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شبانه رحمانی ۱حمالت سایبری از دید حقوق بین الملل

عبدالحليم همت  ۱۷د بين المللي بشرپالو حقونو مفهوم او شرعي حيثيت

عبداهللا فکرت ۴۷وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه 

عبدالجلیل امرخېل 
د بشرپالو حقونو لۀ مخې پۀ جګړه کې لۀ ښځو سره د 
۶۹جنسي تاوتریخوالي او ورسره ملو اروایي اغېزو ارزونه

محمدکاظم مهدی یار ۸۴تفاوت جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی

هانس پیتر گاسر | محمدحسین مهترخېل  ۹۵په جګړو کې د بین المللي بشرپالو حقوقو له نظره د قربانیانو ساتنه

محمدعلی احمدی
بررسی عملیات های انتحاری گروه طالبان بر اماکن 
۱۰۶ملکی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

سیف الرحمن نیازی  ۱۲۲د نړیوالو بشرپالو حقوقو د سرغړونو پر وړاندې د دولتونو مسؤلیت

ِرمی یوریتسما | محمد سالم ناجی وجوه اشتراک حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین الملل بشردوستانه: 
۱۴۷طبقه بندی مخاصمات مسلحانه و رفتار منسوبه

قضاوتپوه حضرت ګل حسامي ۱۶۹بشردوستانه حقونه، نړيوالې جزايي محکمې او د مرور زمان قاعده

علی جواد دهقانی ۱۸۰مبناهای مداخلۀ بشردوستانه با نگاهی به نظریه های علم روابط بین الملل

عبداهللا عابد | نصرت الهام ۱۹۴له بين المللي بشرپالو حقونو سره د بين المللي بشر حقونو مناسبات

بی بی غزاله رحیمی ۲۰۸خشونت های جنسی علیه زنان در مخاصمات مسلحانۀ بین المللی

غالم سخی علیزاده اصول حقوق بشردوستانه در قانون اساسی 
۲۳۵افغانستان و اسناد بین المللی

مصطفی شفیق حقوق اجتماعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت 
۲۳۷در اسناد بین المللی و نظام حقوقی افغانستان

مصطفی شفیق تعهد دولت ها به رعایت و تضمین حقوق بین الملل 
۲۴۸بشردوستانه ، با تأکید بر تعهدات دولت افغانستان

حسن یار قاضی زاده  ورسی  ۲۲۴حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم
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 امللل حمالت سایربی از دید حقوق بین 

 رحامنیشبانه  

 چکیده
هاي سازنده ميان چنان كه فرصت رشـد مناسبات و همكاريجهاين شدن و گسرتش ارتباطات و اطالعات هم

ها دولتکه    استده  ش  و سببهای جدی  بسیاری از  تهدیدها و آسیب  أها را فراهم كرده، همزمان منشدولت
دستیابی    در  سعی  و سایر موارد مهم دولت دیگر  ، اطالعات موجودهای کمپیوتریحمالت علیه سیستم  با اجرای

مفهوم حمالت سایبی   ،در فضای سايب اتفاق افتاده استحمالت  این  که  ند. با توجه به اینکنمقاصد خود  به  
به خود گرفته و به عرصه مخاصامت میبه  را  و ورود  بروز  نوين جنگی در حال  اين شیوه عنوان شیوه  باشد. 

بروز ابهاماتی در عرصه اعامل قواعد و اصول   سبب  ،شده در آنس نبودن فضای ايجاد به علت ملمو   ،جنگی
بین آن  حقوق  جایگاه  و   از شامللل  یکی  به  سایب  فضای  در  امنیت  حفظ  امروزه  دلیل  همین  به  است.  ده 

د تا  مشخص شو   یامللل برای آن اصول و قواعددر سطح بین  شودل شده و تالش میبدها  های دولتاولویت
 د.  کنها موقف خود را اعامل دولت هابا رعایت آن

امللل برجسته  صدد آن است که مفهوم حمالت سایبی و جایگاه آن را در حقوق بینتحقیق حارض در   براینبنا
نگری و نیاز به باز  استمفهوم کنونی حمالت سایبی حاکم    برازه  اندهقواعد و اصول چاین  که تا    دکنو ترصیح  

 شود.خصوص آن احساس میاملللی درین قواعد و مقررات جدید بینو تدو
بین واژگان:کلید حقوق  متحد،  ملل  سازمان  سایبی،  تروریسم  سایبی،  جنگ  سایبی،  امللل حمالت 

  امللل. برشدوستانه، حقوق بین

 
 التحصیل حقوق و علوم سیاسی )گرایش قضا و سارنوالی(؛ فارغ shrahmani6666@gmail.com 
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 مقدمه 
با گسرتش دانش   .باشدمیدريايی، هوايی و فضای ماورای جو    املللی شامل قلمرو خشکی،قلمرو جامعه بین

ها را تا حد زيادی متحول پیش روی برشيت گشوده شده است و ارتباطات بین انسانبرشی فضای جديدی  
شود. هرکدام امللل و یا هامن فضای سايبی ياد میعنوان فضای پنجم در حقوق بین  اکه از آن ب   کرده است 

 . استود شده دارای نظام حقوقی خاص خاز فضای چهارگانه ذکر
 مواجه است، که حمالت سايبی از اين امر استثنا نیست.   سازی حقوقی با خل اما فضای سايبی از بعد قاعده 

 (  ۴۸: ۱۳۹۸)توحیدی، سیجانی 
جنگ را فراهم کرده است. زمینه    وها بروز  عنوان شیوه رقابتی میان دولتحمالت سایبی در عرص حارض به

املللی تا صلح و امنیت بین  کهوسیله دولتی، علیه دولت دیگر باعث گردیده  یبی بههای ساافزاراستفاده از بد
د. زیرا موارد متعدد حمالت کن املللی را فراهم  بازنگری در اصول و قواعد بینبه  حدی دچار ابهام شده و نیاز  

در   ثابت  سایبی  حارض  غیرکر عرص  و  مستقیم  مخرب  اثرات  پدیده  این  که  است  سطح   یمستقیمده  در  را 
جمهور  رئیس  گاهبه وب   ۲۰۰۸جوالی    ۲۰عنوان مثال درباشد. بهقابل جبان میهمراه داشته که غیرامللل  بین

زمینه درگیری زمینی   و  شده صورت گرفتسازی از رسویس توزیعسایبی از نوع حمالت محروم  هگرجستان حمل
ای بود كه حمالت سایبی به گرجستان اولین حمله . حمالتنیروهای نظامی روسیه را با گرجستان شکل داد 

 (Ashmore, 2009: p10)   سایبی با حمالت زمینی نیروهای مسلح همزمان با یکدیگر تركیب شده بودند.
در تحقیق   ،املللیدرنظرداشت جدیت موضوع حمالت سایبی و مبهم بودن جایگاه آن در سطح بین  با  براینبنا

پرسش به  ذحارض  اساسی  پاسخهای  ارا یل  احتاملی  مورد ئ های  سایبی  حمالت  مفهوم  آیا  شد:  خواهد  ه 
بین حقوق  اصول  و  قواعد  یا  و  است؟  گرفته  قرار  برششناسایی  متحد امللل  ملل  سازمان  منشور  و  دوستانه 

 در زمینه به کار رود؟  دتوانمی
 ( ۲۰۰۸) قضیه گرجستان    ین بار درنخست توان گفت که مفهوم حمالت سایبی برای  در پاسخ احتاملی می

امللل . اما در حقوق بیناملللی تعریف شدهای بیندانان و سازماناز سوی حقوق و مورد شناسایی قرار گرفت
يا حکم ماده  هيچ  متحد  ملل  منشور  و  به  یبرشدوستانه  كه  به  قانونی  حمله  يا  سايبی  حمالت  طور رصيح 

صورت مستقل غريقانونی و ممنوع اعالم خارج از جنگ و یا به  های کمپیوتری را در زمان جنگ يا در زمانشبكه
 كند، وجود ندارد. 

كاربرد در عرص آن برای  اين موضوع به اين دليل است كه حقوق جنگ مربوط به قرن نوزدهم بوده و قابليت   
توان اين قوانني مي  ،های مسلحانهاست. اما با تفسري برخی قواعد موجود در زمينه جنگ روز نشدهاطالعات به

 داد. تطبیقرا به حوزه حمالت سايبی نيز 
  و آثار مرتبط با موضوع   شودمیادبیات پژوهش مروری    نخست،این تحقیق از چند بخش تشکیل شده است.  

حمالت   سوم،مفاهیم کلی حمالت سایبی مورد مداقه قرار خواهد گرفت.    دوم،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  
از بین  سایبی   بینمنظر حقوق  در چهارچوب حقوق  ملل متحد امللل  و منشور سازمان  امللل برشدوستانه 

 های تحقیق برجسته خواهد شد. نتایج و یافته و بررسی
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تحریر زمینه  این  در    معضل مورد توجه قرار گرفته و آثاری متعددیک  عنوان  های اخیر بهحمالت سایبی در سال
از   ( حمالت سایبی)به بررسی آن دسته از آثار خواهیم پرداخت که به موضوع ما    ا  ده است. در ادامه رصفش

 شود.امللل مربوط میدید حقوق بین
 در  « کهاملللحمالت سایبی از منظر حقوق بین»  عنوانبا ست از حسین خلف رضایی ا اینخستین اثر مقاله

عنوان ابزار مخرب نت بهبررسی موردی استاکس ده است. نویسنده در این اثر بهش رش ت ن م ۲۱/۲/۱۳۹۲تاریخ 
که قواعد از پیش ، و ایناست   اندازی شدهسیسات زیربنایی ایران راهأ علیه تیا حمله سایبی که از سوی دولتی  

اما به مفاهیم کلی حمالت سایبی،    است،   پرداخته  ،جوابگوی آن است  یحد   هامللل تا چشده حقوق بینتعیین
ته نپرداخ تفصیلی    گونهبهامللل و قواعد قابل اعامل بر آن،  الت سایبی از دید حقوق بیناصول حاکم بر حم

 است. 
حمالت »   عنوانکه با  امللل  ست از علی قاسمی و ویکتور بارین چهاربخش، دکرتی حقوق بینا  ایاثر دوم مقاله

بین حقوق  و  بهشرش  تن م۱۲/۴/۱۳۹۱تاریخ    در  « املللسایبی  اثر  این  است.  حمالت   ده  انتساب  بررسی 
به سایبی  حمالت  و  سایبی  حمالت  ماهیت  دولت،  یک  به  زور سایبی  به  توسل  و  مسلحانه  حمله  مثابه 

اما در مورد حدود    ،پژوهشگران از آن بهره برداری کنند که اثر فوق بسرتی است تا سایر پردازد. با وجود اینمی
آن بحث   در مورد امللل  ه یا توسل به زور و قواعد حقوق بینحمله مسلحان   ه عنوان اقدامی بحمالت سایبی به

 تفصیلی نشده است. 
 با   زاده مالباشی، محسن عبداللهی و سید قاسم زمانیست از پرستو اسمعیلا  ایاثر بعدی مقاله  ،عالوه بر این  

رش شده است. تن م  ۱۳/۱۰/۱۳۹۶تاریخ    « که درامللل برشدوستانهحمالت سایبی و اصول حقوق بین»   عنوان
ب  نگاهی مخترص  و  پرداخته  به گرجستان  به مطالعه موردی حمالت سایبی  نویسندگان  اثر  این  مفهوم   هدر 

ست برای درک هرچه بیشرت مفهوم ا   ایگرچه اثر فوق وسیلها.  اند داشتهحمالت سایبی و حقوق برشدوستانه  
مترکز بر آن و اما هدف نویسندگان تحلیل حقوقی قضیه گرجستان آن،  احمالت سایبی و موضوعات مرتبط ب

 است. بوده 
ارزیابی ماهیت حقوقی حمالت سایبی با  »   عنوان  بارضا توحیدی و محسن سیجانی  در نهایت اثری از احمد

 ،که حمالت سایبیبه بررسی ایناست و  ده  ش رش  ت ن م۱۵/۲/۱۳۹۸تاریخ  که در    « نگاهی به منشور ملل متحد
آيا حمالت سايبی شامل اصل منع عدم   کهاین؛  نجد گدر کدام اصل می  ،توجه به اصول منشور ملل متحدبا  

و   گیردها قرار میحمالت سايبی در زمره اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتیا نه؛    شودتوسل به زور می
  هاآنو اقدامات متقابل را در مقابله با    حق توسل به دفاع مرشوع  ،که دولت قربانی اين حمالتايندر نهایت  
خصوص حمالت سایبی و موضوعات پردازد. هرچند اثر حارض از حیث اطالعات و معلومات در می  ،دارد یا خیر
ماهیت حقوقی حمالت سایبی از منظر منشور    در مورداما بیشرت مباحث    ،آن با ارزش و مفید است   امرتبط ب 

 سازد.امللل روشن منیحمالت سایبی را از دید حقوق بین  ،ی کلی و تفصیلی سازمان ملل متحد است و نگاه
شود که اثر مالحظه می  « املللحمالت سایبی از دید حقوق بیندر مورد »   ای مطالب فوقزمینهبا مطالعه پیش
صورت منسجم مورد  امللل را بهکه توانسته باشد مفاهیم حمالت سایبی و  نقش حقوق بین  یجامع و مانع

درنظرداشت   اند. باداشته  بررسی قرار دهد، وجود نداشته و مطالعات بیشرت موردی بوده و نگاه کوتاه به موضوع
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بی، ویژگی حمالت های حمالت سایمفاهیم و مرتادف  به صورت مشخص و مخترص  این امر، مقاله حارض به
با   ،پردازد. زیراامللل برشدوستانه و منشور سازمان ملل متحد میسایبی و جایگاه آن در چهارچوب حقوق بین

امللل مهم و دانسنت و روشن شدن نقش و جایگاه حقوق بین  ،املللی حمالت سایبی  توجه به ماهیت بین
 مفید است.  
 در آنآوری اطالعات  شیوه جمعاست.  تحلیلی  ـردی با وصف توصیفیکیفی و کارب در این پژوهش  روش تحقیق  

، در مرحله دوم موارد جانبه بررسیصورت همهکه در مرحله نخست اطالعات بهچنان  است.  ای بودهکتابخانه
و اساسی  آن یادداشتمهم، مرتبط  و تحلیل  ها  و در مرحله چهارم  ش و در مرحله سوم تجزیه  مقاله این  ده 

 گاشته شده است. ن 

 آن ا: حمالت سایربی و مفاهیم مرتبط ب مبحث اول
به تعریف حمالت سایبی، ویژگی برای درک بهرت موضوع  این مبحث  آثار حمالت ها، مرتادفدر  های آن و 

 پردازیم:سایبی می

 : تعریف حمالت سایربی گفتار اول 
به   Kybernetes))   ترکیب شده است. واژه سايب از لغت يونانی   « سایب» و    « حمالت» حمالت سايبی از دو واژه  

( و معنی دوم سایب مجازی و ۴۸:  ۱۳۹۸ی سکاندار يا راهنام مشتق شده است. )توحیدی و سیجانی  امعن 
هجوم بردن، یورش و آهنگ    یاو حمله در لغت به معن   محسوس بودن آن است. حمالت جمع حمله استغیر

تعاریف   ،اعامل حمالت سایبیاساس ماهیت قابلر ( ب ۱۲۱:  ۱۳۸۷وس اصطالحات  )قام  جنگ کردن است.
حسین غروی حمالت سایبی را در لغت به معنای تهاجم بر عنارص   کهه شده است. چنانئمتعددی از آن ارا

سيستم و  اطالعات  از  تهاجمی  يا  دفاعی  استفاده  اصطالح  در  و  به سايبی  هدف  با  اطالعاتی  های 
طور مشـخص بـا اهداف نظامی، تجاری، سياسی، فرهنگی و  داخنت عنارص اطالعاتی دشمن یا بهانمخاطره

( و مركز  ۶۲:  ۱۳۹۷پور  زاده، وهابپذيرد، تعریف منوده است. )زابلیسایر اهداف در فضای سايب انجام می
يا تهديد مربوط به آن،  كننده، های مختلاستفاده عمدی از فعاليت عمليات سايبی آمريكا حمالت سايبی را

ايدئولوژيكی، مذهبی،  با هدف اجتامعی،  يا بيشرت  بار آوردن  به  با هدف رضر و زيان  عليه سیستم کمپیوتر 
( و لین هیربیرت حمالت سایبی  ۴۷:  ۱۳۹۳سياسی يا اهداف مشابه تعریف منوده است. )عباسی و مرادی   

های ها يا شبكهريفنت، منحط كردن يا تخريب سيستمهای تعمدی برای جايگزينی، درهم گسيخنت، فرا كـنش
 – Lin, Herbert. 2011: p 127ند، تعریف منوده است. ) ی هاهای اين سيستمكمپيوتری و يا اطالعات و برنامه

به ( 135 بیناما  با هدف حقوق  موثق  کامال   بین  امللل وصورت  از حمالت در حقوق  تعریف مشخصی  امللل 
ای شانگهای است ای که آن را تعريف کرده به وسیله سازمان همکاری منطقهدارد، تنها معاهدهسایبی وجود  

به جنگ اطالعات ابراز داشته و اشاره کرده است که حمله سايبی به معنای مقابله  هايی را نسبتکه نگرانی
ا و منابع، ساختارهای حیانی اطالعاتی، رونده  ها در عرصه اطالعاتی با هدف صدمه زدن به سامانهمیان دولت

سازی ثباتهای روانی گسرتده برای بیهای سیاسی، اقتصادی و اجتامعی، عملیاتو مهم، تضعیف سیستم
هم دولت،  و  است. جامعه  مخالفین  منافع  راستای  در  تصمیامتی  اتخاذ  برای  دولت  کردن  مجبور   چنین 

 (  ۴۸: ۱۳۹۸و سیجانی  )توحیدی
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 مالت سایربیهای ح: ویژگیگفتار دوم 
های غريدولتی،  ها، سازماندولت  راحتی برایبوده و به طور كامل ساخت برشست كه بها  ایفضای سايب حوزه

بناNils Melzer, 2011: p 5)   قابل دسرتس است.   بازيگران خصوصی و اشخاص، به فضای    براین(  با توجه 
ر مرزهای سنتی، گسرتش فريب و مديريت هزينه بودن، خدشه وارد کردن دگیری حمالت سايبی؛ کمشکل

ارزيابی حمله،   و  تاکتیکی  و مشکالت هشداردهنده  ابهامات  راهبد اطالعاتی،  افکار عمومی، چالش جديد 
يافته، قرار گرفنت يک فرد در برابر جمع، اعامل غافلگیرانه، نامشخص و مبهم پذيری کشورهای توسعهآسیب

-۴۸:  ۱۳۹۸امعلوم، داشنت ماهیت تروريستی، )توحیدی و سیجانی،  رسانی غیرقطعی و ن بودن حمله، آسیب
طور کلی اعامل خصامنه در مفهوم متعارف و به مبادرت حمله فزیکی و بهتر بودن آن نسبتزیان( و کم  ۴۹

 ( ۳۵۵: ۱۳۹۵)شایگان،   شمرد.های آن برعنوان ویژگیسنتی را به

 های آن : حمالت سایربی و مرتادف گفتار سوم 
امنيت سايبی ميط نای  تقسيم شود: جاسوسی، جرم سایبیبق نظر جوزف  به چهار تهديد اصيل  ، تواند 

( با توجه به نظر جوزف برای درک بهرت حمالت ۴۶:  ۱۳۹۳)عباسی، مرادی    .جنگ سايبی و تروريسم سايبی
 پردازیم: سایبی به بررسی مخترص مفاهیم  مرتادف حمالت سایبی به رشح ذیل می

 : تروریسم سایربی  الف
های کمپیوتری يا  های الكرتونيكی، سیستممنظور دگرگونی يا ازميان بردن محتوای فايلحمله به اطالعات به

های عملياتی يا افزارها، پايگاهمحتويات گوناگون موجود در آن و یا يورش به زيرساخت كه بر پايه آن، سخت
ها  موجب آن، تروريسترود. و یا افزايش منابع مالی كه بهاز بني ميهای محيط کمپیوتری مختل شده يا  برنامه
بهره به گرفنت كمكبا  رفتارها،  ديگر  يا  برای خشونت سياسی  انرتنت  از  يا سازمانگريی  افراد  مالی  ها های 
  در راهنامی تالین   که( چنان۲۳۳:  ۱۳۹۴قاسمی و باقرزاده  شود. ) كوشند، تروریسم سایبی اطالق میمي

انگیزه سیاسی و قصد قبلی علیه سیستم عین موضوع ترصیح شده است که تروریسم سایبی، حمله با  ای 
مبارز از سوی هاست که منتج به خشونت علیه اهداف غیرهای کمپیوتری و دادهکمپیوتری، اطالعاتی، برنامه

ریسم سایبی از استفاده ( دامنه ترو ۳۴:  ۱۳۹۵)صالحی، کشفی    شوند.های ملی يا عوامل مخفی میگروه
استفاده از ابزارهای موجود در فضای سايب، به   تاهای متداول هك کردن با هدف آسيب رساندن گرفته  روش

ای، بيولوژيكی، شيميايی يا هر چيز ديگری كه قابليت تبديل شدن به سالح كشتارجمعی را خشونت هسته
  ( ۲۳۳: ۱۳۹۴)قاسمی، باقرزاده   رسد.داشته باشد، می

املللی در فضای د که تروریسم سایبی شیوه یا ابزار ارتکاب جرم بینشو مالحظه می  ،باتوجه به مطالب فوق
 املللی است. که حمالت سایبی شیوه یا ابزار رقابتی و جنگی در سطح بین در حالی ،سایبی است

 : جنگ سایربی ب
کند، اما مطالعات ثابت واحدی را افاده می  اعتقادها بر این است که جنگ سایبی و حمالت سایبی مفهوم

، حمالت سایبی با  نخستکرده است که مفهوم حمالت سایبی با جنگ سایبی از چند نکته متفاوت است؛ 
های  های دولت یا ایستگاهدفاعی متمركز دشمن یا نیروگاه  ههدف تعطیلی یک پایگاه دفاع هوایی، نفوذ به شبک 

، حمالت سایبی دومجنگ سایبی در مقیاسی بزرگرتی در سطح جهان قرار دارد.   اما    ،رسانه آن متمرکز است
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ترین باال  و  منظور حمله بر سیستم كمپیوتر فرد دیگرتر آن استفاده از كمپیوتر بهدرجات مختلفی دارند كه پایین
زیرساختاست  آن حمالتی   در  فراوانی  مخرب  آثار  دولتكه  دارد های  مورد هدف  برخی ،  سوم.  های  اگرچه 

تر ای پایینها را در درجهاند، اما از شدت كمرتی برخوردارند، لذا بهرت است آنحمالت در فضای سایب تهاجمی
كردن حمالت سایبی نیست، بلکه بیشرت به   اهمیت قلمدادكم  هاز جنگ قلمداد كرد. اما این موضوع به منزل

، با توجه به ارتباط بین حمالت چهارم.  شودت اتخاذ میدلیل اقداماتی است كه در امر مقابله به این حمال 
شود، اما هر جنگ سایبی جنگ سایبی شناخت منی  ۀگردد كه هر حمل سایبی و جنگ سایبی مالحظه می

تواند به وقوع جنگی در عامل واقع منجر شود و سایبی می  ۀ سایبی را دربر داشته و  این حمل  ۀسایبی حمل
صل افتادن  بینبه خطر  امنیت  و  باشد.ح  داشت  همراه  خود  با  را  زمانی  )اسمعیل  املللی  و  عبداللهی  زاده، 

۱۳۹۶ :۵۴۱ – ۵۴۲ ) 
به مطالب فوق مالحظه می آثار آنگردد که جنگ سایبی حملهبا توجه  مشابه حملۀ    ای سایبی است كه 

یا حمله به وقوع پیوسته، و دامن هکه در چ  باشدای  مسلحانه و  تر و آن وسیع  ۀارچوب یک درگیری مسلحانه 
 همراه داشته باشد.های برزگی را تر از حمالت سایبی بوده و آسیبجدی

 : فضای سایربی  ج 
الكرتونييك در داخل آن انجام  هايمحيطي كه فعاليت  ازاست  فضاي سايب از نظر ویلیام گيبسون عبارت  

بر متام  ۱۴۵:  ۱۳۹۱پرور و حیدری  جان)   پذیرد.مي امنیت سایبی آملان فضای سایب را مشتمل  ( راهبد 
 Cyber) داند.وی متام مرزهای رسزمینی میهای اطالعاتی قابل دسرتسی از طریق انرتنت فراسزیرساخت

Security Strategy for Germany, 2011: 2)    
 Nils, Melzer)   .پيوسته جهانی تعريف منودهمای بهعنوان شبكهتوان فضاي سايب را بهبا توجه به تعاریف می

2011: p 4 فعاليت آن   در  داده ( که  ابعاد  در  و اطالعهاي گوناگون  ارائه خدمات، رسا ورزي  و  ارتباطات  ين، 
که  ( ۵۸: ۱۳۸۴کرویی  )صدری، پذيردمديريت و كنرتل از طريق سازوكارهاي الكرتونييك و مجازي انجام مي

 . استدهنده اثرات منفی و چالش موجود در آن این فضا زمینه را برای حمالت سایبی فراهم منوده و نشان
 : جرایم سایربی د

علیه حريف يا دشمن که ممکن است فرد، خالف جرایم سايبی عمل تهاجمی  ايبی بردر یک نکته حمالت س
های سیاسی و تجاری شامل حوزه  برمنظور تسلط  صورت يک تالش مداوم بهسازمان و يا دولت رقیب باشد را به

 (۴۸: ۱۳۹۸ )توحیدی و سیجانی  شود.می
که تهدیدات امنیتی که از   گفتتوان  میکل  ی در در نهایت با بررسی مخترص مفاهیم مرتادف حمالت سایب 

به و  گرفته  نشئت  سایبی  حمالت فضای  سایبی،  جرم  عناوین  تحت  باشد  نرسیده  مسلحانه  حمله  مثابه 
 (  Nils, Melzer 2011: p 22افتد. )  که در فضای سایبی اتفاق می شودسایبی، تروریسم سایبی نامیده می

 امللل بر حمالت سایبیحقوق بین : دیدمبحث دوم
توان بر آن محدوده جغرافیایی تعیین کرد، حمالت سایبی نیز جزء فضای سایب ساحه بدون مرز است که منی

پیوسته بودن همنظامی آن و به علت ارتباط متقابل و بهاین مفهوم بوده و با توجه به فضایی دوگانه نظامی و غیر
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هامزیرساخت جهان،  رسارس  در  آن  بینهای  هوایی  فضای  آزاد،  دریای  جو، نند  ماورای  فضای  و   املللی 
گیری در بعد مادی یا تداوم فضا زمانی اندازه( شمرده شده که از هرگونهglobal common) «  مشرتکات جهانی » 

: »با هر بحثی که به است  رميوندکو در اين باره بیان داشته هک چنان ( Wing field, 2000:17)  زند.میباز  رس
شود، حقوق ناگزير است در دو سطح با فضای سايبی برخورد کند. اولین سطح،  ضای انرتنت مربوط میف

های حقوقی چگونه بايد در فضای سايبی اعامل شود. مالحظه اين امر است که قواعد فضای واقعی و رژيم
ها و اصولی وقی را به ارزشهای موجود و اصول حقتوان ارزشدر اين سطح در پی آنیم که دريابیم چه زمانی می

تبديل کرد که قابل اعامل در فضای سايبی باشند. در سطح دوم ايجاد موازين جديد برای فضای سايبی، ما  
هايی که قبل از ايجاد فضای سايبی به ارزشچنین تعهدات ما نسبتدارد تا به بررسی قواعد و همرا بر آن می

 ( ۴۹: ۱۳۹۸بپردازيم« )توحیدی و سیجانی دادند مبنای آن قواعد را تشکیل می
بایست تابع میاست و  املللی داشته  مالحظه می گردد که حمالت سایبی مفهوم بین  ،توجه به مطالب فوق  با

امللل جا دارد که در عمل مفهوم حمالت سایبی در حقوق بیناما این  .امللل باشداصول و قواعد حقوق بین
با   ،خصوص حمالت سایبی قابل تطبیق است یا خیرامللل درکه اصول و قواعد حقوق  بینو یا این  یا خیر

 پاسخ احتاملی خواهیمبه آن  امللل برشدوستانه  بررسی تفصیلی آن در چهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین
 داد. 
امللل در این مبحث نخست حمالت سایبی را از منظر منشور ملل متحد و سپس از منظر حقوق بین براین بنا

 برشدوستانه به رشح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد:

 : : سازمان ملل متحد و حمالت سایربی گفتار اول 
امللل برای نخستین بار رگذار بر روابط بینگیری جهانی در امور مهم و تأثی عنوان مرکز تصمیمسازمان ملل به

ها وجود گرچه مفهوم امنیت در فضای سایبی از گذشتها   .متوجه امنیت فضای سایبی شد  ۱۹۹۸در سال  
ای نویس قطعنامهه پیشئ اما در این سال به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت. روسیه در این سال با ارا  ،داشت

فنی و اطالعاتی به سازمان ملل متحد زمینه آن را فراهم منود که در نخست مورد باره فناوری ارتباطات تلدر
لیکس در صدر اخبار جهانی باعث نت و ویکیهای استاکسپدیده  ۲۰۱۰اما در سال    ، مخالفت آمریکا واقع شد

از طرف   « امنیت سایبی»   املللدر زمینه امنیت بین  ا  صورت مشرتک مجددنویس قطعنامه فوق بهشد تا پیش
تهدیدات بالقوه و موجود در »  که  شودطور مشرتک اعالم  آمریکا، روسیه، چین در جوالی هامن سال منترش و به

از جمله مهم امنیت اطالعات  و یکمترین چالشحوزه  ( ۵۴:  ۱۳۹۳)عباسی و مرادی  «  اند.های قرن بیست 
امن   براینبنا بود، نخست در آن زمان در سازمان ملل دو جریان اصلی در مورد  یت فضای سایبی محسوس 

و جریان اقتصادی که بر جرایم سایبی متمرکز    سیاسی که بر حمالت سایبی متمرکز استـجریان نظامی
 (۵۵: ۱۳۹۳در حوزه سایب در حال ظهور است. )عباسی و مرادی  یدهد که معیارهایو این نشان می است
 شور سازمان ملل متحد بر آن: حمالت سایبی و قواعد قابل اعامل من الف

شده بر  مثابه تهاجم خصامنه دانسته شده و قواعد ترصیحکه حمالت سایبی بهاز منظر سازمان ملل برای این
منشور ملل متحد   ۴ماده    ۲کند: اولین معیار مفهوم زور طبق بند  آن قابل اعامل باشد، چهار معیار را مطرح می

عنوان »زور« در داخل ممنوعیت ماده فوق قرار بگیرد باید مفهوم سايبي بتواند بهکه حمالت  است. برای این
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ه ک چنان  ،که مفهوم زور محدود به اقدام مسلحانه و کارگیری نیروی نظامی نیست توجه به این  زور تعریف شود. با
بین دادهدیوان  زمینه توضیح  در  »   املللی جزایی  ازاست که  استفاده  نوع  به هر  به   مامنعت  توجه  بدون  زور 
عنوان يك طورحتم شامل استفاده از حمالت سايبی بهاین موضوع به  « باشد.گرفته شده می  کار  تسلیحات به

شده   طراحي  تهاجمی  يا  دفاعی  و است  ابزار  اهداف  تخريب  يا  افراد  به  صدمه  يا  شدن  كشته  باعث  كه 
فيزيكی، صدمات كاركردی، يا تركيب هر دو  كه چنني تخريبی شامل خساراتها، بدون توجه به اينزيرساخت
بلکه هدفی است که ابزار برای   ،نیست  گردد که موضوع استفادۀ ابزار و تسلیحاتشود. مالحظه میباشد، مي

نحوی که به  یهایگفت که استفاده از شیوهتوان  میبنابراین    است.  کار گرفته شدهه  رسیدن به آن و تاثیرات آن ب 
واجد رشایط تواند  می  ،ها شودها و زیرساختتخریب دارایی  و  افراد  زندگی قابل مالحظهباعث از دست رفنت  

 گنجد.  ارچوب آن میهو حمالت سایبی نیز در چ  باشدحمله مسلحانه 
كنندگي به توجه به ديدگاه مختل  ،باشند حمله مسلحانه ميكه آيا حمالت سايبی  معيار دوم برای تعيني اين

كنندگي است كه از اين نظر نتايج بخش وسيعی از حمالت سايبی هامنند آنچه در گرجستان يا جای تخريب
امر آن را هم ناخوشايند منوده و همني  را  )عیاسی و   سنگ تخريب فيزيكی كرده است.استونی رخ داد، آن 

های حياتی اند مفيد باشد ميزان تأثريات و خسارات زيرساختتو ( معيار سوم كه مي۵۸  –  ۵۷:  ۱۳۹۳مرادی  
ونقل و توزيع است که این زیرساخت از دید مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامل موارد که برای توليد، حمل

ونقل هوايی و دريايی، خدمات بانكی و مالی، تجارت الكرتونيك، تهيه آب، توزيع غذا و بهداشت انرژی، حمل
ها را متأثر و به هم مرتبط های آنای فعاليتطور فزايندهكه بهشود  میهای اطالعاتی مهم زيرساختعمومی و 
 یل اسمیتیای پروفیسور میشامرحله( آخرین معیار آزمایش شش Nils Melzer, 2011: p 14 – 10) .  كرده است

هرگاه حمالت از نظر او،    .تواند یک حمله مسلحانه محسوب شود است که با توجه به آن حمالت سایبی می
شدت خصوصیات  دارای  يبسایبی  يا  فوريت  رصاحتواسطگی،  يا  مستقیم  مداخله،  بودن،  قابلیت آمیز   ،

تابع قواعد منشور ملل   ود ومثابه حمله مسلحانه محسوب شتواند بهگیري و مرشوعیت احتاميل باشد، میاندازه
 (Richardson 2011: p 18- 19متحد قرار گیرد. )

های كه با سالحرا  مشابه حمالتی    گردد، اگر یک حملۀ سایبی حتی آثار مالحظه می  ،با توجه به مطالف فوق
انجام می به دولتی خاص شود  معمولی  انتساب آن حمله  افتاده و  اتفاق  اما در رشایط جنگ  نداشته باشد، 

باشد. در غیر این صورت قابل اعامل می   د، قواعد بر آنو در قالب حقوق جنگ ارزیابی ش  و  پذیر باشدامکان
ها را طور ضمنی دولتکه به  بگیردمنشور ملل متحد قرار    ۱مادۀ    ۲بند    صداقمتواند  میتوان گفت  حداقل می

ه دکر ممنوع    ،اش شودكه سبب ناتوانی دولت مورد نظر در ادارۀ امور دولتی  ،از هرگونه اقدامی علیه دولت دیگر 
 است. 

 یربی و اصول حاکم منشور سازمان ملل متحد بر آن : حمالت ساالف
 تواند بر حمالت سایبی حاکم باشد: اصول منشور ملل متحد می  هاز اندهگردد که تا چدر این بخش بررسی می

 اصل عدم توسل به زور و قابلیت اعامل آن بر حمالت سایبی 
 ی های موجب آن دولتمتحد است که بهمنشور ملل    ۲ماده    ۴اصل عدم توسل به زور اصولی ترصیح شده بند  

شان از  املللیاند در روابط بینند، مکلفکنند متام محتوای منشور ملل متحد را رعایت و احرتام  که متعهد
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با    یهایعلیه متامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشور و  یا سایر روشاز آن  تهدید به زور و استفاده   که 
 ، خودداری منایند. مقاصد ملل متحد در تضاد باشد

تواند در قلمرو موضوعی این مقرره قرار بگیرد و اصل فوق بر آن حاکم باشد یا  که حمالت سایبی میاما این 
ندارد.    ،خیر  وجود  واحدی  نظر  شامرینظر  این  سایبیبر  حمالت  که  تسلیحات   ند  مشابه  آثار  دارای  که 

منشور ملل   ۲ماده    ۴اساس بند  ر ه زور قرار گیرد، زیرا ب ارچوب اصل عدم توسل بهتواند در چمی  ،اندنظامی
تواند مشمول این اصل می  ،های جنگی که بتواند مفهوم زور را افاده منایدمتحد کاربرد هر نوع ابزار و شیوه

ها در عدم گسرتش ی با توجه به مقدمات تدوین منشور ملل متحد که حاکی از تعمد دولتشامر قرار گیرد.  
منشور ملل متحد را بر حمالت   ۲ماده    ۴به فشارهای سیاسی و اقتصادی است، استناد به بند    « زور»   ۀدامن 

منشور   ۴۱اساس ماده  ر دانند. زیرا ب مورد تردید می  ،که تلفات و تخریب مستقیم جانی نداشته باشد  ،سایبی
منظور از کار انداخنت یک و به  وده خدمات ش ئ عملیات سایبی که منجر به اختالل و مامنعت ارا   ،ملل متحد

منشور ملل متحد خارج است.  ۲ماده  ۴نظامی باشد، از ماهیت بند  برنامه طراحی گردیده و جزء اقدامات غیر
 (Nils Melzer, 2011: p 7  ) 

باید   ،که حمالت سایبی را مشمول اصل عدم توسل به زور قرار دهیمند، قبل از اینی دیگر بر این نظرشامر 
اند تفکیک اتفاقات مرزی  ا  که رصف  یهایو آنمثابه حمله مسلحانه  به  های کاربرد زوررین صورتتمیان شدید

که مجوز دفاع مرشوع شود  ای  تواند واجد عنوان حمله مسلحانهل شد. زیرا هر نوع درگیری و حمله منیئ قا
بنااست سایبی روش  براین.  مال  ایهای  و  جانی  معتنابه  خسارات  و  تلفات  به  اینکه  یا  و  شود  منجر  که  ی 

و مفهوم   ودای مسلحانه تلقی شتواند  حملهتأسیسات زیربنایی و مهم یک کشور را مورد هدف قرار دهد، می
 (  ۱۳۷ – ۱۳۴: ۱۳۹۲رضایی زور را افاده مناید. ) 

در برابر    های آتیبا تفسیر هدف منشور بر مقدمه آن که صیانت از نسل  رسدبه نظر می  ،با توجه به مطالب فوق
های  ها و شیوهتوان گفت که هر نوع ابزارامللل ترصیح شده است، میبالی جنگ و حفظ صلح و امنیت بین

  با اهداف ملل متحد مغایرت خواهد داشت   ،اندازداملللی را به مخاطرهکه صلح و امنیت بین  یبار خشونتغیر
 گیرد. تر بوده و مشمول اصل فوق قرار میر گسرتدهشده در آن از تجاوز، حمله مسلحانه و زو و ممنوعیت ترصیح

 اصل عدم مداخله در امور دولت و قابلیت اعامل آن بر حمالت سایربی  –2
ماده    ۷ه در بند  کشده در منشور ملل متحد است، چناناصل عدم مداخله در امور دولت یکی از اصول ترصیح

دارد در رات مندرج در منشور ملل متحد را مجاز منیيک از مقر هیچ»   منشور ملل به این اصل اشاره دارد:  ۲
کند که چنین دخالت منايد و اعضا را نیز ملزم منی  ،جزء صالحیت داخلی هر کشوری است  اموری که ذاتا  

شده در بینیلیکن اين اصل به اعامل اقدامات قهری پیش  ،موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار دهند
گردد که اصل عدم مداخله در امور  از فحوای ماده فوق استنباط می  « د.ز نخواهد    فصل هفتم منشور لطمه

املللی در ه ديوان بینک باشد. چنانکننده اصل منع تهديد و استفاده از زور میواقع تکمیلداخلی کشورها در
توسل به زور منود    دعوای نیکاراگوئه علیه آمريکا ترصیح منوده، در جايی که مداخله در قالب و شکل تهديد يا

قرار   ۲ماده    ۴کند، اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها در کنار ممنوعیت مندرج در بند  پیدا می
ها داشته و  شود که اصل عدم مداخله ريشه در حاکمیت دولت( پس دیده می۲۷۳:  ۱۳۹۳می گیرد. )جبار  
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امللل اده و حتی در پذيرش مقررات حقوق بینها همواره در حفظ و حراست آن حساسیت زيادی نشان ددولت
خصوص ها درکه اصل عدم مداخله در امور دولتاند. اما اینهمواره در رعايت اين اصل جانب احتیاط را داشته

خیر یا  است  حاکم  سایبی  داردحمالت  وجود  متفاوت  دیدگاه  دو  این  .،  نخست  مداخله ا  دیدگاه  که  ست 
که فضای   مورد تجاوز قرار گیرد. در حالی  افتد که قلمرو فیزیکی یک دولتمیقانونی فقط جایی اتفاق  غیر

آن هیج دولتی قادر به اجرای کنرتول   ۀشود که در محدود عنوان قلمرو مجازی در نظر گرفته میسایبی اغلب به
ای رسد که مداخله یک دولت با حادثهقبول به نظر میسختی قابلو این موضوع به  باشدرسزمینی خود منی

نفسه نقض مقررات قانونی علیه دولت خاصی محسوب گردد. با توجه نامحسوس مانند تابش یا الکرتیسیته فی
خالف دیدگاه ( دیدگاه دوم بر۲۴۷  :۱۳۹۶و هنجی  حبیبیگنجد.)یبه آن حمالت سایبی در این اصل من

نظر ا این  به  مافوق  ست که  نخست  و  نبوده  آن  مادی  قلمرو  به  گسرته حقوقی حاکمیت دولت فقط محدود 
املللی اعالم منود، مداخله زمانی غیرقانونی است که در که دیوان بین  طوری کنرتول رسزمینی است. هامن

ا  آزادنه تصمیم جبار دیده شود دولت میاعامل آن عنرص  آن  به  توانند طبق اصل حاکمیت ملی خود راجع 
 تواند دراملللی به شناسایی این مسئله  کمک منود که قلمرو اصل عدم مداخله میبگیرد. این رویه دیوان بین

امللل عرفی و وق بیناگر بررسی حق  براینها همراه شده باشد. بناتحول یابد که با رویه کافی از دولتجایی  
اندازد   مجاز بوده و حاکمیت آنان را به مخاطرهها نشان دهد که حمالت سایبی و اعامل آن غیررویه دولت

 ( ۲۵۱: ۱۳۹۶ گیرد. )حبیبی و هنجیمشمول اصل مذکور قرار می 
ی یک دولت موجب یک حمله سایبی نظام سیاسی و اقتصادرسد، اگر بهبه نظر می  ،توجه به مطالب فوق  با

زودی آن را کنرتول مناید و حاکمیتش نقض گردد، و یا  قدرت  ها نتواند بهنحوی که دولتدچار اختالل گردد به
نظـام بني  هانسبی دولت را در  آنـان  بقاء  آن،  به تبع  امور  و  امللل متأثرسازد. مشمول اصل عدم مداخله در 

 گیرد.  ها قرار میدولت

 امللل ی و حقوق برشدوستانه بین : حمالت سایرب گفتار دوم 
با   نخست،زیرا    ،تواند به حمالت سایبی حاکم باشدامللل برشدوستانه منیاست که حقوق بین  اینعقیده بر  

املللی تعریف نشده و مورد شناسایی قرار نگرفته  از طرف اجامع بین  آنالظهور بودن  توجه به ماهیت جدید
شکل منازعه مسلحانه ی حاکی از تحریک، جنبش و اعامل فیزیکی و بهشده سایب اعامل انجام  دوم،و  است  

 نخست، موارد فوق باید گفت  به  باشد. در پاسخ  امللل برشدوستانه خارج میو از محدوده حقوق بین  یستن 
حقوق مربوط حمالت سایبی نتوانیم  شود که ما  تعریف و شناسایی نشدن مفهوم حمالت سایبی دلیل منی

چ در  بینار هرا  حقوق  دچوب  قرار  برشدوستانه  منازعات هامللل  حقوقی  اصول  تدوين  زمان  در  هرچند  یم. 
 ،عنوان يك ابزار جنگی شناسايی نشده است مسلحانه استفاده از فضای سايب مطرح نبوده و حمالت سايبی به

ان تلقی شوند، ديدگاهی امللل برشدوستانه بسيار فراتر از آن است كه محدود به زمان و مكاما قواعد حقوق بني
امللل برشدوستانه بايد بر متامی ابزارهای نيز ديوان آن را تأييد كرد. همین بود که حقوق بین  ۱۹۶۴  كه در سال
 دوم، (  ۶۱:  ۱۳۹۳عباسی و مرادی  قابل كنرتل قابل اعامل باشد. ) های دارای آثار غريويژه بر سالحجنگی و به

لل برشدوستانه برمبنای ايده قربانيان منازعات مسلحانه بنيان نهاده شده و از املکه حقوق بنيبا توجه به این
افتد كه يك گروه كند كه منازعات مسلحانه وقتی اتفاق ميمصدومان اين منازعات حامیت منوده، ترصيح مي

ستنباط توان ااقداماتی انجام دهد كه سبب صدمه كشتار، آسيب يا تخريب شود. با توجه به مطالب فوق می
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عنوان بخشی از قواعد حقوق منازعات مسلحانه قابلیت اعامل امللل برش دوستانه بهکرد که قواعد حقوق بین
ها سنجيده شوند نه  حمالت بايد اساسا  به وسيله تأثريات آن  باشد؛ چون اوال در حوزه حمالت سایب را دارا می

آن اعامل  ثانی چگونگی  و    ا  ها.  از شبکه  استفاده  بهاگر  يا سنتی  سیستمی در حمالت  فيزيكی  اسلحه  عنوان 
تواند حمله مسلحانه تلقی شده مشمول حقوق ها شود میمحسوب نشود، اما منجر به صدمه، مرگ و آسیب

 برشدوستانه قرار گیرد. 
 امللل برشدوستانه بر آن : حمالت سایربی و قواعد قابل اعامل حقوق بینالف

بین شاحقوق  برشدوستانه  بینخهامللل  حقوق  از  دولت  املللای  رفتار  که  بازیگران است  و  متخاصم  های 
شکل قانونی و غیر آن آغاز شده باشد، تحت پوشش قرار املللی و فراملی که بههای بینغیردولتی را طی جنگ

شود. و در قالب حقوق ژنو و الهه اعامل می  کنددهد و برای محدود کردن و به حداقل رساندن آن تالش میمی
و با   شودها را شامل میدرگیری( حقوق ژنو شامل معاهداتی است که آثار  ۵۴۳: ۱۳۹۶زاده و زمانی )اسمعیل

( و  ۳۲:  ۱۳۹۲  )بیگدلی  .است  الشمول و آمره را به خود گرفتهتوجه به الحاق كلیۀ كشورها به آن، جنبه عام
. اما پرسش ها و ابزارهای جنگ را دربرداردشکه رو است    ۱۹۰۷و    ۱۸۹۹های  حقوق الهه نیز شامل کنوانسیون

امللل برشدوستانه در حمالت سایبی قابل اعامل است و آیا با توجه به تحوالت ست که قواعد حقوق بینا  این
 اخیر تدوین قواعد جدیدی در این خصوص نیاز است یا خیر؟ 

. البته  ی را ممنوع اعالم کرده باشدی در حقوق برشدوستانه وجود ندارد که حمالت سایب در حال حارض قواعد
امللل برشدوستانه  توجیه است، زیرا به وجود آمدن قواعد حقوق بینفقدان چنین قواعدی کامال  واضح و قابل

 ,Swansonگردد که اصوال  فضای سایبی در آن زمان هنوز مفهوم پیدا نکرده بود. ) میمیالدی بر۱۹به قرن  
2010: p 305خصوص حمالت سایبی قابل اعامل تواند درامللل برشدوستانه میکه قواعد حقوق بین( اما این
امللل برشدوستانه ند كه حقوق بینعنوان مثال، شامری بر این نظرهای مختلفی وجود دارد. بهباشد، دیدگاه

گونه عملیات فیزیکی  خالف حمالت مسلحانه هیچتواند درخصوص حمالت سایبی اعامل شود، زیرا برمنی
منی  نداردوجود   منجر  مسلحانه  درگیری  به  بین  شودو  حقوق  محدودۀ  از  باقی و  خارج  برشدوستانه  امللل 
های چهارگانه ژنو کنوانسیون  ۲مطابق مادۀ  که  ند  ای دیگر بر این نظر( عدهSwanson, 2010:p 313ماند. ) می

امللل مثابه حمله مسلحانه باشد در قواعد حقوق بینیبی که بهحمالت سا  ، پروتکل الحاقی اول  ۱مادۀ    ۳و بند  
می بینبرشدوستانه  موافقتنامه  اگر  زیرا  در گنجد،  یا  باشد  نداشته  وجود  بحث  مورد  قضیه  در  املللی 

تواند  میشده، اصول انسانیت و وجدان عمومی  عرف تثبیت  ،شده شامل آن نشودکه پروتکل ذکر  یهایوضعیت
مله مایکل اشمیت بر از ج ی شامر ( ۵۴۵: ۱۳۹۶ زاده و زمانی)اسمعیل .اشدنظر قابل اعامل ب د در مسایل مور 

نظر به  کهند  این  سایبی  حمالت  از  مسلحانهبعضی  حملۀ  را  امثابه  خویش  نظر  و  مشرتک   ۲ماده    بهند 
غیرکنوانسیون حمالت  که  ژنو  چهارگانه  پذیرفته،  بینیپیشهای  را  کشورها  توسط    .کنندمی  دمستنشده 

 ( ۵۴۴: ۱۳۹۶ زاده و زمانیاسمعیل) 
 منعطفبا توجه به    ، امللل برشدوستانهقواعد حقوق بین  نخست،رسد که  به نظر می  ،توجه به مطالب فوق  با

و   یستاما متامی حمالت سایبی تحت پوشش ن   ،در زمینه حمالت سایبی نیز قابل اعامل است  ،بودن آن
 ، های مسلحانه اتفاق افتاده باشد یا هنگام درگیری  حملۀ مسلحانه رسیده باشدکه در سطح  را  حمالتی    ا  رصف
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ل ا نظامیان، امو ممنوعیت حمله به غیر ی مانندبر آن قواعد  ،تبع دیدگاه مذکوردهد. و بهتحت پوشش قرار می
اعد مربوط باید یک رسی قو   دوم،   و محدود شدن خسارات مادی قابل اعامل دانسته خواهد شد.  نظامیانغیر

 گیرند.  برامللل برشدوستانه تغییر کنند تا بتوانند حمالت سایبی را دربه حقوق بین
 امللل برشدوستانه حاکم بر آن : حمالت سایربی و اصول حقوق بینب

تواند بر حمالت سایبی امللل برشدوستانه میاصول حقوق بین  هانداز   هگردد که تا چدر این بخش بررسی می
 حاکم باشد: 

 اصل تفکیک و قابلیت اعامل آن در حمالت سایربی   –1
بین و عرف  بنیادین حقوق برشدوستانه  اصول  از  یکی  تفکیک  در حمالت مسلحانه اصل  اعامل  قابل  امللل 

نظامی دخیل در آن مشخص گردد. اهداف نظامی و غیر  و  هموجب آن باید ساحاملللی و فراملی است که بهبین
که نباید در چنین را  نظامیانی  های مسلحانه شامل باشد و غیرتواند در درگیریاصل فوق افراد نظامی را که می

نظامی که نتوانند مورد تعیین منوده و بین اهداف نظامی مجاز و اشیا و اموال غیرحمالتی هدف قرار گیرند  
 ۵۱و ماده    ۴بند    ۵۷ماده    ( وii( و ) a)  ءجز   ۱و  بند    ۴۷که در ماده    است  تفکیک قایل شده   ،ر گیرندحمله قرا

و حمالت کورکورانه نیز مطابق   کنوانسیون  چهارم الهه رصاحت دارد.  ۲۷پروتکل اول کنوانسیون ژنو و ماده  
وع شده است. حمالت کورکورانه به  های چهارگانه ژنو ممن پروتکل الحاقی اول کنوانسیون  ۵۱ماده    ۵و    ۴بند  

اندازۀ کافی   روانه شود یا عواقب حمالت به  رصفنتواند به سمت یک هدف نظامی    شود كهحمالتی گفته می
نظامی بدون متایز تحت پوشش نظامی و اموال غیر، افراد غیرمحدود شده نتواند که در نتیجه آن اهداف نظامی

خصوص حمالت سایبی حاکم که اصل تفکیک در( اما این۵۴۷:  ۱۳۹۶  مانی زاده و ز )اسمعیل  آن قرار گیرد.
ند که اصل گروه نخست بر این نظر  .املللی دو دیدگاه متضاد وجود دارد، میان حقوق دانان بیناست یا خیر

سایل اند، زیرا استفاده از فضای سایب، ابزار و و تفکیک برای تنظیم قواعد مربوط به حمالت سایبی نامناسب
ثیر داشته، اعامل أنظامی تمستقیم بر افراد و اموال غیرصورت مستقیم و غیردوگانه است که به  ا  مربوط به آن ذات

ند که طراحی  ( گروه دوم بر این نظر۵۴۹- ۵۴۷  :۱۳۹۶  زاده و زمانی)اسمعیل  سازد.اصل تفکیک را ناممکن می
بلیت اعامل اصل تفکیک را داشته باشد، و نظر خود را با ای شکل گیرد که قاگونهتواند بهحمالت سایبی می

پروتکل الحاقی اول کنوانسیون چهارگانه   ۵۲و ماده    ۵۰ماده    ۳راهنامی تالین، بند    ۳۳و    ۳۱استناد قاعده  
نظامی است باید آن را نظامی که یک شخص غیربه ایندر صورت تردید نسبت نخست،منایند، ستدل میمژنو 

الشکل قابل استفاده در فضای سایب وجود ندارد و از طرف را از یک طرف لباس و نشان متحد، زیکنیم تلقی  
پروتکل الحاقی اول ژنو    ۳۶ماده  دوم،  نظامی در فضای سایب مشکل است.  دیگر تشخیص هدف نظامی و غیر

اب های جدید طرفین معاهده را در ممنوعیت و عدم ممنوعیت استفاده روشدربارۀ سالح نوین ها و  زار های 
که قادر نیستند بین   ی ابزارهای نوین   ه ازها را مکلف منوده تا از استفاداما دولت  گذاشته است،جنگی آزاد  

 ( ۵۴۸-۵۴۷: ۱۳۹۶ زاده و زمانی)اسعمیل ل شوند، خودداری کنند.ئ نظامیان نفکیک قانظامیان و غیر
  گیرد که اوال  ارچوب اصل تفکیک قرار میهدر چ  حمالت سایبی زمانی  به نظر می رسد  ،با توجه به مطالب فوق

نظامیان را به  بر غیر  شدهد در استفاده از ابزارهای سایبی خسارات احتاملی واردن های متخاصم بتواندولت
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اش ابزارهای سایبی از حالت دوگانگیاز  نظامی استفاده  اهداف نظامی و غیر  ا  حد امکان محدود مناید. ثانی 
 سازد. های زیادی مواجه میتقلیل یابد، زیرا این دوگانگی اعامل اصل تفکیک را با دشواریتا حدی 

 اصل تناسب و قابلیت اعامل آن در حمالت سایربی  –2
موجب آن باید نسبت معقول و قابل توجیهی امللل برشدوستانه است که بهتناسب اصل مهم دیگری حقوق بین

و متعادل با   داشتهنظامی وجود  در نتایج نظامی حاصل از حمله و خسارات احتاملی وارده به افراد و اموال غیر
 نظامیان باشد. های غیرهای نظامی و حامیتمزیت

پروتکل الحاقی اول کنوانسیون چهارگانه ژنو   ۵۷و ماده    ۵۱ماده    ۵در قسمت )ب( بند    موضوع اصل تناسب
باید متام احتیاط ممکن و مراقبترصاحت دارد که  دولت را بههای متخاصم  ثابت  منظور اجرای اصل های 
ند تا اهدافی را که  کنو تالش    زندلغو یا به تعویق انداکه بالقوه نامتناسب بود را  یحمالت تناسب در نظر گرفته 

  : به سه دلیل عمده نقض شده است   ند. اصل تناسب اغلبکنبیشرتین سازگاری با اصل تناسب دارد، انتخاب  
ناتوانی در   ،شده در برابر اهداف و سومناتوانی در تخمین میزان نیروی نظامی استفاده  ،ناآگاهی، دوم  نخست،

خصوص حمالت سایبی که اصل تناسب در( اما اینSchmitt, 2013: p 81)   دادن دقیق و كامل.  هدف قرار
خیر یا  است  نظرحاکم  این  به  نخست  گروه  دارد:  وجود  دیدگاه  دو  دانان  حقوق  بین  تناسب ،  اصل  که  ند 

کارگیری این اصل بر  خصوص حمالت سایبی قابلیت اعامل را ندارد، بلکه مرکزیت این مباحث بیشرت در بهدر
نظامیان یا اشیا و اموال زیرا مطابق راهنامی تالین، در حمالت سایبی آسیب به غیرحمالت سایبی است.  

ای که  شود، بلکه این موضوع به ارتباط بین صدمهقانونی شدن آن حمله منینفسه سبب غیرفی  نظامیانغیر
 ی ن وارد شود و مزیتنظامیان و نظامیا که ناخواسته به غیربستگی دارد  طور معقول انتظار دارد  حمله کننده به

ند ( گروه دوم به این نظر۵۴۹-۵۴۰:  ۱۳۹۶  زاده و زمانی . )اسعمیلکندبینی میکه او در نتیجۀ حمله پیش
برای مثال طی جنگ خلیج فارس   .راحتی قابلیت اعامل را نداردخصوص حمالت سایبی اصل تناسب بهکه در
عر حمله برق  توزیع  شبکۀ  به  حمله  هدف  با  سایبی  اگرای  گرفت،  صورت  در اق  اختالل  به  حمله  این  چه 

ها،  ناشی از قطع شدن برق در بیامرستان  ، اما آثار مخربفرماندهی و کنرتول مؤثر نیروهای عراقی منجر شد
که قابلیت  ته شد. با ایندانسمستقیم این حمالت  آثار غیر  ازهای ارتباطی  و نقل و سیستمهای حملسیستم

توان امکان اعامل اکرث حمالت سایبی به دلیل ماهیت فضای سایب دشوار است، منیاعامل این اصل در  
 ( ۵۵۰: ۱۳۹۶  زاده و زمانی. )اسعمیلدانست منتفی  این اصل را کال 

خصوص حمالت سایبی قابلیت اعامل اصل تناسب تا حدی زیادی در   رسدبه نظر می  ،توجه با مطالب فوق  با
 نظامی دشوار است. ت از افراد و اموال غیرزیرا سنجش و حامی ،را ندارد

 اصل بی طرفی و قابلیت اعامل آن در حمالت سایربی  -3
طرف  های بیموجب آن موقف دولتامللل برشدوستانه است که بهطرفی از اصولی دیگری حقوق بیناصل بی

و پروتکل   ۱۹۰۷  ۀاله  پاریس، کنوانسیون  ۱۸۵۶امللل، بیانیه  شود. عرف بیندر حمالت مسلحانه مشخص می
طرف در زمان وقوع ها و اشخاص بیخصوص حقوق و وظایف قدرت الحاقی اول کنوانسیون چهارگانه ژنو در 

موارد گونه حمله  یجنگ  هر  اقدام  و  اعامل  داده،  در  را رصاحت  را  و رسزمین مسلحانه  ممنوع  آن  خصوص 
باید   های متخاصمدولت  ،طرفیتوجه به اصل بی  ن قرار داده است. یعنی باو طرف را از تعرض مص های بیکشور
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بیغیر های  به دولت و  احرتام گذادرگیر جنگ  آنرند طرف  به  وارد کردن خسارات  از  به کنند  اجتناب    ها،  و 
مسلح دستورالعملنیروهای  خشونتشان  اقدامی  گونه  هر  از  خودداری  بر  مبنی  محدودۀ های  در  بار 

امللل رسچشمه ها در حقوق بینکنند. زیرا این اصل از اصل برابری حاکمیت دولتطرف صادر  های بیرسزمین
 (Wing field, 2000: p 49)   گرفته است.

با حقوق   توان به این نتیجه رسید كه حمالت سایبی معموال توجه به ماهیت حمالت سایبی، می  با  براین،بنا
تعارض در  اصل  این  به  او   .است  مربوط  سایبی  حمال   ال زیرا  شو  تواندمنیت  انجام  ظرافتی  و  دقت  كه با  د 

یز ناخواسته از طریق نطرف  های بیدولتاست  ممکن    ا  ثانی   و  طرف را تحت تأثیر خود قرار ندهندهای بیدولت
 . کنندها و سیستم سایبی جنگ بین متخاصامن را هموار و تسهیل شبکه

 اصل رضورت نظامی در حمالت سایربی  –4
های متخاصم باید بتوانند موجب آن دولتبه  .امللل برشدوستانه است از اصول حقوق بینت نظامی  اصل رضور 

یابند دست  نظامی  امتیازی  به  تخریبی  اقدام  کمرتین  به  توسل  با  نظامی  عملیات  و    در  صدمات  میزان  و 
که اصل شد. اما اینکند با منفعت نظامی آن تناسب داشته باکه حمالت برای دولت درگیر وارد می  یخسارات

 ، نظر واحدی وجود دارد. خصوص حمالت سایبی حاکم است یا خیررضورت در
های منشور ملل متحد، دولت  ۵۱در حمالت سایبی كه به حد درگیری مسلحانه رسیده باشند، با توجه به مادۀ  

های سایبی نظامی در جنگ  توانند در دفاع مرشوع به زور توسل شوند، اما با توجه به اصل رضورتقربانی می
الکرتونیکی می متقابل  اقدامات  ماهیت حمالت سایبی،  بهو  به حمالت تواند  پاسخ  در  دفاع مرشوع  منزلۀ 

برای جلوگیری    ا  كند رصفسایبی صورت گیرد. آنچه در قبال حمالت سایبی رضورت اقدام نظامی را ایجاب می
نبشی برای مقابله با حمالت سایبی با این اصل انطباق ندارد  های جاز حمالت سایبی است و توسل به سالح

تهی شود.  ن ها مهمراه داشته باشد و در نهایت به جنگ در فضای واقعی میان دولتتواند آثار مخربی را  و می
 ( ۵۵۲: ۱۳۹۶زاده و زمانی )اسمعیل

 گیری  بحث و  نتیجه
است، لذا هرگونه تحولی در جامعه  نیازمند بازنگری   تردید وابستگی پایداری میان جامعه و حقوق برقراربی

در عرصه دانش برشی  رشد  زیرا  است.  تحول  آن  بر  تعهدات حاكم  و  در حقوق  گوناگون، حقوق جدی  های 
گیری متحول كرده و به پیوند میان علوم مختلف انجامیده است. روشن طور چشمل معارص را نیز بهلاملبین

زمینه تحول  این  هرگاه  بیناست  حقوق  پویایی  چشملاملساز  شود،  حقوق ل  كارآمدی  و  حركت  از  اندازی 
اما زمانی كه قواعد و مقررات حقوقی قادر به ساماندهی آن تحوالت نباشند،   .كشد امللل را به تصویر میبین

ر های مفروض است و دتردید نیازمند تأملی جدی در اقتضائات موجود و چالششود كه بیمی شکافی حادث
ناچار باب تفاسیر متعدد در قالب  قواعد صورتی كه درخصوص موضوعی جدید با كمبود منابع مواجه شویم به

نتایج مشابهی كه در نهایت می  گردد كه قطعا  موجود باز می برقراری صلح و   بایستی بههمۀ این تفاسیر به 
حل برای به نظم درآوردن بهرتین راه  منتهی نخواهند شد. مسلام    ،املللی در سطح جهان ختم شوندامنیت بین

ارچوب هانعقاد معاهداتی برای مشخص كردن چ  ،املللیهای جدید در سطح بینوضعیت حقوقی تکنولوژی
 هاست. آن
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عنوان مقدمه و ابزار جنگی شناخته شده  عرصحارض به  حمالت سایبی که در  ،و با توجه به ماهیت مطالب فوق
و مستلزم   ردها در سطح جهانی داحصول تفاهم و همکاری دولت  هو نیاز مبم ب   تیساست، از این امر مستثنا ن 

همکاری  با  مرتبط  قواعد  و  معیارها  حداقل  بینتعیین  سیاستهای  اتخاذ  و  عرصه املللی  در  منسجم  های 
از برخی روشاملللی میبین استفاده  و  زیرا حمالت سایبی  بهباشد.  قدری مبهم و های سایبی اطالعاتی 

مني  است   رسانآسیب جلوگريی  جنگ  حقوق  با  جاد.  شوكه  حمالت  شبيه    ۀنبگرچه  جنبشی  يا  فيزيكی 
های سنتی جنگ را نداشته باشد، اما ممكن است منجر به تخريب فيزيكی يا حتي مرگ شود. برای مثال شكل

د، توليد برق را مختل کر انفجاری  ، آن را دچار خود۲۰۰۷حمله سايبی به يك توربني سد در در روسيه در سال  
كشته شدند. بنابراين، به خاطر اين نتايج احتاملی، حمله در آن  نيز    تن  ۲۰كرد، سيل در منطقه به وجود آورد و  

بیان گردیدسايبی مي آنچه  به  با توجه  نهد.  بنيان  را  این  ،تواند يك منازعه مسلحانه  انتیجه اخیر  جاب یکه 
 امللل برای آنو در سطح بین  وددقیق شناسایی و تعریف ش  و  طور رصیحمفهوم حمالت سایبی به  کندمی

امللل بازنگری و مفهوم حمالت سایبی در  اقل قواعد موجود در سطح بینتدوین شود یا حد  یاصول و قواعد
، اثرات هاآسیب وشان را حفظ تعیین و حاکمیتخود را ها با استفاده از آن اسرتاتژی آن جا پیدا بکند تا دولت
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 د بني املليل برشپالو حقونو مفهوم او رشعي حيثيت 

 ليکوال: عبدالحليم همت 

 رسیزه:
راغلې،   او جګړه هم  نظر اختالف  د  ترمنځ  بنیادمانو  د  راتګ رسه سم  له  د برش  ته  د   په دې جګړو کېنړۍ 

. اسالمي رشیعت له نورو يوګړیو، عامه او فردي شتمنیو ته هم زیان اوړ   او سوله ييزو  جنګیالیو ترڅنګ وليس 
اړتیا پیښیږي چې د سمون راوستنې، د فساد د   اړیکو کې سوله اصل ګڼي؛ خو ځینې مهال  په  وګړیو رسه 

لو حالتونو رسه مخ ې الب ېمخنیوي، خپلواکۍ او حقونو د اعادې په موخه جګړه ويش. دغه  جګړه جنګیايل له ب 
ی يش. نو له هم دې امله اسالمي رشیعت او لاو په بهیر کې یې عامو وګړیو او شتمنیو ته هم زیان اوښت کوي  

 ر ، چې پ ټاکيلقواعد    او  په موخه یو لړ برشپال اصول  يمخنیو او    کنټرول  زیانونو د  ونړیوالو برشي قوانینو، د دغ
 يش.  اییې راکم کړ بنسټ یې انساين کرامت ته په پام، د جنګ چارې تنظیم او زیانونه 

قوانینو   وڅنګ، د اسالمي رشیعت او برشپال  ژندنې او مخینې ترې قوانینو د پ  وپه دې مقاله کې، د نړیوالو برشپال
مهال د برشپالنې بنسټیز اصول او قواعد څیړو او ورپسې د دواړو قوانینو په رڼا کې د   رپه رڼا کې، د جګړې پ

 لګي وګړیو د مالتړ اړوند حقوقي احکام څيړو. جګړې په بهیر کې د جنګیالیو او عامو م
حقونو اصطالح د برش حقونو له اصطالح څخه وروسته   وله تاریخي پلوه د برشپال  حقونو مفهوم:  ود برشپال

حقونو کې د حق   وپه ځای کارول کیږي. په برشپال    Humanitarian lawرامنځته شوې او د انګليس ژبې د  
نا کارول شوې، یانې هغه مقرارت  عده بلکې دلته د حقونو کلمه د مقرراتو په مکلمه د تکلیف په مقابل کې نه  

 چې برشدوستي پکې پالل شوې وي.
املليل قواعدو، قراردادونو او عرفونو ټولګه  بین وپه ټولیزه توګه برشپال حقونه د هغ حقونو تعریف: ود برشپال

ځته شویو برشي ستونزو ته پام او رسیدګي کوي. دا مهال رامن   ر جګړو پ  او غیر بین امليل  ده چې د بین املليل
دلوریو حق  د جګړې  کې  انتخاب  په  وسایلو  جنګي  د  او  ډولونو  په  د جنګ  مخې  له  دالیلو  برشي  د  قواعد 

مهال یې زیان موندلی وي او یا ښايي زیان  ررامحدودي، او د هغه اشخاصو او شیانو مالتړ کوي چې د جنګ پ 
حقوق مخاصامت )او په فاريس کې ورته    ( حقوق النزاعات املسلحه)ول حقونو ته  په عريب کې دې ډ  1ومومي. 
 ویل کیږي. ( مسلحانه
ځمکه باندې   رره پخوانۍ ریښه لري، ځکه پېله تاریخي پلوه برشي حقونه ډ  حقونو تاریخي شالید:و  د برشپال 

لګې ې او د تل لپاره پکې د وخت عريف قواعد مراعات کېدل. د ب   ید برش د خلقت له پیل څخه جنګ راپیدا شو 
په توګه: په یونان او نږدې نورو امپراطوریو کې د جنګي بندیانو، تسیلم شویو کسانو د درناوي، د نه جنګیدونکو 

ټولنو له دین  وچې د دغ ،په اړه یو لړ مقرراتو شتون درلود کسانو سالمتیا، او د سپیڅلو ځایونو د حرمت ساتنې

 
   د فقهې او قانون ماسټر 
 . ۴۷.ص ۱۳۸۷قربان نیا، نارص،حقوق برش و حقوق برش دوستانه تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول - 1
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د سومریانو په قبیله کې د جګړې لپاره یو منظمه اداره او قانون شتون    1او کلتور څخه یې رسچینه اخستله. 
درلود چې د جګړې د اعالن، حکمیت، د سفیرانو او سیايس استازیو د خوندیتابه او د سولې تړونونو د درناوي 

دوره کې د فدیې )پیسو( په مقابل کې د بندیانو خوشې کولو هم رواج درلود.   ېړه  یې مواد درلودل. په دپه ا
هم د جګړې قوانینو ته    يپه قوانینو کې د الواح حمورايب په نوم یادیږ  رسبېره پر دې، د بابل پاچا حمورايب

 2اشاره شوې ده. 
په نوم یو اديب   ( The art of warد جګړې د هرن )   کاله وړاندې  ۵۰۰( له میالد څخه  SUNTEZO)   سون تزو

وړاندې کړې ده، په دغه کتاب کې سون تزو د جنګ مرشانو   ياثر لیکلی دی چې نوموړي پکې جنګي سرتاتیژ 
لګې په توګه: د جنګي بندیانو ې مهال برشپاله اصول او حقونه مراعات کړي. د ب  رته وریادوي چې، د جنګ پ
 ، غیرنظامي وګړیو ته پرته له دلیل ازار نه رسول. درناوی، زړورتوب، رشافت

جنګي بندیانو د تبادلې او فدیې   او د  ې د قران عظیم الشان له مخې د مکې مرشکینو هم د جنګ د اعالن، سول
کې به یې جنګ نه کاوه، که به یې په کومه محرمه میاشت کې جنګ   اصول درلودل، او څلورو محرمو میاشتو

بیا په بله میاشت کې جنګ بندي کوله. د مدینې عربو هم د جنګ د بندیانو د تبادلې او   وکړ نو په ځای به یې
یا هم فدیې قوانین درلودل. تر دې وروسته اسالم د جنګ او صلحې منظم قواعد رامنځته کړل چې د برشپالنې 

ډیره مهاله په منظم مهال یې رعایت اسالمي فریضه وګرځیده. البته دغه قواعد تر    رپه موخه د جنګ او سولې پ
 . ؤښلیکونو او فقهي کتابونو کې ې لو ایاتونو، احادیثو، سیرت، تاریخي پې لو بې راټول شوي، بلکې په ب  ؤډول نه 

مهال په متحدو ایالتونو   رم کې د داخيل جنګونو پ   1863په لومړي ځل مدون او منظم برشدوستانه قانون په  
قانون    ېرستیرو د چلن تنظیم و چې په داخيل جګړو کې بوخت ول. خو د  وکې رامنځته شو چې موخه یې د هغ

 یواځې داخيل جنبه درلوده او یواځې په متحدو ایالتونو کې د اجراء وړ و. 
کې د ایټالیا په شاميل خوا کې د سولفرینو په نامه سیمه کې د فرانسې او اتریش هیوادونو ترمنځ    1859په  

دغه مهال د جنګ په سیمه   روریو ته پکې بې کچه ځاين او مايل زیان واوښت. پجګړه رامنځته شوه چې دواړه ل
دونان( شتون درلود. هغه له دې جنګ زیات اغیزمن شو او د یادې جګړې   يکې د سویس یو سوداګر )هیرن 

په دې پ نوموړي  راټول کړل.  نامه کتاب کې  په  یادونه یې د )سولفرینو خاطرات(  او  کتاب کې جنګي   ېښې 
یانو د وضعیت د بهرته کولو په موخه په پ و ته مهمې سپارښتنې وکړې چې په پایله کې یې د جنګ د ټمرشان 
سیونونه ان کې د ژنیوا کنو   1949کلونو کې د الهای دوه تړونونه تصویب شول او بیا ورپسې په    1907او    1899

کې د    1977دل. په  ېه نامه یادم یې بیا د ژنیوا د تړون پي تړون او دو د    ېتوافقات د اله   يتصویب شول. لومړ 
حقونه بڼه یې غوره   واو ژنیوا تړونونه رسه یو ځای شول او د نړیوالو برشپال  ېدوه نویو ضمیمو په زیاتونه د الها

 3کړه. 
او نړیوال  ( Human Rightپه تېرو وختونو کې برشي حقونه )  حقونو اړیکه: وله برشي حقونو رسه د برشپال

( له یو بل څخه جال رامنځته شوي او پراختیا یې International Humanitarian Lawبرشدوستانه حقونه ) 

 
 . ۸، ص ۱۳۸۳حقوق برش دوستانه، دبیرخانه کمیته ملی  - 1
 . ۱۴۹محقق داماد، مصطفی، مباين و توسعه مرتقیانه حقوق بین امللل برشدوستانه ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشګاه شهید بهشتی، ص    - 2
 ۸، ص ۱۳۸۳دبیرخانه کمیته ملی حقوق برش دوستانه،  - 3
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موندلې وه. له دې امله برشي حقونه د سولې د زمانې حقونه او برشپال حقونه د جګړې د زمانې حقونه بلل 
و کې منځ هیڅ اړیکه نشته؛ خو په وروستی   کېدل. په دې بنسټ عام تصور دا و چې د دې دوه اصطالحاتو تر

چې کله د نړیوالو حقونو په نظام کې تغیرات رامنځته شول او داړوه ډوله حقونو د اجراء مکاين او زماين قلمرو  
هغه د کرامت د خوندیتابه د مالتړ په موخه د دواړو ډوله حقونو ترمنځ همغږي پراخه   پراخه شو، نو د انسان او د

یې رامنځته شوه. ځکه چې دواړه )برشي حقونه او برشپاله    شول او یوه واحده او همغږې بڼه  ېاو یو بل ته نږد
مهال عميل کیږي، دا په داسې حال کې ده   رحقونه( د فرد مالتړ کوي. برشپاله حقونه د وسله والو جنګونو پ

حقونو موخه داده چې د   وچې برشي حقونه دجنګ او سولې په دواړه حالتونو کې د فرد مالتړ کوي. د برشپال
موخه د فرد مالتړ   واو محدودولو په پار د جنګي قربانیانو مالتړ ويش. خو د برش حقون   ولوکم  و دجنګ د ستونز 

کسانو رسه اړیکه لري چې  د دښمن الس   واو د هغه پرمختګ دی. برشپال حقونه په لومړۍ درجه کې له هغ
يش. په مقابل کې د  وي، همدا شان هغه الرې چارې روښانه کوي چې له مخې یې برشپالنه رعایت  ته ورغيل

برشي حقونو موخه دنظامي عملیاتو د الرو چارو تنظیم نه بلکې هدف یې دادی چې په اشخاصو باندې د دولت 
 شته واک محدود کړي او د دولتونو د استبدادي چلن مخه ونیيس. 

سولې اخالقي اسالمي رشیعت له پیل راهیيس د جنګ او  له اسالمي رشیعت رسه د برشپاله حقونو اړیکه:  
بنسټ  رو د رعایت پلاصو  د او واجبي اصول او قواعد رامنځته کړل چې موخه یې د کرامت، عدالت او د تسامح

ری، او د جنګ له قربانیانو او بندیانو ېد ناتوانه وګړیو خوندیتوب، په نه جنګیدونکو وګړیو او عامو شتمنیو نه ت 
حقونو غوښتنه هم ده. ځکه د نړیوالو برشي حقونو اسايس   برشي  وهمدغه د نړیوال، چې  کول دي  درسه ښه چلن 

رمنې، کوچنیان او ې مهال  د وليس وګړیو د زیان د پیښیدو ګواښ راکم يش، م  رموخه هم دا ده چې د جګړې پ
ويش او په پایله کې د جګړې   دبوډاګان خوندي يش او د جنګ له وژل شویو، ټپیانو او بندیانو رسه ښه چلن

 راکمې او محدودې يش.  ۍ ې او وجاړ ستونز 
اسالمي رشیعت او نړیوال برشپال قوانین یو   :قوانینو کې د برشپالنې بنسټیز اصول  وپه اسالم او برشپال

مهال رعایت يش او په رڼا کې یې وژل شویو جنګیالیو ته درناوی،   رلړ اصول او قواعد لري چې باید د جنګ پ 
خوندیتابه خیال وساتل  او د بې وسلې وليس وګړیو د رس او مال د دد ټپیانو درملنه، له بندیانو رسه برشي چلن 

 يش. دغه اصول او قواعد په الندې ډول دي:  
نړیوال برشپال قوانین درې مهم اصول لری چې: له تفکیک، تناسب او احتیاط څخه   بنسټیز اصول:  .الف

. همدغه شان په    2اړین دی څنګ یې نور مالتړي بنسټیز اصول هم شته چې رعایت یې    ؛ خو تر 1عبارت دي
، په ژمنو وفا، د فساد   د ر اخالقي اصول شته چې له: عدل او نیکۍ، انساين چلنېرشیعت کې د جنګ ډ  ياسالم

چلن  ورته  مخنیوي،  ترد له  وګړیو  ملکي  او  جنګیالیو  د  حرمت   ،  شخيص  او  حقونو  اسايس  د  تفکیک،  منځ 
څخه عبارت دي. خو د مقالې د لنډون په خاطر دلته جنګ له اعالن    خوندیتوب، د پوځي اړتیا شتون، او د
هم یې  نړیوال برشپال قوانین   خلو چې هم په رشیعت کې شتون لري اوا   یواځې هغه بنسټیز برشي اصول را

 په رعایت ټینګار کوي. 

 
1 - http://ir.icrc.org/ihl/339-2/ 
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اسالمي رشیعت او نړیوال برشپال قوانین دواړه، په بې توپره   :1اصل    دانساين چلن  د  له توپیر پرته  ،لومړی
انساين چلن ټینګار کوي. د دې اصل له مخې له هر ډول جنسیتي، مذهبي، توکمیز او ژبني توپیر پرته ټول 
انسانان د انساين کرامت او قدر وړ دي، په دې اساس په جګړه کې تبعیض منع دی. او دا ځکه چې اسالم،  

اعالن کوي چې ټول انسانیت له یو انسان    ء او د نړۍ  دپیدایښت لومړی علت ګڼي؛ اوقت مبداانسانیت د خل
)یاأَيَُّها النَّاُس   یو بل فضیلت نه لري، الله جل جالله وايي:  ر رنګ، نژاد او ژبې له امله پ  شوی دی. د  څخه پیدا

َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوخَ  َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي   ۚ  لََق ِمنَْها زَْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهاَم رَِجاال  كَِثري ا َوِنَساء   اتَُّقوا 
څخه وډاریږئ    يچې: ای خلکو له خپل هغه پالونک   .معنې دا2إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيُكْم رَقِيب ا(    ۚ  تََساَءلُوَن ِبِه َواْْلَرَْحاَم  

 ېله د  ېی  بیا  کړي یاست او له هغه څخه یې خپله جوړه پیداکړه، او  ه پیداله یو نفس څخ  ېټول ی  چې تاسو
 ښځې پیداکړې.  او يدواړو څخه سړ 

همدې ډول،    ر. یانې مونږ بنیادمانو ته درنښت ورکړی دی. پ3همدغه شان فرمايي چې: َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدمَ 
نبي علیه السالم وايي چې : یا أيُّها الناُس إنَّ ربَّكْم واِحٌد أال ال فضَل لِعريِبٍّ عىل عَجِميٍّ وال لِعَجِميٍّ عىل عريبٍّ 

ای خلکو، ستاسو د   یعنې:  4وال ْلحمَر عىل أْسوَد وال ْلسوَد عىل أحمَر إالَّ بالتَّقَوى إنَّ أكرَمكْم عند اللِه أتْقاكُْم. 
تور،   رولو پالونکی یو دی، نه عريب په عجمي  او نه عجمي له عريب کوم غوره والی لري، همدا شان، نه سور پټ

معیار تقوا ده، ستاسو د رب په نزد هغه څوک غوره دی چې په   سور کوم فضیلت لري. د غوره وايل  راو نه تور پ
 ر پرهیزګار وي.ېتاسو کې ډ

له ټولو بنیادمانو رسه د انساين کرامت له مخې د سولې او جنګ په دواړو له پورته دالیلو جوتیږي چې، اسالم  
حالتونو کې د بې توپیره انساين چلن توصیه کوي. ځکه خو اسالمي رشیعت د وژل شویو غلیامنو د تنو له  

رښتنه ، ښه خوراک ورکولو او نه کړولو سپاد کړې او بندیانو رسه یې د نیک چلن   هبدرنګه کولو او سوځولو څخه منع
 5کړې ده. 

د ا اصل د جنګ له لوریو غواړي چې د جنګیالیو، نه جنګیدونکو او د    : 6د تفکیک )جالوايل اصل(    ،ميدو
ل کړي.  ې پوځي ځایونه له وليس ځایونو ب  منځ تفکیک وکړي او همدا راز  هغو چې له جګړې یې الس اخستی تر

صیلب نړیواله کمیټه د تفکیک اصل وايي. د تفکیک اصل او یوال برشدوستانه قوانین او د سور  ړدې چارې ته ن 
حقونو کې بنسټیز ځای لري. د دې اصل  وپه نړیوالو برشپال او هغوی ته رضر نه رسول د بې وسلې وګړیو مالتړ

بنسټ، باید د جګړې دواړه لوري د جنګ په ټول بهیر کې د جنګیالیو، نه جنګیدونکو بې وسلې وګړیو، پوځي   رپ
ځایونو په منځ کې په جال وايل او توپیر قایل يش؛ او په نتیجه کې یواځې وسله وال جنګیايل او پوځي او وليس  
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اهداف د جګړې موخه وګرځوي. د نه ډاډ په صورت کې باید اشخاص وليس وګړي وبويل او باید په نښه یې نه 
 1ه جال وي. دی چې: پوځي او غیر پوځي اهداف باید له یو بل کړي. د تفکیک لنډ مفهوم دا

 په لنډه توګه د تفکیک د اصل له مخې: 
 په نه جنګیدونکو / بې وسلې وګړیو برید منع دی 

په نا پوځي ځایونو او شیانو )کورنو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سیاحتي ځایونو، سپیڅلو مقاماتو، فرهنګي او 
 دی. هتاریخي ځایونو او ابداتو( برید منع

 منځ توپیر نه يش کولی.    شیانو کارول منع دي چې د پوځي او ناپوځي اهدافو او شیانو تر  وسلو، اوزارو او  ود هغ
په توګه مراعات واصل    يمهال د جنګ د اخالق  رد تفکیک قاعده په اسالمي رشیعت کې ثابته او د جنګونو پ

و. ابن   یکړ   هنعپه کيل توګه م  یمهال په عامو وګړیو باندې تیر   رشوې ده. ځکه نبي علیه السالم د جنګ پ
عباس رضی الله عنه فرمايي: کله چې به نبي علیه السالم هوډ وکړ چې جنګیايل جنګ ته واستوي نو ورته ویل 

لَْداَن َواَل أَْصَحاَب  تَْقُتلُوا الْوِ به یې: اْخرُُجوا ِبْسِم اللَِّه، تَُقاتِلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه َمْن كََفَر ِباللَِّه ، اَل تَْعْتُدوا َواَل مُتَثِّلُوا َواَل 
َواِمعِ.  الله په نامه د جنګ لپاره ووځئ، له هغه چا رسه وجنګیږئ چې   د حدیث پښتو مفهوم دا دی چې: د2الصَّ

نه کړئ، د وژل شویو اندامونه پرې نه کړئ، او   الله نه مني، )خو پام مو وي چې( له چا رسه دوکه او خیانت و
َوقَاتِلُوا يِف   په دې رسبیره په قران کریم کې راغيل دي:  نه وژنئ.  )راهبان( وماشومان او د ګیرجو څښتنان  

رسه   یعنې: د الله په الره کې د هغه چا  3إِنَّ اللََّه اَل يُِحبُّ الُْمْعَتِديَن.    ۚ  َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يَُقاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَُدوا  
الله جل جالله تیری جنګ وکړئ، چې له تاسو رسه جنګ کوي )خو   پام چې( تیری ونه کړئ، )ځکه چې( 

 کوونکی نه خوښوي.
دی چې جګړه    د دې ایت رشیف په تفسیر کې نامتو مفرس امام بغوي لیکيل دي: د دې ایت موخه او هدایت دا

جنګ لپاره چمتو شوي وي او  یا د  کسانو رسه کیږي چې له مسلامنانو رسه په جنګ کې ښکیل وي،  وبه له هغ
دې بنسټ، د ایت مخالف مفهوم دا شو چې په بې وسلې وګړیو او   را هم د جنګیالیو مستقیم مالتړ کوي. پی

 4مسلامنانو په مقابل کې یې جنګي چارې نه وي تررسه کړې. هغه چا به برید نه کیږي چې د
الد او زبیر رضی  مهال خ  رپه همدې ډول په یو روایت کې راغيل دي چې نبي علیه السالم، غزا ته د استولو پ

  . لنډه دا   5جنګیږي، له بل چارسه مه جنګیږئ!(رسه  کسانو پرته چې له تاسو    والله  ته فرمایيل و چې: )له هغ
( ۱بنسټ اسالمي رشیعت     ر، او د همدې اصل پیچې مسلامنانو په ټولو جګړو کې د تفکیک اصل مراعات کړ 

( لیونیانو، ۶ناستو وګړیو،    ( په کور۵  ایونو کې ناستو وګړیو،( په عبادت ځ۴( بوډاګانو،  ۳( ماشومانو،  ۲رمنو،  ې م
 6( کسبګرو وژنه ناروا چاره بللې ده. ۱۰( بزګرانو، او ۹، معذورو( ړندو او ۸( ناروغانو، ۷
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د دې اصل مطللب دا دی چې جنګي عملیات او اقدامات باید له پوځي    :1اړتیا اصل   م، د پوځي اقدام درېيد
اصل   يقوانینو او اسالمي رشیعت ګډ بنسټ   وجیې وړ وي. د پوځي اقدام اړتیا، د نړیوالو برشپالپلوه اړین او د تو 

دی .ځکه چې اسالمي رشیعت د ځمکې په ودانۍ امر کړی او ورانکاري یې بده او ناخوښه چاره بللې ده. همدا 
  مکروه   په خپل ذات کېشان د اسالمي رشیعت له مخې، له نورو رسه داړیکو اصيل حالت سوله ده او جنګ  

یعت نظر دا دی چې: د امکان تر  . له همدې امله د اسالمي رش2ښه يش ېمګر دا چې اړتیا یې پ  ،بويل عمل  
حده باید له جنګه ځان وساتل يش. له همدې امله صحابه کرامو ته د نبي علیه السالم  همیشنۍ سپارښتنه 

، وَسلُوا اللََّه الَعاِفَيَة، فَِإذَا لَِقيُتُموُهْم فَاْصِبُوا.  مخ کیدو نې: غلیم رسه د مخاعی   3دا وه چې: ال تََتَمنَّْوا لَِقاَء الَعُدوِّ
غلیامنو   خو که )نه کېده او له شنه مجبوریته( د  ارزو مه کوئ، تل له الله غواړئ چې له جنګه مو خوندي وسايت؛

نا داچې: که له عرسه په جګړه کې مخ شوئ، نو بیا صب کوئ. په بل روایت کې د )فاثبتوا( کلمه راغلې ده. م
ې بنسټ، اسالمي رشیعت جنګ یوازې د اړتیا په همد  رجګړې رسه مخامخ شوئ نو بیا ثابت قدمه اوسئ. پ 

صورت کې جایز بويل، هغه هم په دې رشط چې ټول اخالقي اصول پکې مراعات او له اړتیا پرته زیان رسولو 
احتیاط   بنسټ، اسالمي رشیعت د وسلو په استعامل کې د  رهمدې اصل پ  څخه پکې ځان وژغورل يش. او د

 4حکم کوي. 
منځ په اندازه او مقدار   ته وايي چې د ددوه شیانو ترې  تناسب یا مناسبت د:  5ت اصلد تناسب/مناسب  څلورم،

هغه  دی چې د جرم او د کې ربط او تساوي شتون ولري. د داخيل حقونو له مخې، د تناسب د اصل مفهوم دا
 ه چې یوشدت او خفت باید له یو بل رسه مناسب وي. په دې مفهوم د تناسب د اصل غوښتنه داد  ود مجازات

پوځي  څرګند نظامي هدف باید یواځې په هغه صورت کې په نښه يش چې د بې وسلې وګړیو د ازار، وژنې او نا
تر   چېنا چې داسې برید باید ونه يش  عشیانو زیان پکې د پام الندې پوځي بريا څخه زیات نه وي. په دې م
ب د اصل له مخې د پوځي برید او هغې پوځي بریا پکې د بې وسلې ټپیانو او مړو شمیر زیات يش. د تناس

منځ چې تر برید الندې نیول کېږي، باید مناسبت او توازن موجود وي. مثال که یوه وسله واله ډله یوه   موخې تر
 ښار ته داخلېږي، د خپل مخالف د تسلیمولو لپاره باید ټول ښار ویجاړ نه کړي. 

 ر ټینګار کوي او مسلامنانو ته حکم کوي چې دجګړې پاسالمي رشیعت په څرګندو ټکو، د تناسب په اصل  
اْعتََدٰى   يمهال له تیر  َما  ِِبِثِْل  َعلَيِْه  فَاْعتَُدوا  َعلَْيُكْم  اْعَتَدٰى  فََمِن  الله جل جالله فرمايي:  څخه ځان وساتئ. 

په تاسو چا برید او تیری وکړ نو په مقابل کې یې د   . یانې که6َواتَُّقوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقنيَ   ۚ  َعلَْيُكْم  
په    ملګری دی.  هغوی د تجاوز رسه مناسب برید وکړئ، او له الله وویریږئ، ځکه الله جل جالله د پرهیزګارانو

فَأَْجرُهُ  َوأَْصلََح  َعَفا  فََمْن  ثْلَُها  مِّ َسیَِّئٌة  َسیَِّئٍة  َوَجزآُؤاْ  وايي:  الله جل جالله  یُِحبُّ یو بل ځای کې  اَل  ِإنَُّه  اللَِّه  َعىَل   

 
 . ۱۱، ص ۱۳۹۳وحقوق برشدوستانه، کمیسون مستقل حقوق برش افغانستان فرزام ، عبداالحد ، حقوق برش  - 1
  2. ۵۱محمد ابو زهره ، العالقات الدولیه فی االسالم ، ص  -۲
، ص  ۳.  مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج  ۱۱۰۲، ص  ۳، ص  ۳محمد بن اسامعیل البخاری، صحیح البخاری، باب کراهیه متنی لقاء العدو، ج    - 3

۱۳۶۲ . 
. الزحیلی ۳۶۳. اسامعیل اآلسطل، حقوق االنسان، ص  ۲۲الحسین، العالقات الدولیه بین منهج االسالم و املنهج الحضاری املعارص، ص  صالح   - 4

 .  ۶۶العالقات الدولیه فی االسالم ، ص  
 . ۱۱، ص ۱۳۹۳فرزام ، عبداالحد ، حقوق برش وحقوق برشدوستانه، کمیسون مستقل حقوق برش افغانستان  - 5
 .۱۹۴رت البقره ،ایت سو  - 6
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په مقابل کې یې د ) الله جل جالله په دې ایت کې مومنانو ته وايي چې: د بدۍ جزا داده چې     1الظَّالِِمینَ 
رسه دی. الله   ی يش؛ خو که چا بښنه وکړه او ځای یې سم کړ، نو اجر یې له اللهامقدار له مخې( ورته بدي وکړ 

 خوښوي. زیايت کوونکي نه  
د تناسب اصل ته ورته، اسالمي رشیعت، په جګړه کې د ورته چلن ) معامله باملثل ( اصل لري چې د تسامح او 

 د بنسټونو والړ دی. د معامله باملثل اصل حکم کوي چې دی باید له دښمن رسه داسې باملثل چلن  رعدالت پ
 ، څپیړې ځواب باید په څپیره ورکړل يش نا چې د  عويش چې هیڅ ډول افراط او زیاتی پکې نه وي.  په دې م

َولَِِئ َصَبْتُْم   ۚ  مناسب چلن په اړه الله جل جالله فرمايي:  َوإِْن َعاقَْبُتْم فََعاقُِبوا ِِبِثِْل َما ُعوقِْبُتم ِبِه  د  نه په سوک.  
اِبِرينَ  تاسو ته درکړل شوې ده؛ او که  ته جزا ورکوله، نو هغومره جزا ورکړئ چې    نې: که تاسو چاعی  2لَُهَو َخرْيٌ لِّلصَّ

 مو صب وکړ، نو دغه چاره ستاسو لپاره غوره ده. 
کې تفسیر طبي لیکيل دي: کله چې مسلامنانو ولیدل چې مرشکانو د دوی مړي مثله   هددې ایت په رشح 

مړو نو همدغسې چاره به یې له    ،شو  نو په غوسه یې وویل: که مونږ بریايل  ،ډې یې ورڅیريل ديې او ګ  يکړي د
رسه وکړو. له دې خبې رسه همدا ایت نازل شو او اصحابو وویل چې: مونږ صب کوو. له همدې امله له احد 

د ایت دغه شان نزول نورو کتابونو هم    3انتقام په نیت د مرشکانو مړي مثله نه کړل.   وروسته هیڅ مسلامن د
مهال یې له   ره قاعده ده چې د غزاګانو پ)معامله باملثل( هغ   دیاده دې وي چې: ورته چلن   4ذکر کړی دی. 

 5دي.  يشو  یمخې مخالف جنګیايل بندیان کړ 
د احتیاط د اصل غوښتنه داده چې د پوځي اړتیا په صورت کې باید  د تفکیک او د احتیاط اصل:    ،پينځم

تناسب اصل ته پام له الزم احتیاط څخه کار واخستل يش. نه دا چې د پوځي اړتیا په نوم ملکي وګړیو ته زیان 
وی د زیان د را  د جنګ دواړه لوري باید  د بې وسلې وګړیو، وليس ځایونو او شیانو د ساتنې او د هغ  6واوړي.  

کار واخيل.د دې اصل له مخې اړینه څخه  کمولو په موخه تل د جنګ په پالن او تطبیق کې له الزم احتیاط  
مهال  د وليس زیان د ګواښ د راکمولو په موخه خلک   رنښه کولو پپه  ده چې جنګي لوري د پوځي اهداف د  

( او په همدې موخه باید د ؤتاکتیک خالف  )پرته له هغه صورت چې د خلکو خبول پکې د جنګي    خب کړي.
په جنګي عملياتو کې د احتياط اصل نه مراعتول   هم احتیاط ويش.کې  وسلې او جنګي تاکتیک په انتخاب  

 7دا معنا لري چې قصدا  ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. 
حقونو یو    ونړیوالو برشپالد احتیاط  د اصل د تطبیق په موخه محدودیت هم د  8  د محدودیت اصل:  شپږم،

یزو طریقو کارول منع يوسلو او جګړه    واړین اصل دی. د دې اصل کيل مفهوم دادی چې په جګړه کې د هغ
نا چې جگړه مار لوري د وسلو د کارونې په عچې د ډېرې مرگ ژوبلې، درد او رنځ سبب کېږي. په دې م  يد

 
 .۴۰سورت شوری ، ایت  - 1
 .۱۲۶سورت النحل ، ایت  - 2
 . ۱۲۶ابن جریر، تفیرس الطبی ، نحل ایت  - 3
 . ۲۳۷. عبدالله عامر، املصنف الحدیث فی اسباب النزول ، ص ۱۴۳، ص   ۳الطبانی ، املعجم الکبیر، ج  - 4
 .  ۳۷محمد أبو زهرة،  العالقات الدولية يف اإلسالم ، ص  - 5
  6او ورپسې مخونه .  ۱۳۷سعید الجویلی، املدخل لدراسه القانون الدولی االنسانی ، ص  -6
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نه لري. ځکه خو برشپاله تړونونو، او ملکي   برخه کې خالص الس  د ځینو چاودیدنکو توکیو، زهرجنو ګازونو 
 1دی. شوی کړی    هوګړیو ته د زیان رسوونکو ِبونو استعامل منع

احتیاط او محدویت اصل ته پام کوي. ځکه چې   اسالمي رشیعت هم، د نه تیري او عدالت اصولو ته په پام، د
چې عام وګړي یې زیامننول او د خلکو د    ېرولپیغمب علیه السالم هغه اور لګوونکې / غورځوونکې وسلې نه کا

 2چاره نه بلله.  هڅښاک اوبه زهرجنول یې جایز 
چې د جګړې ښکېلې خواوې به  جگړه کې د غچ اخیستنې   ی د  د د دې اصل مطلب دا   ، د ښه نیت اصل:اووم 

ه اصلونو څخه په موخه داسې کار نه کوي چې وليس زیانونه رامنځته کړي.  ښه او پاک نیت د اسالم له عمد
یو مهم اصل دی. په دومره توپیر چې په عامو حالتونو کې ښه نیت د اخالص مفهوم لري خو په جګړه کې د ښه 
نیت موخه داده چې جنګیايل باید له عدالت کار واخيل او د انتقام په نیت د زیايت مرتکب نه يش. په دې اړه 

دښمني یې دې ته اړ نه کړي    پخوانۍاو له چارسه     ويادل  الله جل جالله حکم کوي چې مسلامنان باید له  ع
. په قران عظیم الشان کې راغيل دي: َوال يَجرَِمنَُّكم َشنَآُن قَوٍم َعىٰل أاَلا تَعِدلُوا يچې بې عدالتۍ ته الس واچو 

 دښمني دې   هرس   نې: تاسو دې له چاعی   3إِنَّ اللََّه َخبرٌي ِِبا تَعَملونَ   ۚ  َواتَُّقوا اللََّه    ۚ  اعِدلوا ُهَو أَقرَُب لِلتَّقوٰى    ۚ  
له الله وویریږئ،   ته اړ نه کړي چې له عدالت الس واخلئ، عدل کوئ، ځکه عدل پرهیزګارۍ ته نږدې چاره ده، او

 شکه الله ستاسو په ټولو کړنو خب دی.ې ب 
  قواعد:  يحقونو بنسټ ود نړیوالو برشپال  ( ب
قواعد په الندې ډول   يمهال، د نړیوالو برشپالو حقونو بنسټ   ررسه صلیب نړیوالې کمیټې د وسله والو جګړو پ  د
 لنډ کړي دي.   را

  ي ټول هغه وګړي چې د جګړې توان نه لري او یا په جګړه کې مستقیم نقش نه لري، د دې حق لر  -1
ول رشایطو کې یې حفظ او يش. په هر ډ  ېچې ځان او اخالقي او جسمي سالمتیا یې خوندي پات

 ويش.  دډول توپیر پرته وررسه انساين چلن مراقبت ويش او له هر
 دي. هناتوانه وګړي وژل او ټپي کول منع هد تسلیم شوي دښمن او له جنګ  -2
ټپیان، او ناروغان راټول او پام او    سيمو کې  خپل واک الندې  تر په جګړه کې هره ښکېله ډله باید   -3

کارمند یې وکړي.  نقلیه وسایڅارنه  له دې مالتړ  طان، موسسې،  تجهیزات هم  روغتیايي    څخه   او 
باید درناوی یې   برخمن دي. د رسه صلیب او رسې میاشتې عالمې د همدې ډول مالتړ نښې دي او

 ويش. 
، او اړینه يبرخمن د   هبندي شوي جنګیايل او د غلیم د واک په سیمو کې ناپوځي وګړي له دې حق -4

کي ن کرامت، فردي حقونو، او باورونو ته یې درناوی ويش. دوی باید د هر ډول زیامننوو ده چې ژوند،  

 
، د ناري وسلو د استعامل د منعې په  ۱۹۹۶،  د ماینونو او دوکه کوونکو وسلو په اړه د جنیوا تړون  ۱۹۸۰د وسلو د استعامل په اړه د جنیوا پروتوکول     - 1

 . ۱۹۸۰اړه د د جنیوا پروتوکول 
 . ۲۰۴: ص ۵هـ.ق ، ج۱۴۰۱، بیروت:  ۲صنف، املكتب اإلسالمی، چعبدالرزاق، أبوبكر، م - 2
 . ۸سوره املایده، ایت  - 3
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دوی باید له کورنیو رسه د لیک استولو او    ،ره پر دېې اقدام په مقابل کې خوندي وساتل يش. رسب
 مرستو اخستلو حق ولري. 

