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 1یللملابشردوستانه بیننیروهای امنیتی و ضرورت آگاهی از حقوق

 

 مقدمه

از یک سو و مخصوصاً فیصدی را ای دهندهارقام تکان ۲۰۱۶در سال تلفات ملکی  بارهگزارش دفتر ملل متحد در افغانستان )یونیما( در

های دفتر یونیما ارائه میدهد. احصائیهاز طرفی دیگر نشان میها سهمی ندارند تداوم جنگ جریان و تلفات زنان و اطفال را که در باالی

اند که همه افراد ملکی و غیزنظامیان بودهزخمی شده  تن ۴۵،۳۴۷تن کشته و تعداد  ۲۴،۸۴۱تعداد  ۲۰۱۶ تا ۲۰۰۹های دارد که طی سال

صورت اوسط این ارقام تلفات افراد ه . باستثبت شده تن زخمی  ۷،۹۲۰تن کشته و  ۳،۴۹۸تلفات ملکی آمار  ۲۰۱۶اند. صرف در سال 

می گانشدنفر زخمی بوده و حداقل یک زن و سه طفل شامل کشته ۲۲نفر کشته و  ۱۰تعداد دهد که در هرروز ملکی را طوری نشان می

های دولتی و حامیان نیرو توسط ٪۲۴های مخالف دولت و نیرو و طالبان توسط ملکی تلفات ٪۶۱دارد که ان میعاین گزارش اذ ۲باشند.

 ۳گرفته است.المللی آن صورت ملی و بین

ها که آن ؟این است که چرا تلفات ملکی و مخصوصاً زنان و اطفال در جریان منازعات مسلحانه خطور می کند هاسوالی که مدام به ذهن

 گ کیست؟ نظامیان یا افراد ملکی؟طرف اصلی جن .شامل نیروهای جنگی نیستند

زیرا تاریخ  ؛مکثی صورت بگیرد ،ها و اسلوب جنگیها و ذهنیتروی تاریخچه جنگ کههای مناسب الزم است پاسخ برای دریافت

 مین و استمرار صلح.أهاست تا تثر از وقوع و تداوم جنگأزیست انسان بیشتر مت

 

   چرا جنگ؟

دوستی و عدم دهنده روحیه نوعازسویی دیگر نشان، و ها، و خشونتها، قتل و کشتاراز یک سو مملو از جنگ بدون شک تاریخ بشر

به زمان قابیل و هابیل  که هاستبه جنگ و تساهل و تسامح بوده است. گذشته این دو رویکرد تاریخی به قدامت زندگی خود انسان توسل

زد و آن بت واخالص حرف میورزی بودند. یکی از محگردد. هابیل الگوی نوع دوستی و مهربانی و قابیل سمبول شرارت و کینهبرمی

 م بوده است.أین کره خاکی با اختالف و منازعه همراه و توا یابیم که زندگی آغازین اوالد آدم دردرمی ۴دیگری از خشونت و قتل.

                                                           

 فهیم حکیم پوهنیار احمد1 
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دهنده تدابیری الزم از تلفات ملکی توسط نیروهای ملی امنیتی کشور است. فیصدی تلفات ملکی ملل متحد در مورد تلفات ملکی نشان ۲۰۱۷خوشبختانه گزارش سه ماه اول سال ۳ 

دهد که نیروهای ملی امنیتی کشور با مسولیت بیشتر است. این ارقام نشان به وضاحت نشان می ٪۶۲و فیصدی تلفات ملکی توسط طالبان  ٪۱۹ین زمان ا توسط نیروهای ملی امنیتی در

دگی افراد ملکی به توجهی به زننیروهای مسلح مخالف دولت و طالبان با بیکه پذیری افراد ملکی کاهش یابد. درحالیاند تا آسیب و صدمهعملیات های نظامی را سازماندهی نموده

 .۲۰۱۷اپریل  ۲۵دهند. مراجعه شود به  اعالمیه مطبوعاتی دفتر یونیما در کابل، تاریخ حمالت خود به ساحات رهایشی و غیرنظامی ادامه می

 سوره المائده، قرآن الکریم، مراجعه شود. ۳۲ – ۲۷به آیات ۴ 
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های متنوع تاریخی طی دوران ۵برگیرنده تاریخ انسان و ملل مختلف جهان بوده است.ها همه درگشاییهای قومی، مذهبی و کشورجنگ

ها بیشتر روی پیروزی و فتح و نابودی دشمن تکیه داشته است. فتح جنگ در حقیقت افتخار بزرگ و تاریخی برای مفهوم جنگهدف و 

های از دست رفته و های جنگ و فرصتشد تا صدمات و ویرانیشد و حاکمیت این مفکوره سبب میفاتحان و جنگجویان پنداشته می

ربه خاطر پیروزی و ضه کثراً نادیده گرفته شوند. جنگ باالشعاع دهل و سرنای فتح و پیروزی قرارگیرد و ها تحتی جنگتلفات انسان

را نشان می فاتحان تاریخ یور ساختن دشمن به هرقیمتی ممکن ذهنیت جنگی کشورگشایان و به زعمقهزدن به طرف مقابل و مغلوب و م

 داد. 

