مخالفی دهد؛ هیچ مب(ایی در حقوق بین
با  2الملل بشتدوستانه در دنیای امتوز ناسازگار است.به سادگی، با اگتای حقوق بین ”م(طن گ( 

یت کامل از توگیهی بتای انحتاف از حما ع(وانبهاین وگود، مبانی تاریخی ضتورت نظامی 

گیتد و در کل مجموعه اشخاص و اهداف غیتنظامی در اول گ( ، بطور کامل صورت می

 یشدهایتیسشود. اگتچه انحتاف از معیارهای الملل بشتدوستانه م(عکا میقوانین حقوق بین

حقوقی مبت(ی بت ضتورت نظامی، مجاز نیست، متعادل کتدن ضتورت نظامی و بشتدوستی، حقوق 

 دهد.الشعاع قتار میل معاصت را هم در مفهوم کلی و هم در مفهوم ااص تحتالملبین

 

 2ضرورت نظامی و بشردوستی در قوانیناصول  -1-3

ای شدهشود. در ابتدا به شکل ش(ااتهدیده می ندرتبهاصل ضتورت نظامی در قوانین مدون 

کتد، مشاهده تیکا ملزم میکه نیتوهای نظامی را در اول گ(  داالی آم 2672،2در قانون لیبت 

ی بعدی این اصل فتاهم ی این قانون در مورد ضتورت نظامی معیاری را بتای توسعهماده 2شد. 

 کتد:

های متمدن گدید است(باب شد، شامل . ضتورت نظامی، چ(انکه توسا دولت14 ماده
قوانین  اساس بتشود که بتای تضمین اهداف گ(  کامالً ضتوری هست(د و معیارهایی ضتوری می

 گدید و عتف گ(گی، قانونی هست(د.

 

3- H. McCoubrey, The Nature of the Modern Doctrine of Military Necessity, 19 REVUE DE 

DROIT MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE,3003,p 135. 
1- Lex Scripta 

الملل توگه داشته باشید که قانون لیبت یک قانون داالی بود نه یک معاهده. با این وگود، آن مب(ایی بتای حقوق بین -2

 :ی، مشاهده ک(یدبشتدوستانه گدید بود. بتای ااالعات بیشتت دراصوص قانون لیبت و ضتورت نظام

Burrus M. Carnahan, Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits of the 

Principle of Military Necessity, 01 AM. J. INT’L L.3003.p 131 . 
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های مستقیم گان یا اعضای بدن دشم(ان مسلح و ی نابودی. ضتورت نظامی، کلیه15 ماده
ناپ یت است را های مسلحانه در حین گ( ، اگت(ابها در درگیتیاشخاص دیگتی که نابودی آن

گت در گ( ، مانع از این نیست که این داند. ... دست به اسلحه بتدن اشخاص علیه یکدیمجاز می
 اداوند باش(د. در بتابتاشخاص دیگت و مسئول  در بتابت، مسئول گتاااالقاشخاص 

انتقام،  م(ظوربه. ضتورت نظامی ظلم، یع(ی تحمیل درد و رن، غیتضتوری و رن، یا 16 ماده

گتدد که صلحی بازمیای، که به هیچ عملیات اصمانهپ یتد و بطور کلی، ضتورت نظامی را نمی
 .پ یتدغیتضتوری و دشوار است، را نمی

ی قانون لیبت هتگونه اگتای ضتورت نظامی را که چگونه مالحظات بشتدوستانه می(یبیم

هت نوع نابودی که بتای دستیابی به اهداف گ(گی ضتوری  29م ال ماده  ع(وانبهک(د. متعادل می

معیارهای  یشدهایتیسکه این اقدامات مطابن با قوانین  ک(د؛ اما ت(ها تا حدیاست را بترسی می

بی(ی مبارزان، نه مبارزان، را پیش مسلم بودن ضتر به غیت 20گ(گی باش(د. همچ(ین، اگتچه ماده 

ی این ادعا، که کلیه 27ک(د. ماده ک(د اما این ضتر را بطور ضم(ی و قابل اگت(اب، محدود میمی

-چون با این شتب که این حمالت ظالمانه نیست(د و ضتوری میحمالت به مبارزان صحیح است 

 ک(د.باش(د، را محدود می

 الملل بشتدوستانه انحتاف از قانونی که ریشه در بشتدوستی داشت را بتدر مقابل، حقوق بین

م ال، ک(وانسیون چهارم الهه نابودی یا توقیف اموال  ع(وانبهک(د. مب(ای ضتورت نظامی بترسی می

ک(وانسیون  2«.های گ( ، الزاماً آن را اواسته باشدضتورت» (کهیمگت اک(د را م(ع می دشمن

مگت گایی که چ(ین »ک(د های اشغالگت را از نابودی بتای اموال م(ع میقدرت 2393چهارم ژنو 

هایی که از میتاث فته(گی در حمایت 3«.نابودی اساساً توسا عملیات نظامی ضتوری باشد

ها ضتورت هایی که در آندر پتونده»شده ممکن است  2309تاث فته(گی الهه ک(وانسیون می

 

 . 32ماده )  ، 336مشاهده ک(ید ک(وانسیون چهارم الهه، باال، زیتنویا  2-

دراصوص  ک(وانسیون ژنو .2393آگوست  23، 02وص حمایت از غیتنظامیان در زمان گ(  ماده ک(وانسیون ژنو دراص-3

با » بتاساس این ک(وانسیون ها، نابودی گستتده یا توقیف اموال زمانی که  .2393آگوست  23، 237رفتار زندانیان گ(  ماده 

شکار است. همچ(ین علیتغم شتایطی سخت، نقض آ« ضتورت نظامی توگیه نشود و بطور غیتقانونی و عمدی صورت گیتد 

  دهد. اگازه می هایی را بت گبتان اسارت زندانیان بتاساس ضتورت نظامیمحدودیت
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 2، کم باشد.«پوشی هست(دنظامی الزاماً مستلزم چ(ین چشم

اگازه « ضتورت نظامی الزامی»را در صورت اقدامات زیت  2366سال  2پتوتکل الحاقی شماره 

ک(تتل عضو پتوتکل؛ استفاده از  در کشور تحت 3«زمین سواته»دهد: لغو مم(وعیت استتاتژی می

های دفاعی غیتنظامی واگ ار واحدهای نظامی که بطور دائمی به سازمان یهاسااتمانامکانات و »

ها نشانگت این است ؛ و محدود کتدن اقدامات دفاعی غیتنظامی و غتامت پتس(ل. این م ال«شدند

حاً ذکت شد نیز، ضتورت نظامی الملل بشتدوستانه صتیبین که حتی زمانی که در اس(اد حقوق

 ک(د.های بشتدوستانه عمل میی نگتانیهمواره در سایه

-حقوق بین« اساسی»بطور قابل توگهی، ضتورت نظامی اصل تمایز را، که با یکی از دو اصل 

-ای مشخآ میهای هستهی سالحالمللی دادگستتی در پتوندهالملل بشتدوستانه توسا دیوان بین

م(عکا  2پتوتکل الحاقی شماره  96این اصل حقوقی عتفی، که در ماده  2ک(د.یشود، محدود م

در هت زمان میان غیتنظامیان و نظامیان )مبارزان  و میان اهداف »ک(د که شده، اتفین را ملزم می

ی ضتورت نظامی عملی تمایز را در زمی(ه 03و  02مواد  9.«غیتنظامی و نظامی، تمایز قائل شوند

ک(د، آنهایی که در حمله به غیتنظامیان را مم(وع می 02ماده  کهیدرحالب(ابتاین، ؛ ک((دمی

ها نقش مستقیمی که در اصومت»ک((د حمایت م کور را به دلیل درگیتی )گ(   شتکت می

ک(د، اما نیست(د را م(ع می« اهداف نظامی»نیز حمله به اهدافی که  03ده(د. ماده از دست می «دارند

با ماهیت، مکان، هدف »توان(د اهداف نظامی شوند زمانی که ک(د که اهداف غیتنظامی میمی دییتی

نابودی، توقیف یا »و  «در عملیات نظامی داشته باش(د یمسثتنقش »، این اهداف «هایا استفاده از آن

 0«.شتایا حاکم بت آن زمان، یک م(فعت نظامی قطعی را ارائه دهد در ها،سازی کامل آنا( ی

 

 .9.ماده 2309های مسلحانه ک(وانسیون راگع به حمایت از میتاث فته(گی در زمان درگیتی - 2

ها و ... موگود ها، محصوالت، کاراانهی اانهلیهاستتاتژی نظامی است که ای آن ک( scorched earth) سواته زمین - 3

  شود تا دشمن )کشور اشغالگت  نتواند از آن استفاده ک(د.در م(طقه، عمداً نابود می
1- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 3000 I.C.J.p 

110,159 (July 3). 

؛ همچ(ین مشاهده ک(ید وزارت نیتوی دریایی، کتابچه فتمانده در 96، ماده 339زیتنویا  پتوتکل الحاقی اول، باال، - 9

  lo2http://tinyurl.com/yerq :  قابل مشاهده در سایت3226) 672زمی(ه قوانین نیتوی دریایی ب(د 

  .3) 03همان، ماده   0-
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عامل محدودک((ده در اصل اساسی دوم، یع(ی درد و رن، غیتضتوری، نیز ظاهت  ع(وانبهتورت ض

-هایی که از نظت نظامی درد و رن، ضتوری ایجاد میشود که بطور ضم(ی ماهیت مشتوع سالحمی

 2ش(اسد.ک((د، را به رسمیت می

ومی بت مب(ای های م کور، محدود کتدن، اواه صتیح و اواه ضم(ی، قواعد عمدر م ال

آنهایی  ژهیوبهالملل بشتدوستانه، اما بترسی اک ت قواعد حقوق بین؛ ضتورت نظامی آشکار است

که بت رفتار متخاصمین حاکم است، حساسیت ثابتی را نسبت به تعادل میان ضتورت نظامی و 

ای که م ال مهاگم ممکن است چ(د هدف نظامی را در م(طقه ع(وانبهک(د. بشتدوستی آشکار می

شده  گ اری هدف نظامی مستقل )م(طقه یا محله بمب ع(وانبهگمعی از غیتنظامیان حضور دارند 

 3ها حمله ک(د.هست(د، زمانی که ممکن است شخصاً به آن «مجزا و متمایز»بترسی ک(د زیتا اهداف 

تانه که ضتر ها از نظت نظامی ضتوری است، اما اهداف بشتدوساهداف قانونی، نابودی آن ع(وانبه

 دهد.حکم قانونی دستور می ع(وانبههای تاکتیکی را ک(د، گزی(هبه غیتنظامیان را محدود می

آمیز ی رای، حفظ بشتدوستی، در زمان رفتار اصومتهای تاکتیکی ااص، وسیلهنیاز به گزی(ه

اطت کمتت »را با  «یک م(فعت نظامی مشابه»است. اگت اهداف عملی دیگتی وگود داشته باش(د که 

توان(د یک هدف نظامی را پیش(هاد دهد، مهاگمان نمی «بتای گان غیتنظامیان و اهداف غیتنظامی

ها و ابزار ، با در نظت گتفتن ها )شیوهها و سالحها باید همچ(ین میان تاکتیکآن 2هدف قتار ده(د.

ان و اسارت به اهداف و کاستن از، نابودی اتفاقی گان غیتنظامیان، صدمه به غیتنظامی اگت(اب»

نشان  لهیوسی(بدها بستگی دارد که گزی(ه« عملی بودن»ها به وگود گزی(ه 9، انتخاب ک((د.«غیتنظامی

-یک صلح مورد توافن میان عوامل نظامی و بشتدوستانه ایجاد می «احتیاب در حمله»دهد که می

 0ک(د.

 

  .3) 20همان، ماده  - 2

   )الف .0) 02، ماده 339پتوتکل الحاقی اول، باال، زیتنویا  - 3

  .2) 06همان، ماده  - 2
  .3) 06همان، ماده  - 9

شاود کاه احتیاااتی است(باب می»بطور کلی به ع(وان « احتیااات ممکن »   )الف . عبارت 3) 06مشاهده ک(ید همان، ماده  - 0

 پتوتکال«. گیتند نظامی، را در نظت میی شتایا حاکم بت زمان، ازگمله مالحظات بشتدوستانه و کاربتدی هست(د یا عمال کلیه
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 02اصل عتفی حقوقی که در ماده  شود. اینآشکارتتین بتقتاری تعادل، در اصل ت(اسب دیده می

احتمال داده شود که حمله، سبب از بین رفتن اتفاقی »مقتر شده، اگت  2پتوتکل الحاقی شماره 

گان، صدمه به غیتنظامیان، اسارت به اهداف غیتنظامی، یا تتکیبی از این موارد شود که ممکن 

، ت(اسب، حمله «باشد انهیگتاافتابم، ی واقعی و مستقیشدهبی(یاست در رابطه با م(افع نظامی پیش

انعطاف و بتداشتن ضتورت نظامی و بشتدوستی، در ماهیت  2ک(د.امتی ناعادالنه م(ع می ع(وانبهرا 

حتی اسارات غیتعمدی گزئی ناشی از گ( ، اگت  3آشکار است. «انهیگتاافتاب»نسبی عبارت 

ی قانونی را م(ع ک(د، تواند یک حملههدف نظامی مورد نظت مهاگم ناچیز )غیت مهم  باشد، می

تواند اگت م(افع نظامی مشابه قابل توگه باشد، حجم زیادی از اسارات غیتعمدی می کهیدرحال

 توگیه شود.