ید د ناکړي عمل ټول وګړي حق لري چې له بنسټیزو قضايي پریکړو څخه ګټه واخيل. هیڅ وګړی با -5
او   رحمه  بې  او  جزا  فزیکي  شکنجو،   رواين  او  فزیکي  د  باید  هیڅوک  او  ګڼل يش.  ونه  مسول 

 سپکوونکي چلن نښه ونه ګرځي. 
جنګي الرو چارو د کارولو نا محدود واک نه لري چې    ود جنګ لوري او د هغوی وسله وال غړي د هغ -6

 یږي. د بې اړتیا تلفاتو او رنځ او ازار المل ک ماهیتا  
په جګړه کې ښکیل لوري باید همیشه د جنګیالیو او نا پوځي وګړیو تر منځ په تفکیک قایل يش،   -7

وړي. نا پوځي ځایونه او عادي وګړي باید په نښه نه يش.   نه  څو نا پوځي وګړیو او شتمنیو ته زیان وا
 1بریدونه باید یواځې په پوځي ځایونو ويش. 

 مالتړ  خلکو قوانینو کې د عامو او نه جنګیدونکو  واسالمي رشیعت او نړیوالو برشپال په
پ په څرګند ډول حکم کړی چې د جګړې  په   راسالمي رشیعت،  او  برید کیږي  به یواځې په جنګیالیو  مهال 

د نړیوال   عمدي توګه به ښاریانو او نه جنګیدونکو وګړیو ته زیان نه اړول کیږي. د اسالمي رشیعت دا بنسټ
قانون د تفکیک له اصل رسه په اړیکه کې دی. ځکه د تفکیک اصل د جګړې له لوریو غواړي چې د پوځي او 

مه ماده(. په نتیجه کې اسالمي رشیعت حکم   ۵۱او    ۴۸تړون    ۱۹۷۷)د    بې وسلې ښاریانو تر منځ توپیر وکړي.
( عسفاء د برید ۵    ( دیني وګړي او ۴ان،   بوډاګ  ( ۳( ماشومان،    ۲رمنې،  ې ( م۱ګوري وګړي   ټکوي چې پینځه ک 

 موخه ونه ګرځول شوي . 
 میرمنې او ماشومان 

اسالمي نصوص په مطلق ډول د ښځو وژنه ناروا بويل البته ځینې فقهاء کرام په دې نظر دي چې که ښځه په 
الله عنه څخه جګړه کې مستقیم ګډون وکړي او وسله په الس کې واخيل نو بیا به وژل کیږي .له ابن عمر رضی  

نقل شوي دي چې  په ځینو غزاګانو کې یوه میرمن مړه وموندل شوه، نو نبي علیه السالم د میرمنو او ماشومانو 
ټولو علامء کرامو د نه  :رحمه الله لیکيل دي چې  يکې امام نوو  هد همدې حدیث په رشح  2وکړه.  هله وژنې منع

رمنو او ماشومانو د وژنې په تحریم اجامع کړې ده، خو که یې جنګ وکړ نو بیا به ې جنګیدو په صورت کې  د م
  3وژل کیږي. 

 بوډاګان او ناروغان: 
له بوډاګانو هغه څوک مراد دي چې ډېر عمر لري او په جګړه کې د ګډون او وسلې د پورته کولو  توان نه لري. 

انس رضی الله عنه څخه نقل شوي دي چې نبي علیه السالم به غزا ته تلونکو جنګیالیو ته همیش توصیه  له  

 
، ص ، نقال از عبد االحد    ۱۸۳۱کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین املللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان، نرش سمت، چاپ دوم، زمستان  - 1

 . ۱۳،ص ۱۳۹۳مستقل حقوق برش افغانستان  فرزام، حقوق برش و حقوق برشد وستانه، کمیسون 
(  ۱۴۵/۱۴۶محمد بن اسامعیل البخاری، صحیح البخاری ، کتاب الجهاد والسیر، باب قتل الصبیان فی الحرب وباب قتل النساء فی الحرب ، رقم )   - 2

 . ۱۰۹۸ص  ۳( ج ۲۸۵۱/۲۸۵۲حدیث  رقم ) 
 ۲۶۹، ص ۶رشح النووي عىل صحيح مسلم ) ج   - 3
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یانې: فاين شیخ، تی خور ماشوم، کوچنیان او   1کوله چې: )و ال تقتلوا شیخا فانیا، والطفال، وال صغیرا وال امرآة(. 
نه يش اخستلی؛ خو که معمر بوډا وي او میرمنې مه وژنئ. او دا ځکه چې دوی په مستقیمه جګړه کې برخه  

لګې په توګه )درید بن صمه( یو بوډا سړی و چې د ې بیا هم په جګړه کې برخه واخيل نو بیا به وژل کیږي. د ب 
جګړې په لیکه کې   حنین په غزا کې یې د مسلامنانو په مقابل کې د جنګي عملیاتو په طرحه او نقشه او بیا د

چې په پایله کې د یو مسلامن په الس ووژل   وهغه د جنګیالیو له جمه وګڼل ش  ګډون کړی و. له همدې امله
په تیګه وویشت   یښځې یو مسلامن جنګیال   ېمهال یو   ر جګړې پ   . همدغه شان د بني قریظه قبیلې رسه د2شو

 3او په شهادت یې ورساوه، دغه میرمن هم د جنګیالیو له جمه وګڼل شوه. 
کوي په بوډاګانو باندې   هناروغۍ یا معلولیت یې په جګړه کې له ګډون څخه منعناروغان او ټول هغه وګړي چې  

 منځ مشرتک قدر دی.  قیاس دي؛ نو نه به وژل کیږي، ځکه په جګړه کې د ګډون توان نه درلودل یې تر
 : عبادتخونو کې ناست وګړياو په ګرجو 

وژنه هم ناروا ده، ځکه چې دوی له خپل  د اسالمي رشیعت له مخې، په عبادتخونو کې ناستو وګړیو )راهبانو(  
او مشوره ورکوي. له ابن عباس رضی الله عنه    يهنه په جګړه کې ګډون کوي او نه پکې را  عبادت رسه کار لري،

څخه روایت شوی دی چې کله به نبي علیه السالم جنګي لښکر چیرته استوه نو ورته ویل به یې: ) اخرجوا بسم 
الل سبیل  فی  تقاتلون  اصحاب الله،  ال  و  الولدان  التقتلوا  و  المتثلوا،  و  تغلوا،  وال  التغدروا،  بالله،  کفر  من  ه 

الله په نامه د جنګ لپاره ووځئ، له هغه چا رسه وجنګیږئ چې الله نه مني، )خو پام مو   نې: دعی  4الصوامع(. 
ومان او د ګیرجو څښتنان نه کړئ، د وژل شویو اندامونه پرې نه کړئ، او ماش  او خیانت و  چلوي چې( له چا رسه  

 نه وژنئ.   )راهبان( و
 عسفاء )مزدوران او مریان(

د اسالمي رشیعت له مخې مزدور   5عسیف په لغت کې هغه چا ته وايي چې د مزد په مقابل کې کې کار کوي.
. رباح بن ربیع وايي مونږ له نبي علیه السالم رسه په یوه غزا کې 6او مريي ته زیان اړول او د هغوی وژل ناروا دي

. یو چاته ؤځای کې رسه راټول شوي    ګډون درلود، هغه صلی الله علیه وسلم یوه ډله خلک ولیدل چې په یو
خلک څنګه راټول شوي دي. استازی راغی ویې ویل: یوې وژل شوې میرمن ته  یې وویل: ورشه وګوره چې دا  

غزا کې د جګړې  ېدې وړ نه وه چې جنګ وررسه ويش. په د راټول شوي دي. نبي علیه السالم وویل: دا خو د 
 خالد بن ولید رضی الله عنه رسه وه.  نبي علیه السالم یو سړي ته وویل: ورشه خالد ته  د مخې برخې مرشي د

 نې چې میرمنې او مزدوران مه وژنه. عی 7ووایه چې )الیقتلن امرآة والعسیفا(

 
 . ۳۷ص   ۳(،ج  ۲۶۱۴(، ) ح    ۹۰كتاب الجهاد، باب يف دعاء املرشكني ) رقم ،   السجستانی ، سنن ابی داودابوداود  - 1
  2. ۱۷۸ص  ۱۳املغني البن قدامه ج   -۲
 . ۲۲۴:ص ۳هــ.قـ، ج ۱۴۱۴: ۱طحاوی، أبوجعفر، رشح معانی اآلثار، عامل الكتب، چ - 3
 (،  ۳۰۰، ص ۱احمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ) ج  - 4
 . ۲۴۶ص  ۹ابن منظور ، لسان العرب ج  - 5
 . ۳۵۴ص  ۲۸، ابن تیمیه ، مجموع الفتاوی ج ۷۵ص   ۹، ابن عبدالب، التمهید ج   ۳۵۴، ص ۵ابن الهامم ، رشح فتح القدیر ج  - 6
 . ۵۳، ص  ۳أخرجه أبو داوود يف سننه: كتاب الجهاد، باب يف قتل النساء ج  - 7

 (،  ۵۳ص 
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چې د جګړې په ډګر کې ځینې ټاکيل کارونه تررسه   ،یادونې وړ ده چې له مزدورانو هغه څوک مراد ديد  خو  
مزدورۍ ره زمانه کې به عسفاو د جنګیالو څاروي او سامانونه د  ې کړي، البته په جنګ کې ګډون نه کوي. په ت 

د  کارونو کې  پرته  له جګړې  کیدای يش چې  هغه څوک  عسفاء  اوسنیو جګړو کې  په  ساتل.  مقابل کې  په 
 جنګیالیو ملګرتیا کوي خو په وسله واله جګړه کې برخه نه اخيل.   

د اسالمي رشیعت فقهاء کرامو د مشرتک قدر د شتون له مخې په پورته یادو وګړیو باندې ناروغان، ړانده، له 
مهال   رې عاجز، د عقيل ناروغیو خاوندان، بزګران، سوداګر او کسبګر خلک هم قیاس کړي او د جګړې پ جګړ 

مهال د   رامام کاساين په دې اړه په تفصیيل توګه لیکيل دي: د جګړې پ  بليل دي.  هیې د دوی نښه کول منع 
وژنه روا نه ده، ځکه دوی د   رمن، ماشوم، فاين بوډا، له جګړې ناست او ناتوانه، ړوند، شل شوت او لیوينې م

جګړې اهلیت او توان نه لري. خو که په دوی کې چا خلک جګړې ته هڅول، د مسلامنانو کمزورۍ یې جنګیالیو 
ته ښودلې، او یا یې مخالف جنګیالیو ته مشوره ورکوله او هغوی یې خبه منله نو وژل کیږي ولو که دغه شخص 

 1ماشوم یا ښځه هم وي.
م بند له مخې هم د پورته یادو وګړیو )میرمنو،  ۴مې مادې د  ۴قانون په رڼا کې د جینوا د تړون د    د  نړیوال برشي

  دي.  ماشومانو، بوډاګانو، راهبانو او په مزد راغلیو وګړیو( په نښه کول ناروا
شرتکه مه م۳تړونونه    ۱۹۴۹او نړیوال برشپال قوانین )د جینوا د    2البته د یادونې وړ ده چې اسالمي رشیعت 

م بند( له  ۳مې مادې    ۱۳دوهم اضافی تړون    ۱۹۷۷م بند ، د  ۳مې مادې    ۵۱اضافی تړون د    ۱۹۷۷ماده، د  
 نخيل.  مخې دغه  وګړي له برید څخه په دې رشط خوندي بويل چې په جګړه کې برخه وا

 د برشي خدمتونو کارمندان: 
م ي مې  مادې، د دو  ۷۱او    ۱۵پرتوکول د    لومړۍ اضايفد نړیوال برشپال قانون په رڼا کې د جنیوا د تړون د  

مې مادې له مخې د ټولو برشي ۸دیوان د اساسنامې د    يمې مادې، او د نړیوال جزای  ۹  پروتوکول د  اضايف
خدمتونو د کارمندانو لکه، د روغتیا پاالنو، رضاکارانو، د مدين دفاع کارمندانو او ملکي خبیاالنو د ژوند ساتنه 

رل کیږي. خو په دې رشط چې ې اړینه ده. او په دوی باندې برید د نړیوالو قوانینو خالف او جنګي تیری شم
 نخيل.   اد وګړي په جګړه کې برخه واپورته ی

مهال یې شتون نه درلود نو اسالمي   رخو دا چې دغه ډلې وروسته رامنځته شوي او د اسالمي فقهې د تدوین پ
فقهاء کرامو په دې اړه کوم رصاحت نه دی کړی. البته د جنیګايل او نا جنګیدونکي ترمنځ د تفکیک اصل او 

له برید خوندي وساتل يش.    بايد  کوي چې د برشي خدمتونو کارمنداندې غوښتنه    په عسیف باندې قیاس د
وګړيو په نښه کول او   و ځکه اسالمي رشیعت یواځې له جنګیالیو کسانو رسه د جنګ حکم کوي او د ټولو هغ

 وژنه ناروا بويل چې جنګ نه کوي او یا جنګ نه يش کولی. 
 : هوسایلو د استعامل منع درلودونکو  یا پوره ویجاړۍ د ېزد ړندو او نامعلومه اغ

 
الفكر    الکاساين، اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين الحنفي،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، إرشاف مكتب البحوث والدراسات، دار   - 1

 للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان،، 
 .۱۲۴۶، ص ۲الجهاد والقتال ، ج  محمد هیکل ، - 2
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بنسټ   ېهمد  رشوې ده.  او پ  هپه قرانکریم او نبوي نصوصو کې د بې ګناه او بري بنیادم وژنه په سختو ټکو منع
نه کارول يش چې غلیم په سمه توګه نه يش په   دا حکم هم مرتب کیدای يش چې په جګړه کې هغه وسلې و 

چې  عامو بې جګړې او بې وسلې وګړیو ته یې زیان د جګړې له ویجاړي یې دومره ډیره وي    يې نښه کولی او یا  
پوځي ګټې اضافه وي. که څه هم د نبي علیه السالم په زمانه کې له غشیو او نیزو کار اخستل شوی چې یواځې 

ه نه ده پورته کړې چې زیان یې نامعلوم او یا نورو ڼجنګیايل پکې په نښه کیدل، او له هغه وسلو او طریقو یې ګ 
 لګې په توګه: ې کو ته رسیږي. د ب خل

اور اچول: د نبي علیه السالم په زمانه کې یونانیانو او رومیانو د خلکو کورونو او فصلونو ته د اور اچولو  -1
 . ې له روش څخه کار اخستلو خو نبي علیه السالم کله هم دغه الره چاره نه ده کارول

وګړیو د غلیامنو د سکونت د سیمې په ویالو او اوبه او خوراکونه زهرجنول: د نبوت په زمانه کې نورو   -2
د څښاک په اوبو کې زهر اچول. ان په یو جنګ کې یوې یهودۍ د نبي علیه السالم په خوراک کې  

  ې ، خو نبي علیه السالم له دغه الرې کار نه دی اخستلی، بلکې په رصاحت یې له د ؤزهر ګډ کړي  
 1کول.  هچارې خپل ملګري منع

مي فقهاء کرامو، د عامو ښاریانو او نه جنګیدونکو د ژوند د خوندیتابه اساس ته په کتلو د تر دې وروسته اسال 
منجنیق، زهرلړلیو غشیو او اور غورځونکو وسلو د جواز په اړه تفصیيل بحثونه کړي او دې پایلې ته رسیديل دي 

 دی.   یاړتیا پورې تړل او پوځي  دچلن په چې د دې وسلې د استعامل جواز او نه جواز د مقابل جنګیالیو 
البته که د رشیعت عامو حکمونو او رسول الله سیرت ته مراجعه ويش نو ورته جوتیږي چې د اسالمي رشیعت 

او د فقهې د اصولو له مخې چې کله   ،له مخې د بې ګناه وژنه او په ښاري نه جنګیدونکو وګړیو تیری ناروا دی
 ته یې ترجیح ورکول کیږي.  یو شی د حرمت او حل په منځ کې وي، نو حرمت 

مې ۵۱لومړي اضايف تړون د    ۱۹۷۷د    ، نړیوال برشپاله قوانین هم دغه حکم کوي.ېرد اسالمي رشیعت په څ 
داسې الرې چارې ولټوي چې له مخې یې ښاريانو او بې وسلې وګړیو   ،م بند د جګړې له لوریو غواړي۴مادې  

همدې اساس حکم کوي چې باید د جنګ لوري، ړندې او په سمه توګه هدف   رته د زیان کچه راکمه يش او پ 
نه کاروي چې له پوځي ګټو څخه یې زیان په لویه کچه    نښه کوونکې وسلې او داسې جنګي الرې چارې وپه  نه  

 ته اوړي. عامو وګړیو
 :  هز درلودونکو جنګي الرو چارو منعېد نامعلومه اغ

نه کارول يش چې له   دې غوښتنه کوي چې د اسې وسلې او جنګي تکتیکونه و  د  تفکیک او احتیاط اصل د
امله یې ملکي، بې وسلې او نه جنګیدونکو وګړیو ته زیان واوړي. د ا خبه د اسالمي رشیعت د )قاتلوا الذین 

م( له هغه چارسه جنګ وکړئ چې له تاسو رسه جنګیږي او )والتعتدوا( له بنسټونو رسه سمون خوري. یقاتلونک
له همدې امله مخکنیو اسالمي فقهاء کرامو د ځینو جنګي چارو د جواز او نه جواز بحث کړی دی چې هدف 

یان واوړوي چې رشیعت یې وګړو ته پکې ز  واو شونې ده چې عامو وګړو او یا هغ  ،یې په سمه توګه نه وي روښانه 
 حکم کړی دی.   نه کولو تیريپرې د د خوندیتابه او 

 
 .۲۱۲اسالم و ایران، ترجمۀ عباس خلیلی، رشكت سهامی چاپ كتب ایران: بی تا. ص  ابن اثیر، عزالدین، كامل تاریخ بزرگ - 1
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رمنو، ماشومانو او بوډاګانو( ته د ې د شپې غدۍ: ځکه چې د رشیعت د مالتړ الندې وګړیو )په ځانګړې توګه، م 
 زیان رسونې ګواښ وررسه مل دی.

و  برید کول چې غلیم ترې شاته پټ وي او یا نا په هغه حال کې په عامو وګړو/ یا عامو ځایون عانساين ډال: م 
 .. . ترې جنګي استفاده کوي 
ب  اړه  دې  په  فقهاء  ځينې الب ې اسالمي  لري،  نظریات  الشیبانی   ېل  الحسن  بن  محمد  لکه  کرام  ابن 1فقهاء   ،

په دې نظر دي چې   9او شوکاين   8، ابن تیمیه   7، غزايل  6، ابن جزي 5، رسخيس 4،  ابن مفلح3ي ، الشافع2عبدالب 
حالتونو کې برید جایز دی، خو ځينې نور یې جایز نه بويل، البته ټول په دې رسه متفق دي چې   وپه پورته دواړ 

 وړي. ه ن  په عمدي توګه باید عامو ښاریانو، بې وسلې وګړیو او د رشیعت د مالتړ الندې اشخاصو ته زیان وا
مادې څلورم بند  له مخې ټولې هغه الرې   مې۵۱يف تړون د  اضا   ۱۹۷۷ر نړیوال برشپال قانون د  ې د دې په څ 

کال د    ۱۹۴۹دای.  همدغه شان د  ېچارې منع ګڼي چې نظامي هدف پکې په سمه توګه نه يش په نښه ک
مې   ۵۱د لومړي اضايف پروتوکول د    ۱۹۷۷مه ماده او د    ۲۸مه ماده او د څلورم تړون    ۲۳جنیوا د لومړي تړون  

انس د  بند   اوم  شپني مادې  قانون  نړیوال  چې  ده  وړ  یادونې  د  البته  دي.  ګرځويل  منع  کول  ډال  انانو 
او احتیاط اصلونه پکې مراعات يش. په   تناسبعملیات/بریدونه یواځې هغه مهال درست بويل چې د تفکیک، 

ولو ترمنځ همدې ترتیب نړیوال برشپال قانون د پوځي برید د اړتیا او د انسان ژوند او کرامت ته د درناوي د اص 
اساس، د پوځي اقدام    رالبته د یادونې وړ ده چې د نړیوال برشپال قانون د غوښتنې پ  توازن هم معتب بويل.

 قوانینو څخه انحراف ويش.   وبرشپال لهدې جواز نه ورکوي چې  په جګړه کې  اړتیا کله هم جنګي ډلو ته د
 د چاپیریال او جایدادونو د خوندیتوب مالتړ: 

مالک الله جل جالله دی  او انسانانو ته د   يد اسالمي رشیعت الرښوونې حکم کوي چې د ټولو کایناتو حقیق 
اَمَواِت َو اْْلَرِْض َو إَِل اللَِّه الْمَ   :يامانت په توګه ورکړل شوي دي. الله جل جالله فرماي   10ِصرُي()َو لِلَِّه ُملُْك السَّ

پاچاهۍ کې یې بنیادم ته    ې(. خو په دي نې د اسامنونو او ځمکې پاچاهي د الله ده او هغه ته ورګرځيدل دعی
 11د ودانۍ دنده سپارلې ده. په قران عظیم الشان کې راغيل دي: هو انشاءکم فی اآلرض و استعمر کم فیها  

. ئ چې( ودانه یې کړئ. نه دا چې ورانه ویجاړه یې کړ نې:  تاسو الله پیدا کړي یاست. او )دنده یې درسپارلې  عی
منع بعد اصالحها   هله دې رسه یې  االرض  تر اصالح    :یعنې   12فرمایلې ده چې: والتفسدوا فی  په ځمکه کې 

 
 ۱۳۲محمد بن الحسن ، کتاب السیر، ص - 1
 ۲۰۸ابن عبدالب ، الکافی ص  - 2
 ۱۳۵ص   ۴الشافعی ، اآلم ج - 3
  4. ۳۲۳-  ۳۱۹ص ۳ابن مفلح ، املبدع ج   -۴
 ۱۴۴۷ص  ۴الرسخسی ، رشح السیر ج - 5
  ۹۸6قواعد الفقهیه ص ابن جزی ، ال -
   ۱۲۷ص  ۷الغزالی ، الوسیط  ج  - 7
 ۱۷۲ص  ۲ابن تیمیه ، املحرر ، ج  - 8
 ۲۶۱ص  ۲شوکانی ، السبیل الجرار ، ج  - 9
 .۱۰سورت الحدید،ایت  - 10
 ۶۱هود االیه - 11
 . ۵۶االعراف  - 12
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)ودانۍ( وروسته فساد مه کوئ، په دې معنا چې ودان ځایونه مه ویجاړوئ، او ځمکې او شاو خوا چاپیرچل ته 
نو د الله له مینې او محبت څخه به لرې وي، په دې ويجاړي کوي  ځمکه کې     هچې پ  زیان مه اړوئ. او څوک
جالله   جل  الله  املفسدین  فرمايياړه  الیحب  الله  ان  االرض  فی  الفساد  والتبغ  په   : نې عی  1:  کې  ځمکه  په 

اسالمي رشیعت له شکه الله جل جالله ورانکاري نه خوښوي. هو ځینې مهال د  ې ورانکارۍ پسې مه ګرځئ، ب 
 ، مخې جنګ روا دی. خو دغه جنګ په حقیقت کې دفساد د مخنیوي په موخه روا شوی دی. نو په دې بنسټ

داسې کارونه نه کوي چې له امله یې ملکي وګړیو، جایدادونو او چاپیرال ته زیان واوړي. د غه ډول   بهجنګیايل  
 ( نوم ورکړی دی. فساداالرض )په ځمکه کې د  یفویجاړیو ته اسالمي رشیعت د استعارې په توګه د فساد 

پوځي اړتیا پرته د دښمن په جایدادونو باندې برید جایز نه دی. البته که   لهبل لور ته د عامې قاعدې په توګه  
چې موخه یې د جګړې   يش او یا دا  ایهدف دا وي چې دښمن غاړه ایښودو ته اړ کړ   ،بنسټ  رد معامله باملثل پ
خو په دې صورتونو کې هم باید له احتیاطه کار واخستل يش او د عامو ښاریانو په جایدادونو پای ته رسول وي.  

هم اړینه ده، چې باید د غلیم د جایدادونو ویجاړتیا    او نا پوځي ځایونو له ویجاړولو ځان وساتل يش. دلته دا
ه ویجاړ يش. دا قاعده په عامه هم د انتقامي تسکین په موخ  باید پوځي اړتیا وي، نه دا چې فقط د خوند او یا

 توګه په ټولو ژوندیو )حیوانانو( او جامدو )جایدادونو( تطبیقیږي. 
 ر د خپل خالفت پ  يپه دې اړه د اسالم د لومړي خلیفه ابوبکر رضی الله عنه وصیت د یادونې وړ دی: نوموړ 

مهال یې اسامه بن زید ته په   رمهال د جنګیالیو لومړۍ ډله د اسامه بن زید په مرشۍ استوله چې د روانیدو پ
الندې ټکو وصیت وکړ: ال تخونوا والتغلو و التغدروا و المتثلو و التقتلوا صغیرا  والشیخا کبیرا وال امرآة وال  تقطعوا 
نخال و التحرقوه و ال تقطعوا شجرة مثمرة والتذبحوا شاة وال بقرة وال بعیرا اال ملآکلة و سوف مترون علی قوم فرغوا 

 2م فی الصوامع فدعوهم و ما فرغوا انفسهم لهم . انفسه
رمنې او بوډاګان مه وژنۍ، ې ژباړه: خیانت، غال او دوکه مه کوئ، د وژل شویو اندامونه مه غوڅوئ، ماشومان، م

ږې، غواګانې او اوښان د خوراک له ې د خرما ونې مه غوڅوئ او مه یې سوځوئ، میوه لرونکې ونه مه غوڅوئ، م
چې ځانونه یې په ګیرجو کې عبادت ته ځانګړي   ئذبحه کوئ، تاسو ښايي هلته داسې خلک وویناړتیا پرته مه  

 ږدئ.ېکړي وي، هغوۍ رسه کار مه لرئ خپل عبادت ته یې پر 
مهال، یزید بن ايب سفیان ته د دې ټکو سپارښتنه کړې   رهمدغه شان ابوبکر رضی الله عنه د شام د فتحې پ

ا ، َواَل تَْقطََعنَّ َشَجر ا ُمثِْمر ا ، َواَل تُخَ وه: )َوإِينِّ ُموِصيَك ِبَعرْشٍ  بَنَّ َعاِمر ا : " اَل تَْقُتلَنَّ اْمَرأَة  ، َواَل َصِبيًّا ، َواَل كَِبري ا َهرِم  رِّ
نې: زه تاته د لسو عی   3ُه ، َواَل تَْغلُْل َواَل تَْجُُب.، َواَل تَْعِقرَنَّ َشاة  ، َواَل بَِعري ا ، إاِلَّ لََِمْكَلٍَة . َواَل تَْحرِقَنَّ نَْحال  ، َواَل تَُغرِّقَنَّ 

رمنې، ماشومان او پاخه بوډاګان مه وژنه، میوه لرونکې ونې او د خرما ونې ېکارونو د نه کولو سپارښتنه کوم: م
ه ږې او غواګانې د خوراک له اړتیا پرته مه زخمي کوه )ذبح ې مه غوڅوه او مه یې سوځوه، ودانۍ مه ویجاړوه، م

 خیانت مه کوه او په جنګ کې بزديل )بې غیريت( مه کوه.  ،کوه(

 
  ۷۷1القصص ، ایت   -۱
 ۳۰۴، ص والقانون الدولی العامة االسالمیه علی ، علی منصور ، الرشیع- 2
 . ۱۰۳محمد ابو زهره ، العالقات الدولیه فی االسالم ص    -(۹۷۶. مالک بن انس ، موطاء  حدیث رقم ) ۸۹، ص ۹البیهیقی، السنن الکبی ،ج  - 3
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رشیعت له مخې د ملکیانو د ژوند، د چاپیریال او د دښمنانو د جایدادونو اړوند   يپه پورته وصیتونو کې د اسالم 
البته  ټکو یې جنګیايل له ویجارۍ او تخریب منع کړي دي. واو په څرګند ،دي ېپه رصاحت باندې خبې شو 

جایدادونو د جواز   ویادونې وړ ده چې د ودانیو د ویجاړئ او د ونو د وهلو، فصلونو سوځولو او د د ښمن د هغ   د
 ل نظریات لري چې په جنګ کې ترې ګټه نه پورته کیږي. ې البې او نه جواز په اړه اسالمي فقهاء کرام ب 

الله   بن مسعود رضی  او عبدالله  ابوبکر صدیق  امام په صحابه کرامو کې  پخوانیو مجتهدینو کې   په  عنهام، 
او امام احمد رحمها الله په یو روایت کې  په دې   ياوزاعي، ابو ثور، لیث بن سعد، او له امامانو څخه، امام شافع

کول او سوځول او دښمن د هغه جایدادونو له منځه وړل   هنظر دي چې د ودانیو ویجاړي، د ونو او حاصالتو قطع 
ګ کې ترې ګټه نه پورته کیږي. وروستي فقهاء کرام  د دې نظر د تایید لپاره د ابوبکر رضی ناروا دي چې په جن 

 1الله عنه وصیت دلیل بويل. 
خو یو ډله فقهاء کرام )حنفیان، مالکیان، اسحق او ثوري رحمهام الله د سیرت د ځینو پیښو په استناد  د رشعي 

ځي شتمنیو ویجاړول روا بويل. دوی د جنګي تاریخ په  مهال د د ښمن د غیر پو   راو جنګي مصلحت د شتون پ
ځینو پیښو استدالل کړی دی. ځکه د بني نظیر کالګانې ورانې شوې وې، د ثقیف کال په منجنیق ویشتل 
شوې وه او د هغوی د انګورو د ونو د قطع کولو امر شوی و. خو مقابل لوری وايي چې: د بنو نظیر ونې نه وې 

رې ټوله شوې وه، د بنونظیرو او ثقیف کالګانې ځکه ورانې شوې وې چې د هغوی غوڅې شوې بلکې میوه ت
ترې رشاب جوړول  یټولو نرو او ښځو له خپلو کالګانو جګړه کوله، او د ثقیف انګور ځکه قطع شوي و چې هغو 

2 . 
 د دې اختالف خالصه دا کیدای شی چې: 

ې د جنګ غرض د واکمنو او جنیګالیو  ، ځکه چيد ودانیو ویجاړول او د ونو غوڅول اصال حرام د -1
 کمزوري کول دي، نه ملګي وګړیو ته زیان رسول.  

کله چې معلومه يش چې د ودانیو ویجاړول او د ونو غوڅول هغه پوځي اړتیا ده چې خالصون ترې   -2
نشته، مثال چې غلیم د دغه ودانیو او ونو شاته کمین نیيس او د جنګي مورچل په توګه یې کاروي. 

 ه اصل غرض په غلیم برید دی نه د ویجاړۍ فکر. نو دلت
 3چې د ودانیو ویجاړي او ونو غوڅول جایز بليل هغوی هم وررسه پوځي اړتیا رشط کړې ده. چا -3
کړی، نو په دې کې بیخي شک   هچې رشیعت د ودانیو ویجاړي او په ځمکه کې فساد په رصیحو ټکو منع او دا

 اټوم او نورو کیاموي وسلو( کارول، په قطعي ډول ناروا چاره ده. نشته چې د لویې ویجاړۍ وسایلو )لکه د 
 او داځکه چې :  

 
،  ۱۳، ابن قدامه ، املغنی، ج  ۳۵۵،ص  ۷. الشافعی، االم ، ج  ۵۷۷،ص  ۱. ابن رشد، بدایه املجتهد، ج  ۴۳ص    ۱الرسخيس، رشح السیر الکبیر، ج    - 1

 . ۱۴۴ص 
 او ورپسې مخونه   ۱۸۶محمد سلیامن نرص، ص  - 2
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پ -1 استعامل  لرونکو وسلو  ویجاړۍ  عامې  او  ړندو  د   رد  او  کیږي،  تیري سبب  د  باندې  وګړیو  ملکی 
  ر اسالمي رشیعت له مخې د واکمنو او جنګیالیو په مقابل کې جنګ روا دی؛ نه د ملکي وګړیو پ

 خالف.
ډول وسلو استعامل کې هغه څوک وژل کیږي چې اسالم یې وژل ناروا ګرځويل دي، لکه  د دې   -2

 . عبادت کوونکي او نور رمنې، بوډاګان،ې ماشومان، م
، البته  ياو د عامې ویجاړۍ وسایل نه کارو   وسلې  به مسلامنان ړندې  د پورته زیانونو د مخینوي په پار -3

یې بیا د معامله باملثل د اصل مطابق کاروي، څو   که غلیم دغه ډول وسلې وکاروي نو مسلامنان به
 1يش.  هغلیم له دغه ډول جرم منع 

نړیوال برشپال قانون قواعد خپاره او پیچيل د  ساتنې او مالتړ په اړه     مهال د جایدادونو او چاپیریال د  رد جنګ پ
شیانو )جایدادونو( برید   مه ماده حکم کوي چې د ملکي وګړو په  ۵۲لومړي اضايف پرتوکول    ۱۹۷۷دي، البته د  

دی.  په همدې ډول باید روغتونونه، عبادتځایونه، فرهنګي ځایونه او اثار او ټول هغه ځایونه چې ملکي   همنع
 نه ګرځي.  جنکي بریدونو موخه و ،  داړتيا لري وګړي ورته د ژوند د ساتنې او تامین په موخه 

 د جګړې د قربانیانو درناوی: 
شوی او یا بندي شوی وي. د   يه کې وژل شوی، ټپد جګړې له قربانیانو څخه هغه څوک مراد دي چې په جګړ 

 یادو وګړیو په اړه د اسالم قواعد د پرشپالنې او خواخوږۍ په اصولو والړ دي.
 جنګیالیو د مثلې تحریم او د جسدونو اداره  يود وژل شو

ژل نا چې د وعاسالمي رشیعت په جګړه کې وژل شویو غلیامنو مثله په قطعي ډول حرامه کړې ده، په دې م
د انساين کرامت اسايس بنسټ   ،همدې اساس  ریږي. پڅه نه غو ب شوي دښمن د مخ غړي )پوزه او غوږونه(  

غلیامنو جسدونه دفن کړی يش او یا د جګړې له پای رسه سم مقابل لوري ته وسپارل يش.   حکم کوي چې د
ویو جنګیالیو د څیرې د نبي علیه السالم د جګړې د برشپاله اخالقي اصولو څخه یو یې دا و چې د وژل ش

کړې وه .له ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت شوی دی چې   ه)مثله( یې منع  بدرنګه کول او اندامونو غوڅول
کله به نبي علیه السالم جنګي لښکر چیرته استوه نو ورته ویل به یې: اخرجوا بسم الله، تقاتلون فی سبیل الله 

الله په نامه د   نې: دعی  2المتثلوا، و التقتلوا الولدان و ال اصحاب الصوامع. من کفر بالله، التغدروا، وال تغلوا، و  
جنګ لپاره ووځئ، له هغه چا رسه وجنګیږئ چې الله نه مني، )خو پام مو وي چې( له چا رسه دوکه او خیانت 

د بدر په غزا  ئ.ونه کړئ، د وژل شویو اندامونه پرې نه کړئ، او ماشومان او د ګیرجو څښتنان )راهبان( ونه وژن
کې نبي صلی الله علیه وسلم د خپلو غلیامنو مړي یوځای ته راټول کړل او د بدر په یو وچ کوهي کې یې له  

. او د امیه بن خلف تنه یې په خاورو کې دفن کړه. له همدې امله جمهور فقهاء، اکرث 3ځناورو خوندي کړل
و اکرث معارص فقهاء په دې نظر دي چې په مسلامنانو  حنفیان، مالکیان، په یو قول کې شافعیان، ظاهریان ا

 
 . ۱۰۹محمد ابو زهره ، العالقات الدولیه فی االسالم ص  - 1
 (،  ۳۰۰، ص ۱احمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ) ج  - 2
 . ۱۰۷۲ص  ۳ن اسامعیل البخاری ، صحیح البخاری ، ج محمد ب - 3
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البته یوه ډله  شافعي فقهاء په دې نظر دي چې د   1باندې واجب دي چې د غلیم د جنیګالیو مړي دفن کړي. 
 2غلیم د مړیو دفن واجب نه دی او مسلامنان کوالی يش چې همداسې یې پریږدي.

له   ي علیه السالم په عمل او په دې حدیث استدالل کړی دی:  لومړۍ ډلې، په بدر او نورو غزا ګانو کې د نب 
نو چیرته چې به یې د   ،وايي: زه له نبي علیه السالم رسه په سفر کې وم  ییعلی بن مره څخه نقل شوي دي، د 

دې پوښتنه نه کوله چې مړ   مړه انسان جسد ولیده نو د هغه د دفن کولو امر به يې کاوه، په دې مهال به هغه د
چې د مړو دفن کول د نبي علیه السالم   يبنیادم مسلامن دی او که کافر. له حدیث څخه داسې معلومیږشوی  

او بدرنګه یې   يچې ځناور یې وڅري   يدې المل کیږ   ښودل دېمړو خايل پر   دوامداره طریقه وه. رسبیره پر دې د
چې مثله ناروا ده. امام ابن حزم وايي   او حال دا   يکړي او دا په حقیقت کې د وژل شویو مثلې ته الره برابرول د

چې د مړو نه ښخول او یا غلیم لوري ته نه سپارل د مثله کولو رسه برابره چاره ده، حال داچې اسالمي رشیعت 
  3کړي دي.  همثله کول منع

چې د جمهورو   يخپل نظر لپاره یو شمیر دالیل لري، خو د دواړو لوریو دالیلو ته په کتو جوتیږه ډله هم د ميدو  
علیه السالم   ياو بل دا چې له نب   يځکه چې له ادمه تر دې دمه مړي دفن کیږ  علامء کرامو نظر غوره دی. او دا

دونه یې پرته له دفن ه یوه غزا کې هم داسې نه دی ثابت شوي چې ګوندې د مخالفو جنګیالیو جس پڅخه  
 پرېښې وي. 

 د وژل شویو له تنې رس پریکول او یا یې د جسد په مقابل کې پیسې اخستل: 
ه مقابل کې پیسې اخستل ناروا چاره ده، ځکه کله چې قریشو د  پپه اسالمي رشیعت کې د مړیو د جسدونو   

ه. رسه له دې چې دغه خلک د جسد )نوفل بن عبدالله بن مغیره( جسد وغوښت، نبي علیه السالم ورته وسپار 
 4، خو نبي علیه السالم د یاد سړي جسد د هغوی وارثانو ته وړیا وسپاره. ؤپه مقابل کې د پیسو ورکړې ته تیار  

کولو په موخه پکې د وژل شویو کسانو د رس پریکول رواج   ېدا داسې زمانه وه چې د غلیامنو د روحیې د کمزور 
په همدې بنسټ ویلی شو چې د مړو   5ه له دغه جنګي تکتیک کار نه و اخستلی.  . خو نبي علیه السالم هیڅکؤ

 غوڅول او د جسد په مقابل کې یې پیسې اخستل د اسالمي تعلیامتو له مخې ناروا چاره ده.   سپکاوی، رس
 هرپه هره چاره کې احسان ) نیکي کول( واجب کړي دي، نو  ج  هغه صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي: )الله  

کله چې مو له دښمن رسه جنګ وکړ نو له وژل شویو رسه ښه چلن وکړئ(. په همدې ډول هغه فرمایل چې: )د 
وژل شویو کسانو جسدونه مثله کول )اندامونه پریکول( روا نه دي( ان د وژل شوي دښمن جسد په  وحيش 

 
، الدسوقي، حاشية الدسوقي     ۹۸، ص  ۸،حوايش الرشواين  ج  ۲۹۱ص    ۱، النقراوي،  الفواكه الدواين  ج    ۱۱۰، ص  ۱الرسخسی، رشح السري  ج    - 1
، ۱۳۱۶ص    ۱، محمد هیکل ، الجهاد والقتال ج ۱۱۷ص   ۵، ابن حزم املحلی بااالثار، ج  ۱۰۵ص    ۵، الرافعی ، فتح العزيز  الرافعي، ج   ۴۳۰، ص  ۱ج  

 . ۴۶۶الزحیلی، اثار الحرب ص  
، ص ۶،  النووی رشح صحیح مسلم ، ج  ۱۵۳ص    ۵، النووی ، املجموع، ج  ۱۷۹، الجاوی، نهایه الزین، ص  ۱۵۰ص    ۵الرافعی ، فتح العزیز، ج    - 2

۳۷۰ . 
 . ۱۱۷ص  ۵علی ابن حزم ، املحلی با االثار، ج  - 3
 . ۲۷۱، ۲۴۸ص  ۱، احمد بن حنبل ، مسند احمد بن حنبل ، ج ۲۱۴، ص ۴ابوعیسی الرتمذی ، الجامع الرتمذي، ج  - 4
 .۴۹۰هــ. قـ، ص ۱۴۱۲. زحیلی، وهبه،  آثارالحرب فی الفقه االسالمی، دارالفكر، دمشق:  - 5
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انتقال په اسالم کې ممنوع   اوډول چاره او حرکت، او د هغه د بدن دغړیو پریکول    سپیو داړل، د سپکاوي هر
 . 1چاره ده

م تړون ي مې مادې، د دو۱۷مې  او  ۱۵ر نړیوال برشپال قانون د جنیوا د لومړي تړون   ېد اسالمي رشیعت په څ
مې مادې له مخې   ۳۴مې مادې او د    ۸پرتوکول د    م اضايفي مې مادې او دو  ۱۶مې مادې، څلورم تړون د  ۱۸د  

د جنګ له لوریو غواړي چې له هر ډول توپیر او سپکاوي پرته د وژل شویو د جسدونو د لټون، ټولولو لپاره الزم 
مړي باید مثله نه کړي، بلکې د انساين کرامت له مخې یې یا دفن کړي او یا یې په   ،تدابیر په پام کې ونیيس

 لوري ته وسپاري.  درناوي مقابل
 د جګړې د ټپیانو رسه نیکي او درملنه: 

نبي صلی الله علیه وسلم ټپیانو ته له زیان او ازار رسولو منع کړې او په غوڅو او څرګندو کلمو یې فرمایيل دي. 
دې په ترڅ کې یې د ټپیانو د دوا درمل امر هم   ټپیان په خپل حال پریږدۍ چې په خپل مرګ مړه يش، البته د

همدا شان د عبیدالله بن عتبه څخه په یو روایت کې راغيل دي چې نبي علیه السالم د مکې د    2ړی دی. ک
مهال خپل اعالن کوونکي ته وویل چې په جنګیالیو کې اعالن وکړه چې: آال یجهزن علی جریح،   رفتحې پ

خبدار ټپیان به نه زورول کیږي، له جګړې نې:  عی  3والیتبعن مدبر، و الیقتلن اسیر، و من اغلق بابه فهو امن. 
څخه تښتیدونکي به نه تعقبیږي، بندیان به نه وژل کیږي او چا چې د خپل کور دروازه په ځان پسې بنده کړه 

 هغه خوندي دي. 
نو د پورته حدیث له منت څخه په څرګنده معلومیږي چې یاد وګړي به نه زورول کیږي، ځکه چې دوی یا خو د 

دي او دروازه یې   ېه کولو توان نه لري، یا له جګړې په شا شوي دي او یا هم په خپل کور کې پات وسلې د پورت
پورې کړې ده.  او جنګیالیو ځواک   4په ځان پسې  بلکې د دواکمنو  نه  انتقام  او دا ځکه چې د جنګ هدف 

 کمزوری کول دي، چې هغه په بندیتابه تررسه کیدای يش. 
ه اسالمي رشیعت کې له جنګي بندیانورسه د چلن په اړه دوه قضیې څیړل پ   :ندله جنګي بندیانو رسه چل

م د بندیانو وروستی برخلیک. په عمومي ډول اسالمي ي او دو  دمهال چلن  رمهم دي، له جنګي بندیانو رسه د بند پ
اک ويش، د خوراک څښاک او پوښ  درشیعت ټینګار کوي چې له بندیانو رسه باید د انساين درناوي له مخې چلن 

څخه وژغورل يش. که په بندیانو کې د یوې کورنۍ غړي   دچلن  یخنۍ او بد ۍ،انتظام یې ويش، له سختې ګرم
ل نه يش. همدغه شان د پوځي رازونو د موندلو په  ې کې رسه وساتل يش او له یو بل ب   یځا  وي نو باید په يو

 مو قواعدو او بنسټونو غوښتنه هم ده .موخه باید بندیان ونه کړول يش، او همدا د نړیوال برشپال قانون د عا
  

 
 . ۲۶۷: ص ۴هــ.قـ، ج ۱۴۱۵:  ۱طبانی، سلیامن بن أحمد، معجم كبیر، ط - 1
 . ۴۷۷هــ. قـ، ص ۱۴۱۲زحیلی، وهبه،  آثارالحرب فی الفقه االسالمی، دارالفكر، دمشق:  - 2
 . ۴۹۸ص   ۶، ج  أبو بكر بن أيب شيبة ، املصنف ، : كتاب السري، باب يف اإلجازة عىل الجرحى واتباع املدبر - 3
 ۴۷۷وهبة الزحييل ،آثار الحرب   ص  - 4
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 : دد بند په مهال له بندیانو رسه چلن -الف
 نیک چلن او درناوی: 

 ی وررسه ويش او انساين کرامت او شخصیت ته یې درناو   دنو وړ ده چې انساين چلن   ،دا چې بندي انسان دی 
ويش. په دې  اړه د قران کریم الرښونه څرګنده ده. الله جل جالله د مومنانو یوه لویه اخالقي ځانګړنه دا بیان 

همدا راز په نبوي حدیث کې راغيل دي   1کوي او ښه خواړه به ورکوي.   دکړې ده چې له بندیانو رسه به ښه چلن 
الله رسوله! د ژبې صدقه څه شی ده؟ هغه ځواب   چې:  )غوره صدقه د ژبې صدقه ده، ملګرو یې پوښتنه وکړه. د

پیغمب صلی الله   2وکړ: هغه سپارښتنه چې د یو بندي د ازادۍ او د هغه د وینې تویولو د مخنیوي سبب يش(. 
ر ټینګار کړی دی، ان دا چې له بندیانو ېډ  داکرام، درناوي او له هغوی رسه په نیک چلن  علیه وسلم، د بندیانو د

. په جګړو کې به یې په مکرر ډول ویل چې: استوصوا    3یې د مسلامن غوره ځانګړنه ګڼلې ده   درسه نیک چلن 
وکړئ. همدارنګه به هغه صلی الله علیه وسلم ویل چې:  )د    دله بندیانو رسه ښه چلن  :نېعی  4باالساری خیرا

 بندیانو درناوی وکړئ او په خوراک یې له ځان مقدم وګڼئ (. 
بنسټ، مسلامنانو د بندیانو ازار او سپکاوی روا چاره نه ګڼله، ان که بندي به د   ر پ  همدې نبوي سپارښتنو  د

چې د بندیانو انساين کرامت ته    ؤ،اعدام وړ هم و. پیغمب صلی الله علیه وسلم مسلامنان په دې مکلف کړي  
ک سمې الرې درناوی وکړي او ظلم او تیری پرې ونه کړي؛ ځکه چې د اسالمي اسايس غوښتنه دا وه چې خل 

نه دا چې ووژل يش. له همدې امله نبي علیه السالم، د یوې جګړې په پای کې بالل سخت   ،ته سیخ يش
. ځکه چې دغه چاره ؤمالمت کړ چې بندیان یې د هغوی د وژل شویو کسانو د جسدونو په منځ کې روان کړي  

 5سبب ګرځیده.  تد بندیانو د ازار او اذی
چې د خیب په جګړه کې د )عموص( کال تر سوبې وروسته، بالل رضی الله عنه، )صفیه( ابن اسحاق روایت کړی  

رمنو رسه یوځای، د مړو د تنو په منځ کې نبي علیه  ې نورو بندیانو م لهلور  ( د یهودانو د یو مرش  )حی بن اخطب
و او په خپل رس یې خاورې ره درده او غمه ټپي کړی  ېرمنو له منځه یوې یې ځان له ډې السالم ته راوستلې، نو د م

اړولې وې. نبي علیه السالم د دې میرمنو له حالت څخه زیات اغیزمن شو او بالل ته یې وویل: ایا زړه دې د 
حی بن اخطب د یهودو   6روې؟  ېرمنې د خپلو سړیو د مړو تنو له منځه راتې ؟ )عاطفه نه لرې؟(  ته میتیګې د

د اسالم په ضد ډیرې دسیسې جوړې کړې وې. خو رسه له دې   هغه رسدار و چې د خندق جګړې په ګډون یې
رمنې د خپلو ې یې بالل رضی الله عنه له دې امله سخت مالمته کړ چې د هغه د لور په ګډون یې بندیانې م

 کورنیو د وژل شویو غړیو د تنو له منځه راتیرې کړې وې.
  

 
 ( ۹-۸االنسان: آیۀ - 1
 . ۱۳۲ص:   ۱۰هــ.قـ، ج ۱۴۲۳:  ۱، شعب اإلیامن، مكتبة رشد. چبیهقی، أحمد - 2
 . ۶۷: ص  ۴بی تا، ج : ۱بخاری، محمد بن إسامعیل، صحیح بخاری، دارالطوق نجاة، چ - 3
 . ۳۹۳،ص ۲۲الطبانی، املعجم الکبیر، ج  - 4
 ۹۷۸ص: ۳ج هــ.قـ،۱۳۸۷:  ۲طبی، محمد بن جریر،  تاریخ طبی، دار تراث، بیروت، چ - 5
 ۲۶۴ص: ۱ج هــ.قـ،۱۳۹۸، بیروت:  ۱بن إسحاق، محمد، سیرۀ ابن إسحاق )كتاب السیر و املغازی(، دار الفكر، چ - 6



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  36| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

 مهال له جزا او ازار څخه خوندیتوب:   رد بند پ 
، نو همداسې د بندیانو له کړولو،  يتوصیه کو   درسه د ښه چلن   رشیعت له بندیانو  يویل چې اسالملکه چې مو و 

ښه ده. وايي چې کله  ې قریظه د غزا یوه پ  يد دې خبې دلیل د بن   1کوي.  هازارولو او تعذیبولو څخه هم منع
سالم اصحابو ته حکم وکړ: ځای ته راوستل شول نو غرمه شوه او سخته ګرمي پیل شوه. نبی علیه ال  بندیان یو

 وسلې ژباړه: په بندیانو د ملر او       2التجمعوا علیهم حر الشمس و حر السالح، قیلوهم و اسقوهم حتی یبدوا.  
. له حدیث او یخې اوبه ورکړئ چې یخ يش  يغرمې خوب وکړ   دواړه تودوخې مه راولئ، پرې یې ږدې چې د

چې بندیانو ته جزا ورکول منع دي. ځکه چې نبي علیه السالم یې ان د ملر د تودوخې څخه   ،رشیف ثابتیږي 
 دي. هطریقه منع  ساتلو حکم کړی دی، نو نوره جزا ورکول خو ورته په اوال د

 د بندیانو خوراک څښاک: 
دی، د دې لی  ڼهغوی حق ګ  او دا یې د  ،اسالمي رشیعت بندیانو ته د خوراک او څښاک ورکولو حکم کړی دی

ځکه محمد صلی الله علیه وسلم مسلامنانو   3کړې ده.   هترڅنګ یې هغوی ته د ولږې او تندې جزا ورکول منع
،  هاو مقدم وګڼي؛ همدارنګ   ېته سپارښتنه کړې ده چې باید په خوراک او څښاک بندیان له ځان څخه مخک

ل شوې ده. په دې اړه په ڼهمه ځانګړنه ګدغه چاره په قران کریم کې د مسلامنانو له غوره اخالقو څخه یوه م
َا نُطِْعُمُكْم لَِوجْ  ِه اللَِّه الَ نُِريُد  قران  کریم کې راغيل دي: َويُطِْعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسِكينا  َويَِتيام  َوأَِسريا  * إمِنَّ

بنسټ( بې وزلو،   رلله رسه د مینې )دوستۍ پ نې: )مومنان هغه کسان دي چې( له ا عی   4ِمنُكْم َجزَآء  َوالَ ُشُكورا  *
یتیامنو او بندیانو ته خواړه ورکوي. )او په دې مهال وايي چې( مونږ تاسو ته د الله د رضاکولو په موخه خواړه  

 درکوو، له تاسو یې بدله او جزا نه غواړو. 
رسه له دې چې  د پیغمب صلی الله علیه وسلم او مسلامنانو  ډیری بندیان مرشکان او د اسالم کلک دښمنان 

. له دې 5کوي   د؛ خو رسه له دې هم الله جل جالله هغه مسلامنان ستايي چې له بندیانو رسه ښه او غوره چلن ؤ
موسی االشعری   ابو  ساين حقونه مراعات کوي. جوتیږي چې اسالم د بنیادم عقیدې او دین ته له پام کولو پرته ان 

بندي خوشې   :نې ع ی  6: فکوا العانی و اطعموا الجایع وعودوا املریض يد  نقل کړی چې نبي علیه السالم فرمایيل
کړئ، وږي ته ډودۍ ورکړئ، او د ناروغ پوښتنه او پالنه وکړئ. د حدیث رشیف مطلب دادی، چې یا خو بندیان 

 خوراک او درملنې خیال یې وساتئ. د د کې ساتئ نو خوشې کړئ، او که یې بن 
د بدر په غزا کې د )ابو عزیز بن عمیر( په نوم یو تن د مسلامنو جنګیالو له لوري بندي شو. نوموړی رسه له دې 
چې د مسلامنانو سخت دښمن و؛ خو د خپل بندیتابه کیسه یې په دې ډول بیان کړې ده: )زه چې یې کله  

نو دغه مهال زه د انصارو مسلامنانو له یوې ډلې رسه وم، هغوی چې به کله ډوډۍ ته کیناستل ومل،  ې مدینې ته ب
سپارښتنې وجه وه چې   ېنو ماته به یې ډوډۍ راکوله او پخپله به یې خرما خوړله. دا د نبي علیه السالم د هغ

 
  1. ۳۸، زیدالزید، مقدمه فی القانون الدولی االنسانی ، ص ۴۱۵وهبه الزحیلی، اثارالحرب، ص  - ۱
 . ۵۱۴ص  ۲الواقدی ، کتاب املغازی، ج  - 2
 . ۱۲۰، محمد یوسف ، من احکام الحرب فی الرشیعه والقانون ، ص ۷۸العالقات الدولیه فی االسالم، ص وهبه الزحیلی،  - 3
 . ۹-۸سورت االنسان، ایات  - 4
 . ۳۹۵ص: ۱۱ج هــ.قـ،۱۴۲۳:  ۱بیهقی، أحمد، شعب اإلیامن، مكتبة رشد. چ - 5
 . ۱۱۰۹،  ص ۳، صحیح البخاری، باب فکاک االسیر ج  البخاری  - 6



 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 37

 ر چا الس ته ډوډۍ ورغله ماپه اړه کړې وه. له همدې امله به چې د ه  ددوی ته یې له بندیانو رسه د نیک چلن 
ته به یې راکوله، زه به ورشمیدم ډوډۍ به مې بیرته هغه ته ورکوله، هغوی به بیا بېرته ماته راکوله، پخپله به یې 

 . 1هغې ډودۍ ته الس نه وروړلو 
 د بندیانو د لباس حق:   

چې د ځان او عورت د پټولو   اره اعرتاف کړی دا دیپ رشیعت پرې د بندیانو ل  يحقونو څخه چې اسالم  ویو له هغ
ړو څخه یې ا او له تودوخې او س  يپه موخه ورته داسې لباس ورکړل يش چې له انساين درناوي رسه یې سم و 

له جابربن عبدالله څخه روایت شوی دی چې د بدر په غزا کې عباس هم بندی شوی و، کله چې   2وسايت.
له دې     3واغوستل شو. ور  ل کمیس وویست او هغه ته  ونیول شو نو کمیس یې نه و، نو نبی علیه السالم خپ

 . چې بندیانو ته باید د هغوی د شان رسه سم لباس ورکړل يش يحدیث ثابتیږ
 د بندیانو ساتنځای:  

لپاره د    يبند  رشیعت د  يتنه ده، نو اسالمښ چې استوګنځای د برش له اړینو حیايت غوښتنو څخه مهمه غو   دا
نبي علیه السالم په مدینه کې د جنګیالو لپاره کوم ځانګړی لښکرځای او    4استوګنځای حق ثابت کړی دی.

وداين درلوده. له همدې امله به یې  ېغونډ نه درلود او نه یې د بندیانو د ساتنې په موخه د زندان کومه ځانګړ 
مهال   رارلو پچارې د ورسپ   بندیان په مسلامنانو ویشل چې په خپلو کورونو کې یې وسايت. د بندیانو د ساتنې د

به یې هر یو تن ته سپارښتنه کوله چې بندي ښه وسايت، درناوی یې وکړي او په خوراک او څښاک یې له ځان 
 5مقدم او محرتم وګڼي. 

 پاملرنه:   يروغتیاي 
ا ته پام کوي او توصیه  ي احسان د بنسټ له مخې، دهغوی روغت  او  داسالمي رشیعت د بندیانو رسه د نیک چلن 

ځکه له نبی علیه السالم روایت شوی دی چې کله د   6. چې  د ناروغ او ټپي د درملنې خیال وساتل يش   يکو 
قریظه په غزا کې په بندیانو غرمه توده شوه، نو نبی علیه السالم حکم وکړ: التجمعوا علیهم حرالشمس وحر   يبن

 ئسال دواړه تودوخې مه راولئ، پرې یې ږدنې: په بندیانو د ملر او  عی   7السالح قیلوهم، واسقوهم حتی یبدوا. 
 .  او یخې اوبه ورکړئ چې یخ يش يغرمې خوب وکړ  چې د

یخ   خوب او د   د استدالل وجه داده چې، اسالمي رشیعت بندي د ملر له تودوخې سايت، د ارام لپاره یې د
اورغۍ په حالت کې یې خیال ساتلو لپاره ورته د اوبو ورکولو توصیه کیږي نو دا بیا اولی خبه ده چې د ټپ او ن 

 
 . ۴۶۱ص: ۲ج هــ.قـ،۱۳۸۷:  ۲حمد بن جریر،  تاریخ طبی، دار تراث، بیروت، چطبی، م - 1
 . ۳۸۴، اسامعیل اآلسطل ، حقوق االنسان، ص ۳۸زید الزید، مقدمه فی القانون الدولی االسالمی فی االسالم ، ص   - 2
 .  ۱۰۹۵، ص ۳محمد بن اسامعیل البخاری، صحیح البخاری ، باب الکسوه لالساری ، ج   - 3
 .۷۰أرسى الحرب الدواعي اإلنسانية واْلبعاد القانونية ، ص  محمد العيل،  - 4
 . ۱۴۷ص : ۱ج ابن اثیر، عزالدین، كامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران، ترجمۀ عباس خلیلی، رشكت سهامی چاپ كتب ایران: بی تا، - 5
 . ۴۰۴وهبه الزحیلی، اثارالحرب، ص  - 6
 . ۵۱۴ص  ۲املغازی، ج الواقدی ، کتاب  - 7
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بندیانو د   يپه پام، صالح الدین ایويب د صلیبته  وساتل يش او دوا درمل ورته ورکړل يش. همدې سپارښتنو  
        1. ؤ درملنې په خاطر ځانګړي طبیبان په کار ګامريل

 له خپلو کورنیو رسه اړیکه نیول:  
دین د رحمت   ياسالم  ، دغه چاره دو رسه اړیکه وسايترشیعت بندیانو ته حق ورکوي چې د خپلو کورنی   ياسالم

 2په موخه د دوی اړیکې وڅاري.   ياو احسان په بنسټونو بناء ده. البته دولت حق لري چې د جاسوسۍ د مخنیو 
  کې چې کله مسلامنانو بندیان ونیول، نو حکم ورته وشو چې له خپلو کورنیو رسه په اړیکه کې يش   د بدر په غزا

چې د خالصون لپاره یې فدیه راواستوي. په دوی کې د نبی علیه السالم زوم ابوالعاص بن ربیع هم بندي و،  
 3هغه هم ځواب واستاوه او د فدیې لپاره یې زینب رضی الله عنها خپل امیل راواستاوه. 

 د خپلوان بندیانو یوځای اوسول:  
ر وګړي د مسلامنانو په بند کې پریوځي نو ټول به ېرته د یوې کورنۍ ډې چې که چ  يرشیعت حکم کو   ياسالم

دا اخالقي   4ه او خویندې به یو له بل څخه نه بیلیږي. ڼوی، ورو ز او    ، پالرياو بچ  ، موريپه یوځای کې اوسول کیږ
که نبی علیه السالم به د یوې ځڅخه اخستل شوې ده،    دنبي علیه السالم له چلن   رسه د  قاعده، له بندیانو

 5که د هغه نه خوښیده چې خپلوان بندیان له یوبل څخه جال کړي. ځن یو چا ته سپارل، کورنۍ بندیا
 او د شخصیت درناوی:  دچلن له توپیر پرته انساين 

له مخې حکم کوي چې د بندي انساين کرامت او شخصیت   ورشیعت د  انساين کرامت د بنسټ د درلود  ياسالم
شخصیت او موقف د سپکاوي سبب   چې د هغه د ناموس او یا  ته درناوی ويش او داسې هیڅ چاره ونه ويش

 6. ي وګرځ
 شعایرو د اداء خپلواکي:   يد دین 

کولو څخه  او په زوره باندې د خلکو اسالم ته اړ  يد  ياسالمي رشیعت د عقیدې په اختیار کې خلک ازاد پریښ
نې په دین کې په  ع . ی8: ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی  ي. الله جل جالله فرمای7کړې ده   هیې منع 

شکه سمه الر له کږې روښانه شوې ده. له دې امله فقهاء کرام په دې اند دي چې: بندي ې  زور منل نشته، ب
 9ه کومې مداخلې او منعې خپل ټول عبادات او دیني شعایر اداء کړي. حق لري پرته ل 

  

 
 ۷۰( محمد العيل، أرسى الحرب الدواعي اإلنسانية واْلبعاد القانونية ، ص ۳)  - 1
 ۳۵۸االسطل، حقوق االنسان ، ص  - 2
 . ۶۲، ص   ۳ابوداود السجستانی، سنن ابی داود، ج  - 3
،  ۲۵۹ص    ۷العظیم ابادی ، عون املعبود ، ج    -۲۳۲ص    ۶ابن قدامه املقدسی، املغنی ، ج    -۲۰۷۱ص    ۵، ج  -الرسخسی، رشح السیر الکبیر   - 4

 . ۳۶۴اسامعیل اآلسطل، حقوق االنسان ص  
 . ۷۵۵، ص ۲ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، باب النهی عن التفریق بین السبی، ج  - 5
 . ۳۶۴االسطل، حقوق االنسان ، ص  - ۷۲محمدالعلی، ارسی الحرب: الدواعی االنسانیه و االبعاد القانونیه، ص  - 6
 او ورپسې.  ۲۲۴عبداللطیف الحامتی، حقوق االنسان فی االسالم، ص  - 7
 . ۲۵۶البقره، ایت  - 8
 . ۳۸زيد الزيد، مقدمة يف القانون الدويل اإلنساين يف اإلسالم ، ص  - 9
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 د بندیانو ورستی برخلیک:   -ب
چې د بندیانو منصب،   مانا دا چې د اسالمي رشیعت له مخې بندي له څه ډول برخلیک رسه مخ کیږي. دا

نو په دې خاطر  يجرم او د وخت مصلحتونه او رشایط  تغیر مومي.  او د جګړې  اسالمي رشیعت  د    سابقې 
الرې ټاکي چې له بې عوضه خوشې کولو، له    ۵ښو له مخې د بندي د برخلیک لپاره  ې نصوصو او د سیرت د پ

نورو بندیانو رسه له تبادلې، د مال په بدل کې خوشې کول، مرییتابه او د تړون له مخې پریښودو څخه عبارت 
 دي.

برخلیک د ټاکنې په اړه یواځې دوه الرې لري،   بندیانو دیوه ډله علامء په دې نظر دي چې، اسالمي امیر د  
چې د احسان له مخې یې بې عوضه خوشې کړي او یا یې د فدیې )مال اخستلو او   یم انتخاب نشته، یا داېدر 
ځکه په قران عظیم الشان کې راغيل دي چې:   نورو بندیانو د خوشې کولو( په مقابل کې خوشې کړي.   یا د

وا الَْوثَا ا ِفَداء  َحتَّٰى تََضَع الَْحرُْب أَْوزَارََها(.)فُشدُّ ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ مهال په   رنې کله چې جنګیايل د ماتې پعی  1َق فَِإمَّ
 الس در يش نو کلک پلک یې وتړۍ، بیا یې وروسته د احسان له مخې خوشې کړئ او یا ترې عوض واخلئ. 

باید له  ر حنفي فقهاء کرام هم  ې ه ډله چې یو شمميدو   پکې شامل دي، په دې اند دي چې اسالمي دولت 
 بندیانو رسه په  خوشې کولو، وژلو او یا ان مريي کولو په اړه د وخت له مصلحت رسه سم چلن وکړي. البته یو 

ر نور حنفي فقهاء په دې اند دي چې بندیان باید په دې رشط خوشې يش چې د اسالم د قلمرو له سیمې ې شم
 ځکه که دوی خپلو سیمو ته ستانه يش نو د غلیم صف پرې پیاوړی کیږي. نه ووځي،   څخه و

دولت خوښه ده چې له بندیانو رسه د وخت او جګړې د د  یمه ډله، جمهور فقهاء په دې اند دي چې دا  ېدر  
قلمرو څخه د نه وتلو په له  کولو، خوشې کولو، تبادلې، او یا داسالمي هیواد    يمصلحت له مخې ) د وژلو، مري

 ط خوشې کولو( له منځه یو انتخاب کړي. رش 
یم ې.  د جنیوا د در راغيلچلن په اړه تفصیيل قواعد    درسه  همدا راز په نړیواله برشپال قانون کې هم بندیانو  

مې مادې له مخې، اړینه ده چې د جنګ لوري د جګړې له پای رسه سم ټول جنګي بندیان پرته  ۱۱۸تړون د 
مې مادې په حکم   ۱۱۱او    ۱۰۹،  ۲۱یم تړون د  ېونو ته واستوي. البته د جینوا د ر له ځنډ خوشې او خپلو هیواد

یم هیواد کې نظر بند او یا یې د کوم ځانګړي رشط ې، په در ې د جنګ لوري کولی يش چې ځینې بندیان خوش
 کړي.    ېپه اساس خوش

چې د بندي   ، او هغه دايسټ والړ دیو بن   رد یادونې وړ ده چې د بندیانو په اړه اسالمي او نړیوال احکام دواړه پ
کړي.    هدی چې هغوی په نورو جنګي عملیاتو کې له ګډون منع  کولو هدف د بندیانو ازارول نه بلکې هدف دا

نو له همدې امله دواړه غوښتنه کوي چې: له بندیانو رسه د انساين درناوي له اصل رسه سم چلن ويش. البته 
یم تړون د ېمې مشرتکې مادې او د جینوا د در   ۳  نود جنیوا د څلورو تړونو   په هم دومره توپیر چې نړیوال قانون

م بند  له مخې د جنګي بندیانو وژنه او مريي کول ي مې مادې دو  ۴مې مادې، او دوهم اضافی پروتوکول د    ۱۳۰
دې کوي. خو اسالمي رشیعت د بندیانو د وژنې او مرییتابه موضوع د معامله باملثل د قاع  هپه رصاحت منع
 الندې راويل. 
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نا که مقابل لوري مسلامنان بندیان وژين او یا یې مریان کوي نو اسالمي دولت به هم له ورته چارې عپه دې م 
کار اخيل. البته د یادونې وړ ده چې د اسالمي سیرت له مطالعې داسې معلومیږي چې نبي علیه السالم یواځې 

همدغه شان،    ؤ،نانو په مقابل کې د جنایتونو مرتکب شوي  هغه بندیان وژيل دي چې له جنګ وړاندې د مسلام
په اکرثو حالتونو کې نبي علیه السالم او اصحابو جنګي بندیان د احسان او یا تبادلې له مخې خويش کړي 

دي، مثال مکابته، په یمین،   ېدي او کوم یې چې مریان کړي دي نو خوشې کولو ته یې ډيرې الرې چارې موندل
 ې د کفارې او د مریانو د خوشې کولو د ثواب له لیارو یې ورته دخوشې کولو الرې چارې ټاکلظهار، د روژې  

 دي.
مې مادې او د لومړي اضايف ۴یم تړون  ېد پام وړ خبه داده چې په نړیوال برشپال قانون کې د جنیوا د در 

 ۷۹څلورم تړون د  د جینوا    ،شان  مې مادې له مخې، جنګي بندي ټاکلی تعریف لري. همدا۴۴پروتوکول د  
 ۵او    ۴پروتوکول په    م اضايفي مادې پورې او دو  ۷۹تر    ۷۲مې پورې، لومړی اضايف پرتوکول له  ۱۳۵څخه تر  

یيل احکام بیانوي چې د جګړې په ورځو کې له برشي ازادیو محروم صمه ماده کې د نورو هغه وګړیو لپاره تف
 شوي وي. 

 د ژوند ساتنه او خوندي عبور او مرور: 
قراين نصوصو او ټولو اسالمي فقهي کتابونه د غلیامنو لپاره د امان  او جوار او ذمې اصطالح کارولې ده. چې 

مهال به د غلیم لوري د افردو رس او مال ته خوندیتوب   ردی چې، د غوښتنې او ځینو تړونونو پ  مطلب یې دا
غلیم ساتنه او په ژوند یې تیری نه کول   ورکول کیږي. دغه اصطالح په خپله ماده کې دوه خبې لري، لومړی د

نا دا ع د خوندي عبور مرور او خپل ځای ته په امان رسیدلو م  ته خوندي رسول دي.  یه خبه خپل ځامياو دو 
ده چې: د د ښمنو هیوادونو اتباع د مستامن او معاهد په توګه کولی يش چې په موقته توګه په اسالمي هیواد 

رته خپلو هیوادونو ته ې و موخو په خاطر لنډ مهاله سفرونه ولري او په خوندي ډول ب یز ي کې واويس او یا د سوله  
 ان او سوداګر.   ټيپلوماډستانه يش لکه سفیران او 

نا چې د جنګ په ډګر او جنګي رشایطو عم مفهوم )د ژوند ساتنې( عهد او تړون دی. په دې مي خو د امان دو
ړل يش. دغه قاعده عمومي ده چې له مخې یې افرادو، ډلو، د  کې جنګیالیو ته د رس او مال خوندیتوب ورک

ښمن بشپړو کالګانو او ان د لوی ښار ټولو اوسیدونکو ته د تړون له مخې د رس او مال دخوندیتابه د امان تړون 
 ورکول کیدای يش.

ِجرُْه َحتَّٰى يَْسَمَع كَاَلَم اللَِّه ثُمَّ أَبْلِْغُه ) َوإِْن أََحٌد ِمَن الُْمرْشِكِنَي اْسَتَجارََك فَأَ   په قران عظیم الشان کې راغيل دي:
نې که کوم مرشک درڅخه د رس امن وغواړي، پنا ورکړه، څو د الله کالم ع. ی1ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم قَْوٌم اَل يَْعلَُموَن(  ۚ  َمأَْمنَُه  

 واوري، بیا یې خپل خوندي ځای ته ورسوه، دا ځکه چې دوی ناپوهه وګړي دي.
ې امله ټول فقهاء کرام په دې رسه متفق دي چې جنګي اسیران کولی يش چې د خوندیتابه )ذمې/ امان( له د 

د عمر بن الخطاب رضی الله عنه     2يش.  ېله تړون رسه سم د اسالمي هیواد په قلمرو کې د اتباعو په توګه پات
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کلني خراج په ورکړه په   په زمانه کې چې عراق ونیول شو، نو جنګي بندیانو رسه یې تړون وکړ چې  د ځمکو د
جنګي بندیانو خوشې کول جایز دي،   چې د فدیې په مقابل کې د  . او دا  1خپلو ځمکو کې خوندي پاتې يش 

 هم خوشې کول جایز دي. نو قیاسا د کلني ټیکس په مقابل کې یې 
قوانینو کې، د امان )د جنګیالیو د رس او مال د خوندیتابه( نظام د وینې د نه   وبرشپال  ونړیوالپه  په مقابل کې  

توییدو په عمومي مبداء والړ دی . له همدې امله که د جنګ په میدان کې جنګیالی په شفاهي، یا لیکيل ډول 
اساس   روسلې په ایښودو داللت کوي نو د نړیوال برشپال قانون د قواعدو  پاو یا هم په بل هر ډول اشاره چې د  

نه کړي. د الیب  مقابلې جنګیايل لوري ته په کار دي چې خپل تسلیم شوي غلیم ته پناه ورکړي او برید پرې و
ايف لومړی اض   ۱۹۷۷مه ماده، د    ۲۳مه ماده، د الهه قانون    ۱۳مه ماده، د بروکسل د اعالمیې    ۷۱قانون  

دی چې د جنګ وړتیا او توان یې  هافرادو باندې برید منع ومه ماده حکم کوي چې په هغ ۸۵او  ۴۱پروتوکول، 
ځمکه کیږدي او یا په رصاحت پنا وغواړي   رچې یو له دوی څخه هغه کسان دي چې وسله پ  ،له السه ورکړې وي

نه کیږي بلکې له ټولو   دد بندیانو چلن   او تسلیم يش. د اسالمي رشیعت له مخې به پنا اخستونکو وګړیو رسه 
مدين حقونو څخه به یې ګټه اخيل او په خوندي ډول به خپلې سیمې ته رسول کیږي. په لنډه توګه د امان 

 )پناه( نظام له مخې په هغه دښمن برید نه دې روا چې له جګړې یې الس اخستلی وي. 
 د وکه نه کول او تړونونه نه ماتول: 

رشیعت له نصوصو څخه اخستل شوي ټول عمومي قواعد ټینګار کوي چې په تړونونو او وعدو وفاء د اسالمي  
دي: )َوأَْوفُوا ِبالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد   ويش او له هر ډول دوکې څخه ځان وژ غورل يش. په قران عظیم الشان کې راغيل

  ) همدغه شان   درڅخه )په اخرت کې( پوښتنه کیږي. نې ژمنې پوره کړئ، ځکه د ژمنو په اړه  عی  2كَاَن َمْسُئوال 
له چا    :نې عی  3نبي علیه السالم تل اصحابو کرامو ته د جګړې په مهال وصیت کاوه چې: )التغدروا، وال تغلوا(. 

رسه دوکه او خیانت ونه کړئ. همدې ته ورته ابوبکر الصدیق رضی الله عنه اسامه بن زید ته په خپل وصیت 
خیانت، غال او دوکه مه کوئ. له پورته نصوصو جوتیږي چې   :نېعی  4نوا والتغلو و التغدروا(. : )ال تخو ؤ کې ویيل  
مهال د ژمنو او تړونونو ماتول، او له دوکې څخه کار اخستل درسته چاره   ررشیعت له مخې د جګړې پ   يد اسالم
 نه ده.  

پرتوکولونو   او اضايف  ۱۹۴۹لور ګونو تړنونو  جنیوا  په څ  د ژمنو پوره کول او تړونونو ته پابندي، هغه اصل دی چې د
کې پرې ټینګار شوی دی. خو په جنګ کې د دوکې په اړه نړیوال برشپال قوانین په دې اند دي چې    ۱۹۷۷

برشدوستانه اصولو رسه په ټکر کې وي. دغه اصل د الیب قانون په   وچې د نړیوال  ،ټولې هغه دوکې منع دي
مه   ۳۷اضايف پرتوکول په    يمه او  لومړ   ۲۴، د الهه قانون په  ۱۴المیې په  ماده، د بروکسل اع   ۱۰۱،  ۱۶،  ۱۵

د  مخالف وژنه، ټپي   چلماده کې راغيل دي چې په    ۳۷په    ۱۹۷۷ماده بناء دی. د لومړي اضافی پروتوکول  
 چل او دوکې کول او یا بندي کول منع  دي.  البته د یادونې وړ ده چې د نړیوال برشپال قانون له مخې د  
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چوکاټ یوازې د بل چا د یونیفوم، بیرغ او نښو څخه تر ګټې پورته کولو پورې محدودي دي.  د الیبقانون د 
مې مادې او د جنیوا تړون ۱۳مو مادو، د بروکسل اعالمیې د    ۲۳او    ۱۷مو مادو، د الهه قانون    ۱۱۷،  ۱۱۴،  ۶۳

د لومړۍ    ۱۹۴۹و د  جنیوا د تړون  مادې ا  ۲۸او    ۲۴د    ۱۹۲۹مې مادې، د جنیوا تړون    ۲۸او    ۲۷، د  ۱۹۰۶
ملل  مادو له مخې د نړیوالو نښانونو )لکه رسه میاشت او سور صلیب(، د ۳۹او  ۳۸، د ۱۹۷۷اضايف پروتوکول  

متحد له نښان او یونیفورم، د بې طرفه هیوادونو له بیرغ، نښو او یونیفورم، د غلیم له بیرغ، یونیفورم او نښو، 
نښو استعامل چې د جنیوا په تړون کې ذکر دي منع   وسیلمۍ نښه ده، او ټولو هغ سپین بیرغ چې د سولې او ت

 دي.
 پایله:  

نړیوال برشپال قوانین هغه اصول او قواعد دي چې د برشپالنې د احساس په بنسټ په شلمه پیړۍ کې رامنځته  
جنګیالیو برشي   شوي او تدوین شوي دي. د دې اصولو او قواعدو اصيل غوښتنه داده چې په جګړه کې ښکیل

جګړې اړوند ستونزې او کړواونه راکم کړی   ښ ګواښونه او دې عامو وګړیو او شتمنیو ته ورپ  درناوي په ځای او 
په   ډېر  نصوصو کې  و يش. د خوښۍ ځای دا دی چې دغه ټول برشپاله اصول او قواعد د اسالمي رشیعت اړوند

 ې توګه دي:  بڼه شتون لري. د مقالې پایلې په الند  واضحه او تکمیيل
اسالمي رشیعت، نړیوال برشپال قانون ټول عمده اصول  )تفکیک، تناسب او احتیاط( او مالتړي   -1

، محدودیت، رضورت، حسن نیت، او تړونونو ته ژمنتیا( په څرګند ډول تاییدوي.  د اصول )انساين چلن 
 ډول دوکه ناروا بويل. عدالت او احسان حکم کوي او هر او ترڅنګ یې د

وژل شویو جنګیالیو، ټپیانو او جنګي بندیانو رسه د نیک    اسالمي رشیعت او برشپال قوانین دواړه، د -2
 توصیه کوي.   دچلن 

مهال د عامو ملکي   راسالمي رشیعت او برشپال قوانین دواړه په دې کې متفق دي چې، د جنګ پ -3
و او عبادت کوونکو( کسبګرو رمنو، ځوانانو، بوډاګانو، دیني وګړیو )راهبان ې وګړیو، له جنګ ناستو، م 

ډول   مزدورانو، د برشي خدمتونو کارمندانو او ملکي ژورنالستانو د رس او مال خوندیتوب اړین او هر
 دی، خو په دې رشط چې په مستقیم ډول په جګړه کې برخه وا نخيل .  هبرید پرې منع

ې پوځي اړتیا پرته د ودانیو  اسالمي رشیعت او برشپاله قوانین دواړه په دې رسه متفق دي چې له ثابت -4
 ویجاړول، د ونو غوڅول، حیوانات وژل او چاپیریال ته زیان اړول ناروا چاره ده. 

اسالمي رشیعت او نړیوال برشپال قوانین دواړه په دې کې رسه یو دي چې د ړندو، نااټکل شوي اغیز   -5
 دی.  هدرلودونکو او د پراخه زیان اړوونکو وسلو استعامل منع 
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 : ماخذونه
 قرانکریم 

، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أيب شيبة الكويف، كتاب املصنف يف اْلحاديث واآلثار:  تحقيق ،يوسف كام   -1 ابن ابی شیبه 
 ه  1، 1409الحوت، مكتبة الرشيد، الرياض، السعودية، ط 

 ابن اثیر، عزالدین، كامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران، ترجمۀ عباس خلیلی، رشكت سهامی چاپ كتب ایران: بی تا  -2
 هــ.قـ۱۳۹۸، بیروت: ۱ابن إسحاق، محمد، سیرۀ ابن إسحاق )كتاب السیر و املغازی(، دار الفكر، چ -3
 2الهامم، رشح فتح القدیر ، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط  بابن املشهور السيوايس الواحد عبد بن  ابن الهامم ، محمد -4
دار املعرفة،  مخلوف، مجموع الفتاوی الكبى، محمد حسنني العباس، أبو  الحراين  تيمية بن  الحليم عبد بن ابن تیمیه ، أحمد -5

 ه 1، 1386بريوت، ط 
 أحمد اإلمام مذهب عىل الفقه يف الحراين، املحرر تيمية بن القاسم بن أيب الله عبد بن السالم عبد اإلسالم ابن تیمیه ، شيخ -6

 ه 2، 1404 ط  الرياض، املعارف، حنبل، مكتبة بن
 عصام معروف، عواد بشار .د تهذیب، تحقیق و تعلیق، :القرآن آي تأويل عن البيان جامع  كتابه من الطبي ابن جریر، تفسري -7

 .م 2002 ه، 1، 1423 ط بريوت، لبنان، الرسالة، مؤسسة الحرستاين، فارس
 ابن جزی ، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، القواعد الفقهیه البن جزي، بدون ط و تا  -8
 اآلفاق دار العريب، إحياء الرتاث لجنة تحقيق الظاهري، املحلی بااالثار، حزم بن سعيد  بن أحمد بن عيل محمد أبو ابن حزم،   -9

 .نرش تاريخ أو  طبعة بدون لبنان، بريوت، الجديدة،
 .نرش  تاريخ أو طبعة مرص،بدون قرطبة، حنبل،مؤسسة بن أحمد اإلمام الشيباين، مسند حنبل بن أحمد الله عبد ابن حنبل، أبو -10
 تحقيق املقتصد، ونهاية املجتهد  اْلندليس، بداية رشد القرطبي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ابن رشد،   -11

 ه، 1، 1418 ط لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار املوجود، أحمد عبد عادل والشيخ معوض، محمد عىل الشيخ ودراسة  وتعليق 
 م 1997

 لبنان، بريوت، الكتب العلمية، دار ، املدينة أهل فقه  يف القرطبي، الكايف الب عبد بن الله عبد بن يوسف عمر  ابن عبدالب، أبو -12
 .ه 1، 1407 ط

 مصطفى واْلسانيد: تحقیق   املعاين من املوطأ يف ملا البالنمري، التمهيد عبد بن الله عبد بن يوسف عمر  عبدالب، أبوابن   -13
 هـ  1387 املغرب، اإلسالمية، اْلوقاف والشؤون عموم وزارة البكري، الكبري عبد محمد العلوي، أحمد بن

 شاهني، الله عبد  وأحاديثه محمد آياته الكبري : خرج  الرشح عىل الدسوقي حاشية الدسوقي،  عرفة بن أحمد بن محمد ابن عرفه، -14
 .م 1996 ه، 1، 1417 ط لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار

الِخرقي ) املعروف   مخترص رشح املقديس الجامعييل، املغني قدامة بن  احمد بن الله عبد محمد  أبو الدين ابن قدامه ، موفق  -15
 والتوزيع  والنرش هجر للطباعة الحلو، محمد الفتاح عبد .د الرتيك،  املحسن عبد بن الله عبد .د يق تحق ِبغنی ابن قدامه( :  

 .م 1986 ه، 1، 1406 ط مرص، القاهرة، واإلعالن،
 بريوت، الفكر، الباقي، دار عبد  فؤاد محمد تحقيق  ماجه: ابن القزويني، سنن  ماجه بن  يزيد  بن  محمد الله عبد  ابن ماجه ، أبو -16

 .نرش تاريخ أو طبعة بدون لبنان،
 بريوت، املكتب اإلسالمي،  املقنع، رشح يف الحنبيل، املبدع مفلح بن الله عبد بن محمد بن إبراهيم إسحاق ابن مفلح، أبو -17

 .ه 1400 لبنان،
 بدون لبنان، بريوت، ،دار صادر، العرب املرصي، لسان اإلفريقي منظور بن مكرم بن محمد الدين جامل الفضل ابن منظور، أبو -18

 .نرش تاريخ أو طبعة
 املعرفة، دار الدقائق، كنز  رشح الرائق  نجيم، البحر  بابن بكر املشهور بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الدين ابن نجیم ، زين -19

 : ب تا ۲دارالكتاب اإلسالمی، ط .نرش تاريخ أو طبعة بدون بريوت،
 بريوت، الفكر، دار  الحميد، عبد محيي الدين محمد تحقيق  داود:  أيب اْلزدي، سنن السجستاين اْلشعث بن سليامن داوود أبو -20

 .نرش تاريخ أو طبعة بدون لبنان،
 1996مرص -أبو نعيم ،أحمد بن عبد الله اْلصفهاين ،حلية اْلولياء وطبقات اْلصفياء، دار الفكر  -21
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 هـ 4، 1392 ط مرص، القاهرة، السلفية، املطبعة إبراهيم، الخراج، بن يعقوب يوسف أبو -22
 اهداف و اصول حقوق برشدوستانه  ، سایت صلیب رسخ  -23
د -24 حقوق الجامعة اْلسطل، أحمد إسامعيل  .اآلسطل،   غزة، والقانون، الرشيعة بني اإلنساين والقانون  اإلنسان اإلسالمية، 

 2004 ه، 1، 1425 ط فلسطني،
 : بی تا۱دارالطوق نجاة،ط بخاری، محمد بن إسامعیل، صحیح بخاری،  -25
 ۱۴۱۷: ۴بغوی، أبو محمدبن مسعود، تفسیر البغوی، دار طیبة للنرش و التوزیع، چ -26
 أبو بنرشه الشيباين: اعتنى حنبل بن أحمد اإلمام فقه يف العمدة رشح املقديس، العدة بن إبراهيم الرحمن عبد الدين  بهاء  -27

 .م 1991 ه، 1، 1412 ط مرص، القاهرة، مطبعة املدين، قرطبة، مؤسسة قطب، بن عباس بن حسن عاصم
 هــ.قـ۱۴۲۳: ۱بیهقی، أحمد، شعب اإلیامن، مكتبة رشد. چ -28
 ، کمیته بین املللی صلیب رسخ1949اگست  12پروتوکولهای اضافه شده بر میثاقهای ژنیو  -29
 الرتاث إحياء  دار شاكر وآخرين، محمد أحمد تحقيق  الرتمذي: السلمي، سنن الرتمذي عيىس بن محمد عيىس الرتمذی، أبو -30

 .نرش دار  أو طبعة بدون لبنان، بريوت، العريب،
 لبنان، الفكر، بريوت، دار املبتدئني، إرشاد يف الزين  الجاوي، نهاية نووي  بن عيل بن  عمر بن محمد املعطي، عبد  الجاوی،أبو -31

 1 ط
 2002 مرص، القاهرة، / .م 2003العربية، النهضة دار  اإلنساين، الدويل  القانون لدراسة جوييل، املدخل سامل سعيد .الجویلی، د -32
 ه، 1، 1410 ط املغرب، اآلفاق الجديدة، دار لبنان، بريوت، الجيل، دار اإلسالم، يف اإلنسان ، حقوق اللطيف  الحامتي ،عبد -33

 .م 1990
 ای افغانهاحقوق برش درجنگ، مجموعه قواعد حقوق بین امللل برشدوستانه، اداره کمکها بر  -34
 حقوق بین امللی برشدوستانه ، پاسخ به پرشهای شام ، صلیب رسخ -35
 هــ.قـ۱۴۴۰، بیروت: ۲حنفی، أبو الحسن بن محمد،  نتف فی الفتاوى دار الفرقان، ط -36
 1421 ط املنصورة،مرص، رجب، ابن دار العزيزالخلفي، والكتاب السنة فقه يف الخلفي، الوجيز  بدوي بن العظيم الخلفي،عبد -37

 .م 2001 ه، 3،
 بريوت، الفكر، دار  حركات، أحمد عيل تحقيق   الهجرة، دار إمام  فقه يف خليل املاليك، مخترص موىس بن إسحاق بن خليل -38

 .ه 1415 لبنان،
 (ICRCمې نیټې لوظنامې، سور صلیب )  12م  د اګست د 1949د ژنیو د -39
 ،صلیب رسخ۱۹۹۶جنیوا تړون  د ماینونو او دوکه کوونکو وسلو په اړه د -40
 ، صلب رسخ ۱۹۸۰د ناري وسلو د استعامل د منعې په اړه د د جنیوا پروتوکول  -41
 ، صلیب رسخ۱۹۸۰د وسلو د استعامل په اړه د جنیوا پروتوکول  -42
 القاهرة، العريب، الفكر دار مقارنة، دراسة والقانون اإلسالمية الرشيعة يف الحرب  أحكام يوسف، من الفتاح محمود عبد محمود .د -43

 .نرش تاريخ أو طبعة بدون مرص،
 1383دبیرخانه کمیته ملی حقوق برش دوستانه،  -44
 تحقيق  االختصار: غاية حل يف اْلخيار الشافعي، كفاية الحصيني الدمشقي الحسيني محمد بن  بكر  أبو الدين الدمشقی، تقي -45

 .نرش تاريخ أو طبعة بدون مرص، التوفيقية، املكتبة الحاج، هاين
 نذير  الله عبد .د تحقيق :النعامن حنيفة أيب مذهب  فقه يف امللوك الرازي، تحفة  القادر  عبد  بن  بكر أيب  بن  الرازي، محمد -46

 .ه 1، 1417 ط لبنان، بريوت، اإلسالمية، البشائر  دار أحمد،
 ( : السيد الكبري لرافعي ) املعروف با الوجيز  رشح العزيز  الكريم الرافعي، فتح عبد بن محمد بن الكريم عبد القاسم أبو الرافعی، -47

 أحاديث تخريج يف الحبري التلخيص ومعه م،1964ه، 1384 املنورة، املدينة السلفية، املكتبة املدين، اليامين هاشم الله عبد
 العسقالين  حجر  البن الكبري الرافعي

 .م 1992 هـ، 4، 1412 ط دمشق،سوريا، الفكر، دار مقارنة، دراسة اإلسالمي الفقه يف الحرب الزحييل،آثار وهبة .د الزحیلی -48
 ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، الحديث، الدويل بالقانون مقارنة اإلسالم يف الدولية الزحييل، العالقات وهبة .د الزحیلی، -49

 .م 1981 ه، 1، 1401
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 1425 اْلحمر، الدولية للصليب اللجنة اإلسالم، يف اإلنساين الدويل القانون يف الزيد، مقدمة الكريم عيد بن زيد .د زید الزید، -50
 هـ

 مع  مطبوع محمد، الدرمرداش حمدي تحقيق  :اْلصبحي أنس بن مالك لإلمام الكبى ، املدونة التنوخي سعيد بن سحنون -51
 .م 1999 ه، 1، 1419 ط العربية السعودية، اململكة الرياض، / املكرمة مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة  املدونةالكبى،

 .ه 1406 لبنان، بريوت، املعرفة، املبسوط ،دار الرسخيس، سهل أيب بن محمد بكر  أبو :الرسخيس، -52
 صالح .د تحقيق  الشيباين: الحسن بن ملحمد الكبري السري سهل الرسخيس، رشح أيب بن أحمد بن محمد بكر  الرسخسی، أبو -53

 .م 1971 الرشقية، اإلعالنات مطبعة رشكة العربية، الدول بجامعة املخطوطات معهد املنجد، الدين
 .م 1988 ه، 1409 باملؤلف،  خاصة السنة،طبعة سابق، فقه سيد -54
 .ه 2، 1393 ط لبنان، بريوت، املعرفة، دار الشافعي،اْلم، إدريس بن محمد الله عبد أبو الشافعی، -55
 وتحقيق  دراسة املنهاج: ألفاظ معاين معرفة إل املحتاج الرشبيني،مغنيالخطيب  محمد  بن محمد الدين شمس  الرشبیني، -56

 1421 لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار إسامعيل، بكر  محمد .تقديم د املوجود، عبد أحمد وعادل معوض، محمد عيل وتعليق 
 .م 2000 ه،

 .م 1987 ه، 1407 الجيل، بريوت، دار البهية  الدرر رشح املِضية الشوكاين، الدراري  محمد بن عيل بن محمد الشوکاين، -57
 دار زايد،  إبراهيم  تحقيق محمود اْلزهار حدائق  عىل املتدفق  الجرار الشوكاين، السيل  محمد بن عيل بن الشوكاين،محمد -58

 .ه 1، 1405 ط لبنان، بريوت، العلمية، الكتب
العالقات عبد صالح -59  طيبة موقع  يف منشور بحث املعارص، الحضاري املنهجو  اإلسالم  منهج بني الدولية الرحمن الحصني، 

 .الفقهية البحوث اإلنرتنت، شبكة عىل الطيبة 
 م  1996 ه، 1، 1417 ط -60
 هــ.قـ،۱۴۱۵: ۱طبانی، سلیامن بن أحمد، معجم كبیر، ط  -61
 هــ.قـ،۱۳۸۷: ۲طبی، محمد بن جریر،  تاریخ طبی، دار تراث، بیروت، چ -62
 هــ.قـ۱۴۱۴: ۱اآلثار، عامل الكتب، چطحاوی، أبوجعفر، رشح معانی  -63
 .نرش تاريخ أو طبعة بدون لبنان، الفكر،بريوت، دار املنهاج، برشح املحتاج تحفة عىل الرشواين الرشواين، حوايش الحميد عبد -64
 1999 ه، 1، 1419 ط فلسطني، والتوزيع، غزة، والنرش للطبع  آفاق النزول، أسباب يف الحديث عامر، املصنف إسامعيل الله عبد -65

 .م
 هـ.ق ۱۴۰۱، بیروت: 2عبدالرزاق، أبوبكر، مصنف، املكتب اإلسالمی، چ -66
 ط لبنان، بريوت، دار الفكر،  خليل، ملخترص  واإلكليل  العبدري،التاج القاسم أيب بن  يوسف بن محمد الله عبد  العبدري، أبو  -67

 .ه 2، 1398
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 در زمان مخاصامت مسلحانه وضعیت حقوق برش 

 با مترکز بر منازعات مسلحانه در افغانستان 
 عبدالله فکرت

 چکیده
ای دهد که یکی از عنارص پایدار تاریخ برش، جنگ است. به همین دلیل، هیچ دورهتاریخ حیات برشی نشان می

هم ایدۀ صلح و تضمین حقوق   توان یافت که در آن اثری از خشونت و جنگ نباشد، ولی با آناز تاریخ را منی
های ویژه در سدهامللل، بههای اصلی برشیت بوده است. به این منظور جامعۀ بینیکی از آرمان  ها هموارهانسان

انجام دهد. از   مالی ناشی از این مخاصامت  اقداماتی را در جهت کاهش تلفات جانیجدید، کوشیده است  
ای که حقوق برشدوستانه« بوده است، به گونه»  ین و مقرراتی با عنوانترین این اقدامات وضع قوان جملۀ مهم

صورت نقض این قواعد، ناقضان آن دچار  گزاری به آن باشند. درها ملزم به رعایت این قوانین و احرتامدولت
کامال  هویداست که منازعات مسلحانه هیچ اثری بر  .  مسئولیت کیفری شده و قابل تعقیب عدلی خواهد بود

حقوق برشدوستانه ندارند، اما پرسش اساسی این است که مخاصامت مسلحانه چه تأثیری بر قواعد حقوق برش  
شود؟ بنابراین در این تحقیق وضعیت متوقف می  د و آیا در جریان مخاصامت مسلحانه، اجرای حقوق برشدار

بررسی  مسلحانه در افغانستان    هایمنازعات و درگیریحقوق برش در زمان مخاصامت مسلحانه با مترکز بر  
ل حقوق مخاصامت مسلحانه است و حقوق برش شده است. این مقاله بیان می کند که قواعد حقوق برش مکمِّ
 پذیر نیست. تعطیلدر زمان مخاصامت مسلحانه 

 های ژنو، جنگ، طالبان. حقوق برش، حقوق برشدوستانه، مخاصامت مسلحانه، کنوانسیون واژگان:کلید
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 مقدمه 
با  انسان تفاوت  وجودها  و سلیقههمۀ  و متایالت گوناگونها  از  ها  رهایی  و  نیازهای مشرتک  رفع  برای  شان، 
ها و مشکالت و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف گرد هم آمده و جامعه را تشکیل داده آسیب

برای تنظیم روابط اجتامعی و نظم عمومی مقررات و ه  بتواند پاسدار و است و  نجارهایی را وضع منوده که 
دهد و این امر ها، افراد را در کنار یکدیگر قرار میپذیری انسانها و منافع عمومی باشد. اجتامعحافظ ارزش

آورد، در نتیجه برای سامان دادن شایستۀ روابط  وجود میانبوهی از الزامات متقابل ناشی از همبستگی را به
ا ناشی  مالزمهگوناگون  این  حقوقیز  نظام  دو  وجود  تعارضات،  و  )حکومت( )   ها  و سیاسی  قوانین(  و  قواعد 
ناپذیری خواهد داشت. بدین ترتیب، افراد در میانۀ میدان این دو نظام که پدیدآورندۀ »حقوق رضورت اجتناب

 ( 2: 1384)هاشمی، گیرد.و تکلیف« و »فرمان و اطاعت« است، قرار می
لحاظ، هیچ نشان می  تاریخ حیات برشی به همین  است.  تاریخ برش، جنگ  پایدار  عنارص  از  یکی  که  دهد 

ترین شیوه برای ها مهمتوان یافت که در آن اثری از خشونت و جنگ نباشد، زیرا دولتای از تاریخ را منیدوره
دیگر را کاربرد زور   شان در روابط با کشورهایدستیابی به منافع و اهداف ملی خود یا بر طرف کردن اختالفات

 (180: 1390)نظیفی و جعفری، ترین درجۀ استفاده از زور نیز جنگ و منازعه بوده است.دانستند و بیشمی
سوز بوده است که املللی خامنانها جنگ و مخاصامت مسلحانۀ داخلی و بینجهان معارص، شاهد وقوع ده

ها ها تاکنون میلیونانی را نادیده گرفته است. این جنگهای انسهنجارها و قواعد اساسی را نقض کرده و ارزش
های جهانی و کسب منافع و امتیاز از سوی قدرت  گناه را به کام مرگ فرستاده است. در این میانانسان بی
کند، مانع ها نصیب دالالن تسلیحات جنگی و نظامی میای و نیز منفعتی که این مخاصامت و بحرانمنطقه

 ها شده است. جانبه برای مقابله با آنکردی فراگیر و همهاز اتخاذ روی
-مند حقوق برش و حقوق برشدوستانه است، آنمخاصامت، همیشه بسرت مناسبی برای نقض گسرتده و نظام

چنان که آغاز مخاصمه، مقدمۀ ارتکاب اعاملی چون قتل، شکنجه تجاوز به عنف، هتک ناموس و ارتکاب اعامل 
های تروریستی است. در تر از همه، رشد فعالیتو مهم  ویژه زنان و کودکانرنظامیان، بهآمیز علیه غی خشونت

... هر روز نقض سوز افغانستان، بحران سوریه، یمن وهای خامنانترین مخاصامت مسلحانه، یعنی جنگتازه
ویژه استفاده از فاحش بسیاری از اصول و قواعد بنیادین حقوق برش و حقوق برشدوستانه رخ داده است، به

افراد ملکی و   موارد بسیاری هدف قراردادنها و افزایش عملیات تروریستی و در  سالح شیمیایی در این جنگ
 غیرنظامی از مصادیق بارز نقض حقوق برشی افراد در این مخاصامت است. 