های انسانی در سطوح مختلف مبنی بر محدود ساختن صدمات و ها تالشهای گسترده ناشی از جنگویرانیها و با وجود تداوم قساوت

جوییها و چارهخواهی افراد بشردوست سبب شد تا  راهکاردوستی و صلحها ادامه داشته است. تبارز روحیه انسانمصایب ناشی از جنگ

می و نحوه استفاده از سالح و تجهیزات جنگی و برخورد با افراد مجروح نظامی و های نظاییآراهایی چون تعیین ساحات جنگی و صف

مند ساختن امور جنگی دوست در راستای تحدید و به قاعده درآوردن و نظاماسیران جنگی، منحیث اقدامات نخستین افراد خیرخواه و نوع

 های مقدماتی قانون وعرف جنگی گردند. ساز طرحزمینه

ر وقوع یگل به جنگ رفع کنند و از سویی دسشان را ازطریق زور و توتا اختالفات و مخاصمات ها برین بودو تعامل دولت عرفدر اوایل 

، و به همین دلیل بود «جنگ برای دولت واجد اهمیت حیاتی»و  پنداشته شدههای تاریخ ها یکی از ناگزیریدولت أها قسماً برای بقجنگ

ها چه منافع حکومتهر آن»بوده است و  «شمشیر»درمنازعات بین سالطین و ملل  «حکم و داور نهایی»هم تاریخ گواه آن بوده  است که 

ردههای بیشمار و گسترده و تلفات انسانی و بتداوم این روش سبب ویرانی ۶.شدتعبیر میبه زعم آنها عین عدالت  «و کشورها ایجاب کند

مابین جنگجویان، ست فیا جنگ امری»های مکرر در تاریخ جوامع بشری گردیده است. با آن هم مفکوره اینکه گیریها و باجگیری

دهنده بعد انسان این مهم نشان ۷«وجه هدف ابتدایی حمالت جنگی جنگجویان نباشندپس باید افرادی که درگیر جنگ نیستند باید به هیچ

نی، سان تزو، ی. روی این اصل استراتیژیست مشهور چهای متخاصم رعایت گرددباشد که باید از طرف نیروای رزمی میهدوستانه فعالیت

ها و لشکرها صحیح ست که شهرا این ]جنگی[جنگ مترادف با کشتار و ویرانگری نیست، هدف واقعی استراتیژی »نماید که کید میأنیز ت

مفکوره سان تزو به یقین مبین قاعده و اصولی است که  ۸."ممکن تصرف و تسخیر بدون ضایعه باشدو سالم به تصرف درآیند و یا تا حد 

ها اگر کید بیشتر دارد تا از یکسو فتح و کامیابی میسر شود و از طرفی دیگر ویرانی و تلفات انسانی جنگأروی نحوه و استراتیژی جنگی ت

                                                           
 و سرعت گرفتن روند توسعه باروت ورود .بشری به وقوع پیوسته است جوامعهای نظامی در بیشتر سال پیش، فعالیت ۵۰۰۰ها در حدود آغاز پیدایش دولتاز ۵ 

پیش از میالد تا اواخر  ۳۵۰۰ هایسال بین که است مدعی منبع یک»: نویسدمی خود کتاب در هندرسون کانوی. شد نوین جنگاوری  ایجاد باعث نظامی هایفناوری

 .سال از تاریخ بشر در صلح به سر رفته است ۳۰۰اند و فقط ها جان خود را از دست دادهاثر آنمیلیارد نفر بر ۳/۵جنگ رخ داده و  ۱۴۵۰۰میالدی حدوداً  ۲۰سده 

بیگاه  و های گاهشده در طول تاریخ درگیر جنگجوامع شناخته ٪۹۵تا  ۹۰نویسد در حدود می جنگ پیش از تمدن در کتاب دانشگاه ایلینوی استاد ،الرنس کیلی

 (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF). میو بسیاری دیگر به صورت دا .اندبوده