                                                                                                                                        
، همچ(این مشااهده ک(یاد 2362اکتبت  22 ، 0) 2  ماده 2زا )پتوتکل شماره های آتشمم(وعیت یا محدودیت استفاده از سالح

هاای انفجااری و وساایل دیگات )پتوتکال اصاالحی هاا، تلاهپتوتکل اصالحی راگع به مم(وعیت یا محدودیت استفاده از مین

هاا از اصاطالحی کاه . بتای کشورها بطور مشخآ این معیاار را باه ع(اوان تفسایت آن 2337ماه مه  2 ، 22) 2  ماده 3شماره 

 Christopher) ای از کتریساتوفت هاالاکتد، پ یتفت(د. مشاهده ک(ید به ع(وان م ال نامهرا تایید می 2پتوتکل الحاقی شماره 

Hulse،) قابل مشاهده در سایت:2336ژانویه  36وئیا )سفیت بتیتانیا در سوئیا، به دولت س    

http://www.icrc.org/.nsf/NORM/9A0E91F9F1EE959CC3150291991FB0D1?OpenDocumen

t  

را « احتمالی »دهد که بتیتانیا عبارت ک(د و توضیح میرا فهتست می 2ی پتوتکل الحاقی شماره حن شتب بتیتانیا و اعالمیه

ی ک(د که در این پتوتکل بدین م(ظور استفاده شده که کاربتدی یا احتماالً کاربتدی باشد و کلیهبه این صورت است(باب می

 شتایا حاکم بت زمان، ازگمله مالحظات بشتدوستانه و نظامی، را در نظت بگیتد. 

المللی کیفتی بین   )ب ؛ همچ(ین مشاهده ک(ید قانون دیوان0) 02، ماده 339، باال، زیتنویا 2پتوتکل الحاقی شماره  - 2

  .3) 06، ماده 339، باال، زیتنویا 2؛ پتوتکل الحاقی شماره 2336گوالی  26 ، 2  )ب  )3) 6ماده 

پتوتکل » ک(د که المللی صلیب ستخ به این مقترات پیش(هاد میی بینآور کمیتهتوگه داشته باشید که تفسیت غیتالزام - 3

ک(د. ضترها و اسارات ک((د، مقتر نمیای ایجاد میارات غیتنظامی گستتدههیچ توگیهی بتای حمالتی که ضترها و اس

ی تاکیدی نامت(اسب بت گ(به هیچ مب(ایی در عتف یا قوانین بتای این نظت، که نشانگت«. اتفاقی هتگز نباید گستتده باش(د 

باشد، وگود ندارد. شود، میمیبشتدوستی این تعادل، که بدون توگه به م(افع نظامی تحصیل شده از اتین حمله اگتا 

افزاید، تا می« بیش از حد » را به عبارت « بطور آشکار » المللی کیفتی است که صفت مخالفت آن م الی در قانون دیوان بین

  .2  )ب  )3) 6، ماده 226المللی کیفتی، باال، زیتنویا . قانون دیوان بین مم(وعیت ایلی کم نباشد
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گاهی اوقات تعادل صتیح یا ضم(ی میان ضتورت نظامی و بشتدوستی ممکن است غیتم(طقی به 

ید است(اد شوند تا قوانین موگود را دوباره نظت بتسد چ(انکه یا ضتورت نظامی یا بشتدوستی با

ها بدون توگیه اواه(د بود اگت تعادل گدید متفاوت ک((دهاما هت یک از این متعادل؛ متعادل ک((د

اند. م ال معتوف، شامل رفتار ستباز دشمن که از آن تعادلی باشد که کشورها بت آن توافن کتده

تواند گتدد. اگتچه این واحد نظامی نمیت شد، میی پشت اا دشمن اسیتوسا واحد نظامی ویژه

شود که این ستباز اگت آزاد شود اود را با زندانی به زنجیت بسته انجام دهد، است(باب می تیمیمور

ی ای(ها، او دشمن است اما به ااات اطتناک اواهد بود. پاسخ م(طقی کشتن وی است؛ با همه

 شد.بای ستیع متگبار میاسارت، موضوع حمله

 2ازکارافتاده ع(وانبهی دشمن را الملل بشتدوستانه نیتوهای نظامی اسیتشدهاما حقوق بین

الملل بشتدوستانه تعتیف شده، و هتگونه ها را از حمله، که در حقوق بینک(د و آنمشخآ می

 ب(ابتاین، این واحد نظامی 3ک(د.، محافظت میتدیگیدر بتمآمیز علیه دشمن را اعمال اشونت

اود را متوقف ک(د و با اسیت به  تیمیمورتواند به ستباز اسیتشده صدمه بزند؛ این واحد یا باید نمی

دهد بدون آسیب فتار پایگاه بتگتد یا به شکلی از او محافظت ک(د که در نهایت به وی اگازه می

بشتدوستی را  آید، اما این قاعده توازنی قانونی میان ضتورت نظامی وک(د. به نظت غیتم(طقی می

 ک(د و هیچ تغییتی مجاز نیست. م(عکا می
 

 المل( محدود شده است:توسط حقوق بین آن چنانکهضرورت نظامی  -1-4

این اصل مستلزم این است  2باشد. «ت(اسب»تتین محدودیت ضتورت نظامی مفهوم شاید اصلی

 «ابزار ااص»د که آیا ک(د، بترسی ک(که کشور متخاصمی که راگع به استفاده از ارتش فکت می

 9هست(د یا ایت. «مت(اسب با هدف نظامی مشتوع»

 

3- hors de combat 

 .93، ماده 339، باال، زیتنویا 2پتوتکل الحاقی شماره  - 3

1-  O'Brien, Some Problems of the Law of War in Limited Nuclear Warfare, 32 MIL. L. 

REV. 3, 9 (3003). 
2-  ibid.  
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ذکتشده است که مقتر  36-22مفهوم ت(اسب در کتاب راه(مای ارتش آمتیکا در میدان نبتد 

این  2.«آمده به دستاز بین رفتن گان و ضتر به مال باید مت(اسب با م(افع نظامی باشد که »دارد: می

که یک افست نظامی باید تعیین ک(د که آیا تختیب و نابودی که با استفاده  ک(دعبارت پیش(هاد می

 3از سالح ااص ایجاد شده، م(جت به دستیابی نسبتاً ارزشم(د به اهداف نظامی اواهد شد یا ایت.

اگت اهداف نظامی دشمن در  2ع(صت اصلی در این تعیین، تمایز بین نظامیان و غیتنظامیان است.

ی ت(اسب بین امکان ورود گتاحت به واقع شده باش(د، افست نظامی باید رابطهم(اان غیتنظامی 

 9نظامی را ارزیابی ک(د. ساتیتیسشهتوندان غیتنظامی و ارزش حمله به 

مفستی(ی مان(د مک دوگال و فلیسیانو به مدت اوالنی در مورد ضتورت نظامی و ت(اسب بح  

 ها اظهار داشت(د:های ااص، آندر وضعیتی قلمتو ضتورت در گدال با مسئله 0اند.کتده

دهد و ت(ها چ(ین توان گفت که این مفهوم )ضتورت نظامی  چ(ین نابودی را اگازه میمی

نابودی، ضتوری، متتبا و مت(اسب با درک فوری اهداف مشتوع دشمن است. چون در عمل، 

سیاست اصلی که در این  توان میزان نابودی ضتوری را اندازه گتفت و دقیقاً محاسبه کتد،نمی

ی نابودی غیتضتوری چیزهای مهم، ع(وان محدودک((ده ع(وانبه معموالًمفهوم پ یتفته شده باید 

 7شود.

داشت(د که دول متخاصم باید ت(ها از کمتتین میزان زور در تالش بتای  دیتیکها بت این نظت آن

از اسارات غیتضتوری به شهتوندان  لهیوسنیبددستیابی به اهداف نظامی اود استفاده ک((د، که 

 ک((د.کشور دشمن اگت(اب می

الملل بوده است. در سال های حقوق بینرفاه غیتنظامیان به مدت اوالنی یکی از نگتانی

داشت غیتنظامیان ای را تصویب کتد که مقتر می، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع(امه2376

 

3-  Law of Land Warfare, supra note 0, at 30. 

1-  Mallison, The Laws of war and the Juridical Control of weapons of Mass Destruction in 

General and Limited Wars, 10 GEO. Wash.L. REW,. 193,111-11 (3009). 

1-  Ibid. 

2-  Ibid. 

5-  McDougal & Feliciano, International Coercion and World Public Order The General 

Principles of the Laws of War, 09 YALE L.J. 993 (3053). 
7-  ibid.at 637-36. 
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ک(د کشوری که یک نبتد نظامی را آغاز می 2قتار گیتند. ی نظامیتوان(د هدف مستقیم حملهنمی

 3باید دقیقاً بین شهتوندان نظامی و غیتنظامی دشمن تفاوت بگ ارد.

المللی نیاز به ی بینی سازمان ملل متحد تصویب شد، گامعهقطع(امه 2376اگتچه قبل از سال 

حن »اعالم کتد که  2326ه حمایت از غیتنظامیان را به رسمیت ش(ااته بود، ک(وانسیون اله

 9گان بست مور 2339در سال  2.«متخاصمین بتای پ یتش وسایل آسیب به دشمن نامحدود نیست

 0توصیف کتد. «اصل بسیار مهم قوانین گدید گ(گی» ع(وانبهتمایز بین نظامیان و غیتنظامیان را 

باشد. لیبت اصل می شد، یک نگتانی مشتوع دییتیحتی در قانون لیبت، ام(یت غیتنظامیان که 

محدود  «از بین رفتن گان یا عضوی از اعضای بدن اعضای مسلح دشمن»ضتورت نظامی را به 

گ اری م(طقه باید هشدار داده شود، اوری که دارد که قبل از بمباشاره می 23ک(د. ماده می

 غیتنظامیان بتوان(د م(طقه را بطور ایمن و بدون اطت تتک ک((د.

از این  2676پطتزبورگ در سال ی سنب قانون لیبت توسا آمتیکا، اعالمیهکمی پا از تصوی

ایده حمایت کتد که شهتوندان غیتنظامی هدف حمله قتار نگیتند. این اعالمیه در بخشی مقتر 

 دارد:می

ت(ها هدف مشتوعی که کشورها باید تالش ک((د تا در اول گ(  انجام ده(د این است که 

توان(د تضعیف ک((د؛ بتای این هدف کافیست بیشتتین تعداد افتادی که مینیتوی نظامی دشمن را 

را مصدوم ک((د؛ این هدف با بکارگیتی افتادی که بطور غیتضتوری درد مصدومان را شدیدتت، یا 

 7. ...شودک((د، بیشتت میها را قطعی میمتگ آن

اً نظامی باشد. معتوف ک(د که گ(  تمایل دارد که یک عملکتد صتفمی دیتیکاین اعالمیه 

داند. الملل حمالت غیتدقین و غیتضتوری به گمعیت غیتنظامی را مجاز نمیاست که حقوق بین

 

2-  G.A. Res. 3999, 32 U.N. GAOR Supp. (No. 26) at 02, para.2(b), U.N. Doc. A/6326 (2376). 

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

 .3، ماده 2، فصل 22ک(وانسیون الهه دراصوص قوانین و عتف گ(  زمی(ی،   2-

9- John Bassett Moore 

0-  MOORE, INTERNATIONAL LAW AND SOME CURRENT ILLUSIONS AND OTHER 

ESSAYS Viii (2339). 

7-  St. Petersburg Declaration, 2676. 30-37 (2326).  
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 2ابیعتاً پیتو این نظت نتیجه این است که حمله به متکز گمعیت غیتنظامی، عملیات تتوریستی است.

، که از حمالت به گ(اهیب دارد که قتل افتادبطور آشکاری مقتر می 2329در سال  3گزارش بتایا

است. آقای  «اقدامی مطلقاً مم(وع توسا قوانین گ(گی»گیتد، متاکز گمعیت غیتنظامی نشیت می

موضوعی از قانون، هتگز نباید  ع(وانبهمجدد این نظت اعالم کتد که غیتنظامیان،  دییتیبا  2لوتتپت

در سال  9شود.ستی محسوب میهای غیتدقین عملیات تتوریگ اریهدف حمله باش(د و این بمب

ی معیارهای تتوریستی ازگمله کشتار چهارمین ک(وانسیون ژنو مشخصاً استفاده از کلیه 2393

 0گمعی غیتنظامیان توسا کشور متخاصم، را م(ع کتد.دسته

این بخش از این ماده را چنانکه در جنگ معمول  توانیمبطور خالصه، 

 رشمرد:حقوقی ذی( ب میمفاه گیرد،صورت می
 شود.ضتورت نظامی با اصل ت(اسب محدود می 

  در بتابتی ارزش اهداف نظامی کسب شده ک((دهمتعادل ع(وانبهاصل ت(اسب 

 شود.اسارات بالقوه به اموال و از بین رفتن گان تعتیف می

 گیتند.غیتنظامیان موضوع تجاوز غیتضتوری کشور دشمن، قتار نمی 

 شود نباید بطور غیتضتوری اعمال می میزان زوری که توسا کشور دشمن

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

 المللی، المللی علیه نقض عتف و قوانین گ(گی بینحمایت از گوامع بین

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

 

2-  Paust, supra note 0, at 276; Wright, the Bombardment and Damascus, 02 Am. J. INT'L L. 