 گیری شکلنابراين  ب  .است  املللبینترين بخش حقوق  ترين و قدمييتاريخي  املللی،برشدوستانۀ بینحقوق  
از وقايع و رويدادهاي تاريخي استآن به گیری پيدايش جوامع اوليه و شکل  دنبال  . بهصورت امروزي متأثر 

ها موجوديت طلبی ملتعدالتي و استقاللها، روابط خصامنه نيز به دليل تبعيض و يبروابط دوستانه ميان آن
 ، هاترین جنگت. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی. جنگ بارزترين منونۀ روابط خصامنه اسکرد پيدا  

 شده است. رعايت مي ،شكل امروزي آنالبته نه به
 مسلحانه مخاصامت هنگام در که است املللبین حقوق از باید اذعان داشت که حقوق برشدوستانه بخشی

دولتبین روابط بر بین  شود.می حاکم نظامی نیروهاي عملکرد و هااملللی  حقوق  اصلی  امللل هدف 
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بین  برشدوستانه اسناد  و  معاهدات  غالب  در  است،که  آمده  حیات  املللی  از  کرامت   ، حامیت  و  سالمت 
صحن که  رزمندگانی  و  ترک    ۀغیرنظامیان  را  بینهم  اند،کردهدرگیری  حقوق  حق چنین  برشدوستانه  امللل 

طور کلی حقوق مخاصامت مناید. بهمیجنگی محدود    یهاسالحو    هاروشدرگیری را در انتخاب    هایطرف
 آالم صدمات کاهش و سبب جنگ دفاع می کند رشایط در قربانیان حقوق برش و از اساسی حقوق از مسلحانه
 چون دارد، برشي حقوق ماهیت سویک از مخاصامت مسلحانه گردد. حقوقمسلحانه می مخاصامت از ناشی
 با چون دیگر سوي از و بوده الزم ملیت و مذهب زبان، نژاد،  رنگ،  به توجه بدون انسانی هر بارۀ  در  آن رعایت
 کند. می پیدا املللیبین حقوق صبغۀ شود،می االجرااملللی الزمبین هایکنوانسیون انعقاد

آیا در جریان  و  دارند  بر قواعد حقوق برش  تأثیری  این است که مخاصامت مسلحانه چه  اما پرسش اساسی 
شود؟ بنابراین در این تحقیق وضعیت حقوق برش در زمان متوقف می  مخاصامت مسلحانه، اجرای حقوق برش

شده است، این مقاله بررسی  های مسلحانه در افغانستان  مخاصامت مسلحانه با مترکز بر منازعات و درگیری
ل حقوق مخاصامت مسلحانه است و حقو بیان می ق برش در زمان مخاصامت کند که قواعد حقوق برش مکمِّ
 پذیر نیست. تعطیلمسلحانه 

 مفاهیم -1
خواهیم پرداخت تا قبل از ورود به بحث با این مصادیق آشنا شویم،   های تحقیقدر این بخش به مفهوم کلیدواژه

 شود.مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته میلذا در ادامه به 

 مفهوم حقوق برش  -1-1
در زبان انگلييس و يا    ”Human Rights“ا »حقوق االنسان« در زبان عريب يا  »حقوق برش« در زبان فاريس ي 

“Dorits de I’Homme” در زبان فرانسوی، عبارت است از حقوقي است كه شخص از اين حيث كه انسان
برخوردار است، حقوق برش درعین آن  از  از   (Inalienable)ناپذیر  سلبحال حقوقي  است  فارغ  زيرا  هستند، 

توانيم برازندۀ چيزي غري از انسان باشيم. به عبارت ديگر، هر فردي رصفا   كنيم، منيما چگونه رفتار مي  كهاين
درستي تابع اين اساس، اگرچه افراد بهاز اين حيث كه انسان است، مستحق برخورداري از حقوق خود است. بر

ها، خدمات ناپذیری از كاالسلبي ادستۀ وسيعي از تعهدات سيايس و اجتامعي هستند، حقوق برش مجموعه
فرد اجتامع در رشايط و اوضاع و احوال عادي موظف به  كند كه فردهاي فردي را معني و مشخص ميو فرصت

 ( 55- 54: 1381)دانلی،  ها هستند.رعايت و اجراي آن
فارغ از رنگ پوست، شامرند که هر فرد انسانی رصفا  از آن جهت که انسان است  حقوق برش را عموما  حقوقی می

 نژاد، دین، منشأ اجتامعی، موقعیت اجتامعی و جنسیت دارای آن است. 
ها  خاطر انسان بودن خود از آنها رصف بهای از حقوق و امتیازاتی است که همۀ انسانحقوق برش مجموعه
ها برابر زاده انسانگردد، زیرا  ها باعث سلب یا محدودیت این حقوق منییک از تعلقات آنبرخوردارند و هیچ

 ( 14: 1395)رسامد و پژمان، شوند و در حیثیت انسانی و کرامت خود نیز با همدیگر برابرند.می
صورت ها بهحقوق برش، بدون توجه به تعلقات سیاسی، سنی، نژادی، مذهبی، زبانی و امثال آن، به همۀ انسان

متام افراد برش آزاد »رصاحت ترصیح منوده است که  بهبرابر تعلق دارد. مادۀ اول اعالمیۀ جهانی حقوق برش،  
شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق باهم برابرند ...« و در مادۀ دوم اعالمیۀ مذکور آمده است که زاده می
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می»  بیهرکس  بههیچ  تواند  متایزی،  یا  گونه  سیاسی  عقیدۀ  دین،  زبان،  جنس،  رنگ،  نژاد،  حیث  از  ویژه 
عی، ثروت، والدت یا هر وضعیت دیگر، از متام حقوق و همۀ چنین منشأ ملی یا اجتامو هم  عقیدۀ دیگر هر

عالوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع مند گردد. بهشده در این اعالمیه بهرههای ذکرآزادی
املللی کشور یا رسزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا رسزمین سیاسی، قضایی یا بین

شکلی محدود شده باشد.« )مجمع عمومی مختار باشد، یا حاکمیت آن بهخودتحت قیمومیت یا غیر  مستقل،
 ( 2و  1، مادۀ 1948سازمان ملل متحد،

امتيازايت كه با توجه به شأن و مقام انسان شكل امللل برش یا حقوق انسان عبارت است از مجموعه»حقوق بني
كه با رعايت موازين آن در الي منزلت اين حقوق بوده است تا آنگرفته است. فلسفۀ وجودي حقوق برش، اعت 

 ( 157: 1379)بیگدلی، مند گردند.« صوريت يكسان از اين امتيازات بهرهرسارس جهان، همه افراد به
تواند از زندگي  برشيت مي  اساس آندانند كه برگذاری متيك ميپايه  براي شكوفايي حقوق برش، آن را بر اصول

هاي فلسفي و اخالقي و مولود انديشه  هاي متفاوت برخوردار شود. اين اصول كه در بادي امريسته در جلوهشا
روابط فردي و اجتامعي، نظام حقوقي داخيل و ديني است و در آن سعادت برشي همواره مورد نظر است،  

اعالميۀ جهاين حقوق برش الهام گرفت   1ۀ  توان از مادمي  گذارسازد. براي اين اصول پايهاملليل را بارور ميبني
اعالم مي دنيا ميكه  به  آزاد  افراد برش  اصول دارد: »متامي  برابرند«.  با هم  و حقوق  لحاظ جيثيت  از  و  آيند 

درک است، به قواعد حقوقي،  عنوان منبع حقوق قابلكه بهها در عني آن»حيثيت«، »آزادي« و »برابري« انسان
 (203-202: 1384)هاشمی، كنند.طور مستقيم يا غريمستقيم ايجاد قاعده ميد و بهبخشارزش و محتوا مي

هاي واحدهاي سيايس از هنگام جنگ ها و تالشاندييشتوان گفت كه نظام جديد حقوق برش دستاورد هممي
ين باور ها را بر اانساين دوران جنگ، دولتجهاين دوم است. نقض گسرتدۀ حقوق برش و جنايات و فجايع ضد

گونه نقض قرار داد كه اگر يك نظام مؤثر پشتيباين از حقوق برش در جامعۀ ملل وجود داشت، ممكن بود اين
 حقوق انساين و احتامال  جنگ رخ ندهد. 

املليل به مسايل اسايس حقوق برش مطرح شد.  بنابراين در هامن اواسط جنگ جهاين دوم مسئلۀ توجه بني
جمهور آمريكا در سخرناين خود موسوم به »چهار آزادي« »فرانکلني روزولت«، رئیس  1941اي كه در سال  گونهبه

 همگان را بر ايجاد جهاين مبتني بر آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي از فقر و نياز و آزادي از ترس فراخواند. 
 ( 263: 1383)ذاکریان،

حقوق   رده است. با استناد به قوانین نافذۀ کشورمصادیق حقوق برش را تسجیل کگذار  قانون  در افغانستان نیز
ها، قراردادها، ها، کنوانسیونهای اساسی اتباع که در قانون اساسی، اعالمیهبرش عبارت است از حقوق و آزادی

املللی حقوق برش که افغانستان به رعایت و تطبیق آن متعهد است، تسجیل گردیده  ها و سایر اسناد بینپروتکل
ارائه میرتسی مساوی و عادالنه به بیمهباشد. دس نیز از جمله حقوق   کندها، تأمینات و خدماتی که دولت 

می محسوب  افراد  ) گرددبرشی  صالحیت.  و  وظایف  تشکیل،  برش قانون  حقوق  مستقل  کمیسیون  های 
 ( 4، مادۀ 1384افغانستان،
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 مفهوم حقوق برشدوستانه -1-2
قرن حارض و بعد از حقوق برش به وجود آمده است. حقوق برشدوستانه ای است كه در  حقوق برشدوستانه واژه

نامند، اما بیشرت از واژۀ دوستانه هم میدر ایران آن را حقوق انسان  است.  Humanitarian law  ۀكلم   ۀترجم
حق در مقابل تكليف   ۀترجم  ،»حق« در تركيب »حقوق برشدوستانه«  شود. واژۀمخاصامت مسلحانه استفاده می

 دهد. دوستانه باشد معنا میبه عبارتی مقرراتی که انسان ،مقررات است به معنیحقوق  وت نيس
های انسانی در زمان جنگ حقوق مخاصامت مسلحانه ناظر بر قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق و ارزش

رسبازان در چنین نظامیان و  گناه و غیرنظامی و همکه هدف اصلی آن کاهش آالم و دردهای افراد بی  است
 است.  ...و نرای حفظ حقوق اس ، مانند حفظ حقوق مجروحان جنگی،  و مخاصامت مسلحانه هادرگیری

املللی قراردادي يا عريف است كه مشخصا  ناظر به ای از قواعد بینمجموعه  ،حقوق برشدوستانه کلی    طوربه
اند. اين قواعد نايش شده  املللیبینغیراملللی يا  ای است كه از مخاصامت مسلحانۀ بینمشكالت برشدوستانه

کند محدود میجنگي    هایشیوهبه داليل برشدوستانه حق طرفني مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و  
دهد. حقوق برشدوستانه مورد حاميت قرار می  ،ها متأثر شده يا خواهند شدو اشخاص و اشيايي را كه از درگیری

به عبارت دیگر، حقوق برشدوستانه عبارت از اصول و قواعدی   شود.»حقوق مخاصامت مسلحانه« نيز ناميده می
کند و هدف از آن عبارت است از: حامیت از محدود می  که استفاده از خشونت را در دوران منازعات مسلحانه

شکستگان، گیر جنگ نیستند یا دیگر درگیر نیستند یعنی زخمیان، بیامران، کشتیاشخاصی که مستیقام  در
جویی و اذیت و آزاری که تأثیری اسیران و افراد غیرنظامی و محدود کردن آثار خشونت در جنگ، پرهیز از انتقام

 ( 126: 1377)مهرپور، گ ندارند.در اهداف جن
املللی قراردادی یا عرفی است که  ای از قواعد بینتوان گفت که حقوق برشدوستانه، مجموعهدر نهایت می

املللی ناشی بیناملللی یا غیرای است که از مخاصامت مسلحانۀ بینمشخصا  ناظر به مشکالت برشدوستانه
های نه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوهاند. این قواعد به دالیل برشدوستاشده

ها متأثر شده یا خواهند شد، مورد حامیت قرار کند و اشخاص و اشیایی را که از درگیریجنگی محدود می
 ( 84: 1395)حبیبی،  شود.حقوق مخاصامت مسلحانه« نیز نامیده می» دهد. حقوق برشدوستانهمی

 برشدوستانه و حقوق برش  رابطه حقوق -1-3
حقوق   گذشته  درو    و توسعه يافت  شکل گرفتهصورت مجزا  امللل مخاصامت مسلحانه بهحقوق برش و حقوق بین

كردند. بنابراين امللل مخاصامت مسلحانه را حقوق زمان جنگ قلمداد ميبرش را حقوق زمان صلح و حقوق بین
اما در پي تغيري و تحواليت كه در نظام   ،ن دو واژه وجود نداردتصور اين بود كه هيچ رابطه و نسبتي ميان اي 

امللل در دو عرصۀ حقوق برش و حقوق مخاصامت مسلحانه صورت گرفت و قلمرو اجرايي مكاين و حقوق بین
منظور زماين اين دو حقوق گسرتش پيدا كرد، حقوق مخاصامت مسلحانه و حقوق برش در جهت همگرايي به

بدين ترتيب   کرد وبه سمت نزديك شدن حركت    تدریجبهو    یافته  توسعهكرامت انساين او    حاميت از انسان و
 امللل معارص شكل گرفت. رابطه ميان حقوق مخاصامت مسلحانه و حقوق برش در دو نظام حقوق بین

اي ه. حقوق برشدوستانه در موقعيت درگیریاستحقوق برشدوستانه و حقوق برش هر دو درصدد حاميت از فرد  
می اعامل  همدرحالی  ،شود مسلحانه  در  برش  حقوق  صلح  ،هاموقعیت  ۀکه  و  جنگ  از  حاميت   ،اعم  فرد  از 
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های نايش از جنگ حقوق برشدوستانه حاميت از قربانيان جنگ با تالش براي محدود كردن رنج  هدفکند.  می
اول   ۀبرشدوستانه در درج   پيرشفت اوست. حقوق  است، اما حقوق برش به دنبال حاميت از فرد و پس از آنْ 

اساس آن هدايت شود. اند و رويش كه جنگ بايد بربه رفتار يا اشخايص است كه به دست دشمن افتادهمربوط
بلكه هدف آن محدود كردن قدرت   ،منظور هدايت عمليات نظامي نيستهایی بههدف حقوق برش تنظيم روش

 دولت بر اشخاص و جلوگريي از رفتار مستبدانه است. 

 انواع مخاصامت مسلحانه -2
شود، خود به دو ای که سبب تضییع حقوق مخاصامت مسلحانه در عرصه جهانی میهای مسلحانهگیریدر

 گردد که طی بند آتی به تفصیل آن خواهیم پرداخت. املللی میبیناملللی و مسلحانۀ غیردستۀ مسلحانۀ بین
مسئل بین  ۀوقتی  میان می  پرسش این    ،شود مطرح میامللل برشدوستانه  اجرای حقوق  آیا حقوق به  که  آید 

 ۀشود یا نه و آیا مقررات یکسانی در همسطح شدت اجرا می  با هرامللل برشدوستانه در هر نوع درگیری  بین
قابلدرگیری این    ؟اجراستها  به  پاسخ  موقعیت  سؤالبرای  در  برشدوستانه  حقوق  که  گفت  ذیل باید   های 
  اجراست:قابل

 املللی مخاصامت مسلحانۀ بین -2-1
و دولت با یکدیگر وارد د  منظم  ارتش  آن  در   است که  هاییجنگاملللی  های مسلحانۀ بینمنظور از درگیری

 طور کامل حاکم است.امللل برش بهها، قواعد حقوق برشدوستانه و حقوق بین. بر این نوع در گیریجنگ شوند
 ( 51: 1392)بیگدیلی،
موا اکرث  بیندر  مسلحانۀ  مخاصمۀ  یک  وجود  بهرد  قابلاملللی  مرز سختی  و  حد  این،  بر  عالوه  است.  انکار 

تواند مدت میهای مرزی کوتاهخشونت برای شناسایی یک مخاصمۀ مسلحانه نسبتا  کم است و حتی در گیری
بینآغاز مسلحانۀ  مخاصمۀ  یک  دولتگر  اخیر  عملکرد  حال،  این  با  باشد.  نشاناملللی  که  می  ها  دهد 

مختلف منی مسلح  نیروهای  بین  پراکنده  نشانبرخوردهای  بینتواند  مسلحانۀ  مخاصمۀ  یک  املللی دهندۀ 
باشد. برخی معتقدند، تنها وقتی که مبارزه به سطحی از وخامت برسد که فراتر از برخوردهای منفرد و پراکنده 

 ( 73: 1391)فلک، شوندعنوان مخاصمۀ مسلحانه تلقی میاست، به
است،  پذیرفته  املللیبینغیر  مسلحانۀ  هایدرگیری  مورد   در  که   مقرراتی  تنها   مشرتک   3  مادۀ  شده 

اما مشتمل بر مقررات بنیادینی   ،که مخترص استاینه با وجود  ماد  این.  است  ژنو  چهارگانۀ  هایکنوانسیون
در درگیری افراد  از  ب بینغیر  ۀهای مسلحان برای حامیت  براي طرفني املللی است. حقوق  رشدوستانه اصوال  

مخاصمه وضع شده است و هر شخص يا گروهي از اشخاص كه در مخاصمه رشكت نكرده يا رشكت در مخاصمه  
 از:   اندعبارتکند. اين اشخاص حاميت می ،اند را ترك کرده

 ، زميني و بخش خدمات پزشيك نريوهاي مسلح هایجنگپرسنل نظامي مجروح يا بيامر در 
 ،دريايي و بخش خدمات پزشيك نريوهاي مسلح  هایجنگشكستگان در  بيامر يا كشتي  ،پرسنل نظامي مجروح

 . ارساي جنگيو 
 از: اندعبارتغرينظامي  هایجمعیت
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 ،طرفني مخاصمه از قبيل پناهندگان  هایرسزمینشهروندان خارجي در  -
 ،اشغايل هایینرسزمغرينظاميان در  -
 ،نظامي و غرينظامي  شدگانبازداشت -
 . پرسنل پزشيك و مذهبي يا واحدهاي دفاع كشوريو  -

 املللی بینمخاصامت مسلحانۀ غیر  -2-2
 دولت  مخالف  مسلح  نیروهای  آن طرف  یک   در  که  است  هاییجنگ  یاملللبینغیر  ۀمسلحان   هایگیریمنظور از  

خاطر کنرتل حکومت و یا تجلی خواست ها اغلب بهاین جنگ.  دارند   قرار دولتی  مسلح  نیروهای  دیگر  طرف  در و
گونه  گیرد. افرادی که دست به اینگروهی برای جدایی از دولت مسلط و تشکیل حکومت مستقل صورت می

می مینبدها  خوانده  شورشی  و  متمرد  اغلب   باید   دولت  مخالف مسلح  نیروهای  این  البته  شوند.زنند، 
 . باشند مسئول فرماندهی دارای و یافتهسازمان

ای است که در داخل رسزمین یک دولت رخ داده و نیروهای مسلح دولت مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی مخاصمه
ترین منابع حاکم بر این نوع مهم ( 44: 1388)راجرز و مالرب،  دیگر در عملیات نظامی رشکت نداشته باشند.

های چهارگانۀ ژنو مشرتک کنوانسیون  3وستانه و رشط مارتنس، مادۀ  مخاصامت، عالوه بر قواعد عرفی برشد
 ( است. 1977( و پروتکل الحاقی دوم ) 1949) 

بین اسناد  مادۀ  در  است:  شده  داخلی  مخاصمۀ  از  مختلفی  تعاریف  برشدوستانه،  حقوق  مشرتک   3املللی 
) کنوانسیون ژنو  چهارگانۀ  بر 1949های  حاکم  ماده  این  که  داخلی  مسلحانۀ  مخاصامت  از  تعریفی  هیچ   )

املللی نداشته باشد ینچنانچه مخاصمه جنبۀ ب » :  کند، بلکه در صدر ماده بیان شده استهاست، ارائه منیآن
اقل مقررات زیر را های متعاهد روی دهد، هریک از طرفین متخاصم مکلف است الیکی از دولت  و در قلمرو

 ... کند  )   1مادۀ  «  اجرا  دوم  الحاقی  راجع1977پروتکل  مسلحانه (  مخاصامت  قربانیان  از  حامیت  به 
خلی ارائه کرده است. معیارهایی که برای توصیف املللی نیز تعریفی مضیق و محدود از مخاصمۀ دابینغیر

 است از:  عبارت داخلی در پروتکل ذکر شده
ای که توانایی اجرای عملیات نظامی گونههای مسلح مخالف بر بخشی از رسزمین، بهتسلط شورشیان و گروه

 و اجرای پروتکل را داشته باشند. 
 دهی نیروها و داشنت فرماندهی مسئول. و سازمان

مشاهده مینهام که  گروهطور  دوم،  الحاقی  پروتکل  در چهارچوب  کم های شورشی میشود،  بیش وبایست 
یافته باشند و بخشی از رسزمین را به کنرتل خود درآورند و توانایی اجرای مقررات پروتکل را نیز داشته  سازمان
 ( 89: 1386)جمشید،   باشند.

مخاصامتی در نظر گرفته شده است، تسلط شورشیان بر بخشی از ترین رشطی که برای چنین  البته مشکل
به را بهرسزمین است  نظامی  اجرای عملیات  توانایی  اجرای نحوی که  به  قادر  و  و مستمر داشته  طور مداوم 

شود. ضابطۀ مزبور، آستانۀ بسیار باالیی برده میرسزمینی« نام    پروتکل باشند. از این ویژگی با عنوان »ضابطۀ
راحتی مقدور نیست، زیرا شورشیان برای دستیابی به  های مخالف مسلح بهکه رسیدن به آن برای گروه  است

آزموده و مجهز داشته باشند که  باید نیروهای جنگ  این معیار باال )رشط کنرتل و ترصف بخشی از رسزمین( 
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که شورشیان حفظ کنند، درحالیآن را    ای را ترصف کرده و در مقابل حمالت نیروهای حکومتیبتوانند ناحیه
نگه خود  ترصف  در  را  جایی  حکومت،  نیروهای  بر  غلبه  با  بتوانند  که  نیستند  موقعیتی  در   دارند. معموال  

 ( 89 هامن: ) 
پروتکل دوم الحاقی از مخاصامت مسلحانۀ داخلی ارائه کرده   1نظران، تعریفی که مادۀ  به باور بعضی صاحب

رشوطی را    شود، زیرا پروتکل مزبوراصامت زیادی از دایرۀ شمول آن خارج میاست، چنان مضیَّق است که مخ
مقرر کرده است که آستانۀ اجرای آن را بسیار باال برده است و تا این رشوط محقق نشود مخاصامت مشمول 

 ( 87-86هامن: . ) مقررات آن نخواهد بود
مسلحِ   هایگروهبراي  ،  كنرتل بر بخيش از رسزمنيويژه رشط  به  ،كه رشايط مقرر در پروتكل الحاقي دومآنجااز

براي   شدهبینیپیشهاي  ترساي حاميت املليل برايبسيار مشكل و گاهي غريممكن است، محاكم بني  مخالف
طريق    و از اين  انددهکر مخاصمه ارائه    « مدت  بودن  طوالنی»  به نامديگري    ۀقربانيان مخاصامت مسلحانه، ضابط

از  در برآمده تعريف پروتكل صدد رفع نقص  اين خصوص، ديوان بنيالحاقي دوم  براي اند. در  املليل كيفري 
درگريي   « زمان  بودن  »طوالنیتعريف جديدي براي مخاصامت داخيل،    ۀتاديچ، با ارائ  ۀيوگسالوي سابق در قضي 

از    اختيار  رشط تحقق مخاصمۀ مسلحانۀ داخيل ذكر كرده است و در عنوانبهرا    رسزمني راداشنت بخيش 
زماين واقع  ... مخاصمۀ مسلحانۀ داخيل،»   :داند. ديوان در رأي خود در قضيۀ تاديچ اعالم داشترضوري منی

يافته يا مسلح سازمان هايمدت ميان نريوهاي مسلح حكومت و گروهشود كه مخاصمۀ مسلحانه طوالينمی
 اين   موجببهبنابراين    ( ICTY Reports,1997,para: 70.« )ها در قلمرو دولت اتفاق بيفتدخود اين گروه  بني

دو   ديوان  براي  طرفني  « یافتگیسازمان»  و  « مخاصمه  بودن  طوالنی»   معياررأي،  را  تحقق مخاصمۀ  متخاصم 
 قرار داد.مسلحانۀ داخيل مدنظر 

اما    ، دکنارائه منی املليل كيفري براي يوگسالوي سابق، توضيحات روشنيخصوص اين معيارها ديوان بنيدر
مرتادف با مداوم و متمرکز بودن  بودن مدت از لحاظ معنايي،  بيانگر آن است كه طوالين  قضايي ديوان  ۀروي 

شده هدايت ریزیای مستمر و برنامهبه شیوه اين اساس، هيچ الزامي وجود ندارد كه عمليات نظامينيست. بر
مدت بدان معناست كه منازعات طوالين  ۀان خشونت مسلح كنی مدت توصيف كرد. ل شود تا بتوان آن را طوالين

طور خاص زمان مشخيص داشته باشد كه در هر قضيه، عنرص زمان بايد بهمدت معيني از شدت و نيز  ۀبايد درج
 ( 28-27: 1392)شفیعی بافتی و هنجنی، .تفسري شود

معيار سازماندر قضي   ۀیافتگی، شعب خصوص  در  ديوان  به جنايات  خصوصدر   1ميلوشوويچ   ۀبدوي  رسيدگي 
متخاصم را بيان كرده است؛ داشنت  یافتگی طرفنيجنگي متهم در كوزوو، مصاديقي از تعيني سطح سازمان
عمليايت مشخص و معني و توانايي   ۀداشنت منطق ساختار فرماندهي رسمي و مشرتك، داشنت مقر فرماندهي،

است كه ديوان براي ارزيايب و تعيني سطح و ميزان   مواردي  از توزيع و نقل و انتقال مهامت و ادوات جنگي
 طوالين »هم بر دو معيار    باز  2008در سال    2باشكاسيك   ۀديوان در قضي.  كرده است  بدان اشاره  یافتگیسازمان
و   « بودن تأكيد كرد«  یافتگی سازمان» مخاصمه  متخاصم  در قضيديوان بني.  طرفني  نيز  رواندا  براي   ۀاملليل 

 
1 - Milosevic Case 
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است. به نظر ديوان، وجود خشونت مسلحانه در خالل   كرده اشاره  هادرگیری  « بودن  طوالين» هوم  سو به مفآكايه
 ( 360: 1388)عبداللهی، کند.میتأمني  را « بودن طوالين» چند ماه نيز رشط  

 مخاصامت داخيل دارد:  املليل نيز تعريف مشابهي برايديوان كيفري بني  اساسنامۀ  ( و)   قسمت  2  بند  8  ۀماد
مسلحانه»  منازعات  درمورد  بند،  اين  قابل مقررات  قلمرواي  در  كه  مي اجراست  اتفاق  دولت  اين ايك  و  فتد 

هايي گروه  يافته يا ميان چننيهاي مسلح سازمانگروه مدت، ميان نريوهاي حكومت وصورت طوالينمنازعات به
  .« دارد وجود
بودن   زمان و طوالينۀ  ضابط   در كرده بود كه در آناي صااعالميه  1975امللل هم در سال  حقوق بني  ۀمؤسس
قضايي   ۀتأكيد روي   وجود  کند. بامی درگريي مسلحانه معريف  ۀعنوان معيار رسيدن به آستانرا به  هادرگیریمدت  
 مخاصامت مسلحانۀ داخيل، واقعيت اين است كه  براي تشخيص و تعريف  « بودن  طوالين» املليل بر معيار  بني
اي مخاصامت مسلحانه  ۀويژه اين ايراد را دارد كه همو به  است ، موضوعي كامال  نسبي« مدت نیطوال »  ۀضابط 

: 1386)ممتاز و رنجبیان،  شود.منیشامل    گذرد،میها  مدت كوتاهي از آن و فقط  اندروی دادهتازگي  را كه به
اي كارگريي پارهممنوعيت يا محدوديت بهكنوانسيون   شايد به همني دليل است كه پروتكل الحاقي به  ( 88-89

را در   « یافتگی سازمان» حقوق برش در برخي از آراي خود، معيار    آمریکایی از تسليحات متعارف و نيز كميسيون
 ( 361: 1388)عبداللهی،  .اندمسلحانۀ داخيل به كار گرفته تعريف مخاصامت

ین گروه مسلح باید کنرتل بخشی از رسزمین کشور ا  که  داشتمی  مقرر  1977  الحاقی  دوم  پروتکل  این  از  پیش
کیفری که در سال   املللیاساسنامۀ دیوان بیناما این ضابطه اینک تغییر کرده و    ،را هم در دست داشته باشند

 که   است  کافی  فقط  و  نیست  الزم  رسزمین  بخشی  بر  کنرتل   داشنت   که  گویدمیبه تصویب رسیده    1998
 ( 76: 1397جور، )اردستانی و کامولت، مدتی طوالنی در جریان باشد.  د با مخالف  گروه این درگیری
نیست. در حقیقت در این قبیل   اجراقابلامللل برشدوستانه  حقوق بین  ،و اغتشاشات داخلی   هاشورشاما در  
به  هایناآرامی و  برخوردارند  از شدت کمی  رات  مقر   رسند،منیحد یک درگیری مسلحانۀ داخلی  داخلی که 

حقوق برشدوستانه قابلیت اجرا ندارند و در عوض مقررات حقوق داخلی کشور مربوطه و برخی مقررات حقوق 
موقعیت  االجراالزمبرشی   چنني  در  يا  هستند.  و  منظم  از  اعم  مسلح  نريوهاي  به  برشدوستانه  حقوق  هايي 

خص يا گروهي از اشخاص كه  و از هر ش  یابد میاختصاص    ،اند غريمنظم كه در مخاصمه )جنگ( رشكت کرده
 کند:اند از قبيل افراد ذيل حاميت میاند يا مخاصمه را ترك کردهدر مخاصمه رشكت نکرده

 ، رزمندگان مجروح يا بيامر -
 ، اندزادي خود محروم شدهاشخايص كه در نتيجه جنگ از آ -
 ، جمعيت غرينظامي -
 . پرسنل پزشيك و مذهبي -
های ست. در درگیریاالجراالزمها  یک از این درگیریی است که در هراین تفکیک در تشخيص نوع مقررات  ۀفاید

بین ژنو  مسلحانۀ  کنوانسیون  چهار  مقررات  الحاقی    بر  عالوه  (،1949) املللی  اول  این به    ( 1977) پروتکل 
های ژنو، مشرتک کنوانسیون  3  ۀاملللی مادبینغیر  ۀهای مسلحان اما در درگیری  .ستاجراقابل  ،هاکنوانسیون

 شود. می االجراالزم ،هاکنوانسیوناین  به  ( 1977) پروتکل دوم الحاقی بر عالوه 
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املللی بینمورد مخاصمۀ مسلحانۀ غیرواقعیت آن است که تاکنون تعریف دقیقی از منظر حقوق برشدوستانه در
از مفهوم مخاصمۀ مسلحانۀ   لی به ارائۀ تعریفی جامعامللتوجهی برشدوستانۀ بینارائه نشده است. دلیل این کم

املللی با هدف اجرای مخاصامت توان این دانست که اصوال  نظام حقوق برشدوستانۀ بیناملللی را میبینغیر
گونه مخاصامت مبنای کامال  حالی است که ایناملللی طراحی و اندیشیده شده است، این درمسلحانۀ بین

 ( 98: 1375)ایوساندرز، امت داخلی دارند.متفاوت با مخاص 
در   رسخ  که  هایکنوانسیونمقدمايت    هایاجالسصلیب  کرد  پیشنهاد  متام    ژنو  ابتداي    هاکنوانسیوندر 

مرزهاي یک کشور اعامل درون  ۀبر مخاصامت مسلحان  مادهاي گنجانده شود که بیان دارد: »این کنوانسیون
 (ICRC,1946:14.« ) رصاحت قصد خالف خود را اعالم داردرگیري بههاي دطرف که یکي ازشود؛ مگر آنمی

گرفت و لذا صلیب رسخ این  قرار  هادولتبرخالف انتظارات، این ایده مورد حامیت    اجالس،پس از برگزاري  
ماد انتهاي  به  را  »در متام  نویسپیش  2  ۀبند  کرد:  املليل بین  ۀاشکال مخاصامت مسلحانه که جنب اضافه 

اي که ممکن است در قلمرو  هاي منطقهمخاصامت استعامري یا جنگ خصوص موارد جنگ شهري،به  ندارند،
اعامل شود.  متعاهد معظم تحقق یابد، اصول این کنوانسیون باید در مورد هر دو طرف متخاصم  یکي از اعضاي

 ( Ibid.« ) سازداي وارد منياعامل این اصول به وضعیت دولت عضو خدشه
باندهاي تبهکار و مجرم نیز رسایت کند   هادولتبرخي   به  بودند که این مقرره  براي   هاییکمیتهلذا   ،نگران 

منایند شد.  تشکیل  ماده  این  مقدم   ۀاصالح  که  کرد  پیشنهاد  مخاصامت   ۀفرانسه  متام  بر  کنوانسیون  این 
وانسیون هنوز تصویب نشده بود کن   ۀپیشنهاد این بود که مقدم حاکم شود، اما ایراد اسايس این  املللیبینغیر

 زیاد  مشرتک دیگري واگذار شد که بدون اختالف  ۀبود. در نهایت سه پیشنهاد به کمیت  و بیان مقدمه نیز مبهم
 .شودنیز یاد می 1مینیاتوري پذیرفته شد. از این ماده به کنوانسیون مشرتک 3 ۀکنوين یعني ماد ۀمقرر 

ژنو   هایکنوانسیونزیرا    ،است براي طرف شوريش  اعاملقابل  مشرتک 3  ۀ ماد  فنیباید توجه کرد که از لحاظ  
است که به کنوانسیون ملحق شود. مواد مشرتک   دو مقرره دارند که به هر طرف شوريش این اجازه را داده

مخاصمه   طرف 1  هایقدرتالحاق    ۀاز سوي دیگر، اجاز   مشرتک 2  مادۀ  3  بند سو و  یک  از  155  و 139،60،59
دولتي از  به   )اعم  غیردولتي(  ماد  کهدرحالی  دهد،میرا    هاکنوانسیونو  در  دوم   به   رصفا   20  ۀپروتکل 

با این حال، استدالل شده است که چون این دهد.  میالحاق    ۀژنو )کشورها( اجاز   هایکنوانسیون  هایطرف
دانسته    ( وانایي شورشیان به اجراي پروتکلت)را    املللیبینغیرپروتکل یکي از رشوط وضعیت مخاصمۀ مسلحانه  

 ( 118:  1386)ممتاز و رنجبیان،  باشند.  این پروتکل نیز شورشیان باید پايبند حقوق برشدوستانه است، از نظر
توان گفت ضابطۀ رسزمینی و در اختیار داشنت بخشی از رسزمین دیگر، معیار با توضیحاتی که گذشت، می
های مسلح مخالف به شامر  سلحانۀ داخلی و شمول مقررات برشدوستانه بر گروهرضوری برای تعریف مخاصمۀ م

 رود. منی
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 شدهاملللیمخاصامت مسلحانۀ داخلی بین -2-3
 خالف اصل عدم مداخله، در آن در گیری مداخلۀ نظامی اگر در یک درگیری مسلحانۀ داخلی، کشور دیگری بر

مخالفان حکومت قانونی وارد قلمرو کشور محل درگیری شود، آن درگیری رساندن نظامی به   کند و برای یاری
»بین و  یافته  وضعیت  میاملللتغییر  محسوب  در شده«  برشدوستانه  حقوق  مقررات  پس  آن  از  و  گردد 

گیری مسلحانۀ در  ( 52:  1379)بیگدلی،  املللی بر آن درگیری حاکم خواهد بود.های مسلحانۀ بیندرگیری
که منجر به مداخلۀ نظامی برخی از کشورهای عضو ناتو گردید، یکی   2011املللی در لیبی در سال  بینغیر

   )هامن(  شده است.املللیهای معارص درگیری مسلحانۀ بیناز منونه

 وضعیت حقوق برش در زمان مخاصامت مسلحانه -3
ها خاطر انسان بودن خود از آنرصف به  ای از حقوق و امتیازاتی است که متام افراد برشحقوق برش مجموعه
اقتصادی و حتی قوانینی که مغایر این برخوردارند و هیچ نژادی، اجتامعی، سیاسی،  از تعلقات قومی،  یک 

شوند و در حیثیت و ها برابر زاده میگردد، زیرا انسانها باشند، باعث سلب یا محدودیت این حقوق منیارزش
ها در برابر افراد دیگر،  رابرند. معیارها و اصول حاکم بر حقوق برش، برای انسانکرامت خود نیز با همدیگر ب 

های حقوق برشی باشند، حفاظت و مصونیت های سیاسی و اجتامعی و سایر تعلقاتی که مخالف ارزشنظام
می  چنانایجاد  در  کند.  غیرقابلکه  و  اساسی  حقوقی  برش  حقوق  رفت،  نسبتتذکر  همیشه  که  ه بانکارند 

 شوند. ها اعامل میشخصی و در همۀ زمان هر
به   قواعد حقوق برشی خاص زمان جنگ است.امللل برشدوستانه، مجموعهاما حقوق برشدوستانه یا حقوق بین
 ابزار حقوق برشی زمان جنگ است.  خاصی از حقوق جنگ است و آن عبارت دیگر، حقوق برشدوستانه نوع

ت حقوق برشی دارد، زیرا رعایت آن بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان و مذهب سو ماهی حقوق برشدوستانه، از یک
املللی مختلف های بینو ملیت مورد نظر است و از سوی دیگر، چون با انعقاد قرارداد و تصویب کنوانسیون

میالزم میاالجرا  تالش  و  بینگردد  عرف  جنبۀ  آن  مقررات  از  برخی  حقوقشود  ماهیت  کند،  پیدا   املللی 
و میبین بهامللل داشته  از آن مورد بحث قرار گیرد.عنوان شاخهتواند  توان گفت که حقوق بنابراین می  ای 

است.  حاکم  مسلحانه  مخاصامت  زمان  در  که  است  برش  حقوق  از  خاصی  نوع   برشدوستانه 
 ( 190 :1388)ذاکریان،

د میزانی  چه  به  برش  حقوق  اصول  و  قواعد  که  است  این  اساسی  پرسش  مسلحانه  حال  مخاصامت  زمان  ر 
ها در افغانستان اصول حاکم بر حقوق برشدوستانه و موازین حقوق اعامل است؟ آیا در جریان درگیریقابل

ها بر این برشی رعایت گردیده است؟ یا خیر. در فرض نخست در این مورد دو دیدگاه مطرح بود. برخی دولت
گردد، نه قوانین حقوق برش. برخی  ین برشدوستانه اعامل میباور بودند که در زمان مخاصامت مسلحانه، قوان 

)اردستانی   شوند.دیگر معتقد بودند که قوانین حقوق برش مکمل و در کنار قوانین حقوق برشدوستانه اعامل می
 ( 80: 1397جو،و کام

ای حقوق قهاملللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منططرفداران دیدگاه دوم بیان کردند که میثاق بین» 
برش متضمن قیدی هستند که اجازۀ تعلیق برخی از تعهدات معین را در زمان اضطرار عمومی که حیات یک 
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ها قابل دهد که قوانین حقوق برش در همۀ موقعیتدهند. در نتیجه، این نشان میکند، میملت را تهدید می
 ( 81هامن:)  ها را تعلیق کرد.« توان برخی از آناند و میاعامل

 موارد تعلیق قواعد حقوق برش در مخاصامت مسلحانه  -3-1
 االجرا هستند. ها، اعم از جنگ و صلح، الزماملللی در متام وضعیتبیان شد، مقررات حقوق برش بینکه چنان

این میثاق  ( 420:  1394)کولب و هاید، از  به  املللی و منطقههای بینبرخی  ای متضمن قیدی هستند که 
دهد در برخی مواقع استثنایی و اضطراری برخی از حقوق برش را تعلیق کنند. تعلیق  های عضو اجازه میتدول

و حالت  اولین ضابطه وجود یک خطر عمومی  است.  و ضوابطی  رعایت رشایط  به  منوط  اجرای حقوق برش 
به حالت تعلیق درآورند،    توانند برخی از حقوق برش راها می های اضطراری که دولت اضطرار است. یکی از حالت

سو و حامیت که هدف تعلیق، برقراری توازن بین حامیت از حقوق برش از یکمخاصامت مسلحانه است. درحالی
 ملی از سوی دیگر، در مواقع بحران است.  از نیازهای

  کنوانسیون اروپایی حقوق برش   15(، مادۀ  1966  املللی حقوق مدنی و سیاسی )مصوبمیثاق بین  4مادۀ  
های عضو خود اجازه ( به دولت1969کنوانسیون آمریکایی حقوق برش )مصوب    27( و مادۀ  1950  )مصوب

آورند و طور موقت و در رشایطی معین اجرای مقررات مربوط به حقوق برش را به حالت تعلیق دردهند که بهمی
بدیهی است که در جریان   آن زمانی است که اضطرار عمومی تهدیدکنندۀ حیات یک ملت به وقوع بپیوندد.

کند و وضعیت اضطراری، مانند مخاصمۀ مسلحانه، خطر جدی حفظ نظم عمومی و امنیت دولت را تهدید می
به توان انتظار داشت در آن اوضاع و احوال، کلیۀ تعهدات خود مربوطگیرد که منیدولت در رشایطی قرار می

 ( 236: 1382)جوانی،  های برشی را متام و کامل ایفا کندحقوق و آزادی

 موارد از نقض حقوق برش در مخاصامت مسلحانۀ افغانستان  -3-2
خصوص تعلیق حقوق برش داده شد، نکتۀ مهم و اساسی این است که بعضی از مصادیق و  با توضیحاتی که در

سوی هنجارهای حقوق برشی غیرقابل تعلیق هستند. حقوق برش آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از  
صورت اعالمیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون و عملکرد اکرثیت اعضای سازمان ملل متحد طی سالیان متامدی به

دهند. این اند و اساسا  رفتار و اعامل واحدهای سیاسی را تحت تأثیر خویش قرار میشدهبه رسمیت شناخته
های سازمان ملل متحد املللی و قطعنامهاملللی، قراردادهای بینقواعد از منابعی مهمی همچون عرف بین

از میان این سلسلهنشئت گرفته یا غیرقابل اند.  و غیرقابل نقض  قواعد و هنجارها یک دسته حقوق برجسته 
ای از قواعد اساسی و بنیادین حقوق برش عبارتی قواعد بنیادین وجود دارند که درواقع، مجموعهانحراف و به
اند. این حقوق حتی در بدترین رشایط اضطراری غیرقابل تعلیق  ( 1045:  1379)ذاکریان،  شوند.محسوب می

آنبر اساس که  باارزشاین  و  اساسی  از حد  بیش  و هرگز منیها  نوع اند  نیست چه  و مهم  القا شوند  توانند 
 اضطراری ممکن است رخ دهد. 

ر زمرۀ حقوق غیرقابل تعلیق  رصاحت دخویش حقوق ذیل را به  4مادۀ    2میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند  
 (، حق بر منع شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظاملانه، غیرانسانی یا ترذیلی 6مادۀ  )   دانسته است: حق حیات

(، منع زندانی کردن به علت 8مادۀ    2  و  1  بندهای)   فروشی و به بردگی کشاندنداری، برده(، منع برده7  مادۀ) 
ما سبق   (، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و اصل عطف به11مادۀ  )   قراردادی ناتوانی در اجرای تعهدات  
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و حق بر آزادی فکر، وجدان    ( 16  مادۀ)   حق شناسایی شخصیت حقوقی افراد  (،15  مادۀ)   نشدن قوانین جزای
 ( 4( مادۀ 2)  ، فقرۀ1966املللی حقوق مدنی و سیاسی،)میثاق بین (.18مادۀ )  و مذهب

املللی دادگسرتی بر طبیعی بودن حقوق برش تأکید کرده است. دیوان مذکور  فوق، دیوان بینعالوه بر موارد  
شود. نکتۀ مهم بارها بر این فرضیۀ کلی مهر تأیید زده است که حقوق برش در مخاصامت مسلحانه اعامل می

کنند ارتباط پیدا میاملللی و قوانین حقوق برشی در آن  که، دیوان به موضوعی که حقوق برشدوستانۀ بیناین
توان خصوص اعامل حقوق برش در زمان مخاصامت مسلحانه مینیز پرداخته است. اولین بیانات دیوان را در

با احرتام به میثاق   1966  های امتی در سالدر نظریۀ مشورتی دربارۀ قانونی بودن تهدید به استفاده از سالح
املللی حقوق مدنی و سیاسی در زمان جنگ متوقف یون بینیافت: »دادگاه معتقد است که حامیت از کنوانس

با اعامل مادۀ  منی به  4گردد، مگر  توانند در زمان یک اضطرار موجب آن مقررات خاصی میکنوانسیون که 
 ( 182: 1390)اشمت،  عمومی تعلیق گردند.« 

ها به رعایت شأن  دولتمنظور حامیت از حقوق نوع انسان و واداشنتحقوق برش و حقوق برشدوستانه هر دو به
املللی حقوق برش کنند. نخستین اجالس بین اند و مکمل هم عمل مییافته  و منزلت انسانی تدوین و توسعه

با تصویب   1968در سال   این اجالس  و حقوق برش صحه گذاشت.  ارتباط حقوق برشدوستانه  بر  تهران  در 
امللل برشدوستانه مخاصامت مسلحانه«، حقوق بین  رعایت حقوق برش در زمان»   با عنوان  23  قطعنامۀ شامرۀ

 ( 60: 1386)ممتاز و رنجبیان، را دنبالۀ حقوق برش قرار داد.
به  اصول بنیادین مربوط»   م. با عنوان1970دسامب    9را در    2675عمومی سازمان ملل نیز قطعنامۀ    مجمع

که در آن چنین مقرر گردیده است: حامیت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصامت مسلحانه« تصویب کرد  
آن»  برش،  بنیادین  بینحقوق  حقوق  در  که  بینگونه  اسناد  در  و  مقرر  شدهامللل  بیان  زمان املللی  در  اند، 

 ست.«اجراچنان قابلمخاصامت مسلحانه هم
های غیردولتی به مجمع عمومی سازمان ملل، مبنای دیگری برای تعهد و التزام گروه  1244  قطعنامۀ مشهور

گوید، متام مقامات رود. مجمع عمومی در این قطعنامه میشامر میقواعد حقوق برش و حقوق برشدوستانه به
کنند. مجمع های ژنو را رعایت  دولتی و غیردولتی مسئول در عملیات جنگی باید اصول مندرج در کنوانسیون

از همۀ طرف به رعایت حقوق برش در درگیریراجع  1972در سال    3032در قطعنامۀ   های های مسلحانه، 
به نیروهای مسلح ایشان قابل اعامل است، آموزش خواهد »تا در مورد حقوق برشدوستانه که نسبتدرگیر می

ارائه دهند تصویب شد،    1999  در اجالس برلین سال  ای کهامللل، طی قطعنامهبنیاد حقوق بین  «.الزم را 
تعهد دولتدر بنیادین برش اظهار داشته است:  ها و موجودیتخصوص  به رعایت حقوق  ... » های غیردولتی 

کننده در درگیری مسلحانه، از نظر حقوقی در برابر دیگران و کلیۀ موجودیت غیردولتی رشکت هردولت و هر
بین جامعۀ  رعایاعضای  مسئول  و منی املللی،   ... است  کلیۀ رشایط  در  برشدوستانه  انکار  ت حقوق  با  تواند 

 ( 181: 1394)توکلی طبسی و منصوری،  فرار کند ...«. درگیری مسلحانه، از تعهدات خود در این خصوص
شکلی یکسان از این املللی حقوق برش، بهشود که همۀ معاهدات بینبا توضیحاتی که گذشت، مشخص می

دهد و در همۀ کنند. این حقوق، هستۀ سخت حقوق برش را تشکیل میقوق بنیادین یاد میحقوق با عنوان ح 
های اساسی« و در تضمین »   های الحاقی با عنوانوقت باید رعایت شود. از این حقوق در پروتکلحاالت و همه
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ند، تعبیر شده بردار نیستتخطی و تعطیلاملللی حقوق مدنی و سیاسی با عنوان حقوقی که قابلمیثاق بین
 است. 

 کشتار غیرنظامیان و حمله به مناطق غیرنظامی  -3-2-1
قانون اساسی  انسان است. مطابق احکام  بارز حقوق برشی  و مصادیق  الهی و حق طبیعی  زندگی موهبت 

، 1382)قانون اساسی افغانستان،  گردد.افغانستان هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم منی
 رصاحت این حق رااملللی بههای بینقانون اساسی افغانستان، اعالمیۀ جهانی حقوق برش، میثاق  ( 23  مادۀ
عنوان یکی از حقوق بنیادین برش به رسمیت شناخته و رعایت آن در متام رشایط و حاالت، جنگ و صلح،  به

 الزامی است. 
املللی، آمارهایی که کمیسیون مستقل برشدوستانۀ بینبا موجودیت همۀ الزامات قانونی و دستورات قواعد  

دهد که افراد ملکی و غیرنظامی در های خویش ارائه منوده است، نشان میحقوق برش افغانستان در گزارش
طور منونه، آمار کمیسیون مستقل حقوق برش مسلحانه داشته است. به  هایسال تلفات باالیی در درگیری هر

تن از افراد ملکی کشته و   772هزار و    10در مجموع    2019در جریان سال  » دهد که  افغانستان نشان می
)کمیسیون   اند.« تن دیگر مجروح شده  955هزار و    7تن کشته و    817هزار و    2اند. از این میان  زخمی شده

افغانستان، یافتههم  ( 7:  2019مستقل حقوق برش  نخست سال  چنین  ماه  در شش   2020های کمیسیون 
های مسلحانه و حمالت تن از افراد ملکی قربانی درگیری  16گونۀ میانگین، هر روز  دهد که بهالدی نشان میمی 

 ( 2: 2020)کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، اند.تروریستی بوده
دهد که طالبان با حمله بر شهر کندز در گزارش تحقیقاتی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان می

است. در گزارش کمیسیون آمده است  را مرتکب شده های هدفمندهای شنیع و قتلجنایت  1394ه میزان ما
ای به قتل صورت فجیعانهشان دستگیر شده و سپس بههاینفر از غیرنظامیان که ابتدا از خانه  3که: »قتل  

از سوی گروهرسیده افراد  این  برای کمیسیون تثبیت شده است. دلیل قتل  به طالبان، وابستگی آن  اند،  ها 
چنین در گزارش ( هم8:  1394)کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان،  ادارات دولتی خوانده شده است.« 

بر شفاخانۀ سازمان   املللی حامی دولتاثر حملۀ هوایی نیروهای بینتحقیقاتی کمیسیون آمده است که در
بیامر( به   10کارمند و    12نفر )   22خورشیدی(،    1394میزان    11داکرتان بدون مرز در شهر کندز )شنبه،  

حالی است که این در  اند. )هامن( زخمی و بیامر( زخمی شده18کارمند شفاخانه و    19نفر )   37قتل رسیده و  
صورت خودرسانه در هر رشایط و حالتی  رصاحت بیان منوده است که قتل افراد بهاملللی بهاسناد ملی و بین
 گردد. املللی برشدوستانه و موازین حقوق برش محسوب میخطی آشکار از حقوق بینممنوع است و ت

غیرنظامی  اهداف  و  اموال  و  غیرنظامیان  بر  حمله  ممنوعیت  شامل  را  تفکیک«  »اصل  برشدوستانه،  حقوق 
هم گیری شود. در پروتکل الحاقی دوم  دارد که حمالت فقط باید علیه اهداف نظامی جهت دانسته، مقرر می
پروتکل نیز مقرر شده   13مادۀ    2  که گذشت، حامیت از جمعیت غیرنظامی در بند  4های مادۀ  عالوه بر حامیت

اساس است. مطابق این ماده، جمعیت غیرنظامی و افراد نظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. افزون بر این، بر
عامدانه به این اهداف و افراد، جنایت جنگی   املللی کیفری، حملۀاساسنامۀ دیوان بین  8مادۀ    2جزء )ه( بند  
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که حمله به اهداف نظامی را ممنوع قرار داده   شود. افزون بر اسناد مذکور، اسناد دیگری نیز هستتلقی می
 ( 187: 1394)طبسی و منصوری،  و ارتکاب این عمل را جنایت جنگی شمرده است.

اصول و قواعد حقوق برش و برشدوستانه از طرف گروه   های مسلحانه در افغانستان اینمتأسفانه در درگیری
نیروهای مسلح دولت نقض گردیده است. گزارش از طرف  و در بسیار موارد  های کمیسیون مستقل طالبان 

افراد ملکی و غیرنظامی مورد حمله قرار    دهد که در جریان مخاصمۀ مسلحانهحقوق برش افغانستان نشان می
است که در جریان حملۀ طالبان   کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان گزارش داده  طور منونه،اند. بهگرفته

)کمیسیون مستقل   اند.تن دیگر زخمی شده  350نفر از افراد ملکی کشته و بیش از    50در شهر کندز، حدود  
 ( 8: 1394حقوق برش افغانستان،

قواعد برشدوستانۀ بین املللی و تلفات و خصوص عامالن نقض  کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در
درصد گروه   5درصد آن گروه طالبان،    71میالدی، عامل    2019افراد ملکی بیان داشته است که در سال  

درصد تلفات افراد ملکی   9اند. عامل  درصد نیروهای حکومتی و حامیان دولت افغانستان بوده  14داعش،  
باقینا و رقم  بوده است  فیر راکتبرمانده،  معلوم  پاکستانی در والیت کرن قربانی شدهاثر  نیروهای    اند. های 

افغانستان، نشان می  ( 9:  2019)کمیسیون مستقل حقوق برش  در کنار گروهگزارش مذکور  -های  دهد که 
 اند. در تلفات افراد ملکی داشته  روریستی فعال در افغانستان، نیروهای دولتی و حامیان آن نیز نقشی برجستهت

رویداد   880اثر  میالدی، در  2020براساس گزارش کمیسیون حقوق برش افغانستان، در شش ماه نخست سال  
اند. گزارش مذکور از جریان منازعات تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده   2957مختلف امنیتی، در مجموع  

نشان می افغانستان  در  » مسلحانه  ملکی در شدهد که:  افراد  تلفات  ماه نخست سال  از مجموع    2020ش 
درصد توسط نیروهای  15.5درصد آن توسط گروه داعش،  6.3درصد آن توسط گروه طالبان،  48.5میالدی، 
درصد توسط عامالن نامعلوم صورت گرفته است و    26.7املللی و  درصد توسط نیروهای بین  2.3حکومتی،  
باقی بررقم  تلفات  راکتماندۀ  فیر  پاکستان اثر  نیروهای  بوده های  و خوست  پکتیا  کندها،  والیات کرن،  در  ی 
 ( 4: 2020)کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان،  است.« 

 تجاوز جنسی -3-2-2
و برشدوستانۀ   از جملۀ اعاملی است که قواعد حقوق برش  تجاوز و خشونت جنسی در مخاصامت مسلحانه 

بناکند. بهاملللی را نقض میبین افغانستان، در جریان بر گزارش کمیسیطور منونه،  ون مستقل حقوق برش 
کارمندان » : اند. در گزارش کمیسیون آمده استجنگ کندز، مخالفان مسلح دولت مرتکب تجاوز جنسی شده

شان توسط افراد متعلق به گروه طالبان مورد تجازو هایاند که تعدادی از زنان در خانه کمیسیون اظهار داشته
 ( 9: 1394)هامن،  اند.« قرار گرفته

شوند. افزون بر این،  مند میپروتکل الحاقی دوم بهره 4مادۀ  1مشرتک و بند  3های کلی مادۀ زنان از حامیت
پروتکل الحاقی دوم، هتک حرمت شأن انسان و رفتارهای تحقیرآمیز، تجاوز به عنف، فحشای   4مادۀ    2طبق بند  

هر مکانی که باشد، ممنوع است و ممنوع خواهد رشمانه در هر زمان و  نوع اهانت و تعرض بی اجباری و هر
های ناشی از جنگ، منحرص به موارد فوق نیست. طبق اساسنامۀ دیوان ماند. حامیت از زنان در مقابل آسیب
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 3املللی کیفری برای رواندا، تجاوز، فحشای اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی، موجد نقض مادۀ  بین
 اهد بود.  مشرتک و پروتکل الحاقی دوم خو 

جزای افغانستان در مادۀ  ( و کد6( )ه( ) 2)  8املللی کیفری در مادۀ عالوه بر موارد فوق، اساسنامۀ دیوان بین
طور خاص، موضوعات تجاوز، بردگی جنسی، فحشای اجباری، عقیم کردن اجباری و حاملگی اجباری به  337

 کند. ازات در دیوان اعالم میرا در شامر فهرست جنایات جنگی و قابل تعقیب، محاکمه و مج
 استفاده از سپر انسانی  -3-2-3

های مسلحانه را ممنوع منوده انسانی در جریان درگیری  املللی، استفاده از سپر مقررات حقوق برشدوستانۀ بین
» ژنو در این خصوص چنین مقرر منوده است  1949کنوانسیون چهارم    28است. مادۀ   توان از حضور منی: 
مورد حامیت است، برای مصون نگهداشنت بعضی نقاط یا مناطق از عملیات جنگی استفاده کرد.«  شخصی که  

بین  دیوان کیفری  بهاساسنامۀ  را  انسانی  از سپری  استفاده  و املللی  تعقیب  قابل  از جنایت  عنوان مصادیق 
 املللی( اساسنامۀ دیوان کیفری بین 8مادۀ  2بند ) مجازات دانسته است.

گزارش می  اما  نشان  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  دولت تحقیقاتی  مسلح  مخالفان  که  دهد 
انسانی به از سپری  به اهداف نظامی خود استفاده می   عنوان یک تاکتیک جنگیافغانستان  -برای رسیدن 

به و منایند.  نیروها  کندز،  جنگ  در  دولت  مسلح  مخالفان  که  است  آمده  کمیسیون  گزارش  در  منونه،   طور 
گیری این اهداف از اند تا از این طریق مانع از هدفهای مسکونی قرار دادهتسلیحات نظامی خود را در خانه

شوند.  افغانستان  مسلح  نیروهای  افغانستان،  سوی  برش  حقوق  مستقل  رصاحت به  ( 10:  1394)کمیسیون 
لحانه در محالت مسکونی های مستوان ادعا کرد که اکرثیت قاطع سنگرهای طالبان در جریان درگیریمی

 شود. املللی محسوب میموارد فاحش نقض حقوق برشی و حقوق برشدوستانه بینبوده است که از 
 نقض حقوق اساسی کودکان -3-2-4

های نظامی ها در جریان درگیریگیری، قتل و مجروح کردن آنهدف   از جملۀ موارد نقض ارتکابی علیه کودکان
ها بیان شده است. کارگیری کودکان در جنگ توسط کلیه طرفدفاعی و نیز به  نوان سپرع ها بهو استفاده از آن

ها به مشاهدۀ  عالوه بر اعامل شکنجه و آزار کودکان، قتل و شکنجۀ والدین در مقابل چشم کودکان و اجبار آن
 ( 189: 1394)طبسی و منصوری، رود.شامر میهایی نیز نقض دیگری از حقوق ایشان بهچنین صحنه

همبه و  دوم  الحاقی  پروتکل  نقض  جنگ،  در  کودکان  و کارگیری  کودک  حقوق  کنوانسیون  نقض  چنین 
بند    هایقطعنامه نیز است، زیرا جزء )ج(  امنیت سازمان ملل  پروتکل الحاقی دوم ترصیح   4مادۀ    3شورای 

که این افراد، مجاز  چنانها یا نیروهای مسلح ممنوع است، همکند: »فراخوان کودکان به خدمت در گروهمی
دارد: »دول کنوانسیون حقوق کودک نیز مقرر می  38ها نیستند«. افزون بر این، مادۀ  به رشکت در درگیری

می متعهد  کنوانسیون  این  درگیریعضو  زمان  در  برشدوستانه  حقوق  مقررات  به  به شوند  که  مسلحانه  های 
که افراد به تضمین اینعضو، هرگونه اقدام عملی را راجع   دول  -2شود، احرتام بگذارند ...کودکان مربوط می

 سال در مخاصامت مستقیام  رشکت نکنند، معمول خواهند داشت ...«.  15کمرت از 
های مسلحانه، انجام حمالت انتحاری و انفجاری که از کودکان در صفوف درگیریاما متأسفانه در کنار این

می تلفااستفاده  از  باالیی  آمار  درگیریشود،  میت  تشکیل  اطفال  افغانستان  در  را  مسلحانه  دهد.  های 
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در گزارش تحقیقی خود بیان داشته است که در شش ماه نخست 
گیرد. بر میتن زخمی را در  405کشته و    225رسد که  تن می  630مجموع تلفات کودکان به    .م2020سال  
رسید که شامل تن می  951به    2019داشته است که مجموع تلفات اطفال در سال    چنین کمیسیون اعالمهم

دهد این آمار و ارقام نشان می  ( 3:  2020)کمیسیون مستقل حقوق برش،  تن زخمی بود.  792کشته و    159
 پذیر در منازعۀ افغانستان است. قرشی آسیبکه کودکان 

ترین قربانی بیش ( 1400ثور  18شنبه، ) در غرب کابل  احمالت هدفمند بر مراکز آموزشی و مکتب سید شهد
و تلفات سنگینی   را از کودکان و نوجوانان گرفتند. فاجعۀ هولناکی که جامعه و مردم افغانستان را متأثر ساخت

اند. شده  زخمی شناسایی  151کشته و    50را برجا گذاشت. در حمله بر مکتب دخرتانۀ سید شهدا بیشرت از  
اند. که اکرث قربانیان این رویداد خونین کودکان  تقل حقوق برش در یک اعالمیۀ جامع بیان داشتکمیسیون مس

در فقط  این  که  است  ده  9حالی  قبل  رویداد  روز  این  قربانیان  بیشرت  شدند،  کشته  لوگر  در  غیرنظامی  ها 
پلدانش به  آزمون کنکور  برای سپری کردن  بودند که  لوگآموزانی  مرکز والیت  بودند. کمیسیون علم،  آمده  ر 
باید شبانههم رویدادها بسنده کنیم.  نکوهش  به  تنها  نباید  »ما  اعالم داشت:  این چنین   روز تالش کنیم که 

دانش و  از جمله کودکان  قتل عام غیرنظامیان،  باشد. هیچآخرین  افغانستان  در  این آموزان،  از  چیزی کمرت 
 1( 1400ثور  19افغانستان، )کمیسیون مستقل حقوق برش  پذیرفتنی نیست.«

اپریل تا    13)   کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از افزایش تلفات غیرنظامیان در ماه رمضان سال جاری
تن از افراد   519منجر به تلفات    رویداد در جریان ماه رمضان  130ما مه( سخن گفته و اعالم داشته است که    7

که است  جمع    ملکی شده  این  و  کش  160از  مکتب  زخمی  351ته  بر  حمله  کشتار  شامل  ارقام  این  و  اند 
 ( 1400ثور،19شود. )کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، سیدالشهدا در غرب کابل منی

برچی انجام ها و دشتای از هزارههای ویژهمناید که حامیتایجاب می  تشدید حمالت هدفمند در غرب کابل
-دولت افغانستان طبق قوانین بین»   خویش ترصیح منوده است که 1400ثور  19شود. کمیسیون در اعالمیۀ 

امللل برش موظف است از جمعیت در معرض خطر جنایت جنگی، جنایت علیه  ملللی برشدوستانه و حقوق بینا
املللی دولت را موظف به اتخاذ تدابیری برای . قوانین بینکشی محافظت کند برشیت، پاکسازی قومی یا نسل

کند. اساس قومیت و جنسیت میکشی، جنایت جنگی، جنایت علیه برشیت و آزار و اذیت برجلوگیری از نسل
اکتب سال   از  2020در  بیش  از حملۀ دیروز،  پیش  ماه  بر مرکزآموزشی   40، حدود شش  در حمله  دانشجو 

پرس  2مادر باردار،  11، نزدیک یک سال پیش، 2020از دست دادند. در ماه مه سال   کوثردانش جان خود را
به  1و   بی قابله  و  صورت  قتل رسیدند  به  آشکارا زن  5رحامنه  این عمل  مادران زخمی شدند؛  از  و تن  کشی 

 )هامن(   کشی بود.« کودک 
ساز  امنیت  شورای  توجه  مورد  همواره  مسلحانه  مخاصامت  در  کودکان  این موضوع  در  است.  بوده  ملل  مان 

در مورد کودکان   2014مارج    7مورخ    2143خصوص، یکی از اقدامات جدید شورای امنیت، تصویب قطعنامۀ  
بین از نقض مستمر اصول و قواعد حقوق  این قطعنامه،  در  امللل توسط و مخاصامت مسلحانه است. شورا 

 
 قابل دریافت از:  1400ثور  19  نظامیان،تلفات غیر  ۀآموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل و ادامکشتار دانش  ۀبار مطبوعاتی در  ۀاعالمی  -1

 https://www.aihrc.org.af/media/ 
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ابراز نگرانی   ماندن و عدم تعقیب و مجازات مرتکبان  کیفرهای درگیر در مخاصامت مسلحانه با توجه به بیطرف
مند به موارد نقض حقوق کودکان و سوءاستفاده از کرد. شورا در این قطعنامه با تأکید بر اهمیت و توجه نظام

دولتآن از  برنامهها،  تسهیل  راستای  در  خواست  عضو  دستورالعملهای  و  از ها  جلوگیری  به  مربوط  های 
 اقداماتی انجام دهند.  کشی از کودکان در مخاصامت مسلحانههره کارگیری و ب به
 عدم دسرتسی به مسکن مناسب، غذا، دارو و امکانات رضوری زندگی -3-2-5

سختی معیشت و عدم دسرتسی افراد به مایحتاج رضوری زندگی همچون آب آشامیدنی سامل، مواد غذای و 
مردم   برخورداری  عدم  در  مستقیمی  اثر   ... اساسیدارو  حقوق  از از  غیرنظامیان  کردن  محروم  دارد.  شان 

آن بقای  برای  که  امکاناتی  و  برتجهیزات  است،  رضوری  بینها  حقوق  و  برش  حقوق  مقررات  امللل اساس 
بین امر در اساسنامۀ دیوان  این  و  بهبرشدوستانه ممنوع است  عنوان جنایت جنگی محسوب املللی کیفری 

 شود. می
عنوان روش املللی، ایجاد رشایط قحطی برای غیرنظامیان بهاساسنامه دیوان کیفری بین  8مادۀ    2مطابق بند  

شود. مبنای ها از کاالهای اساسی و رضوری برای بقا، جنایت جنگی تلقی میجنگی از طریق محروم کردن آن
درگیری است. در   این ممنوعیت، حقوق برشی و بنیادین غیرنظامیان برای ادامه حیات و مصون ماندن از آثار 

های نظامی جهان نیز این موضوع بدین شکل بیان شده است که تعرض به رضوریات بسیاری از دستورالعمل
)هنکرتز   حیات و بقای غیرنظامیان ممنوع است و در قوانین برخی کشورها نیز عدول از این قاعده جرم است.

 ( 307: 1387و دوسوالدیک،
املللی در جریان درگیری در کندز حقوق برشی و حقوق برشدوستانۀ بینیکی از مصادیق بارز نقض قواعد  

عنوان منونه در این تحقیق از آن یاد شده است. در تحقیق کمیسیون حقوق برش آمده اتفاق افتاده است که به
،  است که از آغاز حملۀ مخالفان مسلح دولت بر شهر کندز، متام افراد ساکن در آن شهر از حق داشنت رسپناه 
حق برخورداری از خدمات آموزشی و صحی و حق دسرتسی به غذا و آب آشامیدنی و سایر خدمات عمومی 

ترانسپورت و  برق  شده   نظیر  دانشگاهمحروم  متامی  کندز  درگیری  جریان  در  و اند.  تحصیلی  مؤسسات  ها، 
حق دسرتسی به خدمات   هزار متعلم از  100و ]درنتیجه[ در حدود  آموزشی، مراکز صحی و مکاتب تعطیل بوده  

 ( 15: 1394)کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، اند.آموزشی محروم بوده
داده گزارش  کندز    کمیسیون  درگیری  جریان  در  که  شفا  10تعداد  است  و باب  دولتی  و  خصوصی  خانۀ 

ب آشامیدنی  روز از دسرتسی به آ   15هزار نفر برای مدت    300های صحی مسدود گردیده و نزدیک به  کلنیک
حال در زمان جنگ، متام افراد ساکن شهر کندز کامال  در محارصۀ مخالفان اند. در عین  و برق محروم گردیده
 هامن( )  های مواصالتی شهر مسدود بوده است.اند و راهمسلح دولت بوده

تفکیک،  یرقابلدارد که متامی حقوق برْش جهانی، غ( مقرر می1993)   اعالمیۀ کنوانسیون جهانی حقوق برش
قاعده مستثنا نیست.  این  از  نیز  اولیۀ زندگی  امکانات  از  برخورداری  به یکدیگرند، لذا حق  وابسته  و   مرتبط 

( و با سایر حقوق برش از جمله حق سالمت، حق حیات، حق آموزش، حق کار، حق 231:  1387گل،)ابراهیم
عدم تبعیض، حق مسکن و حق   ها، حق بر اجتامعات و انجمنبر آزادی عقیده بیان و اطالعات، حق تشکیل  

 منع شکنجه در ارتباط است. 
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کنوانسیون شامرۀ   76و    18،20،26،31،45،46،51،72کنوانسیون شامرۀ یک در مواد    32حق غذا در مادۀ  
اری )اسفندی  ذکر شده است. در کنوانسیون چهارم نیز حق دسرتسی به غذا در مواد مختلف بیان شده است.  3

 ( 14: 1393و عباسی،
های مشرتک در موضوع کمک  3در میان قواعد برشدوستانۀ حاکم بر مخاصامت مسلحانۀ داخلی، اگرچه مادۀ  

قربانیان  برای  آن  توزیع  از  مامنعت  یا  دارو  و  غذا  تهیه  از  خودداری  ندارد،  چندانی  رصاحت  برشدوستانه 
توان آن را از مصادیق رفتارهای غیرانسانی در که می رحامنه استمخاصامت مسلحانۀ داخلی، نوعی رفتار بی

پروتکل الحاقی دوم، خودداری از رساندن   14شامر آورد. افزون بر این، در چهارچوب مادۀ  به  3چهارچوب مادۀ  
و گرسنگی ممنوع است. همینکمک ایجاد قحطی  نتیجه،  در  و  و جابههای برشدوستانه  جایی طور تخریب 

 وری برای بقای جمعیت غیرنظامی نیز ممنوع است. غیررضوری اموال رض 
ها در چهارچوب میثاق حقوق اقتصادی، هاست که آنخالف تعهدات دولتخامنان شدن مردم یک کشور،  بی 

دسرتسی نداشنت آوارگان به وسایل بهداشتی، ایمنی جایی اجباری و  اجتامعی و فرهنگی بر عهده دارند. جابه
جایی جمعیت غیرنظامی، جز موجب این ماده، جابهپروتکل الحاقی دوم نیز است. به  17و تغذیه، نقض مادۀ  

جایی، کلیۀ صورت رضورت به جابه ها یا به اقتضای دالیل نظامی، ممنوع است و دربه دلیل تأمین امنیت آن
خش فراهم ب ای رضایتگونهتسهیالت ممکن از نظر امنیت جانی، بهداشت و سالمت، ایمنی و تغذیه باید به

جایی و تخلیه جمعیت نباید موجب انتقال جمعیت به  دارد که جابههمین ماده مقرر می 2 بندچنین شود. هم
 ( 192: 1394)طبسی و منصوری،  خارج از مرزهای ملی شود.

با تهدید، هدف قراردادن اماکن غیرنظامی و »  دهد کهگزارش کمیسیون حقوق برش نشان می گروه طالبان 
مکرر به  نقض  کندز،  در  مسلحانه  منازعه  جریان  در  برشدوستانه  حدود  حقوق  در  تخمینی   14000صورت 

اند.« امثال شان کردهشود، مجبور به ترک محل زندگیهزار نفر می  100تا    70طور اوسط  خانواده را که به
های تروریستی یر گروهشده است که گروه طالبان و سادر افغانستان انجام    ها منازعۀ دیگرمنازعۀ کندز و ده 

 اند. املللی را نقض کردهصورت گسرتده حقوق برش و اصول حقوق برشدوستانۀ بینبه
خامنانی جمع زیادی از مردم، سختی  اثر درگیری و منازعات مسلحانۀ افغانستان، آوارگی و بیحال، دربه هر

دنی سامل، مواد غذایی و دارو...  ها به مایحتاج رضوری زندگی همچون آب آشامی معیشت و عدم دسرتسی آن
اساسی حقوق  از  مردم  برخورداری  عدم  در  مستقیمی  دارد.اثر  از   شان  غیرنظامیان  کردن  محروم  بنابراین، 

-اساس مقررات حقوق برش و حقوق برشدوستانۀ بینها رضوری است، برتجهیزات و امکاناتی که برای بقای آن
 شود. عنوان جنایت جنگی محسوب میاملللی کیفری بهۀ دیوان بیناملللی ممنوع است و این امر در اساسنام

 یر یگجه ینت
مند حقوق برش و موازین املللی و داخلی(، بسرت مناسبی برای نقض گسرتده و نظامبین) مخاصامت مسلحانه

فعالیت رشد  و  قتل، حقوق برشدوستانه  اعاملی همچون  وقوع  مخاصامت،  در جریان  است.  تروریستی  های 
ویژه زنان رحامنه علیه غیرنظامیان، بهآمیز و بیگیری، تجاوز به عنف، انجام رفتارهای خشونتجه، گروگانشکن 

شود. در منازعات مسلحانۀ افغانستان، هر روز از کشته شدن غیرنظامیان و و کودکان، امری رایج و بدیهی می
های تروریستی گروه طالبان ویژه با تشدید فعالیتبههای فاحش حقوق برش و حقوق برشدوستانه،  ارتکاب نقض
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های تروریستی و بارترین حملهطور منونه از فاجعهتوان بهکه می  شودهای تروریستی، منترش میو سایر گروه
آموزان کودک و تن از دانش 50نام برد که بیش از  ( 1400 ثور 18)  انفجاری در مکتب سیدالشهدا غرب کابل

است که دولت افغانستان، عضو بسیاری از اسناد حقوق   ربانی کرد. تداوم این وضعیت درحالینوجوان را ق 
میثاق متحد،  ملل  سازمان  منشور  برش،  حقوق  جهانی  اعالمیۀ  همچون  بینبرشی  برش، های  حقوق  املللی 
یز مطابق قواعد های تروریستی نکنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون چهارگانۀ ژنو است. از جانب دیگر، گروه

املللی ملزم به رعایت حداقل قواعد حقوق برشدوستانه و موازین حقوق برشی حاکم بر مخاصامت و مقررات بین
کارانه را که ترین اعامل تروریستی و جنایتشود که گروه طالبان بیشمیهم دیده    اما با آن  مسلحانه است،

چنین در جریان کند، انجام داده است. همملللی را نقض میارصیحا  قواعد حقوق برش و حقوق برشدوستانۀ بین
دقتی در عملیات و انجام اثر بیاملللی آن نیز درتحقیق مشخص شد که نیروهای مسلح دولتی و حامیان بین

عملیات شبانه و حمالت هوایی در بعضی موارد قواعد برشدوستانه را نقض منوده و باعث تلفات افراد ملکی  
 شده است. 

وضوح، وقوع نقض های مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان بههای تحقیقاتی و اعالمیهارشگز 
است.   کرده  تأیید  را  افغانستان  مخاصامت  در  برشدوستانه  حقوق  و  برش  حقوق  قواعد  مستمر  و  گسرتده 

د ملکی بوده است ترین قضایای تلفات افرادهد که افغانستان شاهد دلخراشهای کمیسیون نشان میگزارش
دانش، حمله   برچی، آموزشگاه کوثرخانۀ دشتای از حمله بر مکتب سیدالشهدا، شفاصورت منونهتوان بهکه می

بر کندز و بر دانشجویان در پل بر جنبش روشنایی، جنبش تبسم، جنبش رستاخیز، حمله  علم لوگر، حمله 
-ترین جنایت یستی در این حمالت و حمالت دیگر فجیعهای ترور... یاد کرد. طالبان و دیگر گروهترصف آن و
 اند.  کشی را مرتکب گردیدهموارد بسیاْر جنایت نسلبرشی، جنایت جنگی و حتی درهای ضد

املللی در افغانستان، با توجه به نقض گسرتده و فاحش قواعد و مقررات حقوق برش و حقوق برشدوستانۀ بین
های تروریستی، در رفتار خویش خصوص طالبان و دیگر گروهجنگ، به  های درگیر مناید که طرفایجاب می

 تجدیدنظر منوده و به موارد ذیل تأمل منایند: 
االجرایی است که که بیان شد، قواعد حقوق برشدوستانه و اصول حقوق برش از جمله اسناد مهم و الزمچنان

خصوص های الحاقی آن، بهگانه ژنو و پروتکلهای چهار ویژه کنوانسیوندر مخاصامت مسلحانه حاکم است و به
سال  3مادۀ   دوم  الحاقی  پروتکل  و  است.  1977  مشرتک  حاکم  داخلی،  منازعات  متامی   در  از  بنابراین 
شود که قواعد و مقررات مذکور را در جریان مخاصامت رعایت های درگیر در جنگ افغانستان خواسته میطرف

زیرا نقض قواعد    کند،های کیفری را متوجه مرتکبان و رشکای آنان میلیتنوع نقض این قواعد، مسئو   کنند. هر
 مزبور ممنوع است و از مصادیق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت است؛ 

 حل معقول برای پایان جنگ است. صلح نیاز مبم جامعۀ برشی و مردم افغانستان است. صلح، صلح تنها راه
شود که  املللی آنان خواسته میرگیر جنگ در افغانستان و رشکای و حامیان بینهای دبنابراین از متامی طرف

های با حفظ دستاوردهای گذشته، رعایت حقوق برشی شهروندان کشور و با حفظ و رعایت متامی حقوق اقلیت
بیشرت   و هرچه زود و با دقت  سوز و ویرانگر افغانستان پایان دهدمذهبی، نژادی و قومی به منازعات خامنان

 عنوان نقطۀ پایان جنگ در افغانستان به مثر برساند؛ پروسۀ صلح را به
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شود که متامی کسانی که با نقض املللی کیفری خواسته میاز دولت افغانستان، شورای امنیت و دیوان بین 
-شدهاملللی مرتکب جنایت علیه برشیت و یا مرتکب جنایت جنگی  قواعد حقوق برش و حقوق برشدوستانۀ بین
املللی و دهند. مطابق اساسنامۀ دیوان کیفری بین  قضایی قرار  اند را شناسایی کنند و مورد پیگرد عدلی و 

جزای افغانستان، دولت مکلف است که مرتکبان جنایت جنگی را به کیفر برسانند و اگر توانایی اعامل   کود
بین انجام تحقیقات در مورد جرایم  و  را  مجازات  به چنین نداراملللی  امکانات الزم جهت رسیدگی  از  یا  و  د 

املللی کیفری ارجاع بدهد تا مرتکبان این جنایاتی برخوردار نیست، قضایایی جنایت جنگی را به دیوان بین
 کیفر منانند. جنایات معافیت حاصل نکرده و بی

 

 فهرست منابع: 
 هاالف( کتاب

 . مرتجم: حسین رشیفی طراز کوهی،مقاالت حقوق جنگاملللی، مجموعه بین  ۀاجرای حقوق برشدوستان(،  1375) ایوساندرز -1
 .دانشگاه امام حسین: تهران

 .میزان: تهران، املللیبینغیر  ۀاملللی مخاصامت مسلحانابعاد حقوقی بین(، 1392بافتی، شفیعی)  -2
 .گنج دانش: تهران، امللل برشدوستانه حقوق بین(، 1392ضیایی بیگدلی، محمدرضا)  -3
 .میزان: تهران، مخاصامت مسلحانۀ داخلی  ۀامللل برشدوستانحقوق بین(، 1386جمشید و امیرحسین رنجبیان)  ممتاز، -4
 .میزان: تهران، املللمفاهیم کلیدی حقوق برش بین(، 1388ذاکریان، مهدی(  -5
  حقوق برشدوستانه،، ترجمۀ کمیته ملی  قواعد کاربردی حقوق مخاصامت مسلحانه(،  1388و وپل مالرب)   راجرز، آنتونی پ  -6

 تهران: امیرکبیر. 
 .کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان: لبکا، آموزش حقوق برش(، 1395رسآمد، محمدحسین و پژمان، اسدالله)  -7
 .شهر دانش: تهران، تروریسم حقوق برش و حقوق برشدوستانه(، 1388عبداللهی، محسن)  -8
 دانش. شهر ترجمۀ سید قاسم زمانی، تهران: ،مسلحانه حقوق برشدوستانه در مخاصامت (،  1391فلک، دیرت)  -9
 . اطالعات: تهران، املللی حقوق برشنظام بین(، 1377حسین)  مهرپور،  -10
 .میزان: تهران، اساسی هایآزادیحقوق برش و (، 1384هاشمي، سيد محمد)  -11
 .مجد: تهرانالدین لسانی، ، ترجمۀ حسامدر آمدی بر حقوق مخاصامت مسلحانه (، 1394کولب، رابرت و هاید، ریچارد)   -12
  ۀ قضائی   ۀامللل قو دفرت امور بینۀ  عرفی، ترجم  ۀاملللی برشدوستانحقوق بین(،  1387و لوئیس دوسوالدیک)   ماریهنکرتز، ژان  -13

 .مجد: تهرانخ، املللی صلیب رس بین ۀجمهوری اسالمی ایران و کمیت 
 های تحقیقاتی ب( مقاالت و گزارش 

 ۀ( فصلنامدو)   برشحقوق  .  بررسی وضعیت حقوق برش در زمان مخاصامت مسلحانه؛ یک ارزیابی نظری(،  1394اردستانی، علی)  -14
 . 90- 60 صصحقوق برش. 

مرکز امور   ۀاملللی، نرشیحقوقی بین  ۀمجل  نامۀ، ویژهامللل در مخاصامت مسلحانهنقض حقوق بین(،  1390اشمت، مایکل)  -15
 . 210-165 ، صصجمهوریاملللی ریاست حقوقی بین

 ۀگزارش بررسی وضعیت حقوق برش و حقوق برشدوستانه در جریان منازع(،  1394کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان)  -16
 .کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان: کابل، مسلحانه در شهر کندز

افغانستان)  -17 برش  حقوق  مستقل  مکتب   آموزاندانشکشتار    ۀر بادر  1400ثور    19  مطبوعاتی  ۀاعالمی (،  1400کمیسیون 
 . کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان کابل:، مطبوعاتی ۀاعالمی ، تلفات غیرنظامیان ۀسیدالشهدا در غرب کابل و ادام

کمیسیون  :  کابل، میالدی 2019گزارش ساالنه تلفات افراد ملکی در سال  (،  2019کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان)  -18
 . ستانمستقل حقوق برش افغان



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  68| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

کمیسیون مستقل حقوق برش : کابلم، 2020گزارش شش ماه نخست سال ( 2020کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان)  -19
 . افغانستان

 .پژوهش حقوقی و سیاست ۀفصلنام، قرن بیست و یکم ۀامللل برش در آستانحقوق بین(، 1379ضیایی بیگدلی، محمدرضا)  -20
بر مخاصامت مسلحانه در دو دیدگاه (،  1390جعفری، عباس و نظیفی، اصغر)  -21  ۀ فصلنام .  املللاسالم و حقوق بین:  نگاهی 

 . 230- 179، حقوق و قضایی  هایدیدگاه
 .230-249 ، صصکانون وکال ۀمجل، املللیبنیادین برشی در اسناد بین های (، آزادی1382جوانی، مارگریت)  -22
فقیه)   -23 بین  (،1395حبیبی، علی  و اسناد  سیاسی جهان   هایپژوهش  ۀفصلنام ،  املللیجایگاه حقوق برشدوستانه در اسالم 

 .103-81 ، صصاسالم
 . 55-45، راهبد ۀفصلنام ، دموکراسی، توسعه و حقوق برش(، 1381دانلی، جک)   -24
آمره(،  1379ذاکریان، مهدی)   -25 قواعد  به  بنیادین حقوق برش  قواعد  تبدیل  - 1043  صص  خارجی سیاست    ۀفصلنام،  فراگرد 

1058 . 
حقوقی   ۀمجل،  املللحق دسرتسی به غذا در مخاصامت از منظر موازین حقوق بین(،  1393عباسی، چنگیز و اسفندیار، باقر)   -26

 . دادگسرتی
علیابراهیم  -27 بین  ۀلجم.  تحقق سایر حقوق  رشط: پیشحق غذا(،  1387رضا) گل،  حقوقی    امور  مرکز   ۀاملللی، نرشیحقوقی 

 . 231، املللیبین
داخلی  ۀتعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق برشدوستانه در مخاصم(، 1394) تولکی طبسی، علی و منصوری، فرنگیس  -28

  .204-159 ، صصاملللیحقوقی بین ۀمجل، سوریه
 مقررات  ج( قوانین و

 . 818 (، کابل: جریدۀ رسمی وزارت عدلیه، شامرۀ مسلسل1382) قانون اساسی افغانستان -29
 . 1260 (، کابل: جریدۀ رسمی وزارت عدلیه، شامرۀ مسلسل:1396) زاکد ج -30
کابل: جریدۀ رسمی وزارت عدلیه،    (،1384) های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان یتصالحقانون تشکیل، وظایف و   -31

 .855  شامرۀ مسلسل
 . املللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین(، 1966سازمان ملل متحد)  -32
 (، اعالمیۀ جهانی حقوق برش.1948) عمومی سازمان ملل متحدمجمع  -33
 املللی حقوق اقتصادی اجتامعی و فرهنگی.ینب(، میثاق 1966) مجمع عمومی سازمان ملل متحد -34
 یرآمیز. تحقیرانسانی و  غی و مجازات ظاملانه،  رفتارها(، کنوانسیون منع شکنجه و سایر  1984) مجمع عمومی سازمان ملل متحد -35
 املللی حقوق مدنی و سیاسی.ینب(، میثاق 1966) ومی سازمان ملل متحدمجمع عم -36
 های الحاقی. های چهارگانۀ ژنو و پروتکل(، کنوانسیون1949) املللی صلیب رسخکمیتۀ بین -37

 د( منابع التین 
38- Higgins,Noelle(2004), the Application of International Humanitarian Law to Wars of National Liberation, 

Journal of Humanitarian Assistance, available at www.jha.ac/articales/a132.pdf 
39- ICRC Commentaries on Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 Relating to the 

protection of Victims of 8Jun 1977. 
  

http://www.jha.ac/articales/a132.pdf


 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 69

حقونو لۀ مخې پۀ جګړه کې لۀ ښځو رسه د جنيس    ود برشپال 
 اروایي اغېزو ارزونه  وتاوتریخوايل او وررسه مل

  عبدالجلیل امرخېل

 : لنډیز
دی چې پۀ دې کې جنيس تاوتریخوالی   هحقونو لۀ مخې د جګړې پر مهال هر ډول تاوتریخوالی منع  ود برشپال

ځله د جګړې پر مهال دې اصل ته پاملرنه نۀ کیږي او پۀ مستقیم او نامستقیم ډول تر پښو   هم راځي، خو ډېر 
پۀ مستقیم ډول جګړه کې   ،الندې کیږي. دا چې پۀ افغانستان کې د ځینو کلتوري او فرهنګي الملونو لۀ کبله 

خو د جګړې د نامستقیمو اغېزو لۀ کبله بیا جنيس تاوتریخوالی    ،د جنيس تاوتریخوايل راپورونه نۀ ورکول کیږي 
پېښې ثبت   ۱۷۳میاشتو کې د جنيس تېري    ۹م کال پۀ لومړیو  ۲۰۲۰د بېلګې پۀ توګه د    ،اوج ته رسېدلی

ۀ بهیر کې ثبت شوي او کۀ د جګړې د نامستقیمو اغېزو ده چې یادې پېښې د جګړې پ ه  شوي، خو دا جوته ن 
 لۀ کبله تررسه شوي.

موخه، د جګړې د مستقیمو او نامستقیمو اغېزو لۀ کبله د جنيس تاوتریخوايل پۀ پېښو کې   څخه  لۀ دې مقالې
و دا چې لۀ کلتوري اړخه د جګړې پۀ بهیر کې د جنيس تاوتریخوايل ارزول سخت دي ا  ،د ډېروايل ارزول دي
نو زموږ ډېر مترکز د جګړې پر نامستقیمو اغېزو دی. د دې تر څنګ لۀ د دې کرښو بله    ،ډېرځله ناشوين دي

موخه د هغو اروایي اغېزو ارزونه ده چې د جنيس تاوتریخوايل لۀ کبله منځته راځي، دا چې د کومو اروایي 
 لري.  یڅۀ ډول راتلونکګډوډیو المل ګرځي او هغه کسان چې لۀ جنيس تاوتریخوايل رسه مخ شوي 

ځکه   ،دا چې پۀ مستقیم ډول د داسې مسایلو څېړل تر ډېره ناشوين دي نو څېړنه پۀ کتابتوين بڼه تررسه شوې 
او دا چې شواهد یې د یوې مقالې پۀ   ،هېڅوک دې ته غاړه نۀ ږدي چې پۀ دې اړوند آن یوه خبه هم وکړي

کې تر ډېره لۀ کره رسچینو څخه ګټه اخیستل شوې او  . پۀ مقاله  ښکاريشکل چاپ يش دا خو بیخي ناشوين 
 کوښښ شوی څو لوستونکو ته سم او باوري شواهد وړاندې کړي. 

شته  حقونو خالف ډېرځله د جګړې پر مهال جنيس تاوتریخوالی    و څېړنه موږ ته دا جوتوي چې د نړیوالو برشپال
لرو خو ګامن کیږي چې پۀ تېرو څو کلونو ه  ن  لکه څرنګه چې موږ پۀ افغانستان کې پر دې اړوند کره شواهد   وي،

کې د ميل او نړیوالو څېړنیزو بنسټونو پۀ موندنو کې به د جګړې پر مهال جنيس تاوتریخوايل هم شامل وي، 
دلته ګامن کیږي چې  ،دي ویيله ځکه هغوی د جنيس تېریو پېښې ثبت کړي خو د څرنګوايل پۀ اړه یې څۀ ن 

حقونو پۀ نړیواله اعالمیه کې   ووي. همدارنګه د برشپال  ېثبت شو   ې بهیر ک  ښایي ډېری پېښې یې د جګړې پۀ 
نو تېری هم جنګي جنایت دی، چې د جګړې پر يدا هم راغيل چې د ملکي کسانو پر مال او اقتصادي رسچ

له منځه وړل پر مهال د خلکو پر مايل رسچینو ِببار کیږي، کورونه نړیږي او باغونه    جګړېځله د    مهال ډېر
الرو د جنيس اړتیاوو ارضاء    مرشوعولۀ    چېالمل ګرځي    د دې  ، همدا د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغېز کوي اوږي کي 
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محدوده يش او خلک پۀ تېره ځوانان جنيس تېریو او تاوتریخوايل ته مخه کړي، لۀ دې رسه رسه هغه اروایي 
ه راځي هم د څېړنې منځپانګه ګڼل  ستونزې او ګډوډۍ چې د جنيس تاوتریخوايل او تېریو پۀ پایله کې منځت 

پګان، لۀ پېښې وروسته خډک وي، لویې ستونزې یې ژور   څخه  او اضطراب  ېدې کسانو ژوند لۀ وېر   د  ،کیږي 
 سټرس او سوشل فوبیا دي. 

جګړه، برشپال حقونه، جنيس تاوتریخوالی، جنيس تېری، د جنيس تاوتریخوايل اروایي اغېزې،   : کلیدي ټکي
 افغانستان. 
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 رسیزه
جګره د ناخوالو، تاوتریخوايل، ځور او ناجوړجاړیو پیالمه ده، د جګړې پر مهال نۀ یوازې دا چې مالونه لوټل 

بلکې لۀ   ،وژل کیږي او کډوالۍ ته مجبوریږيپکې    خلک  کیږي، خلک تر فزیکي ځور الندې راځي، بې ګناه
په ځانګړې   ټولنو  یجنيس او نامويس اړخه ځور او تاوتریخوالی هم رامنځته کیږي، دا چې یاده مسله پۀ ډېر 

تل لۀ همدې امله یاد مسایل    ،خبې کول رشم او عار ګڼل کیږي   ه يېاړ   په تابو ده او  يوه  کې    ډول افغان ټولنه
د اروایي د دوی  وي او تر ډېره    ېیو لۀ قربانیانو رسه ملپټ پاتې کیږي، خو اروایي اغېزې یې بیا د عمر تر وروست 

 ګډوډیو المل ګرځي. 
چې پۀ نورمال ډول ژوند جوړوي او د نورمال ژوند یوه لویه   ،جنيس ژوند او جنيس چارې د ژوند یو مهم اړخ دی

نګونو رسه مخ یې خبې کول بد او تابو ګڼو، همدې مو ژوند لۀ ن   هخو پۀ اړ   لروبرخه ده، موږ تل جنيس اړیکې  
د جنيس اړیکو، جنيس تېریو، جنيس تاوتریخوايل، جنيس ځورونو او جنيس زده   چېالمل شوی    د دې  کړی او

نۀ وړو او تر ډېره دا کیسې پټې پاتې يش، د دې مسایلو پټ پاتې کېدل بېالبېلو   لومات السته راعکړو اړوند م
یز او نور اړخونه ننګوي او لۀ لویو ستونزو رسه یې مخ يهړ کاروایي ناروغیو ته الر هواروي چې ټولنیز، بدين، زده

 کوي. 
جنيس تاوتریخوالی بېالبېل الملونه لري چې تر ټول لوی الملونه یې جګره او وسله والې شخړې دي. د وسله 

پر مهال د بدل اخیستنې لپاره د مقابل یا لۀ جنيس اړخه    يپر ښځو جنيس تېر لوري    والو شخړو  او  کیږي 
نو لۀ بلې ډلې څخه پۀ هره    ،ږي ځورول کی  یو لوری سخت تلفات وویني  دا طبعي ده، هرکله چې د جګړې 

 ممکنه الره بدل اخيل چې یو لۀ هغو جنيس تېری دی.
همدارنګه د جګړې پر مهال د اقتصادي حالت د کمزورتیا لۀ امله د یادو جنګ ځپلو ټولنو وګړي پۀ ځانګړې 

 س پورې کوي او خپله جنيس غریزه ارضاء کوي. توګه ځوانان پۀ جنيس تاوتریخوايل ال 
بله مسله هم هغه محدودیتونه دي چې د یوې ټولنې د کلتور برخه وي او د جنيس پلټنې شونتیا ډېروي. کله 
ټولنو کې جنيس  پۀ هغو  نو  تابو وي  زده کړې  بدې ګڼل کیږي، جنيس  اړوند خبې  چې د جنيس مسایلو 

ې رسرسي یارانې پر جنيس روږدتیا اوړي او همدا جنيس روږدتیا تاوتریخوايل هغو ټولنو ک   ،لېوالتیا هم ډېره وي
ته الر هواروي، ځکه د ټولنې وګړو ته یوازې د جنيس اړیکو هغه منفي لوری ور پېژندل کیږي او د مثبتو اړخونو 

 پۀ اړوند یې خبې رشم او ننګ ګڼل کیږي. 