 .۳۲(، صفحه ۱۳۹۳)هوگوگروسیوس، حقوق جنگ و صلح ۶ 
 یک تن از دانشمندان یونانی قرن ششم قبل از میالد. Koina Nominanنقل از  ۷

 .۹ – ۸(، صفحه ۱۳۶۴سان تزو، هنر رزم )۸ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
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توازن را بین خوب جنگیدن )برای توان چگونه میکه د کرکید میأه بیان دیگر سان تزو تاقل برسد. بشوند به حدمطلقاً از بین برده نمی

 ۹صورت عملی در نظر گرفت.ه های ناشی از جنگ( بپیروزی و فتح( و جنگیدن خوب )جلوگیری از تلفات انسانی و ویرانی

یک سو و اجتناب از قساوت و جلوگیری از ویرانگری ها ازهای متنوعی در قاعده درآوردن جنگبشردر طول تاریخ شاهد فرود و فراز

ترویج فرهنگ عشق و محبت به انسان وتعمیم صلح و عدالت  برایاند. ادیان و مذاهب مختلف سیسات ملکی بودهأها و تها در شهر

 اند. دهکرکید أدرجوامع بشری ت

ند ارشاد که درگیر منازعات نیست ار و صدمه رساندن به افرادیدین مبین اسالم نیز اوامر و هدایات اکیدی را در قسمت جلوگیری از کشت

 ده است:کر

 ۱۰.«نَّاسَ جمیعاًمَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی اأَلرضِ فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما اَحیا ال»  

 ها را کشته، وچنان است که گویی همه انسان روی زمین بکشد، فساد در ترجمه: هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا 

 زنده کرده است. چنان است که گویی همه مردم را مرگ رهایی بخشد، از انسانی را هرکس

 داد:به نیروهایش در غزوات دستور می صپیامبر اسالمنماید و کید میأحدیث شریف نیز در حفاظت از افرادی که در منازعات سهمی ندارند ت

)درجنگ( مکر و نیرنگ بکار نبرید و جسد دشمن رامثله نکنید و درختی را قطع نکنید مگر در مورد ضرورت و پیران و زنان »

 «و کودکان را به قتل نرسانید.

نظامی سیسات غیرأها و تخریب ترانی شهرکید روی انسانی ساختن ابعاد جنگی، تلفات ملکی و ویأهای دینی و تکید آموزهأبا وجود ت

 های مختلف در طول ادوار تاریخی بوده است.های و امپراطوریها بین دولتهای محسوس جنگمداپی

 صلیب سرخ  المللیکمیته بینسیس أچگونگی تو ضرورت 

دوست بوده که چگونه بتوانند طرفین درگیر رسانان و افراد بشرهای اساسی مددن جنگی و بیماران یکی از دغدغهامراقبت از مجروح

ین زمینه اقدامات بشردوستانه و جدی را در نظر داشته باشند، و از آزار و اذیت و کشتار ا ها و منازعات مسلحانه را وا دارند تا درجنگ

 ند. کنجلوگیری  ،که دیگر در صف محاربه نیستند یافراد چنین

                                                           
نشانگیردد. این افکار المللی تلقی میهای اساسی قواعد جنگی و بنیاد حقوق بشردوستانه بینجلوگیری از قتل و ویرانی ناشی از حمالت نظامی و جنگی ستون پایه۹ 

د ن لحاظ شایدهنده این واقعیت است که قانون جنگ و به قاعده درآوردن جنگ هم مانند جنگ و مخاصمات ریشه تاریخی و دیرینه در جوامع بشری دارند. بدی

 المللی دانست.دوستانه بینالمللی را یگانه منابع و استناد حقوق بشرهای بینقضاوت درست نباشد که تدابیر و کنوانسیون

 سوره المائده، قرآن کریم.۱۰ 
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صورت نظامه دوست و خیرخواه بسعی و تالش افراد بشر راثرب ۱۹ها در اوایل نیمه دوم قرن جنگها در مورد انسانی ساختن این تالش

ها و عرف جنگ پیشکش شد تا حفاظت از جان اسرای االجرا در جریان جنگهایی منحیث قواعد الزممند و تشدیدی ادامه یافت. طرح

ها د. تالشکنتضمین  ،انددهکرعده افرادی را که ترک مخاصمات نونیت آؤمص صوصخه، و بجنگی و افراد ملکی و مجروحین جنگی

صورت ه قواعدی منحیث حقوق جنگ بسبب شد  ،بار آن بکاهدثیرات مخرب و زیانأبه مفهومی که از ت «انسانی کردن جنگ»برای 