372, 362 (6201). 

3- The Bryce Report 

2- Sir Lauterpacht 

9-  Lauterpacht, The Problem of the Recision of the Law of War. 33 BRIT. Y.B. INT'L L. 272, 

270-73 (2303). 

 . I) 2، ماده 2393آگوست  23ک(وانسیون ژنو دراصوص حمایت از غیتنظامیان در زمان گ( ،  -  0



 های منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایرانوسای( و روشاص( ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری 

51 

 ه گمعیت غیتنظامی یک کشور توسا ی عمدی و غیتدقین بهتگونه حمله

المللی، تلقی کشور متخاصم، باید یک عملیات تتوریستی و ناقض قوانین و عتف بین

 شود.

 

 یریکدارگ بده اص( ضرورت نظامی در حقدوق بشردوسدتانه و بررسدی     -2

 منع شده در جنگ عراق علیه ایران یهاروشوسای( و 
 

ممنوعده   یهدا سدالح  ردمندع کدارب   به مربوط مقررات و قوانین نقض 2-1

 توسط عراق
 

های مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بت صالحیت حاکم بت المللی درگیتیمقترات قانونی بین

شود. بطور واضح، گایی که م(افع حیاتی و ها در اعمال زور در راستای دفاع از م(افعشان میدولت

که مطالبات عملی شتایا، در اگتای نیست  انهیگتاواقعها در اطت باشد، احتماالً وگود دولت

قوانین نادیده گتفته شود. بطور تاریخی دکتتین ضتورت نظامی در تعتیف شتایا تعادل میان 

 بشتدوستانه اهمیت اساسی داشته است. یهاتیمحدودواقعیات اقدامات زورم(دانه و 

کتد. اگتچه  ای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ(گی اگت(اباصل ضتورت نظامی وسیله

ضتورت نظامی استفاده از اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته، این دکتتین 

؛ داند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ(گی مم(وع استرا مجاز می «شدهت(ظیم»ت(ها اشونت 

ی دستیابی به عبارت دیگت قواعد کلی ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتا

الملل پ یتفته به اهدافشان الزم است را بکار گیتند اما اگت چ(ین اقدامی توسا قواعد حقوق بین

نوعی  ع(وانبهعموماً  اشونت ک(تتل شده 2ک(د.نشود، ضتورت نظامی این رفتار را توگیه نمی

مقامات گ(به که معطوف به عمل مقامات ارشد بوده و یا توسا این  شودیماشونت در نظت گتفته 

و هدف از آن این است که نفتات دشمن را تا حداک ت میزان ممکن ناتوان نماید  ابدییمقانونی 

 .باشدینم آوردیمولی تیثیت نظامی آن نامت(اسب با رنجی که به بار 

 

3-  Paust, The Nuclear Decision in World War l-Truman's Ending and Avoidance of War, 3 

INT'L LAW,3092,p 309, 391. 
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 و نظامی نیتوهای علیه شیمیایی یهاسالح کاربتد با عتاق دولت ،سالههشت گ(  گتیان در

 مزبور اس(اد در م(در  یهاتیمم(وع  حلبچه شهت در اود اتباع علیه حتی) نایتا غیتنظامی

 از مسکونی حتی و عملیاتی مختلف م(اان در اقعتارتش . کتد نقض را  2330 پتوتکل)

 ه،ک((د انناتو ب،عصاا ،فسفت ولزا،تادل، ات یهازگا مان(د شیمیایی ملاعو اعنوا یتیکارگبه

و  توپخانهها، پیماهااهو اتین از... و ک((دهافه ر،سیانو ن،او و لیدات یهابیتتک وژن،نیتت

 از آنجایی که به این موضوع به حد کافی در کتب،. دنکت یغدر شیمیایی یگلولهها اعنوا شلیک

متعدد پتدااته شده، اگماالً فقا به یکستی از مطالب اشاره  یهانامهانیپاو همچ(ین  مقاالت

 .شودیم

شیمیایی متبوب به روزهای اولیه گ(   یهاسالحبه استفاده عتاق از نخستین گزارش متبوب 

 هاگبههکه ایتان بتتتی نظامی اود را در بسیاری از  2273پا از آن و از اواسا سال  2،باشدیم

و  یهاوهیشبا استفاده از  تواندینمبت عتاق تحمیل نمود، ارتش عتاق به این نکته واقف گتدید که 

و معقول نظامی مانع پیشتوی ارتش ایتان گتدد و ل ا سعی در توسل به متعارف  حاتیتسل

کتدن ارتش ایتان نموده است. بمباران شیمیایی م(اان غیت  تیگنیزمنامتعارف بتای  یهاسالح

دم پایب(دی انظامی شهتهای بانه، ستدشت، پیتانشهت و بتای از روستاهای اوزستان نشان ده(ده ع

. باشدیمامیان ات از نظامیان و غیت نظاوب به حمایاانه متباصمات مسلحعتاق به قواعد حقوق مخا

 شیمیایی یهاسالح از ایتان نیتوهای علیه بارها عتاق دولت زمانی، مختلف مقااع در آن از پا

 کتد. استفاده

 در بیانیه صدور ت(ها عتاق، آمیز تخلف اقدام به راگع گزارش بتابت در ام(یت شورای واک(ش

 هیئت که را شیمیایی یهاسالح یتیکارگبه شورا بیانیه، این در. بود 2369 مارس 22 تاریخ

 از 2330 پتوتکل رعایت اواستار و کتد محکوم شدت به بودند کتده گزارش را آن کارش(اسان

 گزارش مطابن که - عتاق نام به یااشاره هیچ شورا بیانیه، این در. شد مخاصمه اتف دو سوی

 عدم با تتتیب، این به و نکتد - بود شده ایتانی نیتوهای علیه شیمیایی یهاحسال کاربتد متتکب

 
 باین و سیاسای مطالعاات دفتات: تهاتان ایتان؛ اسالمی گمهوری علیه عتاق تحمیلی گ(  و ام(یت شورای امی(ی؛ هدایتی عباس -2

 .262 ص ،2262 الملل،
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 .گ اشت باز اود بعدی گ(ایات ارتکاب در را دولت این دست قضیه، به اود گدی توگه

 و اظهارات در و نکتدند رد را شیمیایی یهاسالح کاربتد نیز عتاقی مقامات اود حتی

 حن یک م(زلهبه گ(  در را شیمیایی یهاسالح از استفاده اًتصتیح و تلویحاً  اود، یهایسخ(تان

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

 حن این کشورش که کتد اظهار ابتنگاران با مصاحبه در داشت، عهده بت را بصته شمال عملیات

 2.ک(د استفاده شیمیایی سالح از که داردیم نگاه محفو  اود بتای را

و  م(اان مسکونی در نوار متزی ایتان نیز از حمالت شیمیایی ایمن نماند در اول گ( 

اسف(د متیوان )ااتاف  روستاهای  ،77اسف(د شهت حلبچه )  ،77فتوردین روستاهای ااتاف بانه )

  و شهت 76متداد ذهاب )  ، روستاهای ااتاف ستپل76فتوردین نودشه ) شهت  ،76فتوردین  و 77

  مورد تهاگم با سالح شیمیایی قتار گتفت(د و حتی در بتای م(اان صدها بمب 76متداد اش(ویه )

 .ریخته شد پ(اهیبشیمیایی بت ست متدم 

نیز رحم نکتد و سالح شیمیایی، بیمارستان  هامارستانیبدولت صدام در اول گ(  حتی به 

 036  و بیمارستان صحتایی 2279اسف(د ششم و هشتم در آبادان ) صحتایی حضتت فاامه

تجهیزات پزشکی نظامی با ک(وانسیون اول و دوم ژنو  .در هم نوردید را  2270 ماهیدسومار )دهم 

ی مقترات شوند. با این وگود کلیههای غیتنظامی با ک(وانسیون چهارم ژنو حمایت میو بیمارستان

استفاده از « ضتورت نظامی فوری»دان(د: اتی را مجاز میمتتبا، بتاساس ضتورت نظامی است (ائ

واحدهای پزشکی  3داند؛اهداف غیتپزشکی مجاز می م(ظوربهتجهیزات پزشکی نیتوهای مسلح را 

که مالحظات نظامی اگازه  تا گایی»های ویژه اما ت(ها نیتوهای مسلح باید با عالمت ساتیتیسو 

که  تا گایی»های غیتنظامی نیز بیمارستان ر اصوصدچ(ین تعهدی  2متمایز شوند؛ «دهدمی

 9نیز وگود دارد. «دهدمالحظات نظامی اگازه می

 

3- Newyourk times (5 March 3032). 

در میدان نبتد )ک(وانسیون اول ژنو ،  مسلح نیتوهای در بهبود ستنوشت مجتوحان و بیماران عضو ک(وانسیون ژنو دراصوص - 3

 . 22ماده 

 . 93ک(وانسیون اول ژنو، ماده -  2
 .81کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  - 9
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مم(وعه به این  یهاروشو  هاسالحاما عتاق بدون هیچ م(فعت ضتوری نظامی و با به کار بتدن 

بتای  اقدام دست زد، در حالی که در شتایا و قیود اصل ضتورت نظامی بیان شد که باید آن اقدام

، باید مجاز شودیمیک هدف نظامی مشتوع باشد و هم آن عمل و اقدام نظامی که به آن مبادرت 

شیمیایی به هیچ ع(وان قابل  یهابمببا  همآن هامارستانیباما اقدام عتاق به بمباران این ؛ باشد

ای که و سبقهو احتیاگات نظامی نبوده و همچ(ین با مطالعه اس(اد و شواهد  هاضتورتتوگیه با 

که در اک ت اقدامات اود هت هدفی را به  شودیمگ اشته، مشخآ  یگابهنظامیان عتاق از اود 

، غیت از مم(وعیت یا نیهمچ( .کتدندیمنظامی مستقیم، دنبال  یهاتیمزو  هاضتورتغیت از 

ری ایجاد های ااص گ(گی، ازگمله آنهایی که ماهیتاً درد و رن، غیتضتومحدودیت ابزار و شیوه

ی های کلی بت نوع و درگهالملل بشتدوستانه صتیحاً محدودیتک((د، رویکتد حقوق بینمی

 ک(د.که در حمالت علیه اهداف نظامی واقعاً مشتوع مجاز است، وضع نمی اشونت

و شتایا  در نتیجه، این مسئله باید مطابن اصول اساسی ضتورت نظامی و بشتدوستی تعیین شود

که حن افتاد  ک(دیم ی(یبشیپاز مقترات الهه  33ب(د  ر هت پتونده را در نظت بگیتد.واقعی حاکم د

در ک(ار سایت مفاد  32و ب(د  باشدینمآسیب رساندن به دشمن محدود  یهاراهمتخاصم بتای اتخاذ 

بتای گ(  وگود دارند که  یاموضوعهسمی که قوانین  یهاسالحو قوانین دیگت استفاده از سم و 

، شوندیم. در گایی که یک چ(ین مقترات م بتی اعمال باش(دیممطلن  یهاتیمم(وعتدارنده درب

 تمسک گستن به ضتورت نظامی را قانوناً مجاز دانست. توانینم وگهچیهبه 

 ایتان سوی از 036 نامهقطع رسمی پ یتش از پا حتی شیمیایی، یهاسالح از عتاق استفاده

 ااالع ملل سازمان دبیتکل به یادداشتی ای ایتان اسالمی گمهوری ،2366 مه 3 در. یافت ادامه نیز

 استفاده شیمیایی سالح از ایتان گ(وب و غتب م(طقه در دهکده و ده چ(د متدم علیه عتاق که داد

 دالگون اریک دکتت همتاه به را دمی(گوئز دکتت آقای دبیتکل، ایتان، دراواست به ب(ا. است کتده

 .فتستاد ایتان به موضوع بترسی بتای

 کتد ادعا نیز عتاق مقابل، در. داد ااالع ام(یت شورای به یانامه ای را مزبور گزارش دبیتکل

 اواستار موضوع بترسی بتای ب(ابتاین، اند؛کتده استفاده شیمیایی یهاسالح از ایتانی نیتوهای که

 اود گزارش موضوع، بترسی از پا و شد اعزام عتاق به نظت مورد هیئت. شد بغداد به هیئتی اعزام