 موخه
څېړل کیږي پۀ دې مقاله کې کوښښ شوی تر څو د جګړې   دا چې پۀ ډېری څېړنو کې تل د جګړې نور اړخونه

کیږي، تر څېړنې الندې ونیسو. ددې مقالې لویه موخه د جګړې پر ه  یې آن خبې هم ن  هچې پۀ اړ  ، یو تابو اړخ
مهال پۀ هر اړخیز ډول د جنيس تاوتریخوايل څېړل دي. همدارنګه لۀ جنيس تاوتریخوايل رسه د تړلیو اروایي 

 ډیو څېړنه یې هم برخه ده. ستونزو او ګډو 
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 بحث 
جګړې نۀ یوازې دا چې ډېری ځوانان واخستل، ډېری   اوږدېافغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی او پکې روانې  

مېرمنې یې کونډې او بورې کړې او ماشومان یې یتیامن کړل بلکې بېوزيل یې ډېره کړه، د خلکو اقتصاد یې 
هم پراخه شوه ځکه ځوانانو د بېوزلۍ لۀ کبله ونۀ شو کړای خپله  سخت وځاپۀ، وررسه د جنيس غربت ستونزه  

غریزه لۀ روا الرو ارضاء کړي همدا د دې المل شو چې یا پۀ فحشاوو کې ښکېل يش او یا جنيس تاوتریخوايل 
 ته مخه کړي. 

ګټنه ورڅخه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال، جاپانیانو مېرمنې نیولې او د خپلو عسکرو لپاره به یې جنيس  
ې او ښځې یې لۀ همداسې برخلیک نته مجبورولې، پۀ زرګونه نجو   تن پلورنېهغوی به یې پۀ زوره    ېن ع کوله، ی

 رسه مخ کړې او همداسې وحشیانه اړیکې به وررسه نیول کېدې. 
قضیې ثبت   ۱۷۳میاشتو کې د جنيس تېریو    ۹کال پۀ لومړیو    ۲۰۲۰همدارنګه د افغانستان لویې څارنوالۍ د  

رونا، نالوستي، بېوزيل، عدالت ته د ښځو نۀ الرسسی، کلتوري و ک  يې  وینا الملونه  هکړي چې د دې څارنوالۍ پ
پورې   ېرونا پرته نور ټول الملونه نېغ پۀ نېغه پۀ جګړ و محدودیتونه او د قانون نۀ پيل کېدل ښودل شوي. لۀ ک

یې پۀ هرات او پاتې نورې یې ننګرهار،   ۱۷یې پۀ بلخ،    ۲۴پېښې پۀ کابل،    ۳۴اړه لري، د دې جنيس تېریو  
  ۲۳۴دې تر څنګ د هېواد پۀ بېالبېلو والیتونو کې د جنيس ځور    . دې ديفاریاب او بدخشان کې ثبت شو 

 . شويپېښې ثبت 
قربانیان ښایي د ځور او اذیت لۀ امله پۀ شدت رسه زیان وویني، مترکزي ګډوډي پیدا    د جنيس تاوتریخوايل
اشتیا يش، کېدای يش ژر وپاریږي او سخت غوصه يش، معموال    ډېرډېر يش، بې اشتیا یا  کړي، خوب یې لږ یا  

پۀ لومړیو کې د اروایي سکون پۀ موخه   ،تجربه کوي  PTSDد جنيس تېریو قربانیان لۀ پېښې وروسته سټرس یا  
 . سخت عاطفي کیږي، داسې چې عاطفه یې هېڅ د وړاندوینې وړ نۀ وي او پۀ نورو پورې کلک نښيل 

 تاوتریخوالی 
هرکله چې پۀ زور، جب، وهلو ټکولو او زور زیايت رسه یو کس ته جسمي، ذهني، جنيس یا احسايس ځور ورکول 

چې ډېرځله د ټولنې پۀ کمزورې طبقه یا لږکیو باندې تررسه کیږي.   ،کیږي یاد حالت ته تاوتریخوالی ویل کیږي 
ږي او ډېرځله تر جسمي ځور الندې راځي، اجباري کارونه  د بېلګې پۀ توګه آمریکا کې تور پوستي تل ځورول کی 

ې د ټولنې یو مات او کمزوری قرش ګڼل نند کوي. پۀ ټولیز ډول ښځې او نجو ژو   پرې کیږي او تر ډېر ظلم الندې
لۀ همدې امله تل تر تاوتریخوايل   ،باور دا دی چې ښځې د زور زیايت پر مهال عاجزې او تر امر الندې دي  ،کیږي 
راځي او لۀ نرمښت، عاجزۍ او عاطفي چلند څخه یې ناوړه ګټه اخستل کیږي، حال دا چې ښځې او الندې  

نارینه ځان ته جذب   چې  مېرمنې خدایج همداسې عاطفي، نرم خویه، تر امر الندې او مینه ناکې پیدا کړي 
ان غوښتنو لۀ کبله د دوی لۀ  کړي او پۀ روا الرو د متقابلو اړیکو او نسل د بقا المل يش. خو نارینه بیا د خپلو ځ

 (.۲۰۱۴او جسمي او جنيس تاوریخوالی وررسه کوي )ګودرزی، ه پورته کوي یادو ځانګړنو څخه ناسمه ګټ 
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 جنيس تاوتریخوالی
جنيس تاوتریخوالی یا جنيس تېری چې ډېرځله پۀ ښځو او انجونو تررسه کیږي هغۀ تېري ته ویل کیږي چې د 

رسه لۀ ښځو یا انجونو رسه ژورې یا رسرسي جنيس اړیکې نیول   فريبب، زور یا  مقابل لوري لۀ خوښې پرته پۀ ج 
ځله وحشیانه بڼه لري او د قرباين کس پر مرګ پاییږي، او یاد ډول تېري ډېرځله د   کیږي، یادې اړیکې ډېر

کیږي رامنځته  مهال  پر  شخړو  والو  وسله  او  جنيس   ،جنګ  نو  ده  ټولنه  کلتوري  یوه  ټولنه  افغان  چې   دا 
 پۀ راتلونکي کې د بېالبېلو اروایي، بدين او کلتوري ستونزو المل ګرځي. يې تاوتریخوالی 

جنيس تاوتریخوالی پۀ بله ژبه داسې تعریفوو؛ کله چې یو کس د مقابل لوري لۀ خوښې پرته د دخول او انزال 
یل کیږي )جهانګیری،  دې حالت ته جنيس تاوتریخوالی و   ،تر کچې ملسوي، بربنډوي او یا یې پۀ غېږ کې نیيس 

۱۳۹۸.) 

 جګړه او وسله والې شخړې
کلنې جګړې نۀ یوازې دا چې ډېری ځوانان واخیستل،   ۴۰افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی او پکې روانې  

ډېری مېرمنې یې کونډې او بورې کړې او ماشومان یې یتیامن کړل، بلکې بېوزيل یې ډېره کړه، د خلکو اقتصاد  
ځکه ځوانانو د بېوزلۍ لۀ کبله ونۀ شو کړای   ، ستونزه هم پراخه شوهفقر  د جنيس  پکې  ررسه  یې سخت وځاپۀ، و 
لۀ   ارضاء   مرشوعخپله غریزه  یا جنيس   همدا د  ،کړي  الرو  او  یا پۀ فحشا کې ښکېل يش  دې المل شو چې 

 تاوتریخوايل ته مخه کړي. 
مقابل لوري مورال کمزوری کړي او غلبه پرې د جګړو پر مهال د ښکېلو غاړو تر منځ لوی تکتیک دا دی چې د  

کوي او یا یو بل ته نامويس   يلۀ همدې امله د وېرې خپرولو پۀ موخه د یوبل لۀ لوري پر ښځو جنيس تېر   ،وکړي
 لۀ همدې امله جنيس تاوتریخوايل ته الر هواریږي.  ،ګواښونه کوي

 کوونکو اروایي ځانګړنې يد جنيس تېر 
ده چې تل لۀ خپل مخالف جنس رسه بې کچې عاطفي لېوالتیا   نۍ ځانګړنه دا کوونکو یوازی  ي د جنيس تېر 

لۀ الرې جنيس تېري ته الر هوارول دي. خو د جګړې پر مهال جنيس تېري   فريبدا لېوالتیا د چل او    ،ښيي 
ره کې بیا یاده لېوالتیا نۀ لیدل کیږي ځکه د جګړو پر مهال جنيس تېري د انتقام، عقدې او وحشت خپرولو لپا

لري. جنيس تېری کوونکي د ټولنې ضد شخصیتي ځانګړنې ه  تررسه کیږي چې لۀ عاطفې رسه هېڅ ډول اړیکه ن 
لري، د جنيس انحراف پر ګډوډۍ اخته وي یو ناڅاپه یې جنيس لېوالتیا پاریږي. بله ډله بیا د پارانویا اروایي 

له لۀ کنټروله وځي، فکر کوي چې هېڅ کوم کله ناک  ،پۀ یوۀ حال نۀ وي  ېنعی  ،ژوره بې ثبايت لري   ،ګډوډي لري 
رسپرست نۀ لري او ډېرځله لۀ جنيس پارېدنې پرته پر جنيس اړیکو الس پورې کوي. بله ټولګه بیا پۀ ټولنیزو  
اړیکو کې د نۀ بریا لۀ امله جنيس تېری کوي، تر څو یاده ټولنیزه تشه ډکه کړي، یاد کسان تل د جنيس تېري 

 (.۱۳۹۱ته مهال پراخې جنيس بېالرۍ لۀ ځانه څرګندوي )کجباف، اړوند فکر کوي او پۀ ور 
او پر دې مهال باید له حده   یکلنۍ پورې خورا ډېر د  ۲۹څخه تر    ۱۰پۀ جنيس تېري کې د لوېدو خطر لۀ  

 (.۱۳۹۱ډېره پاملرنه ويش )کجباف، 
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 :د جنيس تاوتریخوايل ډولونه
پر نامرشوع غړي   تېری دی چې په نر او ښځې دواړو تررسه کیږي، بل پر د څرنګوايل له اړخه جنيس تېري 

 . و تر رسه کیږي او پر واژن جنيس تېری یې هم بويلن یوازې پر ښځو او نجو  مرشوع غړي تېری دی چې
هغه جنيس عمل ته ویل کیږي چې د مقابل   بل د محتوا له اړخه جنيس زياتی دی، لکه جنيس ځورونه، دا بيا

 ربنډیږي، الس پرې وهل کیږي، ملس کیږي او یا پۀ غېږ کې نیول کیږي. لوري لۀ خوښې پرته یاد کس ب 
هغه وحشیانه عمل دی چې د یوې ډلې لۀ لوري پۀ یوه ښځه یا انجلۍ  دويم يې ډلييز جنيس تېری دی، او دا  

جنيس تېریو پر مهال د وژل کېدو شونتیا د هرې جنيس اړیکې پۀ  ډله ييزود  ،باندې جنيس عمل تررسه کوي
 (.۱۳۹۱)کجباف،   دهه ډېره پرتل

 د جنيس تاوتریخوايل اړوند څېړنې 
 ، کم عمر لري  نوکلو   ۲۵کوونکي لۀ    ي % تېر ۶۱ښځو باندې    رمریکا کې د یوې څېړنې پایلې ښیي چې، پاپۀ  
% ۵۱د نوې ځوانۍ پړاو کې ډېرځله جنيس لېوالتیا لۀ کنټروله وځي او پۀ تاوتریخوايل اوړي، همدارنګه    ېن عی

% یې تور پوستي ۴۷کي کسان سپین پوستي دي چې یوازې پۀ سپین پوستو باندې تېری کوي،  تېری کوون 
 دي چې ډېرځله پۀ تور پوستو باندې تېری کوي. 

% هغه کسان چې پۀ جنيس تېري الس پورې کوي پۀ ماشومتوب کې د ۹۲یوه بله څېړنه کې پۀ ډاګه شوې،  
% پېښو کې بیا د بلوغ پر مهال پۀ جنيس  ۵۰دي، پۀ    خپلو میندو او پلرونو لۀ لوري پۀ شدت رسه رټل شوي

 (.۱۳۹۰)قجور،  واړیکو محدودیت مطرح 

 د جنيس تېریو لوی الملونه
، لکه یجنيس تاوتریخوالی او جنيس تېری د برشي حقونو د پراخ نقض پۀ توګه افغانستان کې مخ پۀ زیاتېدو د

خوالی پټ پاتې شوی، خو نن سبا د رسنیو د  څرنګه چې د څو لسیزو جګړو پر مهال تېری او جنيس تاوتری
خبونه او    ښکاره کيږي هم، پرمختګ، د مدين ټولنو د فعالیت او د قانون د حاکمیت لۀ کبله یاد ډول پېښې  

 د خلکو تر غوږونو رسیږي. يې 
یاد جنيس تېری او تاوتریخوالی بېالبېل الملونه لري چې تر ټولو لوی المل یې د جنيس انحراف ګډوډي ده،  

لري او هرکله چې ه  کسان د ځینو اروایي یا هورمونیکو الملونو لۀ کبله پر خپله جنيس غریزه باندې کنټرول ن
 الره هواره يش پۀ تېري الس پورې کوي.

 د جنيس تاوتریخوايل نور الملونه پۀ الندې ډول دي:
کسان شخصیتي ګډوډۍ: د ارواپوهنې څېړنې ښيي چې د ټولنې ضد شخصیت ګډوډۍ لرونکي   .1

کسان همدا ګډوډي    ېډېر پۀ جنيس تاوتریخوايل الس پورې کوي او ښایي پۀ جګړه کې هم ځین
 ولري او نورو ته انګېزه ورکړي. 

کیږي  یو ماشوم باندې جنيس تېری رپۀ ماشومتوب کې جنيس ځور: هرکله چې پۀ ټیټ عمر کې پ .2
د ماشوم ځوانۍ ته رسیږي د هرکله چې یا ،نو د همدې تېري د انتقام حس پۀ دننه کې پاتې کیږي

 خپلو پټو احساساتو او عقدو د خايل کولو لپاره جنيس تېری کوي. 
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هېواد کې لۀ مرشوع الرو د جنيس اړیکو نیول په  عي جنيس اړیکو محرومیت: دا چې زموږ  ي لۀ طب .3
خورا ګران متامیږي نو ډېرځله همدا محرومیت المل ګرځي چې ځوانان جنيس تېري ته مخه کړي 

 ه جنيس غریزه پۀ نامرشوع الرو ارضاء کړي. او خپل 
جنيس روږدتیا: کله چې یو کس پر استمنا )لۀ الس څخه پۀ کار اخیستو( باندې روږدی کیږي، ورو   .4

 ورو استمنا ورته عادي کیږي او پایله کې پر جنيس تاوتریخوايل الس پورې کوي. 
خه ډلې جوړیږي نو د بېکارۍ، د ډلو او ټپلو جوړېدل: کله چې لۀ بېکاره او بې سلیقې کسانو څ .5

الرې وهي او چور کوي چې یاد کسان    ،ناسمې تربیې او مايل وضعیت د کمزورۍ لۀ امله غال کوي
 ښایي پر جنيس تاوتریخوايل هم الس پورې کړي. 

ناسمه تربیه او اخالقي مسایل: کله چې پۀ کورنیو کې روزنیز سیسټم کمزوری وي نو ماشومان یې  .6
وزله روزل کیږي، همدا د دې المل ګرځي چې د اخالقو خالف کړنې رامنځته يش  لۀ اخالقي اړخه بې

 (.۱۳۹۰او پایله یې جنيس تاوتریخوالی اويس )تجاوز جنسی علل و زمینه ها، 

 پۀ نړۍ کې د جګړو پر مهال د جنيس تاوتریخوايل مخینه 
جنيس تېري د وسله والو شخړو یوه لۀ بده مرغه د تاریخ پۀ اوږدو کې جنيس تاوتریخوالی، جنيس زور زیاتی او  

برخه وه او لۀ ښځو او انجونو څخه یاده ناسمه ګټه اخستنه آن تر اوسه هم دوام لري چې د قربانیانو د رنځ، ځور، 
 (. ۲۰۲۰دي )تجاوز جنسی، ې رشم او ننګ المل شوی او د ټولنو او حکومتونو تر منځ یې ستونزې ډېرې کړ 

مهال نۀ یوازې دا چې د ملتونو اقتصادي وضعیت زیان ویني بلکې ورو ورو  د نړۍ پۀ کچه د جګړې او جنګ پر 
تاوتریخوالی دی لۀ هغو جنيس  یو  ډېریږي چې  تاوتریخوايل کچه هم  قايض    ،د  نړیوالې جزایي محکمې  د 

پۀ   تېری د   ۱۹۹۸"ناواتیم پیالی"  او  تاوتریخوالی  لۀ ډېرې پخوا زمانې راهیيس جنيس   " کال کې ویيل وو 
دې لپاره کار کوو تر څو پۀ   غنیمت پۀ توګه پېژندل شوی او نن سبا هم یو جنګي غنیمت دی، موږ د   جګړییز

 " یده و ته دا اعالن کړو چې جنيس تاوتریخوالی نور جنګي غنیمت ن ک پرېکنده توګه خل
د  موندنې ښیي چې  تاریخي  ورګرځي،  ته  زمانو  پخوا  ډېرو  مخینه  تاوتریخوايل  د جنيس  مهال  پر  د جګړې 

رسائیلو، یونانیانو او رومیانو لښکرو به پۀ جګړه کې پر جنيس تاوتریخوايل الس پورې کاوۀ، مغولیانو بیا د ورانیو  ا
داسې اسناد شته چې د چنګېز لښکرو به لۀ بریا   ،تر څنګ پۀ جنيس تاوتریخوايل کې هم اوږده مخینه لرله 

 (.۲۰۲۰جنسی،  وروسته پۀ چور، چپاول او جنيس تېریو الس پورې کاوۀ )تجاوز
د فرانسې مراکيش ځواکونو چې د ګومریانو پۀ نوم یادېدل د جګړې او وسله والو نښتو پر مهال جنيس تېري او 
نور جنګي جنایتونه تررسه کول، همدارنګه جنيس تېری پۀ هغو سیمو کې ډېر معمول و چې د رسو لښکرو 

 . ( ۲۰۲۰)رويس ځواکونو( لۀ لوري به نیول کېدې )تجاوز جنسی، 
څېړنې ښیي چې د بنګله دېش د آزادۍ پۀ جګړه کې د پاکستاين عسکرو لۀ لوري پۀ دوسوو زرو ښځو باندې 

 جنيس تېری شوی و. 
او ډېر ځله   ،د جګړې پر مهال د ټولو تبلیغايت شبکو مترکز پر دې وي چې لۀ ملکي خلکو رسه بد چلند شوی

پۀ خپلو ادعاوو کې اغراق کوي چې د جنيس تاوتریخوايل ادعاوې د یادو تبلیغاتو لویه برخه جوړوي، د جګړې 
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پر مهال هم لۀ علمي او هم لۀ سیايس اړخه سخته ده چې د یادو پېښو ریښتیني ارقام السته راوړو )تجاوز  
 (. ۲۰۲۰جنسی، 

یو جګړو پر مهال، پر ښځو او ماشومانو باندې د جنيس تېریو پر اړوند د یونیسف نړیوالې ادارې د افریقا د وروست 
؛ نور یوازې پۀ جګړه کې ښکېل کسان پۀ تېریو تورن نۀ ګڼل کیږي بلکې ؤیوه اعالمیه خپره کړه چې پکې راغيل  

ملکي خلک هم لۀ جګړې څخه پۀ ګټې اخیستنې رسه پر جنيس تېریو الس پورې کوي، د یونیسیف ادارې پر 
ځکه پۀ   ،ا  د جنيس تېريو پېښې پۀ هغو هېوادونو کې ډېرې لیدل کیږي چې د جګړې تر اغېز الندې ويوین 

لۀ همدې امله جنيس تاوتریخوالی هم اوج ته رسیږي. د یونیسف   ،جګړه ځپلیو هېوادونو کې جنيس فقر ډېریږي
ه ده ډېر معمول دي، ویل پر وینا جنيس تېري د سوډان، چاد او کنګو پۀ هغو سیمو کې چې جګړه پکې روان 

کیږي چې لۀ دوه سوو زرو څخه ډېرې داسې ښځې پۀ کنګو کې ژوند کوي چې پۀ وروستیو نښتو کې تر جنيس 
% جګړه ماران ۶۰څېړنې بیا وایي چې پۀ کنګو کې   ېځین ،تاوتریخوايل او بې رحامنه تېریو الندې راغيل دي

 (.۲۰۲۰اخته دي )تجاوز جنسی،  HIVپۀ 
الدي کال نړیوالې جزایي محکمې پۀ روآندا کې د جګړې پر مهال پر شویو جنګې جنایتونو باندې می   ۱۹۹۸پۀ  

څېړنې وکړې، پۀ پایله کې وموندل شوه چې پۀ یاد هېواد کې د قتل عام پر مهال پۀ پرلپسې توګه لۀ جنيس 
او جنيس تېریو لویه ندا کې د قتل عام  ا تېري څخه کار اخیستل شوی، یادې محکمې دا هم وموندله چې پۀ رو 

 (.۲۰۲۰)تجاوز جنسی،   ؤقومي ډلې لۀ منځه وړل  د موخه پۀ یاد هېواد کې د "توتيس" پۀ نوم
ندا کې د قتل عام پر مهال پۀ پینځۀ سوه زره ښځو باندې لومړی ډلییز جنيس اد محکمې د څېړنو لۀ مخې پۀ رو 

ي محکمې جنيس تاوتریخوالی، غالمي، پۀ تېری شوی او وروسته وژل شوې وې. تر دې وروسته نړیوالې جزای
 (. ۲۰۲۰جب امیندواري، ختنه کول او دې ته ورته هر ډول ځورونه د برشیت ضد عمل وګاڼۀ )تجاوز جنسی، 

جنيس تېری د لومړي ځل لپاره هغه مهال د برش پر وړاندې جنایت وپېژندل شو، چې نړیوالې جزایي محکمې 
د خپل هغۀ حکم پر بنسټ چې پۀ جینوا کې یې هوکړه پرې کړې وه، د هغو کسانو د نیول کېدو امر صادر کړ  

نګه پۀ دې امر کې هغه عسکر، همدا ر   ؤ،چې د یوګسالویا پۀ جګړه کې یې د جګړې قوانین تر پښو الندې کړي  
چې پۀ فوکا ښار کې یې چې د بوسني هرزه ګوين پۀ ختیځ کې پروت دی   ؤ پولیس او ملکي خلک هم شامل  

پر مسلامنو ښځو جنيس تېری کړی و. دا لومړی ځل و چې جنيس تېری د برشیت پر وړاندې جنایت وپېژندل  
کال د پخوانۍ یوګسالویا د قضیې پر مهال   ۲۰۰۱پۀ    شو او تر قانوين تعقیب الندې راغی، دا قانوين تعقیب

تېری د برشیت ضد جنایتونه وپېژندل شول )تجاوز جنسی،   تصویب شو چې لۀ مخې یې غالمي او جنيس 
۲۰۲۰.) 

د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال به جاپانیانو مېرمنې نیولې او د خپلو عسکرو لپاره به یې جنيس ګټنه ورڅخه 
ته مجبورولې، پۀ زرګونه انجونې او ښځې یې لۀ همداسې او فحشا    تن پلورنېه یې پۀ زوره  هغوی ب   ېنعکوله، ی

 (. ۲۰۲۱برخلیک رسه مخ کړې او همداسې وحشیانه چلند به وررسه کېدۀ  )دیوید، 
یوازینۍ مالتړ  او   ېد ویتنام پۀ جګړه کې جنويب کوریا د آمریکا  وه، ویل کیږي چې د جنويب کوریا عسکرو 

و څخه ډېری یې ن و جنيس تېری کاوۀ چې لۀ دې نجو ن کانو به یې پۀ ځلونو پر ویتنامي ښځو او نجو نظامي رشی
چې لۀ هغې   ؤ،دې تېریو قربانیان پۀ لسګونو زره کسان    کلنې وې. پۀ ویتنام کې څېړنې ښیي چې د  ۱۳او    ۱۲
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ماشومان نړۍ ته   و لۀ طبي هڅو رسه رسهنکسان یې اوس هم ژوندي دي، دې مېرمنو او نجو   ۸۰۰ډلې څخه  
راوړل چې د ویتنامي ټولنې د وګړو لۀ لوري د )خرۀ وینه( لقب ورکړل شو او دا د دې المل شو چې یاد ماشومان 

دې ټولنو راتلونکی یې لۀ ورانۍ رسه مخ   محيل ټولنو او د  او د  ،تل تر رشم، ننګ او رسټیټۍ الندې ژوند وکړي 
 (.۲۰۲۱م خوا به ځي، چېرته او څرنګه به ژوند کوي )دیوید، کو  ،لوم دیعکړ، ځکه د ماشومانو برخلیک نام

حس پۀ لرلو رسه آن پۀ د  و د انتقام  ن د ویتنام پۀ جګړه کې لوی اروایي اغېز دا پاتې شو چې یادو ښځو او نجو 
نۀ کړ او د انتقام د کلک حس لۀ امله یې هغوی پۀ ټولنه   خپل رحم کې لویو شویو ماشومانو ته هم ارزښت ور

 یوۀ ټیټ او لږکي قرش پۀ توګه معريف کړل.  کې د
هغه څۀ چې د افغانستان، سوریې، کلمبیا، سوډان او نورو هېوادونو پۀ وسله والو شخړو کې تېریږي تر ډېره پټ 

لوم دي. پۀ یادو هېوادونو کې د نښتو پر مهال عزت ته الس اچول کیږي او دا چې جنيس مسایل ډېرځله عاو نام
 ، او ښایي غبګونونه یې آن جګړې ته شدت ورکړي   ،پر وړاندې یې حساسیتونه هم ډېر وي  تابو شمېرل کیږي نو

او یا یې د وېرې لۀ امله جګړه ودروي. د انتقام حس د لرلو لۀ کبله ښایي ځیني ډلې وژنې او سوځونې ډېرې 
و ور دننه يش دوی هم د جګړې د ښکېلې بلې ډلې پۀ کورون   ېنعکړي یا هم پۀ متقابل عمل الس پورې کړي، ی

 (.۲۰۱۲او پر ښځو او ماشومانو یې جنيس تېری وکړي )قنب زاده، 
او   او تر سختې شکنجې الندې راځي، خو ښځې  او زخمي کیږي، بدين ځور ویني  نارینه پۀ جګړه کې مړۀ 

ې بیا تر دې هم سخت ځور ویني، هرکله چې پر هغوی جنيس تېری کیږي یو عمر ځوریږي او فکر کوي ن نجو 
همدارنګه ځان چټل احساسوي او فکر کوي کومه   ،ګوښه، یوازې او پرته لۀ مېړۀ ژوند وکړي  بايد   ل عمر چې ټو 

ځان اچوي، هره ورځ یو نوی منفي فکر الس ورکوي او د تل لپاره ژوند  ر خپل  ګناه یې کړې او یا ټوله مالمتیا پ
 (.۱۳۹۶)پژواک،   تش او بې ګټې احساسوي

تاوتریخوايل اړوند شوې څېړنې ښيي چې پۀ یاد هېواد کې څلوېښت زره تنه د بوسنیا جګړه کې بیا د جنيس  
او لۀ خبداریو رسه رسه اوس هم د الجزایر، مایامنار، سوډان او یوګندا پۀ   ؤ تر جنيس تاوتریخوايل الندې راغيل  

 (.۲۰۱۷جګړو کې جنيس تاوتریخوالی شتون لري )ایرنا، 

 نډه کتنه پۀ افغانستان کې جنيس تاوتریخوايل ته ل
کاپیسا ته   دویښځو باندې ډلییز جنيس تېری کړی و،  ودو  رکاپیسا کې وسله والو پ کې په کال ۲۰۲۰ تېر پۀ

پۀ چکر تللې وې چې پۀ الره کې یې وسله والو موټر ودراوۀ، وررسه شته نارینه او موټروان یې وډبول او ښځې یې 
یز ډول جنيس تېری پرې ي ههلته یوولس کسانو پۀ ډل  ،دې والیت لرې ولسوالۍ ته بوتلې  پۀ زور او جب رسه د

ځکه ښایي   ،ؤله وسله وال څومره پۀ تېریو کې ښکېل ديدې ښکارندویي کوي چې جګړماران او نامس  وکړ، دا د
زنان،   برابر  )افزایش خشونت ها در  پاتې وي  او ډېرې داسې پېښې پټې  افشا شوې وي  یوه پېښه یې  همدا 

۲۰۲۰.) 
قضیې ثبت   ۱۷۳میاشتو کې د جنيس تېریو    ۹کال پۀ لومړیو    ۲۰۲۰همدارنګه د افغانستان لویې څارنوالۍ د  

رونا، نالوستي، بېوزيل، عدالت ته د ښځو نۀ الرسسی، کلتوري و رنوالۍ پر وینا یې الملونه کدې څا  چې د ،کړي
رونا پرته نور ټول الملونه نېغ پۀ نېغه یا پۀ نامستقیم و محدودیتونه او د قانون نۀ پيل کېدل ښودل شوي. لۀ ک

یې پۀ هرات او پاتې   ۱۷خ،  یې پۀ بل  ۲۴پېښې پۀ کابل،    ۳۴دې جنيس تېریو    ډول پۀ جګړه پورې اړه لري، د
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دې تر څنګ د هېواد پۀ بېالبېلو والیتونو کې د جنيس    نورې ننګرهار، فاریاب او بدخشان کې ثبت شوي. د
 (.۲۰۲۰ماه در افغانستان،  ۹قضیه تجاوز جنسی د  ۱۷۳پېښې پۀ ثبت رسېديل )ثبت  ۲۳۴ځور 

کلونو کې پر   ۳ۍ لۀ قوله لیکي چې پۀ تېرو  مه نېټه د لویې څارنوال۲۷  رکال د اکټوبر پ  ۲۰۲۰  دبی بی يس  
پۀ یادو تېریو کې ډلییز او پر ماشومانو تېري هم شامل دي )تجاوز   ، پېښې ثبت شوي  ۵۶۹ښځو د جنيس تېریو  

 (. ۲۰۲۰جنسی بر زنان در افغانستان، 
یک پۀ توګه کت اد اروپایي ټولنې د راپور لۀ مخې د افغانستان پۀ جګړه کې جنيس تاوتریخوالی د یوۀ جنګي ت

کال کې  ۲۰۱۴ې او ماشومان دي. د دې بنسټ لۀ قوله پۀ نکارول کیږي، چې ډېری قربانیان یې ښځې، نجو 
چې لۀ هغې  دي،    ېپېښې ثبت شو   ۴۴د جګړې پر مهال د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنيس تاوتریخوايل  

نگ به عنوان یک تکتیک یې پر ماشومانو د جنيس تېري پېښې وې )خشونت های جنسی در ج  ۷ډلې څخه  
 (.۱۳۹۶جنگی استفاده میشود، 

میاشتو کې د جګړې پر مهال د جنيس تاوتریخوايل   ۹کال پۀ لومړیو    ۲۰۱۷د آوا خبپاڼې د راپور لۀ مخې د  
% ښځې لۀ فیزیکي، اروایي او جنيس ۸۷پېښې ثبت شوي، یاده خبپاڼه زیاتوي چې پۀ افغانستان کې    ۳۸

 (.۲۰۱۷در صد زنان افغان با خشونت های فیزیکی، رواين و جنيس مواجه اند،  ۸۷) تاوتریخوايل رسه مخ دي  
دا هغه رسمي شمېرې دي چې لۀ پرلپسې جنجالونو رسه رسه خپارۀ شوي خو دا چې موږ پۀ یوه کلتوري ټولنه 

ونو الملونه پۀ کې ژوند کوو نو ډېر ځله یاد مسائل پټ پاتې کیږي، لۀ بلۀ پلوه د یاد تاوتریخوايل، تېریو او ځور 
، درلوده مستقیم یا نامستقیم ډول جګړې ته ورګرځي، کۀ جګړه نۀ وای نامسؤله وسله والو به د فعالیت اجازه نۀ  

او کۀ جګړه نۀ وای د خلکو اقتصادي   ، کۀ جګړه نۀ وای قانون به حاکم و او ښځو به قانون ته الرسسی درلود
، په لنډه توګه ويالی امله پۀ جنيس تېريو الس پورې کړي  وضعیت به هغومره نۀ خرابېدۀ چې د جنيس فقر لۀ

 .شو چې د جګړې له امله د برش حقونو ډېری رسغړونې پيښيږي او عاملني يې په سزا نه رسيږي

 د جنيس تاوتریخوايل اروایي او عاطفي اغېزې
رکزي ګډوډي پیدا  د جنيس تاوتریخوالی قربانیان ښایي د ځور او اذیت لۀ امله پۀ شدت رسه زیان وویني، مت

کړي، خوب یې لږ یا ډېر يش، بې اشتیا یا پر اشتیا يش، کېدای يش ژر وپاریږي او سخت غوصه يش، معموال  
پۀ لومړیو کې د اروایي سکون پۀ موخه   ،تجربه کوي  PTSDد جنيس تېریو قربانیان لۀ پېښې وروسته سټرس یا  

 وړ نۀ وي او پۀ نورو پورې کلک نښيل.  سخت عاطفي کیږي، داسې چې عاطفه یې هېڅ د وړاندوینې
لۀ تېري   ،او ښایي پنیک حمله پرې رايش  ،هر کله چې د ورته پېښې فلم یا کیسه اوري یو ناڅاپه شوک ویني
 ېنع چې آن د اندېښنې تر کچې رسیږي، ی  ،څخه وروسته پۀ لومړیو میاشتو کې شدیدا  دا ستونزې پیدا کیږي

دولو څخه ډډه کوي او خپلې ترخې تجربې خپلو ملګرو، د کورنۍ غړو او قرباين کس د خپلو ستونزو لۀ څرګن
 پولیسو ته نۀ وایي، یاد احساسات یې د تل لپاره پۀ دننه کې پاتې کیږي. 

نۍ ځانګړنه داده چې چلندي ستونزې منځته راوړي داسې ي پۀ دننه کې د ځوروونکو احساساتو د پاتې کېدو یواز
لۀ    ،يش   خبکوونکي دي، یا فکر کوي څوک به یې پۀ ستونزه    یري ارینه تفکرونه تشکیلیږي چې ګویا ټول ن 

ګوښه والی غوره کوي او د کورنۍ لۀ غړو رسه   ، کړې پرېږديهمدې امله لۀ ټولنیزو اړیکو څخه الس اخيل، زده
 جوړ نۀ راځي. 
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  کرختۍ احساس. بې عالقه ګي او د    سستي، بې حايل او ټنبيل.هم په دې دې ډول دي؛  د سټرس نورې نښې  
هغو موقعیتونو ته لۀ   پۀ خوب او خیال کې د جنيس تېري لیدل. د پېښې د مهمو ټکو پۀ یاد راوړو کې ستونزه.
 لۀ ټولنیزو غونډو څخه لرېوالی. د بیا پېښېدو مته. ورتګ نه ډډه کول چې پېښه پۀ یاد راوړي.

ه هم دوام پیدا کوي او ډېرځله د ارواپوهنې یادې نښې پۀ یو پر دوه برخې قربانیانو کې لۀ یوې میاشتې وروست
لوی المل   PTSDراوځي. پۀ ټولیز ډول پۀ ښځو کې د    PTSDکې شدیدا  لۀ پېښې وروسته سټرس یا    معايناتوپۀ  

 جنيس تاوتریخوالی او یا جنيس تېری ښودل شوی. 
هرکله    ،ډیو ته شدت وربښي لۀ بله پلوه کلتوري مسایل او د قرباين کس ګنهګار ګڼل، شته اروایي ستونزو او ګډو 

یا تېري قرباين کیږي ټولنه او کورنۍ یې ټوله ګنا د قرباين کس   چې یوه ښځه یا نجلۍ د جنيس تاوتریخوايل
اوس   يا داسې او هغسې نه وای  نۀ اغوستالیدې  یادوي چې کۀ دې داسې جامې    غاړه ور اچوي او تل دا ور  رپ

الې جګړې پر مهال بهر ووځه، خو لۀ ځانه به دې دفاع کړې وه،  به قرباين نۀ وې، تاته چا ویل چې د وسله و 
ډول چلند د قرباين احساسات وژين او ورو ورو یاده مسئله پۀ ذهن کې لویوي، فکر   دا.  ؤالسونه خو دررسه  

دا هر څۀ المل ګرځي چې اړوند کس د خپل اروایي حالت د سکون لپاره بیا بیا   ،کوي ټول ژوند ختم شوی دی
بدلې   ېورو ورو یاد ډول اړیکې د هوساینې او آرامۍ پۀ رسچین   ،ه خوښه جنيس اړیکې جوړې کړيځيل پخپل

خو نۀ پوهیږي چې   ي،لور ته بوځي. کورنیو او ټولنې ته یاد ډول چلند عادي ښکار   فحاشۍيش او قرباين د  
اساتو تشولو ته احس  د  راتلونکې ستونزې یې شدیدې او نۀ جبانېدونکې يش. دوی د دې پر ځای چې د هغوی

چې دا هر څۀ پر خپل ځای د ځور او بېالبېلو ننګونو المل ګرځي    ،هواره کړي هغوی رټي او ګنهګار یې ګڼي  هالر 
 (.۲۰۲۰)تجاوز جنسی، 

لۀ همدې امله پر اروا اغېز کوي او بېالبېلو ګډوډیو   ،جنيس تاوتریخوالی دا چې د قرباين کس انتخابونه ننګوي
نا چې لۀ هغۀ چا رسه چې عپۀ دې م  ،و انجونې تر ډېره عاطفي خوی او خاصیت لريته الر هواروي، ښځې ا

دا هغه څۀ دي چې    ،جنيس اړیکه نیيس باید خوښ یې وي، مینه وررسه ولري او لۀ وړاندې ناز ورکړل يش
و دا یې پخپله نجلۍ یې ټاکي او یا یې لۀ وړاندې ټاکيل، هرکله چې د یادو انتخابونو خالف کړنه تررسه کیږي ن 

ځته راوړي. د جنيس تاوتریخوايل پر مهال قرباين کس د متې خالف ن پر اروا اغېز کوي او اروایي کړکېچونه م
او د عاطفې لۀ شتون پرته پۀ جنيس اړیکو کې ښکېلیږي، ملس کیږي، زبېښل کیږي، بربنډیږي او یا واژين 

تې کیږي او تل یې لۀ اروایي اړخه ځوروي. جنيس اړیکه وررسه نیول کیږي. لۀ همدې امله یې غوټه پۀ زړۀ پا
هېڅ يې  ، غرور یې مات شوی او د ژوند کولو لپاره  ې ديهمدارنګه فکر کوي چې د ژوند هیلې یې ټولې وژل شو 

 ، ده پاتې. د دې تر څنګ د ملګرو، کورنۍ او ټولنې لۀ لوري رټل کیږي او یا بد چلند وررسه کیږيه کومه الره ن 
ټولنو کې آن د مرګ لۀ ګواښ رسه هم مخ کیږي، لۀ همدې امله یې ورو ورو ټولنیز اړخ ځله خو پۀ پښتنو    ډېر

والی غوره کوي. منفي فکرونه یې پۀ ذهن کې ځای نیيس او داسې وړاندوینې   ځپل کیږي او لۀ ټولنې لرې
مدا د ټولنیز  کوي چې کۀ بهر والړ يش ښایي نور یې لکه د کورنۍ د غړو پۀ څېر ورټي او یا ګواښ ورته وکړي. ه

ورو ورو یې وېره عمومیت پیدا کوي   ،اضطراب یا سوشیل فوبیا المل ګرځي او اړوند کس لۀ ټولنې وېره پیدا کوي
ته الر هواروي. همدارنګه د منفي فکرونو   GADاو لۀ موقعیتونو ډار هم راڅرګندیږي همدا بیا عام اضطراب یا  

اکرثا  ځان کثیف احساسوي، د ګناه احساس کوي، نورې ټولې ځکه    ،بله څپه یې بیا د ژورخپګان پر لور بیایي
د ځان وژنې فکرونه یې ورځ پۀ ورځ وده کوي او ډېرځله   ،الرې بندې بويل تل یوازې د مرګ پۀ اړوند فکر کوي



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  80| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

منفي فکرونو رس وي نو بې فعالیته    ه ، دا چې قرباين کس تل په پيښيږياو بریالۍ ځان وژن کوي  پرې اقدام  
اړیکې پۀ ډېره ټیټه کچه پايل، تل هم  رسه    ۍصیل پرېږدي، ټولنیزه راشه درشه پرې کوي او لۀ کورنکیږي او تح

 یوازیتوب خوښوي او دا یې ژوند اغېزمنوي او اروایي سکون یې لۀ کړکېچ رسه مخ کوي. 
بیا   دا  پاتې کیږي،  پټ  او همداسې  تېری کیږي  پۀ ټیټ عمر کې جنيس  باندې  یوۀ کس  پۀ  خورا کله چې 

ځکه د انسان هویت د نوې ځوانۍ پر مهال تشکیلیږي او کله چې هویت   ،خطرناکې پایلې لۀ ځان رسه لري
تشکیلیږي دا چې ځوروونکي فکرونه ال هم ژوندي وي نو ځور د انسان پر چلند اغېز کوي او ښایي پر همدې  

زیان رسولو خوند اخیستل( تشکیل مهال سادیزم )د نورو لۀ ځورولو خوند اخیستل( یا مازوخیزم )ځان ته لۀ  
نا عپۀ دې م  ،کیږي  اخته کړکېچ  په  او اړوند کس پۀ یوۀ ټولنې ضد شخص بدل کړي. همدارنګه د هویت    ،يش

چې قرباين شوي کس کې د انتقام حس هغومره وده کوي چې ځان ورڅخه ورکیږي د بېلګې پۀ توګه د یاد 
د هلکانو پۀ څېر   ،څو ځان د هلکانو پۀ څېر قوي کړي   عمل د بیاځيل تکرار د مخنیوي لپاره ورزش کوي تر

او ډېرځله آن د خبو طرز هم نارینه وو ته ورته جوړوي، فیمنسټیک فکرونه یې اوج  ، خبې او کړنې تررسه کوي
 ته رسیږي داسې چې تل لۀ ښځو او انجونو څخه افراطي دفاع کوي او همداسې مخته ځي.

نا چې ټول نارینه بد او تېري کوونکي ګڼي او پۀ افراطي عپۀ دې م  ،ورکوي  یاد قربانیان خپلې کرکې ته عمومیت 
دا د دې المل ګرځي چې ډېری کسان رد کړي او د عمر تر اوږدو یا وروستیو پورې   ،ډول کرکه ورڅخه کوي

 (.۱۳۹۰مجرد او یوازې پاتې يش )قجور، 
م یې د شخصیت برخه کرځېدلې نو تل د بل دا چې لۀ نورو رسه د جوړجاړي اړخ یې زیان ویني، دا چې انتقا

پۀ نورو موقعیتونو کې هم د بدل اخیستو   ېنع ی  ،دا یې چلند د عمومیت  پر لور بیایي  او  انتقام پۀ فکر کې وي
همدا انتقامي چلند المل ګرځي چې د   ،پۀ لټه کې وي او پۀ وړو وړو مسایلو کې انتقام ته لومړیتوب ورکوي

پرېښودل يش او ټول ورڅخه کرکه وکړي یا واټن ورڅخه ونیيس، ملګري پیدا نکړي کورنۍ د غړو لۀ لوري یوازې  
 او پۀ ټولیز ډول یې اروایي هوساینې ته لوی زیانونه واوړي.

 حقونو نړیوال اسناد  ود برشپال
حقونو د اسنادو او اصولو لۀ مخې د جګړې دواړه لوري هغه کۀ داخيل وي یا نړیوال، پر دې مکلف   ود برشپال

نۀ  حقونو ته جدي پاملرنه وکړي او تر هېڅ ډول رشایطو الندې لۀ یادو حقونو څخه رسغړونه و  وچې، برشپالدي  
لري، لۀ ه  حقونو یوازینۍ موخه د هغو کسانو د برشي حقونو ساتنه ده چې پۀ جګړه کې الس ن  وکړي، د برشپال

او هېڅوک باید زیان ور ته ونۀ  جګړې لرې او ملکي خلک دي، هغوی ته باید هېڅ ډول زیان متوجه نۀ وي  
کرامت ضد تاوتریخوايل، جګړییزو تګالرو او پۀ جګړه کې د ځور او دردونو محدودول ددې   رسوي. د انساين

 اسنادو لویې موخې دي. 
پۀ دویم پروتوکول کې پۀ څرګند ډول ټینګار شوی چې د نړیوالو او داخيل   ونوکنواسیون   ود جینوا د څلورګون 
حقونو اصول مراعت کړي او پۀ یادو اصولو کې پۀ رصاحت   وید د جګړې دواړه غاړې د برشپالشخړو پر مهال با

او پۀ ښکاره ډول د عامو وګړو د برشي   ،ده   هحقونو لۀ اصولو رسغړونه پۀ کلکه منع   ورسه بیان شوي چې د برشپال
رسه   ژوند حقد خلکو لۀ  حقونو تر پښو الندې کول شمېرل کیږي. لۀ همدې امله لۀ تاوتریخوايل ډک چلند او  

لوبې لکه: وژل، د بدن د غړو پرې کول، شکنجه او ټولې بې رحامنه بدين ځورونې، د یو چا پر حیثیت تېری، 
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جنيس تاوتریخوالی، جنيس تېری، جنيس کړنو ته د ښځو مجبورول، پر عزت د تېري ټول ډولونه، انسانان سپر  
مه تأسیساتو ړنګول، ښارونه چور کول، د عامه ځایونو غصب او ګرځول، اسیرول، وېره خورول، عام وژنه او د عا

ضبط، د ملکي کسانو استوګنځي د جګړې مورچل ګرځول، ملکیان هدف ګرځول او د ملکي ځایونو پۀ نښه 
کول پۀ کلکه منع دي. همدارنګه د جګړې غاړې پر دې مکلفې دي چې د ملکي او نظامي کسانو تر منځ توپیر  

پر ځان او مال باندې ړندې حملې او لۀ تاوتریخوايل او ګواښونو ډک اقدامات چې موخه   وکړای يش د ملکیانو
 شوي دي. هیې د خلکو تر منځ وېره خورول وي هم منع

نړیوالو برشپال پاملرنه چې د دې حقونو پۀ اسنادو کې پۀ ښکاره ډول راغيل؛ د    وپر همدې بنسټ  حقونو ته 
ډلې څخه د انساين کرامت اصل، د سالح د محدودیت اصل، د غیر   جګړې د دواړو غاړو مکلفیت دی، لۀ هغې

د نۀ کارولو اصل، د ملکي او نظامي خلکو تر منځ د توپیر کولو اصل، د درد او ځور د مخنیوي   اسلحومعمولو  
حقونو بنسټیز اصول ګڼل کیږي )عارفی،   واصل، د چاپېریال ساتنې اصل او د احتیاط اصل د نړیوالو برشپال

۱۳۹۸.) 

 پایله 
پۀ نړۍ او افغانستان کې د جګړې پر مهال جنيس تاوتریخوالی اوږده مخینه لري، خو هم پۀ نړۍ او هم پۀ 
افغانستان کې ډېرځله حکومتونه د جنيس تېریو هغه اصيل ارقام نۀ بیانوي ځکه د نړیوالې ټولنې او برشي 

 ه د بېالبېلو بندیزونو المل يش. حقونو د ادارې لۀ لوري تر کلکو نیوکو الندې راځي او ښایي ډېرځل
حقونو پۀ اسنادو کې پۀ رصاحت رسه بیان شوي چې پر انساين کرامت تېری لوی جنګي جنایت   ود برشپال

دې اصولو پۀ یو برخه کې راغيل د خلکو پر حیثیت تېری، جنيس تاوتریخوالی او جنيس کړنو ته   د  ،ګڼل کیږي
حقونو یو لوی   وحقونو خالف جنګي جنایت دی، همدارنګه د برشپال  وبرشپالبني املليل  د ښځو مجبورول د  

لوی المل دی،  اصل پۀ جګړه کې د ملکي کسانو د مايل رسچینو نۀ ړنګول دي چې د جنيس تاوتریخوايل یو  
دې المل  حقونو لۀ اصولو رسغړونه کړې او د وبرشپالبني املليل و پۀ یو ډول د ي لور ټولوخو پۀ افغان جګړه کې 

 . زياتې يش ګرځېديل چې پۀ ټولنه کې د جنيس تاوتریخوايل پېښې 
پېښې یې پۀ افغانستان کې جګړه پۀ مستقیم او نامستقیم ډول د جنيس تاوتریخوايل المل شوې، مستقیمې  

ځکه ډېرځله د جګړې پر مهال هم لۀ علمي او هم لۀ سیايس اړخه د جنيس تاوتریخوايل څېړل اسانه   ،لږې دي
خو وخت ناوخت بهرين بنسټونه پۀ جګړه کې د جنيس تېریو مستقیم راپورونه ورکوي خو هېڅکله هم   ،ديه  ن 

 دا ادعا نشو کوالی چې یاد راپورونه سم دي او کۀ ناسم.
تاوتریخوايل د جګړې نامستقیمې اغېزې بیا څرګندې دي، یاين جګړه د ټولنیز ژوند نور اړخونه ځپي پر جنيس  

او دا د دې المل ګرځي چې جنيس تاوتریخوالی اوج ته ورسیږي. د بېلګې پۀ توګه جګړه لۀ هر څۀ د مخه، د 
لتوري ټولنه کې د خلکو اقتصاد یوۀ هېواد پر اقتصاد اغېزه کوي کله چې یوۀ هېواد پۀ تېره افغانستان غوندې ک

کمزوری کیږي نو دا بیا لۀ مرشوع الرو د جنيس غریزې ارضاء هم محدودوي او وررسه د یادې ټولنې وګړي پۀ 
 تېره ځوانان پر جنيس تاوتریخوايل او تېریو الس پورې کوي. 

اوې پوره نيش نو ثانویه کله چې د انسان لومړنۍ اړتی   ،د دې تر څنګه دلته د اړتیاوو مسله هم رامنځته کیږي 
اړتیاوو ته لېوالتیا کمه یا هېڅ نۀ وي، لۀ همدې امله هغه کورنۍ چې اقتصاد یې کمزوری دی، د خپلو اوالدونو 
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ځکه هغوی تل پۀ دې هڅه کې دي چې خپل ماشومان ماړۀ کړي،   ،کويه  تربیې او اخالقي ودې ته پاملرنه ن 
او دا د   ،مله ماشومان لۀ اخالقي او روزنیز پلوه کمزوري کیږيیې پر همدې مرصفیږي، لۀ همدې ا  يټوله انرژ 

کوم چې جنيس تېری یې   ،دې سبب ګرځي چې د ځوانۍ پر مهال د اخالقي قوانیو خالف کړنې تررسه کړي 
 هم برخه ده. 

بل خوا پۀ جګړه کې د انتقام د بېالبېلو الرو سنجول هم د جنيس تاوتریخوايل یوه انګېزه شمېرل کیږي، کله 
چې پۀ جګړه کې یو لوری ماتې خوري یا لۀ سختې جګړې وروسته سیمه نیيس نو د خپلو مړو او زخمیانو بدل 

ني د سخت عیز جنيس تېری کوي وروسته یې وژين. ی ي مثال اول پر ښځو ډله    ، پۀ وحشیانه مرګونو رسه اخيل
، وي يل د یوې انګېزې پۀ توګه انتقام لپاره د وحشت آخري حد ټاکي او دا هم پۀ جګړه کې د جنيس تاوتریخوا

پۀ نړۍ کې د داسې جنيس تېریو څرکونه شته خو پۀ افغانستان کې تر دې دمه داسې موندنې نشته او یا کۀ 
 هم پټې پاتې دي. يو 

 ي؛د ګڼ شمېر اروایي ستونزو او ګډوډیو المل ګرځ  يش،  جنيس تېری کۀ پۀ ماشومتوب یا لویوايل کې تر رسه
کلنۍ وروسته کیږي نو پر دې مهال د   ۷کۀ تېری لۀ    ،ځته کیږي د هویت کړکېج دیلومړۍ ستونزه چې رامن 

لري یا موقع پۀ الس نده ورغلې خپل رفتار او ه  یاد کس دا چې د انتقام وړتیا ن   ،انتقام حس ډېر پیاوړی وي
ارینه پۀ توګه تل فکر کوي چې د جنيس تېري د تکرار پۀ صورت کې به د یو ن   ،چلند د یوۀ نارینه پۀ ډول جوړوي

د ښځو پۀ څېر چلند ور څخه پاتې   ،همدارنګه   همدا یې هویت ته زیان رسوي.چې  لۀ خپل ځانه دفاع کوي،  
ځکه ښځې د ملګرتیا پر مهال   ،دا د دې المل ګرځي چې ښځې او هم نارینه واټن ورڅخه ونیيس  او  کیږي

مینه ناکو اړیکو پر مهال داسې انجونې داسې خورلڼه خوښوي چې د ښځو پۀ څېر چلند وکړي او نارینه بیا د  
المل ګرځي چې هم لۀ    د دې عاطفي وي، تل یوازې یوه نجلۍ اويس. همدا ، خوښوي چې ظریف چلند وکړي

 مینه ناکو او هم لۀ ټولنیزو اړیکو پاتې يش. 
پۀ مته دا یوه پېښه حسابیږي او تل یې د دویمې څپې    کله چې جنيس تېری تررسه کیږي د قرباين کس لپاره

بيا  همدا    ،وي لۀ پېښې وروسته سټرس رامنځته کوي او د اړوند کس ټولنیز، تحصيل او کورين اړخونه  چاره 
تل پۀ فکر، خیال او خوب کې پېښې ویني، کۀ د پېښې پۀ اړوند یو څۀ واوري یا یې وویني   قرباين تن ننګوي،  

ړی کوي، ورو ورو یې د شخصیت برخه  یو ناڅاپه شوک ویني او د پنیک حمله پرې راځي همدا یې ژوند ست 
 ګرځي او پۀ یوۀ سست، تنبل او بې حاله انسان یې بدلوي. 

مثال  کۀ افشا يش   ،همدارنګه د جنيس تېري فرهنګي اغېزې بیا پر ژور خپګان باندې اخته کېدو ته الر هواروي
ه ګڼل کیږي، ورو ورو د ګناه د دې تر څنک تل آن د کورنۍ لۀ لوري ګنهګار   ،بیا نو څوک هم وادۀ نۀ وررسه کوي

احساس مني او ژوند ته هیله مندي لۀ السه ورکوي، منفي فکرونه یې پر ژوند باندې وزر غوړوي او پۀ ټولیز ډول 
یې خپګان د ژوند برخه ګرځي. ټولنیزې اړیکې پرېږدي، لۀ تحصیل رسه یې هم عالقه لۀ منځه ځي او تل ګوښه 

 الر هواروي او د وخت پۀ تېرېدو رسه یې منفي اغېزې راڅرګندیږي. والی غوره کوي، همدا ژورخپګان ته  
پۀ ټولیز ډول جنيس تېری، ټولنیز ژوند، جنيس ژوند، کورنۍ اړیکې، زده کړې او هویت ګواښي او لۀ اروایي 

 اړخه د ګڼو ستونزو، ګډوډیو او بېالریو المل ګرځي. 
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 تفاوت جنایت علیه برشیت و جنایات جنگی

 یارمحمدکاظم مهدی

 چکیده
شود و رفتاری که در جهت مخالف اصول  املللی محسوب میجرایم بین جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی از

ارزش و  برشی  شود،  اساسی متدن  انجام  انسانی  جریان های  در  که  رفتاری  و  برشیت  علیه  جنایت  نام  به 
پرسشی که   گردد.مخاصامت مسلحانه سبب نقض قواعد حقوق برشدوستانه شود، به نام جنایت جنگی یاد می
که هردو از جملۀ طرح شده این است که چه تفاوتی میان جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی با وصف این

املللی بودن هر دو ذکر است با وجود وصف مشرتک بینوند، وجود دارد؟ قابلر املللی به شامر میجرایم بین
هایی از حیث رکن معنوی، مرتکبان و رشایط عمومی جرم وجود دارد. در جنایت جنگی رکن جنایت، تفاوت

انگاری، اما در جنایت علیه برشیت، رصف عمد رکن معنوی است. از طرف معنوی اعم است از عمد و سهل
منصبان و فرماندهان نظامی و باْلخره افرادی که دخیل در حکومت مرتکبان جنایت علیه برشیت صاحبدیگر،  

 شوند. که در جنایت جنگی، رصف نیروهای مسلح، مرتکبان جرم تلقی میتصور است. درحالیباشند، قابل
ام شود تا جنایت علیه  یافته باشد و باید علیه یک جمعیت غیرنظامی انجکه حملۀ گسرتده و سازمانضمن این

برشیت تعریف شود، اما جنایت جنگی باید در جریان مخاصمۀ مسلحانه و از طرف نیروهای مسلح علیه افراد 
 های ژنو انجام شود تا جرم مزبور تحقق پیدا کند. و اموال موردحامیت کنوانسیون

م، تفاوت جنایت علیه برشیت  جنایت جنگی، جنایت علیه برشیت، رکن معنوی جرم، مرتکبان جر   کلیدواژگان:
 با جنایت جنگی. 
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 مقدمه 
املللی،  آید و مانند سایر جرایم بینحساب میاملللی بهجنایات جنگی و جنایات علیه برشیت از زمرۀ جرایم بین

همگان معتب  هایی را که  گذارند. حقیقت این است که ارتکاب این جرایم ارزشها تأثیر میبر روابط میان دولت
امللل عمومی، جرم دانسنت این اعامل ریشه در هنجارهای کند. مبتنی بر حقوق بیندار میاند، خدشهشناخته

 املللی دارد. های بیناملللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای قضایی و نظریهاملللی نظیر عرف بینبین
به مجموعه و شود که  رفتارهایی گفته میجنایت علیه برشیت  در جهت مخالف اصول اساسی متدن برشی 

های انسانی صورت گیرد. قبح و ممنوعیت این اعامل از هامن ابتدای متدن برشی موردتوجه قرار گرفته  ارزش
دیگر، جنایت علیه برشیت، جنایتی    عبارتو تقریبا  در متام اعصار و ادوار تاریخی مورد مذمت بوده است. به

کند و آثار آن میدار  رود، وجدان جامعۀ جهانی را جریحهدر ارتکاب آن به کار می  است که به دلیل قساوتی که
شود که آمیزی پنداشته میشود و یا جنایت علیه برشیت در شامر اعامل خشونتمتوجه کل جامعه برشی می

 متضمن نادیده گرفنت حقوق بنیادین فرد انسانی است. 
های مسلحانه  املللی ناظر بر درگیرینقض حقوق برشدوستانۀ بین  جنایت جنگی، جنایتی است که ارتکاب آن

را در پی دارد که مبتنی بر حقوق برشدوستانه، طرفین درگیر جنگ باید سه اصل رضورت، انسانیت و مروت را 
املللی را های بینهای درگیر جنگ عامدانه قوانین و عرفرعایت کنند. به عبارت دیگر، در صورتی که طرف

شود املللی پنداشته میشود. هر دو نوع جنایتی از زمرۀ جرایم بینبگیرند، جنایت جنگی محسوب می نادیده
بیند و متام ملل جهان طرفدار مهار میصدمه و لطمه  و از ارتکاب و اتفاق افتادن آن اذهان متام افراد برشی  

 تد یا در حالت صلح. در جریان جنگ اتفاق اف اند، چهاملللیاین نوع جنایات در سطح بین
ها میان این دو نوع جنایت است. هرچند معلوم است که بحث و کنجکاوی است، دریافت تفاوتاما آنچه قابل

اساس تجارب تلخ از از لحاظ تاریخی مفهوم جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی، در رشایطی جداگانه و بر
بین مخاصامت  میجریان  حاصل  نقاطاملللی  دارای  و  می  شود  نیز  مفهوم مشرتک  دیگر  جانب  از  باشند. 

های دانش برشی فرق ابتدایی از مفهوم و برداشت فعلی این دو نوع جنایت، نظر به تحوالت حقوقی و پیرشفت
کرده است. مثال  آن برداشتی که از جنایت علیه برشیت در دادگاه یوگسالوی سابق وجود داشت، در اساسنامۀ 

به قضایایی که از طریق دادگاه موقت رواندا هایی راجعوجود ندارد و آنچه در فیصلهاملللی  دیوان جنایی بین
 شده است، سبب انکشاف مفهوم و مصادیق این نوع جنایات شده است. و توکیو انجام 

بین مشرتک  وصف  داشنت  ضمن  چه  پس  که  است  مطرح  سؤال  این  مشرتک،  نقاط  دیگر  و  بودن  املللی 
 املللی وجود دارد؟حاظ میان این دو نوع جنایت بینهایی و از کدام لتفاوت

که اولی در رشایط عادی و خارج از رسد که میان جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی به این دلیل به نظر می
می اتفاق  مسلحانه  طریق مخاصمۀ  از  که  جنگ  قواعد  کردن  پا  زیر  با  و  جنگی  رشایط  در  دومی  و  افتد 

هایی هم وجود داشته باشد. از طرف دیگر یک جرم زمانی گیرد، تفاوتشده شکل میهای ژنو تعریفکنوانسیون
می محسوب  جنگی  بینجنایت  حقوق  موردحامیت  اموال  و  اشخاص  علیه  که  و شود  عرفی  املللی 

اموال ممکن است که کنوانسیون افراد و  اما جنایت علیه برشیت علیه متام  اتفاق بیفتد،  های چهارگانۀ ژنو 
 یرد. شکل بگ
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با عنوان »تفاوت جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی« تحریر گردیده است، تحقیقات  از این مقاله که  قبل 
خصوص جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت از منظرهای مختلفی املللی و بهدیگری نیز پیرامون جرایم بین

ویژه روی تفاوت این دو نوع جنایت    شکلیبهرسد که این تحقیق  به رشتۀ تحریر درآمده است. اما به نظر می
کنیم که در این زمینه انجام یافته صورت مخترص تحقیقاتی را مرور میاملللی، مترکز کرده است. اکنون بهبین
 . است
املللی« با قلم هام بیات در سال ای با عنوان »مفهوم جرایم علیه برشیت در اساسنامۀ دیوان کیفری بینمقاله
صورت اختصاصی به بررسی جرایم علیه برشیت از منظر اساسنامۀ بهده که نویسنده در آن  تحریر گردی  1397

بین کیفری  مروری دیوان  با  و  است  پرداخته  دادگاهشکل  املللی  رو گیری  و  یوگسالوی  رشایط های  بر  اندا، 
 یسه نکرده است. عمومی جنایت علیه برشیت مترکز کرده است، اما جنایت علیه برشیت را با جرایم جنگی مقا

امللل معارص« با قلم گرهارد ورله و با ترجمۀ امیر ساعد  ای با عنوان »جنایات علیه برشیت در حقوق بینمقاله
به نرش رسیده است که در آن مترکز اصلی روی عنارص معنوی و مادی جرایم علیه برشیت   1387وکیل در سال  
 ای نکرده است. یت علیه برشیت اشارهها میان جنایت جنگی و جنابه تفاوتبوده است و 

کشی« با قلم محسن قدیر در کنش آن با جنایات علیه برشیت و نسلای با عنوان »جنایات جنگی و برهممقاله
کنش جنایات جنگی با جنایات علیه برشیت« تحریر گردیده است که در یک بخش با عنوان »برهم  1398سال  

این مورد درنگ کرده و به ب به  انجام دادهمقایسهسیار مخترص  صورت  تواند قناعت گاه منیاست که هیچ  ای 
مخاطب را فراهم کند. اما مقالۀ حارض )تفاوت میان جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی( بسیار واضح و روشن 

یخی های زندۀ تارها میان این دو نوع جنایت پرداخته و در جاهای متفاوت برای فهم مخاطب به مثالبه تفاوت
 هم اشاره گردیده است. 

به این دلیل   به بررسی تفاوتتحقیق حارض  از منظر رکن که  ها میان جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی 
سزایی برخوردار است معنوی، مرتکبان و رشایط عمومی حاکم بر این دو نوع جنایت پرداخته است، از اهمیت به

 ت شود.تواند سبب تفکیک میان این دو نوع جنایو می
ای و الکرتونیکی مهیاست، اما در تهیۀ این مقاله خانهکه در رشایط کنونی منابع بسیار غنی کتاببا وجود این

تألیفصورت مشخص کتاببه بههایی  مواد کافی مورد رضورت که  و  قابلشده  آزاد  و  رایگان  دسرتس صورت 
این تح به رس رساندن  برای  نویسنده  نداشته است.  از سایت باشد، وجود  پول   های متفاوتیقیق  پرداخت  با 

 منابعی به دست آورد.توانسته است 
در مبحث اول تاریخۀ جنایت علیه برشیت و جنایت در دو مبحث و پنج گفتار سامان یافته است.  این مقاله  

گردیده   دو گفتار و مبحث دوم تفاوت میان جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی در سه گفتار تحریردر  جنگی
 است. 

آوری تحلیلی بوده است. اما جمعـروش توصیفی  شیوۀ تحقیقی که از آن برای تحریر این مقاله استفاده گردیده
کار گرفته  داری بهای بوده و با استفاده از آثار تحقیقی دیگران و با حفظ اصل امانتمعلومات به شیوۀ کتابخانه

های اینرتنتی وجود داشته است، به دلیل مشخص نبودن ی که در وبگاهموارد از معلومات  شده است. در بسیار
 صاحب اثر و یا عدم اعتامد نویسنده به آن منابع، در تحریر این مقاله استفاده نشده است. 
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 گیری جنایت علیه برشیت و جنایت جنگیشکل -مبحث اول
 جنایت جنگی  -گفتار اول

دانیم، نسل برش تا اکنون با  طوری که میاریخ است. هامنانسانی کردن جنگ حاصل تجربۀ برش در طول ت
جنگ زیسته و بعدازاین نیز خواهند زیست. درگذشته، جنگ در حیات برش، یکی از ابزارها برای تأمین ارتباط 

 ( 68: 1398شده است. )قدیر، ها، صلح و اجرای عدالت تلقی میمیان ملت
که جنگ در طول یک هزار سال گذشته جز در حاالت تعرض آن است    شواهد تاریخی به گونۀ روشن گویای

میالدی از آن به نام »جنگ   17دلیل و غارتگرانه، از مرشوعیت برخوردار بوده است و به همین دلیل تا قرن  بی
ها ارادۀ خویش برای نخستین بار دولت  1907و    1899شده است. در سال  مرشوع« یا »جنگ عادالنه« یاد می 

هایی را به تصویب منظور محدود و مرشوط کردن جنگ ابراز کردند و کنوانسیونالس صلح الهه بهرا در قالب اج
دولت متام  برای  تا  خاطرنشان  رساندند  عضو  اختالفهای  که  روشهای سازند  با  را  مساملتشان    آمیز های 

 ( 28: 1390سازند. )طاهری،وفصل حل
که در  1924های به زمانی بعد از جنگ جهانی اول، در سالاما قبل از این، ممنوع کردن جنگ مرتبط است  

های فراگیر و فجایع شده بود و بعد از وحشت  ریزیکلوک در سطح کشورهای محدود طرحـقالب پیامن بریان
صورت مطلق ممنوع شود. )ژان، عمیق جنگ جهانی دوم، باورها و ارادۀ عمومی برش را قانع ساخت تا جنگ به

1384 : 213 ) 
ای اتفاق افتاد، ولی ارادۀ عمومی برای خراش و گسرتدهکه در جریان جنگ جهانی اول نیز فجایع دلدرحالی

ممنوعیت جنگ، تحریک نشد و به همین دلیل در منشور جامعۀ ملل توسل به جنگ رصفا  مرشوط شده بود به 
ورد تأیید واقع نشد، سه ماه بعد از که اول اختالف به شورای جامعۀ ملل ارجاع شود و اگر پیشنهاد شورا ماین

 لو دانست به عمل آورد، وهر اقدامی که الزم میاختیار است  جانب صاحببهسپری شدن پیشنهاد، دولت حق
آن اقدام توسل به جنگ باشد. با تدوین منشور سازمان ملل متحد هم جنگ کامال  قطع نشد، بلکه راه برای 

تفاوت که اصل دفاع مرشوع را در حالت انفرادی یا جمعی به رسمیت شناخت   بروز جنگ باقی ماند، اما با این
در مواردی که کشور قرار می   تا  نظامی  برمورد تعرض  از خویش،  دفاع  برای  و دولت  دفاع گیرد  اساس اصل 

 ( 23: 1380آورد. )صادقی،مرشوع، به استعامل قوه و زور رو می
قاعده این،  به  توجه  ب با  جنگ  ساخنت  قرونرمیمند  اواسط  به  مذهب گردد  معروف  اصطالح  دو  که  وسطی 

ژرمنی در میان ملل مسیحی سبب آن شده است. آن دو اصطالح ـمسیحیت، در قلمرو پهناور امپراتوری رومی
ساالن و عاملان دین در جریان  اند از »صلح الهی« که به معنای مصون بودن زنان، کودکان، کهنمعروف عبارت
بهمخاصامت مس ایام مقدس و خاص است.  به معنای ممنوعیت جنگ در  الهی« که  عبارت لحانه و »متارکۀ 

های آیین مسیحیت در روزهایی خاص باید جنگ صورت نگیرد. مانند روزهای شنبه ... دیگر، مبتنی بر ارزش
های جامعۀ  و تالشهای ذاتی و بنیادین برشی موردتوجه قرار گرفته  به بعد، ارزش  19هرحال از اواخر قرن  به
 ( 211: 1384املللی بر دو محور حقوق برشدوستانه و حقوق برش، بیشرت متمرکز گردیده است. )ژان،بین

ای از قواعد عرفی در قالب معاهدات های گذشته کامال  عرفی بوده است که مجموعهحقوق جنگ در جریان قرن
ژنو در سال   بعدازآن شامری  1949چهارگانۀ  و  را در وضعیت  تدوین گردید  آن  های داخلی خود از کشورها 
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های چهارگانۀ ژنو بر چهار محور اساسی »قواعد مربوط به مجروحان ذکر است که کنوانسیونرعایت کردند. قابل
شکستگان نیروهای  و مریضان نیروهای مسلح در میدان جنگ؛ قواعد مربوط به مجروحان، مریضان و کشتی

قوامسلح در جنگ دریایی؛  زمان جنگهای  در  به غیرنظامیان  مربوط  قواعد  اسیران جنگی؛  به  مربوط  « عد 
 ( 77: 1398مترکز دارد. )قدیر،

املللی با کمک سازمان صلیب رسخ گردآوری و در اسناد درمجموع شش سند حاوی قواعد جامع عرف بین
  1977پروتکل الحاقی اول و دوم سال  املللی گنجانیده شده است که از جمله چهار کنوانسیون و دو  معتب بین

دیگری در کنفرانس   املللی دارد. در نیمۀ دوم قرن بیستم، اتفاق خوباست که متاما  ریشه در قواعد عرفی بین
املللی الهه انگاری نقض قوانین جنگ و درج آن در اساسنامۀ محکمۀ جنایی بینبه جرمروم راجع  1998سال  

آ  به تصویب رسیدن  با  های املللی جنگ را در نظامن کشورهای متفاوت مصادیق نقض مقررات بینبود که 
انگاری کردند و زمینۀ نظارت بر اجرا و تطبیق آن را در داخل کشورهای خود فراهم ساختند.  داخلی خود جرم

 ( 217: 1384)ژان،

 جنایت علیه برشیت  -گفتار دوم
روسیه، فرانسه و بریتانیا طی یک اعالمیۀ مشرتک   توسط  1915اصطالح جنایت علیه برشیت اولین بار در سال  

پرتزبورگ« در آن در اعالمیۀ »سنازکار رفته است، اما قبلهای ترکیه بهعام ارمنیمنظور محکوم کردن قتلبه
زا صادر گردیده است، شوندۀ انفجاری یا آتشهای پرتاببه ممنوعیت استفاده از سالحکه راجع  1868سال  

  1919( باْلخره در سال  22:  1390امللل قرار گرفت. )طاهری،ر رصیح مورد شناسایی حقوق بینطو آمده و به
نفری   15مصادیق جرایم ضدبرشی برای تفهیم مسئولیت عامالن جنگ اول جهانی از طرف یک کمیسیون  

 ( 34: 1390تدوین گردیده است. )رجبی،
االجرا برای مورد گ و توکیو، اسناد حقوقی الزمهای قبل از تأسیس محکمۀ نورنب ذکر است که در سالقابل

های پیگرد قرار دادن عامالن جنایت علیه برشیت، وجود نداشت، اما فجایع گسرتدۀ جنگ دوم جهانی، دولت
فاتح را قادر ساخت که به استناد عرف موجود، جرایم علیه برشیت، در اسناد تأسیس محکمۀ نورنبگ و توکیو 

معتببه اسناد  حقوقیعنوان  محکمۀ     دو  تأسیس  اسناد  در  برشیت  علیه  جرایم  درج  شاید  شود.  گنجانیده 
املللی و سطح ملی کشورها بوده و از آن تاریخ در اسناد بین الذکر، آغاز به رسمیت شناخنت جرایم مذکورفوق

به برشیت  علیه  جرایم  از  بعد  بینبه  و  ملی  سطح  در  جرم  شدیدترین  گردیدعنوان  یاد  است. املللی  ه 
 ( 43: 1392)کریانک،
ای مهم به نام یوگسالویای که دو محکمه 90هایی که مقررات جزایی توسعه یافت و مخصوصا  در دهۀ در دوره

ازآن تصویب اساسنامۀ روم، مفهوم جرایم ضدبرشی نیز دچار تغییراتی شد و در برخی موارد  سابق و رواندا و پس
شد که در مخصوصا  در منشور نورنبگ، جرایمی ضدبرشی پنداشته می  و   90تکامل یافت. مثال  قبل از دهۀ  

گرفت داده بود، مفهوم جنایت را به خود منی  داده باشد و جرایمی که خارج از زمان جنگ رخ  جریان جنگ رخ
صورت موجودیت تبعیض نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی، جرایم ضدبرشی بوده و غیر از موارد و یا در 

 ( 29: 1390شده است. )طاهری،الذکر، جرایم علیه برشیت پنداشته منیقفو 
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 تفاوت جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی -مبحث دوم
تفاوت میان جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی از منظر رکن معنوی جرم، مرتکبان جرم و رشایط حاکم بر  

است، اما برای خارج از ظرفیت یک مقاله  هرچند این بحث  جرایم مذکور موردبررسی و مقایسه قرار گرفته است.  
 صورت مشخص در سه موضوع متمرکز گردیده است. جلوگیری از پراکندگی مطالب، به

 لحاظ رکن معنوی جرم تفاوت جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی، به -گفتار اول
تفاوتی و دوم؛ ر مواردی نوعی بیصورت عمومی دارای دو مشخصۀ یکم؛ عمد و درکن روانی جنایت جنگی به
امللل حقوق بین  و مفهوم عمد این است که مرتکب جرم از روی اراده  است. معنا  علم به وجود حالت مخاصمه

نقض کرده است. اگر این عمد وجود نداشته باشد، جنایت   برشدوستانه را در مورد اموال و اشخاص موردحامیت 
 شده، از طریق تصادف رانندگی های اشغالکه یک رسباز در رسزمینند اینجنگی تحقق پیدا نخواهد کرد. مان

 ( 258:  1395بافرانی،های اشغالی شود. )پورمرتکب قتل چند تن از ساکنان رسزمین
اثبات عمد یا قصد رضوری است،  تجاوز جنسی، شکنجه، تخریب، غارت و...دیگر، در جرایمی مانند  عبارتبه

املللی باشد یا داخلی، نیاز نیست، بلکه رصف آگاه بودن  به ماهیت مخاصمه که بینجعولی علم مرتکب را
 ( 33: 1395کند. )فلسفی،کفایت می و احوال عینی مخاصمۀ مسلحانهمرتکب از وجود اوضاع 

تفاوتی نیز رکن معنوی جنایت که برای تحقق جنایت جنگی عمد بودن رشط است، اما گاهی بیبا وجود این
شوند، ولی  داند که رسبازان تحت امر او مرتکب جنایت جنگی میدهد. مثال  فرمانده میی را تشکیل میجنگ 

ارتکاب جرم مذکور، هیچ از  و جلوگیری  انجام منیبرای کنرتل  را  اقدامی  بیگونه  بلکه  اختیار دهد،  تفاوتی 
فرمانده حدس میمی یا حداقل  و  امرش کنرت کند  اگر رسبازان تحت  مرتکب زند که  است  نشوند، ممکن  ل 

:  1395کافی است. )پوربافرانی،  جنایت جنگی شوند. همین مقدار برای تحقق رکن معنوی جرم جنایت جنگی
257 ) 

رشط است، اما باید در قالب یک حملۀ گسرتده   در جنایت علیه برشیت هم علم و اراده برای تحقق جرم مذکور
( در صورتی که علم 124:  1388شده باشد. )میرمحمدصادقی،نجامیافته بر یک جمعیت غیرنظامی او سازمان

یافته به یک جمعیت غیرنظامی نداشته باشد، جنایت علیه برشیت تحقق به وجود یک حملۀ گسرتده و سازمان
به آن جمعیت که به دالیل اختالف مالی، مرتکب قتل عمدی یکی از اشخاص منتسبکند. مانند اینپیدا منی

شود، بلکه یک قتل عمد عادی است. از جانب دیگر، اگر مرتکب جنایت علیه برشیت پنداشته منیشده باشد،  
بازهم باشد  نداشته  اراده  اما  باشد،  از    علم داشته  قتل علیه یکی  ارتکاب  مانند  نیست.  جنایت علیه برشیت 

 ( 265: 1395بافرانی،احتیاطی در رانندگی. )پوراثر بیاشخاص آن جمعیت، در
ها یا جزئیات دقیق انب دیگر برای تحقق جنایت علیه برشیت انگیزۀ جرمی و یا داشنت علم به همۀ ویژگیاز ج

یافته  الزم نیست، بلکه رصف مرتکب بداند که یک حملۀ گسرتده یا سازمان  نقشه یا طرح دولت یا سازمان ذیربط
برای محکوم شدن وی به ارتکاب   علیه یک جمعیت غیرنظامی وجود دارد و عمل او بخشی از آن حمله است،

پروندهکافی است. چنان  جنایت علیه برشیت از  های مورد رسیدگی در دادگاه عالی آملان در که در برخی 
هایی که یهودیان یا مخالفان سیاسی خویش را  منطقۀ تحت کنرتل بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم، آملانی

قربانی آزار و اذیت و یا اعدام شدند، به ارتکاب جنایت علیه برشیت آنان  به گشتاپو معرفی کردند و درنتیجه،  
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شده ها نبوده و یا خواهان آنچه بر قربانیان واقعمحکوم شدند، هرچند که انگیزۀ مرتکبان اشاعۀ سیاست نازی
 ( 125: 1388صادقی،بود، نبودند. )میرمحمد

لحاظ رکن معنوی پیداست این است ه برشیت بهحیث تفاوت میان جنایت جنگی و جنایت علی درنتیجه آنچه به
انگاری نیز ممکن است، اما در جنایت شکل سهلعالوه بر عمدی بودن، بهدر جنایت جنگی رکن معنوی    -1که:  

از طرف دیگر، رکن معنوی   -2شود.  پنداشته منی  انگاری از جمله رکن معنوی یا قصد جرمیعلیه برشیت، سهل
علیه برشیت   و سازمانجرم جنایت  قالب یک حملۀ گسرتده  در  انجامباید  اما رکن معنوی یافته  باشد،  شده 

باشد. به افتاده  اتفاق  باید در حالت مخاصمه  دیگر، جرایم علیه برشیت در قالب یک   عبارتجنایت جنگی 
 جنگ ممکن است، اما جنایت جنگی رصف در حالت یافته در حاالت جنگ و یا غیرحملۀ گسرتده و سازمان

 وجود مخاصمه ممکن است. 

 تفاوت جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت از لحاظ مرتکبان جرم  -گفتار دوم
ارتکاب قابل  اشخاصی  طرف  از  برشیت  علیه  جنایت  حاکمیت  ارتکاب  در  و  باشند  دولت  در خدمت  که  اند 

یک حملۀ گسرتده   توانند که از پسمنصبان یا فرماندهان نظامی میحضورداشته باشند. یعنی اصوال  صاحب
 ( 264:  1395بافرانی،یافته برآیند. )پوریا سازمان

یافته... در تعقیب رصاحت از »حملۀ گسرتده یا سازماناساسنامه، به  7مادۀ    2از طرف دیگر، در شق الف بند  
یا پیشبد سیاست دولت یا یک سازمان...( تذکر رفته که امکان وقوع آن رصف از جانب اشخاص داخل در 

اساسنامه رصف علم به وجود یک   7مادۀ    1که رکن معنوی جرم مذکور مندرج بند  کومت متصور است. از اینح
یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی و اشرتاک در آن را سبب تحقق جنایت علیه برشیت حملۀ گسرتده یا سازمان

میداند،  می حاصل  نتیجه  ص این  بر  عالوه  برشیت  علیه  جنایت  مرتکب  که  فرماندهان احبشود  و  منصبان 
 ( 55: 1395توانند باشند. )راستکار،میعادی هم  نظامی، افراد
های بعد از جنگ جهانی دوم، عالوه بر رسبازان، مردم کوچه و بازار، اعضای دولت، مقامات و مدیران  در دادگاه

های  اعدام، زندانیان اردوگاهها، پزشکان و پرستاران، مأموران  حزبی، صاحبان صنایع و تجار، قضات و دادستان
به فاعالن جرایم جنگی شعبۀ بدوی کار شناخته شدند. راجعگناه  سبب ارتکاب جنایات جنگیکار اجباری به

ارائه کردند که تأمل را به رشح ذیل  برانگیز  دوم دادگاه رواندا در قضیۀ کاییشام و روزیندانا، دیدگاه خویش 
که تحت فرماندهی نظامی هر یک از طرفین درگیری قرار دارند، در زمرۀ است: »کلیه مقامات نیروهای مسلح  

توانند گیرند. چنانچه افرادی عضو نیروهای مسلح نباشند، تنها در صورتی میمرتکبین این جنایت قرار می 
 ها و نیروهای مسلح پیوندی برقرار باشد. نباید از نظر دور داشتمتحمل مسئولیت کیفری گردند که میان آن

عنوان مناینده در دولت باید از که نیروهای مسلح دولتی، تحت نظارت دایمی مقامات رسمی هستند که به
سو، شعبۀ بدوی این اساس در قضیۀ آکایهاقدامات جنگی پشتیبانی کرده و دستورات مشخصی را اجرا کنند. بر

گرفتند و از آنان طور قانونی دستور میدرستی افرادی را در زمرۀ مرتکبان این جنایت قرار داد که »بهاول به
شکل، قدرت عمومی را در دست داشتند رسمی یا عوامل یا اشخاصی که به هر  عنوان مقاماترفت بهانتظار می

 ( 258: 1392یا عمال  از منایندگی دولت برخوردار بودند، اقدامات جنگی را پشتیبانی یا اجرا کنند.« )ساک،
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مرتکب جنایت علیه برشیت باید افرادی شامل دولت و یا فرماندهان نظامی باشند شود که  پس نتیجه چنین می
عادی جامعه   ، یا هر فرداجرا گذارندبه    منظور پیشبد سیاست دولتیافته را بهتا یک حملۀ گسرتده و سازمان

اییشام و روزیندانا، اساس رأی صادرشدۀ شعبۀ دوم دادگاه رواندا در قضیۀ کهم ممکن است مرتکب شوند. اما بر
توانند  مرتکب شوند. البته افراد عادی در صورتی میتوانند  تنها مقامات نیروهای مسلح میجنایت جنگی را  

دهندۀ  مرتکب جنایت جنگی شوند که میان فرد عادی مرتکب و نیروهای مسلح پیوند برقرار باشد و این نشان
 ت علیه برشیت است. تفاوت از نظر مرتکب، میان جنایت جنگی و جنای

تفاوت میان جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت از لحاظ رشایط عمومی    -گفتار سوم
 جرم 

برای تحقق جنایت علیه برشیت، باید حمله وجود داشته باشد، اما برای تحقق جنایت جنگی، باید درگیری 
قق جنایت علیه برشیت،  ( منظور از حمله برای تح139:  1391نظامی وجود داشته باشد. )حسینی مروجی،

مادۀ   بین  5مطابق  یا  ملی  از  اعم  بوده  مسلحانه  درگیر  سابق،  یوگسالوی  دادگاه  املللی،  اساسنامۀ 
چنین رشطی   (، اما از نظر اساسنامۀ دادگاه رواندا، برای تحقق جنایت علیه برشیت182:  1392)کریانک،

صلح یا در جریان یک مخاصمۀ مسلحانه ارتکاب   الزم نیست، بلکه جنایت علیه برشیت ممکن است که در زمان
( از طرف دیگر، منظور از حمله هرگونه فعالیتی است که سبب بروز آسیب به قربانیان 99تا:  یابد. )رئیسی،بی
که این حمله توأم با کاربرد زور یا توأم با اجبار و الزام باشد، بنابراین حمله موردنظر در اینجا  آن شود، اعم از این

که برای تحقق جنایت جنگی، برقرار بودن ( درحالی70:  1397)بیات، معنای انجام عملیات نظامی نیست.  به
املللی و ارتباط جرم با آن درگیری، از رضوریات جنایت املللی و غیر بینیک درگیری مسلحانه، اعم از بین
 ( 150 : 1391جنگی است. )حسینی مروجی،
شود که جنایت مذکور در جریان یک مخاصمۀ ی جنایت جنگی محسوب میتفاوت دیگر این است که جرم وقت

ها یا اساسنامۀ دیوان امللل عرفی یا کنوانسیونمسلحانه، بر روی اشخاص یا اموالی موردحامیت حقوق بین
واقع شود. منظور از اشخاص موردحامیت کسانی هستند که بنا به دالیلی نقش مستقیم یا   املللی کیفریبین
ها ندارند، مانند مجروح، بیامر، ارسای جنگی، غیرنظامیان یا نظامیان بیامر. منظور از اموال ی در درگیریفعال

 53خصوص مادۀ  های چهارگانۀ ژنو و پروتکل الحاقی اول بهاساس مجموع مقررات کنوانسیونموردحامیت، بر
ها به جهت رفته جز آنچه انهدام آنکنوانسیون چهارم، متامی اموال طرف مخاصمه، موردحامیت کیفری قرارگ

 ( 255:  1395بافرانی، عملیات نظامی، رضوری پنداشته شود. )پور
که حمله به جمعیت غیرنظامی در جنایت علیه برشیت، هیچ ربطی به درگیری مسلحانه ندارد و نیازی درحالی

چه تحقق جنایت علیه برشیت به اثبات وجود یک رابطه میان اقدامات متهم و درگیری مسلحانه نیست، اما آن 
از جانب دیگر، را قطعی می به هر جمعیت غیرنظامی است.  مناید، وجود رابطه بین اقدامات متهم و حمله 

املللی عرفی الزم نیست که قربانیان جنایت علیه برشیت، حتام  از افراد غیرنظامی باشند، اساس حقوق بینبر
 ( 141: 1391نیان جنایت علیه برشیت باشند. )حسنی مروجی،بلکه ممکن است افراد نظامی هم شامل قربا
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امللل عرفی رصف ارتکاب هر عمل غیرانسانی را جنایت علیه برشیت تلقی روشن است، حقوق بینکه  چنان
شکل گسرتده علیه نظامیان باشد، جنایت علیه برشیت تلقی منوده نکرده است، بلکه ارتکابی اعاملی که به

 ( 71: 1397است. )بیات،
یا سازمان با تعارضات گسرتده  باید  اقدامات تعرضجرایم علیه برشیت  این خاطر  به  باشد،  آمیز  یافته مرتبط 

دانست.  برشیت  علیه  جرایم  که  است  ناممکن  غیرنظامی  جمعیت  یک  علیه  نقشه،  بدون  و  اتفاقی 
ان است که در پیروی از یک ( حملۀ گسرتده به معنای تعرض علیه جمع کثیری از قربانی 102:  1390)طاهری،

از پیش طراحی دیگر، معیار »گسرتدگی« حکایت از یک عامل عبارت  صورت گیرد. به  شدهسیاست یا برنامۀ 
مند« به  کمی دارد. ماهیت گسرتدۀ حمله ممکن است از شامر قربانیان احراز شود، اما معیار یک حمله »نظام

 (67: 1387اشاره دارد. )ورله، عید بودن احتامل رخداد تصادفیبار و ب یافته اقدامات خشونتطبیعت سازمان
به  عبارتبه باید  بودن حمله آن است که  از گسرتده  از مردم عدۀ قابل  ضدطور وسیع و  دیگر، هدف  توجهی 

در که  جنایاتی  پس  شود.  انجام  یابند، منیغیرنظامی  ارتکاب  پراکنده  اعامل  جنایات  اثر  ضدبرشیت توانند 
اساس یک سیاست یا طرح تنظیم و بریافتگی حمله به مفهوم استوار بودن حمله  شته شود و یا سازمانپندا

است. چنان بند  هامهنگ شده  بین  7مادۀ    1که  کیفری  دیوان  باید اساسنامۀ  که حمله  است  آمده  املللی 
: 1397کافی است. )بیات،  یافته باشد. پس اگر یکی از دو ویژگی مذکور هم اتفاق بیفتدگسرتده یا سازمان

و سازمان70 ویژگی گسرتده  اگر یک حمله  معناست که  این  به  فقط (  بلکه  باشد،  نداشته  را همزمان  یافته 
 کند. یافته باشد، بازهم جنایت علیه برشیت تحقق پیدا میگسرتده باشد و یا سازمان

یافته باشد، اما در جنایت گسرتده یا سازمانکه در جنایت جنگی چنین چیزی رشط نشده که باید  حالیدر
توان گفت که از کند. پس میاملللی کفایت میبیناملللی و یا غیرجنگی، وجود مخاصمۀ مسلحانه چه بین

 این لحاظ نیز جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت از هم متفاوت است. 