رهبری و هدایت منازعات مسلحانه تدریجی شکل گیرند. این  قواعد که وظیفه انسانی کردن مخاصمات را به عهده دارد و روی نظم 

توان المللی میکسوتان حقوق بشردوستانه بینمنحیث یکی از پیش ۱۱دهد.اساسات عمده حقوق بشردوستانه را تشکیل می ،دکنکید میأت

م و خت یید حفظ جان زخمیان و اسرای جنگی از یک سوأبا ت «قرارداد اجتماعی»از ژان ژاک روسو نام برد که در کتاب مشهورخود 

ها نبوده بلکه ایجاد جنگ در نتیجه روابط انسان»: داردان میعده است. موصوف اذکرکید أت دیگر ها از سوییورزیروحیه دشمنی و کینه

با  ۱۲«اند.طور اتفاقی با هم دشمن  شدهه ها تمام سربازان باین جنگ آورد و درتضاد منافع یک دولت با دولت دیگر آن را به وجود می

ورزی و انتقامین اساس با ختم جنگ تفکر جنگی و کینها . بر«ها نیز پایان یابنددشمنی»ها باید این ک جنگ و مخاصمات بین دولتتر

صدمه زد  ،حیات کسی را که دیگر در جنگ نقش فعال ندارد»وجه مجاز نیست که ها دیگر جایی ندارند که ادامه یابند، و به هیچجویی

 .  ۱۳«و گرفت

بار و وخیم زخمیان جنگ نام هنری دونان )دونانت( از وضعیت نهایت اسفه دوست سویسی بمشاهدات و نشر خاطرات یک تاجر انسان

 ۱۸۶۳در سال  «صلیب سرخ جهانی»نام ه طرف ببی سیس یک نهاد خیریهأساز تمیالدی واقع شد، زمینه ۱۸۵۹در میدان سلفرینو که در سال 

المللی صلیب سیس کمیته بینأمد تاپی د.کنشان فعالیت میی و درمان زخمیان جنگ  بدون درنظرداشت تعلقاتد که صرف برای تداوش

که برای نجات زخمیان جنگ تالش رسان ونیت کارمندان طبی و مددؤمص بود که بر ۱۸۶۴اولین کنوانسیون ژنیو در سال تصویب سرخ 

 کید داشت.أتدند از یک سو، و حفاظت زخمیان و مجروحین جنگ از سویی دیگر کرمی

ها شد که اساس متوقعه جنگساز گسترش روحیه جلوگیری از صدمات انسانی و عواقب غیرهای متمم دیگر نیز زمینهها و طرحفعالیت

های منع استفاده از گلوله بارهاعالمیه سنت پیترزبرگ درشوند. طور مثال المللی پنداشته میمحکمی برای تکامل قانون بشردوستانه بین

ل ژنیو ک، پروت۱۹۰۷و  ۱۸۹۹های های زمینی در سالگعرف و قانون جن باره( درگ، اعالمیه الهه )ها۱۸۶۸انفجاری و آتشزا در سال 

المللی مربوط به طرز ضای قرارداد بین، و ام۱۹۲۵های کشنده کمیاوی در سال  پاشی و سالحهای سمی و زهرگازمنع استفاده از  بارهدر

عملی گی های نظامی و جندر راستای محدود ساختن فعالیتهم از جمله اقداماتی بودند که همزمان  ۱۹۲۹ رفتار با اسیران جنگی در سال

                                                           
 دانش. جه گننالملل بشردوستانه )چاپ سوم(، تهران: کتابخا(، حقوق بین۱۳۹۴یایی بیگدلی )رضا ضداکتر محمد۱۱ 

۱۲  

 (.۱۷۷۸ – ۱۷۱۲)« امیل»و « قرارداد اجتماعی»لف کتاب ؤو م سویسی متفکرژان ژاک روسو، ۱۳ 
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یان و اسیران جنگی در تلفات انسانی و مراقبت از زخمو های جنگ نده از مصایب و ویرانیگردند و هم منحیث تدابیر وقایوی و جلوگیر

 ۱۴نظر گرفته شوند.