ارتش عتاق در نهایت در عملیاتی که ایتان در شهت فاو انجام داده بود و  .کتد تسلیم دبیتکل به را
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 در مقابله با نیتوهای ایتان ت(ها راه باقی مانده در ضتبه ها و شگتدهای رزمی اودناامید از کلیه راه

از آنجا که د و هواپیماهای گ(گ(ده اود دی به وسیلهرا بمباران شیمیایی  ایتانیزدن به رزم(دگان 

های دشمن و اودی بسیار نزدیک بود، در متحله نخست بمباران، دشمن فاصله درگیتی بین یگان

های شیمیایی قتار داد که م(جت به های گارد گمهوری اود را مورد اصابت بمببه اشتباه تیپ

 .درصد نیتوهای آنها شد 62لودگی آ

 ادعاهای و هاگزارش به شورا اما داد، ااالع شورا به را هیئت گزارش اشتیدیاد ای یزن دبیتکل

 به یادداشتی ای 2366 اوت 2 در ایتان اسالمی مجدداً گمهوری که بود نکتده رسیدگی دو اتف

 شهت مجاور) ع مان شیخ م(طقه در را شیمیایی یهاسالح دیگت بار هایعتاق که کتد اعالم دبیتکل

 عتاق استفاده بت مب(ی را ایتان ادعای اود یهایبترس از پا اعزامی، . هیئتاندبتده کار به  اش(ویه

 :نوشت چ(ین اود، گزارش مقدمه در و کتد تییید م(طقه در شیمیایی یهاسالح از

 نتیجه این به فتاوان تیسف با آوردیم، دست به اود میموریت حین در که شواهدی به توگه با»

 شهتوندان علیه شیمیایی یهاسالح ملل، سازمان مکتر یهادراواست تاالفب که، رسیدیم

 به است، دفاع گونه هت فاقد حمالتی چ(ین بتابت در که شهت یک مجاور م(طقه در ایتان غیتنظامی

 قبول تقابلیغ عواقب دیگت یکبار اندشده قتبانی نیز کودکان که واقعیت این. است شده گتفته کار

 به حمله مشخصاً غیتنظامیان علیه شیمیایی یهاسالح از استفاده. ک(دیم ثابت را حمالتی چ(ین

 «شود. ش(ااته متدود قویاً باید و است بشتی وگدان

 بترسی نیز و آن بترسی و دبیتکل از مزبور گزارش دریافت از پا ام(یت شورای نهایت، در

 این در. کتد صادر 2366 اوت 37 تاریخ در 732 شماره به یانامهقطع دیگت، متبواه موضوعات

 و ایتان میان م(اقشه در شیمیایی یهاسالح کاربتد استمتار از تیسف ابتاز از پا شورا ،نامهقطع

 راسخ عزم اعالم و آی(ده در شیمیایی یهاسالح از احتمالی استفاده اطت از نگتانی ابتاز و عتاق

 سالح مجدد کاربتد آی(ده، و حال در شیمیایی سالح از استفاده گونه هت به دادن پایان بت مب(ی اود

 را آن و دانست مغایت اود 723 نامهقطع و 2330 پتوتکل با را عتاق و ایتان بین م(اقشه در شیمیایی

 شیمیایی محصوالت ک((ده صادر یهادولت تمامی از دیگت بار شورا ،نامهقطع این در. کتد محکوم

 از بتوان(د تا ک((د نظارت گدی صورتبه اود صادراتی شیمیایی محصوالت بت که اواست
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 از بتای گمان به. آورندعمل به گلوگیتی شیمیایی یهاسالح ساات در محصوالت این کاربتد

 در شیمیایی سالح کاربتد از و شد واقع مسثت 732 نامهقطع در شورا هشدار این ،نظتانصاحب

 و گ(اهیب انسان هزاران گان بساچه شدیم تصویب نیز موقعبه اگت و کتد گلوگیتی بعدی م(اقشات

 .ماندیم باقی مصون هاسالح این گزند از مظلوم

 کتذ ربا 303 از بیش تحمیلی گ(  لسا هشت ای را اقعت شیمیایی تحمال ادتعد نیایتا م(ابع

 و شدیدتتین ضمعت در ،تحمیلی گ(  لسا هشت یا انیتکشور ا» که ریاو ؛اندکتده

 و شیمیایی یهاتعداد حمله. گتفت ارقت نگها یگ( ها یخرتا یی درشیمیا یاحملهه نیتتیاوالن

 نشد وحمجت حشیانهو تحمال ینا و دبو بیسابقه گ(  ینا در هشد گتفته رکا به ملاعو عت(و

 دتشها به بالفاصله نهاآ صددر ده که شد موگب را نیایتا نهموا(ا از نفت ارصدهز از بیش

 2«.سیدندر

 از ایتان اودداری و اویشت(داری شیمیایی، سالح از عتاق استفاده بتابت در نکته تتینمهم اما

 نقض را شیمیایی سالح از استفاده ایتان امت، بدو از. بود گ(  اول در شیمیایی سالح از استفاده

 و ساات توانایی که حالی در حتی ایتان 3.کتدمی تلقی گ(ایتکارانه اقدام یک و 2330 پتوتکل

 ژنو 2330 پتوتکل از عتاق تخطی قبال در توانستمی و داشت ااتیار در را میاییشی سالح تولید

 .نداد قتار استفاده مورد را شیمیایی سالح عمل در هتگز ولی بزند، م ل به مقابله به دست
 

 «ضروری و حیاتی»و  «نیروهای خطرناک»حاوی  ساتیتأسحمله به  2-2
های بشتدوستانه وضع شده مواردی هست(د گتانیبتای تصمیمات که میان احتیاگات نظامی و ن

حمله به اهداف نظامی، را متعادل  «ضتورت»که حمایت و مصونیت غیتنظامیان از آثار گ(  و 

 2393الحاقی به ک(وانسیون ژنو  2در پتوتکل شماره  2366ک((د. این موضوع دوباره در سال می

هست(د شامل این  غیتقانونیو در نتیجه  «نغیتدقی»  در میان حمالتی که 0) 02ماده  2مطتح شد.
 

 .36/3/2266روزنامه ااالعات، - 2

 فقا دیگت رژیم این عتاق، توسا شیمیای سالح کاربتد تشگست اثت بت که کتد اعالم اارگه وزارت امتیکای و اروپا معاون  3-

   .20/2/76 ا ااالعات روزنامة) شودمی محسوب گ(گی گ(ایتکار یک اک(ون بلکه نیست، متجاوز یک
خش اند اما هت دو دولت عمالً تمایل به اگتای برا تصویب نکتده 2366الحاقی  2نه بتیتانیا و نه ایاالت متحده، پتوتکل شماره  - 2

 صورت گتفت.  2363اعظمی از مقترات آن را، که مورد نزاع نبود، نشان دادند و این در واقع در گ(  فالکل(د 
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 :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

 .«بی(ی، این احتمال بیش از حد اواهد بودپیش

در این مقترات ضم(ی است نه صتیح، اما با این وگود آشکار است. دشواری  «ضتورت»اشاره به 

باشد.  «اتفاقی»در بتابت نتای، ظاهتاً غیتقانونی، آشکار است، حتی اگت  «م(افع نظامی مستقیم»بترسی 

 در گایی دیگت در این باره ادعا شده است که:

-محاسبه))یت غیتنظامی قتار دارند، تعادل باید میان گایی که اهداف نظامی در مجاورت گمع»

رود و احتماالً قتبانیان ی پیش(هادی انتظار میکه از حمله   ی اهداف نظامی مشخآ و مستقیم

غیتنظامی و اسارت به اهداف غیتنظامی صورت گیتد. مورد تتدید است که آیا این محاسبه 

تد؛ با این وگود باید بطور آشکاری با حسن تواند با رضایت کامل هتکا صورت گیهمواره می

 2«.نیت و با توگه به احتمال ااالعات محدود موگود، بت عهده گتفته شود

اگت(اب گ(گی صورت گتفته و پیتو محدودیتی نسبت به الزامات غیتقابل یدیتیکبار دیگت 

نظامی را از که ممکن باشد، گمعیت غیت ی اساسی، تا گاییضم(ی و بتاساس اهداف بشتدوستانه

های کاربتدی این بحتان اساسی که ممکن است توسعه ک(د. تعدادی از م الآثار گ(  دور می

نیتوهای »که حاوی  یساتیتیسکه عامل حمالت به  شوندیمیاب(د، مشخصاً در دو مورد فتض 

رسی است و در این پتوتکل نیز مورد بت «غیتدقین»هست(د را افزایش داده، که آثارشان  «اطتناک

 3گیتند.قتار می

 تمامی، تمیژی انتا لمللیابین ناآژا عمومی نااک(فت 926 یقطع(امه نخست ب(د سساابت

 صتیحاً باید، ندرومی ربهکا صلحگویانه مقاصد ایبتکه ای هستهت تیسیسا علیه مسلحانه تتهاگما

 معالا عمم(و اًصتیح را تمیی اهاهگاونیت به نیز حمله نوژ 2366 لتکوپت. شوندع مم(و ستیعاًو 

 :میک(د رمقت 2366 نخست تکلوپت 07ده ما 2 ب(د ،غیتنظامی تتیسیسا به حمله رهبادرست. ا دهکت

 ینا که تیرصو در حتی ق،بت تولید تمیا هگاونیت و... سد: مان(د ک،اطتنا تتیسیسا به حمله»

 

3-  H.McCourbey,International Humanitarian Law ,Dartmouth,3009,p.330. 

  .2366پتوتکل  07مشاهده ک(ید ماده  - 3
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 «.ستا عمم(و، باش(د نیز نظامی فهد اف،هدا گونه

 تتیسیسا از رم(ظو، نوژ یهااردادقت به لحاقیا تکل نخستوپت 07 دهما 9 ب(د سساابتهمچ(ین، 

ها ونیت ینا .، می باشدندک ااطتنای هاونیت ی هندداربتدر که ستا تیسیساتی گونه هت ای،غیتهسته

 وها،نیت ینا. ایهسته یهارتوانتژ و قبت یهارتوانتژ یهاهیستگاا ،ب(دهاآب ،سدها :از ندرت اعبا

 ینا ،گیتند ارقت ت(بیهی یحمله فهد نباید ،میشوند بحسونظامی م فهد که گایی حتی

 .ستاگ(   نماز در غیتنظامی گمعیت از حمایت فهد با مم(وعیت

ای هیتوشیما و ناگازاکی در پایان گ(  گهانی دوم در ااور دور مالحظات بمباران هسته

که در واقع اظهارات ، 2ی شیموداک(د. دادگاه ژاپ(ی در پتوندهمشابه امّا شدیدتتی را مطتح می

به اماک(ی بود که از  «غیتدقین و گاهاً کورکورانه»ی بود، مقتر داشت که این بمباران حمله 3قاضی

-ای است که پاسخ سادهبودند و در نتیجه غیتقانونی بود. با این وگود، این مسئله« دفاعبی»نظت ف(ی 

دثی که تاحدودی مسائل مشابهی مطتح توان داد و شاید از بح  ما اار  باشد. حواای به آن نمی

شد متبوب به ای عتاق، که تصور میی استائیل به نیتوگاه هستهتوان در حملهک((د را میمی

ای ایتان توسا عتاق در اول گ(  ای نظامی بود، و بمباران ایستگاه انتژی هستهی هستهتوسعه

 راتمقت و نیناقو ینا سقد شغالگتا یمرژ همان(د نیز اقعت یمرژ یافت. 2362-2366الی، فارس 

 ینا و حمله بوشهت تمیا هگاونیت به ربا چ(دین ،ساله هشت گ(  نگتیا و در گتفت هیددنا را

 تشد بوشهت تمیا رکتورا تتیسیسا به حمله، 2272 لسا اتاوا در. دکت نقض را راتمقت و نیناقو

 و داد ارحمله قت فهد را هگاونیت ینا ربا روز، دو بیست تمد فظت اقعت یمرژ که ریاو ،یافت

 .آورد ربا به را نیاوافت مالی و گانی رتاسا آن، یسو به ستوگزا یموشکها بپتتا با

 ینا از قسمتهایی ،گتفت رتصو 2272 ینوردفت 39 یخرتا در که اق،عت یحمله نخستین در

 ارتش عتاق یپیماهااهو. شدند وحمجت نفت چ(د و سیدر دتبه شها نفت یک ،فتر بین از هگاونیت

 بوشهت تمیا هگاونیت به مسو و دوم ربا ایبت 2279 نیوردفت 29 و 2272 سف(دا 22 یهاروز در

 .نددکت وحمجت را نفت دو و حمله

و  دکتمی تک یبحمالت را  نیا د،او غیتقانونی اماتقدا همواره، بعد از اقعت یمرژ

 

3- Shimoda case. 