 گیرینتیجه 
که که معلوم است نسل برش طول تاریخ است. چنان  جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت حاصل تجربۀ برش در

زیسته جنگ  با  اکنون  درتا  دیگر،  طرف  از  زیست.  خواهند  نیز  بعدازاین  و  درگیریاند  جنگاثر  و  های ها 
 ای از طرف نسل برش علیه برش اتفاق افتاده است. هجنایات فجیع و گسرتد املللیبیناملللی و غیربین
های مسلحانه و ها و درگیریتمدن برای مهار کردن این فجایع گسرتده دراثر جنگذکر است که ملل مقابل

برای طرح و تطبیق سیاست از جمله  به اقدامات جدی و عملی زده  های خشن و علیه متدن برشی، دست 
 های مختلف را تدوین و انجام داده و برای جلوگیر ضدیت با نوع ها و اعالمیهانسانی کردن جنگ کنوانسیون

های مختلفی در طول حیات برشی های مستبد، دادگاههای خصامنه از جانب دولتبرش و پیش گرفنت سیاست
 اند. مرتکبان بسیاری را به شدیدترین مجازات محکوم کردهتأسیس گردیده و 

دن  حال آخرین تحوالت برای جلوگیری از جنایت علیه برشیت و انسانی کردن جنگ و مورد پرسش قرار دابا این
املللی و املللی تأسیس گردیده و تقریبا  برای متام جنایات بینعامالن این نوع جنایات، محکمۀ جنایی بین

 گرفته است. انگاری انجام املللی جرمها در سطح ملی و بینمصادیق آن
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عنوان بهد  ها میان جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی است، به چند مور ازآنجاکه مترکز این تحقیق روی تفاوت
از منظر رکن معنوی دو تفاوت عمده اختصار اشاره میبهتفاوت   شود. جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی 

موارد، سهل برخی  در  بلکه  نیست،  بودن  عمد  معنوی رصف  رکن  جنگی  جنایت  در  یکم؛  نیز دارد:  انگاری 
در جنایت علیه برشیت رصف عمد   که این موضوعبحث است، درحالیعنوان رکن معنوی جرم مذکور قابلبه

انگاری ناشناخته است. دوم؛ رکن معنوی جنایت علیه برشیت در قالب یک حملۀ کند و سهلبودن کفایت می
که جنایت جنگی گسرتده قابل تحقق است که ممکن منظور از حمله نظامی باشد و یا غیرنظامی، درحالی

 حقق است نه در حالت صلح. رصف در حالت موجود بودن مخاصمۀ مسلحانه قابل ت
تصور است، از لحاظ مرتکبان این هایی که میان جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت قابلیکی دیگر از تفاوت

منصب دو نوع جنایت است. در جنایت علیه برشیت، مرتکبان اکرثا  اشخاصی در درون حکومت یا ممکن صاحب
که جنایت جنگی رصف از جانب  ش داشته است، درحالییا فرمانده نظامی باشد که در طرح یک سیاست نق

 اند. شکلی دخیل در مخاصمه هستند قابل ارتکابنیروهای مسلح که به هر
تفاوت سوم هم از لحاظ رشایط عمومی حاکم بر این دو نوع جنایت است. جنایت علیه برشیت در طی یک 

عل جنایت  در  حمله  از  منظور  که  است  ارتکاب  قابل  گسرتده  نیست، حمله  مسلحانه  مخاصمۀ  برشیت  یه 
 که جنایت جنگی در رشایط جنگ ممکن است.درحالی

های چهارگانۀ ژنو امللل عرفی و کنوانسیونموضوع جرم در جنایت جنگی افراد و اموال موردحامیت حقوق بین
رنظامی که برای تحقق جنایت علیه برشیت، موضوع جرم متام افراد نظامی و غیشده است، درحالی  تعریف

 نشده است.  تواند. هیچ قیدی برای موضوع جرم در جنایت علیه برشیت تعریفبوده می
زیر چرت یک حملۀ سازمان در  باید  علیه برشیت  برای تحقق جنایت جنایت  اما  انجام شود،  و گسرتده  یافته 

به قیدی  قواعد جنگ میجنگی چنین  از  بلکه رصف رسپیچی  ندارد،  تحقق تواند سصورت عموم وجود  بب 
 جنایت جنگی شود.
لحاظ تاریخی نیز از هم تفاوت دارد که این مقاله گنجایش بحث لحاظ شدت جرم و بهها بهعالوه بر این تفاوت

 آن را ندارد. 
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 . 1395شناسی، دانشگاه کردستان، سال نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق جزا و جرماملللی، پایان بین
اساسنامه   7لیه برشیت با تأکید بر مادۀ  منزله جنایت عهای شدید از آزادی جسامنی بهحبس یا سایر محرومیت  ،آزاد  رجبی، -14
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 و له نظره د قربانیانو ساتنه قحقو  وکې د بین املليل برشپال  په جګړو

 ل  ې محمدحسین مهرتخ : هژباړ |  Hans-Peter Gasserلیکوال: 

 رسیزه 
په سنجولو رسه کوښښ    وچار   وهغه په مرسته انسانان د انساين الر   بین املليل برشپال قوانین یو لړ قاعدې دي چې د 

هغو کسانو   دڅو د جګړې ناوړې اغیزې راکمې يش. دغه قوانین  ،  وړاندې بندویزنه رامنځته کړي  رکوي د جګړو پ
او نور زیانونه یې نورو ته نه رسیږي. بین املليل برشپال   په رس شوي څخه الس  چې له جګړو او شخړو    مالتړ کوي

ونډه لري. په بین   يقوانین د نړیوالو قوانینو یوه برخه ده چې د هېوادونو د اړیکو ساتلو او ټینګولو په برخه کې بنسټ 
شویو رستېرو حقونه تر پېښو   قوانینو کې زیاتره هڅه کیږي چې د ملکي وګړو او همدارنګه د ټپي   واملليل برشپال

سرتګو ولېدل او د   والندې نه يش. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته کله چې هرني دونانت د جګړې زیانونه په خپل 
ه رامنځته کړي چې د جګړې له قربانیانو نچې داسې یوه ټول  لغوښت  و يېنو    ،ټپیانو بد حالت ورته ډېر سخت متام شو

فکر د هرني دونانت   یدا وه، چې د جګړې د قربانیانو او غم ځپلو وګړو په هکله لومړنرسه الزمې مرستې وکړي. هم
قوانینو د تصویب  وچې د برشپال لوړاندیزونو کې تقریبا له ټولو هېوادونو څخه وغوښت وپه واسطه وشو او هغه په خپل

هېوادونو له   ژینوا کې د ټولو غړیومیالدي کال په    ۱۸۶۴لپاره رسه راټول يش او رسه خبې اترې وکړي. دا و چې په  
قوانینو تړون ومنل شو. بیا له هغه نه وروسته چېرته چې جګړې کېدلې نو د ټپیانو د دارو درمل لپاره   وخوا د برشپال

 مرستې کولې.  يې د سورصلیب کمېټې غړي ځانونه رسول او وررسه 
پونه او د هېوادونو ټول نظامیان له بین املليل توګه وسلوال ګرو  ېهرڅومره چې خلک او د هېوادونو نفوس په ځانګړ 

خلکو ته ښه خدمتونه کوالی يش. دغه مقاله د هانس پیرت ګارس   وقوانینو څخه باخب وي. هامغومره خپل  وبرشپال
مقاله کې لېکوال    ېوژباړم. په ديې  چې په پښتو    لغوښتو مې  نو  دي    ېپه زړه پور   ې. دا چې موضوګانې یې ډېر هد
باندې بحثونه کړي دي. چې عبارت دي له: »ولې موږ بین املليل برشپالو ا  پر حقونو ته اړتیا لرو؟ بین    ووه برخو 

لو و اص   پر   واملليل برشپال حقونه له هرني دونانت څخه تر ننه پورې.  د جګړې د ډګر بندویزونه او د هغه د قوانین
جګړې او ډولونه یې. بین املليل برشپال قوانین او برشي حقونه. بین املليل باندې یوه لنډه کتنه. وسله لرونکې  

 . پایله او نور ورته مطالب. يې کول او پيل يقوانینو ته رسیدګ وبرشپال
نه کړي  و  عت يش او ورڅخه څوک رسغړونهاله خوا مر  يولور وښکېل د که چېرې بین املليل برشپال قوانین د جګړې

خپل اصيل ځای او دریځ ومومي. ځکه چې په بین  به  ښکلې يش او انسانان    هدې ال زیات  تر ه  نو د انسانانو نړۍ ب 
چا انساين کرامت   چې د هر  ي،املليل قوانینو کې د انسان پر کرامت ساتلو باندې ډېر ټینګار شوی دی او ویل شو 

ان باید د خپل ژوند په ځکه چې انسان ډېر ارزښت لرونکی مخلوق دی. انسان  ،په هر حالت کې باید وساتل يش
  ، وړاندې مزاحمتونه جوړ کړي  رارزښت باندې پوه يش او خپل ځان ته اجازه ورنه کړي چې د نورو انسانانو د ژوند پ

که چېرې هرڅوک دا کار وکوالی يش زموږ ژوند به ښایسته يش او ټول انسانان به په امن او سوله کې وي. نو د هغې 
 ۍ کې تل پاتې سولې وي. ورځې په هېله چې په انساين نړ 

 لېمحمدحسین مهرتخ
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 قوانینو ته اړتیا لرو؟ وبرشپال وولې نړیوال
نړیوالې ټول  ، چې د نورو مملکتونو او هېوادونو پر ې په تړونونو کې په څرګنده توګه راغيلن جگړه بنده ده. د 

. له  ياخیستل په بشپړه توګه بند دوړاندې له زور څخه کار اخستل غیرقانوين عمل دی او له زورزیاتې کار  
سې د شخړو او نا امنیو د له منځه وړلو لپاره نور جګړه یوه مناسبه او ګټوره الره نه ده. ي کال راه يمیالد  ۱۹۴۵

په واسطه    و د تړونونو له مخې هره اړیکه چې د زورزیايت نټول   ېرسه له دې چې د نړیوال  ه،نو بیا هم پوښتنه دا د
، نو ولې د دوی  يني نو کله چې خلک د بین املليل قوانینو په هکله خبو اترو ته ک   ه،ړ نه دلو ون يش د م  هټینګ

ي په بین املليل خبو اترو کې له زور او ز او جګړې ته رسیږي؟  ولې د هېوادونو استا  خبې اترې تاوتریخوايل
 اخيل؟   تاوتریخوالو څخه کار

 .  په الس راځيپایله   ېځورونک ا  وه نسبت ځوابونه او ی يد دې پوښتنو په ځواب کې درې بنسټ
 ې ټاکل شو   نه ده  . خو هلته دايچې له زوره کار اخستل په کلکه بند د  ې په تړون کې راغيل ن د نړیوالې ټول 

 ه یز يهچې په کومو برخو کې دا بندیز باید وي. په حقیقت کې هېوادونه او ایالتونه هم په یوازې توګه او هم په ډل 
او نوامیسو د دفاع لپاره له زور   ېخاور   ېکوالی يش د خپل  ،ويش  ینو کې چې ورباندې تېر حالتو   وتوګه په هغ

د دفاع په حالت   ،قانوين بڼه لري که نه لري  یاوږد کړي. دا چې دغه تېر   او جګړې ته الس ور  ،څخه کار واخيل
له زور او   اع لپارهد دف  ځمکنۍ بشپړتیا څخه  ې کې ورته کوم فرق نه کوي، دوی په دواړو حاالتو کې له خپل

 جګړې څخه کار اخستالی يش. 
جګړو کې هم خلک له زور څخه کار اخیستالی کورنيو  چې آیا په    راغيل  يې په تړون کې دا نه دنول ټد نړیوالې  

خه څجګړې چې د ملکي وګړو لخوا کله کله رامنځته کیږي هلته دوی له زور    ېيش که نه؟ او یا دا چې کوم 
 .   ېښکاره شو  ينه د ېکار اخستالی يش که نه؟ دا دوه موضوګانې دي چې سم

چې هر هېواد او ایالت کوالی يش د سولې د بېرته راګرځولو   راغيلکې    يد نړېوالې ټولنې منشور په شپږم څپرک
 یزه توګه له زور او وسلې څخه کار واخيل.  يهډلپه  هملپاره هم په یوازې او 

د دې پوهیږو چې د نړیوالې ټولنې    رکېدای. رسه له دې چې ټول پ نه يش  خو په پای کې دا یوه سمه خبه  
کیږي. موږ وینو چې له وسلې رسه جنګ کول هیڅ  ونهمنشور له مخې جګړه بنده ده خو بیا هم وینو چې جنګ

 . ينه د ينړۍ انسان هیڅ کله د جنګ خوښوونک ېتوګه د پرمختلل ېځانګړ چاته ښه نه ښکاري، په 
چې د جګړو پر   : د نړیوالې ټولنې قوانین د دې لپاره منځته راغيلهبیا هم وینو چې پایله یې بل ډول د  خو

ونو وا کنوانسیونونو او پرتوکلي دا هامغه قوانین دي چې په ژن   مهال غیرنظامي او ملکي وګړي ډېر زیامنن نيش
 یادیږي.  په توګهقاعدې  ياو د اصيل او بنسټ ي کې السلیک شو 

 بین املليل برشپال حقونه له هرني دونانت څخه تر ننه پورې  
کله چې د دویمې نړېوالې جګړې په بهیر کې هرني دونانت د سویس استوګن د جګړې په ډګر کې ولېدل چې 

نو  ،ولېږدوي تهارو درمل وکړي او یا یې روغتونونو زخمیان له درد څخه مري او هیڅ څوک نشته چې د هغوی د
چې له ښه مرغه وړانیز یې د ټولو هېوادونو د منلو   ،نړیوالو ته یو وړاندیز وکړيې  وکړ او بیا    فکر  يې  له ځان رسه
 .   ؤوړاندیزونه یې په الندې ډول  وړ وګرځېد.
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 د نړیوالې ټولنې رامنځته کول چې ټپې شویو نظامیانو رسه مرسته وکړي )سور صلیب(؛  
یو بین املليل تړون و چې د هغه پر بنسټ د جنګ پر ډګرونو کې  :په هغه وخت کې د ژینوا لومړی کنوانسیون

 شویو وګړو له ساتنو څخه باید ډاد ورکړل يش.  يله ټپ 
ونونو له السلیک څخه وروسته نور به د جنګ په ډګر کې له ټپي شویو هرني دونانت باور درلود چې د دې تړ 

 . يس رستیرو او خلکو رسه مرسته ويش او خلک به کوښښ وکړي چې د جګړې رېښه له منځه یو 
بحث   مقاله کې موږ د دونانت د وړاندیزونو په هکله خبې نه کوو او نه د سور صلیب د کمیټې په هکله  ېپه د
موږ په دې مقاله کې زیاتره    ېېښودل شو. بلک کپه ژینوا کې کې  میالدي کال    ۱۸۶۳په    بنسټ يې چې د   کوو،

غواړو چې د هرني دونانت د دویم وړاندیز په هکله چې ورته بین املليل برشپال حقونو قوانین وايي، وغږیږو. 
قوانینو د پلې کېدو   والنو د دې وړاندیز په هکله هم د ځینو مشکالتو او ستونزو په هکله چې د بین املليل برشپ

 خبې وکړو.  ،په وخت کې وررسه مخامخ کیږو
، ولی او قواعدو باندې ټینګار کول د جګړې له زیان او ستونزو څخه څه نه يش کم  وپه هرحال، یوازې پر قوانین 

نه . که چېرې نړیوال برشپال حقو يش  او نه هیڅ داسې یو بنسټ او ټولنه په یوازې توګه دغه ستونزې هوارولی
يش، کېدای يش چې په جنګونو کې د وسلې له کاراخیستلو څخه یو څه کم   د ټولنې لخوا په عمل کې پيل 

نخستل يش. په دې برخه کې نه یوازې د سورصلیب   يش او یا په بشپړه توګه په جنګونو کې له وسلې څخه کار وا
او حتا عادي   ،ي او څه خصويص نورې ټولنې څه دولت  ېبلک   ،حیثیت لري  ټيمیاشتې ټولنې ونډه بنس  ېیا رس 

او کوښښ وکړي   ،ې او دندې تررسه کړيډوګړي کوالی يش چې د غمځپلو او د جګړو له قربانیانو رسه خپلې ون 
 زیامنن نيش.   چې په جنګونو کې وکړي ډېر

و د په توګه ومنو ا   وقوانین   ود بنسټیز   راځئ نن بین املليل برشپال حقونه چې خپل پرمختیايي پړاونه یې وهيل
 هغه له الرې کوښښ وکړو چې د جګړې زیانونه راکم کړو. 

تړون چې د جګړې د قربانیانو او غم ځپلو وګړو په هکله وشو د هرني دونانت نوښتګر فکر په واسطه   یلومړن
چې دا   ،کړی ويې  او پکې ګډون    يهېوادونو څخه ډیپلوماټان راټول شو   له ټولو غړیو  جوړ او په هغه کې تقریبا  

 میالدي کال په ژینوا کې د ټولو غړیو له خوا ومنل شو.   ۱۸۶۴تړون په 
شویو کښتیو غړو او د جګړې   وچې د هغه پر بنسټ له مات  ،تصویب شوکې  میالدي کال    ۱۸۹۹یو بل تړون په  

بیا یو بل تړون په    ېزخمیانو رسه چې په سیند کې ستونزې ولري، باید وررسه برشپال  ۱۹۲۹مرستې ويش. 
ه جګړو پنظامیان او نور هغه وګړي چې    ېپاتکې  میالدي کال کې السلیک شو چې د هغه پر بنسټ، په بند  

 مرستې وررسه ويش.   ېبرشپال له مخې وي، باید د ژینوا کنوانسیون  يکې زیامنن شو 

 د ژینوا کنوانسینونه  
  و ي شویو او زیامننلومړنۍ کنوانسیون: دغه کنوانسیون هڅه کوي چې د جګړو په ډګرونو کې له ټپ -

 شویو رستیرو رسه مرسته وکړي.  
شویو وګړو    وشویو او زیامنن   يدویم کنوانسیون : دغه کنوانسیون هڅه کوي چې په سمندر کې له ټپ -

 او د هغوی د روغتیا په برخه کې الزمې مرستې وررسه وکړي.   ،او نظامیانو رسه مرسته وکړي
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چې د جګړو په    ،چې له هغو وګړو رسه مرسته وکړي  يیم کنوانسیون: دغه کنوانسیون هڅه کو ېدر  -
 بهیر کې زیانونه لېديل او یا ټپیان دي. 

رسه کوم چې د جګړو په بهیر کې   څلورم کنوانسیون: دغه کنوانسیون هڅه کوي چې له ملکي وګړو -
 ، مرسته وکړي. زیانونه لېديل 

میراث دی، چې خپل فعالیت د دویمې میالدي کال د ژینوا کنوانسیون د دویمې نړېوالې جګړې    ۱۹۴۹د  
نړیوالې جګړې له بهیر څخه پیل او ورو ورو مرستې یې له غم ځپلو او د جګړې له قربانیانو رسه زیاتې شوي 

دي.   ېډېر   ،دي، په ځانګړې توګه د دوی مرستې له ملکي وګړو رسه کوم چې د جګړو پر مهال زیامنن شوی
میالدي کال د ژینوا کنوانسیون غړي شمېرل   ۱۹۴۹و ډول نه یو ډول د  نن په عميل توګه د نړۍ ټول هېوادونه ی

 کيږي.  
شویو وګړو، بندي شویو رستېرو او یا د   وشویو رستېرو، ملکي زیامنن  ومادې د زیامنن   ید ژینوا کنوانسیون ډېر 

نظامیانو   دي. هغوی د  ېشو ې  زیانونه لېديل دي، جوړ يې  حاالتو له مخې چې په جګړو کې  د  هغو کسانو د ژوند  
. د »ژینوا يد بریدونو په هکله چې کېدای يش جګړې رامنځته کړي، کوم ځانګړي بندیزونه نه دي وړاندې کړ 

هغه د پلې کولو لپاره خپل ځانګړي قوانین جوړ   نظامي بریدونو او د  ود خپل  وهېوادون   وقوانینو« رسه یوځای ټول
وړاندې ځینې بندیزونه ولري. د » هوګو «  قوانینو او د   رکړی چې د نظامي بریدونو پ يې  او کوښښ  دي  کړي  
وړاندې بندیزونه راوړي او جګړې   رکنوانسیونونو اصيل موخه دا وه چې د جګړې پ  ومیالدي کال زیاتر   ۱۹۰۷
 څو د جګړې مخه ونیول يش او ملکي وګړي له نظامي بریدونو څخه په امن کې وي.   ،کړي ېمحدود

، ځکه ؤمیالدي کال رامنځه شول د » هوګو« قوانینو لپاره ډېر ګټور نه    ۱۹۴۹م چې په  کو   ،د ژینوا کنوانسیونونه
و څخه عاجز دي. لکه: د جګړې پر مهال اتکولو له موضوع  قوانینو د پيل  ود بین املليل برش پال   چې دوی عمال 

 ۍ او نور(.  ملکي وګړو ساتنه او څارنه )پر ملکي وګړو باندې بریدونه، د توپیرونو له مخې ِببار  د
له نویو ځواکونو رسه د ورانولو لپاره   ۍلوژ اتکن   ې. نو ې ديوسلې رامنځته کړ   ېنو   ۍ لوژ اټکن   ېنو   ،همدارنګه 

 کړندالرې د جګړې د قربانیانو د ساتلو لپاره هم په کار واچول يش.   ېنو باید نو   ،نوی ظرفیت بلل کیږي
او له ډول ډول شخړو )د خپلواکیو   ی،ېر هم دوه برابره کړ همدارنګه یرغل او استعامر د ایالتونو او د هېوادونو شم 

 .يلومړیتوبونه رامنځته کړ  يقوانینو او حقونو لپاره نو  ولپاره جګړه کول( د بین املليل برشپال
جنګي ګروپونو څخه د جګړې لپاره  ووسله وال وله غیرمسؤل وله کبله هېوادون بالخره، د کورنۍ جګړو د زیاتوايل

اړتیا مسئله هم  د  د جګړې د قربانیانو د ساتلو    ېمسئله نه یوازې جګړه زیاته کړه بلک   ېچې د  ډېر کار واخست
. د دې لپاره چې دغه ستونزې هوارې يش، سویس په ژینوا کې یو کنفرانس جوړ هزیاتېدو د رورځ په ورځ مخ پ

قوانینو   واملليل برشپالینمیالدې پورې دوه وړاندیزونه پر ب   ۱۹۷۷میالدي څخه تر    ۱۹۷۴کړ چې په هغه کې له  
هغه وروسته د   لهاو    لامته نېټه تصویب شو   رمیالدي کال د جون پ  ۱۹۷۷. دغه دوه وړاندیزونه  لکې زیات شو 

مؤسسې کوښښ کوي   ICRC. د  وله هغه دوه وړاندیزونو څخه یو یې په حتمي توګه ومنل  وهېوادون   ی نړۍ ډېر 
 چې هغه هېوادونه چې د دې پروتکل غړیتوب نه لري، وهڅوي چې غړیتوب یې ترالسه کړي. 
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قوانین برشپال  مادو  ،بنسټیز  املليل  بین  د  کې  جګړو  په  کتنه:  لنډه   وقوانین  وته 
 بندویزونه 

 حقوقي موضوګانې رانغاړي.   ېبین املليل برشپال قوانین د یوې ټولنې په توګه مختلف
مادې رانغاړي. د دغې   ۶۰۰چې  ه،  شت   ونهتړون   ي په حقیقت کې په بین املليل برشپال حقونو کې شپږ بنسټ

وليس قوانین هم شته چې د هغو پر بنسټ د جګړو په بهیر   یز او لرغوينيتړونونو او مادو رسبېره ځینې سمیه  
کړو چې موږ کوالی شو د ن اید هېر  . د پیچلتیا رسه رسه ب يکې له تاوتریخوالو څخه ګټه اخیستل بالکل بند د

 و کې په لنډه توګه وړاندې کړو.  لاصو  يموخې په څو بنسټ  يقوانینو بنسټ وبین املليل برشپال 
ويش    يې  هنباید ساتنه او پال  ، یا نور له چا رسه دښمني نه کوي  اخستی هغه چا چې له جګړې الس   -1

 وړ وګرځي.  ياو د یو عادي انسان په توګه وررسه چلند ويش او د درناو 
، باید وررسه انساين هد  ېشو   هیې محدود  آزاديدی او یا هغه چې    یچې اسیر نیول شو   څوکهغه   -2

  ې چلند ويش. هغه باید له ټولو هغو اعاملو څخه چې پکې تاوتریخوالی وي، په امن کې وي، په ځانګړ 
ې څوک د جګړې له ي. بیا که چېر و ټکولو څخه باید لېرې    وځورول يش او له وهله  ن   توګه هغه باید و

کولو لپاره   چې د عدالت د پيل  برابرې يش  ولې هغې زمینېټډګر څخه بندي کیږي بیا باید ورته  
وړاندې   ريش او د محکمې په بهیر کې هم د هغه پ  حقونو څخه باخب  واو هغه باید د خپل  ،دي  ېاړین 

 يش.    یعدالت پل
 ، ذکر شوی   ه نه دیڅرګند په  محدود شوی او دا هم  نه دی  نو حق په وسله لرونکو جګړو کې  دو د ګون  -3

اوږدکوالی يش او په کومو برخو کې نيش کوالی. خو    ته الس ور  چې دوی په کومو برخو کې جګړو
 و چې په هیڅ حالت کې څوک نيش ځورولی، په دې معنا چې ګوندونه هم د برشپال  ېدا جوته شو 
نه    څخه رسغړونه و او باید ور ،مسؤولیت لريکې کولو په برخه کې په هرحالت   او پيل حقونو د منلو

 کړي.  
او نظامي موخې   يچې ملک  ،زیان ونه مومي، وسله وال رستېري باید تل پام وکړي  يد دې لپاره چې عادي وګړ 
کې باید ملکي او غیرنظامي په توپیر باندې ځان پوه کړي. په وسله لرونکو جګړو    ییو له بل رسه وپیژين او د دو 

 نه نیول يش.   د الندې وي موخې د نظامیانو له خوا تر بر 
اص  قضیه   ولدغه  کانال  کورفو  د  ورته  او هغه څه چې  املليل محکمې  بین  د  معلومات   the Corfo)   یو څه 

Channel Case    )  ،و او بنستیز   د عمومي  وقوانین  وچې بیا »د برشپال  ي،»انسانیت ته ابتدایي پاملرنه« کو   وايي 
ل د بین املليل قوانینو پر بنسټ و فعالیتونو لپاره و ومنل شول. دغه اص  اصولو چې د نظامیانو او غیرنظامیانو د

ې او ساتنې اصيل موخه جوړوي. دغه قوانین په هر حالت کې باید تررسه او په عمل ن د جګړې قربانیانو د څار 
 .  ووينيسزا  ه ه وي او رسغړونکو ته باید د قانون رسه سمرسغړونه د منلو وړ ن  له دې قوانينويش،   کې پيل

ولو ټقوانینو ونډه ده، چې باید د    ونظریه هم شته چې دلته د یادولو وړ ده، هغه د بین املليل برشپال  هبل   هیو 
املليل بین  او  ،څخه کار اخیستل کیږي  جکړو په بهیر او یا په نورو پېښو کې چې هلته له زورزیايت   ووسله وال

ونډه ولري. برشپال حقونه په هرحالت کې باید په پام کې خپله  کوالی يش چې  په ښه توګه  برشپال قوانین  
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استثنايي حالت نشته ټول باید او    یحقونو او قوانینو په مراعاتولو کې هیڅ کوم ځانګړ   وونیول يش. د برشپال
قوانینو کې د   وبین املليل برشپال  پهګامونه پورته کړي.    کولو کې عميل  ورڅخه اطاعت وکړي او د هغه په پيل

او جنګ په هیڅ توګه   يکولو په نامه جګړې کول بند د  تاوتریخوالو لپاره هیڅ کوم ځای نشته او د عدالت د پيل 
 د منلو وړ نه وي.  

ل پر ټولو وسله لرونکو جګړو او قوانینو باندې یو ډول وي، خو بیا هم دوه ډوله ځانکړي و اص   يپورتنحال دا چې،  
 جګړو لپاره.   يواملليل یا کورن جګړو لپاره او دویم یې د غیربین والو: یو د بین املليل وسله ه قوانین شت 

 جګړې  والې بېالبېلې وسله
میالدي کال د   ۱۹۴۹د هېوادونو تر منځ رامنځته کیږي. د  جګړې هغه جګړې دي چې    والېبین املليل وسله  

 ي په هکله په پراخه توګه بحثونه شو   اتوموضو   وپروتکل کې د برشپال  ۱او منر    نوژینوا په څلورواړو کنوانسیونو 
احوال د معلومولو او له هغوی رسه د چلند د   یم کنوانسیون: د هېوادونو د جګړې د بندیانو د حال اوېدي. در 
 ي، ه هکله بحث کو پهېوادونو د حقونو او مکلفیتونو  و  ې په هکله بحث کوي. څلورم کنوانسیون د یرغلګر طریق

دی. لومړی    ستییې د یو هیواد یوه برخه یا ټول هېواد تر خپل حاکمیت الندې راو   واو نظامیان   وکوم چې لښکر 
 په هکله بحث کوي.   ګړوج وپروتکل یوازې د بین املليل وسله وال 

ملتونو جنګونه باید د بین املليل   وټې د پروتکل پر بنسټ، د خپلواکېن   ېمیالدي کال د جون د امت   ۱۹۷۷د  
جګړې ته ویل کيږي چې د یو هېواد وګړي د   ېهغ  هجنګونو تر عنوان الندې ونیول يش. د خپلواک ملت جګړ 

نړیوالې خپلواکۍ غوښتنې لپاره له یرغلګرو رسه جنګیږي.    ېخپل همدا راز نن د خپل حق غوښتنې هوډ د 
پایله   هاو حقونو څخه کوم   وقوانین   وټولنې له خواه منل شوی هوډ او پوخ مفهوم بلل کیږي. له بین املليل برشپال

توګه د   ېچې زموږ السته راځي هغه دا ده چې دغه قوانین تر اوسه هم د ځینو رضوریاتو له کبله په ځانګړ 
 او باید بیا تر څېړنې الندې ونیول يش.   ، کله بسنه نه کوي جنګي حاالتو په ه 

 یيش، ډېر   ې معلومیږي، چې نن د هېوادونو تر منځ جګړې د دې پر ځای چې د قاعدې او قانون له مخې پېښ
بین املليل جګړې ځانګړنې لري. د دغسې   غیرد    جګړې د هېوادونو په د ننه کې پېښږي، چې  ېوسله وال

کې د نورو بهرنیو ځواکونو مداخله حتمي ده چې دوی   ه یې دا ده چې په دغسې جنګونو ځانګړن   ۍجګړو یوازین 
 یا دولت رسه مرسته کوي او یا هم له یرغلګرو او شورشیانو رسه.  

بین املليل جګړو د   دچې    ي،او څېړنه کول د  څارنه  جګړو  والوبین املليل وسله    غیر  دقوانینو ونډه    ود برشپال
دی   تده. ټول مواد یې له یو ځای څخه رسچینه اخيل چې هغه عبار چاره  سانه  اساده او    هډېر نسبت    هڅېړنې پ

ته امر شوی چې ډلو  ، چې د هغه پر بنسټ  ې څخهماد  ې یمېدر له  میالدي کال د ژینوا کنوانسیون    ۱۹۴۹له  
او بې له کوم توپیر رسه ورته په درنه سرتګه   يوکړ   عملله مخې    ولو اص   ورشپالد ب  تاسې په کورنیو جګړو کې باید

شورشیان او یرغلګر ګروپونه   ېبلک ده،  ماده یوازې د دولتونو لپاره نه    هیمېښه خبه ده چې در ه  . دا ډېر يوګور 
د هم رانغاړي او پکې هیڅ کوم توپیر او استثنا نه لېدل کیږي. باید ټول هغه ګروپونه چې جنګ ته داخلیږي  

 وکړي.  پیروي دې اصولو 
مرسته کوي او په هغه کې   هرسه ډېر   ې ماد  ېیمېدر له  میالدي کال دویم پروتکل د ژینوا کنوانسیون    ۱۹۷۷د  

. دویم پروتکل د ېپاملرنه شو ه  ته ډېر   قوانینو   وچې په کورنۍ جګړو کې برشپال  ي، قوانین ذکر شو   اکيل ټیو لړ  
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هغو رشایطو کې تررسه کیږي چې یو هېواد یا  اصول لري چې په    یمې مادې په پرتله ځینې کاري او ټاکيلېدر 
 د یو هېواد یوه برخه یا ټولې برخې تر خپل واک الندې راوړي.  ه ډلهیرغلګر 

 برشپال قوانین او برشي حقونه 
. دهپه هکله    عاتوموضو د  ملکي وګړو    يواو د کورن   ېجګړ   والې د ژینوا کنوانسیون دریمه ماده د کورنۍ وسله  

میالدي   ۱۹۴۹حق دی، نو کوم تصیمم چې په    یواکمن یوازین د  د هېواد    ېکورنیو ملکي وګړو چار څرنګه چې د  
پریکړې   تر دېکنوانسیون کې ونیول شو، ډېر یو غټ تصمیم او هوډ و. باید یادونه ويش چې  څلورم  ژینوا    دکال  

له خوا په رسمي بڼه   عمومي ټولنې  ېنړیوال برشي حقونه د نړیوال کې  میالدي کال    ۱۹۴۸یو کال مخکې په  
. په حقیقت کې، د برش حقونو د خوندي ساتلو ؤسندونو تر شا لږ تشویشونه هم موجود  دې. د ؤ يتصویب شو 

ته په درنه سرتګه وګوري او   حقونو  واو ځانګړ   يلپاره بین املليل قوانین هېوادونه دې ته اړبايس چې یو لړ بسټ
همدارنګه بین املليل برشپال حقونه هم د جګړو په بهیر کې دا کار ډاډ ورکړي چې له هغه څخه مالتړ کوي.  

انساين حیثیت او دریځ وسايت او هغوی ته د   ودونه مجبوروي چې په جګړو کې د دښمن د رستېر نکوي. ګو 
چې د دوی تر حاکمیت الندې سیمو کې اوسیږي وررسه انساين چلند   یژوند حقونه ورکړي او یا کوم ملکي وګړ 

 کوم شیان بین املليل برشپال حقونه له برشي حقونو څخه بیلوي؟ که دوی دواړه یو شان دي؟  وکړي. نو 
حقونو او د برش حقونو موخې رسه سمون لري. بین املليل برشپال حقونه او نړیوال برشي   ود بین املليل برشپال

دې بندیزونه راوړي او دغه وړان  رچې د هېوادونو د حاکمنانو د ځواک پ  يحقونه ټول د دې لپاره رامنځته شو 
کار او قوانین د لرغوين وليس قوانینو له خواه هم مالتړ کيږي، چې د دې موخو په الس ته راوړلو کې د انسانانو 

لخواه تررسه يش او په ټولو حاالتو کې   يټولې موخې او غوښتنې السته راځي. دغه قاعدې باید د هر یو وګړ 
راري حاالتو کې شاته وغورځول ضطله دې چې کېدای يش ځینې حقونه په اورته په درنه سرتګه وکتل يش. رسه  

حقونو قاعدې   وکیږي. د برشپال  د جګړو په بهیر کې پيل  زې حقونو قاعدې یوا  ود بین املليل برشپال  ، خويش
 دوی په هرحالت کې   ، دا حقونهچې د جګړو قربانیانو ته ځانګړي لومړیتوبونه ورکوي  ې ديداسې تنظیم شو 

قوانین معموال ب   نه لومړ  اطلیږي. دغه  په  بین املليل   پيلکرښو کې    يود جګړې  باید  کیږي. نظامي رستېري 
بین املليل    هغه  او  ی وکړيدرناو   و تهحقون   وبرشپال او  په وسله لرونکو جګړو کې برشي حقونه  رعایت کړي. 

 برشپال حقونه ټول رسه یو ځای کار کوي او تررسه کيږي. 
جوړښت جوړوي، چې زیاتر د وسله   ي ملليل برشپال حقونه د برش حقونو ځانګړي او بنسټ په بل عبارت، بین ا

 ې لرونکو جګړو په بهیر کې کارول کیږي. د هغه ځینې تړونونه د برش حقونو له قوانینورسه سمون نلري، په ځانګړ 
ي حقونه څو بېالبېلې  توګه د خصامنه بریدونو او یا له وسلې څخه د کار اخیستلو په وختونو کې. بالعکس، برش 

بین املليل برشپال له  یو وګړ   وحوزې  د هر   ( توګه:  په  مثال  د  راوړي.  ترپوښښ الندې  باندې  د  نه   ي حقونو 
ځانګړي حقونه (. رسه له دې چې دغه دواړه قوانین او حقونه رسه تړاو لري خو بیا هم برشي حقونه او برشپال 

 يل څانګې دي. قوانین دواړه د بین املليل عمومي قوانینو اص

 کول بین املليل برشپال قوانین څېړنه او په عمل کې پيل
پابند  وټولو بین املليل برشپال  دباید    ټولې ډلې باید ټولو هغو قوانینوو ا  ېحقونو  چې   ته  يس. هېوادونه هم 

تطبیق   درناوی ولري. دغه دواړه قاعدې په ټولو بین املليل قوانینو کې د  يعنعنوي او وليس قوانین بلل کیږ
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وړ دي. په حقیقت کې ټول هغه هېوادونه چې بین املليل برشپال قوانین او تړونونه یې منيل او السلیک کړي 
يش. که چېرې، کوم   دي باید پابند ووايس او داسې کار وکړي تر څو دغه قوانین په سمه توګه تطبیق او پيل

کوي بیا ټول مسؤولیتونه    يبې غور   کې  قوانینو پابندي نه لري او یا په پلې کولو  و دغد  د په کوم هېواد کې  ن ګو 
 کیږي.  اړوندهېواد  ډلو او  ویې د اړوند

چې د تړونونو له منلو او پیرویو څخه الزمي الرې   يغواړ   وسله والو ډلو ژینوا کنوانسیون او نور اړوند پروتکلونه له  
باید د سولې  يې ځینې    يمخنیو  دغهونه ورڅخه نه کیږي. ړ رسغ  هومچارې غوره کړي او ډاډ ورکړي چې هیڅ ک 

جګړو په بهیر کې ويش. په دې لنډه طرحه کې، درې الزم   والووخت او ځینې یې بیا د وسله    رد ټنیګښت پ
 .  وپالنونه د بېلګې په توګه یادو 

ا  نظامي رستېرو و کنوانسیونونو کې السلیک ته ښوونه او روزنه ورکول: ټول هغه الزم شیان چې په پروتکلونو 
څو ټولو   ،چې د رستېرو لپاره آسانه او د زده کړې وړ دي وژباړل يش   شاندي باید په هغه    ياو تصویب شو   يشو 

وکوالی يش ورباندې   یته د منلو او پوهېدلو وړ وګرځي. د رستېرو لپاره باید داسې وژباړل يش چې هر رستېر 
  وکول د بین املليل برشپال  آیین نامې پيل  ېښ  ې سه کړای يش. د یو پوه يش او ورڅخه معلومات ترال   ۍپه آسان 

مرسته کوالی يش او دوی په آسانۍ رسه کوالی يش چې په مادو یې   هقوانینو په برخه کې له رستېرو رسه ډېر 
ځان پوه کړي او په چټکتیا رسه یې زده کړي. که چېرې له بین املليل قوانینو څخه بې خبه پاته يش او څوک 

و الندې يش او هیڅ کومه ښپ  رباندې پوه نه وي کېدای يش چې د جګړو په بهیر کې د خلکو ډېر حقونه ترو 
 کټه ونه کړي. 

د ژینوا کنوانسیون او اړوند پروتکلونه یې ټینګار کوي چې   قوانین تطبیقول:  د قانون د پلې کولو لپاره کورين
بنسټ ډاډ ترالسه   هغه پر   تړونونه ولري چې د  ينګړ ګوندونه باید په هر هېواد کې په خپل منځ کې ځینې ځا

درناوی کوي او ورڅخه رسغړونه نه کیږي. که چېرې دا کار    و تهحقون   ويش چې هر یو یې بین املليل برشپال
پښو الندې نه يش او هیڅ چېرته به جنګي جنایت رامنځته   ويش نور به هیڅ چېرته بین املليل برشپال حقونه تر

نه يش. همدارنګه له سورصلیب او رسه میاشتو څخه باید ناوړه ګټه وانخستل يش. که چېرې ناوړه ګټه واخستل 
 شو نو بیا باید وررسه د داخيل قوانینو رسه سم قانوين چلند ويش.  

باید د    :ېرسغړونه کړ يې  حقونو څخه    و برشپالله هغه چا رسه قانوين چلند کول چې له بین املليل
وسپارل   ته  او د قانون منګولو  هامغه دولت لخوا چې ورباندې حاکمیت لري د قانون رسه سم وررسه چلند ويش

يش. کله کله داسې هم کېدای يش چې  یو هېواد د یو چا محاکمه بل هېواد ته سپاري او بیا ورباندې عدالت 
وکړي چ  کوم  کیږي.  برشپالپلی  له  املليل جزايي   وې  بین  د  کېدای يش چې  کوي،  قوانینو څخه رسغړونه 

 ې والۍ جوړ ن څارنوالیو له خوا محاکمه يش. د دغسې مجازاتو لپاره  نړیوالې ټولنې د امنیت شورا دوه ډوله څار 
  پر د جون    کې  میالدي کال  ۱۹۹۸یایانو او رواندا د محاکمې لپاره. دویم په  و. یو د مخکني یوګوسال يد  ېکړ 
نړیوال  ۱۷ د  ډیپلوماټیک کنفرانس  یو  روم کې جوړ شو  ېنېټه  په  له خوا  کیفري   ،ټولنې  املليل  بین  د  چې 

او محکمې ته دې صالحیتونه    ۍڅارنوال  ېدې کار رسه په تاریخ کې  یو   له.  هڅارنوالیو اساسنامه پکې تصویب شو 
د وسله لرونکو بین املليل او غیر بین املليل   ېبلک   ،چې نه یوازې جنګي جرمونو ته رسیدګي وګړي  لورکړل شو 

 سپارالی يش. ته د قانون منګولو ي جګړو په بهیر کې هم رسغړونک 
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دوی کوالی يش چې په   ېبلک   ،هیڅ کوم ناوړه اغیزه نه لريپر کورنيو محکمو  صالحیتونه    ودواړو محکم   ېد د
 قانون رسه سم محکمه کړي.    له  نهېوادونو کې مجرمی  وخپل وخپل
کولو   قوانینو د پيل  و کېدو ته راستون شو، جوتیږي چې د برشپال  حقونو پيل  ود برشپال  ې اصيل موضوع یعن   که

لپاره هیڅ کوم هېواد او ملت نه پیدا کیږي چې له دې قوانینو څخه رسغړونه وکوالی يش. داسې استثنا بلکل 
په درنه سرتګه وګوري بیا    ته  واو پروتکلون   وډلې د جګړې پر مهال د ژینوا کنوانسیون   والېنشته. کله چې وسله  

کېدو لپاره ټول هېوادونه او وسله وال ګروپونه   د پيل  حقونو  وپیدا کوي. کېدای يش، چې د برشپال  قانوين اعتبار
ماده او د ژینوا څلورم   ۍڅو له رسغړونکو رسه قانوين چلند ويش. د کنوانسیونونو لومړ ،  په ګډه رسه کار وکړي
ز کوي: »ټول سرت ګوندونه چې یو له بل رسه تړون لري په ټولو رشایطو کې باید بین املليل ي پروتکل داسې وړاند

حقونو ته درناوی وکړي او ورته په درنه سرتګه وګوري او ډاډ ورکړي چې هیڅکله د دوی لخوا رسغړونه   والبرشپ
 نه کيږي«. دا پیغام ټولو ته روښان دی.  

یم هېواد د منځګړتوب لپاره په دې ېدر يو  خواوې    ښکېلېپه شخړو کې    چېدې رسبېره کنوانسیونونه غواړي    پر
ځواک هغه هېواد دی چې   ید یو ساتوونکي ځواک په توګه وټاکي. ساتوونکبې طريف وسايت    هرشط چې خپل

کټې او اړیکې له دواړو خواو رسه په سمه توګه سايت او کوښښ کوي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ چې   ېخپل
کړي. په همدې ترتیب، ساتوونکي ځواکونه باید ډاډ ترالسه کړي   ېیو بل رسه جګړې لري نېکې اړیکې ټینګ

 ته په درنه سرتګه ګوري.   قوانینو وکيږي او برشپال ېژمنو کې پات  وړه غوښتوونکي په خپلچې جګ
 ې کې داسې لېدل کيږي چې هېوادونه د خپل   ووختون   يوخو په ورست   ؤ،ټاکل تر یو وخته پورې ښه    بد منځګړتو 

ین املليل سور صلیب  چې ب  ېنه لري او د دې لپاره اوس یوه ټولنه رامنځته شو   یپه هکله دومره چمتوال   نېسات
په توګه د هرني دونانت په واسطه منځته    ېه ټولني خیر   ېمیالدي کال د یو   ۱۸۶۳کمیته ورته وایي: دا کمېټه په  

بې طريف د یو بین املليل ټولنې په توګه ساتلې ده. خو د   هد کلونو په اوږدو کې خپل  ېراغله. سورصلیب کمېټ
ه ټولو هېوادونو کې غړي نه لري چې پکې پاملليل کمېټو غوندې  سورصلیب بین املليل کمېټه لکه نورو بین  

 ، کبله نور هېوادونه په مستقیمه توګه پر سورصلیب کمېټې باندې کومه اغیزه نه لري   دې  په کار بوخت وي، له
د فعالیتونو ډګر جوړوي. د   يېنړۍ    هخو رسه له دې هم د سورصلیب ژمنه او فعالیتونه یې نړیوال دي او ټول 

او غړیو   يونړۍ کې کار کوي خو بودجه او لګښت یې د مرستندو   هاستاذو رسه په ټول  وسورصلیب کمېټه له خپل
  د لخوا راټولیږي. غړي هېوادونه د خپلو ونډو د ساتلو لپاره    وټولن  يههېوادونو له خوا او یا هم د نورو مرستندو 

 او ناظر په توګه کار اخيل.   يتونکعمومي ټولنې له خوا د ک  ېنړیوال 
 واو خصويص ټولنې په توګه د بین املليل برشپال  ېځانګړ   ېرسه له دې چې بین املليل سورصلیب کمېټه د یو 

ځواک   ی، یو ساتوونک برخالفونډه او دنده په سمه توګه رسته رسوي، خو    ه حقونو د پلې کولو په برخه کې خپل
نه رسوي. بین املليل   ته و  دنده په سمه توګه رس  هېدای يش چې خپلک  ،له دې وړتیاو څخه برخمن نه دی
یې هم د ساتوونکو ځواکونو په پرتله   ېپه توګه فعالیت کوي او موخ  يیمګړ ې سورصلیب کمېټه په خپل نوم د در 

ې  فعالیتونو د ال ښه  پرمخ وړلو لپاره زیار ګايل چ  وروښانه او څرګند دي. بین املليل سورصلیب کمېټه د خپل
له محرمانه او ناڅرګنده سیاست څخه کار واخيل. د دوی دا کار د دې المل کیږي چې دوی هم له دولتونو او 

اړیکې ومومي. که چېرې په کومو ځایونو کې د سورصلیب استاذي له یرغلګرو   ېیرغلګرو ګروپونو رسه له نږد
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نورو غړیو هېوادونو څخه مرسته غواړي اړیکې نيش ټینګوالی نو بیا په دې حالت کې له    ېګروپونو رسه له نږد
کیږي چې بین املليل سورصلیب موده  کال ال زیاته    ۱۲۵او وایي؛ چې د خپل تصمیم لپاره بیا کتنه ولري. له  

له   واتر   وکمېټه زیار ګايل چې په شخړو اخته هېوادونه او ګروپونه وهڅوي چې د یو بل درناوی وکړي او د خب 
. خو که خبه جګړې ته رسیږي بیا باید له تاوتریخوالو څخه الس يت هوار کړ ستونزې او مشکال   ېالرې خپل

 قوانینو ته په درنه سرتګه وګوري.  وواخيل او بین املليل برشپال
جګړو کې اړ دي چې د سورصلیب استاذو ته په    والوپه بین املليل وسله    ډلېکنوانسیون رسه سم،    لهد ژینوا  

ه پ او یا نور ملکي وګړي بندیان دي، اجازه ورکړي او    يکې چې د دښمن رستیر هغه ځایونو    وبنديخانو، او نور 
بین املليل سورصلیب استاذي خپله زندانیانو د  عمومي بڼه کوم بندیز ورته جوړ نه کړي. په هغو حاالتو کې چې  

عبارت:  ته الرسسۍ ونه لري، کوالی يش چې خپل خدمتونه د شخړو اخته ګروپونو ته ور وړاندې کړي. په بل  
کولو او وړاندې کولو لپاره په شخړو   او خدمتونو د پيل  وقوانین   وبرشپال  وبین املليل سورصلیب کمېټه د خپل 

جګړو( کې   يو)کورن   او بحثونه کوي. دغه حالت زیاتره په غیربین املليل جګړو   کوي  ېاتر   ېاخته خواو رسه خب 
 رامنځته کیږي.  

 ېبرشپال   وټولن   وګروپونه هم باید کوښښ وکړي چې د سورصلیب او نور په همدې ترتیب، په جګړو کې اخته  
توګه د جګړو په ساحو   ېي، په ځانګړ نمرستې او کمکونه د بې وزلو خلکو او ملکي زیامنن شویو وګړو په ګټه وم

روغتیايي او خوراکي مرستې بې   ېي ډاډ ورکوي چې خپلز او سیمو کې دا کار حتمي دی. د سورصلیب استا
 ګړو ته ورسوي او دا کار به بې طرفانه ويش.   وزلو و 

څېړنې الرې چارې د برش حقونو د څېړنې د پروسې په پرتله لږ توپیر کوي. په  د  قوانینو د درناوي    ود برشپال
برشي حقونو کې شکایتونه په رسمي بڼه د سیسټم له الرې لوړ پوړ ميل بنسټ ته او په ځینو برخو کې له ميل 

ې ته وړاندې کیږي. دا شکایت کېدای يش د یو کس او یا د کوم ایالت او هېواد له خواه کچې نه لوړې محکم
رس کې د دوی   يقوانینو کې زیاتره د غیررسمي په بڼه شکایتونه کیږي. په لومړ   ووي، خو په بین املليل برشپال

زیاتره کوښښ   ې، بلکموخه دا نه ده چې د قانون له پلې کېدو څخه خبې وکړي او یا قانون ورته ترشیح کړي
کړنو څخه الس واخيل او مثبت   وته قناعت ورکړي او داسې روحیه ور وبخښي چې له خپل  کوي چې رسغړونکو

 .  دهلور روان يش. که چېرې داسې ويش نو بیا د ټولو په ګټه 

 پایله 
ناوړو اغیزو ځای   قوانینو اصيل موخه دا ده چې د خلکو رنځ او غم کم کړي او د جګړې د  ود بین املليل برشپال

موضوع ده چې بدلون  هحساس  هپاته نه يش. قوانین یې د برشیت درناوی دی. بین املليل برشپال قوانین ډېر 
نه مومي. دغه قاعدې باید په هرحالت کې مراعات يش. که چېرې بین املليل برشپال قوانین رعایت يش،  

کوالی يش خپل   یژوند به هم امنیت ومومي. هر سړ انساين ارزښتونه او کرامت به تل پاتې يش او د انسانانو  
کړي. که چېرې داسې ويش نو  خبحقونو باندې پوه کړي او له ارزښتونه یې ځان  وځان پر بین املليل برشپال

ټول انسانان د یو بل درناوی کوي او د جکړې   ېوړ ګرځي بلک  ي بیا نه یوازې بین املليل برشپال قوانین د درناو 
 به تل تش پاته کیږي.     او شخړو ډګرونه
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های انتحاری گروه طالبان بر اماکن ملکی از منظر بررسی عملیات 
 امللل برشدوستانه حقوق بین 

 محمدعلی احمدی

 چکیده
هایش با دولت افغانستان استفاده کنون از عملیات انتحاری در درگیریمیالدی تا  2005از سال    گروه طالبان

بیش است.  عملیاتکرده  که چنین  آسیبی  با  ترین  غیرنظامی همراه  افراد  متوجه  است  داشته  تاکنون  هایی 
های که گروه طالبان با انجام عملیات  ش اصلی این استتخریب اماکن عامه و ملکی بوده است. اکنون پرس

امللل برشدوستانه را نقض ای اصول و قواعد حقوق بینانتحاری بر اماکن ملکی در افغانستان، به چه پیامنه
از روش توصیفی استفاده  با  این تحقیق  انتحاری گروه دهد که عملیاتنشان می  تحلیلیـکرده است؟  های 

امللل بوده است و هیچ جایگاهی کن ملکی، نقض رصیح قواعد و اصول حقوق برشدوستانه بینطالبان بر اما
امللل برشدوستانه و موازین حقوق برشی ندارد و بدون هیچ تردیدی گروه طالبان در انجام چنین  در حقوق بین

باشد. این تحقیق میها  را هدف قرار داده است و مسئول بسیاری از این عملیات  هایی، اماکن ملکیعملیات
را در مواردی همچونمصادیق عملیات انتحاری گروه طالبان  نادیده    های  آموزشی،  تخریب مراکزی صحی، 

های فرهنگی، وارد کردن صدمه جسمی و گرفته شدن حقوق کودکان، زنان و افراد غیررزمنده، نابودی داشته
برای زندگی مورد شناسایی و بحث قرار داده زیست سامل  روحی، نقض کرامت انسانی و از بین رفنت محیط

 است. 
 امللل برشدوستانه، جنگ، طالبان، افغانستان. انتحاری، اماکن ملکی، حقوق بین عملیات کلیدواژگان:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دانشجوی رشتۀ ادبیات وحقوق و علوم سیاسی  آموختۀدانش.  (mohammadalia641@gmail.com ) 
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 مقدمه 
انسانامللل برشدوستانههای حقوق بینارزش ها و تحوالت ای که امروز وجود دارد، محصول وجدان جمعی 

های ها قبل از میالد مسیح، در دورهها تا به قرنتامعی از گذشته تا به اکنون است. ریشۀ این ارزشاجـتاریخی
ای وجود داشته است یافتهآشوریان و سومریان قابل جستجو است. طوری که در میان سومریان، نهاد سازمان

بر امور به  دانه جنگیدکرده است. جوامنر توجه می  مربوط به جنگ، صلح و آزادی ارسا  که  ن، رضر نرساندن 
ریزی ترین مواردی است که در گذشته پیترین و بنیادیآمیز با اسیران ابتداییغیرنظامیان و رفتار مساملت 

ای از حقوق مخاصامت مسلحانه  امللل برشدوستانه که شاخهعنوان بخشی از اصول حقوق بینشده و امروز به
جنگی، متام تالش طرفین درگیری ضعیف ساخنت طرف مقابل است،    رود. هرچند در وضعشامر میاست، به

دوستانه در این راستا، در نهایت امر، های انساناما نباید توجه به کرامت انسانی را از نظر دور داشت. تالش
صورت مدون گذاشت. در جهان امروز تدوین املللی را بهرضورت تنظیم و ترتیب اصول حقوق برشدوستانۀ بین

این   میالدی و پیوسنت قریب به متام کشورهای دنیا  1949های چهارگانۀ ژنو در سال  صویب کنوانسیونو ت
بدل شده است. )جمعی از  املللی  ترین اسناد بینشدهپس از منشور سازمان ملل متحد، به پذیرفتهاسناد،  

 ( 165: 1392نویسندگان،
شود.  الرعایت در آن نقطۀ عطفی در تاریخ برش محسوب میبه جنگ و تدوین قواعد الزمتوجه به مسایل مربوط

ای قواعد حقوق های جنگی متفاوتی ابداع گردیده است و در آن به میزان گسرتدهبینیم که امروز روشاما می
های های امروزی، استفاده از عملیاتهای جدید در درگیریشود. یکی از روشامللل برشدوستانه نقض میبین

کرات رخ داده است و هر های تروریستی بهدر افغانستان از سوی گروه  ست. استفاده از این روشانتحاری ا
مورد آن پیامدهای خشن و سنگینی را بر غیرنظامیان و اماکن خصوصی و عمومی تحمیل کرده است. بر این 

این پرسش پاسخ دهد عنوان یک دغدغۀ مهم طرح منوده و به  این مسأله را بهکوشد  اساس، نوشتار حارض می
اندازه قواعد حقوق  تا چه  افغانستان  اماکن ملکی در  بر  انتحاری  از عملیات  با استفاده  آیا گروه طالبان  که 

 املللی برشدوستانه را نقض کرده است؟  بین
از گروه طالبان آغازگر استفاده از عملیات انتحاری در افغانستان باشد. این گروه با استفاده    رسدبه نظر می

صدد توجیه که همواره دراین روش خشن جنگی، خسارات هنگفتی بر غیرنظامیان وارد ساخته و در کنار این
نظامی هستند، دیده می اماکن  بودن  بر هدف  به هیچاعامل مرتکبۀشان مبنی  این توجیه  صورت شود، که 

 باشد.   ای زیاد میبه پیامنه  امللل برشدوستانهدهندۀ نقض اصول و قواعد حقوق بینپذیرفتنی نیست و نشان
این نوشتار ضمن تفکیک اماکن نظامی و غیرنظامی )ملکی(، استفاده از عملیات انتحاری را در اماکن نظامی 

قرار منی توجه  عملیاتمورد  آن  بر  ما  بلکه مترکز  انتحاریدهد،  بیشهای  آن  در  که  است  و  ای  تلفات  ترین 
این مقاله با تبیین مصادیق عینی از   وارد شده است.  هاخسارات بر غیرنظامیان و افراد غیردخیل در درگیری

...  های انتحاری گروه طالبان که در آن اماکن عمومی و غیرنظامی مثل مساجد، مکاتب، شفاخانه وعملیات
هدف قرار گرفته و تلفات جانی و مالی بر غیرنظامیان وارد شده و طالبان نیز مسئولیت آن را پذیرفته است، 

بینخواهد  می حقوق  قواعد  روش نقض  از  استفاده  با  طالبان  گروه  سوی  از  را  برشدوستانه  املللی 
 تحلیل و بررسی کند.  تحلیلی ـتوصیفی
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مفاهیم کلیدی در تحقیق تعریف و تالش شده است    چرخد: در مبحث نخستاین نوشتار حول سه محور می
مصادیق عینی از عملکرد این   توضیح داده شود. مبحث دوم نسبت عملیات انتحاری و گروه طالبان را با تبیین

پایانی کوشیده است   های انتحاری گروه طالبان را از منظر عملیاتگروه مورد توجه قرار داده است. مبحث 
 امللل برشدوستانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. حقوق بین

 پیشینۀ تحقیق
این اند  زیادی پیوسته کوشیده  املللی برشدوستانه موضوع جدیدی نیست. محققانبحث در مورد حقوق بین

زاده در طور منونه، دکرت توکل حبیبهای مسلحانه مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بهحقوق را در درگیری
امللل برشدوستانه و مبارزه با تروریسم« با ارائۀ تعریفی از تروریسم طی مباحث تحقیقی با عنوان »حقوق بین
بل اجرا نبودن حقوق برشدوستانه را در امر مبارزه با ترویسم مورد بررسی قرار جداگانه، قابل اجرا بودن و قا

دهد. این دو تصویر از لحاظ گسرتدگی و شدت اقدامات نظامی داده است. در نتیجه وی دو تصویر را ارائه می
یک مخاصمۀ های  های مسلحانه وسیع باشد و از ویژگیقابل تفکیک است. به این معنا، که اگر دامنۀ درگیری

های مخاصمه ملزم به رعایت اصول املللی برخوردار باشد، در این صورت طرفبیناملللی یا غیرمسلحانۀ بین
آمیز طرفین در حد مخاصمۀ باشد. اما اگر اقدامات نظامی و خشونتاملللی میو قواعد حقوق برشدوستانۀ بین

بین حقوق  قواعد  این صورت  در  نباشد،  برش مسلحانه  الزمامللل  برمنی  االجرادوستانه  و طرفین  اساس باشد 
 محاکمه خواهد شد.  احکام حقوق جزا

ای با عنوان »جنگ علیه تروریسم و افزایش حمالت انتحاری در عراق در افغانستان« احمد مهربان، در مقاله
شده است را مورد گیری موج جدید از حمالت انتحاری در خاورمیانه  صدد آن است تا عواملی که سبب شکلدر

کنکاش و تحقیق قرار دهد. در نتیجه این محقق، افزایش تهدید تروریسم در افغانستان را وابسته به دو عامل 
. استفاده از عملیات انتحاری همچون  2زدایی القاعده پس از اشغال افغانستان.  . مترکز1عنوان کرده است:  

سازمان در  غالب  و شیوۀ  دیدگاه  از  تروریستی.  عملیاتهای  باال، ی،  دقت  از  برخورداری  با  انتحاری  های 
های انتحاری  ترین دالیلی عنوان شده که منجر به تزیید عملیاتگیری و تأثیرات روانی و اجتامعی از عمدهغافل

 در افغانستان شده است. 
جدیدی نیست. املللی بحث  طوری که در آغاز بحث نیز یادآوری شد، پرداخنت به مسایل حقوق برشدوستانۀ بین

حساب های مسلحانه در چارچوب اصول و قواعد آن امر کامال  جدید بهاز درگیری  ای خاصلیکن، بررسی گونه
امللل های انتحاری گروه طالبان از منظر حقوق بینصدد بررسی عملیات، مقالۀ حارض که دررواینآید. ازمی

خصوص افغانستان ید که تا هنوز توسط هیچ پژوهشگری درآحساب میتحقیقی نو و تازه بهبرشدوستانه است،  
 مطالعه و کار نشده است. 

 شناسیمفهوم
 امللل برشدوستانهحقوق بین 
امللل برشدوستانه نیز همچون بسیاری از مفاهیم علوم انسانی از تعریف واحدی برخوردار نیست. با حقوق بین

کار رفته است. الف( حقوق، ساسی در ارائۀ مفهوم کلی آن بهشود، سه واژه ا توجه صوری به این مفهوم، دیده می
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منظور استقرار نظم در جوامع انسانی  االجرایی که بهای از قوانین، قواعد و رسوم الزمکه در اینجا به مجموعه
ه  وضع یا شناخته شده است، اشاره دارد )معین: »حقوق«(. ب( بین امللل در این تعریف به دو منظور به کار رفت 

که، قواعد امللل است و دوم اینای از حقوق بینکه نشان دهد که حقوق برشدوستانه، شاخهاست: نخست این
شمولی برخوردار است. ج( در خصوص حقوق برشدوستانه  ها بوده و از جنبۀ جهانآن مورد قبول متام دولت

که حقوق برشدوستانه نوعی به اینها با عنایت  های گوناگونی تعریف ارائه شود. برخیممکن است در زمینه
ای از حقوق برش است که شاخه  خاصی از حقوق برش است آن را چنین تعریف کرده است: »حقوق برشدوستانه

املللی و در برخی اوضاع و احوال معین و محدود، در منازعات مسلحانه داخلی مورد  در منازعات مسلحانۀ بین
محدود کردن قواعد حقوق برشدوستانه به زمان جنگ گفته است: »حقوق گیرد.« برخی هم با استفاده قرار می

کند و اهداف برشدوستانه اصول و قواعدی است که استفاده از خشونت را در زمان منازعات مسلحانه محدود می
های شکسته،  ها، کشتیآن عبارت است از: حامیت از افرادی که مستقیام  درگیر جنگ نیستند )بیامران، زخمی

منظور دستیابی به اهداف جنگ )پرهیز از سیران، افراد غیرنظامی( و محدود کردن آثار خشونت در جنگ بها
 ( 641: 1392جویی، آزار و اذیتی که تأثیری در اهداف جنگ ندارد(.« )جمعی از نویسندگان،انتقام

با دو دسته قواعد رس جانبۀ حقوق بیندر تبیین مفهوم همه »حقوق در   -1وکار داریم:  امللل برشدوستانه ما 
»حقوق جنگ« که ماهیت آن فاقد جنبۀ برشدوستانه است   -2جنگ« که قواعد آن ماهیت برشدوستانه دارد، و  
املللی برشدوستانه شامل دو داند. مقررات کنونی حقوق بینو در برخی مواقع اقدامات مسلحانه را مجاز می 

از حقوق قابل اعامل در درگیری از حقوق الهه و حقوق ژنو میهای مسلشاخه  باشد. حانه است که عبارت 
های مسلحانه و حق انتخاب ابزارهای جنگی و  شاخۀ نخست، تعیین حقوق و وظایف متخاصامن در درگیری

دهد. اما شاخۀ  های آسیب رساندن به دشمن را در یک مخاصمۀ مسلحانه مورد توجه و حامیت قرار میروش
باشد و در تالش آن است که تضمینات الزم را صدد حامیت از قربانیان جنگ میدومی که حقوق ژنو است در

، 1864های  برای حامیت از افرادی که در جنگ اشرتاک ندارد، تدارک ببیند. این حقوق شامل کنوانسیون
  ( 10: 1393باشد. )فرزام،ژنو می 1949و به ویژه  1929، 1906

بین  حقوق  اصلی  برشدوستان بدنۀ  کنوانسیونامللل  مخصوصا   ژنو،  حقوق  را  )مصوب  ه  ژنو  و 1949های   )
که منایی از این حقوق در رسارس این مقاله دهد. برای اینتشکیل می  ( 1977های الحاقی )مصوب  پروتکل

 کنیم: کنندۀ قواعد این حقوق است مستقیام  نقل میداشته باشیم، ذیال  محورهای اصلی آن که تبیین
اند و یا مستقیام  در درگیری مشارکت ندارند، حق دارند که حیات و درگیری را ترک کردهکه  اشخاصی    -الف

ها ها در هر رشایطی باید مورد احرتام واقع شوند و با آنشان مورد احرتام قرار گیرد، آنمتامیت جسمی و روحی
 صورت انسانی رفتار شود. گونه تبعیضی بهبدون هیچ

 ی که دستگیر شده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده، ممنوع است.کشنت یا زخمی کردن دشمن  -ب
آوری شوند و مورد مراقبت ها را در اختیار دارد، جمعمجروحان و بیامران باید توسط آن طرف مخاصمه که آن  -ج

. نشان شوند نقل و تجهیزات صحی هم میوشامل کارکنان، تأسیسات، حملچنین  قرار گیرند. این حامیت هم
 صلیب رسخ یا هالل احمر، عالمت چنین حامیتی است و باید مورد احرتام واقع شود. 
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حیات،    -د که  دارند  هستند، حق  مخاصمه  یک طرف  اختیار  در  که  دستگیر شده  غیرنظامیان  و  رزمندگان 
بار و خشونت  ها باید در برابر کلیۀ اعاملشان مورد احرتام واقع شود؛ از آنحیثیت، حقوق شخصی و اعتقادات

های امدادی دریافت شان ارتباط برقرار کنند و کمکهایها حق دارند یا خانوادهجویی حفاظت شود؛ آنانتقام
 منایند. 

به  -و نباید  از تضمینات قضایی اساسی را دارد،  برخورداری   خاطر عملی که مرتکب نشده است هر فرد حق 
های بدنی یا رفتارهای ظاملانه و ی و روحی، مجازاتکس نباید تحت شکنجۀ جسممسئول تلقی شود. هیچ

 بار قرار گیرد.خفت
آنطرف  -ه نیروهای مسلحِ  اعضای  و  درگیر  انتخاب شیوههای  در  نامحدودی  و روشها حق  های جنگی ها 

 شود ممنوع است. های جنگی که باعث ورود درد غیررضوری یا رنج زاید میها یا روش ندارند؛ استفاده از سالح
های درگیری همواره باید میان جمعیت غیرنظامی و منظور مستثنا کردن اموال و افراد غیرنظامی، طرفبه  -ی

رزمندگان، تفکیک قایل شوند؛ جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی نباید مورد حمله واقع شوند؛ حمالت باید 
 ( 291-290: 1392،رصفا  علیه افراد و جمعیت نظامی هدایت شوند. )جمعی از نویسندگان

سلسله اصول اساسی طراحی شده است. امللل برشدوستانه بر مبنای یکدر کنار قواعد متذکره، حقوق بین
امللل برشدوستانه  ترین هدف آن حامیت از حقوق بینشمولی برخوردار است و مهماین اصول از ویژگی جهان

این اصول عبارتمی از: اصل محدوباشد.  ورت نظامی تناسب، اصل تفکیک، اصل رفتار دیت، اصل رض اند 
میکانیزم اعامل این اصول و    ( 212-209:  1380و سجادی،    12-11:  1393انسانی و عدم تبعیض. )فرزام،  

 گیرد.چارچوب آن در مبحث پایانی مورد بررسی قرار می

 اماکن ملکی 
آید. این حساب منیدف نظامی بهمقصود از اماکن ملکی در این نوشتار، ساحات و جاهایی است که اساسا  ه

گونه ارتباطی با طرفین درگیری ندارد. واقع محل زیست و بودوباش افراد غیررزمنده است که هیچساحات در
پارک مذهبی،  اماکن  و  مساجد  مراکز صحی،  روستاها،  ارائهشهرها،  مؤسسات  و  ادارات  نهادها،   کنندۀ ها، 

 گیرد. تحصیلی در زمرۀ اماکن ملکی قرار میخدمات عامه، مکاتب و مراکز آموزشی و 
دفاع« مورد بحث قرار گرفته و از امللل برشدوستانه با عنوان »مناطق یا اماکن بیاماکن متذکره در حقوق بین

تواند به آنجا  راحتی و بدون درگیری یا تحمل تلفات میاند که دشمن بهدفاعاین منظر، این اماکن چنان بی
شود و هرنوع ا در ترصف درآورد. به همین دلیل، این اماکن همچون اموال غیرنظامی دانسته میوارد شود و آن ر 

 ( 159- 158: 1396ها ممنوع است. )ضیایی، بیگدلی، ِبباران آن
های  خصوص حامیت از قربانیدر   1977( که در سال  1949های ژنو ) پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون

 ب رسید، اماکن ملکی را چنین توضیح داده است: مخاصامت مسلحانه به تصوی
 باشد، ممنوع است؛ ای که دفاع با هر وسیلههای مخاصمه به اماکن بی»حمله هر یک از طرف -1



 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 111

ای توانند هر ناحیۀ مسکونی را که در نزدیکی یا در قلب منطقهمقامات ذیربط یک طرف مخاصمه می -2
برخورد   محل  در  که  است  گرفته  مخالف  قرار  جانب طرف  از  اشغال  معرض  در  و  مسلح  نیروهای 

 طرف اعالم منایند. چنین مکانی باید دارای رشایط ذیل باشد: عنوان مکان بیباشد، بهمی
 از هرنوع سالح و تجهیزات جنگی قابل استفاده، تخلیه باشد.  -أ
 ای نشود. از تأسیسات و امکانات نظامی ثابت هیچ استفادۀ خصامنه -ب
 ای را مرتکب نشوند. گونه عمل خصامنهیچساکنان آن، ه  -ج
به هیچ -د الحاقی  نخست  )پروتکل  نگیرد.«  صورت  نظامی  عملیات  از  پشتیبانی  در  فعالیتی  گونه 

 ( 59: مادۀ 1977کنوانسیون ژنو، 
موارد ذیل را ممنوع پنداشته شده  پروتکل دوم کنوانسیون ژنو    16پروتکل نخست و مادۀ    53چنین در مادۀ  هم

 است: 
گونه عمل خصامنه علیه آثار تاریخی، هرنی و اماکن مذهبی که جزو میراث فرهنگی و  اِعامل هر -أ

 شوند. معنوی مردم تلقی می
 برداری از آثار فرهنگی، هرنی و اماکن مذهبی در جهت اهداف نظامی. بهره -ب
 جویانه و انتقامی علیه این قبیل آثار.هرنوع اقدامات تالفی -ج

توان فهرست اماکن ملکی یا به تعبیر دیگر،  درستی میاملللی، بهبرشدوستانۀ بین  با عنایت به اسناد حقوق
ـ طور خاص حمله انتحاری از سوی گروه طالبانبهـکه حمله بر این مناطق  دفاع را ترتیب داد. اینمناطق بی

شده است، در مبحث   امللل برشدوستانه در آن تا چه اندازه رعایتکه مقررات حقوق بیندر افغانستان و این
 پایانی مورد توجه قرار خواهیم داد. 

 عملیات انتحاری 
کوتاهی به مفهوم عملیات استشهادی داشته    نظراندازکه به توضیح عملیات انتحاری بپردازیم، الزم  قبل از این 

طلبیدن« معنا    گیرند. استشهاد در لغت »شهادتظاهر تقریبا  مرتادف هم قرار میباشیم، زیرا این دو واژه در
شده است، اما عملیات استشهادی داللت بر روش جدیدی مقاومت و رویارویی با دشمن متجاوز و اشغالگر 

شود و مجری آن یقین دارد. این نوع رویارویی که با ابزار جدید کشنده، که در گذشته معمول نبوده، انجام می
انتحار در لغت به    ( 75تا:  رسد. )مالمحمدعلی، بییا ظن غالب دارد که خود در جریان عملیات به شهادت می

که معنای »خودکشی کردن« است. در اصطالح، اگر انسان برای یک امر نیوی و با قصد خودکشی، بدون این
انتحار زده و خودکشی کرده  از بین ببد، چنین فردی دست به  توجیه عقلی یا رشعی داشته باشد، خود را 

گونه اتفاقات در افغانستان رخ صورت عینی در اینتعریف نخست با آنچه به  ( 75  تا:است. )مالمحمدعلی، بی
می بین  از  عملیات  مجری  فرد  آن  در  که  است  درست  ندارد.  زیادی  مصداق  است،  را داده  آن  اگر  اما  رود، 

بلکه همواره استشهاد بنامیم، پیامد آن که باید رویارویی با دشمن متجاوز و اشغالگر باشد، تحقق نیافته است،  
از بین رفته است. درگناه و بیافراد بی اما از طرف  که مجریان آنجابارۀ تعریف دوم نیز قضاوت دشوار است، 

عملیاتاین گروهگونه  ابزاری  استفادۀ  مورد  همواره  بلکه  ندارند،  عقلی  و  منطقی  توجیه  هیچ  های خاص ها، 
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ها را در افغانستان، گونه عملیاتتوان مصادیق اینمی  شان قرار گرفته است،)تروریستی( با هدف کسب منافع
 عملیات انتحاری تعریف کرد. 

گونه دقیق این  ها وابسته به انگیزه و علت انجام آن است. تا زمانی که علت و انگیزۀعملیات  گونهتعریف این
از این پدیده خواهیم داشت. بر همین اعملیات از اشتباه  از ها را ندانیم، تصویری پر  ساس است که برخی 

عملیات در  نویسندگان  است،  کرده  تعبیر  خودکشی  عملیات حالیانتحاری رصف  یک  در  است  ممکن  که 
عالوه احتامل دقیق مردن یا کشته شدن در یک در ببد. بهانتحاری، مجری آن کشته نشود و جان سامل به

رسد این است که: »تروریسم انتحاری نظر می  تر و بهرت بهاقدام تروریستی همیشه آسان نیست. تعریف که دقیق
منظور کشنت دیگران، خود را به را عبارت بدانیم از یک وضعیتی که در آن فرد مرتکب با قصد سیاسی و به

 ( 188: 1399دهد.« )کارگری،کشنت می
یا بدون   صورت سازماندهی شده وهای فراوانی از عملیات انتحاری در رسارس جهان بهدر حال حارض، گونه
ها، اگر هدف دفع متجاوز و دشمن باشد،  شود. در این عملیاتهای گوناگونی انجام میسازماندهی و با انگیزه

 یابد، اماطلبانه تلقی شده و گزینۀ استشهاد در بیان آن مرشوعیت میاز منظر فقهای اسالمی عملیات شهادت
انسان و  شهروندان  علیه  بیاگر  شود،  های  انجام  اعامل گناه  زمرۀ  در  و  است  انتحار  و  خودکشی  نوع  یک 

 ( 76تا: گیرد. )مالمحمدعلی، بیتروریستی قرار می
های  های زیادی صورت گرفته است تا ارتباط آن با فقر، ارزشخصوص علت انجام عملیات انتحاری، تالشدر

 ، تا هنوز هیچ CIAاستناد    های معتب و مورددینی و مذهبی و عوامل روانی مشخص گردد، اما براساس یافته
توجه در مورد مجریان عملیات انتحاری به دست نیامده است. بنابراین،  ای خاص و قابلوجِه اشرتاک شخصی

طور مثال، سازمان یا گروه القاعده بر این باور کلید درک حمالت انتحاری، تحلیل سازمانی این پدیده است. به
جهاد علیه کفر جهانی است. این ایدئولوژی با تکیه بر برخی شعارها    سپتامب، نقطۀ آغازی مجدد  11بود که  

می کفر جهانی  را  آن  که  آمریکا  علیه  جهاد  امر  در  را  گروه  این  افراد  عملکردها،  میو  ترغیب  کرد. خواندند 
  ( 34-33: 1387)مهربان،

فغانستان صورت گرفته، نسبت بین  های انتحاری که در ایکی از عملیاتتوان ادعا کرد که در هیچرو، میایناز
بلکه اینانتحارکننده و انگیزه ها در چارچوب سازمانی گونه عملیاتهای شخصی فرد او وجود داشته باشد، 

رو، در مبحث بعدی سعی بر آن است تا اینهای بسیاری آن سیاسی بوده است. ازقابل تحلیل بوده و انگیزه
 تحلیل و بررسی کنیم. زمانی گروه طالبان ها را در چارچوب ساگونه عملیاتاین

 طالبان و عملیات انتحاری 
میالدی شهر کابل را  1997گروهی دهۀ هفتاد خورشیدی در سال های میانگروه طالبان پس از اوج درگیری

درصد خاک افغانستان را در کنرتل   90میالدی، نزدیک به    1998مترصف و متعاقبا  با سقوط بامیان در سال  
با وجود این حکومت این گروه، همچون دولت رسمی افغانستان   ( 145:  1376درآوردند. )گانگوفسکی،خویش  

املللی واقع نشد. پاکستان، عربستان و امارات عربی از جملۀ کشورهایی بودند که حکومت مورد شناسایی بین
دی توسط حملۀ آمریکا به  میال   2001که به حکومت این گروه در سال  تا این  طالبان را به رسمیت شناختند

  ( 87-86:  1398افغانستان، نقطۀ پایان گذاشته شد. )رشیفی،
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میالدی از ضعف و فساد حکومت استفاده کرده و به    2001شان در سال  این گروه پس از رسنگونی حکومت
سال   از  پرداختند.  خویش  نظامی  قوای  به  2005تا    2003بازسازی  گروه  این  میدانی  میالدی،  با  صورت 

گیری پرداختند، اما از این سال به بعد، طالبان با الگونیروهای داخلی و خارجی در افغانستان به درگیری می
ها، از عراق، حمالت انتحاری را در افغانستان آغاز و بر تلفات نیروهای خارجی در افغانستان افزود. طبق بررسی

زمانی جون   فاصلۀ  در  آگست    2005این گروه  به  نزد  2006تا  داده است.   64یک  انجام  را  انتحاری  حملۀ 
 ( 88: 1398)رشیفی، 

از این تاریخ به بعد، طالبان پیوسته از عملیات انتحاری در برابر نیروهای نظامی داخلی و خارجی استفاده 
های طالبان در کنار هدف قرار دادن نظامیان بارها تلفات شدید غیرنظامی کرده است، اما این نوع از عملیات

گونه عملیات، سیاسی شود که هدف عمدۀ گروه طالبان از انجام اینهمراه داشته است، بنابراین دیده میرا نیز  
توان این عملکرد گروه طالبان را با قرار دادن است تا مقابله با دشمن. بر این اساس، تحت هیچ عنوانی منی

 در زمرۀ عملیات استشهادی مورد توجیه قرار داد.   
ری و منازعه، تضعیف دشمن و تالش برای چیره شدن بر آن امر طبیعی است، اما این نیز یک اصل در درگی 

چنین اماکنی که تحت هیچ عنوان،  دفاع و همطرف و بیها نباید بر افراد بیپذیرفته شده است که در درگیری
درگیر در منازعۀ افغانستان، های  که طرفتواند، آسیب زد. این نوشتار، با توجه به اینهدف جنگی بوده منی

طور خاص حمالت انتحاری را مورد توجه قرار داده و در های متفاوتی را مورد استفاده قرار داده است، بهشیوه
کند تا نشان خواهد با تفکیک استفاده از این شیوه علیه افراد رزمنده و غیررزمنده، تالش میاین میان، می

 علیه افراد غیررزمنده کارگرفته و به اماکن ملکی به آسیب زده است. انتحاری بردهد که گروه طالبان از عملیات  
چند منونه از حمالت انتحاری که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته و در آن عالوه بر افراد ملکی، اماکن  

 کنیم: ملکی نیز تخریب گردیده است را نقل می
تاریخ   یک    2011جون    28به  نتیجۀ  که در  کابل،  در شهر  انرتکانتیننتال  هوتل  بر  مختلط  یا  مرکب  حملۀ 
تن دیگر زخمی شدند. طالبان   17فرد ملکی کشته و    9شد،  کنندۀ انتحاری را شامل میحمله  9کم  دست

 ( 20: 2011مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. )یوناما،
تحاری گروه طالبان قرار گرفت که در نتیجۀ یک شفاخانه در شهر کابل هدف حملۀ ان   2011می  21به تاریخ 

تن دیگر زخمی شدند. این حملۀ انتحاری نخستین قضیۀ مستندی   23تن از محصالن دانشکده طب و  6آن  
: 2011است که طالبان شفاخانه را هدف حملۀ انتحاری قرار داده و مسئولیت آن را پذیرفته است. )یوناما،

20 ) 
فرد   8رکیت در شهر کابل مورد حملۀ انتحاری قرار گرفت که در نتیجۀ آن  مایک سوپر  2011جنوری    28در  

شدگان این حمله یک تن دیگر زخم برداشتند. در بین کشته  15شمول زنان و اطفال کشته شدند و  ملکی به
کمیشرن کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان همراه با فامیلش نیز شامل بود. مسئولیت این حمله نیز از 

 ( 20: 2011بان پذیرفته شد. )یوناما،طال
بولدک والیت کندهار، یک حامم عامه مورد هدف حملۀ انتحاری در ولسوالی اسپین  2011در هفتم جنوری  

شدن   کشته  به  منجر  که  گرفت  زخمی شدن    15قرار  و  ملکی  پذیرش   20فرد  با  طالبان  گردید.  دیگر  تن 



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  114| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

ین عملیات، معاون قومندان پولیس رسحدی را کشته است، مسئولیت این حمله اظهار داشتند که آنان در ا
که معاون قومندان پولیس رسحدی در داخل حامم نبود، ولی یک افرس پولیس رسحدی جانش را در حالیدر

 ( 20: 2011این حمله از دست داد. )یوناما،
این حمله که توسط رستورانت لبنانی در کابل هدف حملۀ گروه طالبان قرار گرفت.  1392جدی سال    27در  

شهروند افغان گردید. در   8شهروند خارجی و    13سه مهاجم انتحاری صورت گرفته است منجر به کشته شدن  
املللی پول در کابل شدگان خارجی این حمله، چهار کارمند سازمان ملل، رئیس دفرت صندوق بینمیان کشته

 1ئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفت. و دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان شامل بودند. مس
تن کشته و   25شفاخانه قالت در والیت زابل هدف حمله قرار گرفت. در این حمله    1398سنبله سال    28در  
اضافه، تعمیر این اند. بهتن زخمی شدند که اکرثا  زنان، کودکان، بیامران و کارمندان این شفاخانه بوده  95

یده است. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان مسئولیت این حمله را از شفاخانه نیز تخریب گرد
و این حمله را »عملیات اسشتهادی باالی امنیت ملی« اعالم کرده و گفته است که    سوی طالبان تأیید کرد

 .2هدف از این عملیات رئیس امنیت ملی این والیت بوده است
حمله از جمله   27طالبان مسئولیت    2015در کابل )یوناما(، در سال    اساس گزارش دفرت سازمان ملل متحدبر
تن دیگر زخمی شدند که   455تن کشته و    87شدۀ انتحاری را بر عهده گرفتند که در نتیجۀ آن  حمله ثبت  44

)یوناما، بودند.  ملکی  افراد  کام  ( 56:  2015همه  طالبان  توسط  انتحاری  عملیات  از  السابق فیاستفاده 
اساس مستندات دفرت هیئت معاونت ین شامر تلفات به افراد غیرنظامی و ملکی در افغانستان دارد. بربیشرت

درصد کل تلفات ملکی   26حمالت انتحاری تقریبا  عامل    2018سازمان ملل متحد در کابل )یوناما(، در سال  
)یوناما، است.  بوده  افغانستان  عملیا  ( 8:  2019در  از  استفاده  که  است  تلفات مسلم  بر  اضافه  انتحاری،  ت 

که این امر در تناقض با کدام معیارها و اصول حقوق جانی، تخریبات وسیع اماکن را نیز به دنبال دارد. این
 کنیم. بررسی و تحلیل میامللل برشدوستانه قرار دارد، در مبحث بعدی بین

 ه امللل برشدوستانعملیات انتحاری طالبان بر اماکن ملکی و حقوق بین
ترس و وحشت از عملیات انتحاری در افغانستان با نام طالبان عجین شده است. این گروه، پس از رسبازگیری 

انتحار و انفجار غرض ایجاد وحشت و ترس غرض دست شان یافنت به اهداف سیاسیو تجدید قوا، از شیوۀ 
املللی  ل و قواعد حقوق برشدوستانۀ بینیک از اصو اند. این گروه با انجام اعامل تروریستی به هیچاستفاده کرده

های بنیادین آن را نادیده گرفته است. چنین اعاملی سبب شد که پایبند منانده، بلکه مدام اصول و ارزش
های املللی یعنی سازمان ملل متحد، نام این گروه و رهبان آن را در فهرست سیاه گروهمعتبترین نهاد بین

هیچ توجهی   کند که این گروهان اعامل تروریستی این گروه، همین بیان کفایت میتروریستی درج مناید. در بی 

 
 27/1/1400  تفصیل گزارش این حمله را در لینک زیر بخوانید:  تاریخ مراجعه -1

(https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/01/140118_k02-kabul-blast-reax  .) 
 27/1/1400تفصیل این گزارش را در لینک زیر بخوانید: تاریخ مراجعه  -2
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د و هر عملکرد نظامی و غیرنظامی این گروه در تضاد با اصل کرامت انسانی قابل به اصل کرامت انسانی ندار
 توصیف و توضیح است. 

های طالبان، خصوصا  انجام عملیات  املللی توسط گروه قبل از بحث پیرامون موارد نقض حقوق برشدوستانۀ بین
امللل برشدوستانه، ناظر بر اعامل گردد که آیا قواعد حقوق بینانتحاری توسط این گروه، این پرسش مطرح می

می طالبان  جنبۀ گروه  فاقد  افغانستان،  دولت  و  طالبان  گروه  میان  جاری  درگیری  زیرا  خیر؟  یا  باشد  تواند 
. در پاسخ به این پرسش مهم، الزم است امللل برشدوستانه آمده استقوق بیناملللی است که در عنوان حبین

طور نظر از ریشۀ طوالنی تاریخی آن، بهامللل برشدوستانه با رصفکه قواعد و اصول حقوق بین  متذکر شویم
این کنوانسیونخاص در کنوانسیون ژنو درج گردیده است.  و   1949های  ها )کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو 

سال  پروتکل در  آن  الحاقی  بر  1977های  مشتمل  تقریبا   بین  600(  حقوق  اصلی  سندهای  و  امللل ماده 
املللی و  های مسلحانۀ بینها در دو حالت: درگیریباشد. قواعد مندرجه در این کنوانسیونبرشدوستانه می

ان با نیروهای دولتی در افغانستان در زمرۀ کاربرد دارد. درگیری نظامیان گروه طالب   املللیبینهای غیردرگیری
های چهارگانه  گیرد. بر مبنای مفاد مادۀ سوم مشرتک کنوانسیوناملللی قرار میمخاصامت مسلحانۀ غیربین
مسلحانه درگیری  هر  بینژنو،  که  مسلحانه ای  درگیری  کشور(،  یک  در  داخلی  جنگ  )مثل  نباشد  املللی 

پنداشته میغیربین که  شود.  املللی  است  اضافه شده  معیار  الحاقی چندین  دوم  پروتکل  در  تعریف  این  بر 
 اند از: عبارت
 درگیری در یکی از کشورهای متعاهد روی دهد.  -الف -أ
 درگیری میان نیروهای مسلح یک کشور و نیروهای مسلح مخالف آن صورت گیرد.  -ب -ب
 نیروهای مذکور تحت فرماندهی واحد عمل کند.  -ج -ج
ب   -د -د مذکور  دوم  نیروهای  )پروتکل  باشد.  داشته  کنرتل  متعاهد  کشور  قلمرو  از  بخشی  ر 

 ( 1: مادۀ 1977الحاقی،
می دیده  معیارها  این  به  توجه  زمرۀ با  در  کامال   طالبان  گروه  نیروهای  با  دولتی  نیروهای  درگیری  که  شود 

ششم پروتکل دوم الحاقی،    اساس مادۀ چهارم ورو، براینگیرد. ازاملللی قرار میبینهای مسلحانۀ غیردرگیری
و  االجرااملللی نیز الزمبینهای مسلحانۀ غیرها، که در درگیریمتام اصول و قواعد برشدوستانۀ حاکم بر جنگ

 باشد. معتب دانسته شده، طرفین درگیری در افغانستان نیز ملزم به رعایت آن می
این میان، عملیات انجام مدر  انتحاری که گروه طالبان  و یهای  با اصول  تناقص  از جهات فراوانی در  دهد 
بین حقوق  بهمعیارهای  دارد.  قرار  برشدوستانه  میامللل  کلی،  از  صورت  استفاده  که  داشت  بیان  توان 

ها، اصل محدودیت، اصل رضورت نظامی، اصل تناسب، اصل تفکیک و اصل سازوکارهای انتحاری در درگیری
دهد، زیر پا گذاشته شده  امللل برشدوستانه را تشکیل میلی حقوق بینهای اص رفتار انسانی که ستون و پایه

 است.  
با انجام عملیات انتحاری بر اماکن ملکی   طوری که به ـ  با توجه به مأموریت اصلی این مقاله، گروه طالبان 

برشدوستانه را نقض کرده امللل  ـ مواردی زیادی از اصول حقوق بینمصادیق آن در مبحث پیشین اشاراتی شد
 کنیم. بررسی میاست، که در ادامۀ این مبحث 
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 نقض کرامت انسانی 
مبنای این اصل، هر املللی برشدوستانه ریشه در اصل کرامت انسانی دارند. بربسیاری از اصول حقوق بین

برخوردار است. یعنی   های دیگر، از کرامت ذاتینظر از هر نوع تعلق و وابستگیعنوان انسان و قطعانسان به
باید در هر نوع منازعه بر پایۀ این اصل، می  ( 531:  1391باشد. )دانش،انسان ذاتا  دارای منزلت و کرامت می

بر هر فرد بهبیناملللی و غیرو درگیری مسلحانۀ بین های گروهی و دور از هر نوع تعلق و وابستگیاملللی، 
املللی و اسناد ته شود. امروزه عالوه بر اسناد حقوق برشدوستانۀ بینها مدنظر گرفسمتی، کرامت انسانی آن

 حقوق برشی، قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیا، اصل کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده است. 
در کنوانسیونآنجااز مندرج  قواعد  و  اصول  بینکه که  متعاهدین که  های حقوق برشدوستانۀ  بر متام  املللی 

های افغانستان نیز الزم است تا اصل خصوص درگیریاالجراست. درباشد، الزمتقریبا  متام کشورهای دنیا می
در مرکز توجه طرفین متخاصم قرار گیرد. در این میان، شواهد و مصادیق دال بر این است که گروه طالبان 

ل را زیر پا کرده است. مصداق عینی توجهی کرده و با عملکردهای خویش این اصهمواره بر این اصل مهم بی
کننده و  نقض این اصل، انجام عملیات انتحاری است. در عملیات انتحاری هم اصل کرامت انسانی فرد انتحار

نقض می آن  قربانیان  انسانی متام  اصل کرامت  انتحارهم  فرد  ذاتی  کرامت  اصل  نقض شود.  آنجا  از  کننده 
زند موجب دست به خودکشی خود میهمچون گروه طالبان را خورده و بیهایی  شود که این فرد، حیلۀ گروهمی

که حق انتخاب داشته باشد. اصل کرامت انسانی قربانیان عملیات انتحاری توسط گروه طالبان از بدون این
نقض می آناین جهت  از  که حق حیات  بدنشود  اعضای  آنان  از  بسیاری  و  از دست ها سلب شده  را  شان 

ترین دالیل نقض حقوق برشی آنان دانسته شده است. ول شدن این افراد در بسیاری موارد از مهمدهد. معلمی
توان چنین عنوان کرد که عملیات انتحاری گروه طالبان در تضاد جدی با این اصل مشرتک حقوق در نتیجه می

 املللی و حقوق برشی قرار دارد.  برشدوستانۀ بین

 محدودیتنقض اصل رضورت و 
ها را به جنگ انسانی ملتزم مناید، از آغاز بر ایجاد محدودیت که دولتاملللی برای اینحقوق برشدوستانۀ بین

عنوان وسیلۀ جنگی و روش جنگی تکیه منوده است، تا بدین وسیله از آزادی عمل ها بهکارگیری از سالحدر به
چنین اصل رضورت بر این امر تکیه دارد که در هم  ( 11:  1393ها جلوگیری منوده باشد. )فرزام،در درگیری
از سالحدرگیری به رضورت درگیری  ها استفاده صورت گیرد و استفاده هر نوع سالح که های مسلحانه نظر 
 باری داشته باشد، باید پرهیز صورت گیرد.  های زیانآسیب

که، تر از همه اینصل مهم قرار دارند. مهمصورت کامل در تضاد با این دو اعملیات انتحاری گروه طالبان به
طرف، و هدف قرار گرفنت افراد ملکی در آن استفاده از چنین روش جنگی )عملیات انتحاری( در یک مکان بی

امللل برشدوستانه ندارد. استفاده از این روش جنگی را در محالت شامل هیچ توجیهی بر عدم نقض حقوق بین
که گروه آنجاافراد نظامی طرفین توسط آن را شاید بتوان مورد توجیه قرار داد، اما ازدرگیری و هدف قرار گرفنت  

ها  ها، مراکز آموزشی، مراکز صحی، شهرها، فروشگاهگونه عملیاتطالبان نشان داده است، بارها به وسیلۀ این
از قرار داده است.  را هدف  از محالت عامه  را رو، چنین عملکرد گر اینو بسیاری دیگر  این گروه  وه طالبان، 
 مناید. املللی میمحکوم به جنایت جنگی و نقض قواعد حقوق برشدوستانۀ بین
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 زیستی ناشی از عملیات انتحاری های روانی و محیط آسیب
انجام عملیات با  بار میهای انتحاری، آسیبگروه طالبان  را  این آسیبهای فراوانی محیط زیستی  ها، آرود. 

های ناگوار بر اذهان ماند، از لحاظ روانی، آسیبت شدیدی که در محل وقوع حمله به جا میعالوه بر تخریبا
ای  نظامی، اگر چنین واقعهگذارد. فرضا، شام تصور کنید در یک محیط کامال  غیرافراد عادی و غیررزمنده می

ست که داشت. بر همین مبناتان تأثیر منفی خواهد  رخ دهد، تصویر آن حادثه تا کدام اندازه بر روح و روان
زیست طبیعی در مقابل خسارات های جنگی، با حفظ و حامیت از محیطاساسا  باید رهبی و هدایت عملیات

بلند بیگدلی،گسرتده،  )ضیایی  شود.  انجام  شدید  و  کنوانسیونتدوین  ( 149:  1396مدت  های کنندگان 
این مسئلۀ حی  از  با درک رضورت حامیت  ژنو،  از روشچهارگانه  یا وسایل جنگی که چنین اتی، استفاده  ها 

 35: مادۀ  1977)پروتکل نخست الحاقی،  کند، ممنوع قرار داده است خسارات را بر محیط طبیعی تحمیل می
دچار مخاطره    رزمندهها، سالمتی و بقای افراد عادی و غیرها و سالحدر صورت استفاده از چنین روشکه    ( 55و  

)پر  شد.  الحاقی،خواهد  نخست  مادۀ  1977وتکل  مخرب   ( 55:  سالح  هرنوع  کاربرد  امروزه  بنابراین 
بینمحیط به نقض قواعد حقوق  و مرتکبان آن، محکوم  قرار داده شده است  امللل برشدوستانه  زیست، منع 
 باشند. می

ور داشت. کشانیدن پای آورد را نیز نباید از نظر دها بار میگونه عملیاتافزون بر این، آلودگی صوتی که این
گردد. این های مخرب و صوتی منجر به ایجاد آلودگی صوتی میها در داخل شهرها و استفاده از سالحدرگیری

ترین نوع کارگیری مخربآورد. بهطور مستقیم، تأثیرات منفی روانی را بر ساکنان شهرها به بار میآلودگی نیز به
سو، تخریبات فراوانی کند و از دیگرسو آلودگی صوتی ایجاد می، از یکموادهای انفجاری در عملیات انتحاری

امللل کنندگان قواعد و اصول حقوق بینکه تدوین  مناید. به همین دلیل استبر دامن طبیعت تحمیل می
فین و طر   های جنگی و استفاده از چنین ابزارهایی را ممنوع قرار دادهکارگیری از چنین روشبرشدوستانه، به

 اند. را به عدم نقض آن فراخواندهدرگیری 

 تخریب اماکن فرهنگی و آموزشی
هرچند تا هنوز موردی که طالبان با استفاده از عملیات انتحاری، اموال و اماکن فرهنگی را از بین برده باشد  

اکن فرهنگی زده به ثبت نرسیده است، اما این گروه از سایر ابزارهای جنگی، بارها دست به تخریب و محو ام
توان از انفجار بودای بامیان یاد کرد که توسط این گروه تخریب و کامال  از بین برده  طور منونه، میاست. به

خصوص حفاظت از میراث الهه را در  1954شده است. این عملکرد گروه طالبان، مادۀ نوزدهم کنوانسیون  
طبق این ماده »اگر در رسزمین یکی از کشورهای   صورت آشکارا نقض کرده است.فرهنگی در زمان جنگ، به

های درگیر ملتزم به رعایت مقررات عهدنامه، حداقل در رابطه به متعاهد درگیری روی دهد، هر یک از طرف
  67- 61،  60،  59،  56،  53موجب مواد  احرتام به اموال فرهنگی در آن بخش از رسزمین هستند.« ضمنا  به

دفاع و غیرنظامی فرهنگی، تأسیسات دربرگیرندۀ نیرو و انرژی مرگبار، مناطق بی  پروتکل نخست الحاقی، اماکن
حمله بر غیرنظامیان، تخریب   16و    15،  14،  13تحت حامیت خاص قرار دارند. پروتکل دوم الحاقی در مواد  

را ممنوع   های خطرناک و اماکن فرهنگیها و حمله به تأسیسات دارای نیروها و انرژیلوازم رضوری زندگی آن
 دانسته است.  االجرااملللی نیز الزمهای مسلحانه غیربینقرار داده و این ممنوعیت را در مورد جنگ
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افزون بر این، گروه طالبان بارها دست به تخریب و انفجار اماکن آموزشی مثل مکاتب زده است. خصوصا  در 
گرفت، مورد دهی استفاده قرار میمحل رأی   ها، که بعضی از مراکز آموزشی همچونهنگام برگزاری انتخابات

 حملۀ انتحاری و غیرانتحاری گروه طالبان قرار گرفته است. 

 ها  حمله بر شفاخانه
تفکیک محالت نظامی از غیرنظامی، ایجاب این امر را مهیا منود تا برخی از محالت، حتی اگر در محل نظامی 

ها کمک این محالت به بخشیدن حیات دوباره به انسان  هم واقع شده باشد، حمله بر آن ممنوع گردد، زیرا
ها و مراکز ترین مصداق چنین مکانی، شفاخانهمناید. مهمتر به آنان جلوگیری میمنوده و از تحمیل رنج بیش

های چهارگانۀ ژنو، متامی مراکز صحی نباید هدف حمله در کنوانسیون  باشد. طبق قواعد مندرجصحی می
که حتی در آن مراکز  د که آن مرکز صحی به درمان زخمیان دشمن پرداخته باشد و یا اینقرار گیرد، هرچن 

 حضور نداشته باشد.  منظور درمان یا کارمندان صحی صحی هیچ مریضی به
های مسلحانه را از منظر  اما گروه طالبان با انجام عملیات انتحاری بر مراکز صحی، اصل تفکیک در درگیری

های درگیر مکلف است تا بین  کلی نادیده گرفته است. طبق این اصل طرفبرشدوستانه بهامللل  حقوق بین
درگیری در  غیرنظامی  و  نظامی  )فرزام،هایاهداف  باشند.  قایل  متایز  مادۀ    ( 12:  1393شان    19طبق 

صحی پروتکل دوم الحاقی، مراکز    11پروتکل نخست الحاقی و مادۀ    12و    9،  8کنوانسیون اول ژنو، مواد  
ها و سایر واحدهای مشابه(، مراکز  ها یا تأسیسات دایمی )شفاخانهنظامی و غیرنظامی، شامل کلیۀ ساختامن

های سیار، چادر و تأسیسات صحرایی( که برای های سیار )شامل شفاخانهها و کلینیکانتقال خون، دواخانه
سیون اول ژنو، نباید چنین مراکزی کنوان   19باشد. که براساس مادۀ  مقاصد پزشکی تأسیس شده است، می

ها جلوگیری به عمل آید، حتی در زمانی که مریض یا  مورد حمله قرار گیرند یا تخریب شوند، یا از فعالیت آن
 زخمی در آن وجود نداشته باشد. 

نع کنوانسیون دوم ژنو، از بین بردن هرگونه تجهیزات صحی را م   38و    28کنوانسیون اول و مواد    34و    33مواد  
که گروه طالبان، بدون هیچ قرار داده و بیان داشته که نباید مانع دسرتسی کارمندان صحی به آن شد. حال آن

ای، در مراکز صحی نظامی و غیرنظامی دست به عملیات انتحاری زده و در کنار تخریب اماکن صحی،  مالحظه
 ته است.ها فرد بیامر شامل کودکان و زنان و کارمندان صحی را گرف جان ده

 . هدف قرار دادن شهرهای مزدحم و مراکز خرید و فروش 4. 6
را   48طبق مادۀ   و غیرنظامی  و اهداف نظامی  و غیرنظامیان  باید همواره نظامیان  الحاقی،  پروتکل نخست 

 52تشخیص داد و در نتیجه، عملیات نظامی را فقط به اهداف نظامی معطوف داشت. این پروتکل در مادۀ  
غیرن  هیچاهداف  به  که  است  گفته  اهدافی  آن  را  محسوب منیظامی  نظامی  بنابروجه  بازارشود.  های این، 

تجارتی و مراکز خرید و فروش و شهرها، که در آن ازدحام فراوان از غیررزمندگان شکل گرفته است، باید در 
 پروتکل نخست الحاقی  58و    57نظامی شمرده شود و نباید هدف حمالت قرار گیرد. حتی مواد  زمرۀ اهداف غیر

با   برسد.  حداقل  به  غیرنظامی  مناطق  اتفاقی  تخریب  تا  است  کرده  احتیاط  رعایت  به  ملزم  را  طرفین  نیز 
های شود که طالبان با هدف قرار دادن حامم عامه و فروشگاهمصادیقی که در مبحث قبلی بیان شد، دیده می



 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 119

برشدوستانه نداشته و با استفاده از حمالت انتحاری بر   امللل بزرگ هیچ توجهی به اصل تفکیک در حقوق بین
 شده است. مناطق کامال  غیرنظامی و مزدحم، مرتکب جنایت جنگی 

 نقض رصیح حقوق زنان و کودکان 
شامر های انتحاری گروه طالبان بر اماکن ملکی و غیرنظامی، نقض رصیح حقوق کودکان و زنان بهعملیات

واقع زمینه تعلیم و رار دادن اماکن ملکی، خصوصا  از بین بردن مراکز آموزشی دررود. این گروه با هدف قمی
آموزش کودکان را از آنان گرفته است و سالمتی روحی و جسمی اطفال و زنان را مورد تهدید قرار داده است. 