 گانه ژنیو های چهارکنوانسیون

ای را به بار آورد که یادهای ناگفتنیجنگ دوم جهانی تلفات انسانی و خسارات و ویرانی ،ها و ضوابط پیشنهادیهمه اعالمیهبا وجود این

ها رکشو، حوادث دلخراش و فجیع چنینو ترس و دلهره از وقوع دوباره را بیدار ساخته آوری آن وجدان افراد با احساس جوامع بشری 

 متمرکز سازند. های خود را بیشترثر تالشؤها و تدابیری وقایوی مالمللی را واداشت تا در راستای راهکارهای بینو نهاد

المللی صلیب سرخ بود که توسط کمیته بین ۱۹۴۹گانه ژنیو در سال های چهار کنوانسیونها طرح و تصویب ورد این تالشاثمره و دست

 ۱۵تدوین و امضا نمودند:را المللی ذیل ترتیب شده بودند. نمایندگان شصت و سه کشور طی یک کنفرانس چهارماهه چهار قرارداد بین

 ،۱۹۴۹گست ا ۱۲گ مورخ بهبود وضع مجروحان و مریضان قوای مسلح در میدان جن بارهالمللی ژنیو درکنوانسیون بین -１

کستگان قوای مسلح در بحر، شبهبود وضع مجروحان، مریضان، غریقان و کشتی بارهالمللی ژنیو درکنوانسیون بینتدوین و  -２

 ،۱۹۴۹گست ا ۱۲مورخ 

 ،۱۹۴۹گست ا ۱۲طرز رفتار با اسیران جنگی، مورخ  بارهالمللی ژنیو درکنوانسیون بین -３

 .۱۹۴۹گست ا ۱۲حمایت از مردم ملکی در زمان جنگ، مورخ  بارهالمللی ژنیو درکنوانسیون بین -４

 

های استعماری و رژیمعلیه نیرو بخشهای آزادیهای متعارف دستخوش تغییر گردید. بروز جنبشبعد از جنگ دوم جهانی ماهیت جنگ

ای آن به جنگرا از شکل معمول و جبهه تنها جغرافیای جنگی را تغییر دادند، بلکه نحوه و شیوه جنگیدنها نههای دیکتاتور و شورشگری

های مسلحانه شدهها و نبردنظامی خطوط مقدماتی چنین جنگها و ساحات رهایشی و غیرهای چریکی و پارتیزانی تغییر داد. حاال شهر

تر ایندهندهز همه تکانهای جنگی و متخاصم شامل نیستند. اها میان گروهشوند که در جنگاند که سبب ازدیاد تلفات ملکی افرادی می

 شوند.که بیشترین تلفات و صدمات را زنان و اطفال متحمل می

ها از یک های بیشتر در راستای جلوگیری از وقوع جنگتالش کههای امروزی سبب شد این تغییرات ماهوی در نحوه و پیشبرد جنگ

و احیاناً در صورت بروز جنگ (Jus ad bellum)مند شوند دهالمللی از طرق سیاسی و مذاکره مقید و قاعهای بینسو و حل اختالف

المللی و گویی میکانیزم های بینو پاسخبا توجه به ازدیاد تلفات ملکی  ۱۶.(Jus in bello) ها و تدابیر عینی اعمال گردندها محدودیت

                                                           
 .۳میالدی، صفحه  ۱۹۴۹گست ا ۱۲المللی ژنیو مورخ های بینالمللی صلیب سرخ، قراردادکمیته بین۱۴ 

 المللی ژنیو را امضا کرد. هایی بود که در جلسه اختتامیه سند نهایی کنفرانس بینافغانستان، خوشبختانه، یکی از کشور۱۵ 

 (.۱۳۹۰المللی )ریفی طرازکوهی، حقوق بشردوستانه بینشداکتر حسین ۱۶ 
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تصویب  ۱۹۷۷ها در سال های ضمیمه کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو در شرایط امروزی پروتکلهای عملی کنوانسیوندریافت راهکار

 شد:

 ،المللی: حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین۱۹۷۷سال  ۱پروتکل ضمیمه  -１

 های داخلی(.گالمللی )جنبین: حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر۱۹۷۷سال  ۲پروتکل ضمیمه  -２

 

  ۲و 1های ضمیمه پروتکلگانه ژنیو و چهار یاهحاالت تطبیقی کنوانسیون

المللی مورد ارزیابی و تحلیل قرار مالمللی و غیر بینها را شامل دو کتگوری بینگانه ژنیو منازعات مسلحانه و جنگهای چهارکنوانسیون

گ بین المللی )جندر منازعات مسلحانه بین ۱۷کنند.گانه ژنیو نظر به ماهیت منازعات فرق میهای چهاریدهد. موارد تطبیقی کنوانسیون

بینقابلیت تطبیق و اجرایی داشته و در حاالت منازعات مسلحانه غیر ۱۹۷۷سال  ۱های ژنیو و پروتکل ضمیمه ها( تمام کنوانسیونکشور

 ند.اهای ژنیو قابل اجرا و تطبیقکنوانسیون ۱۹۷۷سال  ۲مشترک و پروتکل ضمیمه  ۳های داخلی ماده گالمللی یا جن