1- obiter dicta. 
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 :ارشات االف واقع ارائه می دادگز

 رکتورا تتیسیسا به را قیاعت یپیماهااهو 2272 بهمن 32 یحمله تب مب(ی انیتا هایعااد اقعت»

 غیت تتیسیسا گونه هت به حمله معد به نهمچ(ا اقعت تک یب میک(د... انیتا در بوشهت تمیا

 .«ستا ب(دیپا انیتا الدا در نظامی

در  2ای غیتنظامی در چتنوبیلماهیت آثار احتمالی ممکن است با قیاس با آثار حوادث هسته

توانست عوارض بسیار اوکتاین که تا وِلز نیز گستتش یافت، بترسی شود. این حمله عتاق می

شدیدی نه ت(ها بت ایتان بلکه بت کشورهای همسایه ازگمله اود عتاق نیز داشته باشد. اوب است 

-به ک(وانسیون 2366الحاقی سال  2  )ب  پتوتکل شماره 3) 07در این زمی(ه اضافه ک(یم که ماده 

دارد که ، همزمان با مقترات راگع به سدها و ب(دها که در باال ذکت شد، مقتر می2393ای ژنو ه

مم(وعیت حمله گهت رهایی نیتوهای اطتناک تاسیسات و متاکز مهم به م(ظور صدمه به 

 ای ت(ها:شود اگت ایستگاه انتژی هستهغیتنظامیان، متوقف و رفع می

و مستقیم از عملیات نظامی فتاهم ک(د و اگت چ(ین  نیتوی بتق را در حمایت م(ظم، مهم»

 .«ها باشدحمالتی ت(ها راه دفاع بتای پایان دادن به این حمایت

شوند که شاید در عمل قابلیت ی ضتورت نظامی متبوب میالبته چ(ین مسائلی مستقیماً به مسئله

الحاقی مقتر نشده  2ماره   )ب  پتوتکل ش3) 07نادیده گتفتن نداشته باشد اما صتیحاً در ماده 

ای ی هستهای، که در واقع م(تهی به یک حملهاست. در هت صورت، حمله به یک نیتوگاه هسته

-بسیار شدید و مهم می «هایضتورت»بدون ک(تتل، شده است، باید اقدامی به نظت بتسد که ت(ها با 

-به ک(وانسیون 2366ی سال الحاق 2تواند توگیه شود. در مورد مقترات متبوب به پتوتکل شماره 

ای، گایی که نیتوگاه ، ظاهتاً تصور باید این باشد که در اک ت شتایا چ(ین حمله2393های ژنو 

 3تواند توگیه شده یا قانونی باشد.ش(ااته شده، نمی

 و تهدید گونه هت ،تمیا ژینتا لمللیابین ناآژا عمومی نااک(فت 999 یشماره قطع(امه

 نیناقو ،متحد ملل رم(شو از تخلف را نهصلحگویا ایهستهت تیسیسا علیه مسلحانه یحمله

 .میک(د ادقلمد تمیا ژینتا لمللیابین ناآژا ینامهسساا و لمللیابین

 

3- Chernobyl 

   .07، ماده 2393های ژنو به ک(وانسیون 2366الحاقی سال  2مشاهده ک(ید پتوتکل شماره  - 3
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همانطوریکه مشخآ شد، ارتش عتاق مطئ(اً بدون در نظت گتفتن ضتورت ها و الزامات گ(گی 

ای ی سوات هستهتکمیل نشده بود و میلهای ایتان به این نیتوگاه حمله کتد، چتاکه نیتوگاه هسته

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 

کتدند. حمله به این نوع از تاسیسات به دلیل ماهیت حمایتی از عملیات های نظامی ایتان ایفا نمی 

کار اود و ای(که از اود نیتوهای اطتناکی تولید می ک((د، که بسیار گستتده و غیتقابل ک(تتل 

 تکلوپت یپلماتیکد نااک(فت در غ(ا لتدو ی هنمای(دمی باش(د، مم(وع می باشد و به همین دلیل 

اما در  2.دانست دهگستت رسطح بسیا در نسلکشی (یمع بهرا  تیسیساتی چ(ین به حمله، نخست

زمانهای ااصی مان(د ضتورت های نظامی بسیار مهم و مستقیم آنهم با لحا  شتایطی ااص مان(د 

 توان به آن حمله کتد.می "اسیسات از عملیات های نظامیحمایت مهم و مستقیم آن ت"

در گ(  گهانی دوم به  3«بوستتزدم»ی در این مورد، م ال معتوفی وگود دارد مان(د حمله

-کتدند، و در نتیجهتامین می 2سدهایی که بتق آبی )هیدروالکتتیسیته  را بتای ص(ایع گ(گی روهت

ی آن سیل، به تاسیسات ص(عتی اسارت وارد کتدند اما به قیمت متگ تعداد زیادی از غیتنظامیان 

-شدیدی داشت، که اسارات قابل  و «غیتدقین»تمام شد. این حمله بطور واضح و آشکاری آثار 

توگهی را به ص(عت مهمات آلمان نازی وارد کتد که این موضوع مورد تایید وزیت گ( ، آلبتت 

در رابطه با حمالت مشخآ به سادها یا سدچه ها، به ع(وان تاسیساتی که حساس  0نیز بود. 9اسپیت،

دارد مقتر می 2366سال الحاقی  2  )الف  پتوتکل شماره 3) 03و اطتناک هست(د، ماده 

مم(وعیت کلی حمالت احتمالی به چ(ین متاکز و تاسیساتی گهت مصدومیت غیتنظامیان، که 

 

1-  Edward Kwakwa, The International Law of Armed Conflict:Personal and Material Fields 

of Application, 

 martinus nighf-publisherd, 3001, p 323. 
3 - (Dambusters ) های گه(دهبا استفاده از بمب 2392انگلیسی بودند که ای یک عملیات در ماه مه البانان (bouncing 

bomb)  که بارنز والیس(Barnes Wallis)  دانشم(د انگلیسی، ااتتاع کتده بود ،به سدهای آلمان حمله کتدند. نام این

   معتوف شد. (Dambusters) بود که بعداً به نام Chastise عملیات،

-2  (Ruhr )نام روستایی در آلمان 
2-  Albert Speer 

5-  A.Speer,Inside the Third Reich,first published Mc Millan. NY, 3099,p 131. 



 های منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایرانوسای( و روشاص( ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری 

61 

اگت بتای »اک(ون در ب(د اول این ماده ت(ظیم شده، ت(ها در صورتی متوقف اواهد شد که: 

ند و اگت کاربتدهای غیتمعمولش و در حمایت م(ظم، مهم و مستقیم از عملیات نظامی استفاده شو

 .«ها باش(دچ(ین حمالتی ت(ها راه دفاع بتای پایان دادن به این حمایت

های بسیار شدیدی این ب(د باز هم تلویحاً به ضتورت نظامی اشاره دارد اما آن را در محدودیت

کاربتد »شود که در کاربتدی غیت از دهد، مشخصاً به صورت است (ا، شامل تاسیساتی میقتار می

ی معمول اود، یع(ی تامین بتق شوند. البته سدهای روهت مورد استفادهد استفاده میاو «معمول

ی های نظامی متبواه، قتار گتفته بودند. در شتایا گدید اقدامی مشابه حملهنهبتای کاراا

 ، در بهتتین حالت، باید به ع(وان مشتوعیتی مشکوک و شبهه ناک در نظت گتفته شود.«دمبوستتز»

ور شد، این چ(ین شتایطی را نداشت(د و ام از تاسیساتی که ارتش عتاق به آنها حملهاما هیچکد

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 

همچ(ین، بتاساس پتوتکل الحاقی اول از پتوتکل ن، مم(وع و غیتقانونی بوده است. تاسیسات ایتا

که دربتدارنده فصلی درباره حفاظت از اشیاء غیتنظامی می باشد  09از ماده  3در ب(د  2366

 حمالت بت علیه:

اشیایی را که بتای زنده ماندن گمعیت های غیتنظامی ضتوری و اگت(اب ناپ یت می باش(د،  "

ن(د مواد غ ایی، م(اان کشاورزی بتای تولید مواد غ ایی، محصوالت، دام ها و تیسیسات ما

آب آشامیدنی و عتضه آن و پتوژه های آبیاری، بتای زندگی بخشی از گمعیت غیت نظامی و 

بتای گتس(گی دادن به افتاد غیت  چه یا حزب مخالف، با هت انگیزه ای که باشد، از بین ببتند،

 "می داند. ممدنوعادار کتدن آنها به گاتیختن و یا ب(ا به هت انگیزه دیگت را نظامی و یا و

بتابت  ها بتای یکی از اتفین گ(  در دفاع از ستزمین اود دربا این وگود، لغو این مم(وعیت

هجوم دشم(ان، زمانی که این لغو در این ستزمین که تحت ک(تتلش است، با ضتورت نظامی 

 یپیماهااهو حمله اق،عت غیتقانونی تمااقدا یگتد از مکانپ یت است.ضتوری دراواست شود، ا

 فهد را شهت ینا قبتو  آب تتیسیسا که دبو میدیها نشهتستا به 2279 همهتما در یمرژ ینا گ(گی

 در ساعتها دممت ،م(طقه شدید یگتما به توگه با و شدند سبب را قبت و آب قطع و ندداد ارقت

 دیجاد و ابو 2366 نخست تکلوپت 09 یماده نقض اقعت امقدا ینا ،قعوا در. گتفت(دار قت مضیقه
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 .ستع امم(و غیتنظامی دممت علیه یروش گ(گ ع(وانبهقحطی 

 دادمت 36 یخرتا در پیماهایشاهو ،لمللیابین راتمقت رمکت ینقضها نگتیا در اقعت یمرژ

 ارقت فهد را اتتدپل مکدبا قبت کلد از،هوا مینرا قبت هگاونیتران، گچسا نفتی تتیسیسا 2277

 به دییاز یهارتاسا و نددکتوحمجت و شهید را نهموا(ا از ادیتعد ،تتتیب بدین و ندداد

 .ندآورد وارد غیتنظامی تتیسیسا

 ربا ینا و دکت حمله غیتنظامی افهدا به، یگتد ربا اقعت تشار یزن 2277داد مت 22 خیرتا در

 در را رسپا کاغ  یاانهرکا و رونکا ص(عت و شتکتکشتاراک،  زیساملومی(یوآ ص(ایع

 از بخشی و شدند امیزیا  کشته نغیتنظامیا از ه ایعد، نیز حملهها ینا در. داد ارقت فهد هفتتپه

 .یددگت تختیب نیز کزامت ینا

 غیتنظامی الموا رهبادر نوژ 2393 یهاننسیواک(و به م(ضم 2366 نخست تکلوپت 03 ده یما

 ینا 2 ب(د همچ(ین. باش(د نماا در گ(  یسیبهاآ ازباید  ظامیغیتن الموا: میک(د رمقت چ(ین

 .دگیت ارقت تالفیگویانه امقدا یا حمله فهد نباید نغیتنظامیا الموا ده،ما

 ،قعوا در. شتدا مهادا اوم،مد راو به غیتنظامی افهدا و غیتنظامی کزامت به شمند یحملهها

 یپیماهااهو. ک(د دنابو را انیتا دیتصاقا و ص(عتی تتیسیسام تما که دبو شتال در اقعت یمرژ

 مماا رب(د در پنژا و انیترازی ا شیمیایی مجتمع به ،2277 رشهتیو 6 و دادمت 22 در اقعت تشار

 پست و تبتیز قبت هگاونیت ،تبتیز در قبت لنتقاا پست حدوا یک دورود، نسیما یاانهرکا ،امی(ی

 امیز یا ه وکشت را کزامت ینا نک(ارکا از یادتعد تحمال ینا در. نددکت حمله انهمد قبتل نتقاا

 به اقعت ییاهو یحمله ،همچ(ین. نددبت بین از نیز را افهداین ا از سیعیو یبخشها و نددکت

 لعماایگت د از ندونها آرن قبت هگاونیت و اراک هپکو یاانهرکا ک،نجیتا قبت لنتقاا پست

 منجاا حالی در آن نظیت حمله صدها و تمااقدا ینا 2.ستا 2277 نتابستا در اقعت تشار یحشیانهو

 به، قیند ربه او باید حملهها که میک(د رمقت، 2366 نخست تکلوپت 03 ده یما 3 ب(د که شد

 حسب بت که ندودمحد لیاموا به نظامی افهدا که ستا گفت(ی. شوند ودمحد نظامی افهدا

 و باش(د شتهدا نظامی امقدا در یمسثت سهم ،نهاآ ده یستفاا و فیا مصت ارستقتا محل ،ابیعت

 

)اسکورت نفتکش ها ، تهتان: متکز مطالعات و تحقیقات گ(  سپاه  02حمود یزدان فام، روزشمار گ(  ایتان و عتاق، کتاب 2- 

 . 662و  669تا  663،ص 2266،زمستان 
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 شتهدا بت در مشخصیی و مزیت نظامی بتتت نهاآ زیا( یسا یا فتصت یا گزئی یا کامل تختیب

 صدها که نددبو قبت تتیسیسا غلب، اگتفت(د ارقت حمله فهد که تیسیساتی، یناب(ابت. باشد

 نظامی ضرورت و مزیت شمند ایبت نهاآ تختیبو  شت(ددا فاصله گ(  یگبههها با کیلومتت

 شت.اند بتدر مشخصی

 آلوده کردن وتخریب محیط زیست 2-3
حفظ محیا زیست و توگه به مسائل زیست محیطی به اصوص در دوران گ(  یکی از 