ناشی بیپیامدهای  شامر  بر  طالبان،  انتحاری  عملیات  از  وپیشینهشده  زنان  و  معلوالن  از  کودکان   ای 
کودک و  923های مسلحانه در درگیری 2016طور مثال، تنها در سال رسپرست در کشور افزوده است. بهبی

زن زخمی و معلول شده است که بخش عظیمی از این تلفات ناشی از   877کودک و    2589زن کشته و   341
عملیات )یوناما،انجام  است.  انتحاری  می  ( 7:  2017های  زن دیده  که  اصلی شود  قربانیان  کودکان  و  ان 

 اند.  ویژه حمالت انتحاری در افغانستانهای مسلحانه، بهدرگیری
عملیات از  بسیاری  در  طالبان  این،  بر  انتحاری افزون  بههای  زنان  و  کودکان  از  ِببشان  و  عنوان  گذار 

سوالی چارچینۀ والیت در ول  2011جون سال    26طور مثال، در تاریخ  کننده استفاده منوده است. بهانتحار
یک بسته مواد منفجره را به طرف وسایط نقلیۀ نظامیان ساله را مجبور کردند  ارزگان طالبان یک دخرت هشت

چنین این گروه با تاریخ اول ماه می همین سال در والیت پکتیا از یک کودک دولت افغانستان انتقال دهند. هم
به  12 کر ساله  استفاده  انتحارکننده  گزارشعنوان  به  بنا  که  جواند  در  ها،  زمان  آن  تا  انتحارکننده  ترین 

از   ( 16:  2011فرد دیگر گردید. )یوناما،  12افغانستان بوده است که سبب قتل سه فرد ملکی و زخمی شدن  
ن های انتحاری در صدر ناقضاتوان نتیجه گرفت که گروه طالبان با انجام عملیاتبیان این مصادیق چنین می

 امللل برشدوستانه و حقوق برش هستند. حقوق بیناصول 

 گیرینتیجه 
امللل های انتحاری بر اماکن ملکی، حقوق بینآید که گروه طالبان با انجام عملیاتدست میاز آنچه گذشت به
به را  اینبرشدوستانه  توجیه  با  بارها  گروه  این  است.  کرده  نقض  فراگیر  هدفشطور  یا    که  خارجی  نیروهای 

توجیه کرده است، اما با توجه به شواهدی که مورد بررسی شان را اند، چنین عملکردهاییان داخلی بودهنظام
و قربانیان آن نیز افراد   های گروه طالبان، اماکن ملکی هدف حملهقرار گرفت، در بسیاری از چنین عملیات

 اند.  غیررزمنده و ملکی بوده
تنها منجر به نقض های جاری در افغانستان نهملکی در درگیری  تردیدی نیست که هدف قرار گرفنت اماکن

اعتنایی های بینادین حقوق برشی نیز بیامللل برشدوستانه شده است، بلکه به اصول و ارزشاصول حقوق بین
عملیات این  از  بسیاری  مسئول  طالبان  و  است  می شده  ازها  میاینباشند.  گفترو،  چنین   توان  انجام  که 

بین  از سوی گروه طالبان  اعاملی امللل برشدوستانه و موازین حقوق برشی هیچ جایگاهی در قواعد حقوق 
ندارد. افزون بر این قواعد حقوق جنگ در اسالم نیز بر رد جایگاه چنین اعاملی از سوی گروه طالبان تأکید 

 دارد. 
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شان پروای هیچ نقضی را ندارند، پلیدبرد اهداف  دهد که گروه طالبان در پیشنشان می  هاگونه عملیاتاین
از حامیت  کهچنان نبودهغیرنظامیان  برخوردار  افغانستان  در  الزم  و های  روانی  ایجاد صدمات  و  انتحار  اند، 

جسمی شدید با هدف ایجاد ترس و وحشت و اعامل فشار سیاسی بر دولت افغانستان از راهبدهای اصلی 
 این گروه در کشور بوده است.  

ای که فعال  در افغانستان جاری است، درگیری بر رس کسب قدرت است. دولت افغانستان که یکی از ریدرگی 
به کنوانسیون این کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو میمتعهدان  با مفاد  از   هاباشد و مطابق  مسئولیت دارد که 

نتوانسته است تا سد راه انجام انجام هرگونه جنایت جنگی در کشور جلوگیری مناید. لیکن دولت افغانستان  
تا    هایی در کشور باشد. این ضعف دولت، این فرصت را برای گروه طالبان مهیا ساخته استچنین عملیات

تر سازد و ضعف دولت را در برابر های انتحاری، فشار سیاسی را بر دولت افغانستان بیشاستفاده از عملیات
عنوان رود تا با توجه به اصل کرامت انسانی، بهاز گروه طالبان انتظار می  رواینشان آشکار مناید. ازاقدامات

های درگیر در جنگ در افغانستان، بیش از این دست به ارتکاب جنایات جنگی نزند و اصل تفکیک یکی طرف
 مدنظر قرار دهد.   هایشو تشخیص مناطق ملکی و نظامی را در انجام عملیات
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 د نړیوالو برشپالو حقوقو د رسغړونو پر وړاندې د دولتونو مسؤلیت

 ازی سیف الرحمن نی 

 لنډیز 
مسؤلیت اسايس پرنسیپ په ګوته کوي چې هر هغه هیواد چې  خپلو نړیوالو د په نړیوالو حقوقو کې د دولتونو 

ه بل عبارت د مسؤلیت مفهوم پ  مکلفیتونو څخه رسغړونه کوي باید د خپلو اعاملو لپاره مسؤل وګڼل يش. په
دی چې هغه هیوادونه چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته درناوی نه کوي باید سمدالسه خپلې غیرقانوين   ادې معن 

حقوقو برخه جوړوي او د   ونړیوال  واصل دی چې د دودیز   يدا یو بنسټ ،  کړنې ودروي او قربانیانو ته تاوان ورکړي
 ټولو هیوادونو لپاره الزامي بڼه لري.  
دي ژمن  دولتونه  اساس  دې  مخکې    ېچ   په  کېدو  رامنځته  له  جګړې  اړینې د  ته  ځواکونو  والو  وسله  خپلو 

د لومړي ځل لپاره چې دغه مسله  تضمین کړي،    او  حقوق رعایت  برشپال  څو نړیوال  ،  الرښوونې او روزنې ورکړي
او د فرهنګي ملکیتونو، لومړي الحاقي پروتوکول   شوهکنوانسیونونو کې تصویب  په  کال الهې    ۱۹۰۷او    ۱۸۹۹د  

 ي.یو شمېر دودیزې وسلې هم ځای پر ځای شو  په دې اړه کې  توکولو پور  يم الحاقي اصالح ي او همدارنګه دو
که چېرې وروسته له دې بیا هم د دولتونو وسله وال ځواک له دغه حقوقو څخه رسغړونه کوي بیا په دې برخه 

لريکې   اقدامات شتون  نړیوال  ،یو شمیر  د  د رسغړو   رشپالوب  وچې  ګټه حقوقو څخه  ترې  په صورت کې  نې 
تاوان غوښتنه وکړي، چې په دې برخه کې د تاوان اخیستل کیدی يش. په عموم کې مقابل لوری کولی يش د  

په بنأ، هرکله چې یو حقوقي یا حقیقي شخص بل حقوقي یا حقیقي شخص   غوښتلو اصول شته، او د دې اصولو
او د قوانینو    هبرخو کې شت  واصل د هیوادونو په بېالبېل  تاوان ورکړې  ورکړي. د  بدله یېته تاوان واړوي، باید  

 . جبان موارد ځای لريد ډیری برخو کې د مدين مسؤلیت په ګډون د خسارې 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ليکو( ال او د حقوقو ماسټرsaifurahman.niazai@gmail.com ) 

mailto:saifurahman.niazai@gmail.com
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 رسیزه
چې غواړي جګړه انساين کړي یعنې د   ،نړیوال برشپال حقوق د نړیوالو عمومي حقوقو هغه معارصه څانګه ده

 څو د وګړو انساين کرامت ته بې ځایه زیان ونه رسیږي او دې حقوقو ته د ،  جګړې لپاره اصول او قواعد ټاکي 
ده، چې   قواعدو مجموعه  انساندوستانه  د هغو  عبارت  بل  په  يا  وايي،  انسانانو حقوق  د  په وخت کې  جګړې 

کړي، نړیوال برشپال حقوق په جګړه کې د متخاصمو   کم  اتو شمېرکوښښ کوي جګړه محدوده او د ملکي تلف
یا جګړه مارو لورو حقوقي مکلفیتونه په ډاګه کوي. کیدای يش دغه متخاصم لوري دولتونه، وسلوالې ډلې، یا  
دولت او وسلوالې ډلې وي، دغه حقوق په ټوله کې پر دې بحث کوي چې په جګړو او وسلوالو نښتو کې د جګړه 

  لو کارول محدود يش او همدارنګه د جګړې پر مهال د بې طرفه خلکو ژوند ته باید جدي پاملرنه ويش. ییزو وس
حقوق نړیوال تړون یا دودیز قواعد لري، چې اصيل موخه یې د وسله والو نښتو څخه رامنځته   پالنړیوال برش

 شوې مستقیمې برشي ستونزې حل کول دي.
مرکزي   حقوقو  ونړيوالد  کال ور زيات شوي پروتوکولونه د برشپالنې    ۱۹۷۷کال څلور تړونونه او د    ۱۹۴۹د ژنيو  

نړیوال قانون د رامنځته کېدو هڅې پیل   پالمیالدي پیړۍ له نیاميې وروسته نړۍ د برش ۱۹هسته جوړوي، د  
کولو باندې میالدي پیړۍ په نیاميي کې د ژنیو د څلورګونو تړونونو په رامنځته  (  ۲۰شلمې )   ، چې باالخره دېکړ 

براليس شول. د برشپالنې نړیوال قانون عمده موضوعات د ملکيانو، ناروغانو، ټپيانو، اسريانو  مالتړ او د جنګي 
 1لو محدودول دي، ترڅو جګړه د امکان تر حده انساين يش. ی الرو او وس

سلوالو دښمنيو د اغېزو  د و  بنسټ رد برشپالنې نړيوال قانون د هغه قواعدو مجموعه ده، چې د انساين داليلو پ
او يا يې وسله   ېکسانو څخه چې په نښتو کې يې برخه نه وي اخست   ومحدودولو په لټه کې وي، دا قانون د هغ

 2ځمکه اېښې وي، مالتړ کوي او جنګي الرې او وسيلې محدودوي.  رپ
د دوی د عمومي ژمنې یوه سم  رسه    نړیوالو حقوقولپاره د دولتونو مکلفیت    يدرناو   د  حقوقو ته  پالوبرش  ونړیوال

ژمنتیا   دا  ده.  کنوانسیون   1949او    1929  دبرخه  پ   ونوژنیو  ځای  شوې.    رکې  ژنیو   1949د  دارنګه  ځای 
 . عام ده هم کېلومړۍ ماده کنوانسیونونو  

اطاعت ډاډ ترالسه کولو لپاره د حکمونو صادرولو او خپلو وسله والو ځواکونو ته د   د  حقوقو  پالوبرش  ونړیوالد  
وسلو  يالهې کنوانسیون کې تثبیت شوې، له روایت  1907او  1899لومړی د  ،نې په اړه د حکومتونو ژمنتیاروز 

داسې حال کې چې ډیری ه  ځای شوې. پ   ر رو نظامي الرښوونو کې هم ځای پېڅخه ترالسه شوې. دا ژمنتیا په ډ
 .  ونه کويحقوقو رعایت کولو الرښو  پالوبرش ونظامي الرښوونې هر رستیري ته د نړیوال

که چېرې وروسته له دې بیا هم د دولتونو وسله وال ځواک یا دغه الرښوونې په نظر کې نه نیيس او له دغو 
حقوقو څخه د   رشپالوب   وچې د نړیوال  هیو شمیر اقدامات شتحقوقو څخه رسغړونه کوي، بیا په دې برخه کې  

تاوان غوښتنه  رسغړونې په صورت کې ترې ګټه اخیستل کیدی يش. په عموم کې مقابل لوری کولی يش د  
، هرکله چې یو حقوقي یا  ر بنسټ پ  وکړي. چې په دې برخه کې د تاوان غوښتلو اصول نشته او د دغو اصلو

 
 هـ ش کال  ۱۳۹۶ـ آمین رشیف الله، نړیوال برشپاله حقوق او په جګړه کې د هغې رول، علمي مقاله  1
   واله کمیټه، دبرشپالنې  نړیوال قانون اصول نامهـ د برش پالنې نړيوال قانون په مورد مشوريت خدمات، رسه صليب نړي2
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اصل د   تاوان ورکړېاو ورکړي. د  حقیقي شخص بل حقوقي یا حقیقي شخص ته تاوان واړوي، باید هغه جبان  
موارد    تاوان ورکړې  او د قوانینو ډیری برخو کې د مدين مسؤلیت په ګډون د  هبرخو کې شت  وهیوادونو په بېالبېل 

 . 1ځای لري 

 )پرابلم(:ه د مسئلې طرح
نړیوال کې    ، چې په دې لړهقانون شت  یو جامع او کيلد ټولو هیوادونو له خوا    کچهپه نړیواله    په عموم کې

)دجګړې قانون  قانون  برشپال  دی،هم    ( نړیوال  د  موجود  اړوند  مګر  حقوقو  برشپالو  بیا    نړیوالو  د قواعد 
د ځینې نړیوالو بنسټونو، سازمانونو، په بڼه  کنوانسیونونو، هوکړه لیکونو، تړونونو او د هیوادونو د داخيل قوانینو  

وي دي، چې په دې برخه کې اړوند ارګانونه او دولتونه یې عديل او قضايي مراجعو او دولتونو له خوا رامنځته ش 
د عديل په پيل کولو مکلف او پر وړاندې يې مسؤلیت لري؛ ولې د دولتونو دغه ډول مکلفیت او مسؤلیت په اړه 

او د برش د حقوقو د مدافعینو مختلفو   محصلينوي علومو د  ي ي ادارتو د کارکوونکو، د حقوقي او قضا ياو قضا
نه لري، چې دا په  ینور عام خلک د هغې لوستلو ته الرسس   ،نارسمي اداراتو او ټولنو د غړو څخه پرتهرسمي او  

او په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د ټیټوايل عمده علت   ، خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده
 هم همدا دی.

 و وهاوي د مختلفو پروګرامونو ترڅنګ د نړیوال که څه هم په دې وروستیو کې د دولت نظامي ځواکونو ته د عامه پ
 جګړه څو د امکان تر بریده  ،  نارونه او کورسونه دایر شوي ديیمی ورکشاپونه، س  یحقوقو په برخه کې ډیر   پالوبرش

حقوقو   پالوبرش  وله بله پلوه د جګړې هغه بل لوری که هر څوک دی د نړیوال  ، خوانساين يش، چې کايف نه دي 
 بله ډیره مهمه ستونزه ده.  هچې دا یو  ،نه پوهوي ېیڅ پوهه نه لري او یا هم ځان پر په هکله تراوسه ه 
 د څېړنې موخې: 

 دې څېړنې موخې په لنډو ټکو کې په الندې ډول بیانوالی شو:  د
 د نړیوالو برشپالو حقوقو په اړه عامه پوهاوی او د روزنې په موخه د دولتونو مسؤلیتونه.  ــ ۲
 روښانه کول.   ځدری هکله د دولتونوحقوقو د رعایت په  رشپالوب  وپه جریان کې د نړیوالګړې ـ د ج۴
 ل.    ـ د نړیوالو برشپالو حقوقو د رسغړونې د مواردو پر وړاندې د دولتونو مسؤلیتونه پېژند۳
 د نړیوالو برشپالو حقوقو د رسغړونو د جبان په موخه د دولتونو مسؤلیتونه پېژندل.   ـ ۵

 د موضوع اهمیت: 
  د   د انساين کرامت خوندي ساتلو، د انسانانو ژوندي پاتې کېدو څخه مالتړ اوموضوع اهمیت    ېد  د -1

څخه   برشپالنې  د  حقوق  ځکه چې دا  له نوم څخه هم څرګندیږي،  و حقوقو او قواعدوبرشپالنې نړیوال
  او   سوکاله ژوند  انسانانو  نامرشوع اعامل غندي چې د  او  ېهغه کړن  ېټول   او  حامیت کوي،  او  مالتړ

 
جمهوری   ـ ژان ماری  هنګر تزولوئیس دوسوا الدبک با همکاری کارولین آلورمن، کنوت دوذمن و باتیست رول، ترجمه: دفتذ امور بین امللل قوه قضایه  1

 ، چاپ دوم، انتشارات مجد. ۱۳۹۱اسالمی ایران و کمیته بین املللی صلیب رسخ، 
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هغه وسلې چې    ېټول  جګړه محدوده او  ترڅنګ هڅه کوي چې  ېد  د  متوجه کوي،  امنیت ته خطر
 کړي. همنعيې استعامل  او تولید زیان اړوي،ته   موجوداتو نورو انسانانواو

دا چې په افغانستان کې نسبت ډیرو نورو ټولنو ته د جګړې جرمونه او له برش حقونو څخه رسغړونې   -2
دې مقالې لوستل تر بل هر ځايه په دې ساحه   مګړۍ هم دوام لري، په همدې بنیاد د  دي او د   شوې

 کې اړين برېښي. 
، نسل وژنې، د سيمو اجباري کوچېدل، ناسمې ِببارۍ، ټلمنيو لو عامه شت   روان وحشتونه لکه د -3

دې موضوع څېړنه نوره هم ارزښتمنه    په سيستامتيک ډول د....  خپل رسې وژنې، ډله اييز قبونه 
 کوي. 

 پخوانیو لیکنو ته کتنه:
تر اوسه کومه   به په برخه کې په پښتو ژ د رسغړونو پر وړاندې د دولتونو د مسؤلیتونو    حقوقو  پالوبرش  ود نړیوال

ځانګړې لیکنه نه ده شوې او یا که شوې وي زه نه یم توانېدلی چې تر السه یې کړم، ولې په دې برخه کې د  
دري او انګلیيس ژبې یو شمېر کتابونو او مقالو کې موارد شته، چې د نړیوالو برشپالو حقوقو پر وړاندې د دولتونو 

نو په دې یو شمېر مسؤلیتونه په ګوته کوي؛ خو په ځا نګړي او مشخص ډول په دې اړه مفصل موارد نشته؛ 
اساس په پښتو ژبه کې په دې موضوع باندې بحث او په مشخص ډول اړوند موضوع څېړلو ته د اړتیا په نظر کې 

 نیولو رسه مې وغوښتل په یاده موضوع کې خپله مقاله ولیکم.  
 د څېړنې تګالره: 

 دې تګالرې څخه ګټه اخیستې ده: د دې څېړنې او لیکنې لپاره مې له الن 
 د څېړنې کتابتوين او استقرايئ میتودونو څخه په استفادې رسه موضوع څېړل شوې ده.  -1
 . دهې د موضوع په راغونډولو کې مې اړوند کتابونو او نورو لیکلو رسچینو ته مراجعه کړ  -2
کړی، چې په اړه ماخذونو کومه برخه را اخیستې؛ نو کوښښ مې    کله مې چې له  لیکيل منابعو او -3

ېې خپل تحلیل وکړم او هغه منفي او مثبتې نقطې ترې را واخلم، څو په راتلونکي کې د لوستونکو  
 د ذهني خرابوايل او ګډوډۍ المل نه يش.  

هغه مواد، چې اړین دي، په   ادې معن ه  ده، پې  د لیکنې پر مهال د مراتبو سلسلې ته پوره پاملرنه شو  -4
په   ېي او کوم مواد چې د وروسته راوړلو غوښتنه کوي، هغه د څېړن لومړي رس کې ځای پر ځای شو 

وروسته برخه کې راوړل شوي، دا ټکی هم له یوې خوا د موضوع په ترتیب کې مهم دی او د بلې خوا 
 له لوستونکو رسه د موضوع په زده کړه او پوهای کې ډېره مرسته کوي.  

وښښ کړی، چې  د یو بې پرې څېړونکي رول  د موضوع په لیکنه او تحلیل کې مې تر ډیره حده ک  -5
ولوبوم، فکري متایل او شخيص عقدې شاته وغورځوم. څو په پوره عدل او انصاف رسه د موضوع  

 ټولې خواوې مې څېړيل وي.  
کله چې د کوم کتاب له موادو څخه استفاده او منت اخیستل شوی، تر ډیره حده هامغه منت لیکل   -6

 .  راوړل شویخوندیتوب لپاره په ملن لیک کې  شوی دی، او د لیکوال د حقوقو
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 ، موضوعاتو د راغونډولو لپاره په لومړي قدم کې اصيل مصادرو ته مراجعه شوې  ود دې څېړنې د اړوند -7
 م قدم کې بیا فرعي منابع کتل شوي دي. ي کنوانسیونونه او نور مصادر او په دو  لکه د ژنیو څلورګوين

 د ليکني په اخره کې د اعرتاف په شکل مصادرو او منابعو څخه د لیکلړ په بڼه یادونه شوې ده.  -8
کې ترتیب شوی او د منابعو فهرست د موضوع په اخر کې ځای   د مطالبو فهرست د موضوع په رس -9

 پرځای شوی.

 ندې د دولتونو مسؤلیت  وړا رپ  ورسغړوند  د نړیوال برشپالو حقوقو 
نړیوالو ټاکلیو له  حقوقي نظره    لهدولت   او  هغه سیايس سازمان څخه عبارت دی چې د جغرافیايي موقعیت 

د او  لرونکی  وي  رسحدونو  الندې  ادارې  تر  قدرت  عالیه  سیايس،    ،یو  هغه  له  عبارت  دولت  عبارت  بل  په  یا 
او ټولنیز  څلور   اقتصادي،  د  چې  دی  څخه  سازمان  عنارصو  وفرهنګي  او   متشکله  حکومت  نفوس،  )قلمرو، 

 1. وي درلودونکیحاکمیت ( 
دې مکلف دي چې   رد نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د غړیو په توګه په ميل او نړیواله کچه پ  هدولتون 

مسؤلیت که چیرې د    خپلو افرادو برشي او انساين حقونو څخه ساتنه وکړي او په دې اړه مسؤل ګڼل کیږي، او  د
نو دولت او دولتي کارمندان    ؛قواعدو اصيل هدف د مادي او اخالقي زیان معاوضه کول او د زیان ترمیمول وي

توګه په اوسنۍ ټولنه کې که چیرې دولت په ټولو ټولنیزو چارو کې   ېبه له دې قاعدې معاف نه وي. په ځانګړ 
حقیقي اشخاصو ته  کن یو شمېر حقوقي اومداخله کوي، حکومت ته د معافیت او غیر مسؤلیت حق ورکول مم

ارګانونو   د  حکومتونو  هیڅ صورت باید حکومت او دپه  دې اساس    رورسوي؛ نو پ  ونهځینې مادي یا اخالقي زیان 
وړاندې مسؤل   رپ  وهر ډول غیر قانوين اعامل  نه کړل يش او د  او مسؤلینو ته د معافیت او غیر مسؤلیت حق ور

 وګڼل يش.  
راز راز کړاونو اوناورینونو رسه مخ دی، المل او  لهبرش    املهړۍ کې د جګړو، شخړو او ټکرونو له  نۍ نن چې په ن   دا

په   ځان لوړ ګڼلو پراخولو په موخه، کله د  قلمرو د  ې هم په خپله همدا برش او دولتونه دي، دوی کله ديمسؤل  
اقتصادي امکاناتو، ایډیالوژیکي ښکیالک او طبیعي زیرمو،    نفيس غوښتنو او امتیازونو په موخه، د موخه، کله د

یرغلونه وروړي. خلک وژين  تاړاکونه، حملې او رسته رسولو په موخه په خپلو نورو همنوعانو  فرهنګي یرغلونو د 
و الندې کوي، چې په پښ برشي حقونه ېې تر  ې ورانوي، انساين اوي ې، کورونه  ي ې بهوي، معذور کوي  ياو وینې  

برشیت تاریخ ډک  بې کسه انسانان شاته پریږدي، له دې راز پېښو څخه د معذور او نډې،پایله کې یتیامن، کو 
  2دی

رامنځته   تصفيېله سړې جګړې را وروسته نړۍ د یو لړ جګړو شاهده وه چې په پایله کې یې نسل وژنې او قومي  
لګې په توګه، روانډا، سومالیا، بوسنیا، کوزوو او په ځینو نورو برخو کې د حکومت له لوري نسل وژنې ې شوې. د ب 
روانې وې. همدا وه چې نړیواله ټولنه په دې فکر شوه چې ایا د دولتونو واکمني باید مطلقه   تصفيېاو قومي  

ونو له لوري ځپل کیږي او له منځه چې د هغو افرادو او ډلو مرسته باید ويش چې د خپلو حکومت   وي او یا دا

 
 (هـ ش کال، څلورم چاپ، ختیځ خپرندویه ټولنه.  ۱۳۹۸) ـ خان آغا شینواری، اداره او منجمنټ د ټولو لپاره  1
 .سالم خپرندویه ټولنه ،تیزس  ۍ( دماسرت اسالمي رشیعت په هنداره کې هـ ش( نړیوال برشدوستان حقوق د۱۳۹۶)۰بصیرت  ع نبي ، - 2
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خپلو خلکو قومي ر  وړل کیږي؟ په پایله کې دې مسایلو نړیوالو قوانینو ته الره پرانسته چې کله یو حکومت پ
، د نړیوالې ټولنې مسولیت جوړیږي چې برشي السوهنه وکړي. تحميلوي  ، نسل وژنې او نور زور زیايت تصفيې

ه چې د یو دولت له لوري نسل وژنه، جنګي جنایت، قومي پاکسازي او د د نړیوالو قوانینو پر بنسټ، هر کل
څو ،  برشیت پر وړاندې جنایت تررسه يش، نړیواله ټولنه مسولیت لري چې ملړی له یو دولت رسه مرسته وکړي

خپل مسولیت په سمه توګه تررسه کړي، سیايس او اقتصادي اقدامات او فشار راوړي او په آخرین انتخاب کې 
 .د محتوا پر اساس پوځي او نظامي قدم پورته کړي منشورلګرو ملتونو د د م

 حقوقو رسه سم د هیوادونو مسؤلیتونه څه دي؟ ونړیوال له
مسؤلیتونو   ونړیوال لهوینو چې ډیری هیوادونه په مکرر ډول  و ۍ نړۍ ته په کتو موږ کولی شو په څرګنده توګه  ن نن

هیوادونه د نړیوالو حقوقو رسغړونکي ګڼل کیږي او د   دغهه مخې  کوي. د کومو حقوقي اصولو ل څخه رسغړونه
 دوی د مسؤلیت نه ادا کولو پایلې څه دي؟

نړیوالو حقوقو کې د دولتونو   په ګوته کويد  په  پرنسیپ  نړیوالو   ،مسؤلیت اسايس  هر هغه هیواد چې خپلو 
ه مسؤلیت مفهوم پد    مکلفیتونو څخه رسغړونه کوي باید د خپلو اعاملو لپاره مسؤل وګڼل يش. په بل عبارت 

هغه هیوادونه چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته درناوی نه کوي باید سمدالسه خپلې غیرقانوين   ،دی چېا  دې معن 
 ورکړي.  رې جباند خساکړنې ودروي او قربانیانو ته 

برخه جوړوي و نړیوالو قواعدو دا یو بنسټیز اصل دی چې د دودیز په نړیواله کچه د دولتونو د مسؤلیت پرنسيپ 
 او د ټولو هیوادونو لپاره الزامي بڼه لري. 

په لګې  ې د ب   ،نړیوال قانون رسه سم د هیواد مکلفیتونه نه ټاکي  لهنړیوال مسؤلیت په اړه مقررات  د  د هیوادونو  
ر نړیوالو تړونونو او دودیزو نړیوالو حقوقو کې ټاکل شوي دي.  ېر شمېدا مسؤلیتونه په ډ،  ده  ه توګه شکنجه منع 

د خپلو مسؤلیتونو څخه    لهمسؤلیت اصول یوازې هغه وخت پيل کیږي کله چې یو هیواد    د نړیوالد هیوادونو  
 . یا د دې مسؤلیت په پوره کولو کې پاتې رايش ،رسغړونې مسؤل وي

 رسغړونې په صورت کې څه باید وکړي؟ د حقوقو  و برشپال وهیوادونه د نړیوال
حقوقو څخه رسغړونه وکړي؛ نو باید سمدستي دا غیرقانوين کړنه ودروي او ډاډ    ویو هیواد له نړیوال  ېکه چېر 

یان د ز  يښ شوي مادي او معنو ې ترالسه کړي چې په راتلونکي کې بیا دا ډول اعامل نه تررسه کوي، او د پ
 1مسؤلیت هم لري.  ورکړې

 دی؟  اجربان( په څه معند خسارې  د تاوان ورکړه )
 مسؤل هیواد څخه د تاوان غوښتنه کولی يش.  لههیوادونه او زیامنن اشخاص  کوچني

غوښتنې حق له منځه   تاوان زیامننو لپاره دد  کله چې دوه هیوادونه په شخړه کې د سولې موافقې ته ورسیږي،  
منل شوی اصل دی چې د جګړې زیامنن اشخاص کوالی يش دوی ته د اوښتي    حقوقو یو  و. دا د نړیوالي نه ځ

 زیان غوښتنه وکړي. 

 
 )عقرب(.   آبان ۹(، چهارشنبه، ۱۳۹۲) به حقوق برش دوستانه، عادل روحیمقاله، مسؤلیت بین املللی دولت ها نبست   ـ 1
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 د تاوان ورکړه چېرته تررسه کیږي؟ 
 د تاوان  ورکړې حق په ميل او نړیواله کچه د تطبیق وړ دی. زیامننو لپارهد 

یاو اقض  ومحاکمو، یا په ځانګړ   هیواد ميل محاکمو، سیمه ییزو یا نړیوالود  اشخاص کولی يش د زیامنن شخص  
کې د درېیمګړي هیواد په محکمه کې د تاوان غوښتنه وکړي. د مثال په توګه متحده ایاالت بهرنیو اتباعو ته  

 اقامه کړي.   ېورکوي چې په خپلو ميل محکمو کې هر هیواد باندې دعو اجازه 
 د عدالت نړیوالې محکمې ته راوړل کیږي. ې د دوو هیوادونو تر منځ دعو 

 خپلې شخړې هوارولو لپاره د قضاوت محکمه جوړه کړي. د موافقې رسه سم  لههیوادونه کولی يش 
،  لپاره میکانیزم رامنځته کړي  تاوان ورکړېکوالی يش د    اساس وي چې  رتاوان ممکن د امنیت شورا د پریکړې پ

 (UNCCټې ېسازمان د تاوان کم  کویټ برید وکړ، د ملګرو ملتونور  لګې په توګه وروسته له هغه چې عراق پې ب   د
 ورکړ.  تاوانعراق ډیری رشکتونو، هیوادونو او اشخاصو ته يې د ( داسې پریکړه وکړه، چې له الرې 

ب   هیوادونه کولی يش د د  رامنځته کړي.  پروګرامونه  او  پالنونه  لپاره  په ې تاوان ورکړې  ارجنټاین  توګه  په  لګې 
الره واچول، چې له هغې الرې ډیری خلکو   رکال کې د نظامي دیکتاتورۍ وروسته داسې پروګرامونه پ۱۹۸۰

 اوښتي زیانونه ترالسه کړل.  
 پالوبرش  ونړیوالله  رامنځته يش چې څو ځله یې    ممکن په هغو هیوادونو کې د قضیو اوریدلو لپاره کمېسیونونه
و کار ولري،   دي چې  له جزايئ مسایلو رسه رسه  حقوقو څخه رسغړونه کړې. دا کمیسیونونه قضایي ارګانونه ن

لګې په توګه په سویيل ې یاوې په دوی کې راپورته يش. د ب امګر اجازه ورکوي چې د جنيس تیري او رسغړونې قض 
 اپارتاید رژیم څخه داسې کمېسیون رامنځته شو.  افریقا کې وروسته د

د اشخاصو لخوا ټولې کړنې د هیواد لپاره نړیوال مسؤلیت نه رامنځته کوي. د دې لپاره چې یو هیواد مسؤلیت 
ری باید په هغه هیواد پورې اړوند وي. په بل عبارت هیواد د هغه تیري مسؤل دی چې ېولري، رامنځته شوی ت

 تررسه کړی وي.یې هغه عمل د همدې هیواد تبعه او شخص  یتیری کوونک 
له همدې امله هیواد په هر   ،کړنې په مستقیم ډول له هیوادونو رسه تړاو لري  او  د وسله والو ځواکونو فعالیتونه

 حالت کې د دوی د کړنو مسؤل دی. 
دا په هیواد پورې   ،ررسه کويد حکومتي چارواکو کړنې، همدارنګه د افرادو یا بنسټونو کړنې چې دولتي دندې ت

 اړه لري. 
خپل واک څخه رسغړونه   لهری هغه وخت په یو هیواد پورې اړه لري کله چې اداره یا شخص  ې په عموم کې ت 

 کوي یا له امر څخه رسغړونه کوي. 
چې  ،د شخړې یو اړخ د اشخاصو لخوا تررسه شوي ټولو اقداماتو مسؤل دی ،حقوقو رسه سم   پالوبرش ونړیوالله 

چې هیواد د خپلو وسله والو ځواکونو د شخيص کړنو مسؤل هم   يځواکونو برخه دی. دا ښی   ود دې وسله وال
دی. په بل عبارت، د جګړې په وخت کې که د وسله والو ځواکونو منسوبین د خپل واک څخه بهر جرم تررسه 

ځواکونو  وشخړو کې ښکیل وله والکوي، دولت یې مسؤل دی. هیوادونه باید د خپلو ژمنو پوره کولو لپاره، په وس
 او اداراتو باندې سخت کنټرول ولري.
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کولو   دې پيل  هغوی باید د کنوانسیون مواد خپلو وسله والو ځواکونو ته ور زده کړي. ځکه چې بې له هغې به د
لتونه اصل څرګندونکې ده، چې په کې راغيل دو   يیو بنسټ د  ( ماده  1لري. د ژنیوا کنوانسیون لومړۍ) ه  ن  توان و

او تضمین مسؤلیت لري. د اطاعت معن د  په ټولو رشایطو کې د کنوانسیون   دا ده چې ټول دولتي   ااطاعت 
کنټرول الندې دي باید د ژنیوا کنوانسیون له مادو رسه موافقت   اشخاص او ادارې چې د دوی تر  ،سیساتأ ت

 1وکړي. یو هیواد په نړیوالو شخړو کې د خپلو رستیرو د اعاملو مسؤل دی. 
 وړاندې مسؤلیت لري.  راساس هیوادونه د نورو هیوادونو او اشخاصو پ رد نړیوالو حقوقو مختلفو رسچینو پ

حقوقو رسه سم حقونه او مکلفیتونه لري. کله چې هیوادونه    ونړیوالله  هیوادونه، نور نړیوال بنسټونه او اشخاص  
ته زیان ورسوي؛ نو ځکه   ودواړ   وهیوادون   واو نور   ومسؤلیتونو څخه رسغړونه وکړي، دا ممکن افراد  ود دوی نړیوال

اساس د   رحقوقو پ  پالوبرش  ود نړیوال  وړاندې   رد خپلو اتباعو پ  بنسټ  راسنادو پ  ونړیوالد  دوی بیا د برش حقونو  
اساس د نورو هیوادونو او   رهوکړه لیکونو السلیک پ  واصولو او دوه اړخیز   د نړیوال کيل  وړاندې،  رملکي خلکو پ

 2وړاندې مسؤلیت لري. رسازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو سازمان پ ونړیوال

 یزې الرښوونې ي هکړ برشپالو حقوقو رعایت په موخه زده  ود نړیوال
حقوقو   پالوبرش  وڅو د نړیوال،  تونو ژمنې چې خپلو وسله والو ځواکونو ته اړینې الرښوونې او روزنې ورکړيد دول

 د  او  تصويب شوالهې کنوانسیونونو کې  د  کال    ۱۹۰۷او    ۱۸۹۹رعایت  تضمین کړي، د لومړي ځل لپاره د  
پورتوکول کې یو شمېر    ېاصالح  م الحاقيي ، لومړي الحاقي پروتوکول او همدارنګه دوساتنې  فرهنګي ملکیتونو

ه  ځای شوې. پ   ررو نظامي الرښوونو کې هم ځای پېدودیزې وسلې هم ځای پر ځای شوې. دغه ژمنتیا په ډ
اکرثه دا   پابندۍ ښوونه کوي، د  حقوقو    پالوری نظامي الرښوونې هر رستیري ته د برشېداسې حال کې چې ډ

مقرراتو   وصادر شوي   د  مکلف دي د هغوی د امرینو  لخوا  الرښوونې ځانګړي مقررات چمتو کوي چې قوماندانان
لګې په توګه د نظامي الرښوونو، ې اطاعت وکړي. د دې ژمنې رسه موافقت په مختلفو الرو ترالسه کیدی يش. د ب 

 3قوماندې سیستمونو، مقرراتو او جنګي مقرراتو رامنځته کول. 
حقوقو ځینې مقررات رعایت کړي چې په غیر   پالوبرش  ونړیواللږه د    تر  هغه اړتیا چې وسله والې مخالفې ډلې لږ
کنوانسیون په درېیمه مشرتکه ماده کې راغيل. دا اړتیا د کلتوري    ژنیوانړیوالو وسله والو شخړو کې پيل کیږي د  

شمیره پروتوکول کې هم ځای  ۲م پروتوکول او د ځانګړو دودیزو وسلو کنوانسیون ي هغې دو ملکیت ساتنې او د
م اضايف پروتوکول په جګړه کې د ټولو خواو مسؤلیت په بیانولو کې ي داسې حال کې چې دوه  . پيځای شو په 

توګه له هغه وخته چې "شخړې ته د اړوندو خواو" ټولې مادې له پامه غورځول شوي،   ېلږ شفاف دی، په ځانګړ 
 او وسله والې ډلې یې پابند دي.  همشرتکه ماده پراخه شوې او دواړه حکومتي ځواکون ۳و کنوانسیونون ژنیوا  د

حقوقو رعایت کولو په  پالوبرش  وملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څو ځله په غیر نړیوالو شخړو کې د نړیوال
منیت شورا هم په افغانستان، انګوال، ارول یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان  د  لو لوریو  ې اړه د ټولو ښک

 
1 ـ   ICRC . Publication. 2002.INt. humanitarian law, Answer to your questions. 
2  .ICRC . Publication. 2002.INt. humanitarian law, Answer to your questions ـ 
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یبیا کې په دې ټینګار کړی دی. په ورته ډول د ملګرو ، د کنګو دیموکراتیک جمهوریت او الاهرزګوین   وا  يابوسن 
وسله والو شخړو ټولې د  لو وختونو کې پر دې اصل ټینګار کړی چې  ې الب ې ملتونو سازمان عمومي اسمبلې په ب

 حقوقو ته درناوی ولري.  پالوبرش و خواوې باید نړیوال
اړه په خپلو پریکړو کې عیند ملګرو ملتونو سازمان د برش   په  او السالوادور  افغانستان   ي حقونو کمېسیون د 

   1غوښتنه کړې ده. 
( مشرتکه ماده کې ټینګار کوي چې د هوکړه لیک لوري دولتونه ژمنه کوي ۱)   د ژنیو کنوانسیونونه په لومړۍ 

او پيل   او د اطاعت  په هرډول رشایطو کې احرتام کوي  ته  ټولو کنوانسیونونو  اړه یې ضامنتونه چې  په  کېدو 
  3مشرتکه ماده کې ذکر شوي قواعد باید په ټولو حاالتو او رشایطو کې رعایت يش.  ۳په  2ورکوي. 
 1929او    1906  دروزنې دنده لومړی  د  حقوقو په اړه دولتونو ته د خپلو وسله والو ځواکونو    پالوبرش  ود نړیوال
پروتوکولونو، د الهې   ور زیاتو شووژینوا کنوانسیونونو او    1949کې تنظیم شوه، بیا د    ونوژینوا کنوانسیون کلونو په  

کنوانسیون کې هم  ترې یادونه   وم پروتوکول او د دویزو وسلي هغې دو   کلتوري ملکیت ساتنې کنوانسیون او د  د
حقوقو   پالوبرش  وړیوالوخت هم وسله والو ځواکونو ته د ن   رجګړې په څېر د سولې پ  چې دا ټول اسناد د  ،وشوه 
 اړتیا ټینګار کوي.  رښوونې پد 

ښوونې لپاره د مکلفیت مسله راپورته کوي، او ځینې وايي د  حقوقو    پالوبرش  وډیری نظامي الرښوونې د نړیوال
هیوادونو داخيل قوانین ذکر کوي چې وسله وال   وکیږي. د ډیر   ېوخت هم پل  رد سولې پ  اچې دا ژمنتیا حت 

کړې ترالسه کړي، یا داسې رشایط پکې ځای پرځای مکلفیت په برخه کې زدهد  حقوقو    پالوبرش   وباید د نړیوال
پېژندلو له الرې د دې اړتیا پيل کولو هدف په مستقیم ډول په پام کې ونیيس.  د کړي چې د روزنې پروګرامونو 

ی هیوادونه یې خپلو چې ډیر   ،حقوقو عميل روزنه شامله ده  پالوبرش  وری برخه کې د نړیوالېد دې قاعدې ډ
وسله والو ځواکونو ته چمتو کوي او همدارنګه یو شمیر رسمي څرګندونې بیا د روزنې اړتیا یا د دې چمتو کولو 

حقوقو   پالوبرش  ودي چې د نړیواله  چې د وسله وال ځواک ټول غړي اړ ن   يژمنې باندې ټینګار کوي. دا عمل ښی 
ر یو حده پورې باید د دې حقوقو هغه لومړين مقررات وپیژين چې د ټولو مواردو په اړه معلومات ولري، مګر تد  

  4دوی عميل دندو پورې اړوند دي.
حقوقو په اړه د روزنې چمتو کولو لپاره د دولتونو اړتیا په بیالبیلو وختونو  پالوبرش ووسله والو ځواکونو ته د نړیوال

 کې د امنیت شورا، عمومي اسمبلې او د ملګرو ملتونو د برشي حقونو کمیسیون لخوا په ګوته شوې. رسبیره پر 
ې ي ونو کې  ژمنتیا په موخه پریکړې تصویب کړې، چې په ډیری نړیوالو کنفرانسد  دولتونو دې غوښتنې ته    ،دې

 5ده.  یادونه شوې
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کال د ژنیوا کنوانسیون په حکومتونو غږ وکړ چې په لویه کچه د دې کنوانسیونونو په اړه د   ۱۹۲۹او    ۱۹۰۶د  
ساتنې د  کال ژنیوا کنوانسیونونه او د فرهنګي ملکیتونو    ۱۹۴۹د    1خلکو د پوهاوي لپاره اړین ګامونه واخيل. 

حقوقو لوستنه د غیر وسله   پالوبرش  وچې د امکان تر حده پورې د نړیوال  دې مکلفوي  رکنوانسیون هیوادونه پ
پورتنی عبارت د امکان په وخت کې په دې     2کړیزو پروګرامونو کې هم ځای پر ځای کړي.والو اشخاصو په زده

  3کړه اختیاري و اويس. چې د غیر وسله والو اشخاصو زده ی،د امعن 
حقوقو پراختیا او لوستنې ته مجبور کړي.  پالوبرش وڅوي چې خلک د نړیواللومړی اضايف پروتوکول دولتونه ه

4 
سازمانونو   روزنې کورسونه اسانه کوي، ډیری وختونه دد  حقوقو    پالوبرش  وپه عمل کې ډیری هیوادونه د نړیوال 

و اساسنامې صلیب او رسې میاشتې ټولن ه  لپاره د متویل له الرې لکه د رسه صلیب یا رسې میاشتې ټولنه. د رس 
حقوقو ودې او پراختیا په برخه کې له حکومتونو رسه مرسته کوي. هغوی    پالوبرش  ومطابق ټول ملتونه د نړیوال

حقوقو ميل   پالوبرش  و څخه زیاتو هیوادونو د نړیوال  60له    ،دې  . رسبیره پرکوي په دې برخه کې الزم نوښتونه  
  5غاړه لري.  ر ودې او پراختیا دنده پو د قټې رامنځته کړې، چې معموال  د دې حقو ېکم

کې په برخه  حقوقو    پالوبرش  و دې وروستیو کلونو کې د نړیواله  کړو یو شمېر مسؤسساتو او بنسټونو پد لوړو زده
 روزنیز کورسونه پیل کړي. 

اروپا شورا او سیون، او هم د ې دې د امنیت شورا، عمومي اسمبلې او د ملګرو ملتونو د برش حقونو کم رسبیره پر
حقوقو ته وده ورکړي او یا په دې برخه کې د ملکي    پالوبرش  وحکومتونو غږ وکړ چې نړیوال   رافریقایي اتحادیې پ

 6کړې او پوهاوي کچه لوړه کړي.  خلکو د زده

 قاعده:   ۱۳۹برشپالو حقوقو اړوند عريف قواعدو له جملې څخه  ود نړیوال
له   واو ډل  واشخاص   و وسله والو ځواکونو، نظارت الندې ځواکونه یا نور   د جګړې خواوې یا طرفین باید د خپلو

چې په حقیقت کې د هغې د قوماندې الندې یا د    ،او څارنه یقیني کړي  رعایتحقوقو    پالوبرش  والرې د نړیوال
 هغې د الرښوونې یا کنټرول الندې فعالیت کوي. 

تونو مکلفیت نړیوال قانون رسه د دوی د عمومي ژمنې درناوي لپاره د دول   د  حقوق یا قانون ته   پالنړیوال برش
په   د   او ی ژن   1949او    1929یوه برخه ده. دا ژمنتیا  کنوانسیونونو کې هم ځای په ځای شوې. لومړۍ ماده، 

د   او  څو دمسؤلیت مسله پکې شامله،  دې اړتیا ته پراختیا ورکويچې  کنوانسیونونو کې عام ده،    او ی ژن   1949
و د پابندۍ او تضمین مسؤلیت هم په لومړي قاو قانون څارنه یقیني کړي. د دې حقو   ووقحق  پالوبرش  ونړیوال

 اضايف پروتوکول کې ځای پرځای شوی. 
 

 . ۲۷ران، ماده برای حامیت مجروحین و بیام ۱۹۲۹، کنوانسیون ژنو  ۲۶برای حامیت مجروحین و بیامران، ماده  ۱۹۰۶ـ کنوانسیون ژنو  1
، کنوانسیون الهه  ۱۴۴، کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  ۱۲۷، کنوانسیون سوم ژنو، ماده  ۴۸، کنوانسیون دوم ژنو، ماده  ۴۷ـ کنوانسیون اول ژنو، ماده    2

 . ۲۵برای حامیت از اموال فرهنګی، ماده 
 ـ بریتانیا، د ستورالعمل نظامی. 3
 به اجامع (  )تصویب شده۸۳ماده ۱ـ پروتکل الحاقی  4
 ۲۰۰۲ژوئن  ۳۰ـ کمیته بین املللی صلیب رسخ، خدمات مشاوره ای، میزګرد کمیته های ملی در مورد قوانین برش دوستانه بین املللی،  5
 ۱۲۶۵ـ شورا امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه  6
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لو نظامي الرښودونو کې هم ځای په ځای شوی. د نړیوالو ې الب ې حقوقو ته ژمنتیا او تضمین په ب  پالوبرش  ونړیوال
کنفرانسونو پریکړې دغه ژمنتیا تایید کړې. نړیوال قضاوت هم د دې اړتیا مالتړ کړی. د دې   وسازمانونو او نړیوال 

ه حقوقو مراعت کولو پورې محدود ن   پالو برش  وقواعدو الندې د دولت مکلفیت د وسله والو ځواکونو لخوا د نړیوال
د هغې په امر یا د هغې تر  دی، بلکه د اشخاصو یا ډلو لخوا د دې حقونو د نظارت تضمین هم دی چې واقعا   

ضمیمه پایله ده، کوم چې په ګوته کوي حکومتونه د   149قانون د    دویز نړیوال  کنټرول الندې عمل کوي. دا د
 دې قواعدو الندې د افرادو او ډلو د کړنو مسؤل دي، او دا د دودیز نړیوال قانون لخوا هم تائید کیږي. 

 تاییدوي چې حکومتونه اړ دي ډاډ ترالسه کړي چې نيانو رين قدې، ځینې نظامي الرښوونې او کو   رسبیره پر
کوي. دا ژمنتیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه نه  رسغړونه    څخهقانون    پالملکي وګړي د نړیوال برش

 پیژندل شوی و.  يم نړیوال جنګ وروسته قضایي لیک کې هم ځای په ځای شوې. دا مکلفیت مخکې د دو
  و خپر   ،وسله واله جګړه کې شوې ده. په هرصورت  هحقوقو رسغړونه نږدې په هر   پالوبرش  ود نړیوالد دولتونو لخوا  

حقوقو ساتنې مادې په ډیری قضیو کې د انساين   پالوبرش  وموندنو ښودلې چې د نړیوال  واو کورني   وراپورون   وشوي 
 مخه نیولې.  کړاو

و اړوند ځینې مسلې په ګوته کوي، قحقو   پالوبرش  ونورو حقوقي سیستمونو په څېر د نړیوال  حقوق هم د  نړیوال
 دی. ه  که څه هم دا د رسغړونو له پامه غورځولو لپاره دلیل ن 

مونه ټاکي چې وګړي یې باید څه وکړي؛ یوه مسله چې حقیقت یې په بشپړ ډول د قانون پيل ت حقوقي سیس
پيل کیدو لپاره دا اړینه ده چې د دې   اغېزناکود  حقوقو    پالوبرش  وزمنتیا پورې اړه لري. د نړیوالې اغ په  کولو  

ژندل يش. دا اشخاص باید خب وي چې رسغړونه به دسپلینیکي ې لو خلکو لخوا وپې احکام په شخړه کې د ښک 
حقوقو ته   پالوبرش  ودې برخه کې نړیوال ه  یا جرمي پایلې ولري، او دا چې رسغړونه به د اوږد ځنډ المل يش. پ

 . هغوره ګټو کې دپه کېلو اړخونو د ښ کې هشخړ په ژمنتیا 
الندې اجزا کولی يش د جګړې لوري اړ کړي ترڅو د جګړې حقوقو څخه هر ډول رسغړونه له منځه یويس، او 

 حقوقو احکام پيل يش.  پالبرش وله دې الرې د نړیوال
 تدابیر، د تاوان لوریو متقابل میالن، دسپلین ساتنه، دسیپلین او جزايئد  عمومي ذهنیتونو ته پاملرنه، د جګړې  

صلیب نړیوالې   هې السته راوړنې، د رس نحقیقت موند  ېله ورکړې ویره، د ابر قدرتونو اقدامات او کړنې، د نړیوال
 ... کړنې او اقدامات، د ميل تدابیرو اجرأ ېکمېټې فعالیتونه، د یپلوماتیک 

 برشپالو حقوقو خپرول او د اشخاصو فردي مسؤلیت او محکومیت ود نړیوال
درناوي او غاړه د  حقوقو ته ژمنتیا په شخړه کې دواړو خواو او افرادو پورې اړه لري، دې حقوقو ته    پالوبرش  ویوالنړ

 ایښودلو لپاره عوامل او انګېزې توپیر لري.  
حقوقو په پيل کولو   پالوبرش  ویزو رسنیو کړنې، د عامه نظرونو رول چې د نړیواليپه دې ورځو او جریان کې د ډله  

. یو له دوی ه. د دې ډیر مثالونه شتیمنځ په وده کې د   نورو هیوادونو تر د  لوریو او  د  لوبوي، د جګړې  يې  کې  
په   ،رسغړونو وروسته  و ریش حکومت له پراخاتڅخه د دویم نړیوال جنګ لپاره د متحده ایاالتو ننوتل و چې د  
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دولتي ټولنې لیوالتیا ښودلې چې د یوګوسالویا او سومالیا کې د کړکیچ څخه د تلویزوين انځورونو خپرول د  
 شخړو کمولو لپاره کار وکړي. 

رسغړونې    حقوقو څخه د فاحشې  پالوبرش  ودي، کوالی يش د نړیواله  هغه دولتونه چې د جګړې اصيل لوري ن 
اشخاصو ساتنه یوازې په ميل کچه د هیوادونو له   د،  بنسټ  رحقوقو پ  مداخله وکړي. د نوي نړیوالو  وړاندې  پر

صالحیت او داخيل کړنو څخه نه ګڼل کیږي بلکې له دوی څخه د مالتړ لپاره نړیوال سازمانونه )ملګرو ملتونو 
)لکه د پخوانۍ یوګسالویا د امنیت او همکارۍ سازمان( په شان بنسټونه هم ه  سازمان( یا سیمه ایز سازمانون 

 1. ه شت 

برشپالو حقوقو او برشي حقونو ته د درناوي تضمینولو په موخه د دولتونو    ونړیوال
 مسؤلیتونه.  

 حقوقو ته د درناوي او رعایت ژمنتیا پالو برش ولومړۍ برخه: نړیوال
 کنوانسیونونو لومړۍ مشرتکې مادې څخه دوه تفسیره.  االف( د ژنیو 

 پروتوکول لومړۍ مادې لومړی بند.   يلومړ  کنوانسیونونو لومړۍ مشرتکه ماده او د وڅلورګون د  اد ژنیو 
هغوی احرتام او رعایت په   سرت دولتونه په ټولو رشایطو کې د موجوده تړونونو احکامو پيل کولو ته ژمن دي، او د

 2موخه ضامنتونه ورکوي. 
رسه،   دو تضمین کولو لپاره د مکلفیت رامنځته کولوېد دې مادې ایجادونکي د کنوانسیونونو د احکامو پيل ک

په پام کې لري ترڅو د امکان تر حده په دوی کې موجود احکاماتو بشپړ تطبیق لپاره د اعتامد کچه لوړه کړي. 
په دې توګه نه یوازې مخالفین، بلکې ټول سرت دولتونه دې ژمنې ته رسیديل چې دا یوه نښه کیدی يش چې 

حقوقو رعایت ته ژمن   پالوه صورت کې د برشمنځ د شخړې پ  درېیمګړي دولتونه هم د دوه یا ډیرو هیوادونو تر
 دي.
ده؛ نو د دې په اړه دوه بشپړ مختلف تفسیرونه او ترشیحات ه  خورا روښانه ن   ادې ماده کې د مکلفیت معن ه  پ

 . ه شت 
دا ده چې هر دولت باید د کنوانسیونونو د   احقوقو د رعایت تضمین کولو معن   پالوبرش  ونړیوالد   -1

یز ځواک او په وسله والو شخړو کې يهتوګه جګړ ي  احکامو پابندۍ او د خپلو اتباعو په ځانګړ 
 ښکیل سازمانونو لخوا پيل کیدل تامین کړي. 

 پالو لومړي کنوانسیون او پروتوکول په اساس نړیوال برش  هر هیواد ژمن دی چې نور دولتونه د  -2
مکلفیتونه یې پرې کړي،   پاله درناوی ولري.له همدې امله هغه دولت چې خپل برشاحکامو ت

 او احرتام په موخه را وګرځول يش .  يمکلفیتونو ته د درناو  پالبیرته باید برش

 
 مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، تهران. (، مؤسسه  ۱۳۹۲ـ پروفسور دیرت فلک، ترجمه: دکرت سید قاسم زمانی و دکرت نادر ساعد)1

2  The high contracting parties Undertake to Respect and to Ensure respect for this convention ( or this protocol ) in All  ـ  
Circumstances.  
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 و نړیوالو اصولو رسه سم د منلو وړ وي؛ نو دا د نړیوال  لهم تفسیر د تفسیر له مقرراتو او همدارنګه  ي که چیرې دو
دې برخه کې، موږ د دې ژمنتیا ماهیت او د برش ه  تضمین لپاره قوي ټکی دی، پد  دو  ېحقوقو پيل ک  پالوبرش

 ړو. ېحقونو په نړیوال سیسټم کې د داسې ژمنې شتون څ
 ـ دودیزې )عريف( ژمنې  ۱

 احکامو رسه موافقت ته ژمن   لهده چې دولتونه د کنوانسیونونو    ادې معن ه  اساس، ژمنتیا پ   ر د لومړي تفسیر پ
 ، ل ديې دي او د خپلو اتباعو په ځانګړي توګه نظامي ځواکونو او بنسټونو لخوا چې په وسله واله جګړه کې ښک 

مقرراتو پيل کولو لپاره اړین تدابیر   پالود دې پيل کیدو تضمین کوي. له همدې امله دوی اړ دي چې د برش
ینو تطابق په موخه تقنیني اقدامات او د وسله حقوقو رسه د داخيل قوان   پالوبرش  وکړي، دارنګه له نړیوال  رامنځته

 منځ د دې مقرراتو احساس خپرولو لپاره زمینه سازي وکړي.   وال ځواک او ملکي وګړو تر
خبې اترې هم دا تفسیر    ېڅلورګوين کنوانسیونونو تصویب کیدو لپاره مفصل  ادې حقیقت رسبیره د ژنیو   پر

پلو قوماندانانو په واسطه، د دې کنوانسیون د احکامو پيل کولو ))په جګړه کې ښکیل دولت باید د خ تاییدوي.
 د دې کنوانسیون له عمومي اصولو رسه سم چمتو کړي((.  ،لپاره اړینې وسیلې او نا پیژندل شوې مسلې

ماده څرګندوي: ))سرت دولتونه ژمنه کوي چې د دې کنوانسیون منت د سولې په وخت کې په پراخه کچه  ۴۷ 
او په ځانګړي ډول د دې ښوونې په نظامي روزنیزو پروګرامونو کې او د   ،یواد کې چمتو کړيد دوی په خپل ه

کړي، څو عام خلک په ځانګړي ډول په جګړه کې    شامليې  امکان په صورت کې په ميل روزنیزو برنامو کې  
 دې اصولو څخه خب يش((.  لهوسله وال ځواکونه او طبي پرسونل او مذهبي اشخاص 

 پيل کیدو د  ، د نورو حکومتونو لخوا  يپيل کولو څرنګوالی ښید  کې چې حکومتونه د کنوانسیونونو    په دې موادو
کنوانسیونونه د دې ډول مسؤلیت لپاره چمتو يش، دوی   کې د مکلفیت هیڅ نښه نه لري. که چیرې  تضمین  په

 توضیح کړي.  یباید د پيل کولو په فصل کې د پيل کولو څرنګوال 
دې ماده کې د درېیمګړي هیواد د ه  ی، مګر پشو   د لومړي پروتوکول په یوه بله ماده کې هم دا مکلفیت یاد

منشور   لهدې    رسبیره پر  ،ايل په اړه بحث نه کويڅرنګو د  کولو    أې او د دې مسؤلیت د ادشو   عمل اړتیا هم بیان
سازمان   ملګروملتونو  د  سم  پروتوکول   پررسه  د  کوي.  ټینګار  سم:  مې89له    همکارۍ   اژنیو   ))د  مادې رسه 
رسغړونو رسه رسه، دولتونه ژمن دي چې په انفرادي یا ډله ییزه توګه د ملګرو   لهکنوانسیونونو او اوسني پروتوکول  

 منشور رسه سم عمل وکړي((.  لهپه همکارۍ او د ملګرو ملتونو ملتونو سازمان 
که څه هم دا ماده په روښانه ډول په ګوته کوي چې د وسله والې شخړې په جریان کې ټول حکومتونه مکلف 

العمل وښيي، د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې عکسل  ررسغړونو پ د  تړونونو  د  حقوقو    پالوبرش  ودي چې د نړیوال
 د تضمین لپاره هیڅ ژمنتیا نشته. خو منشور رسه سم عمل وکړي،  لهاو  ۍپه همکار 

 ـ   غیر دودیزه )غیر عريف( ژمنتیا۲
نړیوال   لهدولتونو یو عام مکلفیت وضع شوی چې    وژمن پر  ،  بنسټ   ردویم تفسیر پد  د لومړۍ مشرتکې مادې  
حقوقو احرتام   پالوبرش  وحکومتونو په واسطه د نړیوالحکومتونه دنده لري چې د نورو    قانون رسه سم رواج نه دی.
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اړوند عمومي نړیوالو حقوقو    ه دقواعده  هیڅ نړیوالپه  منځ دا ډول ژمنتیا    او رعایت تضمین کړي. د دولتونو تر 
 .  نشته 
والو  ر نړیې که موږ دا ډول ترشیح په پام کې ونیسو، د حقوقپوهانو په منځ کې د ورته تعبیر تیوري او د یو شم  احت 

 اصول او مقررات په ګوته کوي.  حقوقو ځانګړتیاوې،پالو سازمانونو لخوا د دې تایید د برش
او   ي،قواعدو رسغړونه د نړیوالې ټولنې هر غړی دې ته اړ بايس چې رسغړونې ته ځواب ووای  پالودا چې د برش

دا روښانه   فیتونو پابند وي.او د دې برشي مکل  ،داسې اقدامات وکړي چې مجرم د رسغړونې پریښودو ته اړ بايس
 بلکې په ټوله نړیواله ټولنه اغیزه کوي.  وخواو پر قواعدو نه اطاعت کول نه یوازې د شخړې  پالوده چې د برش

له قواعدو    وجدانتو کې د پيل کیدو وړ قواعد ومني، د عامه  په حقیقت کې نړیواله ټولنه کولی يش په ټولو حاال 
ژمنتیا نه    دا.  وسايتښتونو رسه په مطابقت کې د ټولې نړیوالې ټولنې ګټې  عدالت او اخالقي ارز   لهرسه سم  

پابند مکلفیت ټول خصوصیات لري. یو مکلفیت چې د قانوين  د لومړۍ   یوازې اخالقي مکلفیت دی، بلکې 
ت اساس  دولتونو باندې دا ډول مسؤلی  رکنوانسیونونو او لومړي پروتوکول پ  و کوم چې د څلورګون   ،مادې دا تفسیر

 1مسلط کوي، د جان پیکته د څارنې په اساس رامنځته شوی. 
لومړۍ ماده په داسې ډول تفسیر    ،مهمه خبه داده کله چې لومړی کنوانسیون د رسه صلیب لخوا تفسیر شو 

نه کړ. وروسته د نورو کنوانسیونونو تفسیرونه   ، هیڅ دولت وررسه مخالفت ووکړشوه چې حکومتونو یې تضمین  
 مخالفت رسه مخ نه شول.  له ډول شوي وو د دولتونو لخوا  چې په ورته

الحاقي پروتوکولونه تصویب شول، د لومړي پروتوکول په لومړۍ مشرتکه ماده کې تکرار   اکال د ژنیو   ۱۹۷۷په  
شول، رسه د دې چې د لومړۍ مشرتکې مادې څخه ځانګړی تفسیر او تخلیق کوونکې غیر دودیزه ژمنه کړې 

 وه، بیاهم حکومتونو په پروتوکول کې د هغې په شاملیدو اعرتاض ونکړ. 
 د پریکړو تضمین کولو مکلفیت  ي محکمېيب( د نړیوالې جنا

کې  ي جنا نړیوالې مواردو  ځینو  په  محکمې  په    پري  دی.  کړی  ټینګار  باندې  غوښتنې"  کال ۱۹۸۶"تضمین 
 محکمې د نیکاراګوئه قضیې پریکړه کې وویل: 

، متحده  دولتونه پابند کړي  لومړۍ مادې پر اساسد  کنوانسیونونو    وڅلورګون   اد ژنیو   ، چېمحکمه په پام کې لري
 ادې کنوانسیونونو پابند وي. دا ډول ژمنتیا نه یوازې د ژنیو د  ایاالت ژمنه کوي چې په هر ډول رشایطو کې  

چې له دې تړونونو    ،حقوقو له عمومي اصولو څخه هم راپورته کیږي  پالود برش  ېکنوانسیونونو منت څخه بلک
ایاالت ژمن دي هغه اشخاص یا    څخه یوازې یو مشخص او لیکل شوی بیان وړاندې کوي. له دې الرې متحده

کنوانسیونونو درېیمې مشرتکې   وڅلورګون   اکې ګډون کړی و، د ژنیو   جګړهپه  يې  چې په نیکاراګوئه کې    ېډل
 2اساس و هڅوي.  رمادې پ

 
1 _ J. Pictet: commentary on the Geneva Convention 1 of 1949, ICRC, Geneva, p.27. 
2 _ Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. USA, I.C.J Reports, 1986, p. 104, para.220.  
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ټول دولتونه پر اساس  وا کنوانسیونونو  ی ژن   1949وخت د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د    ردې د ژمنې پ  رسبیره پر
د  منشور او نړیوال قانون رسه په مطابقت کې    لهچې ارساییل د ملګرو ملتونو    ،اډ ترالسه کړي ژمن دي دا ډ

 تضمین وکړي. وحقوق پالوبرش ونړیوال
د   ۱۳قاضیانو څخه    ۱۵د    نړیوالې جنايي محکمې پریکړه هم تررسه شوه، چې د محکمېد  په دې برخه کې  

 دې برخه کې موافقه وکړه. ه پریکړې پ
 مسؤلیت نوعیت او د تضمین الرې ج( د 

 پالو چې حکومتونه نيش کولی د برش  نيش کیدای، هیڅ انکار  ه، له دې  شتن د ژمنتیا اصل په اړه هیڅ شک  
حقوقو څخه په پراخه کچه رسغړونو کې بې پروا پاتې يش. دغه ژمنتیا د اخالقي قواعدو او اصولو پر بنأ والړه 

حقوقي ژمنتیا ده. مګر پوښتنه دا ده چې    ېده، بلکه  ساحه کې پاتې ن   ده، مګر دا د اخالقي مشورې او ژمنې په
حقوقو ته درناوی کیږي، یا دوی یوازې نور   پالوبرش  ویا دولتونه واقعا  ژمن دي چې ډاډ ترالسه کړي چې نړیوالآ

پلو ژمنو ته هڅوي. بله پوښتنه دا ده چې حکومتونه کوم میکانیزمونه د خ  او مقرراتو اطاعت  ود قواعد  هدولتون 
 پوره کولو لپاره وکاروي؟

حقوقو څارنه تضمین کړي. د یو دولت لخوا   پالوفکر نه کوو چې حکومت کولی يش د بل حکومت لخوا د برش
دي چې د دې ضامنت او ډاډ ورکولو توان ولري. د ه  حقوقو پيل کول د نورو دولتونو په واک کې ن   پالود برش

 د ژمنې له مخې ژمنتیا ده نه د پایلو ژمنه.   ،څه معنی دهپه "تضمین" کلمه هم د توجیه لپاره الره هواروي چې  
 که چیرې یو دولت د پيل کیدو تضمین ته ژمن وي؛ نو دا ډول ژمنې بې له شکه د پایلو لپاره ژمنتیا ده.  

حقوقو   پالوره کولو تضمین څه شی دی؟ ایا دا امکان لري چې هره اونۍ یو حکومت برشد داسې مسؤلیت پو 
قواعدو رسغړونه وکړي، نور دولتونه نړیوال مسؤلیت لري   وته درناوی ونه کړي او د جګړې په جریان کې د هغ 

 کړی؟  ادی اده ځکه چې دوی د دې پيل کیدو تضمین کولو کې خپل مسؤلیت ن
 و نړیوال   له  چې چې دولتونه یوازې ژمنه لري چې په جګړو کې ښکیل دولتونه وهڅوي  نو ځکه باید ومنل يش

 پوره کولو لپاره کوم میکانیزمونه  لري؟  وژمن  وخپلد حقوقو څخه رسغړونې تررسه نه کړي، مګر دولتونه  پالوبرش
( د پوښتنلیکونو له الرې له حکومتونو وغوښتل چې څنګه  ICRCټې ) ې کې د رسه صلیب نړیوالې کم  1972په 

د  ډاډ ترالسه کړي   د   اژنیو څو  په ځواب کې وویل چې  څلورګوين کنوانسیونونه پيل شوي. ډیری حکومتونو 
وکړي، په ګډه یا    اتیا نور سیايس اقدام  نکي دولتونه کولی يش ډیپلوماتیکو اساس تړون کو   لومړۍ مادې پر

 1ته وهڅوي.  ۍ قواعدو پابند پالومخالفین د برشانفرادي ډول، ترڅو 

 ېژمن نید تضم ېک یستمس والړید برش حقونو په ندویمه برخه: 
د    ېچ   يړ ترالسه ک  ډاډ  ېدولتونه ژمن دي چ  ای؟ اه که نه شت  ای ورته ژمنت   ېک   مټسی س  والړید برش حقونو په ن   ایا

 ي؟ یږبرش حقوق د نورو دولتونو لخوا ساتل ک

 
 ۷۱ـ هنګاهه صابری: ضامنت اجرای در حقوق برش دوستانه، ص   1
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او ژمنتیاوو د ښه پوهېدو په موخه باید د برش حقونو اړوند نړیوال اسناد او هوکړه لیکونه تر څېړنې د پورته مواردو  
الندې ونیول يش؛ ولې دا چې دلته زما د بحث موضوع یوازې نړیوال برشپال حقوق دي؛ نو ځکه نه غواړم دلته 

 پرې بحث وکړم. 
 څه پیښیږي؟ ويش، که چیرې له نړیوالو برشپالو حقوقو څخه رسغړونه

حقوقو څخه د رسغړونې په صورت کې ترې ګټه اخستل کیدی   پالوبرش  و چې د نړیوال  هیو شمیر اقدامات شت 
 وبلمثل عمل السه پورې کړي. مګر د خوندي شوي   رپه توګه پ  تاوانکولی يش د    يش. په عموم کې مقابل لوری 

ه کولی يش دې ته د ملګرو ملتونو د منشور د پيل دی. نړیواله ټولن   ه وړاندې انتقام تل منع  راشخاصو او اعاملو پ
. د پيل کولو دا تضمینونه کیدی يش اقتصادي، سیايس،  يرسه ځواب ووای   برابرولو تضمینونو په  د  کېدو په اړه  

  1او د وروستي وسله وال حل په توګه وي.
 نړیواله دودیزه)عريف( قاعده: ۱۴۹

 وړاندې الندې مسؤلیتونه لري:   رپ  )نقض(   برشپالو حقوقو رسغړونو ودولت د نړیوال
 هغه رسغړونې چې د وسله والو ځواکونو په ګډون د دولتي ارګانونو لخوا تررسه کیږي.  الف:

د دوی د واکونو او د دولت د حاکمیت د عنارصو د کارونو پراساس تررسه   ،د اشخاصو یا ادارو لخوا رسغړونې  ب:
 شوي. 

 . کنرتول الندې اعامل تررسه کوي تر یو حکومت په امر یا  ې چې دد هغه اشخاصو او ډلو لخوا رسغړون  ج:
خپلو   کړنې د  تررسه کیږي او دولت یې دغه ډول  ههغه رسغړونې چې د خصويص افرادو او ډلو په واسط  د:

یوې نړیوالې    کې د  اساس دغه قاعده په ميل او نړیوالو جګړو  ررویې پد    دولتونو  د  اعاملو په توګه تائیدوي.
 )عريف( قاعدې په توګه د تطبیق وړ ده.    دودیزې

 وړاندې د دولت مسؤلیت  راړوند ارګانونو لخوا د رسغړونو پ  ود وسله والوځواکونو په ګډون د نور 
ماده کې ۳الهې کنوانسیون  د  ال  میالدي ک۱۹۰۷چې د    شته،د نړیوالو دودیزو حقوقو یوه ډیره پخوانۍ قاعده  

کړنو لپاره د  )دولت د ټولو هغو افرادو    :وايي   ،ماده کې تکرار شوې  ۹۱ذکر او د لومړي الحاقي پروتوکول په  
ځواکونو برخه جوړوي(. دا قاعده په حقیقت کې د نړیوالو رسغړونو په برخه کې د   ووسله وال  مسؤل دی چې د

کول دي، چې له مخې یې حکومت د خپلو افرادو د کړنو    قواعدو پيلحکومتونو د مسؤلیت اړوند د عمومي  
یو حکومتي    غاړه لري. وسله وال ځواکونه د نورو ارګانونو لکه مقننه، قضأیه او اجرائیه په څېر د  رمسؤلیت پ

 و څلورګون ا  ژنیو د  حقوقو اړوند    پالوبرش  و وړاندې مسؤلیت د نړیوال  ربنسټ په توګه ګڼل کیږي. د دې قاعدې پ
اړتیا رسبیره چې د کسانو د تعقیب  وهغد  ،کنوانسیونونو کې منعکس شوی دی. دا کنوانسیونونه په ګوته کوي

هم  په خپل قوت پاتې دی. دا اصل چې د دولت مسؤلیت د فرد   لیت الؤ رسغړونې مرتکب شوي، د دولت مس  د
م کنوانسیون کې راغلی ي دو  جرمي مسؤلیت رسبیره قوي پاتې کیږي د کلتوري ملکیت ساتنې لپاره د الهې

 2دی.

 
1 ـ   William R. pace and Nicole Deller World order, 2005.vol36, No4.Preventing future genocide. 
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وړاندې مسؤل   ررسغړونو پد  حقوقو    پالوبرش  ونظامي الرښوونو کې تأکید شوی چې حکومت د نړیوال  رې یو شمپه  
دغه الرښوونې په ښکاره ډول د دولت د وسله والو ځواکونو غړو لخوا تررسه شوي کړنو ته اشاره کوي، دی. ځینې  

جرمونو لپاره د مسؤلیت مسله په ګوته   ييجدي رسغړونو یا جنا  د  الرښوونې عموما    ېداسې حال کې چې نور ه  پ
یو حکومت ته منسوب يش.    چې  ي او دا نه مشخص کوي چې دا ډول اعامل باید د چا لخوا تررسه شوي و   ،کوي
امي په دې برخه کې د نړیوالو حقوقو کيل اصل دی، کوم اعامل چې دولت ته منسوب بنسټونه که هغه نظ خو

 . يوي او یا ملکي  تررسه کړي، هامغه حکومت ته منسوب ګڼل کیږ
قاعدې   د دغې  هم  د  همدارنګه  رویه  قضأيي  داخيل  موخه  په  اورشلیم محيلشتهتائید  د  کې  ارسائیلو  په   . 

 متهم تررسه شوې رسغړونې د دولتي عمل   د  ( په قضیه کېEichmann case)  کال د آیشمن  ۱۹۶۱محکمې په  
 Reparationمیالدي کال د جبان ورکړې ) ۱۹۶۳دې په    . رسبیره پرېني هیواد ته منسوب کړ جرم   د  توګه  په

Payments Case  په قضیه کې د آملان فدرايل عايل محکمې د نړیوالو حقوقو هغه مهم اصل ته اشاره وکړه )
دي چې د وړاندې مسؤل    رکړنو پ  وهغد  اساس په جګړه کې ښکیل هیوادونه د خپلو اتباعو    رچې د هغې پ

کې  املاين محکمې تایید کړه چې د شخړې په   2003په    1وي.    ېنړیوالو حقوقو مقرراتو خالف یې تررسه کړ 
په  ټولو افرادو د اعاملو مسؤلیت دی.  ود وسله والو اړوند،  جریان کې د نړیوالو رسغړونو لپاره د دولتونو مسؤلیت

پیسو د ادعا شوې تادیې په اړه پلټنه کوله چې په دویمه ( په قضیه کې د  J.T case)   ټي  یج   کال د   1949
مهال ورکې شوې وې او وروسته وموندل   کس د نیولو پر  نړیواله جګړه کې د هالنډي مقاومت غورځنګ لخوا د یو

چې د پلیس لخوا تښتول شوې دي. قضیه نور هم استدالل کوي چې حکومتونه د حکومتي ادارو لخوا د   هشو 
 2مسؤل دي.   وحقوقو څخه رسغړون  پالوبرش ونړیوال

وړاندې د دولت مسؤولیت چې د دولت د حاکمیت د   ررسغړونو پد  اشخاصو لخوا  او  د هغو بنسټونو  
 عنارصو عميل کولو لپاره الزم واک لري. 

اقداماتو مسؤل دي چې د دوی د داخيل قانون رسه سم   وحکومتونه د نورو اشخاصو او ادارو لخوا د تررسه شوي 
دې اساس والړ دی چې دولتونه کولی  ه  شوي دي. دا قانون پ  ټاکلعنارصو د کارولو لپاره  د  د حاکمیت  د دولت  

فعالیتونو تررسه کولو لپاره د حکومتي ادارو پرځای نیمه دولتي نهادونه وکاروي، مګر دا له دوی   ويش د ځانګړ 
اشخاصو د کړنو مسؤل دي چې . حکومتونه د خصويص رشکتونو او  يده  څخه د مسؤلیت لرې کېدو په معنی ن 

د وسله والو ځواکونو لخوا ګامرل شوي وظیفوي فعالیتونه تررسه کوي. د دې اشخاصو مثالونه شخيص اجیران 
 یا نظامي رشکتونه دي.

هغو رسغړونو لپاره د دولت مسؤولیت چې د واک څخه د باندې او د حکمونو رسه په مخالفت کې تررسه 
 کیږي. 

 
 ـ آملان، دادګاه عالی فدرال، پرونده پرداخت غرامت   1
 J.Tـ هالند، دادګاه، مطقه ای الهه، پرونده  2
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بنسټونو او نورو اشخاصو  لخوا تررسه شوي وي او د حکومت په   اعاملو لپاره مسؤل دی چې ددولت د ټولو هغو  
بنسټونو یا اشخاصو دوی ته د ورکړل    و دغ  څه هم  اساس تررسه کیږي، که  راستازیتوب او ورته ورکړل شوي واک پ 

 شوي اختیار څخه تیری کړی وي او یا له اوامرو څخه یې رسغړونه کړې وي. 
ماده او د لومړي الحاقي پروتکل   ۳کنوانسیون    ۱۹۰۷ځانګړو کړنو په اړه د الهې   وسله وال ځواک  د یو دولت

ماده په ګوته کوي چې د شخړې اړخ د اشخاصو لخوا تررسه شوي ټولو کړنو لپاره مسؤل دی او د هغه هیواد   ۹۱
 1د وسله وال ځواک برخه ده. 

( په قضیه کې د آملان فدرايل عايل محکمې نظر ورکړ،  Distomo Case)  میالدي کال د دیستومو۲۰۰۳په  
دې ه  چې د دولت مسؤلیت د اشخاصو د کړنو مسؤلیت دی، کوم چې په وسله وال ځواک پورې اړه لري، او پ

دې کې ه  پ  ېدندې برخه ده او تررسه کوي يې، بلک د  مسؤلیت کې نه یوازې هغه عملونه شامل دي چې د دوی  
 ي. ړ امرونو پرخالف تررسه ک د دي چې دوی پرته د امر اخیستلو یاداسې قضیې هم شاملې 

 چې په متحده ایاالتو کې د قضایه قوې نظریه   څرګندوي  راپور  اړه  ي رویې پهي قضاد  ایاالتو  ه  د امریکې متحد
 (Opinion Jurisداسې ده چې دولت د خپلو وسله والو ځواکونو ځانګړو )   کړنو په اړه مسؤل نه دی. د متحده
وړاندې ژمنتیا نه لري چې په   ررسغړونو پد افرادو  والتو د هوایي ځواک رساله کې راغيل، چې حکومت د هغایا

وسله والو شخړو کې د خپلې دندې له ساحې څخه ور اخوا یې تررسه کوي. په دې رشط چې رسغړونه د نظارت 
مسؤلیت پورې اړوند مادې په   په  د مسودې په تفسیر کې د دولت  2او روزنې نشتون په پایله کې رامنځته يش. 

او اختیار تررسه کوي، که څه هم  ،  ورته ډول شاملې شوي هغه موارد چې مسؤل چارواکي یې په خپل واک 
او په هغه مواردو   ،دې حالت کې حکومت ته منسوب کیدی يشه  غیرقانوين یا د امر خالف یې عمل کړی وي. پ

ې څخه بهر وي داسې کړنې بیا د شخيص افرادو اعامل کې چې تررسه شوی عمل د قانوين صالحیت له ساح
 3، حکومت ته نه منسوب کیږي او په دې اړه توپیر شتون لري. ي ګڼل کیږ

تر وړاندې د دولت مسؤلیت چې د حکومت په امر، مدیریت او    ررسغړونو پد  افرادو او اشخاصو    ود هغ
 . کنرتول الندې یې تررسه کوي

کوي، ممکن   امر، مدیریت او کنرتول الندې عملد  هغه وخت چې اشخاص او افراد په حقیقي ډول د حکومت  
وړاندې مسؤل وګڼل يش، که څه هم دوی د حکومت اړوند بنسټونو پورې  ر کړنو پد حکومت د دغه ډول افرادو 

 نه لري.  و اساس د حکومتي واک کارولو حق هم راړه ونه لري او حتی که د داخيل قوانینو پ
میالدي کال د جزا نړیوالې محکمې د نیکاراګوئه په قضیه کې اعالن کړه، د دې لپاره چې متحده    ۱۹۸۶په  

رسغړونو لپاره د  د برش حقونو او نړیوال برشي قانون    وتررسه شوي د  ایاالت په نیکاراګوئه کې د قراردادیانو لخوا  
نظامي او نظامي ډوله عملیاتو باندې اغیزناک کنټرول   مسؤل وګڼل يش، د دې هیواد لپاره اړینه وه چې په

 4په کومو کې چې رسغړونه کله او چیرته شوې وه.  ي،ولر 

 
 ) تصویب شده به اجامع( ۹۱، ماده ۱الحاقی ، پروتکل ۳، ماده ۱۹۰۷ـ کنوانسیون چهارم الهه   1
 ـ ایاالت متحده، جزوه نیروی هوایی. 2
 ، از پیش نویس مواد مسوولیت دولت.  ۷ـ کمیسیون حقوق بین املللی، تفسیر ماده  3
 ـ دیوان بین املللی دادګسرتی، پرونده نیکاراګوئه)ماهیت(  4
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( په قضیه کې د Tadic Caseمحکمې د تادیچ )   يم کال د پخوانۍ یوګوسالویا لپاره نړیوالې جنای۱۹۹۹په  
رول حدود توپیر لري"د محکمې ټ کن   الزامي د  غوښتنې په اړه خپله پریکړه کې وویل چې "د حکومت  د  څېړنو  

د  په وینا، د هغه فرد یا ډلې فعالیت چې له نظامي اړخه  تنظیم شوی نه وي،که چیرې هغه ته د عمل کولو  
دې حالت کې ذکر شوی فعالیت حکومت ته منسوب ه  څرنګوايل په اړه ځانګړې الرښوونې ورکړل شوې وي، پ

په هر وال  کیدلی يش،  وسله  د  نظامي ځواکونو   وصورت  الندې  قوماندې  د  فعالیت  واحدونو  ورته  او  نظامي   ،
رول هلته  ټکن   رول کړنې د هغې له ځانګړنو برخمنې وي، داټکوم چې د کن   حکومت ته منسوب کیدی يش،

شتون لري چې حکومت )دې ډلې ته د مايل، روزنې او تجهیزاتو مالتړ یا عملیايت مالتړ رسبیره د دې پوځي 
نظیم کولو، یا پالن کولو رول و لري(. مګر د "عمومي کنټرول" حالت تر دې حده نه دی ډلې د پوځي عملیاتو ت

وضع شوی چې د حکومت لخوا د هر انفرادي عملیاتو الرښوونو الندې ځینې حکمونه صادرولو اړتیا شامل وي. 
هم  ډیرو د وسله والو ډلو په قضیه کې چې د دولت په خاوره کې فعالیت کوي، محکمې څرګنده کړه چې ال 

اړینو او قانع کوونکو شواهدو ته اړتیا لیدل کیږي چې دا په ګوته کړي چې دا واحدونه یا ډلې په حقیقت کې 
ه، دا اړینه ده چې عمومي الرښود چمتو حکنټرول الندې دي، نه یوازې د متویل یا تجهیز په واسط  د دولت تر

 1يش یا د دوی د عملیاتو په پالن کولو کې مرسته وکړي.
وړاندې د دولت مسؤلیت چې د هغوی کړنې دولت د    ررسغړونو پد  د هغو اشخاصو یا خصويص ډلو  

 خپلو اعاملو په توګه تائیدوي.  
د حکومتونو قضایي رویه په ګوته کوي چې وروسته د اشخاصو او ډلو کړنې تائید او تصویب کړي، د حکومت 

ډول اقدامات د حکومت کړنې ګڼل کیږي،  پرته    دی. له همدې امله دا  یمسؤلیت د دې کړنو لپاره ټاکل شو 
او د دولت له لوري د هغه عمل په   ؤدې چې دا شخص یا ډلې د فعالیت په وخت کې دولتي بنسټونه نه  ه  ل

( په قضیه prebake caseم کال د پریبکه ) ۱۹۹۶اختیار هم نه درلود. د مثال په توګه په  يې  کې    تررسه کولو
پلویانو رفتار دولت ته منسوب کړ، په دې اساس د  ویم نړیوال جنګ کې د ایټالیا  کې د روم نظامي محکمې په د

 .  ؤد ایټالیا دولت د هغوی کړنې و هڅولې او بیا وروسته د نښتو له جریان څخه یې رسام   هغوی پېژنديل 
ریده ( په قضیه کې د هاګ ولسوالۍ محکمې دا پوښتنه راپورته کړه چې تر کوم ب J.T Caseکال د) ۱۹۴۹په  

وړاندې چې د مقاومت   رهغو اعاملو پ  له آزادیدو وروسته د دولت کوالی يش چې خاوره یې اشغال شوي وي
کړي تررسه  د  ،غورځنګ  په جالوطنۍکې  په خوښه  دولت  د  غورځنګ  هم  تر   او  الندې خپل   حکومت  مالتړ 

 Tadic)   کال د تادیچ۱۹۹۹  پریکړې په  محکمې  نړیوالې جزايي  لپاره  یوګوسالویا  د پخوانۍ  ،و  مسؤلیت پېژندلی
Caseویل: که غیرقانوين عمل په عامه او مناسب ې  ( قضیې څېړنې په مورد کې همدغه مطلب اعالن کړ او وی

وړاندې چې  له نظامي اړخ    رهغو کړنو پد  ډول د دولت لخوا تصویب شوی وي، یاد دولت د اشخاصو او ډلو  
 2غوره او مسؤل ګڼل کیږي.  د حکومتي فعيل بنسټونو په توګه ي، پالن شوي نه و 

م ضمیموي  ي ورکړې په اړه د الهې کنوانسیون اړوند دو  تاوان  له حیثه د  حقوقو څخه د رسغړونو  پالوبرش  ونړیوال
کنوانسیونونو په ذکر شوې قاعده کې هم راغلې   ادغه موضوع د ژنیو   ي اود  ي پروتوکول کې په رصاحت ذکر شو 

 
 پیش نویس مواد مسؤلیت دولت ها. از  ۸ـ کمیسیون حقوق بین امللل ، تفسیر ماده  1
 ـ دیوان کیفری بین املللی برای یوګسالوی سابق، پرونده تایچ ، رای ددګاه پژوهش.  2



 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 141

چې له مخې یې دولتونه نيش کولی د ځان او یا هم د هوکړې بل لوري څخه د فاحشې رسغړونې په اړه ،  ده
 مسؤلیت څخه ځان خالص کړي. 

 اصل  ( جربان د خسارېتاوان ورکړې )د  د
حقوقو   پالوبرش  و، او دا د برش حقونو او نړیوالقانون څخه رسغړونې پایله د مادي او معنوي زیانونو ورکړه ده  له

کله چې یو حقوقي یا حقیقي شخص بل حقوقي   کیږي. د دې اصل په بنأ، هر  اصولو څخه ګڼل  ویو له مشرتک
اصل د هیوادونو په بېالبېل برخو    تاوان ورکړېیا حقیقي شخص ته تاوان واړوي، باید هغه جبان او ورکړي. د  

موارد ځای لري، او اوس اوس    تاوان ورکړېری برخو کې د مدين مسؤلیت په ګډون د  ېاو د قوانینو ډ  هکې شت 
حقوقو کې هم ځانګړی ځای پیداکړی دی. په نړیواله کچه دغه موارد په دوه ډوله اسنادو    پالوبرش  ویې په نړیوال

 .  ياو اصولو کې ذکر شوي او په نظر کې نیول کیږي، چې هغه په الندې ډول د
 مسؤلیت  تاوان ورکړېوالو اسنادو کې د  الف: په نړی

وړاندې رعایت    ربل پ  حکومتونه مکلف ګڼل شوي چې د خسارې جبان اصل یو د  په ډیری نړیوالو اسنادو کې
ي محکمې رامنځته کول چې ي کچه د نړیوالو محاکمو جوړښت په ځانګړي ډول د نړیوالې جنا  هکړي. په نړیوال

قوانینو رسغړونکو ته جزا ورکول دي، په   واو په دې برخه کې د مختلفو اړوندحقوقو    پالوموخه یې د نړیوالو برش
 ۵۱لومړي کنوانسیون    اکال کنوانسیونونه، د ژنیو   ۱۹۰۷او    ۱۸۹۹الهې    دې برخه کې الندې قانوين موارد د

ماده او د لومړي   ۱۴۸ماده، د څلورم کنوانسیون  ۱۳۱ماده، د درېیم کنوانسیون    ۵۲م کنوانسیون  ي ماده، د دو
برشي حق د  خلکو    او په دې اړه د دولتونو مسؤلیت ته اشاره کوي او د   تاوان ورکړهماده د    ۹۱الحاقي پروتوکول  

 جبان ورکړه په رسمیت پېژين.  د په توګه هغوی ته د خسارې 
نړیواله ټولنه کې، تر دې دمه د نړیوالو هوکړو او تعهداتو رسغړونو ته د جبان لپاره د بشپړ  صورت په    په هر

دي بشپړ شوي او پيل کیږي ه  هم ن   دی ورکړل شوی او په دې برخه کې قواعد او مقررات اله  تطبیق تضمین ن 
 ژندل کیږي، دغه ډول ې درناوي پولې د زیان جبانولو په موخه اقدامات د هیوادونو لخوا په ډیرې پاملرنې او  .  نه

د زیان لیدونکو لوریو او هیوادونو   هره حده بیا د تاوان جبانولو لپاره ګټورې متامیږي او تر یو حدېډ  کړنې تر
 1لپاره د تسکین سبب ګرځي. 
 جربان مسؤلیت   د ب: په اسالم کې د خسارې

ن  ته مايل یا فزیکي زیان   لري چې بل چاه  د اسالم په مبارک دین کې عمومي قاعده ده چې هیڅوک حق 
به وي. په دغه زیانونو نو د تاوان ورکولو مسؤل  کې د   ورسوي. که چیرې څوک بل چاته د زیان المل يش؛ 

ترالسه کولو لپاره خورا ستونزمن دي. د جسمي   تاوانجدي او د    انساين کرامت اړوند جسامين زیانونه یقینا ډیر
دوه بحثه د قصاص او دیت وجود لري. قصاص په عمدي جرایمو کې د بدلې    ورکولو لپاره  ېټپونو او خسار 

اخیستل دي لکه سرتګه د سرتګې لپاره، غوږ د غوږ لپاره، الس د الس لپاره او ځان د ځان لپاره جزا ټاکل شوې 
 او دیت د را والړ شوي زیان په مقابل کې د مايل خسارې جبان دی. 

 
 ۲۲۸، ص ۱۳۹۲ـ سید حسین حسینی، مقابله به مثل و اقدامات تالفی جویانه در حقوق برش دوستانه بین املللی و رشیعت اسالمی،  1
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تړ او ځان ساتنې په برخه کې مالتړ لپاره اسايس غوښتنه کوي. په قرانکریم انساين حقوقو مال   دارنګه اسالم د
، د نورو حقوقو او مال ته ځان ساتنهکې په مختلفو ډولونو او عنوانونو لکه د باطل او نورو مال خوړولو څخه  

اسې نور موارد ذکر  بې موجبه او بې ځایه وینې تیولو حرمت او د  احرتام درلودل، نورو ته زیان نه رسول، د نورو د
شوي دی، او دا ټول د دې ښودنه کوي چې اسالم مبارک دین د ټولو انسانانو برشي او انساين کرامت ته په 

سختو او درنو جزاګانو ښودنه او سپارښتنه    برش حقونو رسغړونکو ته د  ر ارزښت او احرتام رسه مجرمینو او دېډ
 کړې ده.  

 د دولتونو لخوا تاوان غوښتنه 
رسغړونو لپاره د جبان غوښتنه کوي، د  حقوقو څخه    پالوبرش   وچې حکومتونه د نړیوال  هلګې شت ې داسې ب ری  ېډ

په ګوته کوي چې د   هاړوند مقالې مسودد  طریقې په اړه، د دولتونو مسؤلیت پورې    د  په ځانګړي ډول د جبان
پخواين حالت ته د ورتګ په ډول، د خسارې  ورکړه    تاوانزیانونو لپاره بشپړ    ونړیوالو مجرمینو له امله رامنځته شوي 

 ورکړه یا رضایت په یوازې او یا مشرتک ډول تررسه کیږي. 
د هغه وضعیت بیرته   څخه موخهمسؤلیت د وضعیت بیرته راګرځولو    ونود دولت   د  پخواين حالت ته راستنیدنه.
چې د نړیوالې رسغړونې په   شتون درلود. دا ماده په ګوته کوي یو دولتيې  مخه    راوړل دي چې د رسغړونې د

اړه مسؤل واقع کیږي، د وضعیت بیرته راګرځولو لپاره هم مسؤل دی، په دې رشط چې د هغې تررسه کول"اصوال    
ناممکن" نه وي. د یادو شویو موادو په مسوده کې توضیحي یاداشتونو ترشیح کړې، چې هغه پخواين حالت ته  

غیرقانوين توقیف شوي اشخاصو خوشې کول یا د غیرقانوين   راستنیدنه په ساده ډول کیدی يش، پشمول د
ملکیت بیرته نیول، مګر په ورته وخت کې دا یو پیچلی عمل هم دی، په هر حالت کې  پخواين حالت ته تګ 

 1لومړنی شکل دی.  یا تاوان ورکړې له مختلفو الرو څخه د خسارې جبان
 د اشخاصو لخوا د تاوان مستقیمه غوښتنه  

دو دی چې کولی يش مستقیم د دولت څخه ېر ېقربانیانو شمېر په ډد  حقوقو څخه د رسغړونو    پالوبرش  ونړیوال 
د خسارې جبان په الزامي   ،د خسارې غوښتنه وکړي. کله چې د دولت تاوان ورکولو مکلفیت رامینځته کیږي 

نو د تړون الندې مکلفیت ډول د هغه دولت په ګټه نه پيل کیږي. د مثال په توګه د دولت مسؤلیت د برشي حقو 
ګټه اخیستونکي په   يڅخه رسغړونه ممکن د تړون ټولو اړخونو ته شتون ولري، مګر اړوند اشخاص باید د نهای

 2دې مفهوم د اړوندو حقونو لرونکي وي.ه توګه وګڼل يش او پ
تاوتریخوايل   کال د هغې مسودې اصول او الرښود په اړه خپل نظر وړاندې کوي، کوم چې د  ۱۹۹۷په    کروايس

، او د  ؤحق په اړه وه، لکه څنګه چې هامغه وخت ویل شوي    تاوانو قربانيانو ته د  قحقو   پالوقربانيانو او د برش
کال په پریکړه لیک کې د قربانیانو حقونو ته اشاره کړې وه. دارنګه د ملګرو    ۲۰۰۱متحده ایاالتو استازو جرګې   

د قربانیانو   تصفيېد قومي    کې  پخوانۍ یوګسالویا په اړه په دوه پریکړه لیکونوملتونو سازمان عمومي اسمبلې د  

 
 پیش نویس مواد در مورد مسؤلیت دولت ها.  ۳۵ر ماده ـ کمیسیون حقوق بین املللی تفسی 1
 ، پیش نویس  مواد مسؤلیت دولت ها. ۳۳ـ کمېسیون حقوق بین امللل، تفسیر ماده  2
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دې برخه کې  ه او په ټولو خواو یې غږ وکړ چې پ  ؤ، حق یوازې د دوی زیانونو لپاره خساره ترالسه کول پېژنديل
 1کړي.  ېهوکړې پل ې خپلې تررسه شو 

توګه د   ېصو په واک کې ورکړل شوی دی، په ځانګړ وسیلو له الرې د اشخا  وتاوان په مستقیم ډول د مختلف
اقداماتو   ومنځ تړونونو لخوا رامنځته شوي میکانیزمونو له الرې مشخص شوی، او د حکومت د یو اړخیز   دولتونو تر

له الرې لکه د داخيل قوانینو رامنځته کول یا په کورنیو محکمو کې د افرادو لخوا د تاوان مستقیمه غوښتنه  
 شوې. 

 ورکړه.  ( جرباند خسارې تاوان )د اساس د  رتونو نړیوالو تړونونو او هوکړه لیکونو  پد حکوم
 د آملان هیواد مکلف وګڼل شو، چې غال  م نړیوال جنګ څخه د یو شمېر هوکړه لیکونو په اساسي وروسته له دو 

کور د  زیورات،  لکه  مالونه  ته    مانونهسا  يقیمت   شوي  قربانیانو  او همدارنګه  توکي  نور  ب او  اموال  رته  ې کلتوري 
 ورکړي.  

ـ کاناډايي د تاوانونو ورکړې   يژاپن   منځ تړون )د  د کاناډا حکومت او کاناډایانو د ميل اتحادیې ژاپني تبار تر
په    ېحقوقو څخه رسغړون   پالوبرش  وکال رامنځته شوي دي، وړاندیز کوي چې د نړیوال  ۱۹۸۸تړون( چې په  

  ښنه وغوښتل يش.صورت کې باید رسغړونې و منل يش او بخ
ر پریکړه لیک پد  لګه یې د ملګرو ملتونو سازمان د تاوان کمیسیون دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا  ې بله ب

او د  اړوند    تاوان ورکړېڅو د  ،  رامنځته شوی  بنسټ دعوو معاینه کولو لپاره هیوادونو، دولتي ادارو، رشکتونو 
لکه د کویت اشغال د عراق په   ي،رامنځته شو   یتیر   او غیر قانوين  ور اوښتيافرادو لخوا چې مستقیم تاوانونه  

غیرقانوين کارونې له امله رامنځته شوي زیان ته رسیدګي    ېواسطه. که څه هم کمیسیون عموما  د عراق د قو 
کنوانسیونونو درېیم   څلور  احقوقو څخه رسغړونې په ګوته کوي، چې د ژنیو   پالوبرش  وولې بیا هم د نړیوال  کوي، 

 2کنوانسیون څخه رسغړونه شوې ده. 
چې د نازي کیمپونو کې بندیانو او د   هاساس د تاوان ورکړه: داسې راپورونه شت   رد حکومت یو طرفه اقدام پ

مستقیم تاوان ورکول، او همدارنګه د دویم نړیوال جنګ په جریان کې د یهودو   طبي تجربو قربانیانو ته د آملان
ضد قربانیانو لپاره د نروژه له خوا تاوان ورکړه او ژاپن لخوا د دویمې نړیوالې جګړې په جریان کې  په رسمي  

 رسه د ناوړه چلند له امله بخښنه غوښتل پکې شامل دي.   ډول د ښځو او نرو
ایاالتو همدغه ډول   هربانیانو ته د توکو بیرته ورکړې په اړه قوانین رامنځته کړل، دارنګه متحد ق   ياتریش او جرمن 

محبوسینو او د دویمې نړیوالې جګړې الیوتها ته د ملکیت بیرته ورکولو   ياقدام د اسرتاداد قانون په ډول د ژاپن 
 لپاره تررسه کړی دی.