های متخاصم درگیر میالمللی نداشته باشد، از طرفبین ههای مسلحانه که جنبدر جریان درگیریهای ژنیو کنوانسیون مشترک ۳ماده 

 :۱۸رعایت کنند را حد اقل مقررات زیر کهخواهد 

 و با کسانی چنین افراد نیروهای مسلحی که سالح برزمین می گذارندهم شرکت ندارند، گدر جن که مستقیماً با کسانی – ۱

گونه شرایط رفتار انسانی، بدون هرعلت دیگری قادر به ادامه جنگ نیستند، در هرکه به دلیل مریضی، جراحت، بازداشت و هر

 یا سایر ضوابط مشابه آن داشته باشند.تبعیض ناشی از نژاد، رنگ، مذهب یا عقیده، جنس، اصل و نسب، ثروت 

 شرایطی با افراد فوق ممنوع است و ممنوع خواهد ماند:اعمال زیرهمیشه و تحت هر بدین خاطر

 

یی که باشد، قطع عضو کردن، رفتار بیکشتن، به هرشیوهخصوص بهشان صدمه وارد کردن، بر جسم و جان الف:

 داشتن و شکنجه و عذاب دادن. رحمانه

 

 گروگان گیری. ب: 

 

 کننده داشتن.و خوارآمیز هتک حرمت اشخاص، خصوصاً رفتار و برخورد تحقیر ج: 

 

                                                           
های المللی آن و چه جنگهای داخلی با ابعاد خارجی و بیناند که جنگمام انواع منازعات مسلحانه در این دو کتگوری شاملهای  ژنیو تمطابق به کنوانسیون۱۷ 

 المللی از یک حکومت مشروع. های حامی منطقوی و بینداخلی با پشتیبانی نیرو

 ماده به عین عبارت ذکر شده است.چهار کنوانسیون ژنیو این شود که در هرمشترک یاد می ۳از آن جهت ماده ۱۸ 
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نین محکمهچصالحی صادر کرده باشد، ذی هرا محکم که حکم آنآنبیصدور حکم حبس یا اعدام اشخاص،  د:

 های قضایی که از نظر دنیای متمدن واجب است برخوردار باشد.یی باید از کلیه تضمین

 

 شوند.آوری و تداوی میجمع مریضان و مجروحان – ۲

 های متخاصم عرضه دارد.تواند خدمات خود را به  طرفالمللی صلیب سرخ میبین همانند کمیت ،بشردوست بیطرفیک سازمان 

 المللی و اصول اساسی آنحقوق بشردوستانه بین

المللی را که بین اساسی و اصول کلی حقوق بشردوستانه هایهای الحاقی اول و دوم آن پایهگانه ژنیو و پروتکلهای چهارکنوانسیون

کید بر اصول بشردوستانه طرح و تصویب شده أدهد که با تنیز یاد شده است تشکیل می (Jus in bello)بعضاً به نام قانون جنگ 

 ها و منازعات مسلحانه را محدود بسازد. اثرات مخرب جنگ تا

محاربه سهمی  که دیگر در نظامی )افرادیغیر در قسمت محافظت و حمایت از افراد ملکی و المللی از یکسوحقوق بشردوستانه بین

  ۱۹د.کنکید میأقاعده درآوردن جنگ و ضوابط جنگی ت بهنحوه و  رسویی دیگر ب ده و ازکرکید أندارند( ت

مصایب و آالم جنگ محدود شود و  کهای است که تالش دارد دوستانهمجموعه قواعد انسانعبارت از المللی حقوق بشردوستانه بین

المللی عبارت از حقوق انسانی در زمان جنگ است که بر اقل آن تقلیل یابد. به تعبیر دیگر حقوق بشردوستانه بینتلفات انسانی به حد

 استوار است.  انسانی برخورد -۴، و؛ گیریوقایه و پیش -۳؛ تناسب -۲؛ تفکیک -۱اصول:

دیگر دارد. اصل  سیسات ملکی و نظامی از سوییأنظامی از یکسو و تشخیص اهداف و ت افراد ملکی و غیرکید بر تفکیک أاصل تفکیک ت

که اصل وقایه  حالی د، درکنکید میأهای محاربوی تهای نظامی و فیصدی صدمه و تلفات جانبی فعالیتوردامیزان دست تناسب بیشتر بر

های ناگوار جنگ و تلفات مداپی که استهای محاربوی استوار خطاریه از انجام فعالیتدهی افراد ملکی و او پیشگیری بر اقدامات آگاهی