 یبتداربهتهموضوع های مهم گهانی و دغدغه بتانگیز بشت معاصت و مدافعان حقوق بشت است؛ زیتا 

آی(ده رابطه بسیار  یهانسلدالت، توسعه و رشد از ابیعت، حفظ کتامت انسانی و تحقن ام(یت و ع

دارد، و هت گونه آسیب و تختیب ابیعت بت  یطیمحستیزو مسائل  ستیزایمحنزدیک با حفظ 

 است. اثتگ ارزندگی سالم انسانی 

از هت عامل دیگت  ستیزایمحبت ابیعت و  هاگ( امتوزه همه اذعان دارند که آثار سوء 

حا ضتبه زدن و پیتوزی یک اتف م(ازعه بت اتف دیگت  هاگ(  است؛ زیتا در تتاطتناک

با استفاده از  ییگوانتقامو تمایل شدید به  بدون در نظت گتفتن یک ضتورت واقعی و مطلن نظامی

و با دادن تلفات و ضایعات، این حا روز به روز  دیآیمبه وگود  ،یتدربهویتانگت،  یهاسالح

همچ(ین که دو اتف م(ازعه هت گونه پایب(دی به اصول انسانی و تا گایی  ابدییمشدت بیشتتی 

در حمالت  یب(دوباریبدارای گ(به بازدارندگی از  ینوعبه]که اود  اصل ضتورت نظامی

 ستیزایمحموگب زیان عظیم بت و  ک((دیمرا فتاموش  ، بدون مزیت و غیت دقین است[یتقانونیغ

 .شوندیم

 از حفاظت ردمو در نیاد یلتهادو بین اتمعاهد ولمللی ابین نیناقو تمامی تصویب و ینوتد

 مختلف یهاننسیواک(و در گتا نمونه ایبت. ستا بشت یبقاو  سالمت ایبت همه ،یستز محیا

 د،نشو گتفته رکا به شیمیاییح سال که ستا هشد رمقت ، نوژ 2330 ننسیواک(و همان(د) لمللیابین

 د،شو حمایت یا حفظ ننسیواک(و در عضو یلتهادو گتماعیا قحقو ت(ها که نیست لیلد انبد

و محیا  ورمجا یملتها بت گ(گی هت از پا حسال ینا که ستا سوئی اتتیثیت از یبلکه پیشگیت

 .اردمیگ زیست 
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از حفاظت بهتتی نسبت به  ستیزایمح، حقوق مخاصمات مسلحانهبه موگب قوانین س(تی 

و  2633از مقترات  32ن موضوع در ب(د )   نبود، که ای م(دبهتهدشمن  یهاییداراحفاظت از 

 که: ک(دیمبیشتت تصتیح  الهه 2393از ک(وانسیون  02شده است. ماده  ی(یبشیپالهه  2326

حقیقی و شخصی توسا قوای اشغالگت به شکل فتدی یا گمعی  یهاییدارا هتگونهتختیب 

اگتماعی و تعاونی  یهاسازمانبه اشخاص اصوصی و یا دولت و یا دیگت مقامات دولتی و یا 

در  ضرورتی مطلق ییهابیتختمگت آنکه یک چ(ین  باش(دیم علن داشته باش(د، مم(وعت

این  توانیمو یا تختیب آن  ستیزایمحعملیات نظامی باش(د. در نتیجه حمالت بت علیه 

از همین ک(وانسیون شامل  296حمالت را بت اساس ضتورت نظامی مطلن توگیه کتد. ب(د 

 شوندینماست که بت ابن ضتورت نظامی توگیه  ییهاییداراب غیت قابل توگیه و مصادره تختی

و  باش(دیمغیتقانونی و اار  از ک(تتل انجام شده و نقض شدید این ک(وانسیون  صورتبهو 

 .باش(دیمب(ابتاین مستوگب مسئولیت کیفتی فتدی 

ب(د  موگببهاما ؛ جانده نشده استهیچ ب(دی درباره ضتورت نظامی گ( ال کتفوقدر مقترات 

از پتوتکل اول مم(وعیت حمله بت علیه اشیایی که بتای بقای گمعیت غیتنظامی  09 2)

اش اگت این اشیاء توسا اتف مخالف و صتفاً بتای اعضای نیتوهای مسلح باش(دیم تیناپ اگت(اب

از ک(ش های نظامی استفاده  مورد استفاده قتار گیتند و یا به م(ظور حمایت و پشتیبانی مستقیم

کاهش  09 0شوند، به عبارت دیگت اگت آنها تبدیل به اشیایی نظامی شوند، اعمال نمی شوند. ب(د )

توسا یک اتف متخاصم در  اشکاندن زمینهایی را در مم(وعیت های راگع به تاکتیک های 

غال ایجاب نماید، داال قلمتو اودشان، چ(انچه یک ضتورت نظامی اگبارآور در دفاع علیه اش

 .مجاز می دارد

 ه،هویز د،سوس(گت ان،مهت ،اتمشهت یشهتها د،او یستاست تهاگم نگتیا در اقعت یمرژ

 سساابت. دکت نیکسا کاا با را نهاآ یتابعه یستاهاو رو قصتشیتین ن،موسیا ر،سوما ن،بستا

. ستا زمال لسا صدرچها تا صد کاا مکعب سانتیمتت هت دمجد تشکیل ایبت ،علمی تمحاسبا

 و ما دممت ایبت انیتا زیمت م(اان و ستاهارو ،شهتها نیایتو و تختیبء سو اتیتتیث ،تتتیب بدین

که عتاق در شهتهای اشغال  یطیمحستیزد، البته یکستی از تغییتات میشو رشکاآ نی(دگاآ

ان(د: از بین م شودیمو الزامات نظامی در آن دیده  هاضتورتاز  ییهاگ(بهایتان ایجاد کتد،  یشده
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نظامی و امور دفاعی شهت اتمشهت در  یهااتیعملدر بتای م(اان بتای  هاسااتمانو  هااانهبتدن 

 زمان اشغال و یا از بین بتدن پوشش گیاهی حاشیه متز آبی عتاق و ایتان مان(د م(طقه اروند،

تکات نظامی گلوگیتی از تح م(ظوربه هادراتسوزاندن هزاران درات نخل و بتیدن ست این 

در بتای موارد هت چ(د این اقدامات بتای مقاصد و  رسدیماما به نظت  ...ایتان در آن م(اان و

احتیاگات نظامی از سوی ارتش عتاق صورت گتفته اما به دلیل گستتده و فتاگیت بودن این نوع 

 در نظت گتفته شود. ناکشبههمشتوعیتی مشکوک و  ع(وانبهاقدامات، باید 

 به را یناپ یتانگبت یهارتاسا ،شیمیایی یبمبها یتیکارگبه با اقعت یمرژ هنکآ ضمن

 سی تا بیست تمد به شیمیاییی هاحسال ءسو اتتیثیت ،نیاد نسمش(اسا دعتقاا به. دکت وارد انیتا

 عنو ینا با ننساا گتا حتی د،کت هدااو مختل کلی به را ارانگاند تحیا و باقی کاا در لسا

 .دمیشو ارپدید نبد سطح در آن سمیت و ییولزاتا ن،همچو نهاآ اتتیثیت ،نباشد ستما ک دراا

 که م(ااقی یهاکاا دوم، و اول گهانی یگ( ها از موثن تتحقیقا و هاارشگز سساابت

 داو در را شیمیایی یبمبها رثاآ زه(و ،هالسا با گ شت ،نداگتفته ارقت شیمیایی رانبمبا فهد

 ینا. دمیشو دارنمو ننسادر ا ییگتد ءسو اتتیثیت و ییولزاات ،نهاآ با ستما رتصو در و نددار

 نیز نزاستاا ملاعو صورتبه حتی و اردمیگ  یگا بت نامطلوبی ثتا هاژن روی همچ(ین اردمو

 2.ستا هشدارش گز

ایجاد یک چ(ین اساراتی  م(ظوربهو ابزارهای گ(گی که  هاروشاستفاده از  00  ماده 2ب(د )

انتظار داشت که به این م(ظور  توانیمو یا  شوندیم ستیزایمحشدید[ به ]گستتده، درازمدت و 

سالمتی و بقای گامعه را تحت تیثیت قتار  چتاکه ،ک(دیمبه کار گتفته شده باش(د را مم(وع 

در زمان مخاصمات  ستیزایمحمقدمه قطع(امه نشست عمومی سازمان حفاظت از  3.دهدیم

 

تجااوز عاتاق و اثاتات تختیبای آن بات  "دبیتاانه ک(فتانا بین المللی تجاوز و دفاع،بازش(اسی گ(به های دفاع،گلد دوم،مقالاه  2-

 .973، ص.2276، نوشته هادی م(افی، تهتان : "محیا زیست

1  - Mollard Bannelier, La protection de l'environnement en temps de conflit armé ,1993, pp. 

311, 319–313: 

یک آنالیز دقین را به اثتات بازدارنده ضتورت نظامی بت روی گ(  علیه محیا زیست ااتصاص (  Mollard)  مالرد

در عین حال تیکید می ک(د که حفاظت از محیا زیست مشتوب به ضتورت نظامی به ع(وان یک  ،همچ(ینداده است 
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 ستیزایمحکه: در صورتیکه تختیب  داردیم، م(تشت شد بیان 2333نوامبت  30مسلحانه، که در 

صورت گتفته باشد و بتاساس ضتورت نظامی قابل توگیه نباشد، آشکارا بتاالف قوانین  لیدلیب

 .باشدیمک(ونی  یالمللنیب

 

 ینا ،نمونه ایبت. داد ارقت شیمیایی رانبمبا فهد را ما رکشو ،هاربا اقعت تشار ،گ(  دوران در

 هت واز،پت تیرسو 302 روزی بحتساا با) شیمیایی بمب لیتتار هز دنو روز، یک در ت(ها تشرا

 گلوله هت پتو گلوله ارهزده  نهروزا بپتتا یضافها به یلیتت صتاش بمب ندوفت رچها شامل وازپت

 به زیمت یشهتها و گ(  هایگبهه در نم(دگارز و دممت علیه را  شیمیایی ادمو لیتت سه یمحتو

 2.گتفت رکا

 وم،مصد و شهید را نم(دگارز از دییاز گمع ت(ها نه ر،متگبا شیمیایی یهاحسال از دهستفاا

 متما با اقعت یمرژ یهاامقدا ینا. ستا دهکت دهلوآ ده ایگستتر او به نیز را یستز محیا بلکه

بع زیست شامل م(ا)م ال هایی از اشیایی ااص  09  3با ای(که ب(د ) .دبو مغایت لمللیابین راتمقت

 ننسیواک(و 00 2و ) 20 2را ارایه می دهد که نباید مورد هجوم قتار گیتند، ب(دهای )  محیطی

ت(ها آن تهاگماتی را مم(وع می دان(د که موگب ایجاد انواع ااصی از  2366نخست  لحاقیا

شوند ولی درباره مع(ای آنها هیچ   اسارت گستتده، درازمدت و وایم بت محیا زیست)پیامدها 

 توضیح دقیقی ارائه نمی ده(د.

 که اچت ؛ندربانیاز یستز محیا ایبت که هست(د هاییحسال گمله از رینفجاا یتلهها یا مینها

 و ورزانکشا یدهستفاا ردمو که مینز از بخشهایی ایبت ،بعدها و عمل نک((د ستا ممکن

 مقابله انتو شدند گهمتو نکهآ از پا اقتش عتار یهاونیت. ک((د دیجاا حمتامز ،میباشد ارانمددا

 ان ویتک ااا از سیعیو م(اان اریمینگ  به ،ندارند را نیایتا نم(دگارز نماابی یحملهها با

 م(اان ازبتای زه(و، گ( ل ازچ(دینسا گ شت ازپا. نددکت امقدا زیم(اانمت ازبعضی

 ی درزم(اانمت ارانمددا ورزان وکشا، گاهی وند ه انشد زیساک پا کاملر او به هشداریمینگ 

                                                                                                                                        
 شتب سهل گیتانه نمی باشد.