ژنی  د  پروتوکول    او په کورنیو محکمو کې د خسارې جبان غوښتل  الحاقي  لومړي  او  په   1څلورم کنوانسیون 
اساس الزمي دي، مګر دا نه په ګوته کوي، چې آیا یوازې هیوادونه کوالی يش چې د خسارې جبان ترالسه 

 
 ۷۰/۱۹۹۸همچنین کمیسیون حقوق برش سازمان ملل متحد، قطعنامه  ۴۹/۱۹۶و قطعنامه  ۴۸/۱۵۳ـ مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه  1
 از بخش دوم دعاوی مربوط به جراحات جدی یا مرګ.   ۱زمان ملل متحد ګزارش و توصیه هایی از طرف پانل در مورد قسمت ـ کمیسیون غرامت سا 2
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دعوو د څېړنې لپاره هیڅ ډول د    د جبان  دغه ډول مقرراتو د خسارېچې  کړي او که افراد هم کوالی يش،  
 1کړی.  دی وړاندېه میکانیزم ن 

رسه مخ شوي،   ومادې له مخې په کورنیو محکمو کې له خنډون   ۳څلورم کنوانسیون    اانفرادي غوښتوونکي د ژنیو 
دي رد کړي، ه  اساس په ښکاره ډول دغه ډول دعوې ن   رحقوقو پ  ومعارص   وکه څه هم هیڅ یوې محکمې د نړیوال

( په قضیه کې د توکیو ولسوالۍ محکمې حکم وکړ  Shimoda caseکال د شیمودا )   1963بیلګې په توګه په    د
مستقیم حق نه لري، او د حکومت معافیت په پام کې نیولو رسه   تاوانچې اشخاص د نړیوالو حقوقو له مخې د  
 2وړاندې د محاکمې مخه ونیول شوه.   رد ژاپن په یوه محکمه کې د یوه بل ملک پ

 غوښتنه   ( خسارې جربانتاوان )د یو دولت څخه د 
څخه د رسغړونې زیامنن شخص ويش کوالی له یو هیواد څخه د تاوان   حقوقو  پالوفرض کړئ چې له نړیوال برش
)د    چې.  :مادې څخه ترالسه کیږي او داسې څرګندوي۶محکمې اساسنامې    يغوښتنه وکړي. د نړیوالې جنای

لو حقوقو تر مالتړ الندې  دې مادې مواد باید هیڅکله په داسې ډول تفسیر نيش چې د داخيل قانون یا نړیوا
ماده   ۳۸ملکیت ساتنې لپاره د الهې کنوانسیون دویم پروتکل    يزیامننو اشخاصو ته زیان ورسوي(. د فرهنګ

په هر ډول وسله والو شخړو کې پيل  کوي، چې    دولتونو مکلفیت ته اشارهد  په اړه    تاوان ورکړېپه څرګند ډول د  
 3کیدای يش.  

کال پریکړه وه، چې له افغان چارواکو و غوښتل شول   ۱۹۹۶ملګرو ملتونو سازمان د    لګه دې د دې کړنالرې یوه ب 
 4حقوقو څخه د رسغړونې موارد په جدي او مؤثر ډول جبان کړي.  پالوچې د نړیوال برش  

 پایله 
همدا په ننۍ نړۍ کې چې برش د کومو ستونزو، کړاوونو، جګړو او بدبختیو رسه الس او ګریوان دي، المل یې  

دولتونه او اشخاص دي، د دوی د اعاملو په پایله کې جګړې او ناورینونه رامنځته کیږي، چې پکې انسانانو ته  
 ډول ډول زیانونه رسیږي. 

ولې له نېکه مرغه په ميل او نړیواله کچه د دولتونو او انسانانو د ویجاړونکو اعاملو او جګړو مخنیوي په موخه یو 
رسه شوي، اصول، قواعد، مقرارت او هوکړه لیکونه رامنځته شوي، ترڅو ويش کوالی شمېر کړنې او اقدامات تر 

 جګړیز اعامل محدود او په جګړه کې د انساين تلفاتو شمېر راکم کړي.  
په نړیواله کچه د دولتونو مسؤلیت پرنیسپ په ګوته کوي، هر هغه هیواد یا د هغوی اتباع که چېرې په ميل او 

مسؤلیتونو څخه رسغړونه کوي، د خپلو اعاملو لپاره مسؤل ګڼل کیږي، چې په مقابل کې نړیواله کچه له خپلو 
باید خپل مسؤلیت ادأ کړي او که چېرې د دوی د اعاملو په بنأ چا ته زیان رسیدلی وي، د ميل او نړیوالو اصولو، 

 قواعدو، هوکړه لیکونو او نړیوالو دودیزو عريف قواعدو مطابق باید تاوان ورکړي.  

 
 ۹۱، ماده ۱، پروتکل الحاقی ۳ـ کنوانسیون چهارم الهه، ماده  1
 (  shimoda caseـ ژاپن، دادګاه بخش توکیو، پرونده ) 2
 ۳۸موال فرهنګی، ماده ـ پروتکل دوم کنوانسیون الهه حامیت از ا 3
 . ۱۰۸/ ۵۱ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه   4
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 وړاندیزونه
د نړیوالو برشپالو حقوقو مالتړ او حامیت په موخه باید دولتونه، اشخاص او نور اړوند بنسټونه الندې اقدامات او 

 کړنې تررسه کړي:  
 د ولتونه باید د نړیوالو برشپالو حقوقو اړوند موارد په خپلو قوانینو کې ځای پرځای کړي.

 والو برشپالو حقوقو په اړه  په منظم ډول عامه پوهاوی ورکړي. د جګړې لوري باید خپلو جنګیالیو ته د نړی
 په جګړه کې کاریدونکې اسلحې باید محدودې او جګړه باید انساين يش.  

 دولتونه باید د نړیوالو برشپالو حقوقو مالتړ او ساتنې ميل کمېټې رامنځته کړي.  
 رستې تررسه کړي.  د جګړې لوري او نړیواله ټولنه باید له جګړه ځپلو خلکو رسه م

 د نړیوالو برشپالو حقوقو د رسغړونې موارد باید په جدي ډول تعقیب او رسغړونکي مجازات يش.  
باید د نړیوالو برشپالو حقوقو پراختیا او ترویج په موخه ال نور   د افغانستان د برش حقونو خپلواک کمېسیون 

 اقدامات او کړنې تررسه کړي.  
 

 فهرست د مصادرو او منابعو 
 هـ۱۳۹۶ رشیف الله آمین، نړیوال برشپاله حقوق او په جګړه کې د هغې رول،علمي مقاله،  -1
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امللل امللل عمومی با حقوق بین وجوه اشرتاک حقوق بین 
 برشدوستانه:  

 بندی مخاصامت مسلحانه و رفتار منسوبهطبقه
 سامل ناجیمرتجم: محمد|    رِمی یوریتسام

 چکیده
املللی مبین آن است که میان مسئولیت  های کیفری بیندادگاهاملللی عدالت و  های حقوقی دیوان بینپرونده

بین و طبقهحقوقی دولت، حقوق  تفاوتامللل برشدوستانه  منازعات مسلحانه  نگرشبندی  و  های قضایی ها 
امللل برشدوستانه، تفسیر و کاربست آن وجود دارد. این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است که حقوق بین

قاعدۀ عم  بینبر  به ماهیت حقوق  با توجه  مقاله  این  تأثیری دارد؟ استدالل  امللل ومی مسئولیت دولت چه 
املللی دو دولت برشدوستانه و طرح ساختاری قاعدۀ مسئولیت دولت این است که در منازعات مسلحانۀ بین

که  دخیل ایناند  به  توجه  با  دارند.  بر عهده  را  نیروهای مسلح خود  اقدامات  بینک مسئولیت  امللل ه حقوق 
بندی منازعات رویکردی نسبتا  یکسان دارند، چنین به ها در قبال طبقهبرشدوستانه و قاعدۀ مسئولیت دولت

می نسبتنظر  قواعد  که  بینرسد  حقوق  اصلی  قواعد  کاربست  و  حوزه  در  فردی(  )مسئولیت  امللل دهنده 
امللل برشدوستانه مانند حقوق ست که حقوق بینگیری این مقاله چنین ا برشدوستانه نفوذ قوی دارد. نتیجه

شود نفوذ ندارد، زیرا املللی به پیش برده میهای کیفری بینامللل عمومی در قضایایی که توسط دادگاهبین
عنوان قوانین با این قواعد در هنگام رسیدگی به اعاملی که در جریان منازعات مسلحانه صورت گرفته است به

 شود. میدوم برخورد درجه
بین  واژگان:کلید بینحقوق  حقوق  مسلحانه،  منازعات  برشدوستانه،  مسئولیت  امللل  قاعدۀ  عمومی،  امللل 
 دولت. 

  

 
  ؛ و دکرتای حقوق پژوهشگرremy.jorritsma@mpi.lu 
  ؛  نویسنده و پژوهشگرmsalimnaji@gmail.com 
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 مقدمه 
بین یا حقوق  بهحقوق مخاصامت مسلحانه  قابل  آن وضعیتی  در  که  امللل برشدوستانه رصفا   است  کارگیری 

های دیوان بندی شود. پروندهاملللی طبقهبینلحانۀ غیراملللی یا منازعات مسعنوان منازعات مسلحانۀ بینبه
بینبین دیوان  و  عدالت  بیاناملللی  سابق  یوگسالوی  کیفری  مسئولیت املللی  قبال  در  که  است  آن  کنندۀ 
بیندولت حقوق  آنها،  متقابل  رابطۀ  و  برشدوستانه  طبقهامللل  بینها،  مسلحانۀ  منازعات  و بندی  املللی 

مسلحان  غیربینمنازعات  طرفۀ  اعامل  سنجش  و  قضایی املللی  رویکردهای  قوانین،  منظر  از  منازعه  های 
ارائه شده است، اغلبمثال   ( 1949متفاوت وجود دارد. )کنوانسیون چهارگانۀ ژنو،   این مقاله   هایی که در 

ها تا چه ه دولتکدر مورد این  ( 2007،  1شوند. ) قاضی هیگینز امللل یاد میعنوان شکنندگی حقوق بینبه
ها حامیت منوده باشند که مسئولیت یافته کنرتل داشته باشند یا از آنهای مسلح سازمانحدی باید بر گروه

هرگاه یک دولت از یک   ،ها را به عهده بگیرند، اتفاق نظر وجود ندارد. به همین ترتیب املللی اقدامات آنبین
اساس کدام فرایند حقوقی که چگونه و براین  ،آن کنرتل داشته باشد یافته حامیت مناید یا بر  گروه مسلح سازمان
املللی تغییر وضعیت داد، اتفاق  املللی به منازعات مسلحانۀ بینمنازعات مسلحات غیربین  ۀبتوان آن را از زمر 

به ندارد.  وجود  مینظر  میان  به  زمانی  نظر  اختالف  این  بینویژه  که  مسلاملللیآید  منازعۀ  یک  حانۀ  سازی 
نتیجغیربین یا بهکارگیری قواعد اصلی حقوق بینبه  ۀاملللی  ثانویه امللل برشدوستانه است  کارگیری قواعد 

داده نسبت  ماد)اقدامات  مانند  بین  ۀشده(  بینهشتم کمیسیون حقوق  مسئولیت  باب  در  املللی امللل که 
اقدامات غیردولت قبال  بندی میان   ( Crawford, 2002)   .هاستقانونی آنها در  باب مرز  از سوی دیگر در 

 قواعد اصلی و قواعد ثانویه توافق نظر وجود ندارد.  
می میان  به  را  پرسشی  موضوع  بیناین  که حقوق  دادگاهآورد  از طریق  آن  تفسیر  یا  و امللل برشدوستانه  ها 

داشته    ARSIWAشتم  ه  ۀها مخصوصا  ماداملللی چه تأثیری بر قاعدۀ عمومی مسئولیت دولتهای بیندیوان
املللی و مسئولیت داشنت دو دولت در است؟ با توجه به همزیستی و همسویی که میان منازعۀ مسلحانۀ بین

وجود ندارد.   یتوان گفت که چنین اثر و نفوذجنگند، وجود دارد میها مینیابت از آنکه به  یقبال نیروهای
بین مسلحانۀ  منازعات  مفاهیم  به  مقاله  دوم  غیربیناملبخش  مسلحانۀ  منازعات  منازعات للی،  و  املللی 

بینسازیاملللیبین دیوان  افرتاق  نقاط  و  است  پرداخته  بینشده  دیوان  و  عدالت  کیفری املللی  املللی 
شده از ماهیت حقوق گرفتهبر  ،شود ی که در این بخش ارائه مییهاد. استداللکن یوگسالوی سابق را بیان می

له نشان داده ئ ست. در بخش سوم این مسهامسئولیت دولت  ۀنه و طرح ساختاری قاعدامللل برشدوستابین
ها در مقابل هم املللی دو دولتی مسئول هستند که نیروهای مسلح آنشده است که در منازعات مسلحانۀ بین

رد بحث قرار املللی عدالت مو توان در ذیل دیوان بینکشی بوسنی را منینسل  ۀجنگند و از این منظر قضی می
امللل که در باب نقض حقوق بین  یهایداد. با توجه به این مسئله بخش چهارم مبین این امر است که بررسی

دهد که حقوق نشان می  ،املللی کیفری یوگسالوی سابق صورت گرفته استدیوان بین  ۀبرشدوستانه و قضی 
ندارد و جدا   یامللل عمومی اثر و نفوذبین  اساس حقوقها برامللل برشدوستانه در قبال مسئولیت دولتبین

 
1. Higgins 
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دیوان این  در  که  قواعد  این،  استاز  شده  گرفته  کار  به  بدن  ،ها  از  بین  ۀبرگرفته  حقوق  اصلی  امللل قواعد 
 برشدوستانه نبوده است.  

 بندی مخاصامت مسلحانهامللل برشدوستانه و دستهحقوق بین
بین  -الف مسلحانۀ  منازعات  منازعات  غیربیناملللی،  غیرمسلحانۀ  دخالت  و  دولت املللی  مستقیم 

 سوم
امللل اساس آن کاربست حقوق بیناملللی کیفری یوگسالوی سابق تصمیمی اتخاذ شد که بردر دیوان بین
گونه تعریف منود که املللی را اینمنازعۀ مسلحانۀ بین  1تادیچ  ۀشدت محدود گردید. در قضی برشدوستانه به

 ایاملللی به منازعهباید منازعه میان نیروهای مسلح دو دولت اتفاق افتاده باشد و منازعۀ مسلحانۀ غیربین
بهگفته می باشد و طرفلحاظ زمانی دوامشود که  با یگ گروه دار  نیروهای مسلح یک دولت  های درگیر آن 

سازم گروهانمسلح  منازعه  طرف  هردو  یا  باشد  سازمانیافته  مسلح  باشند های  بر2یافته  تفسیر  این  اساس . 
امللل برشدوستانه های دوم و سوم کنوانسیون چهارگانۀ ژنو ارائه شده است که در آنجا کاربست حقوق بینماده

)کنوانسیون چهارگانۀ ژنو،  .ستشده، منوده اگرفتهکارهای درگیر و شدت خشونت بهرا محدود به هویت طرف
امللل داد که از حقوق بیناملللی کیفری یوگسالوی سابق برای آن این اجازه را می اساسنامۀ دیوان بین  ( 1949

این   ( 1993شورای امنیت ملل متحد،    827  ۀ)قطعنام  .کاربست آن را ارائه مناید  ۀبرشدوستانه تعریف و نحو 
هایی را تادیچ معیارها و ویژگی  ۀنظور محدودسازی مخاصامت مسلحانه در پروند ماملللی بهنهاد با جامعه بین

نحو در نظر گرفت که می بر  بینبه  ۀتوانست  و تفسیر حقوق    . باشد  کنندهامللل برشدوستانه تعیینکارگیری 
 ( 213 تا 206های : پارگراف 2010امللل،  کمیسیون حقوق بین ۀ)مناظر 

خصامنه شکل بگیرد که در آن   ۀپیچید  ۀدیگر متحول شود و یا یک شبک  ۀنه به گون توانند از یک گو منازعات می
صورت به  ترین سناریوی مشکل این است که یک دولت سوممهم  3بیش از دو جناح مخالف حضور داشته باشند. 

سومی به ترین احتامل ورود دولت  املللی شود. مهممستقیم وارد یک منازعۀ مسلحانۀ غیربینمستقیم یا غیر
های درگیر منازعه گیرد که اهداف و مقاصد مشرتک میان این دولت و یکی از طرفاین منازعات زمانی قوت می

شود. ل میبدبه یک جناح موازی در مخاصامت مسلحانه    دولت سوم  ،وجود داشته باشد. در چنین وضعیتی
املللی و این بستگی م منازعۀ مسلحانۀ غیربیناملللی تلقی شود و هتواند هم بیناین نوع منازعۀ مسلحانه می
یافته مسلح. در در مخالفت با دولت دیگر وارد منازعه شده است یا یک گروه سازمان  به آن دارد که دولت سوم

در سطح    ،املللی قرار دهیمبیناملللی یا غیرمذکور را در ذیل منازعات مسلحانۀ بین  ۀکه منازعاین وضعیت این
آمریکا و نیکاراگوا؛ دیوان   ۀاملللی عدالت در قضی دیوان بین  14  ۀهای حقوقی )گزارش شامر پروندهامللل  بین
قضی بین در  سابق  یوگسالوی  کیفری  بین  ۀاملللی  دیوان  قضیتادیچ؛  در  کیفری  لوبانگا:   ۀاملللی  توماس 

No.   ICC-01/04-01/06 A 5 A 6بریتانیا در مورد حقوق    ها )رهنمود وزارت دفاع(، رهنمودهای حقوقی ارتش
؛ رهنمود وزارت دفاع ایاالت متحده در  2005هالند  جنگ دولت ۀ؛ قانون برشدوستان 2004 ۀمنازعات مسلحان 

 
1. Tadic  
2. www.icty.org 
3. www.icty.org 

http://www.icty.org/
http://www.icty.org/
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 ;Akande, 2012; Greenwood 1996)  .همراه داشته است( و مقاالت علمی متنوع را  2015مورد حقوق جنگ  
Schindler, 1982 )  

مهمبه حقوقی  چالشلحاظ  می  ترین  اتفاق  سناریوی  بهدر  دولت  که  مخاصامت افتد  در  غیرمستقیم  شکل 
لحاظ سیاسی کمرت حساسیت ایجاد  که بهها برای ایناملللی  دخالت داشته باشد. این دولتغیربین  ۀمسلحان 
سازی ادوات جنگی،  گیرند که از طریق فراهمتصمیم می  ،که در میدان جنگ رسباز بفرستند به جای این  ،کنند 

به یا  مالی  بر گروهحامیت  یا آنهای مسلح سازمانشکل دیگری  باشند  را جهتیافته کنرتل داشته  دهی ها 
رسد ظاهر چنین به نظر میها دست به عملیات نظامی بزنند یا پیرشوی نظامی داشته باشند. درمنایند تا آن

عنوان بازوی ارتش خود یا نهاد نیابتی یافته بهدهنده از گروه مسلح سازمانکننده یا هدایتکه دولت حامیت
بندی مخاصامت مسلحانه و  استفاده کرده است که به منایندگی از آن دولت عمل منوده است. ولی در دسته

آید. هرگاه ود میبه وج  یهایپرسش  ،صورت غیرمستقیم در منازعه دخالت داشته استمسئولیت دولت که به
آنگاه چنین منازعه   ،صورت واضح مدعی شود که اقدامات آن به منایندگی از یگ دولت بوده استاین گروه به

زمر  بین  ۀدر  مسلحانۀ  مسلحان مخاصامت  مخاصامت  و  دستهغیربین  ۀاملللی  منیاملللی  بلکه   ،شودبندی 
آ پارادایم متفاوتی است که دیوان بین به  مناید مانند قضیه یوگسالوی سابق. ن رسیدگی میاملللی عدالت 

صورت غیرمستقیم در منازعه دخیل امللل برشدوستانه و مسئولیت دولتی که بهتفسیر و کاربست حقوق بین
باعث شده است که    هااملللی متفاوت ارائه شده است و این تفسیرها و برداشتهای بیناز جانب دادگاه  ،است

که از قبل وجود داشته است، به میان   ،قبال دخالت غیرمستقیم یک دولت در منازعه  های متفاوتی دردیدگاه
 آید. 

د که وی مسئولیت کیفری کر گیری  گونه نتیجهاملللی کیفری یوگسالوی سابق اینتادیچ دیوان بین  ۀدر پروند
زمانی اتفاق   1992می    19را به عهده دارد. این جنایت در بوسنی پس از    1اقدامات ارتش جمهوری رسپسکا

های دوم رصب جمهوری فدرال یوگسالوی از بوسنی خارج شده بود. براساس ماده  افتاده بود که ارتش عمدتا  
های حقوق آن نهاد صالحیت داشت که تخطی  ،املللی کیفری یوگسالوی سابقو سوم اساسنامۀ دیوان بین

بینمخاصام به ت مسلحانۀ  برای رسیدگی  بررسی مناید. دیوان  را  قوانین جنگی  املللی و نقض شدن سایر 
منود که کدام قانون  بندی و سپس مشخص میهای کیفری فردی اول باید منازعۀ مسلحانه را دستهمسئولیت

ی رسپسکا و دولت حقوقی میان اقدامات ارتش جمهور   منطقی  ۀباید تطبیق شود. دیوان برای برقراری رابط
املللی به تصمیامت دیوان بین  ،اتفاق افتاده بود  1992بندی منازعات مسلحانه که پس از می  و دسته  سوم

آورد کرده املللی عدالت بر. در آن قضیه دیوان بیننیکاراگوا اتخاذ شده بود توسل جست  ۀعدالت که در پروند
توان آن را به ایاالت منی  ،علیه دولت نیکاراگوا انجام شده است  2باری که توسط کنرتاهابود که اقدامات خشونت

داد.   نسبت  اینبهمتحده  در  رغم  مشارکت  و  نظامی  مالی، حامیت  تأمین  مانند  دخالت  مختلف  اشکال  که 
)گزارشبرنامه نظامی  راهبد  بین  115و    108،  106،  104  ۀهای شامر ریزی کلی  در دیوان  املللی عدالت 
توان املللی عدالت این بود که اقدامات کنرتاها را منی( وجود دارد، پاسخ دیوان بین1986ا،  نیکاراگو   ۀقضی 
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صورت مؤثر بر کنرتاها کنرتل نداشته است تا بتوان اقدامات زیرا آمریکا به  ، به حکومت ایاالت متحده نسبت داد
 (1986نیکاراگوا،    ۀللی عدالت در قضیاملدیوان بین  188  ۀ )گزارش شامر   .نیابت از ایاالت متحده بخوانیم را به

تادیچ به دنبال   ۀگذاری میان مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی در قضیدیوان برای تفاوت،  با وجود این
در این قضیه قواعد   ،به عبارت دیگر .امللل برشدوستانه را به کار بگیرد های حقوق بینآن بود که کدام بخش

مشعر است که هرگاه   ARSIWAهشتم    ۀسئولیت دولت در نظر گرفته شده است. مادم  ۀعنوان قاعدنسبتی به
املللی در آن صورت منازعۀ مسلحانۀ غیربین  ،است  نیابت از دولت سومیک بازیگر مدعی شود که اقداماتش به

بر ارتش   گیرد. در نهایت دیوان به این نتیجه رسید که جمهوری فدرال یوگسالویاملللی به خود میحالت بین
از و  است  نداشته  مؤثر  کنرتل  رسپسکا  ماداینجمهوری  براساس  که  اتهاماتی  دیوان   ۀرو  اساسنامۀ  دوم 

استبین شده  وارد  سابق  یوگسالوی  کیفری  میبی  ،املللی  نظر  به  زمانی  اساس  به    ۀقضی که  رسد.  تادیچ 
 . اعضای دادگاه استینافی هامن فرضیه دادگاه اولیه )معادل کارکردی( را در پیش گرفت  ،استیناف کشیده شد

 (casebook.icrc.org )  با حامیت   یافته را رصفا  دادگاه استیناف بر این بود که اقدامات یک گروه مسلح سازمان
آن دولت به گروه مسلح  بلکه باید ،توان به آن دولت مربوط دانستمالی، تسلیحاتی یا آموزشی یک دولت منی

صورت مستقیم دستور عملیات داده باشد یا هدایت آن را به عهده گرفته باشد تا آن دولت مسئول شناخته به
   )هامن(  .شود

می گرفته  نظر  در  مشخص  نظامی  اهداف  تاکتیکی  سطح  آن  در  که  مؤثر  کنرتل  کنرتل برخالف  در  شود، 
ریزی در عملیات نظامی اسرتاتژیک و عملیاتی در نظر گرفته  نامهرستارسی یا تام بیشرت به سطح هدایت و بر 

پروند  ( AJP, 2010)   . شودمی به  شکل  ۀرسیدگی  باعث  تادیچ  استندارداستینافی  بقی گیری  برای    ۀ های 
بلکه معادل   ،نظر نباشدکنرتل رستارسی مد  املللی کیفری یوگسالوی سابق شد که رصفا  های دیوان بینپرونده

 نیز از چشم دور نگهداشته نشود. کارکردی 
بین در قضی دیوان  عدالت  فرضی نسل  ۀاملللی  بوسنی  بین  ۀکشی  دیوان  یوگسالوی کارکردی  کیفری  املللی 

بین را مردود دانست. هدف دیوان  بندی مخاصامت و گذاشنت املللی کیفری یوگسالوی سابق دستهسابق 
مسئولیتقدم شناسایی  راستای  در  ابتدایی  بررسی های  های  دیوان  این  و  است  بوده  تادیچ  فردی  کیفری 

دیوان   ( 2007املللی عدالت،  دیوان بین  43  ۀ)گزارش شامر   .مسئولیت دولت را در صالحیت خود نداشته است 
کنرتل   ARSIWAهشتم    ۀدر مورد مسئولیت دولت بحث کنرتل رستارسی را مورد اعالم داشت و براساس ماد

که  رصف نظر از این  ،نیکاراگوا در نظر گرفته شده بود  ۀدر قضی  که قبال چنان  ، ید منودعنوان یک الزام ق مؤثر را به
نام گروه مسلح سازمان تحت  ایننهاد تحت کنرتل  با وجود  دیگری.  یا چیزی  باشد  نهایت   ،یافته  در  دیوان 

مخاصامت در نظر بندی  عنوان یک اصل در طبقهکه کنرتل کلی را بهتصمیم دادگاه استیناف را در مورد این
املللی دانسنت یک منازعۀ مسلحانه معیار را که حقوق دیوان بیان داشت که برای بین  )هامن(   .بگیرد، پذیرفت 

باید دقت کنیم بین بود  نظر گرفته  در  میزان دخالت دولت  باب  در  احتساب   ،امللل برشدوستانه  این  با  زیرا 
مقدماتی   ۀاین فرضی   )هامن(   .ریان منازعه رخ داده استکه در ج  دانستدولت را مسئول اقداماتی    توانمی

به دیوان بیندر مورد تفاوت  این امکان را میگذاری کارکردی  برای مسئول دانسنت املللی عدالت  دهد که 
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املللی اما این معیار برای موجودیت یک منازعۀ مسلحانۀ بین  کند،دولت رشط کنرتل رستارسی را مردود اعالم  
 1. منتفی نیست 
بین بیندیوان  و دیوان  بیناملللی کیفری یوگسالوی سابق  سازی یک منازعۀ املللیاملللی عدالت در مورد 

ن این مسئله در دو تفسیر  ی چناملللی رشط موجودیت کنرتل رستارسی نگاه یکسان دارند. هممسلحانۀ غیربین
 Clapham, Gaeta)  .ب داده شده است ژنو به نرش رسیده است بازتا  1949های  اخیری که در باب کنوانسیون

and Sassoli, 2015: para 34 )  وجود دارد.   یهایها تفاوتگیری دیواندارد که در نتیجهآن تفسیر بیان می
املللی صلیب  روز که از سوی کمیتۀ بینهاملللی کیفری یوگسالوی سابق و تفسیر ببراساس دیدگاه دیوان بین

ارائه شده است، این اصل   از قواعد ثانویبرگرفتهرسخ  مسئولیت دولت است تا در روشنایی آن حقوق   ۀشده 
امللل برشدوستانه در قبال اعاملی که به یک دولت نسبت داده شده است رشح و تفسیر گردد. هم دیوان بین
 دارند که از طریق کاربست املللی صلیب رسخ اذعان میاملللی کیفری یوگسالوی سابق و هم کمیتۀ بینبین

می کلی  سازمانکنرتل  مسلح  گروه  اعضای  بهتوان  را  این یافته  و  منود  تلقی  دولت  اجنت  و  کارگزار  عنوان 
ها معادل نیروی نظامی در نظر گرفته  مسئولیت دولت  ۀبندی مخاصامت و قاعدتوانند در دستهکارگزاران می

املللی  یک منازعۀ مسلحانۀ غیربین  املللی دانسنتاملللی عدالت برای بینشود. براساس دیدگاه دیوان بین
ها  امللل برشدوستانه الزامی است تا از پیش داوری در مورد مسئولیت دولتکاربست اصول اساسی حقوق بین

به نرش    4و مارکو ساسولو  3، پائولو گایتا2جلوگیری شده باشد. این مسئله در تفسیری که از سوی اندریو کالفام 
تفکیک قائل شده    ،مسئولیت  ۀصورت واضح میان قواعد اصلی و ثانویرسیده است نیز بازتاب یافته است که به

ای نیست که بتوان آن را امللل برشدوستانه به گونهکاربست حقوق بین ۀاند که حوز ها استدالل کردهاست. آن
ز دیدگاه این مکتب فکری، کنرتل مؤثر بر گروه مسلح ا  ( 36)هامن، پاراگراف    .های دیگر به کار گرفتدر دسته
 ( Milanovic, 2011) .رسداما رشط الزم به نظر منی  ،یافته برای مسئول دانسنت یک دولت کافی استسازمان

 تادیچ و نیکاراگوا ۀکشی بوسنی، پروندهای متفاوت از نسلبرداشت -ب
پرونده مورد  قبال   یهای در  برداشتبرداشت  ،بیان گردید  که  دارد.  متفاوتی وجود  بینهای  دیوان  املللی های 

امللل های تفسیر متضاد از قواعد مشابه حقوق بیناملللی کیفری یوگسالوی سابق منونهعدالت و دیوان بین
 ، تادیچ ارائه شده است   ۀامللل عمومی در قضی که در باب تفسیر متفاوت از حقوق بین  یعمومی است. گزارش

را   کلی  زمین بهکنرتل  در  استثنا  یک  منی  ۀعنوان  قلمداد  مؤثر  راستای   ،کندکنرتل  در  است  تالشی  بلکه 
براساس   ( Koskenniemi, 2006: para50; Guillame, 2000)   .ها با یک معیار مشخصهردوی آن  یجایهجاب 

ندارد وجود  هنجاری  تضاد  اینجا  در  دیگر  برداشت  نی   ،یک  در  امر  واقعیت  و  حقوقی  مسائل  و بلکه  کاراگوا 
مسئولیت دولت مطرح بود در   ۀاول مسئل  ۀند. در دو قضی ا تادیچ از بنیاد متفاوت  ۀکشی بوسنی با مسئلنسل
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قضی  در  که  است  سوم  ۀحالی  گرفته  قرار  بحث  مورد  جنگی  جنایت  قبال  در  فردی  کیفری   . مسئولیت 
 (legal.un.org; Crawford, 2002: para 5  ) 

که نیست  آن  مقاله مدعی  ارائه مناید  این  نظر قطعی  تا  است  داده  قرار  بحث  مورد  را  مرتبط  متون    . متامی 
 (Meron, 1988; Milanovic, 2006; Cassese, 2007;  )  بین قواعد  دیوان  سابق  یوگسالوی  کیفری  املللی 

کارگیری این اما به  ، پذیرفته بود  ARSIWAعنوان یک استثنا در قواعد عمومی  مسئولیت را به  ۀدهند نسبت
امللل عمومی زیرا تأثیری بر حقوق بین  ،املللی کیفری یوگسالوی سابق نبود قواعد به معنای انحراف دیوان بین

میان   متقابل  اثر  و  کارکردی  اصول  از  کردن  پیروی  معنای  به  امر  این  حقوق نگذاشت.  و  دولت  مسئولیت 
 بندی مخاصامت مسلحانه بوده است. منظور دستهامللل برشدوستانه بهبین

شناسی حقوقی و عملکرد  کشی بوسنی به طرفداری از روشعدم پذیرش نسل
 امللل برشدوستانه حقوق بین تیحامی 

لی و ثانویه تنها راه نگهداشنت  خود استدالل کرده بود که حفظ متایز میان قواعد اص   ۀدر مقال  1مارکو میالنویچ 
است عقلی  شناختی  روش  بدون   ( Milanovic, 2011)   .شباهت  که  است  گشته  پذیرفته  امر  این  هرچند 

متایزپیش این  آن،  تحلیلی  و  مفهومی  ارزش  مورد  در  بودداوری  نخواهد  مفرط  بسیاری  زیرا   ،گذاری 
ستانه به دنبال به رسمیت شناخنت تأثیرات امللل برشدو ی حقوق بینت شناختی حقوقی و کارکرد حامیروش

جا میان مسئولیت یک دولت در قبال اعاملی که به آن نسبت متقابل این دو گونه قواعد و مقررات است. در این
مسئولیت   ۀنزدیک وجود دارد. ماهیت قاعد  ایامللل برشدوستانه رابطهداده شده است و کاربست حقوق بین

خالف آنچه دیوان بر  ، املللیهای بینن قضایای حقوقی در دیوانی چندوستانه و همامللل برش دولت، حقوق بین
نسلبین قبال  در  عدالت  بوداملللی  گرفته  پیش  در  بوسنی  می  ،کشی  ثانوینشان  قواعد  که  نسبتی   ۀدهد 
حوز می در  بین  ۀ تواند  حقوق  اصلی  قواعد  عرصکاربست  در  بین  ۀاملللی  نقش حقوق  برشدوستانه   ی امللل 

 کننده داشته باشد. تعیین
 مسئولیت دولت  ۀامللل و طرح ساختاری قاعدحقوق بین ۀتقسیم قواعد اصلی و ثانوی  -الف

امللل که  کمیسیون حقوق بین  ۀتوان به کارنامامللل را میحقوق بین  ۀگذاری میان قواعد اصلی و ثانویتفاوت
ابی منود. کار آن پروژه که در آن زمان رشوع شده  ها انجام شده بود ردیبه مسئولیت دولتراجع  1960  ۀدر ده
این تقسیامت میان دو گونه قواعد زمانی رخ داد که کمیسیون   1960  ۀخامته یافت. در ده  2001بود در  

خاطر اختالف شدید اعضا بر رس ماهیت و روش کاری با  امللل به این امر پی برد که این پروژه بهحقوق بین
انجام شد که مترکز آن   2آمادور -فرانسیسکو وی گارسیا  ۀاین کار ابتدا توسط گزارش ویژ رو شده است.  هوقفه روب 

آن اموال  و  خارجی  شهروندان  با  برخورد  قبال  در  دولت  مسئولیت  بودروی   International Law)   .ها 
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77-Commission, 1969: Para 45 )  گذاری  کد ۀدومین گزارشگر ویژه، قواعد اصلی از پروژ  1روبرتو آگو ۀدر دور
 مسئولیت دولت جدا گردید. آگو در دومین گزارش خود مسیر جدیدی را به رشح ذیل بیان منود: 

بین  اصولی متمرکز مناید که  کمیسیون حقوق  را روی  دارد که مطالعات خود  توافق  این مسئله  امللل روی 
که شود. اینامللل شناسایی میها در سطح بینبال اقدامات غیرقانونی آنها در قبراساس آن مسئولیت دولت
اما وقتی این قواعد توسط   ،ها را تثبیت مناید یک چیز است تواند مسئولیت دولتتعیین کنیم کدام قواعد می

پی  باشد،  نقض شده  بودایک دولت  آن چه خواهد  بُعد دوم مسئله است که   ،یندهای  تنها  امری دیگریست. 
این مسئله مانعی را   ،کند و هرگاه در این زمینه ابهامی پیدا شودصورت دقیق به مسئولیت دولت اشاره میبه

 International)   . دهدگذاری موفقانه خلق شده است بر باد میقانون  ۀکند و امیدهایی را که دربار خلق می
Law Commission, 1970: Para 7 ) 

صورت قواعد این نگرانی را به وجود آورده بود که ممکن است این پروژه بههگذاری میان دو مجموع این تفکیک
قانونگذاری    ۀهایی را برای پروژ بینی بود که چنین روشی محدودیتموفقانه به پایان نرسد. این امر قابل پیش

ماتریس عمومی دهد که  امللل اجازه میبه وجود بیاورد. ماهیت قواعد برخورد با بیگان به کمیسیون حقوق بین
مسئولیت،   أنظر از منشاملللی را دارد رصف قواعد را ترسیم مناید که قابلیت کاربست به هرنوع مسئولیت بین

 موضوع یا منافعی که قرار است مورد حامیت قرار بگیرد.  
پروژ  که  است  آن شده  موجب  ثانویه  و  اصلی  قواعد  میان  و جداسازی  تفکیک  مسئولیت    ۀبدون شک  اصل 

اما با آن هم برخی  ،اکامل برسد. هرچند این تفکیک به معنای جدایی مطلق و بنیادین نیست   ۀها به پایدولت
گفته    2عنوان مثال شبتای ُرزینه همراه داشته است. بهامللل  انتقاداتی را حتی در درون کمیسیون حقوق بین

امللل بود که نباید کمیسیون حقوق بیناما باید مراقب  ،گذاری در اصول قابل اعتبار استبود که این تفکیک
: گزارش دوم پاراگراف  1970امللل،  )کمیسیون حقوق بین  .ل به زندان دیالکتیک شودبدبا دستان خودش  

آن امر انتزاعی باشد و    ۀشود که نتیج بر این، آگو پذیرفته بود که این نوع تفکیک مطلق باعث می  افزون  ( 58
: گزارش 1969امللل،  )کمیسیون حقوق بین  .ولت همیشه ثابت خواهد بوددر این صورت ماهیت مسئولیت د

قانونی، ها در قبال اقدامات غیراملللی دولتهای بینبرخی نویسندگان در باب مسئولیت  ( 19اول پاراگراف  
را نگاشتههای  تفسیر اعتبار تفکیک میان خود  ابعاد ماهوی قواعد نسبتی،  به رسمیت شناخنت  اند و ضمن 

گونه استدالل  این  4و جان کروک   3عنوان مثال دانیل بودانسکی اند. بهال بردهؤ ر سقواعد اصلی و ثانویه را زی
زیرا قواعد    ،مفر و اختیاری پنداشنت کاربست قواعد نسبتی فراهم شودشود  اند که این تفکیک موجب میمنوده

این استدالل که   عنوان بخش از قواعد اصلی تلقی شود )بانسبتی در صورتی به کار گرفته خواهد شد که به
 ,Bodansky and Crook, 2002: 780-81 and Vidmar)  .قواعد اصلی در قبال یک بازیگر قابل اعامل است( 

 
1-  Roberto Ago    عنوان قاضی دیوان  به  1995تا    1979های  از دنیا رفت و وی میان سال  1995متولد و در    1907قاضی ایتالیایی بود که در سال

 املللی عدالت ایفای وظیفه منود )م(. بین
ر اورشلیم فوت کرد. در دانشگاه لندن حقوق د  ۲۰۱۰در لندن متولد شد و در    ۱۹۱۷شبتای ُرزینه حقوقدان و دیپلامت ارساییلی  بود که در سال    -2

 دکرتا گرفت و بیش از دو صد عنوان مقالۀ علمی و کتاب از وی به یادگارمانده است )م(.   ۱۹۵۹خواند و از دانشگاه عبون اورشلیم در سال 
3 -. Daniel Bodansky  
4 - . John Crook 
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های دولت زیرا این قواعد حدود مسئولیت  ،ماهوی خوانده استقواعد نسبتی را فرا  1دیوید دی کارون  ( 2015
آمریکا، در هنگام رسیدگی به این مسئله ـوقی ایرانحق  ۀ( و در قضی Caron, 1998: 110)   .اندرا مشخص منوده

از    ، شودها نسبت داده میی که به رفتار دولتیهاکه آیا قواعد اصلی نقض شده است، بسیاری از مسئولیت
این    بر این است که  2جورجیو گاجا  ،بر این  افزون  ( 119)هامن، ص    .سوی دیوان به باد فراموشی سپرده شد

املللی دولت در قواعد اصلی مشخص کاربست مسئولیت بین  ۀرشایط خاص است که در آن نحو قواعد مربوط به  
ها بر این است که قواعد نسبتی ممکن است تأثیرات و نفوذ این برداشت  ( Gaja, 2014: 981-990)   .شده است

  ، شوند نسبت داده میها به دولت  امللل داشته باشند. بازیگرانی که اعامل آنخود را بر قواعد اصلی حقوق بین
توانند روابط میان دولتی را قرار دارند که می  یند و این هنجارها در موضع یروههای هنجاری روب با محدودیت

 ر ، بیخاطر چنین بازیگران امللل بهاین است که آیا قواعد حقوق بین  ۀکنند تعریف کنند و این هنجار مشخص 
آندولت متبوع  دارد  های  کاربست  قابلیت    (Fragmentation Report, no 31: paragraph 46)   . یا خیرها 
گیری کارقواعد نسبتی در راستای به ۀمتقابل میان قواعد اصلی و قواعد ثانویه مخصوصا  در نظری ـنسبی  ۀرابط

نحوی تأثیراتی گذاشته است و این به  ،شوداین قواعد در قبال آن عده اقداماتی که به یک دولت منصوب می
که مسئولیت املللی دولت در اقدامات فراقانونی است. برای اینطرح ساختاری مسئولیت بین  ۀکنندتعقیب

که  یعنی این  .باید عمل واقعی باشد  نخست   :باید سه مرحله طی شود   ،یک دولت در قبال یک عمل محرز شود
افتاده باید تصدیق شود که عمل اتفاق  مسئولیت ناشی از اقدام یک دولت یا عدم اقدام )باید( او باشد. دوم

سوم این است که    ۀمرحل  ( ARSIWA, articles 4-11)   . منسوب به دولتی است که مورد اشاره قرار گرفته است
باید همعلوم شود که کدام چافتاده مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و  عمل اتفاق  ارچوب حقوقی در مورد آن 
کشی را به یک املللی مانند نسلجنایات بین  که بتوانبرای این  ( ARSIWA, articles 12-15)   .اعامل شود

باید دو رشط تکمیل شده باشد. دولت مذکور در پشت این عمل دست داشته باشد و به    داد،دولت نسبت  
املللی خود پشت کرده دولت مذ کور به مسئولیت بین  پشت کرده باشد. هرگاه رصفا    املللی خودمسئولیت بین

توان مسئولیت را متوجه آن کشی شده باشد، در این صورت منیباشد و یک گروه خاص مرتکب عمل نسل
هنده  درو قواعد نسبتایناز   ( 25، پاراگراف  2  ۀ: گزارش شامر 1970امللل،  )کمیسیون حقوق بین  .دولت منود 

محوری   یهاست، نقشرفتار دولت  کنندۀارچوب هنجاری که تعیینهمیان آنچه در جهان فیزیکی رخ داده و چ
  ۀ کنندواقع هامن اعامل نقضمناید. اعاملی که براساس قواعد نسبتی نباید از یک دولت رس بزند دربازی می
 امللل است.  حقوق بین

 ، هاست مسئولیت دولت  ۀکنندتوان گفت قواعدی که مشخصمی  ،گردیدبا توجه به بحثی که در باال مطرح  
کند که نباید میان قواعد اصلی مناید و خرد حکم میامللل عمل منیحقیقت مجزا از قواعد اصلی حقوق بیندر

متقابل میان  ۀزیرا چنین عبارتی )تفکیک مطلق( موجب ابهام در رابط ،و ثانویه چنین تفکیک مطلق قائل شد
ای برخورد صورت گرفت که دو کشی بوسنی به گونهشود. با وجود این، در قبال نسلن دو دسته قواعد میای

و   سودمندیانگاری،  مجزا از هم در نظر گرفته شده است که در نتیجه این جدا  امللل کامال دسته حقوق بین

 
1. David D. Caron 
2. Giorgio Gaja 



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  156| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

نادیده گرفته   رشدوستانه کامال امللل ب شایستگی قواعد نسبتی در راستای تعیین کاری و کاربست حقوق بین
امللل میان این دو دسته قواعد تفکیک صورت گرفت، این باور کمیسیون حقوق بین  ۀشده است. وقتی در پروژ 

گذاری گونه تأثیری در کاربست حقوق ماهوی )اصلی( ندارد. این تفکیکبه وجود آمد که قواعد ثانویه هیچ
گذاری میان قواعد اصلی و گونه تفکیکترصیح داشته بود که این  1رفاک که اولف لیندبرای اولین بار بود چنان

 ,LinderfaLK)   .تواند برای همیشه وارد ترمینولوژی حقوقی شودامللل منیثانویه توسط کمیسیون حقوق بین
2009: 53-72 ) 

 بندی منازعه های مخاصمه، مسئولیت و طبقهتعلق داشنت به یکی از طرف -ب
حقو  میان  بینرابطه  دولتق  مسئولیت  و  برشدوستانه  نهامللل  موضوع  این  است.  پیچیده  بسیار  تنها ها 

امللل )معاهدات دو نوع منابع حقوق بین  ۀ کنندبلکه تبیین  ،دو گونه قواعد )اصلی و ثانویه( است  Gبردارنددر
بین مسلحانۀ  مخاصامت  است.  عادات(  و  عرف  حقوق  و  مقاصد  و  اهداف  ذیل  در  باید  امللل بیناملللی 

امللل برشدوستانه در قبال آن اعامل دولت به کار  برشدوستانه تفسیر شود. با توجه به رشایط، باید حقوق بین
  ARSIWAاملللی و قواعد نسبتی که در  املللی به شمول حقوق عرفی بینگرفته شود که در آن  سایر قواعد بین

ر آن قابلیت کاربست داشته باشد )کنوانسیون ویانا در تفسی   ۀکنندمثابه متمم تصدیقبازتاب یافته است، به
مخاصامت مسلحانه   ۀدوم کنوانسیون دربار   ۀبراساس آنچه در ماد  ( 32و    31، مواد  1969مورد حقوق معاهدات  
رو بسیار مهم است همیناز آن وجود دارد و از   به کار رفته است که امکان چند تفسیر  ۀذکر شده است، یک واژ 

معنا جلو نکند نظر گرفته شود تا کاربست آن بیامللل برشدوستانه دقیق مدکه باید هدف و مقصد حقوق بین
 :www.icty.org: no 25)   .امللل برشدوستانه به دنبال آن است، حفظ منایدیا مقاصدی را که حقوق بین

های  تر از آنچه توسط دیوانکشی بوسنی متفاوتنسل  ۀاملللی عدالت بر آن بود که در قضیدیوان بین  ( 170
بین بینجزایی  دیوان  مانند  دیوان املللی  مناید.  اقدام  بود،  شده  عمل  سابق  یوگسالوی  کیفری  املللی 

املللی کیفری یوگسالوی سابق اصل کنرتل استینافی تادیچ دیوان بین  ۀ ید که در مرحلاملللی عدالت دبین
از و  است  نداده  اهمیت  را  حوز همینتام  که  آنجایی  از  نشد.  دولت  متوجه  مسئولیت  دیوان   ۀرو  صالحیت 

که  جه به اینبا تو   2منود. به اعامل اشخاص رسیدگی می  املللی عدالت رسیدگی به اعامل جنایی بود، رصفا  بین
ها را قضایی دو دیوان مختلف بود، این مسئله به خودی خود کافی نیست تا رویکرد متفاوت این دادگاه  ۀحوز 

بلکه اصل مسئله این بود که جنایت اتفاق افتاده، مسئولیت افراد بوده است یا    ،در قبال منازعه توجیه مناید
شود که در روشنایی قوانین بررسی صورت مشخص میوقتی مسئولیت افراد و دولت    ،دولت؟ عالوه بر همه

امللل برشدوستانه، پس از بگیرد که این اعامل ناشی از اراده فردی بوده است یا دولتی. براساس حقوق بین
توان قانونی را که قابلیت کاربست در رود، میشامر میبندی مخاصامت که امر رضوری و مقدماتی بهطبقه

را دارد، مشخص منود. در این جا پرسش اصلی در مورد مسئولیت کیفری فرد یا دولت های منازعه  مورد طرف
طرف  ،نیست  هویت  آن  براساس  که  است  قانونی  فرایند  میبلکه  مشخص  منازعه  درگیر  دیوان های  شود. 
حقوق   ۀاملللی کیفری یوگسالوی سابق در دادگاه استینافی تادیچ موقفی را در پیش گرفت )آن را مسئلبین
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صالحیت آن قرار نداشت. این اصل پذیرفته    ۀاملللی عمومی دانست( که براساس آن این مسئله در حوز بین
که از آن منازعه ناشی   یهایاملللی و مسئولیتدر منازعات مسلحانۀ بین  های درگیرشده است که میان طرف

 وجود دارد. یپذیر ناتغییر ۀشود، رابط می
 های منازعه فاصل برابری مسئولیت طر  -1-ب

الهه ردیابی   1907سوم کنوانسیون    ۀ توان در مادامللل برشدوستانه را میاصل مسئولیت دولت در حقوق بین
ند که در  ااملللی مسئول متامی اقدامات افرادی های درگیر مخاصامت مسلحانۀ بینمنود که براساس آن طرف
یادآوری است که متامی اعاملی    درخور  سوم(   ۀماد:  1907)کنوانسیون الهه،    .اندجریان منازعه مرتکب شده

به مسئولیت منی منجر  افتاده است  اتفاق  اعاملی مسئولیت  ،شودکه  آن عده    ۀ کنندآور است که نقصبلکه 
افراد در    ۀیافت آوری است که اعامل ارتکابقوانین قابل کاربست باشند. از جانب دیگر این مسئله نیز قابل یاد

آور است. در کنفرانس نیز مسئولیت  ، شوند های درگیر منازعه نسبت داده میکه به دولت  ،منازعات مسلحانه
  ۀ انگیز   سوم کنوانسیون شکل گرفت.  ۀدوم صلح الهه، هیئت آملانی طرحی را مطرح منود که براساس آن ماد

ر اقدامات زیردستان خاطها بهاصلی از این کار این بود که این قانون باید بر متامی ملل گسرتش یابد و دولت
عرفی   ۀاول و روی  ۀالحاقی   91  ۀاین اصل امروزه در ماد  ( Scott, 1921)   .و کارگزاران خود مسئول دانسته شوند

شمولیت آن تنها به نیروهای   ۀ( نهفته است که حوز Toman, 2009: 665-674امللل برشدوستانه ) حقوق بین
دولت ماد  ،شودها ختم منیمسلح  اول  بند  براساس  ماد  ۀبلکه  و  ژنو  کنوانسیون   ARSIWAچهارم    ۀچهارم 

نیابت از یک دولت در منازعه یافته که بههای مقاومت سازماننظامیان و جنبشنیروهای دیگری مانند شبیه
  1. شودند را نیز شامل میادخیل

جن  از  دولتپس  که  بود  شده  هویدا  همگان  برای  جهانی  دوم  میگ  تالش  از ها  رفنت  طفره  برای  کنند 
شد  مسئول به نظر برسند. رضورت دیده میها غیرزنند تا آنهای میشان دست به وضع پالیسیهایمسئولیت

قانون اعاملی خالف  مرتکب  آن  به  وابسته  مسلح  نیروهای  که  دولتی  تا  شود  حاصل  اطمینان  اند، شده  که 
امللل برشدوستانه و حامیت از حقوق کسانی مسئولیت کامل آن را بپذیرد و اساس این امر کاربست حقوق بین

در که  دیدهبود  آسیب  منازعات  این  بیناثر  حقوق  برخی رشوط  بهاند.  برشدوستانه  از  امللل  حامیت  منظور 
بلکه   ،شودها خالصه منییروهای مسلح منظم آنبه ن   ها رصفا  قربانیان جنگ تعبیه شده است و مسئولیت دولت

ها را نیز به اند، آن دولت مسئولیت اعامل آنکه به نفع یک دولت وارد منازعه شده  یهایمتامی افراد و گروه
به دارد.  بینعهده  حقوق  خاص  دولتطور  به  برشدوستانه  اجازه منیامللل  فرایندها  طریق  از  که  های دهد 

اخت تفویض  برونانتقال،  یا  مسئولیتیار  حامیت سازی،  تحت  اشخاص  قبال  در  را  خود  ارسای   یهای  مانند 
: 1949ژنو،    ۀهای چهارگان )کنوانسیون  .نظامیان دشمن یا ساکنان قلمرو اشغالی نادیده بگیرندجنگی، غیر

 ۀحان مسل  ۀهای مخاصمد که طرفکن کنوانسیون چهارم ژنو بیان می  29  ۀماد  ( 148و    131،  52،  51مواد  
نظامیان دشمن( خاطر رفتار کارگزاران خود در قبال اشخاص تحت حامیت )ارسای جنگی و غیراملللی بهبین

از    ( 29  ۀ : ماد1949)کنوانسیون چهارم ژنو،    .مسئولیت دارند این است که یک دولت پس  این ماده  هدف 
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در مورد   1958لیب رسخ در سال  املللی ص اشغال یک ناحیه در قبال ساکنان آن مسئولیت دارد. کمیتۀ بین
 ه است: کردهای کارگزارانی که در قالب این کنوانسیون اشاره شده است، دیدگاه خود را چنین بیان چالش

مهم نیست که با چه روشی یا چه   ؛های منازعه باشدشود که در خدمت طرفکارگزار به هر شخصی گفته می
می عمل  آنظرفیتی  غیرکند.  کارکنان  شامل  پلیس  ها  اعضای  مسلح،  نیروهای  اعضای  قضات،  نظامی، 

کند. هرگاه مقامات محلی یا حکومت ند. ملیت کارگزان تأثیری در اصل مسئله ایجاد منیانظامی و غیرهشبیه
 ، در آن صورت نیز قدرت اشغالگر خارجی مسئول اصلی است   ،کننده باشندگیرنده و اجراتصمیم  نشاندهدست

خاطر تحریک قدرت اشغالگر، عمل جرمی انجام شده  ان محرک عمل منوده است. هرگاه بهعنو زیرا آن قدرت به
 ( Pictet, 1958: 210-12)  .شوددر آن صورت قدرت اشغالگر مسئول تلقی می ،باشد

بلکه متامی کسانی که اقدامات   ،شودبه نیروهای مسلح دولتی گفته منی  براساس این تفسیر، کارگزار رصفا  
کنوانسیون   29  ۀماد  ( 212-211)هامن، ص    .شوند کارگزار گفته می  ،نیابت از یک دولت انجام دهدخود را به

نظامیان دشمن، مستقیم به نظامیان مستقر در قلمرو اشغالی و غیرچهارم ژنو در باب چالش کارگزاران و غیر
نسبتی در   ۀشود و آیا قواعد ثانویبندی مینازعه در کدام دسته طبقهاین پرسش پاسخ نداده است که این م
صورت واضح بیان کرده زیرا به  ،هاستفراتر از این  29  ۀاما اشاره ماد  .این صورت قابلیت کاربست دارد یا خیر 

که یک دولت توسط صورتیحتی در  ،هاستامللل برشدوستانه تبیین مسئولیت دولتاست که هدف حقوق بین
در قبال آن مسئولیت دارد و   ، افراد بیرونی یا نهادهای خارج از ساختار رسمی خود مرتکب اعاملی شده باشد

یا توسط گروهمنی این اعامل در قلمرو اشغالی رخ داده است  یافته های مسلح سازمانتواند توجیه کند که 
 ارتکاب یافته است. 

مسئولیت دولت جدا شود. این وضعیت موجب   ۀز قاعدبندی مخاصامت اکشی بوسنی موجب شد که طبقهنسل
یافته قایم مناید و از این طریق خود را وارد های مسلح سازمانکنرتل خود را بر گروه  شود که دولت سوممی

 . های نیابتی مسئولیت داشته باشد که در قبال اقدامات آن گروهبدون این  ،املللی کند منازعات مسلحانۀ بین
 (Milanovic, 2011 )  بین مسلحانۀ  مخاصامت  حقوق  گروههرگاه  قبال  در  سازماناملللی  مسلح  یافته های 

توان این حقوق را در قبال دولتی که بر این گروه کنرتل دارد در این صورت می  ،قابلیت کاربست داشته باشد
ممکن به نظر ر غیرظاهر امو دولتی که این اعامل در قلمرو آن رخ داده است نیز قابل کاربست دانست. در

 یافته در کنرتل دولت سومزیرا گروه مسلح سازمان  ،رسد که این حقوق را در قبال دولت مقیم به کاربستمی
کشی بوسنی های درگیر در نسلمناید. اصل برابری مسئولیت طرفنیابت از آن عمل میاست که این گروه به

املللی وجود غیربین  ۀاملللی و مخاصامت مسلحان نۀ بیندر مورد مخاصامت مسلحا  این دوگانگی را که قبال 
های درگیر در که اقدامات طرفبدون این  ،ل منودبدشده  املللیبین  ۀال برد و آن را به یک منازعؤ داشت زیر س

زیرا در کنوانسیون   ،گیردعین زمان سنجیده شود. این مسئله در مغایرت با اصل حاکمیت داخلی دولت قرار می
دربار دولت  1949در  ژنو   که  شود  موجب  کشور  یک  داخلی  مسائل  مبادا  که  بودند  این  نگران  آن   ۀها 

آنکنفرانس برگزار شود.  دیپلامتیک  حوز های  که  کردند  تالش  داخلی   ۀها  امور  در  را  کاربست  قابل  قوانین 
 ( ICRC, 1971, chapter 2: 17-22)  .شدت محدود منایدبه
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این نظریه است. وزارت دفاع آمریکا در قانون رهنمود جنگی خود در سال  ۀکنند دها بیشرت تأییاقدامات دولت
دو   ، یافته بدانیم که یک دولت را مسئول اقدامات یک گروه مسلح سازمانبرای این  ،ه استکردبیان    2015

دولت باید  که  اذعان کند که از آن گروه حامیت منوده است و دوم این  که دولت رسام  اول این  :رشط الزم است
( و 6و  4های : پارگراف2015رهنمود جنگی وزارت دفاع آمریکا، )  منایداذعان مناید که آن گروه را رهبی می

باشد  داشته  نقش  دولت  زمینه  دو  هر  در  می  ،وقتی  آن  متوجه  مسئولیت  صورت  آن  )   .شوددر 
https://www.un.or/ S-2/1, UN Doc A/HRC/3/2, 2006 )   های مسلح مود، اعضای گروهبراساس این رهن

حتی اگر رشایط دیگر بند دوم   ،یافته در وضعیت حقوقی مشابه نیروهای مسلح یک دولت قرار نداردسازمان
یافته به دستور یک های مسلح سازمانکه گروهمگر این  ، چهارم کنوانسیون سوم ژنو را تکمیل کرده باشد  ۀماد

چهارم کنوانسیون    ۀدهد که براساس بند دوم ماددولت دیگر عمل منوده باشند. این رهنمود باز هم توضیح می
از نیروهای مسلح کسانی مراتب در میان نیروهای رسمی لحاظ مسئولیت و سلسلهند که بهاسوم ژنو منظور 

ها  دارد و آنها قابلیت اعامل  ته باشند و در این صورت است که قوانین جنگی در قبال آندولت عضویت داش
های چهارم و : گاراگراف2015)رهنمود جنگی وزارت دفاع آمریکا،    .در قبال اقدامات خود مسئولیت دارند 

 رد دارد. بلکه در سطح میان دولتی نیز کارب  ،تنها در سطح فردی مطرح بحث استاین امر نه ششم( 
املللی و مسئولیت یک توضیح داده شد، میان کاربست حقوق مخاصامت مسلحانۀ بین  باالبا توجه به آنچه در  

عمر محمود قاسم و دیگران   ۀتوان در قضی رصیح و واضح الزم است. این مسئله را می  ۀدولت موجودیت یک رابط 
نیابت بهتواند  این است که یک نفر چه زمانی گفته می  پرسش  )هامن(   .الله دیدیل در رامیدر دادگاه نظامی ارسا

املللی دادگاه نظامی در مورد او تا براساس حقوق مخاصامت مسلحانۀ بین  دناز یک دولت دست به اقدام ز 
 شود؟   برگزار

که دولت صورتیفرماندهی و فرمانبی میان یک دولت و نیروهای جنگی وجود داشته باشد، در  ۀهرگاه رابط 
در آن صورت آن دولت مسئولیت دارد.   ،نیابت از آن جنگیده باشند مان جنگی صادر کرده است و نیروها بهفر 

های دو طرف مطرح شده است، باید دولت مخالف نیز وجود براساس قواعد جنگی که در آن حقوق و مسئولیت
عهده دارد. براساس آنچه در   رمنظم خود را ب داشته باشد که مسئولیت اقدامات نیروهای مسلح منظم یا غیر

نیروهای مسلح یک دولت وقتی وارد یک منازعه با نیروهای مسلح یک دولت دیگر شود   ،کنوانسیون آمده است
اما این کنوانسیون در مورد آن عده نیروهای مسلح   ،امللل مسئولیت داردآن دولت )اولی( براساس حقوق بین

داند. از این قاعده خارج می  ،اندآن را برای نبد دریافت نکردهدولت خود یا نهادهای    ۀحتی منظمی که اجاز 
در جریان جنگ غیرملل جهان  نیروهای  که  داشتند  را  تجربه  این  وارد جنگ میهای جهانی  شدند. منظم 

   1.ند یاند در قبال اعامل خود پاسخگوبراساس حقوق و عرف جنگی کسانی که نقض قانون کرده
ن  این قضیه، دادگاه  این مسئله فکر میدر  آیا میظامی روی  آزادی فلسطین کرد که  با اعضای جنبش  توان 

عنوان کنندگان فلسطینی را بهعنوان ارسای جنگی برخورد کرد یا نه؟ دادگاه این آمادگی را نداشت که دفاعبه
 ،ت را نداردنظامی یا نیروهای داوطلب تلقی مناید که عضویت ارتش منظم یک دول منظم، شبیهنیروهای غیر

رصفا   به  اما  سالح  معین  زمان  در  مشخص  هدف  گرفتهبرای  این  )هامن(   .اند دست  دادگاه  پایان،  گونه در 

 
1. https://casebook.icrc.org    .  

https://casebook.icrc.org/
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ها  املللی زمانی بر این نیروها قابلیت کاربست دارد که آنگیری منود که حقوق مخاصامت مسلحانۀ بیننتیجه
امللل واهد بود. دادگاه براساس تفسیر حقوق بینها خمتعلق به یک دولت باشد و آن دولت مسئول اعامل آن

نتیجه رسید که دولت ارساییل منی این  به  بهبرشدوستانه،  با شهروندان شورشی  نظامیان منظم تواند  عنوان 
اند و  چهارم کنوانسیون سوم ژنو را تکمیل کرده ۀها برخی رشایط دیگر بند دوم مادبرخورد مناید هرچند که آن

 شود. لحاظ حقوقی مسئول تلقی میصورت غیرمستقیم در آن دخیل است، بههدولت سومی که ب
این   کرد:خود را در باب کنوانسیون چهارم ژنو چنین بیان    ۀنظری  1958املللی صلیب رسخ در سال  کمیتۀ بین

که  اما دولتی    ،املللی مجازات شوندخاطر نقص حقوق مخاصامت مسلحانۀ بینعادالنه است که افراد بهغیر
گذاری در تفکیک  ( Pictet, 1958: 603)  .اند، از پاسخگویی مبا باشداین افراد به منایندگی از آن عمل منوده

های نیابتی به دولت مذبور نسبت داده کشی بوسنی به این معنا بود که حتی اگر اقدامات گروهنسل  ۀقضی 
زیرا در رعایت از حقوق   ،شوداول کنوانسیون ژنو مسئول پنداشته می  ۀبراساس ماد  نشود، باز هم دولت سوم

استبین بوده  ناکام  برشدوستانه  اول،    .امللل  الحاقی  ماد1949)پروتکل  و   ول( ا  ۀ:  تأیید  مورد  اصل  این 
ها این بوده های سنگین برای دولتطرفداری دانشگاه آکسفورد نیز قرار گرفته است و هدف از ایجاد مسئولیت

امللل برشدوستانه جلوگیری شود و ناقضان آن باید مجازات شود. بر این اساس است که از نقض حقوق بین
ل برشدوستانه را بدون دستور دولت مشخص نقض کند در آن صورت امللدولتی حقوق بینهرگاه یک بازیگر غیر
اخذه است. منظور ؤ خاطر عدم جلوگیری از آن اعامل مورد م بلکه به  ،خاطر آن اقداماتدولت متبوع آن نه به

اثر اعامل کارگزاران دولت بوده  امللل دراین حرف این است که حتی اگر ثابت هم نشود که نقض حقوق بین
  .شودامللل را بگیرد مسئول تلقی میبه این خاطر که نتوانسته است جلو نقض حقوق بین  دولت رصفا  است، آن  

 (Alabama Claims Arbitration, 1872; Corfu Channel Case, 1949: Rep 4:  https://icj-cij.org )    هرچند
 ی شود که اقدامات توجه دولت میزمانی م  ییهاچنین مسئولیت  قوانین در این راستا وضاحت کامل ندارد و اغلب

امللل در قلمرو خود به کار نگرفته باشد. انجمن حقوق بین  ۀکنند بخش را برای جلوگیری از وقایع نقضقناعت
ها بخش بیان داشته است که این حرف بسیار انتزاعی است و دولتقناعت  ۀخصوص کلمامللل درحقوق بین

شود که چه چیزی را  صورت عام مشخص منیشود. بهد وارد تفسیر میدید خو با استفاده از این امر به صالح
بهبه را   International Law)  .عنوان مسئولیت تلقی نکنیمعنوان مسئولیت دولت تلقی کنیم و چه چیزی 

Association Second Report, 2016   )  توانند ثابت کنند که  سختی میبنابراین مترضران اعم افراد یا دولت به
بخش را برای جلوگیری از اقدامات خرابکارانه گروه نیابتی در پیش قناعت ینتوانسته است اقدامات لت سومدو 

این چنینی رخ بدهد، انداخنت مسئولیت    ۀشود. به همین دلیل هرگاه قضی رو مسئول تلقی میاینبگیرد و از
 دشوار است.  یکار  امللل برشدوستانه به دوش دولت سومنقض حقوق بین

 کشی بوسنی نیکاراگوا در روشنایی نسل ۀبندی  مجدد منازعۀ مسلحانطبقه -2-ب
و دولتی   یافتههای مسلح سازمانکشی بوسنی نظرش این بود که گروهنسل ۀاملللی عدالت در قضی دیوان بین

گروه آن  میکه  کنرتل  را  بین  ،کنند ها  مسلحانۀ  مخاصامت  حقوق  هربراساس  و املللی  حقوق  کدام 
دارندئولیتمس را  این  ،های خود  دولتبدون  گروه  ییهاکه چنین  اقدامات  نیابتی خود مسئول متامی  های 

دادگاه اعالم   شناخته شوند. این دیدگاه در مغایرت با تصمیم قبلی دادگاه در مورد نیکاراگوا قرار دارد. قبال 
توان اقدامات رو منیایناز ،ل نداشته استصورت تام بر کنرتاها کنرت داشته بود از آنجایی که ایاالت متحده به
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ها را به ایاالت متحده نسبت داد. آن دادگاه به رشح ذیل در باب قابلیت کاربست آن قانون چنین نگاشته آن
 : است

عنوان دلیلی اشاره منوده بود که در آن ناکافی بودن شواهد قابل دسرتس را به  115در پاراگراف    دادگاه قبال 
که نیکاراگوا توان اعامل کنرتاها را به ایاالت متحده منسوب منود. با وجود اینذکر کرده بود که براساس آن منی

زخمی کشتار،  مسئول  متحده  ایاالت  که  بود  داشته  ربودناظهار  و  اما   کردن  است،  نیکاراگوایی  شهروندان 
خاطر داشنت دادگاه این ادعاها را مردود دانست. این پرسش در باب قانون قابل تطبیق بر ایاالت متحده به

 چنان باقی است. ها همهای آنارتباط با کنرتاها و فعالیت
االت متحده منسوب دانسته  دادگاه یک دلیل دیگر را نیز ذکر کرده بود که براساس آن اعامل کنرتاها به ای

است، منی داده  رخ  نیکاراگوا  و حکومت  کنرتاها  نیروهای  میان  منازعه  که  آنجایی  از  بود  گفته  دادگاه  شد. 
بهمنی را  آن  بینتوان  منازعه  منودعنوان  تلقی  مرتبطحالیدر  ،املللی  نیکاراگوا  علیه  آمریکا  اقدامات  به که 

 املللی است. منازعات بین
شده و قانون صالح و قابل کاربست دادهیه مسئله از این قرار بود که باید پیوندی میان اعامل نسبتدر این قض

که اعالم شد که ها را مدیریت مناید پیدا شود. پس از اینآمریکا، نیکاراگوا و کنرتا  ۀخصامن   ۀکه بتواند رابط
ها را به توان اعامل آنمنی  روایناز  ،ندارد  ها وجودشواهد قوی که حاکی از کنرتل مؤثر ایاالت متحده بر کنرتا

 ۀنسبت داد تا در قبال آن پاسخگو باشد. از این لحاظ در این قضیه، حقوق مخاصامت مسلحان   دولت سوم
هرچند دادگاه دریافته بود که ایاالت متحده   ( Milanovic, 2011: 579) .  ست داردب املللی قابلیت کار غیربین

تواند باعث شود که براساس حقوق مخاصامت مسلحانۀ کنرتل داشته است و این می  تا حدودی بر کنرتاها
 ۀبر این، واقعیت این است که بررسی رابط  افزوناملللی اعامل کنرتاها به ایاالت متحده نسبت داده شود. بین

را که در قضیه   صورت درست عوامل دیگریزیرا دادگاه به  ، ی نیستعلا   ۀرابط  ۀ این دو تا به معنای بازگو کنند
این می و  نکرده است  ارزیابی  بوده است  مانند قضیدخیل  را  آن  بین  ۀتوانست  د که  کناملللی اعالم  بوسنی 

بوسنی دادگاه بر این بود که نفس کنرتل   ۀامللل برشدوستانه در آن قابلیت تطبیق را دارد. در قضی حقوق بین
کنرتاها در نظر گرفته نشده بود و آن منازعه  ۀدر قضی ال املللی سازی آن کافی است چیزی که قبتام برای بین

بندی گردیده بود. گذشته از همه، دادگاه دریافته بود که ایاالت  املللی دستهدر ذیل منازعات مسلحانۀ غیربین
از طریق کارگزاران خود مانند سی تا  آیمتحده  به کنرتاها هدایت تاکتیکی صادر منوده  نیروهای مسلح  و  اِ 

اهداف نظامی کنرتاها دهی منوده، در تعیین  ها را سازمانامات یا حمالت مشخصی را به انجام برسانند، آناقد
های تحقیق نشانگر آن است یافته  1.ریزی منوده استمشارکت ورزیده و برای کل عملیات نظامی کنرتاها برنامه

به کنرتاها  که ایاالت متحده نه نیز کنرتل   ،کرده است کمک میتنها از طریق مالی و نظامی  بر اوضاع  بلکه 
 . ریز را بازی منوده استدهنده و برنامهکننده، سازمانهامهنگ  یداشته است که در آن اقدامات نظامی نقش 

 (https://ijrcenter.org )  شد هرچند که قبال    کشی بوسنی منطق کنرتل تام بابنسل  ۀکه در قضی با وجود این  
کنرتاها و دولت نیکاراگوا را در  ۀاما بازهم دادگاه تصمیم گرفت که منازع ،منونه آن در نیکاراگوا دیده شده بود 

نیکاراگوا حفظ معاهدات چندجانبه مانع از آن شد که ایاالت   ۀبندی مناید. در قضی ذیل منازعه داخلی طبقه

 
1. https://www.icj-cij.org 
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های ژنو مسئول اقدامات کنرتاها در نیکاراگوا شناخته شود. کنرتاها در این متحده در روشنایی کنوانسیون
سازی و ربایش شهروندان نیکاراگوایی شده بود که هم حقوق مخاصامت مسلحانۀ منازعه مرتکب قتل، زخمی

مسلحان املللی  بین مخاصامت  هم حقوق  به غیربین  ۀو  الزم  و  داشتند  کاربست  قابلیت  قضیه  آن  در  املللی 
داخلی به یک   ۀبندی این منازعه از سوی دادگاه نبود تا تصمیم دادگاه باعث شود که مخاصمه مسلحان طبقه

بین شود بداملللی  قضیه  این    ( Henckaerts and Doswald-Beck, 2005)   .ل  وجود  قواعد رابا  میان  بطه 
کشی بوسنی بندی منازعه تأثیرگذارتر از آن چیزی بود که در رسیدگی به نسلنسبتی، مسئولیت دولت و دسته

توان مسئولیت دولت را در مطرح گردید. نیکاراگوا شواهد و مدارک قوی را ارائه کرده بود که براساس آن منی
 اری قلمداد منود.  قبال اقداماتی که به آن نسبت داده شده است، اختی 

 هاقضایی آن در سایر محاکم و دیوان ۀ مسئله قانون قابل اجرا و حوز  -ج
اما    ،( نیز مطرح است ICCاملللی کیفری )بندی مخاصامت در قضاوت دادگاه بینکنرتل تام در طبقه  ۀمسئل

امللل حقوق بینها یا  دهد که این موضوع در قبال مسئولیت عمومی دولتاین دادگاه توضیح بیشرتی منی
املللی کیفری از یک طرف دیوان بین  1( Lubango Dyilo case)   .شود برشدوستانه چگونه در نظر گرفته می

کشی بوسنی( را در پیش گرفته است. از سوی دیگر اگر دیوان گذاری کارکردی )نسلرصاحت نظریه تفاوتبه
نظریبین بین  ۀ املللی کیفری  یا ددیوان  بیناملللی عدالت  مورد یوان  در  را  یوگسالوی سابق  املللی کیفری 

املللی کیفری اما دیوان بین  ،ساده و واضح خواهد بود  ایبندی مخاصامت مسئلهکنرتل تام بپذیرد آنگاه طبقه
متفاوت بینرویکرد  دیوان  است.  گرفته  پیش  در  ارجاعتری  با  کیفری  مسئلاملللی  به  دیوان   ۀدهی  حقوقی 

که به سادگی موضوع کنرتل تام را بررسی مناید، اصل تفاوت یوگسالوی سابق برای این  املللی کیفری بین
تنها اثبات  املللی کیفری نهرسد که دیوان بینبنابراین چنین به نظر می  )هامن(   .کارکردی را پذیرفته است

بلکه منطق   ،است  بندی مخاصامت پذیرفتهاملللی کیفری یوگسالوی سابق را در طبقهکنرتل تام دیوان بین
 معادل کارکردی را نیز پذیرا شده است. 

امللل برشدوستانه نیست که وقتی یک عمل به دولت منسوب دانسته شود آن دولت حقوق بین  ۀاین تنها ویژ 
های را بلکه کمیسیون اروپایی حقوق برش در بخش اول خود فهرست حقوق و آزادی   ،محرک اصلی آن باشد
 . اس آن، این کنوانسیون در قبال متامی افراد در داخل قلمرو دولت قابلیت اجرا را دارد درج کرده است که براس

اروپایی حقوق برش،   در قضی چنان  اول(   ۀ: ماد1950)کنوانسیون  اروپایی حقوق برش  و    2کاتان  ۀ که دادگاه 
قضایی دادگاه رشط اساسی برای   ۀعنوان معیار اصلی قرار داده است. حوز اول کنوانسیون را به  ۀدیگران ماد

که در مورد نقض   ی شود که آن دولت در این حوزه شامل باشد تا به اتهاماترسیدگی به قضایای پنداشته می
 ;https://hudoc.echr.coe.int)   .های مندرج کنوانسیون وارد شده است، رسیدگی شودحقوق برش و آزادی

case of Catan and others, 2012 )   ها در مورد  که تحقیق و پرسشدر دادگاه اروپایی حقوق برش پیش از این
 ,Milanovic)   .قضایی ما شامل است یا نه  ۀآید که آیا در حوز اعامل منتسبه رشوع شود، این پرسش به میان می

که بدانیم آیا دولت مسئولیت اتهامات وارده در مورد نقض مواد کنوانسیون را به به عبارت دیگر برای این  ( 2016

 
1. www.icc-cpi.int 
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که به دنبال صدق نسبت این اعامل با دولت مذکور باشد، این پرسش را مطرح عهده دارد، دادگاه قبل از این
اگر پاسخ مثبت بود، دادگاه اروپایی    1قضایی دولت مذکور رخ داده است یا نه.   ۀاعامل در حوز   کند که آیا اینمی

در آن صورت   ،شود. وقتی یک عمل به یک دولت نسبت داده شودحقوق برش به دنبال رسیدگی به آن قضایا می 
آید. ها به میان میی و دیواناملللهای بینقضایی دادگاه  ۀشود و آنگاه پای حوز قانون قابل اجرا نیز مشخص می

املللی املللی باید مشخص شود که در قبال نقض این هنجارهای بینعنوان مثال براساس قانون بررسی بینبه
 Maffezini vs Spain ICSID case no ARB/97/7, 2000 see laso Jan )    .باید کدام قانون را به کار گرفت

Denul vs Egypt ICSIC case no ARB/ 04/13, 2008 )   اعامل به  قانونی رسیدگی  فرایند  به همین روش 
املللی را که قابلیت کاربست را در قبال صالح باید قواعد اصلی بیند که مقام یا نهاد ذی کن منسوبه بیان می

 2اعامل انجام شده دارد مشخص مناید.

 امللل برشدوستانه بر قاعدۀ عمومی مسئولیت دولت تأثیرات حقوق بین
املللی کیفری یوگسالوی سابق امللل برشدوستانه توسط دیوان بینکارگیری و تفسیر قواعد اصلی حقوق بینهب 

 ARSIWA  8  ۀتأثیر مهمی را روی این موضوع گذاشته است که چگونه ماد  ARSIWAهشتم    ۀاز طریق ماد
را در مخاصامت مسلحانهبه قابلیت کاربست  یافته در ی مسلح سازمانهاای دارد که در آن گروهصورت عام 

اند که در نهایت وضعیت را به کننده( مرتکب اعامل خالف قانون شده)کنرتل  بیرون یا داخل قلمرو دولت سوم
املللی کیفری مسلحانه کشانیده است. پرسش این است که آیا دیوان بین  ۀ املللی شدن مخاصمسوی بین

ها شده است؟ تغییرات قاعدۀ عمومی مسئولیت دولت  موجب  ARSIWAکارگیری  یوگسالوی سابق از طریق به
بین ارجاعدر ذیل مسئولیت دولت، اصطالح حقوق  اقدامات   ۀدهند امللل عمومی،  آن  در  قواعدی است که 

تطبیق آن خارج از این قواعد قرار دارد. قواعد   ۀاما بروز مسئولیت و نحو   ،املللی بیان شده استقانونی بینغیر
بیان شده است هرچند که    ARSIWA  11  تا  4های  مومی در مورد اعامل منسوبه در مادهامللل ع حقوق بین

بین  ۀنحو  حقوق  متخصصان  توسط  آن  استکاربست  نشده  تبیین   International Law)   .امللل 
Commission, 2001 : ARSIWA art 55 ) 

املللی کیفری ای حقوقی دیوان بینبندی منازعات که ریشه در قضایمنظور طبقهامروزه از اثبات کنرتل تام به
نشان داده شده بود که موضوع دیوان   شود. قبال املللی کیفری دارد استفاده مییوگسالوی سابق و دیوان بین

بندی مخاصامت درست بوده منظور طبقهاملللی کیفری یوگسالوی سابق در قبال اثبات مسئولیت دولت بهبین
قواعد اصلی که در روشنایی آن اعامل بازیگران سنجیده شود صورت گرفته  هاست و بنابر آن ایجاد زیر مجموع

ها از پاسخگویی فاصله تنها دولتحل بدیل ارائه شد که براساس آن نهکشی بوسنی راهنسل  ۀ است. در قضی 
راه  ،گرفتندمی چنین  کردن  عملی  راهبلکه  این  براساس  بود.  دشوار  نیز  کمیتۀ حل  توسط  باید  اول  حل 
 ۀ امللل برشدوستانه نقض شده است. به تعقیب قطعنامشد که حقوق بیناملللی صلیب رسخ معلوم میبین

امللل نقض شده  که حقوق بینشورای امنیت ملل متحد براساس فصل پنجم منشور آن سازمان در مورد این 
 نیست.   اما امروزه دیگر چنین ،املللی کیفری یوگسالوی سابق تشکیل شده بود است، دیوان بین
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ها نگذاشت. هرچند  خاص روی  قاعدۀ عمومی مسئولیت دولت  ی این اساس دادگاه استینافی تادیچ تأثیر بر
جداگانه منطبق نیست. دادگاه   ۀبا هر سناریو و قضی  طور عام قواعد نسبتی لزوما  قابل یاد آوری است که به

شده ارتش نیستند شناخته  و که جز   یهای د و گروهاثبات کنرتل تام بر افرا  ۀاستینافی تادیچ اعالم داشت که قاعد 
ندارد اجرا  مسئل  ،قابلیت  در  گروه  ۀبلکه  این  و  داردافراد  کاربست  قابلیت  مؤثر  کنرتل  بحث   .ها 

 (www.icty.org )  عنوان یک چالش عام در راستای اثبات کنرتل مؤثر که تادیچ را به  ۀتوان قضی رو منیایناز
بر   بلکه کنرتل تام را رصفا    ،املللی عمومی دانست مطرح شده است در حقوق بین  ARSIWAهشتم    ۀدر ماد
یافته قابل اجرا دانست. به همین دلیل اثبات کنرتل تام تنها در قبال اعامل و اقدامات های مسلح سازمانگروه
املللی کیفری یافته در مخاصامت مسلحانه قابلیت کاربست دارد. هرچند دیوان بینهای مسلح سازمانروهگ

ست و باید هم در زمان منازعه ا  روهیوگسالوی سابق استدالل منود که اصل کنرتل تام با محدودیت زمانی روب 
ما این استدالل پذیرفته نگشت و بیان  ا  ،یافته قابل اجرا باشدهای مسلح سازمانو هم در زمان صلح بر گروه

ست و هرگاه در زمان صلح اقدامات فراقانونی از سوی این این اصل در زمان منازعه قابل اجرا  شد که رصفا  
آنگروه مسئولیت  بزند،  رس  بود ها  نخواهد  دولت  متوجه  بینچنان  )هامن(   .ها  دیوان  کیفری که  املللی 

عنوان که اصل اثبات کنرتل تام باید در نسبت دادن اقدامات به دولت بهیوگسالوی سابق پیشنهاد کرده بود  
رو مرحله اینقضایی آن بود. از  ۀاستینافی تادیچ خارج از حوز   ۀاما قضی   ،کلی و فراگیر قابل اجرا باشد   ۀقاعد

ها عامل آنهای مواد مخدر و غیره که اکه در آن گنگسرتهای تبهکار، کارتل  یهایاستینافی تادیچ روی وضعیت
املللی نگریسته شود، بلکه باید از حاکمیت قانون و حقوق برش بین  ،های درگیر منازعهنباید از دوربین طرف

 نداشته است.   یهیچ تأثیر 
بین ثانویدیوان  قواعد  کاربسنت  به  با  سابق  یوگسالوی  کیفری  بین  ۀاملللی  حوز حقوق  در  عمومی   ۀاملللی 

گذار به رسمیت امللل برشدوستانه، در اصل پایهحقوق بین  ۀصالحیت در حوز قضایی خود و به رسمیت شناخنت  
که دیوان   گفت  توانرو میاینامللل برشدوستانه شده است. ازدهنده در حقوق بینشناخنت قواعد خاص نسبت

 8  ۀه مادکچنان  ،کاربست اصل کنرتل تام تأثیر ماندگار گذاشته  ۀاملللی کیفری یوگسالوی سابق در زمین بین
ARSIWA یافته به دولت نسبت داده شود باید که اعامل گروه مسلح سازمانقبل آن ، آن را تفسیر منوده است

 ی هایهالند یکی از کشور  ARSIWA  ۀ میزان از کنرتل آن دولت بر آن گروه مسلح وجود داشته باشد. در مسئل
ت باید موضوع هدایت و کنرتل در نظر گرفته  برای نسبت دادن اعامل یک گروه به یک دول  ،بود که بیان داشت

نیکاراگوا و سپس با    ۀهمین مسئله بود که پای موضوع کنرتل مؤثر به میان آمد که در قضی   بهسی  أ ت  اشود. ب 
 ( legal.un.org)  .تادیچ به کار گرفته شد   ۀانعطاف بیشرت در قضی 

 گیرینتیجه 
امللل برشدوستانه و تفاسیر آن توسط دیوان گرفته است که حقوق بیندر این مقاله این مسئله مورد تبیین قرار  

بینبین دیوان  و  عدالت  چهاملللی  سابق  یوگسالوی  کیفری  مسئولیت    املللی  عمومی  قاعدۀ  روی  تأثیراتی 
امر دولت از حقوق مخاصامت مسلحانۀ است که حقوق و مسئولیت  واضحپر  یها گذاشته است.  های ناشی 
قابلیت اجرا   که در منازعه دخیل نیستند  یهاین بر دولتیچن ر قبال افراد قابل تطبیق نیست هماملللی دبین
ند قابلیت در برابر هم درگیر  ،منظمصورت منظم یا غیرچه به  ، هااما این قواعد بر دو دولتی که نیروهای آن  ،ندارد
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 ۀ املللی، براساس مادبین  ۀمسلحان   ۀاصممیان مسئولیت دولت و موجودیت مخ  ۀ کاربست دارد. با توجه به رابط
رسد که قواعد نسبتی در مورد اعامل املللی این امر رضوری به نظر میدوم حقوق مخاصامت مسلحانۀ بین

در آن صورت   ،ها منسوب باشدها به دولتیافته به کار بسته شود و هرگاه این گروههای مسلح سازمانگروه
کند. هرگاه اقداماتی اتفاق بیفتد که به دولت لی قابلیت تطبیق پیدا میامللحقوق مخاصامت مسلحانۀ بین

خاص که ناقض املللی آن اعامل  در آن صورت براساس حقوق مخاصامت مسلحانۀ بین  ،قابل انتساب باشد
 کند.  برای آن دولت مسئولیت ایجاد می ،ندااملللحقوق بین

بهبر آنچه  میخالف  ادعا  اغلب  بینقضای  ، شودصورت  دیوان  حقوقی  در ای  سابق  یوگسالوی  کیفری  املللی 
یافته توسط یک دولت کنرتل مخصوصا  زمانی که گروه مسلح سازمان  ،بندی مخاصامت مسلحانهقسمت طبقه

می باشد،  حامیت  مورد  یا  قضیشود  در  که  باشد  چیزی  با  همسو  دیوان نسل  ۀتواند  توسط  بوسنی  کشی 
دهی به قواعد املللی کیفری یوگسالوی سابق از طریق ارجاعشد. دیوان بین  املللی عدالت در پیش گرفتهبین

قاعد مانند  غیربین  ۀنسبتی  مسلحانۀ  منازعات  برخی  که  گرفت  تصمیم  دولت،  زمر مسئولیت  در  را   ۀاملللی 
ی  هااملللی قلمداد مناید. براساس این قاعده بود که تصمیم گرفته شد که کدام گروهمخاصامت مسلحانۀ بین

ها املللی تلقی شود و دولتمسلحانه، بین  ۀیافته را متعلق به دولت بداند تا در آن صورت مخاصممسلح سازمان
گروهبه بهخاطر  که  مسلحی  آنهای  از  مینیابت  آن  ،جنگندها  اقدامات  و مسئول  حقوق  به  و  شود  تلقی  ها 

سیدگی شود. در عین حال باید گفت که  املللی ر ها براساس حقوق مخاصامت مسلحانۀ بینهای آنمسئولیت
امللل برشدوستانه کاربست قواعدی که ریشه در اصول حقوق بین  ۀاملللی عدالت در مسئلموضع دیوان بین

به عوض اعامل نفوذ ماد باید قضایای حقوقی دیوان املللی کیفری   ARSIWA  8  ۀداشت، نیز درست بود. 
اعامل منسوبه و اصل اثبات کنرتل   ۀشناخنت قواعد ویژه در زمینعنوان عامل به رسمیت  یوگسالوی سابق را به

 یافته در زمان مخاصامت مسلحانه در نظر گرفت. های مسلح سازمانتام بر اعامل گروه
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 محکمې او د مرور زمان قاعده برشدوستانه حقونه، نړيوالې جزايي 

 قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

 رسيزه:
د عمده او خطرناکو جنايتونو مرتکبني چې د يوه واحد وجود په عنوان يې د نړيوالې ټولنې ملن نيولې ده او 
سوله، امنيت او نړيواله سوکايل له خطر او ګواښ رسه مخامخ کوي، نه ښايي و کوالی يش د هغه قدرت او 

ه تکيې رسه چې معموال  ترې برخمن دي، د عدالت له منګولو څخه وتښتي. له دې چارې څخه د مصونيت پ
ډاډ ترالسه کولو په موخه نړيوالې جزايي محکمې د دارنګه جنايتکارانو د محاکمې لپاره رامنځته شوې او خپل 

 فعاليت ته يې ادامه ورکړه، چې په دې څېړنه کې به توضيح او ترشيح يش. 
و صالحيت، له هغې جملې د برشيت پر ضد جنايتونه رانغاړي. د جنايتونو په دارنګه اعاملو کې د دې محکم

قتل، له منځه وړل، په مرييتوب نيول، بندي کول، شکنجه )ځورول(، جنيس تاوتريخوايل، د اشخاصو اجباري 
د نړۍ په ډېری جزايي  تري تم کول او دې ته ورته نورو غري انساين اعامل راځي، چې هر يو په ځانګړې توګه  

 نظامونو کې د مجرمانه وصف درلودونکي دي. 
په دې حال کې هغه څه چې دې اعاملو ته خورا بدرنګه څېره ورکوي د هر غري نظامي نفوس پر ضد د يوې 
پراخې يا سازمان شوې حملې په چوکاټ کې د يو دولت يا سازمان د سياست په تعقيب يا پر مخ وړلو کې د 

 کاب دی، چې له امله يې دا جرايم د برشيت پر ضد جنايتونو بلل کيږي. هغوی منظم ارت
په دې ترتيب هغه څه چې د برشيت پر ضد جنايتونه له نورو جراميو څخه متاميز کوي او هغوی يې ډېر ډاروونکي 

لږه د    او بوګنوونکي کړي دي او پراخ اړخونه ورته بښي، دا ساده واقعيت دی چې دا جنايتونه د دولت يا لږ تر
د  فرد  واقعيت کې مرتکب  په  او  لري طراحي کيږي،  ته الرسسی  په وسيله چې سيايس قدرت  هغه سازمان 
د  مرتکبينو  د  د دې جنايتونو  دليل  په همدې  کيږي.  مرتکب  توګه ددې جنايتونو  په  برخې  يوې  د  حکومت 

جنايتکارانو تر اغېز الندې را محاکمې او مجازاتو لپاره نړيوالو جزايي محکمو ته اړتيا احساس شوې ده چې د  
په هيوادونو کې د دارنګه جنايتونو د تررسه کېدو  بيا ځلې د نړۍ  په مجازات کولو رسه  او د هغوی  نه يش، 

 شاهدان و نه اوسو.
د مقالې په پای کې د جنګي او برشضد جنايتونو اړوند د مرور زمان پر قاعدې بحث کوو، چې دا جنايات د مرور 

 الندې نه راځي او که هر څومره وخت پرې واوړي بيا هم د محاکمې وړ دي.زمان تر قاعدې 
 جنګي جنايتونه، برشضد جنايتونه، د مرور زمان قاعده کليدي ټکي:
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 د جنګي او برشضد جنايتونو لنډه پېژندنه
يوه او څېړنه چې په پيل کې يې د جنګي جنايتونو  او تکامل ځرينه  برخه   د برشيت ضد جنايتونو د پراختيا 

تشکيلوله، د دولتونو تر منځ د ژمنو بني املليل عرف، حقوقي ټوليزو اصولو او د حقوقپوهانو د ليکنو په وسيله 
 پراخه شوه. 

هرودت په خپل تاريخ کې حتی له ميالد څخه پينځه پېړۍ پخوا د ځينو دې اعاملو جرم ګڼلو ته اشاره کړې 
)د جګړې هرن( تر رسليک الندې په   (Suntzu)يو چينايي پوه  ده. په هامغې پېړۍ کې خو په بله لويه وچه کې  

 خپل کتاب کې له اسريانو رسه د غوره چال چلند او د هغوی د مراقبت او ساتنې او څارنې پر لزوم ټينګار کړی.
په اسامين اديانو او په ځانګړې توګه د اسالم په مبني دين کې هم د جنګي قوانينو د رعايت سپارښتنه شوې 

اسالم سرت پيغمب حرضت محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم او د اسالم راشدينو خلفاوو جهاد ته د   ده. د
اسالم د لښکر د استولو پر مهال د غري نظامي افرادو، په تېره بيا د کوچنيانو او بوډاګانو د حال په رعايت، د ونو 

غړو، نه پرېکولو( او د اسريانو پر وړاندې د غوره او فصلونو په نه پرې کولو، د اجسادو په نه مثله کولو )د بدن د  
 چال چلند توصيه کوله. 

له انساين حقوقو څخه د انسان د برخمنېدو او د سولې او امنيت رسه يوځای د يوه سوکاله ژوندانه د تامني او 
ادو هلو ځلو د بوګنوونکو جګړو د پېښېدو او فجيعو وژنو د مخنيوي په موخه، د تاريخ په اوږدو کې د برشي افر 

په دوه برخو کې ادامه درلودلې ده: يو د ټولو انسانانو لپاره د يو لړ حقوقو پېژندنه چې په مساوي توګه بايد له 
هغو څخه برخمن اويس او بل د يادو شويو حقوقو د نقضولو لپاره مجازات، ځکه »که چېرې حقوق د اجرا د 

 « ضامنت درلودونکي نه وي يوازې به اخالقي توصيې وي
په مضيق يا محدود مفهوم کې پر هغو جنايتونو اطالق کيږي چې د جګړې په ترڅ کې د   جنګي جنايتونه؛ 

نظاميانو پر ضد ارتکاب يش او په پراخ مفهوم کې د نظاميانو يا غري نظاميانو پر ضد تررسه يش او د جګړې 
 اصول پکې له پامه وغورځول يش. 

 بايد د يو غري نظامي جمعيت )ډلې( پر ضد تررسه يش، هغه که هغه جرايم دي چې لزوما    برشضد جنايتونه؛
 د جګړې پر مهال وي او که د سولې پر مهال. 

که چېرې د برشي تاريخ پاڼې يوه په بله پسې واړوو نو و به وينو چې د نړۍ په تاريخ کې ډېرې خونړۍ پېښې 
د تسکني او پراختيا غوښتنې لپاره   او جګړې رامنځته شوې دي او مستبدو او مستکبو واکمنانو د خپل هوس

رسبېره پر دې چې په خپلو هيوادونو کې يې د مېشتو ولسونو حقوق تروړيل، د خپلو هيوادونو له پولو بهر يې 
هم د لشکر کشيو له الرې د نورو هيوادونو ولسونه د خپلو هوسونو قرباين کړي دي، متدنونه يې له منځه وړي، 

ه ککريو يې منارونه جوړ کړي، د هغوی مادي او معنوي هستۍ يې لوټيل او  ښارونه يې سوځويل، د خلکو ل
هيوادونه يې ورته د اور په ملبو کې لولپه او اوسيدونکي يې ورته په مرئيانو او وينزو بدل کړي دي، چې برشي 

يتونه او تاريخ له دارنګه غريانساين کړنو څخه ډک دی او په حقوقي قاموس کې دارنګه جنايتونو ته جنګي جنا 
 برشضد جنايتونه ويل کيږي. 

او  نړيواله کچه ديني علاموو، مصلحينو، حقوقپوهانو  په  لپاره  او کابوکولو  د غندلو  دارنګه جنګي جنايتونو  د 
نړيوالو سازمانونو خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې، او په ممکنه وسايلو رسه يې د دارنګه جنايتونو د مرتکبينو 
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ه کړی او عميل اقدامات يې تر الس الندې نيويل دي، چې د وختونو په تېرېدو رسه د د محاکمې لپاره غږ پورت
 جنګ بېالبېل اصول رامنځته شوي او بيا يې بني املليل او حقوقي بڼه خپله کړې. 

په دې څېړنه کې دې هلو ځلو ته د يوې مقالې د حوصلې په چوکاټ کې نغوته کیږي او د موضوع د ښې روڼتيا  
 موضوعاتو باندې مترکز کیږي. لپاره الندې 

 په نړيوالو اسنادو کې برشضد جنايتونه 
 ( ميالدي کلونو قراردادونه ۱۹۰۷او  ۱۸۹۹د الهې ) -۱

د دې ټکي يادونه الزمه بريښي چې د الهې د قراردادونو مبدا د جګړې د انساين کولو او د هغو صدمو او زيانونو 
 املليل حقوقو کې شمېرل کیږي. وې، چې په معاهدايت بنيد محدودولو په تړاو لومړنۍ مدونې هلې ځلې 

قراردادونه( د جګړې د حقوقو يو بشپړ تدوين دی او   ۱۴کال )  ۱۹۰۷مې او د  ۲۹د جوالی د    ۱۸۹۹د الهې د  
کال په قراردادونو کې څلورم قرارداد خورا زيات اهميت درلودونکی دی، ځکه د جګړې له قواعدو   ۱۹۰۷د  

 ړه مجموعه ده. څخه يوه نسبتا  بشپ 
په   ۱۸۹۹د   سولې  د  مخې  له  وړانديز  د  نيکالی  دويم  امپراتور  د  روسيې  د  اتلسمه  په  می  د  کال  ميالدي 

کنفرانسونو معروف لومړنی کنفرانس د الهې په ښار کې تشکيل شو. د کنفرانس موخه په پيل کې د سولې  
او تعر  او په دې منظور روسيې وړانديز وکړ چې د جنګي  او په کار وړل په خونديتوب و  يض تسليحاتو توليد 

ازمايښتي توګه محدود يش، څو په پايله کې يې نړيواله او عمومي سوله ټينګه يش. په دې کنفرانس کې يوازې 
( هيوادونو ګډون وکړ، له دې امله ياد کنفرانس د نړۍ د ټولو هيوادونو يوه اجتامع نه وه. ياد کنفرانس په  ۲۶) 

سيايس اړخ درلود، خو وروسته پرې حقوقي اړخ السبی وموند او په درې بنسټيزو لومړي رس کې خورا زيات  
 مسائلو هوکړه وشوه: 

د منځګړيتوب او قضاوت د اصالحي اقداماتو له الرې له جګړې څخه د مخنيوي لپاره د صالحيت لرونکي   -۱
 مرجع په توګه د قضاوت د يو داميي ديوان تاسيسول. 