نظامی و ملکی شدگان و افراد غیر، بیماران، اسیران، تسلیمزخمیان با، و اقل برساندافرادی را که در منازعات مسلحانه نقشی ندارند به حد

 .تبعیض صورت گیرد ها برخورد انسانی فارغ از هرگونهحمایت شده و با آن

 های رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریتو میکانیزم المللیمد نقض حقوق بشردوستانه بیناپی

ع وقایع شنی چنینهای گسترده جنگ جهانی دوم سبب شد که جامعه جهانی غرض اطمینان ازعدم وقوع دوباره جنایات هولناک و ویرانی

، «جنایات جنگی»، «جنایات علیه بشریت»یافته نظیر تا رسیدگی به جنایات سازمان تدابیر عملی را رویدست گیردها و میکانیزم ،و ضد بشری

                                                           
متخاصم که در محاربه سهم ندارند، و سربازانی که تسلیم شده و اسیران های بعد بشردوستانه قانون جنگ روی محافظت افراد ملکی، افراد زخمی و بیمار نیروی۱۹ 

و ضوابط جنگی را از طریق انتخاب سالح، نحوه پیشبرد جنگ، تعیین اهداف نظامی، و  کندگان )در منازعات مسلحانه داخلی( تأکید میشدجنگی و بازداشت

 کند. اقدامات پیشگیرانه توصیه می
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از معافیت و بازپرس قانونی  گاهشوند و هیچها به عدالت کشانده مین جنگی که آنان و مجرماانتباهی باشد برای مرتکب «کشینسل»و 

محاکمه جنایتکاران جنگی رژیم نازی  نبرگ بعد از ختم جنگ دوم جهانی در حقیقت سنگ بنایسیس محکمه نورأبهره نخواهند برد. ت

 محاکمه و مجازات اعمالی که در زمرهد که کرکید أت گ در عین زمان. محکمه نورنبرشد برگزارآلمان بود که در شهر نورنبرگ آلمان 

 ۲۰.شودنمیگیرد، شامل قاعده مرور زمان جنایت علیه بشریت قرار می

 د کهکنبه اعمالی اطالق میرا  «جنایات علیه بشریت» المللی جزاییاساسنامه محکمه بین ۷ و ماده اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۶بربنیاد ماده 

سازی، علیه شهروندان مملکتی صورت گیرد. برای مثال قتل، قلع و قمع، برده سیستماتیکو  گستردهآن اعمال آگاهانه و به قصد تجاوز »

گی اجباری، اجبار به فروشی، حاملهتجاوز جنسی، بردگی جنسی، اجبار به تن ها، شکنجه،دنکرجایی، اخراج و تبعید افراد، زندانی هجاب

، تمام جرایمی«پرستیربایی و نژادنازایی، خشونت و آزار علیه هر گروه هویت دار و جمعیت سیاسی و نژادی، ملی، فرهنگی، مذهبی، آدم

تواند به وقوع بپیوندد، چه زمان صلح شوند. جنایات علیه بشریت احتماالً در هرزمانی میکه در زمره جنایات علیه بشریت محسوب می اند

این اعمال، چه  ندهد. گستردگی و سیستماتیک بودکه جنایات جنگی صرف در زمان جنگ رخ می . در حالی۲۱باشد و چه زمان جنگ

های ملی و بینهای قانونی را از طریق نهادتواند پیگردهاست که میصلح، یک بعد قابل توجه و دقت آن در زمان در زمان جنگ و چه 

یا وسایط و ها یک بعد دیگر جنایات جنگی شامل حمالت عمدی علیه کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحد .۲۲المللی در پی داشته باشد

رسان و باشد. نهادهای مددند، میاحافظ صلح مطابق با منشور ملل متحدمشغول هایوسایلی است که در خدمت بشردوستانه یا هیئت

  ۲۳های درگیر منازعات مسلحانه مصؤون باشند.های نظامی نیرونیروهای حافظ صلح در همه حاالت باید از حمالت و فعالیت

را سبب شده و مطابق به ماده « جنایات جنگی»و « جنایات علیه بشریت»المللی نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه بین به عبارت دیگر

تگوریدر انجام تحقیقات و تعقیب جزایی اعمالی که شامل ک کهاند های عضو مکلفکشور ،المللی جنایی رماساسنامه محکمه بین ۸۶

                                                  ۲۴جانبه کنند.گردند با این محکمه همکاری همهجنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می های

 

 