2- Ibid.p 074 . 
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 .ه(ددمی ستاز د را داونگاده، نکت عمل تمهما مین یا با ردبتاو

، حمالت صورت گتفته به تاسیسات ص(عتی 2333به ع(وان م ال در ای گ(  بالکان در سال 

نجات شیمیایی و تاسیسات نفتی، موگب انتشار آالی(ده ها در هوا، زمین و آب شد. نظیت کاراا

تشکیل شد تا  3سازمان ملل ستیزایمح(ظور از گانب بتنامه که به این م 2گتوه ضتبت بالکان

ناتو را مورد بترسی قتار دهد که در چ(د  یهابمباراندر کوزوو را پا از  ستیزایمحوضعیت 

اما گتوه ضتبت ؛ گدی وگود داشت که تهدیدی بتای سالمت انسان بودند ییهایآلودگنقطه 

ی یک دوره زمانی اوالنی انباشته شده بودند و احتماالً بالکان دریافت که بتای از این اثتات در ا

 یاتهیکم 2پدید آمده بودند. ستیزایمحغفلت از  هاسالدر نتیجه گ(  پدید نیامده بلکه بت اثت 

یوگسالوی تشکیل شد پا از مشاهده  یالمللنیبکه از سوی دادستان دیوان سابن دادگستتی 

بترسی عملیات ناتو  م(ظوربهبت اثت عملیات بمباران هوایی  ستیزایمحبه بار آمده در  یهابیتخت

از پتوتکل اول را به زیت سسال بتده و ااات نشان  00و  20 2در آن م(طقه، ماهیت فعلی ب(دهای )

سخت بوده و حوزه و محتویات آنها  العادهفوقکه شتایا آنها بتای اعمال این ب(دها  سازدیم

را ناروشن و مبهم  ستیزایمحمیته مفهوم تختیب بیش از حد . همچ(ین این کباشدیمنادقین 

 ستیزایمحتشخیآ داده و اعالم داشت که تیثیتی که این عملیات بمباران حقیقتاً بت روی 

 9کتد. یتیگاندازهآن را  توانیم یسختبهنامعلوم بوده و  اندداشته

 رانبمبا 2272 بهمن 6 یخرات در را فارس،یال در انیتا نفتی یهازهحو قیاعت یپیماهااهو

 یهاآب به و ردهک نشت هاهچا ینا از نفت بشکه اراننه هزروزا تا شد سبب همین و نددکت

 یهاننسیواک(وو  راتمقت رشکاآ نقض که - ادبغد یمرژ امقدا ینا. دشو وارد فارس،یال

 

2- BTF 

3- UNEP 

3  - United Nations Environment Programme and United Nations Centre for Human 

Settlements , The Kosovo Conflict ,Consequences for the Environment ,9111, pp 

88–09. 

0  - Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the 

NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 97 June 

8777, p  
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 رهبادر کویت ننسیواک(و شتناگ  پا یتز همچ(ین و ستیزایمح حفاظت بت ناظت لمللیابین

 ،هفته چ(د از پا تا شد باع  - دبو فارس،یال یحوزه نفتی یهاهبهچا حمله از دداریاو

 و لیهاو تلطما ،تتتیب بدین. بپوشاند را فارس،یال یهاآب از قسمتهایی ،نفت رگبز یهاهسفت

 تغ یه رانگانو ینا از که ،فارس،یال افاتا نساک(ا و یبزآ رانبه گانو یناپ یتانگبت یثانویه

 :دمیشوره شاا نمونه چ(د به ،ی(جاا در 2.مدآ وارد ،نددمیکت

 در یاییدر نه(  پ(، از بیش ل،حا به تا: دکت معالا 2273 تیت 23 روز در یس .بی.بی یوراد

 ادتعد کل ینا. انددهیرس فارس،یال شتقی حلاسو به نشادگساا و هتلفشد فارس،یال یهاآب

 3.ستا وگود داشته فارس،یال در اً ظاهت که ستا یاییدر ینه( ها

 که دکت معالا می(هز ینا در داو ارشگز از قسمتی در حشیو داتموگو گهانی یمسسسه

 نپتندگا و یاییدر یهارما ،ماهیها ،پشتهاکال ،لفینها، دیاییدر یهاوگا از دییاز ادتعد گمت

 شتقی لساح لاو در ه،شد منجاا هادبالگتاز  دهستفاا که با تحقیقی ای و هساندر ثبت به را

 هیددگت ریستشما  فارس،یال در دموگو یاییدر وگا 09 از) دهمت یاییدر وگا 02 ،فارس،یال

 ضم(قت نیز نماهیا از بعضی نسل ،هاآب گیدلوآ و نفتی یهازهحو رانبمبا ثتا بت همچ(ین 2.ستا

 .ستا هشد

ول در ای مخاصمات مسلحانه که توسا پتوتکل الحاقی ا ستیزایمحچهارچوب حفاظت از 

به بوته آزمون گ اشته نشده است. تختیب سکوهای نفتی  تاک(ونتعیین شد ه(وز  2366در سال 

  شد فارس،یالکه موگب تخلیه هزاران شبکه نفت به ) 2332ایتان توسا نیتوهای عتاقی در سال 

بت پایه ضتورت نظامی قابل توگیه نبوده است و ب(ابتاین یک مورد از نقض فاحش مم(وعیت 

 .شودیمالهه محسوب  2326از مقترات  32ب(د )    موگببهدشمن  یهاییداراتختیب 
 

 یریگجهینت
گدیدی  یمتحلهدکتتین ضتورت نظامی بعد از ای(که اولین بار از سوی لیبت اعالم شد، وارد 

 

 .30،ص 2279نقض مقترات بین المللی توسا رژیم عتاق، ستاد تبلغات گ( ، - 2

 .22/7/2270روزنامه رسالت، - 3

 همان. - 2
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که تازه ایجاد شده بود، عمالً مورد محک  یاآموزهشد و  یالمللنیبو مخاصمات  هاگ( از 

گتفت. از نظت نگارنده، یکی از عمده مشکالت رشد نکتدن این اصل و به عبارتی نابالغ گدی قتار 

از این اصل  سوءاستفادهبسیار ناگوار از  یتجتبهبودن این آموزه به این دلیل است که بعد از یک 

گهانی اول و دوم، ابیعتاً نگاه حقوقدانان نسبت به این آموزه چتکین شد و  یهاگ( در گتیان 

اما باید ؛ نسبت به این اصل انعکاس یافت (انهیبدبیک نگاه  یالمللنیبآثار غالب حقوقدانان  در

به دلیل تکمیل نشدن این اصل در آن  ینوعبه گفت آنچه که در این گ ار تاریخی اتفاق افتاد،

ی و بتای آن چارچوب کتدندیمکه اگت این اصل را با قیود و شتایطی تبیین  زمان بود، در حالی

 .شدینمیا اتفاقات ایجاد  هانگاهاین نوع از  کتدندیمکامالً روشن و صتیح فتض 

و تفکتاتی که در  هانوشتهدر اک ت  کهمورد بعدی که باید در مورد آن سخن بگوییم آن است 

نسبت به این  انهیگتاآرماننگاهی متعصبانه و  ینوعبه شودیمحوزه حقوق بشتدوستانه اتح 

و آنچه که در عمل  هاگ( بشتدوستانه، گاهاً بدون توگه به شتایا عی(ی در  موضوعات حقوق

حقوقی گاری،  یهالیتحلو  هانوشتهعمالً در  ، دارند. حال با توگه به این رویکتد،افتدیماتفاق 

اما مطمئ(اً ؛ زمان دچار مهجوریت شده است متوربهو  شودینمگایی بتای ضتورت نظامی دیده 

تحلیل و نقد درست این اصل و  یگابهای معایب و نواقآ فتاوانی است و اگت این اصل دار

و ایجاد چارچوبی دقین و روشن بتای این اصل، با نگاهی  یب(دسازمانهمچ(ین تهیه مقدماتی بتای 

پاید که مجدداً شاهد بتای توگیهات و صتف متعصبانه به این اصل توگه ک(یم، دیتی نمی

اواهیم بود، چتاکه بیشتت مفاد  یالمللنیبداالی و  یهاگ( ین اصل در از ا ییهاسوءاستفاده

اگازه دادند که ضتورت نظامی مقتر توسا آنهایی که اود نیازم(د این توگیه هست(د، ارزیابی 

به عبارت دیگت ه(گامی که مقترات اگتا شوند هیچ بترسی عی(ی از این ارزیابی ضتورت ؛ شود

رأیی است که تحت شتایا ااصی در رفتار  «ضتورت»باید گفت  ،اورنیهم .گیتدصورت نمی

های مسلحانه وضع شده و چیزی نیست که بطور استقتایی و با توگه به اهداف دقین درگیتی

در سیاسی یا استتاتژیک عمده تعیین شده باشد. همچ(ین بتای متجاوز غیتممکن است که 

فقا یک رویه بتای سهولت « تورتض»ک(د.  «ضتورت»مسائل دقین و روشن، ادعای  اصوص

نظامی نیست، بلکه معیاری است که اثتش بستگی به تعادل میان تعدادی از عوامل رقیب دارد که 
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؛ ممکن است تقصیت ظاهتی را بطور کلی در مورد یک عمل ااص ح ف ک(د یا ح ف نک(د

میان را، اگت بتای بتتتی مان(د مقامات آلمانی که اقدامات ظالمانه، تتور، نابودی نظامیان و غیتنظا

همچ(ین از شواهد عتضه شده از سوی این متهمان کتدند. باشد، تشوین می «ضتوری»در نزاع 

که از  کتدندیمدید که آنها به ضتورت نظامی به مشابه چیزی نگاه  توانیمآلمانی به روش(ی 

 .باشدیمکه توگیهی کامل بتای رفتارهایشان  شودیمسوی آنها تعیین 

(د ضتورت نظامی دارای گ(به محدود ک((ده و بازدارنده است اما این اصل در بسیاری از هتچ

از قوانین  سوءاستفادهدقین نیست، مبهم و عامل  یب(دسازمانموارد به دلیل آنکه دارای یک 

. نگارنده معتقد است بتای به حداقل رساندن باشدیمبشتدوستانه بتای بسیاری از ناقضین 

راگع به نقض قوانین با استفاده از اصل ضتورت نظامی، باید به  یهاینگتانو  یاهسوءاستفاده

 تلطیف این اصل بپتدازیم.

، باشدیمدر موضوع گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان که یکی از موضوعات چالشی این مقاله 

این نتیجه با بترسی وقایع و اتفاقات این گ(  که غالباً از سوی ارتش عتاق صورت گتفته بود، به 

رسیدیم که ارتش بع  عتاق در بسیاری از موارد مان(د حمالت گستتده شیمیایی، حمله به 

و ... هیچ بایستگی نظامی مستقیمی را مورد نظت  ستیزایمحکتدن  آلوده غیت نظامی، ساتیتیس

اهداف  رابطه با اهداف، بیش از حد نیاز و بدون هیچ ربطی بهنداشته و در موارد بسیار زیادی، در 

آنها مورد حمله قتار داده بود. به عقیده نگارنده غالب حمالتی که بیان شد به  فتضی و نظامی،

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 

 مالی و گانی بسیاری از هموا(ان ما گتدید. اسارات

 نیناقو ینا و حمله بوشهت تمیا هگاونیت به ربا چ(دین ،ساله هشت گ(  نگتیا در اقعت یمرژ

 ،یافت تشد بوشهت تمیا رکتورا تتیسیسا به حمله، 2272 لسا اتاوا در. دکت نقض را راتمقت و

 با و داد ارحمله قت فهد را هگاویتن ینا ربا روز، دو بیست تمد فظت اقعت یمرژ که ریاو

این حمله  .آورد ربا به را نیاوافت مالی و گانی رتاسا آن، یسو به ستوگزا یموشکها بپتتا

توانست عوارض بسیار شدیدی نه ت(ها بت ایتان بلکه بت کشورهای همسایه ازگمله اود عتاق می
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اً بدون در نظت گتفتن عتاق نیز داشته باشد. همانطوریکه مشخآ شد، ارتش عتاق مطمئ(

ای ایتان تکمیل نشده و الزامات گ(گی به این نیتوگاه حمله کتد، چتاکه نیتوگاه هسته هاضتورت

ای آن آماده نبود و ب(ابتاین فاقد کارایی بتای پیشبتد و حمایت از ی سوات هستهبود و میله

که عتاق به آنها حمله  یساتییستو دیگت  ساتیتیسنظامی ایتان بود، هتچ(د این نوع از  یهااتیعمل

. حمله به این نوع کتدندینمنظامی ایتان ایفا  یهااتیعملور شد، اساساً نقش مستقیم و حمایتی از 

، که بسیار ک((دیمبه دلیل ماهیت کار اود و ای(که از اود نیتوهای اطتناکی تولید  ساتیتیساز 

 در غ(ا لتدو ی(دهینماو به همین دلیل  باشدیم، مم(وع باش(دیمگستتده و غیتقابل ک(تتل 

 رسطح بسیا در نسلکشی مع(ی بهرا  تیسیساتی چ(ین به حمله، نخست تکلوپت یپلماتیکد نااک(فت

 2.دانست دهگستت

 سال در پیماهایشاهو ،لمللیابین راتمقت رمکت ینقضها نگتیا در اقعت یمهمچ(ین رژ

 ص(ایع، اتتدپل مکدبا قبت کلد از،هوا مینرا قبت هگاونیتران، گچسا نفتی تتیسیسا 2277

 تتیسیسا به دییاز یهارتاسا ،تتتیب بدین و ندداد ارقت فهد را اراک و ... زیساملومی(یوآ

ور شد، این چ(ین که ارتش عتاق به آنها حمله یساتیتیساما هیچکدام از ؛ ندآورد وارد غیتنظامی