                                                           
 .یافتماه دوام  ۹مدت  شد و برگزار ۱۹۴۵محکمه نورنبرگ در ماه نومبر ۲۰ 

 المللی جنایی/جزایی رم.مراجعه شود به متن کامل اساسنامه محکمه بین۲۱ 

پیوندد شده توسط آن کشور به وقوع بو ساحات اشغال در مقابل اتباع  خود کشور )زمان صلح( یا قلمروتواند که هم در قلمرو یک کشور علیه بشریت میجنایات ۲۲ 

نیروهای متخاصم )در قلمرو اند و اسیران جنگی های اشغالی( قرار گرفتههایی که تحت اشغال )سرزمین)زمان جنگ(، در حالی که جنایات جنگی علیه اتباع کشور

 گیرد.ها در صورتی که اسیران در آن ساحات نگهداری شوند( صورت میخود کشور

 گانه ژنیو.های چهارمشترک کنوانسیون ۳ماده ۲۳ 

المللی نظیر  ند، میکانیزم های بیندر صورتیکه دولت ها بنابر ناتوانی ها و ضعف حاکمیت قانون و نبود اراده سیاسی توانمندی رسیدگی به همچو قضایا  را ندار ۲۴ 

 ت بوده می تواند. یمحکمه بین المللی جنایی می تواند یک ابزار موثر برای حمایت قربانیان جنگ و به عدالت کشاندن مجرمین جنگی و مرتکبین جنایات علیه بشر
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 حاصل بحث

های تروریستی مسؤول و گروههای مسلح غیرهای امنیتی و دفاعی کشور با گروهکشوری در حال جنگ است. در این جنگ نیروافغانستان 

ند، زیرا آناقت چهره و اعتبار دولت و نظام نزد مردمهای امنیتی در حقیاند. از سویی دیگر نیروها و ارگانداخلی و خارجی در حال نبرد

یا باعث بیها یا سبب اطمینان و اعتماد مردم شده اقدام و عمل آنها مسؤولیت تأمین امنیت و مصؤونیت افراد و نظام را به عهده دارند. هر

گونه تالشی های مسلح مخالف نیز از هیچنیروهای در حال جنگ گردد. مخصوصاً در کشوراعتمادی و دوری مردم از نظام و دولت می

 اعتمادی ایجاد کنند، تا مردم از نظام و نیروهای امنیتی حمایت و پشتیبانی نکنند. کنند که بین مردم و دولت اختالف و بیدریغ نمی

نیتی در راستای دسترسی به اهداف کند که نیروهای امنظامی در چنین شرایطی ایجاب می ها عملیاتبنابراین طرح و سازماندهی فعالیت

و اطمینان مردم مبنی بر حمایت نیروهای امنیتی از افراد و تأسیسات  نظامی و تضعیف دشمن و نیروهای مخالف از یک سو، ایجاد اعتماد

مأمول بدون  ن شک اینملکی و اقدامات پیشگیرانه از  بروز تلفات ملکی از سویی دیگر باید اهم تالش و انرژی خود را مبذول دارند. بدو

 المللی میسر نخواهد  شد. آگاهی از قواعد و قانون جنگ و رعایت قانون بشردوستانه بین

شان را طوری در مقابل نیروهای مسلح مخالف دولت )شامل گروهپس از این رو بر نیروهای امنیتی الزم است که فعالیت و عملیات نظامی

نظم و انضباط مسلکی اردو و پولیس ملی و استخبارات مدرن  دهندهنگی( به پیش ببرند که نشانافکن و اجیران جهای تروریستی، دهشت

 شود. المللی توقع برده میباشد؛ طوری که در سطح ملی و بینبا روحیه بشردوستانه و آگاهی کامل از قواعد جنگ می

کل برای نظام در خصوصاً برای نیروهای امنیتی وهای سنگینی پیامد المللی و ناآگاهی از آن عواقب ونادیده گرفتن قانون بشردوستانه بین

المللی توسط دولت و نیروهای امنیتی کشور در نهایت سبب خواهد شد که و دولت در پی دارد. آگاهی و رعایت قانون بشردوستانه بین

کنند و در مقابل دشمنان شان صادقانه تالش میشباروزیها از خودشان بوده که برای رفاه و آرامی مردم به این درک برسند که این نیرو

 رزمند. مردم و وطن شجاعانه و آگاهانه می

های ویژه در جریان فعالیتگونه تبعیض( در هر حال، و بهبدون شک تعامل و برخورد انسانی و مواظبت سالم از افراد ملکی )بدون هیچ

شان از یک سو، و تقویت روحیه اعتماد و باورمندیهای امنیتیحمایت مردم از نیرو نظامی و جنگی توسط نیروهای ملی امنیتی کشور در

 دارندسزایی شان از سویی دیگر، نقش بهشان به حکومت و نظام