نظامی ایتان بودند. نتیجتاً  یهااتیعملشتایطی را نداشت(د و فاقد هتگونه مشارکتی مستقیم در 

را مد نظت نداشته و پایه و  یتیناپ اگت(ابکه ارتش عتاق هیچ ضتورت نظامی  شودیممشخآ 

 ایتان، مم(وع و غیتقانونی بوده است. ساتیتیساساس این حمالت به 

 و امینظ نیتوهای علیه شیمیایی یهاسالح کاربتد با عتاق دولت ساله، هشت گ(  گتیان در
 مزبور اس(اد در م(در  یهاتیمم(وع  حلبچه شهت در اود اتباع علیه حتی) ایتان غیتنظامی

 از مسکونی حتی و عملیاتی مختلف م(اان در اقعتارتش . کتد نقض را  2330 پتوتکل)
رژیم عتاق بدون هیچ م(فعت ضتوری نظامی و با به  .دنکت یغدرشیمیایی  ملاعو اعنوا یتیکارگبه

مم(وعه به این اقدام دست زد، در حالی که در شتایا و قیود اصل  یهاروشو  هاسالحدن کار بت
ضتورت نظامی بیان شد که باید آن اقدام بتای یک هدف نظامی مشتوع باشد و هم آن عمل و 

 هامارستانیباما اقدام عتاق به بمباران این ؛ ، باید مجاز باشدشودیماقدام نظامی که به آن مبادرت 

 

1- Edward Kwakwa, The International Law of Armed Conflict:Personal and Material Fields 

of Application, martinus nighf-publisherd, 1991, p 141. 
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و احتیاگات نظامی نبوده و  هاضتورتشیمیایی به هیچ ع(وان قابل توگیه با  یهابمبن هم با آ

گ اشته، مشخآ  یگابهای که نظامیان عتاق از اود همچ(ین با مطالعه اس(اد و شواهد و سبقه
نظامی مستقیم،  یهاتیمزو  هاضتورتکه در اک ت اقدامات اود هت هدفی را به غیت از  شودیم
های ااص گ(گی، ازگمله . همچ(ین، غیت از مم(وعیت یا محدودیت ابزار و شیوهکتدندیمبال دن

الملل بشتدوستانه ک((د، رویکتد حقوق بینآنهایی که ماهیتاً درد و رن، غیتضتوری ایجاد می
که در حمالت علیه اهداف نظامی واقعاً  ی اشونتهای کلی بت نوع و درگهصتیحاً محدودیت

 ک(د.از است، وضع نمیمشتوع مج
 کاا با را نهاآ یتابعه یستاهاو رو متزی یشهتها د،او یستاست تهاگم نگتیا در اقعت یمرژ

 سانتیمتت هت دمجد تشکیل ایبت ،علمی تمحاسبا سساابت است که یدر حالد و این کت نیکسا
تاق در که ع یطیمحستیزیکستی از تغییتات  البته .ستا زمال لسا صدرچها تا صد کاا مکعب

و الزامات نظامی در آن دیده  هاضتورتاز  ییهاگ(بهایتان ایجاد کتد،  یشدهاشغالشهتهای 
نظامی و امور  یهااتیعملدر بتای م(اان بتای  هاسااتمانو  هااانهمان(د: از بین بتدن  شودیم

تاق و ایتان دفاعی شهت اتمشهت در زمان اشغال و یا از بین بتدن پوشش گیاهی حاشیه متز آبی ع
گلوگیتی از  م(ظوربه هادراتهزاران درات نخل و بتیدن ست این  سوزاندن مان(د م(طقه اروند،

در بتای موارد هت چ(د این اقدامات  رسدیماما به نظت  ...تحتکات نظامی ایتان در آن م(اان و
تده و فتاگیت گستبتای مقاصد و احتیاگات نظامی از سوی ارتش عتاق صورت گتفته اما به دلیل 

 در نظت گتفته شود. ناکشبههمشتوعیتی مشکوک و  ع(وانبهاین نوع اقدامات، باید  بودن

 یطیمحستیز یهارتاسا ،شیمیایی یبمبها یتیکارگبه با اقعت یمرژ نکهآ ضمن

 به شیمیاییی هاحسال ءسو اتتیثیت ،نیاد نسمش(اسا دعتقاا به. دکت وارد انیتا به ی راناپ یتانگبت

 گتا حتی د،کت هدااو مختل کلی به را ارانگاند تحیا و باقی کاا در لسا سی تا بیست تمد

 نبد سطح در آن سمیت و ییولزاتا ن،همچو نهاآ اتتیثیت ،نباشد ستما ک دراا عنو ینا با ننساا

)که موگب  2332تختیب سکوهای نفتی ایتان توسا نیتوهای عتاقی در سال . دمیشو ارپدید

که نفت به الی، فارس شد  بت پایه ضتورت نظامی قابل توگیه نبوده و ب(ابتاین می تخلیه هزاران شب

تواند مان(د سایت موارد ذکت شده، حتی یک مورد از نقض فاحش مم(وعیت تختیب دارایی های 

 الهه هم محسوب می شود. 2326از مقترات  32دشمن به موگب ب(د )   

دگی به گتایم ارتش بع ی تشکیل نشده، اما با توگه هتچ(د ه(وز تا به امتوز دادگاهی بتای رسی
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به بسیاری از دادگاههایی که بعد از گ(  گهانی دوم تشکیل پیدا کتد و با توگه به اظهارات ژنتال 

نظامی متمسک  ضتورتبه شتمانهیبهای نظامی که بتای رهایی از مجازات و توگیه عمل اود، 

پژوهش را این دانست که اگت روزی با ادعای  این یهارسالتیکی از  توانیم، شدندیم

شدیم، این پژوهش  روروبهفتماندهان و ستداران عتاق مب(ی قتار گتفتن در حالت ضتورت نظامی 

 در گهت ابطال و رَد این ادعاها بتدارد. مسثتبتواند گامی 
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 .تهتان دانش، شهت و نادر ساعد،

ایاتان در گ(ا   یهانیساتزمو اشاغال  یالمللانیبحقوق بشت دوستانه  ؛ 2262قاسم ) زمانی، -7

 ، شهت دانش.تحمیلی

اس(اد دفااع  متکز ،حقوق بشتدوستانه در گ(  ایتان و عتاق  ؛2260اهلل )نعمت ،یپورمحمد -6

 مقدس.

، دبیتااناه "ساتیزایمحتجاوز عتاق و اثتات تختیبی آن بات  "مقاله  ؛ 2276) یهاد، م(افی -6

 دفاع، گلد دوم. یهاگ(بهبازش(اسی  تجاوز و دفاع، یالمللنیبک(فتانا 

هاا ، )اسکورت نفتکش 02، کتاب روزشمار گ(  ایتان و عتاق ؛ 2266محمود )یزدان فام،  -3

 اه.تهتان: متکز مطالعات و تحقیقات گ(  سپ

 گمهاوری علیاه عاتاق تحمیلای گ(ا  و ام(یات شاورای  ؛2262هدایتی امی(ی، عبااس ) -22

 .المللنیب و سیاسی مطالعات دفتت: ، تهتانایتان اسالمی
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 ،«دیهبترا-نظامی یتحلیلها و هاارشگز» هنگا ماه(امه ؛گ(  تتحقیقا و تمطالعا متکز -22

 .2267 روشهتی ،7 رهشما اول، لسا

 ، تهتان، 2273آرامش و چالش )کارنامه و اااتات سال   ؛2267اکبت ) ،هاشمی رفس(جانی -23

 .232ص  دفتت نشت معارف انقالب،

 ،لمللابین باروا قحقو هیدگاد از صلح و گ(   ،2262) عالیهارفعاای،  د ومحمومسااائلی،  -22

 .237 ، صگهراا رموا وزارت راتنتشاا: انتهت

 د.ستا در هیفقیول نمای(دگی فتتد ؛نگاآزاد دستا دس(اا شیوآر -29

 و انیتا گ(  رهبادر ملل نمازسا دس(اا یتتگمهژوئان ؛  2369 -2272اتمی، محمدعلی ) -20

 .گ(  تتحقیقا و تمطالعا متکز ،اقعت

 در آن سنعکاا و لحظه به لحظه یهاارشگز ؛سالمیا ریگمهو اریابتگز نمازسا -27

 نمازسا راتنتشاا: انتهت دوم، گلد ،نگها یهانتلویزیوو  یوراد و تمطبوعا ،هااریابتگز

 سالمی.ا ریگمهو اریابتگز

 فته(گی. اثمیت نمازسا: تحمیلی گ(  و فته(گی اثمیت  ،2266) حمدا سیدموسوی،  -26

بازساازی م(ااان  یالمللانیبگ(  و بازسازی، به نقل از ک(فتانا   ؛2276) یمهدچمتان،  -26

چااپ و  ، مسسساه2279اساف(د مااه  30تاا  20، دانشگاه تهتان، دانشکده ه(تهای زیباا، گ(  زده

  انتشارات دانشگاه تهتان.

 قحقو یتیهاانش ،یخیراات یااب(اه و یه(ت ءیااشا از لمللیابین اظتاحف  ؛2302دو )، یشتو -23

 تطبیقی.و  لمللیابین

، حاوزه ه(اتی ساازمان تبلیغاات اتمشاهت در اسا(اد ارتاش عاتاق  ؛2206اصاغت )، کاظمی -32

  اسالمی.

 ،ه(ج(ی علی سید یتتگمه ،2 لدگ ،مسلحانه تمخاصما قحقو  ؛2273) رلشاروساااااااو،  -32

 .المللینب حقوقی تادما فتتد: انتهت
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 کل بیتد میاعزا وهگت ارشگز ان،یتا سالمیا ریگمهو احماااااتهالل گمعیت دس(اا شیوآر -33

 .2273 دادات 0 تا یبهشتارد 22ه،شد تختیب م(اان از ملل نمازسا

 .اقعت یمرژ توسا لمللیابین راتمقت نقض  ؛2279گ( ) تتبلیغا دستا -32

 .2260 نمستاز و نتابستا ،26 رهشما ،تتحقیقا مجله ،بهشتی شهید هنشگادا قحقو هنشکددا -39

 راتنتشاا: انتهت ،گ(  قحقو تمقاال مجموعه  ؛2260) نحسی، کوهیازات شتیفی -30

 .اول پچا ،حسین مماا هنشگادا

: انتهت اول، گلد ،قیاعت ایستا یتروا به تحمیلی گ(  ارستا  ؛2273متتضی)، سته(گی -37

 رم.چها پچا وش،ست راتتشانا

بترسای حقاوقی ا سیاسای تجااوز رژیام عاتاق باه   ؛2267) لیاسماع، م(صوری الریجانی -36

  ، انتشارات تابان.گمهوری اسالمی ایتان

تجاوز عتاق باه ایاتان و موضاعگیتی ساازمان ملال   ؛2277) نستین مصفا و دیگتانمصفا،  -36

  .یالمللنیب، زیت نظت گمشید ممتاز، متکز مطالعات عالی متحد

علاوم و  پژوهشگاه  ؛ بترسی ابعاد حقوقی گ(  عتاق علیه ایتان،2233داوود )آقایی، سید  -33

 معارف دفاع مقدس.

گ(، داناش، باا  انتشارات ،بشتدوستانه المللنیبحقوق  ؛ 2233محمدرضا )ضیایی بیگدلی،  -22

 ..ICRCهمکاری 

میایی عاتاق در گ(ا  باا گ(ایت گ(گی و حمالت شی ؛ 2232محمدباقت )نیکخواه بهتامی،  -22

 ، متکز اس(اد و تحقیقات دفاع مقدس.ایتان

عاتاق و پیامادهای سیاسای و تحلیال -گ(  ایتان ؛ 2266) میافتاکی( ، رالف و کارش،  -23

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

 

 مقاالت
ن باه حقاوق مخاصامات مسالحانه و میزان پای ب(ادی آ وعتاق  ؛ 2233صالح )، رضایی -2
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 .پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ،بشتدوستانه در گتیان گ(  هشت ساله

عملکتد گمهوری اسالمی ایتان در اول گ(  عاتاق و ایاتان  ؛ 2262میتشهبیز )شافع،  -3

شاماره  ،تانهت اهگشادان یاسیس وملو ع وققح دهکشدان هلجم، 2366 با توگه به پتوتکل اول ژنو

02. 

واحاد  ،الملالنیبگ(  عاتاق علیاه ایاتان از دیادگاه حقاوق   ؛2273پست )ای.اف.اچ.-2

 .22شماره  ،یالمللنیبمجله حقوق  ،المللنیبتتگمه دفتت ادمات حقوق 

حقوق گ(  دریایی و عملکتد گمهوری اساالمی  ؛ 2262) نیحسشتیفی اتازکوهی،  -9

 .23شماره  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، یمجله ،عتاق و ایتانایتان در اول گ(  

ایتان در گ(   یهانیستزمو اشغال  یالمللنیبحقوق بشتدوستانه  ؛ 2266قاسم )زمانی، -0

 .2266، 36شماره  مجله سیاست دفاعی، ،تحمیلی
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