 او عرفونو تهيه او تنظیم. د ځمکنۍ جګړې د قوانينو -۲
 کال د ژمنليک شاملول. ۱۸۶۴په بحري جګړې کې د ژنيو د  -۳

ميالدي کال د جون له   ۱۹۰۷همدارنګه، د الهې د سولې دويم کنفرانس هم د روسيې د امپراتور په بلنه د  
کال د اکتوبر   ( هيوادونو په ګډون جوړ شو، او د هامغه۴۴پنځلسمې نېټې څخه د الهې په ښار کې د نړۍ د ) 

مياشتې تر اتلسمې نېټې پورې يې دوام درلود. د دې کنفرانس لومړنی مثبت اغېز دا و چې د نړۍ يو زیات 
 شمېر هيوادونه هلته له ځينو نړيوالو معاهدو رسه چې پخوا منعقد شوې وې، ملحق شول. 

حقوقو او بېطرفۍ پورې اړوند   د الهې دويم کنفرانس، د لومړي کنفرانس د چارو پر بشپړتيا رسبېره د جګړې د
يې نوې ديارلس معاهدې السليک کړې، په دې قراردادونو کې که څه هم د برشيت پر ضد جنايتونه په رصاحت 

چې وروسته د نورنبګ په منشور کې په رسمي توګه د برشيت پر -رسه نه دي ياد شوي، خو د دې جراميو تخم
سيونونو کې وشیندل شو. لکه څرنګه چې پورته ورته اشاره وشوه د د الهې په کنوان   -ضد جنايتونه و نومول شول
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کال څلورم کنوانسيون د ځمکنۍ   ۱۹۰۷کال لومړنی کنفرانس د جګړې د قواعدو او عرف او د    ۱۸۹۹الهې د  
 جګړې د قواعدو او عرف پورې اړوندو مقرراتو ضميمه ده.

 الح کارول شوې ده. د دواړو کنوانسيونونو په رسيزه کې »د برشيت قوانينو« اصط
کوالی شو د الهې په دواړو کنوانسيونونو کې پورتنۍ کارول شوې اصطالح له يوازينيو مستنداتو څخه وګڼو، 
چې د نورنبګ له منشور څخه د مخه د برشيت پرضد جنايتونو په تړاو په معاهدايت بني املليل حقوقو کې يې 

و مضيق او خاص مفهوم کې، د جنګي جنايتونو په هکله شتون درلود. که څه هم د الهې کنوانسيونونه په ي 
 دي، خو په يو پراخ مفهوم کې د يادو شويو کنوانسيونونو د برشيت د قوانينو د نقض وروسته منعقد شوي. 

کال کنوانسيون د جګړې پر مهال د دولتونو له عريف اعاملو څخه د راوالړو شويو تکامل موندلو   ۱۸۹۹د الهې د  
باره په  نوموړي قرارداد پښه له دې څخه   قواعدو  په عني حال کې  کې لومړنی جامع بني املليل سند دی. 

 غځولې او د هغو مواردو په هکله چې خاص مقررات شتون نه لري دارنګه توضيح ورکوي: 
نظاميان او غري نظامي جمعيت )ډله( د بني املليل حقوقو د اصولو تر مالتړ او حاکميت الندې قرار لري، هغه 

الزاماتو څخه اصو  له  ييز وجدان  او ډله  قوانينو  رايج عرف، د برشيت  له  په منځ کې  ملتونو  ل چې د متمدنو 
د   د الهې  وروسته  مبنا  اصولو«  الندې  مالتړ  تر  حقوقو  توب  املليل  بني  »د  کال   ۱۹۰۷رامنځته شوي دي. 

 کنوانسيون په رسيزه کې پیاوړې شوه. 
کنوانسيونونو دوه ويشتمه ماده هم کيل قاعده په دې توګه ټاکي: »غليم ته کال  ۱۹۰۷او د  ۱۸۹۹د االهې د 

 له صدمه رسوونکو ميتودونو څخه د استفادې لپاره د جګړو حق نامحدود نه دی«. 
ميالدي کال کې د الهې د سولې په دويم کنفرانس کې د   ۱۹۰۷لکه څرنګه چې وړاندې ورته اشاره وشوه په  

پ مقرراتو  بنسټيزو  د  )جګړې  تړاو  د ۴۴ه  تسليحاتو  د  خو  ورسېدل  ته  توافق  هيوادونه کيل  کوونکي  ګډون   )
محدودولو لپاره د عميل ميکانيزم په رامنځته کولو کې يې کوم برياليتوب ترالسه نه کړ. هغوی دا اسايس اصل 

کې د دښمنو چې غليم ته د رضبې واردولو او د ټپ په رامنځته کولو کې له جګړه ييزو وسايلو څخه په استفاده 
لوريو حق نامحدود نه دی، تکرار کړ. د دې اصل پر موجب له زهرو او د زهرجنو وسلو څخه استفاده، په تسليم 
شويو رستريو حمله، په فجيع ډول د دښمن ټپي کول او يا په داسې وسلې رسه چې له حده څخه د زياتو ټپونو 

ښارونو حمله ممنوع شوې ده او له ښکېلو خواوو د رامنځته کېدو المل ګرځي، ممنوع شوي دي. په بې دفاع  
څخه غوښتل شوي دي چې په روغتونونو، کليساوو، پوهنتونونو او تاريخي ودانيو له حملې څخه ځان وژغوري، 

 مرشوط پر دې چې دا ځايونه د جګړې پر مهال د نظامي موخو لپاره نه کارول کيږي. 
انه ليدتوګو پرته، بايد ومنو چې نوموړيو کنوانسيونونو د جګړو او د الهې کنوانسيونونو ته له خوشبينانه او بدبين 

له غري نظاميانو رسه د انساين چال چلند په قانومنند کولو کې مهم رول درلودلی دی او همدا کنوانسيونونه ؤ، 
مبنا   توب  عريف  د  جنايتونو  ضد  پر  برشيت  د  کې  منشورونو(  توکيو  او  نورنبګ  )د  اسنادو  وروستيو  په  چې 

 وګرځېدل. 
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 د ورسای د سولې پيامن -۲
ميالدي کال کې نړۍ د ډېرو بوګنوونکو جګړو يعنې لومړنۍ نړيوالې جګړې د پيل شاهده وه. دا جګړه   ۱۹۱۴په  

له يوې خوا د املان او د هغو د متحدينو او له بلې خوا د متفقينو يعنې انګليس، فرانسې او روسيې تر منځ پېښه 
ايټا امريکا،  البته  زيات شوه.  خورا  يادې جګړې چې  يوځای شول.  متفقينو رسه  له  وروسته  هم  جاپان  او  ليا 

 ميالدي کال پورې دوام وکړ.  ۱۹۱۸انسانان يې په خاورو او وينو ولړل تر  
په هغه کلونو کې چې لومړۍ نړيوالې جګړې دوام درلود په پراخه کچه جنګي جنايتونو او برشي ضد جنايتونو 

 کې لومړۍ نړيوالې جګړې د آملان او د هغه د متحدينو په ماتې پای وموند. ارتکاب وموند. په پای 
ميالدي کال په جون کې د ورسای د سولې کنفرانس د جګړې د ښکېلو خواو تر منځ منعقد شو. خو   ۱۹۱۹د  

ميالدي کال په مارچ کې د سولې مقدمايت کنفرانس ته د   ۱۹۱۹له هغه څخه درې مياشتې وړاندې يعنې د  
 ه ترڅ کې د ارتکاب شويو انساين ضد اعاملو د رپوټ لپاره يو کميسيون جوړ شو. جګړې پ

د افرادو د جنايي مسووليت په تړاو، کميسيون دې پايلې ته ورسېد: )په جګړه کې د ښکېلو هيوادونو اړوند ټول 
ينو پر ضد د  افراد، حتی د دولتونو مرشان، په هغه صورت کې چې د جګړې د قوانينو او عرف يا برشيت قوان 

جراميو مرکب شوې وي، مسوول دي، او تر تعقيب الندې نيول کيږي. له دې کبله په هيواد کې د لوړ پست او 
 مقام درلودل د مجازاتو په اعاملولو کې هيڅ کوم توپري نه رامنځته کوي.«

محکمې د تاسيس    کميسيون د ارتکاب شويو جراميو د مجرمانو د تر تعقيب الندې نيولو په موخه، د يوې عايل
غوښتنه وکړه. همدارنګه کميسيون دوه ډوله اعاملو ته چې محکمه کوالی يش په جنګي جنايتونو تورن د هغو 

 په خاطر محاکمه کړي، په الندې توګه اشاره وکړه: 
هغه اعامل چې د نړيوالې جګړې د رامنځته کېدو المل وګرځېدل او د جګړې له پيل رسه هممهاله يې   الف:

 ارتکاب وموند. 
 د جګړې د قوانينو او عرف او برشيت د قوانينو نقض.  ب:

رسبېره پر دې، د کميسيون په رپوټ کې د اتهام له مواردو څخه څلور ډوله اتهامات ذکر شوي دي چې يو له  
 رو ډلو څخه الندينی مورد دی:هغو څلو 

. په جګړه کې په ښکېلو هيوادونو پورې د اړيکمنو اشخاصو پر ضد چې د څو متحدو هيوادونو د يو شمېر غري ۱
نظاميانو يا رستريو پر ضد د قبيحو او ناوړه اعاملو مرتکب شوي وي لکه: د اسريانو په کمپونو کې ارتکاب شوي 

جنګي زندانيان هلته راغونډول کيدل، يا د ماينونو په ډګرونو )ميدانونو(   ظلمونه، چې د ګڼ شمېر هيوادو نو
 کې د اجباري کار جرم، چې له يو هيواد څخه زيات اړيکمن زندانيان هلته کار ته اړيستل کيدل. 

کميسيون همدارنګه توصيه وکړه چې د عايل محکمې له لورې دې تر الس الندې نيول شوي قواعد »د ملتونو 
اص  له حقوقي  وجدان  ټولنيز  او  قوانينو  برشيت  عرف،  رايج  له  منځ  تر  ملتونو  متمدنو  د  دارنګه چې  وي،  ول 

 دستوراتو څخه راوالړ شوي وي.«
د کميسيون په رپوټ کې الندنيو جراميو ته د هغو جراميو په توګه اشاره شوې ده، چې د لومړۍ نړيوالې جګړې 

 يد محاکمه يش: په ترڅ کې يې ارتکاب موندلی او مرتکبان يې با 
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 وژنې او قتلونه او سازمان شوې ترهګري.  -۱
 د برمته شويو وژنه.  -۲
 د غري نظاميانو شکنجه  -۳
 د قصد او عمد له مخې په غري نظاميانو د لوږې تحميلول.  -۴
 جنيس تريي.  -۵
 بدملنتوب ته د اړيستلو په موخه د نجونو او ښځو تښتول.  -۶
 د خلکو اخراج او شړل.  -۷
  انساين وضعيت کې د غري نظاميانو توقيفول.په غري -۸
 د دښمن د نظامي عملياتو په تړاو د غري نظاميانو په بيګار نيول  -۹
 ... 
 د اموالو مصادره کول.  -۱۴

 د ملګرو ملتونو سازمان د جنګي جنايتونو کميسيون -۳
فرانس په بهري کې اووه ميالدي کال د اکتوبر په شلمه جوړ شوي ډيپلوماټيک کن   ۱۹۴۳د لندن په ښار کې د  

( هيوادونو چې له املان رسه په جګړه کې ؤ، يو مشرتک کميسيون چې دا کميسيون بيا وروسته د ۱۷لسو ) 
ميالدي کال د مارچ تر پايه   ۱۹۴۸ملګرو ملتونو سازمان »د جنګي جنايتونو کميسيون « په نامه مشهور شو او د  

 يې خپل فعاليت ته دوام ورکړ. 
او   د کميسيون اصيل راټولول، د مجرمانو  تړاو د مدارکو  په  دنده د تحقيقاتو تررسه کول، د جنګي جنايتونو 

 شهودو پيژندل او دولتونو ته رپوټ وړاندې کول ؤ. 

 د نورنربګ محکمه:  -۴
د   بوخته وه،  راغونډولو  په  ملتونو د جنګي جناياتو کمېټه د جنګي جناياتو  په داسې حال کې چې د ملګرو 

سرتو ځواکونو پر دې غور کاوه چې د جنګي جنايتونو د مجرمينو د محاکمه کولو او دوی ته د    متحدينو څلورو
جزا اورولو په هکله يوې ځانګړې موافقې ته ورسيږي. ځکه تاريخ په دې دهشت رسه جنايات او په دې مقياس 

رسه شول، په ياد نه    رسه له جنايت نه ډک عمليات چې د هټلريزم له خوا د دوميې نړيوالې جګړې پر مهال تر 
 لري. 

پنځوس ميليونه مړي او په دې رسبېره وران ويجاړ ښارونه او کيل، دا دوه د نړيوال قتل او وژنې نتيجه وه چې د 
 نازيزم له خوا رامنځته شوه. 

  ۱۹۴۵د يوې دارنګه ګډې محکمې رامنځته کيدل د امريکا له لوري طرحه شول. دغه نړيواله نظامي محکمه د  
 ال د اګست په امته د لندن د تړون په اساس جوړه شوه. ميالدي ک

ميالدي کال د نوامب په شلمه نېټه د املان په نورنبګ ښار کې په رسمي توګه په   ۱۹۴۵باالخره محکمې د  
 کار پيل وکړ. 

 د محکمې د منشور د شپږمې مادې پر بنسټ نوموړې محکمې الندنيو جناياتو ته د رسيدګۍ صالحيت درلود: 
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 شپږمې مادې د )الف( فقرې له مخې د سولې پر ضد جنايتونه د 
 د شپږمې مادې د )ب( فقرې له مخې جنګي جنايات 

 د شپږمې مادې د )ج( فقرې د برشيت پر ضد جناياتو د صالحيت په هکله ترصيح درلوده. 
توب نيول،  د دې مادې له مخې د برشيت پر ضد جنايات عبارت ؤ له : »عمدي قتل، له منځه وړل، په مريي  

شړل او نور غري انساين اعامل چې د يو غري نظامي جمعيت پر ضد ارتکاب مومي، که دا د جګړې پر مهال 
تررسه شوي وي يا د سيايس، نژادي يا مذهبي داليلو له مخې وي، آزار او ځورونه د هغو جنايتونو په ارتکاب کې 

يتونو رسه په تړاو، چې د هغو ارتکاب، د چې هغوی ته رسيدګي د محکمې په صالحيت کې وي يا د دې جنا
 ارتکاب د ځای هيواد د کورنيو قوانينو نقض و ګڼل يش يا نه.«

وروسته بيا د ملګرو ملتونو سازمان دا منشور د بني املليل عريف قانون د اعالميې په توګه تاييد کړ او دا منشور 
 اوس هم له قانوين نظره عريف الزم االجراء قانون دی. 

( کسه املاين ۵۸ميالدي کال پورې اوږده شوه. )   ۱۹۴۹ميالدي کال څخه تر    ۱۹۴۵بګ محاکمه له  د نورن 
( کسان يې تر جدي ۲۱قوماندانان د جنګي جنايتونو او برشي ضد جنايتونو په تور ونيول شول له دې جملې ) 

 شول. ( کسان په اعدام محکوم ۱۲( کسانو څخه يې ) ۲۱او سختې محاکمې الندې راغلل چې له ) 

 د توکيو محکمه: -۵
ميالدي کال د سپټمب په دوميه نېټه د دوميې نړيوالې جګړې په ترڅ   ۱۹۴۵وروسته له هغه چې جاپانيان د  

کې تسليم شول، برياليو متحدینو، جاپاين سياستوال او جرناالن د هغو جناياتو په جرم چې د جګړې پر مهال 
 مرتکب شوي ؤ، محاکمې ته راکش کړل. 

ميالدي کال د جنوري د نولسمې نېټې د منشور د پنځمې مادې د )ج( فقره د برشيت ضد   ۱۹۴۶توکيو د  د  
 جنايات د محکمې تر صالحيت الندې جناياتونو په توګه ترصيح او له دې ډلې جناياتو څخه دارنګه نوم اخيل: 

 عمدي قتل  -
 له منځه وړل  -
 په مرييتوب نيول  -
 شړل  -

انساين اعامل چې له نور غري  يا په   او  ارتکاب موندلی وي،  يا د جګړې پر مهال يې  او  جګړې څخه تر مخه 
سیايس نژادي داليلو آزار او ځورول د هغو جراميو په ارتکاب کې چې هغوی ته رسيدګي د محکمې په صالحيت 
کې قرار لري، الرښوونکي، سازمان ورکوونکي، محرکني او هغوی چې په تشکيل يا د کيل طرحې په اجرا کې  

د پورتنيو جراميو لپاره په توطيه کې الس ولري، د هر شخص له خوا چې تررسه شوي وي، په حالت او هر يا  
 زمان کې مسوول دي.

( متهمينو فهرست په عمده توګه عبارت و له، وزيرانو )درې صدراعظامن په شمول، جرناالنو، ۱۸د محکمې د ) 
د چيانو څخه. اووه تنه پر مرګ محکوم شول، له هغې جملې  ډيپلوماټانو، د بحري ځواکونو قوماندانانو او پروپاګن 

دوه پخواين صدراعظامن، شپاړس کسان په ابد حبس او دوه تنه د لنډې مودې په حبس محکوم شول. دوه تنه  
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په داسې حال کې چې محاکامتو ادامه درلوده د مرګ غېږې ته ځان وسپاره او يو تن د محاکمې وړ تشخيص  
 کمې صالحيت د توکيو پر منشور بنا و. نه شو. د توکيو د مح

 د راشتات نړيواله محکمه: -۶
د نورنبګ او توکيو له نړيوالو محکمو وروسته درېيمه نړيواله محکمه چې د جنګي جنايتکارانو او برشيت پر ضد 

نۍ  جناياتو د محاکمې لپاره تشکيل شوه د راشتات محکمه وه. دا محکمه په املان کې د مېشت پوځ د قوماندا
ميالدي کال په ډسمب کې تشکيل شوه. يادې محکمې   ۱۹۴۶له خوا د مصادره شوي متحداملال پر موجب د  

 د برشيت پر ضد جنايتکارانو د محاکمې صالحيت درلود. 
ميالدي کال کې د پخوانۍ يوګوسالويا د جنګي جنايتکارانو لپاره له   ۱۹۹۳په همدې ترتيب کوالی شو په  

ميالدي کال کې د رواندا لپاره له نړيوالې جنايي محکمې څخه   ۱۹۹۴او په    ICTYنړيوالې جنايي محکمې  
 يادونه وکړو. 

 ICCبني املليل جزايي محکمه  -۷
ميالدي کال   ۱۹۹۸د ملګرو ملتونو سازمان بني املليل حقوقو کميسيون د زيات شمېر غونډو وروسته باالخره د  

د   لسمه  اووه  پر  ياشتې  پر  هـ ش    ۱۳۷۷د جوالی  مياشتې  د جنګاښ  د ۲۷کال  هيواد  ايټاليا  د  نېټې  مې 
مجموعې   له  هيوادونو  کوونکو  ګډون  د  کنفرانس کې  په  روم  جزايي   ۱۲۰پالزمېنې  املليل  بني  د  هیوادونو 

 مادو کې تصويب کړه.  ۱۲۸فصلونو او  ۱۳محکمې اساسنامه په 
هـ    ۱۳۸۱ل د جوالی پر لومړۍ نېټه د  ميالدي کا   ۲۰۰۲هيوادونو له تصويب وروسته د    ۶۰ياده اساسنامه د  

ميالدي کال د مارچ پر لومړۍ نېټه   ۲۰۰۳ش کال د جنګاښ پر لسمه الزم االجراء شوه، او يو څه موده وروسته  
قاضیانو د سوګند مراسم پر ځای او د هالينډ د الهې )هاګ( په ښار کې يې په رسمي   ۱۸د يادې محکمې  

 توګه په خپل کار پيل وکړ. 
هـ ش کال د سلواغې   ۱۳۸۱ميالدي کال د فبورۍ پر لسمه نېټه چې دا    ۲۰۰۳ن هيواد افغانستان د  زموږ ګرا

مې نېټې رسه سمون لري د يادې محکمې اساسنامه تصويب او السليک کړه او د بني املليل جزايي  ۲۱له  
 غړی شو.  ۸۹محکمې 

هـ ش کال د تلې د   ۱۳۹۷سنامه( د  زمونږ په هيواد کې د بني املليل جزايي محکمې اساسنامه )د روم اسا
پرله پسې منب رسمي جريده کې خپره شوه. د دې اساسنامې په پينځمه ماده   ۱۳۱۱مه نېټه په  ۱۱مياشتې پر  

 کې د محکمې په قضايي واک کې شامل جرمونه دارنګه تسجيل شوي دي:
 د نسل وژنې جرمونه  -الف
 د برشيت پر وړاندې جنايت  -ب
 جنګي جنايتونه -ج
 د تريي )تجاوز( جنايت  -د
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د اساسنامې په شپږمه ماده کې د نسل وژنې مصاديق او په اوومه ماده کې د برشيت پر وړاندې جنايت مصاديق 
او په امته ماده کې د جنګي جنايتونو مصاديق توضيح او ترشيح شوي او الزم تفصيل ورکړل شوی دی. مينه 

 مې منت ته مراجعه وکړي.وال کوالی يش د زياتو معلوماتو لپاره د اساسنا

 د مرور زمان په قاعده کې د جنګي جنايتونو او برش ضد جنايتونو نه شاملېدل
د برشيت پرضد جنايتونو په تړاو مهمه مساله دا ده چې د مرور زمان په قاعده کې نه شامليږي. يعنې که څه 

شامليږي او په يوې ټاکلې موده کې هم معمويل جرايم د هيوادونو د قوانينو مطابق اصوال  په مرور زمان کې  
مثال  لس کاله يا په ځينو مواردو کې پينځه کاله په نه تعقيب رسه نور نه شو کوالی د هغو جراميو متهم تعقيب 
کړو او دوسيه يې تړل کیږي، خو د برشيت پر ضد جراميو کې حتا که چېرې د جرم له ارتکاب څخه اوږده موده 

تعقيب شوی نه وي، موضوع په مرور زمان کې نه شامليږي او هامغسې به تر هم تېره شوې وي او متهم يې  
مه ۲۶ميالدي کال د نوامب پر    ۱۹۶۸تعقيب او محاکمې الندې و نيول يش. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د  

ګڼې پرېکړه لیک په ترڅ کې د »جنګي جراميو او برشيت ضد جراميو په نسبت د مرور زمان په   ۲۳۹۱نېټه د  
 او د مقرراتو د نه اجراء کنوانسيون« به نوم يو کنوانسيون تصويب کړ. تړ 

د ياد کنوانسيون د څلورمې مادې له مخې غړي دولتونه ژمن کیږي چې د خپل اسايس قانون د بهري مطابق د 
او   قانون په تصويب يا نورو متناسبو اقداماتو په تررسه کولو رسه، د مرور زمان قانون د برشيت پر ضد جراميو

 جنګي جراميو په تړاو د تعقيب يا د مجازاتو د اجراء به نسبت نسخ او د اجراء وړ و نه بويل. 
ځينو هيوادونو دا عمل رس ته ورساوه او خپل داخيل مقررات يې پر همدې مبنا اصالح کړل، له هغې جملې 

يک الندې پرانيست او د فرانسې په خپل نوي د مجاراتو قانون کې يو فصل »د برشيت پر ضد جرمونه« تر رسل
دې ډول جراميو د وضاحت او د هغو لپاره د مجازاتو د ټاکلو په ترڅ کې ترصيح کوي چې دا جرايم به د مرور  

 زمان مشول نه وي.
د   ملتونو سازمان عمومي غونډه  ملګرو  د  پينځلسمې د جنګي   ۱۹۷۰که څه هم  پر  ميالدي کال د ډسمب 

ک صادر کړ او په دې پرېکړه لیک کې په دې تړاو چې جنګي جنايتکاران د  جنايتکارانو په هکله يو پرېکړه لي 
ځينو غړيو هيوادونو په قلمرو کې د پناه غوښتونکو په بڼه اوسيږي او د هغوی له مالتړ څخه برخمن دي )لومړۍ  

ميل قوانينو   ماده(، د جناياتو د پېښېدو د ځای هيوادونو ته د هغوی اسرتداد او په پايله کې د يادو هيوادونو د
له مخې د هغوی محاکمه او مجازات )دوميه ماده( د جنګي جنايتونو او د برشيت پر ضد جنايتونو محکوميت 
)درېيمه ماده( د غړيو هيوادونو په واسطه د همکارۍ لزوم او د هغو اطالعاتو مبادله چې د مجرمينو په تعقيب، 

دولتونو څخه په کنوانسيون کې د غړيتوب لپاره غوښتنه د نيولو او اسرتداد کې اغېزناک دي )څلورمه ماده( له 
جنګي جنايتونو او برشيت پر ضد جنايتونو په نسبت د قانوين محدوديتونو نه اعاملول )شپږمه ماده( ترصيح 

پرېکړه ليک »د  ۳۰۷۴ميالدي کال د ډسمب پر دوميه نېټه يې   ۱۹۷۳کړل، خو دا کار يې کايف و نه باله او د 
نيولو، اسرتداد او مجازاتو په تړاو د بني املليل جنګي جنايا تو او برشيت پر ضد جناياتو مجرمينو د تعقيب، 

 همکارۍ اصول« په باره کې تصويب کړ. 
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دا پرېکړه ليک د يوې رسيزې او نهو مادو درلودونکی و چې د برشيت پر ضد جناياتو په ارتباط يې د دولتونو  
غو د متهمينو رسه په چال چلند کې يې د هغوی همکاري او اقدامات بيان مکلفيتونه او له دې جنايتونو او د ه

 کړل او په الندې مواردو يې ټينګار وشو: 
جنګي جنايتونه او د برشيت پر ضد جنايتونه چې هر چېرته ارتکاب و مومي، تر تحقيق الندې به   لومړۍ ماده:

و پر ارتکاب بنا کوم مدارک وي، تعقيب، نيونه  و نيول يش، او هغه اشخاص چې د هغوی له خوا د پورتنيو جرامي
 محاکمه او د جرم د اثبات په صورت کې به مجازات يش. 

هر دولت حق لري خپل اتباع د جنګي جناياتو يا د برشيت پر ضد جناياتو د ارتکاب په دليل   دوميه ماده:
 محاکمه کړي. 
جنګي جناياتو او برشيت پر ضد جنايتونو د توقف دولتونه به په دوه اړخيزه او څو اړخيزه توګه د    درېيمه ماده: 

او مخنیوي په موخه يو له بل رسه همکاري وکړي او په دې منظور به ميل او بني املليل تدابري ترالس الندې 
 ونييس. 

دولتونه به د دې جراميو په ارتکاب د مظنونو اشخاصو د تعقيب، نيولو، محاکمې په تړاو او د جرم    څلورمه ماده:
 ات په صورت کې د هغوی د مجازاتو په هکله يو له بل رسه مرسته وکړي. د اثب 

د پينځمې مادې پر بنسټ، کيل قاعده دا ده چې په جنګي جناياتو او د برشيت پر ضد جناياتو   پينځمه ماده:
نور  امله  او له دې  نوموړيو جناياتو مرتکب شوي دي، محاکمه يش،  به په هغه هيواد کې چې د  تورن شوي 

 ونه بايد له هغه دولت رسه د متهم په اسرتداد کې همکاري وکړي.دولت 
د   شپږمه ماده: پورتنيو جراميو  د  راغونډولو کې چې  په  او مدارکو  يو بل رسه د هغو اطالعاتو  له  به  دولتونه 

 مسوولو افرادو محاکمې ته د راکاږلو لپاره مرسته وکړي، همکاري ولري.
غه چا ته چې د يقيني شواهدو او داليلو له مخې د سولې پر ضد جناياتو، هيڅ دولت ته نه ښايي ه  اوومه ماده:

 جنګي جناياتو او د برشيت پر ضد جناياتو مرتکب شوي دي، پناه ورکړي.
دولتونه به له هر ډول تقنيني او نورو تدابريو څخه چې د جنګي جناياتو او برشيت پر ضد جناياتو   امته ماده:

نيو  تعقيب،  د  اشخاصو  منايف وي ځان مسوولو  ژمنو  املليل  بني  د  د هغوی  تړاو  په  مجازاتو  او  اسرتداد  نې، 
 وژغوري.

 پايله:
پورتنی تفصيل د دې ښکارندوی دی چې جنګي جنايتونه او د برشيت پر ضد جنايتونه چې هر وخت او په هر 

منګولو څخه خالصون نه هيواد کې ارتکاب و مومي د شته اصولو او اسنادو له مخې يې مرتکبني د قانون له  
لري، هرومرو به د عدالت ميز ته راکاږل کيږي او د خپلو اعاملو په سزا به رسيږي. د نورو معمويل جراميو په 
څېر به د دوی جنګي جنايتونه او د برشيت ضد جنايتونه او د سولې پر ضد تررسه کړي جنايتونه د مرور زمان 

 تر قاعدې الندې نه راځي. 
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ي مهال کې د نړيوالو برشپالو حقونو نقضوونکي محاکمه نه يش، د وخت په تېرېدو رسه هم د که په يو ځانګړ 
دوی جنايتونه نه بښل کيږي او قضيه يې د ډېر وخت له تېرېدو وروسته هم راسپړل کیږي او د نړيوالو جزايي 

 محاکمو او ځانګړو محکمو له خوا د خپلو اعاملو پر سزا رسيږي. 
پکار ده چې په جګړه کې په جدي توګه نړيوال برشپال حقونه رعايت کړي او درناوی ورته د جګړې خواوو ته  

 وکړي، ځکه له نړيوالو برشپالو حقونو رسغړونه نړيوال نه بښل کېدونکی مسئوليت لري. 
 

 رسچينې: 
 ( فرهنګ حقوق برش، تهران، کتابخانه ګنج دانش، چاپ اول.۱۳۷۶آقايي، دکرت بهمن )  -1
حرضت ګل، نړيوالو جنايي محکمو ته يوه لنډه کتنه، ماهنامه قضا، ارګان نرشاتی سرته محکمه ج، ا، ا ،   حسامی، قضاوتپوه -2

 .  ۱۳۹۵شامره های برج ميزان، عقرب و قوس سال 
د عدليې وزارت، د بني املليل جزايي محکمې اساسنامه ) د روم اساسنامه( رسمي جريده، فوق اعاده ګڼه، د خپريدو نېټه: د   -3

 . ۱۳۱۱مه، پرله پسې منب ۱۱ش کال د تلې د مياشتې  هـ ۱۳۹۷
 ، حقوق بني امللل عمومي، تهران، کتابخانه ګنج دانش، چاپ نوزدهم، ويرايش دهم.۱۳۸۳ضيايي بيګديل، دکرت محمد رضا  -4
 ، جنايات عليله برشيت در حقوق بني امللل کيفري، تهران، نرش ميزان، چاپ دوم.۱۳۹۰عالمه، دکرت غالم حيدر  -5
، فرهنګ اصطالحات حقوق برش و حقوق بني املليل، کابل، سازمان بني  ۱۳۸۶زاده، بنفشه، پوهندوی محمد حسن فريد،  ملک -6

 املليل انکشاف حقوق، چاپ اول، مطبعه حبيب الله حسيب.
 ، نظام بني املليل حقوق برش، تهران، انتشارات اطالعات، چاپ دوم.۱۳۸۳مهرپور، داکرت حسني،  -7
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های علم روابط  مبناهای مداخلۀ برشدوستانه با نگاهی به نظریه
 امللل بین 

 جواد دهقانی علی

 چکیده
نظام دو آن فروپاشی  از  و پس  یافنت جنگ رسد  پایان  بهبا  بر جهان،  آمادۀ قطبی حاکم  مرور فضای جهانی 

از یا تقویت مفاهیم پیشینی  از قبیل مداخلۀ برشدوستانه  از   پذیرش مفاهیم جدیدی  قبیل حقوق برش شد. 
سو، این دو مفهوم رابطۀ تنگاتنگی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر باعث تقلیل قدرت و ارزش مفاهیمی یک

گردیده مداخله  عدم  و  حاکمیت  بهمانند  و  تاریخ  رسارس  در  مداخلۀ اند.  انواع  شاهد  بیستم  قرن  خصوص 
کردند، از جمله ها را با نیات خیرخواهانه توجیه میهی آنایم که گهگاای بودههای بزرگ جهانی و منطقهقدرت

تجاوز خونین امریکا به ویتنام با هدف جلوگیری از بسط کمونیسم. هرچه به پایان قرن بیستم نزدیک شدیم با  
، بار مفهومی حقوق ...های داخلی در کشورهای جهان از قبیل رواندا، یوگسالوی سابق، سومالی وافزایش نزاع

ها بیشرت گردید و تا حدودی در بعضی جاها با استقبال جامعۀ تبع آن مداخلۀ برشدوستانه توسط قدرتو به  برش
 جهانی نیز همراه شد. 

اند تا در فهم و حل این امللل در این باره تالش فراوانی کردهامللل و حقوق بیندانشمندان علم روابط بین
گرایی از دیرباز ثبتی ایفا کنند. نظریۀ قدرمتندی همچون واقعمناقشات و توجیه مداخلۀ برشدوستانه نقش م

روی خوش به حقوق برش و مداخالت برشدوستانه نشان نداده است، ولی با کنکاش در نظریات دیگری همچون 
ای برای مداخلۀ برشدوستانه یافت. کنندهتوان دالیل توجیهانگاری و غیره میلیبالیسم، مکتب انگلیسی و سازه

گرایی و  شود که به مبناهای مداخلۀ برشدوستانه براساس یک نظریۀ مخالف یعنی واقعاین مقاله تالش میدر 
 بپردازیم. انگاریسه نظریۀ موافق یعنی لیبالیسم، مکتب انگلیسی و سازه

تب انگاری، مکگرایی، لیبالیسم، مکتب انگلیسی، سازهمداخلۀ برشدوستانه، حقوق برش، واقع  کلیدواژگان:
 انگلیسی. 

  

 
  ؛املللکارشناس ارشد روابط بین  (ali.jo1362@gmail.com) 
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 مقدمه 
رفت که  با تأسیس سازمان ملل متحد، تدوین منشور آن و سپس انتشار اعالمیۀ جهانی حقوق برش، امید می

جهان با الهام گرفنت از وقایع دردناک دو جنگ خامنانسوز، روزهای خوشی در پیش رو داشته باشد. این بارقۀ 
اندازی  ها با یکدیگر و به دنبال آن دستناسازگاری ایدئولوژیک آنگیری دو بلوک رشق و غرب،  امید با شکل

گرایی در آن دوران و حاکم بودن از بین رفت. با توجه به نفوذ قدرمتند نظریۀ واقع  در مناطق مختلف جهان
میان،  دولت این  در  نداشت.  وجود  برشدوستانه  مداخلۀ  و  برشی  حقوق  مفاهیم  عرضۀ  برای  جایی  محوری، 
 شدند. طرف دیده منیعنوان یک اندیشۀ بیهای لیبالیستی در جهان غرب نیز بهاندیشه

های بزرگ جهانی در هامن دوران گذاشته شده است، ولی این نهادها نیز بنای سازمانگفتنی است سنگ
نقش چندانی در پیشبد صلح و آرامش جهانی نداشتند. با تحلیل رفنت جنگ رسد و فروپاشی بلوک رشق، 

دور های سازگار با مفاهیم بهکم مجالی برای نفس کشیدن نظریهتر گردید. کمامریکا بر جهان مستحکم  سلطۀ
املللی و ها و نهادهای بینانگاری و غیره ایجاد شد. سازماناز قدرت، مانند لیبالیسم، مکتب انگلیسی، سازه

 بازدارندگی از فجایع برشی شدند.  رفته خواستار ایفای نقش بیشرتی در جهت پیشگیری وای رفتهمنطقه
نیز به عرصۀ بین  1988امللل تغییر یافت. »در سپتامب سال  با فرو کاسنت جنگ رسد، نگاه سیاستمداران 

فرانسه طی نطقی در چهل و سومین اجالسیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد،   جمهورفرانسوا میرتان، رئیس
های ر حلبچه، واقع در شامل عراق که اهالی کردنشین آن با سالحبرای نخستین بار در رابطه با فاجعۀ شه

انسانی به هالکت رسیده بودند،  شده توسط نیروهای نظامی عراقی به طرزی فجیع و غیرکاربردهشیمیایی به
فرانسه اظهار داشت که   جمهورصحبت از »وظیفۀ مداخلۀ برشدوستانه« را به میان آورد. در این نطق، رئیس

از بیبین  جامعۀ با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی  عدالتی که بر  املللی موظف است برای مقابله 
غیر بیمردم  و  دولتنظامی  خشونت  و  ستم  تحت  چنین  این  که  می گناهی  قرار  یاری ها  است،  رفته  گیرند 

م. »صدور قطعنامۀ تری از سوی سازمان ملل بودی( سپس شاهد تکاپوی جدی196:  1371برساند.« )ذوالعین،
بر  688 متحد  ملل  تاریخ  سازمان  در  عراق  حقوق   1991آوریل    5علیه  ایجاد  سوی  به  بلند  گامی  باید  را 

توان گفت که علت بنیادین برای قطعیت جا می( تا به این193:  1371برشدوستانه به شامر آورد.« )ذوالعین،
 احبان قدرت است. های ص ها با دیدگاهیافنت اسناد حقوقی، گره خوردن آن

های بزرگ دربارۀ مداخلۀ برشدوستانه  چنان قدرتاگرچه جهان از فضای دوقطبی فاصله گرفته بود، ولی هم
دانست، ولی طرف مقابل با پیامنانش در کوزو را استفاده از زور میتوافق نداشتند. روسیه دخالت امریکا و هم

نه. »منایندۀ دولت روسیه در شورای امنیت بر این عقیده تکیه بر صدور سه قطعنامه آن را مداخلۀ برشدوستا
یک متضمن مجوز توسل به  اند، اما هیچهای مذکور تحت فصل هفتم منشور صادر شدهبود که اگرچه قطعنامه
باشند، لیکن منایندۀ امریکا اعالم منود که نیروهای سازمان پیامن آتالنتیک شاملی، در نیروی نظامی منی

های شورای امنیت اقدام به عملیات نظامی خواهند  منظور اطمینان از عمل مطابق با قطعنامهصورت لزوم، به
)آقا ( نطق کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در سخرنانی 15:  1397محمدی و همکاران،کرد. 

رۀ تفسیرهای  ( حاکی از نگرانی جدی سازمان ملل دربا1999افتتاحیۀ اجالس ساالنۀ مجمع عمومی )سپتامب  
 وقایعی از این دست در آینده است: متناقض دربارۀ 
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سو مسئلۀ مرشوعیت اقدام  شود. از یک»کوزوو مصداق بارز آن چیزی است که مداخلۀ برشدوستانه نامیده می
شدۀ جهانی مبنی بر توقف رسیع ای بدون مجوز ملل متحد و از سوی دیگر الزام پذیرفتهیک سازمان منطقه

داد ... چالش و سیستامتیک حقوق برش که با تبعات انسانی شدیدی همراه بود، خود را نشان می  نقض فاحش
این اصل متمرکز است که دیگر نقض گسرتده و  بر  آینده  اصلی شورای امنیت و ملل متحد در کل در قرن 

یان حفظ وحدت در هرجا که رخ دهدـ قابل تحمل نخواهد بود ... انتخاب نباید مـسیستامتیک حقوق برش  
با نسل ای نظیر کوزوو ای نظیر رواندا یا اختالف در شورا و یک اقدام منطقهکشیشورا و انفعال در مواجهه 

بودند که مبنای مشرتکی در تأیید اصول منشور باشد. در هر دوی این موارد اعضای ملل متحد باید قادر می
 ( 285: 1385گل،)جانستون، ترجمۀ علیرضا ابراهیم  شدند« بیابند و در دفاع از برشیت مشرتک ما متحد می

امللل باید در نظر داشته باشیم که برای رسیدن به مفهوم و کاربرد اصل مداخلۀ برشدوستانه در علم روابط بین
چنان است. حاکمیت ملی که ارمغان معاهدات وستفالی است همرو بوده  های زیادی روبهاین اصل با مقاومت

های ویرانگر جهانی باشد. منشور ملل متحد با توجه به جنگامللل میو محکم در عرصۀ بین  یک اصل دیرپا
صورت مطلق ممنوع منود، ولی بعد از قریب نیم قرن با افزایش منازعات داخلی کارگیری زور را بهتوسل در به

مرور جا برای داشتند، به  همراهکه عواقب ویرانگری از قبیل نقض جدی حقوق برش، آوارگی گسرتده و غیره را  
ها نیز نقش زیادی در پررنگ کردن یک اصل نوین به نام مداخلۀ برشدوستانه فراهم گردید. در این میان، رسانه

ها نبودند امکان رسیدگی به بعضی موارد نقض حقوق برش و مداخالت  این مفهوم داشتند. چه بسا اگر رسانه
 . شدبرشدوستانه با نتیجۀ مثبت حاصل منی

هایی در راستای تحلیل اصل حاکمیت ملی صورت گرفته است، ولی از سوی دیگر درست است که امروزه تالش
املللی که برای رو است. »گاه ممکن است این راهکارهای بیناصل مداخلۀ برشدوستانه نیز با انتقادهایی روبه

گرفته و به استعامر نوینی بدل شوند یا غلبه قدرت و استفاده قرار  اند مورد سوء حامیت از نوع برش ابداع شده
های مورد اتهام، راه را بر تحقق دخالت برشدوستانه، مسئولیت حامیت و حفظ حامیت برخی کشورها از دولت
 ( 122: 1392امنیت انسانی ببندد. )باقی،

بینازاین برشدوستانۀ  مداخلۀ  اصل  موافقان  تردید  رو، حتی  دیدۀ  با  گاهی  میاملللی  آن  عواقب  و به  نگرند 
از انجام هر عمل مداخلهازاین ها معتقدند که دانند. آنآمیز رضوری میرو انجام اقدامات احتیاطی را پیش 

»دست زدن به جنگی برشدوستانه همواره بر عهده گرفنت کاری خطرناک است. این کار مستلزم بررسی دقیق  
مخاطرات با خیرهای بالقوه آن است. در ضمن، هرچه در مخاطرات و سنجیدن این مخاطرات و سنجیدن این 

بر ما روشن و روشنرویم و حوادث تازه را می قرن بیست و یکم پیشرت می با شود که همتر مینگریم،  چنان 
گناه، بدترین رفتارها خواهد شد، رفتارهایی که جز با  ها با افراد بیرو خواهیم بود که در آنبههایی روموقعیت
منی  توسل نظامی  نیروی  جلوبه  مداخلۀ توان  اگر  که  است  مسلم  امر  یک  این  بنابراین،  گرفت.  را  شان 

نحوی استفاده کرد که خیرش توان از آن بهاملللی، میچنان ابزاری ِباند در اختیار جامعۀ بینبرشدوستانه هم
دوستانه فقط یک اسرتاتژی در میان خاطر داشت که مداخلۀ برش بیش از زیانش باشد ]...[ البته باید این را به

واقعاسرتاتژی اگر  است.  گوناگون  میهای  متوجه  باشیم،  همۀ بین  برای  برشدوستانه  مداخلۀ  که  شویم 
شوند مناسب نیست. پس نباید انتظار داشت که  ها افراد برش گرفتار رنج و عذاب میهایی که در آنموقعیت

بتواند همۀ مشکالت عیان و   یا اقتصادی را که در رنجمداخلۀ نظامی  های برشی پنهان اجتامعی، سیاسی 
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های هویدا هستند، حل کند. با این نگاه، درگیر شدن در مداخلۀ برشدوستانه فقط به درد رفع عالیم بیامری
حکومت سیاسی،  قیام  نژادپرستی،  قومی،  نفرت  نظیر  پنهانی  توسعهمهلک  یا  ناتوان،  یا  بد  نیافتگی های 

درستی برای توان بهوقتی که بیامری بروز پیدا کرد و عالیمش آشکار شد، نیروی نظامی را میخورد. فقط  می
کند، اما باْلخره باید عالیم را حداقل کار گرفت. این مداخله درست است که بیامری را عالج منیرفع عالیم به

الش برای رفع عالیم و خود بیامری رفع کرد، اما این هم تازه منوط به این است که اطمینان داشته باشیم این ت
 ( 191: 1391کند. )هاینتسه، ترجمۀ خشایار دیهیمی،را تشدید و حادتر منی

صورت اجاملی،  در ادامۀ این نوشتار، تعاریفی دربارۀ مفاهیم حقوق برش و مداخلۀ برشدوستانه ارائه داده و به
شان با اصل مداخلۀ برشدوستانه را نگاری و نسبتاگرایی، لیبالیسم، مکتب انگلیسی و سازهچهار نظریۀ واقع

های شاخص مناییم. هدف از این کنکاش، یافنت مبناهای موافق و مخالف در میان این دسته نظریهبررسی می
 امللل در زمینۀ مداخلۀ برشدوستانه است. روابط

 مفاهیم
 حقوق برش 

دهند. در ( نسبت می1948هانی حقوق برش ) بسیاری ظهور واژۀ حقوق برش در تاریخ معارص را به اعالمیۀ ج
 آمده است: تعریف حقوق برش 

ای از  »مجموعۀ حقوقی که به ساکنان یک کشور، اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود که شامل پاره 
ال حقوق مدنی و سیاسی مثل آزادی و برابری و مساوات و مقاومت در برابر تجاوز و تعدی و مصونیت جان و م

ست. در مسئلۀ حقوق برش، امر تابعیت و مذهب و نژاد و جنس نباید دخالت داده شود، زیرا هاو خانه و جز این
جا که هست باید از آن برخوردار باشد. کمیت حقوق برش، بستگی این حداقل حقوقی است که انسان در هر

 ( 302: 1386دارد.« )آقابخشی، به طرز فکر اکرثیت یک ملت و متدن و فرهنگ و سوابق تاریخی آن ملت
یابد، مفهوم حقوق برش است. »دال حقوق برش یکی از مفاهیمی که امروزه با فرهنگ جهانی شدن، توسعه می
نظر از مبانی نظری و فلسفی حقوق برش و بدون  یکی از نشانگان مهم در گفتامن جهانی شدن است. قطع

ای گونهاند، بههای کنونی به آن اهتامم جدی داشتهمع، دولتهای فرهنگی و سیاسی بیشرت جواتوجه به تفاوت
ترین مسائل سیاسی جهانی قرار گرفته است. خودباوری، به مفهوم اصالت شناخت که امروزه در حد یکی از مهم

ترین مبانی حقوق ای که در اندیشۀ فردگرایی غربی بروز یافت، از مهممدارانهو معرفت انسانی و نگرش انسان
 ( 671: 1394)حقیقت، شود.« رش محسوب میب 

 مداخلۀ برشدوستانه
در تعریف این مفهوم آمده است، »هنگامی که رفتار یک دولت در مقابل اتباعش یا در مقابل سایر افرادی که  

منظور بهاملللی  دار سازد جامعۀ بیندر قلمرو آن دولت هستند، وضعی پیدا کند که وجدان برشیت را جریحه
خاطر برشدوستی پایان دادن به آن رشایط، حق مداخله علیه چنان دولتی را دارد. این نوع مداخله را مداخله به

صورتی جایز است گونه مداخله درتوان گفت که امروزه اینگویند. با توجه به وجود سازمان ملل متحد میمی
گونه اقدامات دخالتی همواره وسیلۀ  هذا، این. معکه از طریق تصمیم مجمع عمومی این سازمان صورت گیرد 
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های نامرشوع مورد استفاده واقع گردیده و همراه با نقض قواعد های ملی بوده و در جهت هدفاجرای سیاست
واقع جهت نجات ، در1983امللل بوده است. مثال  حملۀ ایاالت متحدۀ امریکا به گرانادا در سال  حقوق بین

امریکا  اتباع  بود.«  جان  توسعه  حال  در  کشور  این  در  دیگر  حکومت  یک  استقرار  آن  علت  بلکه  نبود،  یی 
 ( 301: 1386)آقابخشی،

دهد: »اگر کشوری شونجی کوبایاتسی، استاد دانشگاه »نیهو« ]نظریه[ مداخلۀ برشدوستانه را چنین رشح می
ارد حداقل میزان خوشبختی در قالب حاکمیت خود حق دارد رسزمین و مردمش را اداره کند، پس وظیفه د

مردمش را تضمین مناید. با این حساب، هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت 
طور مداوم نقض شود، این حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله کند و رشایطی پیش آید که در آن حقوق برش به

چنین   در  هم  جهانی  جامعۀ  و  شود  دیگران  سوی  و از  )حسینی  داراست.«  را  مداخله  حق  مواردی 
 ( 140: 1396همکاران،

 گرایی واقع
بینواقع روابط  در عرصۀ  نظریۀ قدرمتندی  بهگرایی  با سیاست شامر میامللل  تنگاتنگی  پیوند  رود، چرا که 

ن نظریه کنندۀ نقش قدرت هستند. با نگاهی به پیشینۀ ایعملی دارد. مفاهیم مندرج در این نظریه نیز توجیه
گرایی سنتی خوریم از قبیل توسیدید )مورخ آتنی(، سن آگوستین، ماکیاولی و هابز. واقعمیهای بزرگی برنامبه

داند گرای مهم سیاسی میاست که ریشه در رشق و غرب جهان دارد. ای. اچ. کار، »ماکیاولی« را نخستین واقع
 گوید: اندیشه او میو دربارۀ 

دهد. اوال ، تاریخ عبارت گرا را تشکیل میاساسی موجود در آموزۀ ماکیاولی، زیربنای فلسفه واقع »... سه رکن  
توان جریان آن را تحلیل و درک کرد، اما با تصورات سلسله علت و معلولی که با تالش فکری میاست از یک

آورد، بلکه عمل نظریه مل را به وجود منیتوان آن را هدایت منود. ثانیا ، نظریۀ عگرایان( منیخالف باور آرمان)بر
که ماکیاولی اهمیت سازد ... ثالثا  سیاست تابع اخالق نیست، بلکه اخالق تابع سیاست است. با وجود اینرا می

تواند وجود کرد، اما به نظر او جایی که اقتدار مؤثر وجود نداشته باشد، اخالقیات مؤثر منیاخالق را درک می
 ( 77: 1393به عبارت دیگر[ اخالق برآیند قدرت است.« )مشیرزاده،داشته باشد. ]

توان امللل میهای روابط بینها قائل هستند را کمرت در دیگر نظریهگرایان برای دولتشأن و منزلتی که واقع
رت و منافع گرایان قدبینند. از دیگر مفاهیم مورد توجه واقعمثابه افراد میها را بهها دولتمشاهده منود. آن

 دهد: گرایان کالسیک دربارۀ قدرت چنین نظر میترین واقععنوان یکی از مهمملی است. مورگنتا به
هاست. منظور ما از قدرت سیاسی، کنرتل متقابل میان »منظور ما از قدرت کنرتل اذهان و اعامل سایر انسان

ای روانی است میان کسانی اسی رابطهها و مردم است. قدرت سی چنین میان آنصاحبان قدرت سیاسی و هم
شود. قدرت سیاسی به گروه نخست این امکان هایی که قدرت بر ایشان اعامل میکنند و آنکه آن را اعامل می

می آنرا  رفتارهای  از  برخی  دوم  گروه  اذهان  بر  فشار  طریق  از  که  کنند.« دهد  کنرتل  را  ها 
 ( 98  :1393)مشیرزاده،

امللل او جایگاه خاصی در شود که کتاب نظریۀ سیاست بینگرایی شناخته میواقعنو  کنت والتز، اندیشمند
مناید. »والتز امللل تأکید میامللل دارد. والتز نیز بر شاخصۀ قدرت در سیاست بینمیان متون نظری روابط بین
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نیستند و آنچه اهمیت دارد   امللل دارد ]...[ برای او هنجارها و قواعد مهمگرایانه به روابط بیننگاهی مادی
را منیتوزیع توامنندی از های مادی است. عوامل مادی  از ساختارهای اجتامعی تحلیل کرد که  توان جدا 

گیری نظام نوین دولتی منجر شد، توجه شوند. والتز به تغییرات فرهنگی که به شکلها معنادار میطریق آن
 ( 120: 1393کند.« )مشیرزاده،منی

توجهی این مکتب ]در همۀ انواع آن[ گرایی در عرصۀ سیاست، بیهای واقعاندیشهاقبال فزاینده به  با وجود  
 امللل قرار گرفته است.به هویت، جنسیت، هنجارها و حقوق مورد نقد دیگر مکاتب روابط بین

 گرایی و مداخلۀ برشدوستانهواقع 
اند با مفاهیمی همچون مداخلۀ برشدوستانه کنار ههایی که برای خود تعریف کردگرایان براساس شاخصهواقع
آنمنی قدرتآیند.  جانب  از  مداخالت  انواع  مدافع  رسد  جنگ  دورۀ  در  که  بودند،  ها  غربی(  )باالخص  ها 

 دانند. ها را براساس مداخلۀ برشدوستانه مغایر با اصول خود میفروکاسنت نقش دولت
برشدوست واقع ادعاهای  به  بدبینی  با  میگرایان  نگاه  آنانه  و  ملی کنند  منافع  به  رسیدن  راستای  در  را  ها 
کنند. »فرانسوا میرتان، رئیس مثال ذکر میعنوان شاهدها دخالت فرانسه در ماجرای رواندا را بهدانند. آنمی

بهۀ  جمهوری فرانسه نگران اعتبار در حال افول فرانسه در افریقا بود و از این امر در هراس بود که پیروزی ج
آید ... دستگزه، دبیرکل سازمان پزشکان بدون  ها درمیهنی رواندا باعث شود تا کشور تحت نفوذ انگلیسی زبان

مرز نیز معتقد است که تأمین منافع ملی فرانسه عامل مهم در تعیین اهداف، چگونگی اجرا و تعیین ویژگی 
)جوانشیری، بود.«  فرانسه  در  نظامی  این43:  1393مداخلۀ  یا  فرانسه(  آفریقای  همواره  »فرانسه  را که  زبان 

مستعمرۀ سابق خود    15عنوان حوزۀ منافع راهبدی خود در نظر گرفته است. آن کشور روابط نزدیکی را با  به
، هجده بار مبادرت به مداخلۀ نظامی 1962زبان از سال  های فرانسهحفظ کرده بود و برای حامیت از حکومت

 ( 79: 1388کرده بود.« )جوانشیری،
از نزاع های داخلی که در چند دهۀ اخیر بعد از فروپاشی نظام دوقطبی گسرتش یافته است باعث بسیاری 

گرایان اعامل ضدبرشی گردیده است، ولی در این میان شاید واژۀ »تروریسم«، مفهومی استثنایی برای واقع
های تروریستی گاهی اوقات یک پدیدۀ گروهـ باشد. شناسایی تروریسم و  آن هم نه برشدوستانهـجهت دخالت  

های قدرمتند از جمله امریکا هستند که به دنبال تفسیر حق به جانب خود از باشد، ولی این دولتمبهم می
های حقوق پیامنانش در جنگ با تروریسم، مؤلفهپدیدۀ »تروریسم« هستند. جای تعجب است که امریکا و هم

شان به جنگ با تروریسم بود. »شناسایی متام و کامل یک گروه ادند و عمده توجهدبرشی را در مراحل بعد قرار  
املللی ای و بینهای دیگر در مسائل منطقهکه دولتممکن است. ضمن اینتروریستی از ابتدا تا انتها امری غیر

های تروریستی به روهطور ضمنی از برخی اعامل گرو بهدهند و ازاینتفاسیر خاص خود را از تروریسم ارائه می
( به همین ترتیب است که شاهدیم اکنون  78:  1397زاده و همکاران،کنند.« )کیانینفع خود استفاده می

کند. این در حالی است که طالبان امریکا برداشت دیگری از جنگ با طالبان دارد و رویۀ صلح را پیگیری می
 آیند. شامر میبهچنان جزو ناقضان رصیح حقوق برش در افغانستان هم
های مادی و انسانی و عواقب، گویند که هنوز هم توجه به منافع ملی و بررسی هزینهگرایان میرو واقعایناز

ها معتقدند انتخاب اصول شان دارد. آنها برای دخالت باصطالح برشدوستانهسزایی در تصمیم دولتنقش به
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های متعددی از دخالت تحت و بدین منظور همیشه مثالها گزینشی است  مداخلۀ برشدوستانه توسط دولت
 کنند. عنوان برشدوستانه در یک منطقه و عدم دخالت در جای دیگر را بیان می

 لیربالیسم 
گونه رشح محمدعلی موحد در »هوای حق و عدالت« به زبانی ساده حضور لیبالیسم در عرصۀ سیاست را این

های لیبالیستی در قلمرو سیاست بود. در آن زمان که حکومت با سالطین اندیشهدهد: »... ریشۀ دیگر  می
ل رسکوبگر دولت دفاع  مستبد بود، انبوه روستاییان در وضعیتی قرار نداشتند که بتوانند از خود در برابر عاما

آمدند در میشامر  های مالکین بهتبع خاک جزو داراییسواد و نادان که بهکنند. این طبقات مستضعف بی
به و  نداشتند  وزنی  هیچ  قدرت  یکترازوی  نبودشان  و  بود  گرفته میحساب سیاست  بورژوازی سان  اما  شد. 

لحاظ اقتصادی مستضعف شد بهوران و روشنفکران که تازه با فن و تکنیک آشنا می متشکل از بازرگانان و پیشه
در برابر زورگویی دولت از حامیت قانون برخوردار بود. رفت و  نبود و بنابراین زیر بار طبقۀ متعین و ارشاف منی

را تهدید می امنیت شخصی  و  آزادی روشنفکران منافات داشت  با  بورژوازی استبداد سالطین  بنابراین  کرد. 
 ( 223: 1384دید.« )موحد،آزادی خود را در گرو محدودیت قدرت اختیارات دولت می

گرایی مقدم است، ولی به واسطۀ ذات جذاب قدرت ، لیبالیسم بر واقعاملللاز لحاظ پیشینه در علم روابط بین
گرایی واگذار منود. در میان رسدمداران این نظریه نام اندیشمند بزرگی ها عرصه را به واقعو نقش محوری دولت

صلح امللل توجه دارد و مبدع نظریۀ  خورد. کانت به تعامل در روابط بینهمچون امانوئل کانت به چشم می
برای تضمین صلح،   را  برابری سیاسی شهروندان  آزادی فردی، تفکیک قوا و  به  او احرتام  دموکراتیک است. 

 داند. رضوری می
 گوید: ها میکانت در دفاع از وجود جمهوری

ها بوجود کنند و این عادت را در آنهای جمهوری منافع تهاجمی پادشاهی مطلقه را مهار می»نخست حکومت
ها آشکارا تهدید مستقیمی برای رفاه مردم جلوه که به حقوق فردی احرتام بگذارند. پس از آن جنگآورند  می

ها به جنگ بندهای داخلی جمهوریوها خواهانش بودند. اما این قیدخواهند کرد، رفاهی که او و دیگر لیبال
اینپایان منی اگر  به جنگها میدهد.  پایان دهند، دولتتوانستند  آمادگی  ی لیبال الزم منیهاها  بود که 

ها رخ جنگی داشته باشند، چیزی که عمال  بسی دور از واقعیت است. اما آنچه در نتیجۀ این اقدامات جمهوری 
جمهوری می در  که  است  درنگی  کانت  قول  به  یا  احتیاط  پادشاهیدهد  بلهوسی  جایگزین  میها  شود. ها 

ه برای ترویج و ارتقای آزادی، حفاظت از مالکیت خصوصی، یا هایی هستند ک های لیبالی تنها جنگجنگ
می راه  به  لیبال  غیر  دشمنان  برابر  در  لیبال  متحدان  از  خشایار حامیت  ترجمۀ  دویل،  )مایکل  افتند.« 

 ( 647: 1391دیهیمی،
دموکراسی رویارویی  عدم  و  دموکراتیک  نظریۀ صلح  تبیین  »فره برای  که  است  گفته شده  یکدیگر  با  نگ ها 

ها به روابط خارجی زنی، مذاکره و سازش در سیاست داخلی را دموکراسیسیاسی دموکراتیک مبتنی بر چانه
دهند و رسچشمۀ صلح ها هنجارهای سیاسی مشابهی دارند، بسط میخود، خصوصا  با کشورهایی که با آن

این معنا که مح به  باید در ساختارهای دموکراتیک جستجو کرد؛  را  گذاری و ها در قانوندودیت دموکراتیک 
 ( 29: 1393کند« )مشیرزاده،ها را برای مبادرت به جنگ مهار میگذاری توانایی حکومتسیاست
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 اند: های ذیل را برای لیبالیسم بیان کردهاسنت و پتیفورد مفروضه
 کار برد: بهتوان به دو شکل اند. عقالنیت را میها موجوداتی عقالنیها معتقدند همه انسان»لیبال -1

 عنوان توانایی شکل دادن و تعقیب »منافع«؛ شکل ابزاری بهالف( به
 اساس حکومت قانون. ب( توان فهم اصول اخالقی و زندگی بر

 دهند. ها به آزادی فردی بیش از هر چیز بها میلیبال -2
توان به تغییراتی در میها معتقدند  لیبالیسم برداشتی مثبت یا مرتقی از رسشت برش دارد. لیبال -3

 امللل دست یافت.روابط بین
 کنند.ها بر امکانات کارگزاری انسانی برای تاثیر بر تغییر تأکید میلیبال -4
بین -5 و  داخلی  قلمرو  میان  تفکیک  متامیزی  طرق  به  میلیبالیسم  چالش  به  را  کشد.« املللی 

 ( 27: 1393)مشیرزاده،
املللی و توجه به نقش اقتصاد در ایجاد همگرایی بین ملل های بینهمکاری   گرایان برها در مقابل واقعلیبال

پیش کشورها را وابسته  ازخصوص در عرصۀ اقتصادی بیشها بهها معتقدند که این همکاریمنایند. آنتأکید می
در پیش بگیرند. های معقوالنه و گفتگومحور را  ها، راهفصل تنشوشود تا در حلمناید و سبب میبه یکدیگر می

 برند. عمدی تحلیل میهایی هستند که عرصۀ حاکمیت دولت را عمدی یا غیرها جزو اولین گروهرو، آنایناز

 لیربالیسم و مداخلۀ برشدوستانه
ای به ها از هامن ابتدا توجه ویژهپردازیم. لیبالدر اینجا به ارتباط نظریۀ لیبالیسم با مداخلۀ برشدوستانه می

نهاند. »لیبالبرش داشته  حقوق را  را بهای منیتنها حاشیهها حقوق برش  بلکه آن  های عنوان مکانیزمدانند، 
ها معتقدند که امروزه استانداردهای حقوق برشی تأثیر خود را بر  آورند. آنحساب میاملللی بهنوین روابط بین

رسایت معتقد است که بایستی فهم مرتبط با حقوق ها و مداخالت برشدوستانه نهاده است. دیوید فو تغییر رژیم
مثابه پارادایم تلقی منود و از به حاشیه راندن حقوق املللی بههای بینبرش و مداخلۀ برشدوستانه را در نگرش
 ( 42: 1392برش اجتناب کرد.« )قوام و نجفی سیار،

واقع از  این، جدای  وجود  مکاتب  با  دیگر  ثابت  منتقد  که  به گرایان  نیز  دیگران  از سوی  انتقاداتی  هستند، 
ها تحول عمیق  غربی وارد شده است. »اگرچه لیبالهای جهان غیرها به ارزشتوجهی آنها در زمینه بیلیبال

ها بدون در نظر گرفنت ای را در مفهوم مداخلۀ برشدوستانه بعد از جنگ رسد پدید آوردند، ولی نگاه آنو گسرتده
غربی بود. به عبارت دیگر، لیبالی کردن جهان بدون در نظر گرفنت و هنجارهای جهان غیر  هافرهنگ، ارزش

از کاستیفرهنگ کشورهای مخاطب و غربی کردن جهان )واقع های سنت لیبالی در مورد مفهوم گرایی(، 
 ( 827: 1386مداخلۀ برشدوستانه است.« )ابراهیمی،

اثر خود با نام »مسائل جهان آسیایی را پیش کشید. برنل و رندال در  هایتوان بحث ارزشدربارۀ نقد مذکور می
 گویند: و می خوبی این بحث را واکاوی کردهسوم؛ سیاست در جهان در حال توسعه« به

سال   ژوئن  در  برش  حقوق  درباره  ملل  سازمان  جهانی  کنفرانس  که  از   1993»زمانی  شامری  شد،  برگزار 
همچون ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنک کنگ، مالزی، سنگاپور و اندونزی  کشورهای رشق و جنوب رشق اسیا

نرخ فرهنگبه  دارای  این کشورها  بودند. همۀ  یافته  اقتصادی دست  توسعۀ  از  باالیی  که  های  هایی هستند 
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اند و یا در های غرب بودهچنین جزو مستعمرهتفاوت درخور توجهی با فرهنگ غرب دارد. همۀ این کشورها هم 
اند. غرب از برخی از این کشورها در زمینۀ زیر پا گذاشنت حقوق برش،  منازعات استعامری با غرب درگیر شده

ها و روشنفکران این کشورها، انتقاد کرده بود. در رشایط برگزاری این کنفرانس، شامری از منایندگان دولت
بردند و از رویکردی آسیایی به مقولۀ   کم تفسیر مسلط از آن را زیر سؤالشمولی حقوق برش و یا دستجهان

های عمدۀ جهان را در برانگیز بود. آسیا تقریبا  همۀ فرهنگحقوق برش دفاع کردند. این بحث از ابتدا پرسش
رشق آسیاست. با های آسیایی، رشق و جنوبزودی آشکار شد که منظور از ارزشخود جای داده است ]...[ به

هم توضیح،  این  معوجود  جمعیت چنان  اکرثیت  با  کشورهایی  اندونزی  و  مالزی  بود.  باقی  بسیاری  امهای 
به در حالی که چین  آیین بیمسلامن هستند،  پیرو  و  تفاوتلحاظ رسمی کمونیست  آیا  است.  های خدایی 

واقع بحث توان در جایی دیگر پیدا کرد؟ درفرهنگی بیشرت از آنچه را که میان اسالم و کمونیسم وجود دارد، می
های آسیایی عمدتا  از جانب دو کشور یعنی مالزی و سنگاپور مطرح شد. مالزی کشوری عمدتا اگرچه نه  ارزش
طور عمده نه کامل از قومیت چینی تشکیل شده است. جاپان در  طور کامل مسلامن است و سنگاپور نیز بهبه

ست، اما برای اتحاد خود با غرب و های آسیایی، مردد بود، زیرا بدون شک این کشور آسیایی اطرح بحث ارزش
 ( 299: 1393گیرد.« )برنل و رندال،املللی اهمیت فراوانی در نظر میعضویتش در جامعۀ بین

گیری اجتامعی امنیتی یا همگرایی لحاظ زمانی و مقدم بر این نقد، شاهد نظریۀ کارل دویچ دربارۀ شکلالبته به
های اصلی مربوط به رفتار سیاسی ]مانند دموکراسی، حقوق بل ارزش. سازگاری متقا1هایی از قبیل » با مؤلفه
. انتظار 3...[؛  . وجود یک راه زندگی متامیز و جذاب ]مثال  سبک زندگی غربی، آسیایی، اسالمی و2...[؛  برش و

قوی اقتصادی  پیوندهای  به  پاداشنیل  یا  پرسودتر  و  وتر  جدید[  پیوندهای  طریق  ]از  مشرتک  ...«  های 
شمولی حقوق برش در نهایت ها با جهانتوان گفت تفاوت ارزشکل، می( هستیم. اما در43:  1393شیرزاده،)م

 دچار تعارض خواهد شد. 

 مکتب انگلیسی 
گرایان در مکتب انگلیسی معتقدند که جنگ ناعادالنه از جنگ عادالنه باید متامیز گردد. از منظر همبسته

عادالنه میآن »جنگ  به  ها  در جنگتواند  مداخله  بهشکل  یا  داخلی  اهداف برشدوستانه های  تأمین  منظور 
از انسانی  باشد.  افراد  این  منظر  بیناین  حقوق  اصلی  موضوع  که  میاند  تشکیل  را  فقط امللل  نه  و  دهند 
بیندولت جامعۀ  نتیجه،  در  میها.  دولتامللل  علیه  افراد  جان  نجات  برای  کند.« تواند  عمل  خاطی  های 
 ( 160: 1393زاده،)مشیر 

املللی ها معتقدند که نهادهای بینشود. آناملللی میدر مکتب انگلیسی تأکید خاصی بر وجود نهادهای بین
املللی در مکتب انگلیسی شوند. نظر هدلی بول دربارۀ نقش نهادهای بینها منیباعث نادیده گرفنت دولت

م کارکردهای سیاسی و ابزاری برای تداوم بخشیدن به  ها در انجاعنوان تجلی عنرص همکاری میان دولتبه
کنند که از اهداف مشرتک خود غافل منانند. ها را متوجه آن میگوید: »نهادها، دولتهمکاری است. او می

املللی در جهت ایجاد قواعد یا تقنین، اجرای قواعد و حامیت از قواعد عمل ها از طریق نهادهای بیندولت
ها ای از عادات و رویهادها لزوما  به شکل یک سازمان یا سازوکار اداری نیستند، بلکه مجموعهکنند. این نهمی

 ( 164: 1393گیرند.« )مشیرزاده،هستند که در جهت تحقق اهداف مشرتک شکل می
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امللل یک شاخه از ( روابط بین1برخی مفروضات مکتب انگلیسی به گفته جکسون و سورنسون عبارتند از: » 
( رهیافتی 2هایی مانند استقالل، امنیت، نظم و عدالت قرار دارد؛  انسانی است که در قلب آن ارزش  روابط

هایی را که در روابط  شود تا افکار و اعامل انسانامللل خواسته میانسان محور است و از پژوهشگر روابط بین
کند؛  بین تفسیر  را  بین3امللل دخیل هستند  روابط  در  آنارشی  پژوهشگران جامعۀ  را میامللل  (  اما  پذیرد، 
ست که آمیز با قواعد، هنجارها و نهادهایی مجزا مرجوای هرجامللل بدین باورند که جهان سیاست، جامعهبین

 ( 45: 1392گیرند.« )قوام و نجفی سیار،کار میدولتمردان در اجرای سیاست خارجی به

 مکتب انگلیسی و مداخلۀ برشدوستانه 
گیری از چنین این مکتب به دنبال بهرهست. همهاهای سیاسی آنها و ارزشمکتب انگلیسی بر انسانتأکید  

امللل برای پیشبد قواعد حقوق برش است. البته گفتنی است که  ساختارهای حقوقی و سیاسی در جامعۀ بین
ن، حاکمیت را بر عدالت و  گرایاعنوان مثال دستۀ کرثتهای مختلفی است که بهاین مکتب نیز دارای شاخه

می مقدم  برش  همبستهحقوق  با  مقابل،  سوی  در  روبهداند.  مداخلۀ گرایان  همچون  مفاهیمی  با  که  روییم 
 برشدوستانه موافق هستند.  

املللی است، البته سازوکار این نهادها را که پیشرت گفتیم، مکتب انگلیسی موافق وجود نهادهای بینچنان
داند. در این زمینه رشح مخترصی از دستور کار کمیسیون افریقایی حقوق برش آورده یها مننافی نقش دولت

 شود:  می
»]پس از گذراندن مراحل بررسی شکایت ...[ اگر کمیسیون در مواردی به این نتیجه برسد که شکایت مطروحه 

ا را به این موارد خاص هتواند نظر مجمع رسان دولتمنایانگر وجود نقض جدی و گسرتدۀ حقوق برش است، می
بخواهد مطالعۀ عمیق و همه از کمیسیون  نیز ممکن است  خصوص موضوع  ای در جانبهجلب مناید. مجمع 

مربوط به عمل آورد و گزارشی همراه با نظر خود به مجمع تسلیم کند. بنابراین جز در موارد نقض جدی حقوق 
حال این اقدامات کال  طح مجمع رسان به عمل آورد. به هرتوجهی را در ستوان اقدام قابلبرش علیه افراد، منی

که مجمع رسان تصمیم دیگری بگیرد که تنها در این صورت گزارش کمیسیون منترش محرمانه است، مگر این
ها، کمیسیون با انجام دادن گردد. عالوه بر وظیفه رسیدگی به شکایات بر حسب موارد ارجاعی افراد و دولتمی

کوشد حقوق برش ها و بررسی موارد نقض گسرتدۀ حقوق برش در سطح منطقه میگزاری سمپوزیوممطالعات، بر 
چنین بر حسب تقاضای های آفریقایی در تدوین قوانین ملی کمک مناید. همطور به دولترا ترویج کند و همین

( البته  140ـ 139:  1382تواند نظر مشورتی ابراز دارد.« )شایگان و همکاران،های عضو، کمیسیون میدولت
ای تأکید دارد، ای همچون آفریقا بیشرت بر راهکارهای توصیهشود که این کمیسیون در قارۀ آشفتهمشاهده می

 مگر در مواردی که رشایط بغرنج گردد.
امللل ها بدون همکاری با یکدیگر قادر به پیشبد امور بینکه مکتب انگلیسی تأکید دارد، نهادها و دولتچنان

شان برای تثبیت حقوق برش  ها از نقش حاکمیتینشینی نسبتا  اجباری دولتیستند و چه بهرت که از این عقبن 
»امروزه سازمان استفاده منود.  مداخلۀ برشدوستانه  مقتضی  موارد  در  بینیا  و  های  افراد خصوصی  و  املللی 

یک با ظرفیت و قلمروی برای هرـرند  شانه دولت در عرصۀ جهانی حضور دابهاملللی شانهنهادهای مدنی بین
املللی، هنوز هامن دولت وستفالیایی است که خود را ـ البته کنشگر اصلی در عرصۀ داخلی و بینگذاریاثر
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کند ]...[ در آستانۀ هزارۀ سوم حاکمیت دولت آفرینی میداند و به یمن قدرت حاکمیتش نقشپاسخگو منی
امللل دربارۀ نحوۀ اعامل آن امللل است و حقوق بینبند حقوق بینو یکرسه تختهاملللی یافته  چهره و اثر بین

در داخل کشور نیز قواعدی را از جمله مداخلۀ برشدوستانه و مسئولیت حامیت وضع کرده است ]...[ دولت و 
باید حاکمیت دولت دیگر آن خرسو نیست که هرچه کند، شیرین باشد. دولت در هر اقدام حاکمیتی همواره  

املللی به  مراقب باشد که اصل اصیل حاکمیت قانون و حقوق برش را نقش نکند و اگر نقض کند، جامعۀ بین
جمعی دهد. امروزه امر عدالت و قانون، یک امر دستهالعمل نشان میکمک مسئولیت حامیت وارد شده و عکس

تواند به بهانۀ مطلق دولتی منی  املللی است و هیچاست و استفاده از حاکمیت در جلوی چشم جامعۀ بین
خودخواسته روایت  و  تفسیر  حاکمیت،  حق  مداخلۀ بودن  اساس  کند.  اجرا  داخلی  عرصه  در  را  آن  از  ای 

 ( 123: 1392برشدوستانه از همین است.« )سعید محبی،

 انگاریسازه
که هامن   مسلط  نظریه  با  انگلیسی  مکتب  و  لیبالیسم  کنار  در  نیز  نظریه  دارد. واقعاین  زاویه  باشد  گرایی 

به دنبال رویکردهای نرم انگاری بیشرت یک گرایی باشیم. »سازهتر نسبت به واقعبنابراین در این مکتب باید 
می تشکیل  رویکردها  سایر  ترکیب  از  خود  که  است  بهرهیافت  است  تالش  در  و  نارساییشود  و نحوی  ها 

تر ها، برطرف کند و تصویر واقعیهای خود آنگیری از برخی از گزارههای گوناگون را با بهرههای نظریهکاستی
( »تحوالت جهانی از دهۀ 184:  1389امللل به دست دهد«. )معینی، راسخی،از الگوهای رفتاری سیاست بین

محیطی، حقوق برش،  دولتی، مسائل زیستهای جدیدی مثل تعدد بازیگران غیرسو آبسنت پویاییاز یک  1990
: 1394نیا،افزاری خردگرایان بود.« )دانشمحورانه و سختیسم و مانند آن بود که مغایر انتظارات دولتترور
65 ) 
انگاران جهان و امور آن را از نظر اجتامعی یک امر برساخت دانسته و در پی آن مناسبات اجتامعی و سازه
از ساختارهای اجتامعی  هویت را شکل گرفته  »برای سازهمیها و هنجارها  های متدنی، انگاران سازه دانند. 

ها و الگوهای برآیندها شکل که چگونه به منافع دولتهای دولتی و غیره همراه با اینعوامل فرهنگی، هویت
گذارند. املللی اثر میکنند و بر الگوهای تعامل بینبینی« ایجاد میها نوعی »جهاندهند مهم است. اینمی

املللی های تسلیحاتی و حقوق برش، هنجارهای بیناملللی، همچون رژیمهای بینملللی و رژیمانهادهای بین
 ( 333:  1393دهند.« )مشیرزاده،شان سوق میهایو ... کنشگران را به سمت باز تعریف منافع و حتی هویت

ها را دارای . برخی آنانگاران وجود داردهای گوناگونی دربارۀ سازهبندیهمچون دیگر مکاتب نظری، تقسیم
بندی عبارت است ترین تقسیمدانند. شاخصها را دارای سه دسته متامیز میدو شاخه عمده و گروهی نیز آن

گانۀ هویتی، تفسیری و رادیکال یا انتقادی. الکساندر ونت، ایامنوئل آدلر، نیکالس اونف،  بندی سهاز تقسیم
 آیند. شامر میاندیشمندان مطرح این مکتب بهجان جرالد راگی و فردریش کراتوچویل جزو 

 توان موارد ذیل را نام برد: انگاری میاز اصول اساسی سازه
ها و اقداماتی که  انگاران معتقدند کنشامللل؛ سازه. ارتباط متقابل بین کارگزار و ساختار در سیستم بین1» 

منایند. هر کنشی که یکی از واحدها  ولید میمنایند هم کنشگران و هم ساختارها را باز تکنشگران اتخاذ می
. 2بازتولید خواهد کرد؛  بخشد  منایند، هم هویت آن واحد و هم ساختاری را که به آن کنش معنا میاتخاذ می
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. هویت متغیری اساسی 3دهد؛  ها را شکل میسازند و برداشت آنها آن را میآنارشی آن چیزی است که دولت
بود؛  ود. جهان بدون هویت، جهانی رسارس هرجگرددر جهان محسوب می . قدرت در دیدگاه 4مرج خواهد 

انگاران هم قدرت مادی و هم گفتامنی مهم محسوب  انگارانه از تفسیر خاصی برخوردار است، از منظر سازهسازه
 ( 77: 1390پذیرد.« )قاسمی،امللل را میانگاری امکان دگرگونی در سیستم بین. سازه5شود؛ می
بهتوان گفت سازه رو میازاین نقش  انگاری  یافنت  اهمیت  به  توجه  با  ولی  است،  وارد  بدان  نقدهایی که  رغم 
ها و هنجارها در تعریف مفاهیمی همچون هویت، امنیت، عدالت، حقوق برش و صلح، نیاز بدان بیش از ارزش

 شود. امللل احساس میهای موجود در رشتۀ روابط بیندیگر نظریه

 انگاری و مداخلۀ برشدوستانهسازه
توان گفت که »جهانی انگاری بر هنجارها و قواعد و فراگیری آن )جهانی شدن( میپیروی تأکید مکتب سازه 

املللی شدن علت بینگذاری کشورها بهشدن آثار عمیقی نیز برای کشورها دارد. قابلیت خودمختاری و سیاست
جا تقاضا برای آزادسازی، برای محدود کردن نظارت دولتی . همهاقتصادی و فرنگی در حال تحلیل رفنت است

سازی، منجر به کاهش درگیری دولت در زندگی ملی گردیده است ]...[ جهانی شدن  روی اقتصاد و خصوصی
ممکن است که به حذف فقر، تحریک عقاید عمومی، درخواست توجه فوری به نقض فاحش حقوق برش کمک 

های مشرتک و روندهای ل شدن فرهنگی جهانی شدن، فرایند تدریجی پذیرش ارزشمناید ]...[ آثار هم شک
های مختلف دنیا به مناید و پیوستگی و ارتباطاتی را بین قسمترفتاری، جهانی بودن حقوق برش را تقویت می

بهوجود می است  ممکن  که  اعامل خاص سنتی  به حذف  و  توصیف شود، کمک آورد  تبعیض  اعامل  عنوان 
 ( 37ـ36: 1383اید.« )جانوس سیمونیدس،منمی

رویند که باعث گردیده  شمول روبهبند فرهنگ و هنجارهای جهانوها با قیدانگاران، امروزه دولتبه گفتۀ سازه
دهد. »فرهنگ شان همچون گذشته باز نباشد. هنجارها معیار سنجش مناسبی در اختیار ناظران قرار میدست

آورند. هنجارها املللی چارچوبی برای ارتباطات معنادار بین بازیگران فراهم میامعۀ بینو هنجارها و قواعد در ج
بین جامعۀ  در  معنادار  زبانی  قواعد  پذیرفتهو  الگوهای  بر  که  هستند  مبتنی املللی  اجتامعی  تعامل  شدۀ 

وجیه کنند و ابزاری را برای آورند که رفتارهای خود را تها فراهم میباشند. هنجارها این امکان را برای دولتمی
بین میجامعۀ  فراهم  دولتاملللی  ادعاهای  بتواند  جامعه  این  تا  کند.« آورند  ارزیابی  را  ها 
 ( 821  :1386)ابراهیمی،

بین روابط  اندیشمند  مور،  سازه فین  مفاهیم  پیوند  دربارۀ  میامللل،  برشدوستانه  مداخلۀ  و  گوید: انگاری 
های متعارض رخ خلۀ برشدوستانه همیشه درون ساختار پیچیده از هنجارها و ارزشانگاران معتقدند مدا»سازه
سابقه در سیاست دهد. مداخلۀ برشدوستانه ممکن است به وسیلۀ هنجارهای حقوق برشی که نیروی بیمی

به اند، حامیت شوند یا تحت تأثیر مالحظات ژئواسرتاتژیک و تعهد اخالقی سیاستمداران جهان به دست آورده
قبولی را برای تنهایی تبیین قابلها و شهروندان خود تضعیف شود. احساسات برشدوستانه بهحامیت از دولت

توانیم  آورد. تنها با بسرت هنجاری گسرتده که احساسات برشدوستانه بر آن مبتنی است، میمداخله فراهم منی
 ( 44: 1392پیامدها و آثار آن را درک مناییم.« )قوام و نجفی سیار،
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 گیرینتیجه 
در این نوشتار تالش گردید تا مفاهیم مداخلۀ برشدوستانه و حقوق برش رشح داده شود و سپس چهار مکتب از 

شامر امللل را مورد بررسی قرار دهیم. حقوق برش و مداخلۀ برشدوستانه مفاهیمی مدرن بهمکاتب روابط بین
سزایی های جهانی اول و دوم تأثیر بهاند. وقوع جنگه تکوین یافتهها نیز همراه با تحوالت مدرنیت آیند و آنمی

گیری اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور در منشور ملل متحد داشت، چرا که کشورهای جهان بار در شکل
ای وجود داشته باشد تا بتوانند همچون  املللی و منطقههای بینخواستند دستاویزی برای قدرتدیگر منی
دردست  گذشته باشند.  داشته  دیگران  قلمروی  به  رسد اندازی  جنگ  دوران  در  اصل  این  متأسفانه  و  واقع 

هایی همچون جلوگیری از بسط ایدئولوژی شد. رسدمداران بلوک رشق و غرب به بهانهصورت عملی اجرا منیبه
گرایی تنها نظریۀ قعتوان گفت واکردند. در چنین رشایطی میطرف مقابل، مناطقی را در جهان اشغال می

 هاست. کنندۀ قدرت و منافع دولتامللل بود که توجیهعملی در عرصۀ علم روابط بین
رویم، شاهد ظهور و تقویت مکاتب نظری دیگر همچون لیبالیسم، هرچه به سوی فروپاشی بلوک رشق پیش می

ب در دوران جنگ رسد شکل انگاری و مکتب انگلیسی و غیره هستیم. گفتنی است بعضی از این مکاتسازه
قطبی که از ابتدای دهۀ نود قرن گذشته آغاز گرفتند، ولی مجالی برای عرضه شدن نداشتند. در جهان تک

شدن رفتند. پارهملیتی به سمت چندسوی داخلی یافت و در این میان کشورهای چندوگردید، منازعات سمت
ها  ها و اقلیت های داخلی باعث تضییع حقوق دیگر ملت گها و اقوام برتر در بعضی از این جن استیالی ملت

های ها در این زمان و زیر فشار گذاشنت سازمانهمراه داشت. با گسرتش رسانهناکی را  گردد و اوضاع فاجعهمی
عنوان مداخلۀ ها بهکم از آنگرفت که کمامللل صورت میاملللی و سیاستمداران، مداخالتی در عرصۀ بینبین
میبرش  برده  نام  نظریهدوستانه  راستا،  این  در  بینشد.  روابط  بهپردازان  از امللل،  غیر  مکاتبی  خصوص 
 ها و هنجارها را وارد این قلمرو منودند. گرایی، رصاحت بیشرتی از خود نشان داده و ارزشواقع

نامدر نوشتار حارض مشاهده شد که از یک کنندۀ  د که توجیهبرده دارای مفاهیم و اصولی هستنسو مکاتب 
همراه دارند که این امر با پویایی اصول حقوق برشی و مداخلۀ برشدوستانه هستند و از سوی دیگر ایراداتی را 

امللل قابل برطرف شدن است. گفتنی است که این مکاتب همراه با تحوالت برشی به تکامل علم روابط بین
 ر ادامۀ مسیرشان ارائه منایند. های بهرتی را دحلرود راهرسند و احتامل میمی
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 ت له بني املليل برشپالو حقونو رسه د بني املليل برش حقونو مناسبا

 ژباړن: نرصت الهام |     عبدالله عابدليکوال: 

 لنډيز: 
په بني املليل حقوقو کې د بني املليل برش حقونو تر څنګ د بني املليل برشپالو حقونو په نوم يو بېل نظام 
هم شته، چې د جګړې يا د وسله والو شخړو د حقونو څانګه ګڼل کيږي. نن ورځ نه يواځې د عامو خلکو تر منځ 

کړي قرش تر منځ هم کله دغه ذهنيت وي چې بني املليل برش حقونه او بني املليل بلکې د افغانستان د زده
برشپال حقونه ګوندې يو مفهوم افاده کوي. کله ال د افغانستان رسنۍ هم د دې دوو تر منځ بېلوايل ته چندان 

مفهوم افاده کوي. په همدې لحاظ په دې پام نه کوي او دواړه د مرتادفو کلمو په توګه کاروي، چې ګويا يو  
څېړنه کې هڅه شوې چې د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو مفاهيمو، اصولو او مناسباتو  
باندې بحث ويش، چې د دوو بېلو څانګو او د بني املليل حقوقو بشپړوونکي دي، او د يو بل په څنګ کې 

وندلې. دا څېړنه د کتابتوين څېړنې په روش د کتابونو، علمي او څېړنيزو  رامنځته شوي دي او پراختيا يې م
قواعدو،  د  د دې دواړو څانګو  املليل حقوقو  د بني  مغالطه حل يش  دغه  استناد تررسه شوې، څو  په  مقالو 

 ځانګړنو او تعامالتو په تبيني رسه په دې اړوند واضح او روښانه تصوير وړاندې يش. 
 کليدې ټکي: 
  املليل برش حقونه، بني املليل برشپال حقونه، عمومي بني املليل حقوق، تفاوتونه، تشابهات حقوق، بني

 
  

 
   ( د حقوقو ماسټرabdullah.abid.cr@gmail.com  ) 
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 مقدمه:
له شک پرته نن ورځ د برش حقونه په ټولنيزو او سيايس ناستو کې د مطرح بحث په توګه نه يواځې په افغانستان 

تو د پېژندنې او ټاکنې د معيار په توګه منل کې بلکې د نړۍ په کچه مطرح دي، او د دولتونو د اړيکو او مناسبا
مه پېړۍ کې د دولتونو د مناسباتو په تعريف کې، د هيوادوالو د برشي حقونو ۲۱شوي دي. په دې معنا چې په  

د رعايت او مالتړ کچه او د برش حقونو د رعايت مالتړ او د تحقق په برخه کې د دولتونو ځواب وينه له منل شويو 
ل کيږي. د بني املليل برش حقونو تر څنګ، بني املليل برشپال حقونه چې د وسله والو شاخصونو څخه ګڼ

شخړو د حقونو په نوم هم ياديږي، که څه هم د وسله والو شخړو د حقوقو څانګه ده، هم ځانګړی اهميت لري. 
ه د ياغيانو د مناسباتو  ځکه چې د بني املليل برشپالو حقونو قواعد په وسله والو شخړو کې د دولتونو او همدا رنګ

 څارونکي دي، که هغه بني املليل شخړه وي او که داخيل وي.  

 د مسلې بيان
او بني املليل  پام، رسه له دې چې د برش حقونو  په  او څېړنيزو مطالعو ټيټې کچې ته  په هيواد کې د عيل 

ۍ څېړنې شوې دي، بايد ومنو چې تر  برشپالو حقونو د موازينو په اړه د څيړونکو او محصلينو له خوا يو څه لومړن
اوسه په هيواد کې د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو د تفاوتونو او تشابهاتو په اړه کومه 
مقاله نشته. په همدې منظور د عوامو او حتا د ټولنې لوستي قرش او هم ټوليزو رسنيو کې کله کله د بني املليل 

ليل برشپالو حقونو تر منځ مغالطه کیږي. په دې مقاله کې لومړی د بني املليل برش برش حقونو او بني امل
 حقونو او بني املليل برشپالو حقونو مفهوم، ځانګړنې او اصول او بيا يې د تشابهاتو او تفاوتونو په اړه بحث کیږي. 

 د موضوع اهميت
ليل برشدوستانه حقونه دواړه د بني املليل برش د حقوقو په تقسيم بنديو کې، بني املليل برش حقونه او بني امل

حقونو څانګې ګڼل کيږي. دا په داسې حال کې چې د اوسني برداشت برعکس، په تېر کې د حقوقو د علاموو 
تر منځ حدس دا و چې بني املليل برش حقونه او بني املليل برشپال حقونه د عمومي بني املليل حقونو د دوو 

ول رامنځته شوي او پراختيا يې موندلې ده، لکه څنګه چې د برش حقونه د سولې د څانګو په توګه په بېل ډ
مهال حقوق ګڼل کيږي، يعنې له جګړې او وسله والو شخړو پرته مهال کې له دولتونو رسه د افرادو پر مناسباتو 

 حقوق ګڼل. حاکم قواعد دي او بني املليل برشپال حقونه يې د جګړې يا شخړې پر مهال پر دولتونو حاکم 
پر همدې ملحوظ تصور دا و چې ګويا د بني املليل حقوقو د دې دوو څانګو تر منځ هيڅ اړيکه نشته. خو د بني 
املليل حقوقو د نظام په تحول پسې د زماين او مکاين قلمرو له لحاظه په ځانګړي ډول له دويم نړيوال جنګ  

حقونه هم له دې تحوالتو اغېزمن شول، دا دواړه د   وروسته چې بني املليل برش حقونه او بني املليل برشپال
اهدافو په نظر کې نيولو او ګډو فلسفي مبانيوو له مخې چې د انسان او انساين کرامت مالتړ دی، د موازي 

يعنې له   په تېر کې  برخه کې يې ګامونه اخستي دي. دا چې  مې پېړۍ مخکې،  ۲۰پراختيا او همپالنې په 
شموله بني املليل سازمانونو تر منځ د اړيکو لپاره ځانګړي واځې د دولتونو او نړۍعمومي بني املليل حقوق ي 

ؤ، خو نن ورځ د دولتونو تر څنګ افراد هم د بني املليل حقوقو تابعان په رسميت پيژندل شوي. په همدې 
ر منځ پر مناسباتو ترتيب د برشپالو بني املليل حقوقو قواعد په تېر کې د وسله والو شخړو پر مهال د دولتونو ت 

حاکم ؤ، خو د داخيل وسله والو شخړو په زياتيدو رسه، په ځانګړي ډول د سړې جګړې له پای ته رسيدو وروسته،  
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و  په توګه په رسميت  پر وړاندې د مسئولو لوريو  ياغيان هم د بني املليل برشپالو حقونو د قواعدو د رعايت 
 پيژندل شول. 

 د څېړنې اړتيا: 
علومو د يوې څانګې په توګه د حقوقو په دايره کې هره کلمه خپل حقوقي بار لري، بايد په   دا چې د انساين

له دې  کړي.  نه  مخاطب کنګس  او  نيول يش  و  مخه  مغالطې  د  څو  استفاده يش،  مناسب ځای کې  خپل 
ه سوء تفاهم سوتفاهامتو څخه يو هم د بني املليل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو د مفاهميمو په اړ 

دی، چې د سم فهم د نشتوايل له امله کله کله د يو بل پر ځای يا مرتادف هم کارول کيږي. په دې تحقيق کې 
 کوښښ شوی چې د بني املليل حقوقو د نظام د دې دوو څانګو مشرتک ټکي او تفاوتونه واضح يش. 

 د څېړنې طريقه: 
ولولو ابزار کتابتوين او د معتبو ويبپاڼو د څيړنيزو مقالو توصيفي ده، د معلوماتو د ټ  –د څېړنې طريقه تحلييل  

   څخه په استفاده راغونډ شوي.

  د څېړنې نظري مباين –لومړی بحث 
مخکې له دې چې د عمومي بني املليل حقوقو د دوو بېلو څانګو په توګه د بني املليل برش حقونو او بني 

بحث وکړو. الزمه ګڼل کيږي چې د برش حقونو او بني املليل املليل برشپالو حقونو پر تفاوتونو او تشابهاتو  
برشپالو حقونو د مفاهيمو، ځانګړنو، اصولو، موخو، موضوع، رسچينو او تاريخي سري په اړه په لنډه توګه او بېل 
بېل ډول تحليل او ارزونه و يش. څو د دې پس منظر په نظر کې نيولو رسه، د مخاطب يا لوستونکي لپاره دقيق 

 م او روڼ تصوير ترالسه يش. فه

 د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو مفهوم 
د برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو اړوند له سم پوهاوي او ژور درک پرته، د بني املليل برش حقونو او 

ږي. نو د دې په نظر کې نيولو بني املليل برشپالو حقونو تر منځ د تعامل اړوند د بحث دريڅه نه پرانستل کي 
رسه، لومړی د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو د مفاهيمو، ځانګړنو، اصولو او ټولو مقدمايت 

 موضوعاتو په اړه بحث کيږي. 
 د بني املليل برش حقونو مفهوم:

واحد تعريف باندې د عاملانو تر منځ د نظر د برش حقونو د تعريف په اړه هم د ټولو ټولنيزو پديدو په څېر په  
توافق نشته. د برش حقونو د تعريف په اړه د حقوقو علامو او پوهانو بېالبېل تعريفونه وړاندې کړي دي چې په  
اسانۍ نشو کوالی په علمي او فرهنګي ناستو او اړوندو بحثونو کې يې په اسانۍ رسه وکاروو؛ ځکه هر ځل چې  

ه خوا کارول کيږي، ممکن يوه بېله ځانګړنه او بېل تعريف ولري، چې له هغه مفهوم او دغه کلمه د ليکوال ل
( په ټوله کې د برش حقونه د ۲۴:  ۱۳۸۸تعريف رسه چې مخاطب يې لري، متفاوت وګڼل يش. )عميد زنجانی  

و د تررسه کولو او پېژندل شويو قواعدو ټولګه ده چې له انساين او ټولنيزو بدلونونو رسه د انسان د رضوري اړتياو 
په لټه کې دي. )پروين   انسان د شخصيت د ودې  يا په بل تعريف، د برش حقونه د انساين ۲۱:  ۱۳۹۳د   )

اخالقي لوړو ارزښتونو ټولګه ده چې هر انسان ته د هغه د اعتقادي، نژادي، تابعيتي، جنيس، ژبنيو او ورته 
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دي او ټولنيزو رشايطو ته له کتو پرته، ځانګړي اختيارات تړلتيا وو پرته او هم د هغوی ټولنيز، سيايس او اقتصا 
او امتيازات ورکوي. د برش حقونه، ذايت، معنوي، نه سلبيدونکي او اعراض نه منونکي حقونه دي. بنا  بني املليل 
نو برش حقونه د بني املليل حقوقو د قواعدو ټولګه ده چې په نړيواله او سيمه ييزه کچه د انسانانو لپاره د حقو 

او ښه  قانون شتون، ډميوکراسۍ  اسايس  د  له حاکميت،  قانون  د  د برش حقونه  امتيازونو موجب ګرځي.  او 
 (.۴۱: ۱۳۹۴حاکميت رسه رس و کار لري )ضيایی بيګدلی 

له بل بعد څخه، د برش حقونه د انسانانو فطري او ذايت حقونه دي چې انسانان يې د خپلو انساين ځانګړو له 
حقوق نه دي چې د مقاماتو لکه پاچا، دولت يا مذهبي او سيکولر مقاماتو له خوا انسانانو ته د   امله لري او هغه

ورکړې وړ وي. د برش حقونه له دولتونو پورته دي او دولتونه يې د رعايت، مالتړ او تحقق ملکفيت لري )ملکزاد 
 (. ۶۰: ۱۳۸۷او فريد 

حقونه د اسايس او بنيادي حقونو متضمن بني املليل   له پورته تعريفونو څخه دې نتيجې ته رسيږو چې د برش
قواعد دي چې په ټولو انسانانو پورې له قوم، ژبې، نژاد، دين، جنس، جغرافيايي موقعيت، د زيږيدو ځای، ميل 

 منشاء او ټولو عاريض تعلقاتو پرته د انسان کيدن له مخې د امتياز په توګه تعلق نييس. 
 فهوم د بني املليل برشپالو حقونو م

د بني املليل برشپالو حقونو اړوند هم لکه د برش حقونو او ټولو ټولنيزو پديدو په څېر بېالبېل تعريفونه شوي 
 دي. چې دلته د يو شمېر پوهانو پر تعريفونو استناد کيږي: 

پيژين د حقوقو يو شمېر علام برشپال حقونه د جګړې د حقونو يا د وسله والو شخړو د بني املليل حقوقو په نوم  
چې نن ورځ د برشپالو حقونو د قواعدو او مقرراتو پراختيا، تحول او تکامل ته په کتو هغه د بني املليل حقوقو 

   له څانګو مستقله څانګه او جامع سيستم وشمېرو.
برشپال حقونه، د بني املليل حقوقو د مقرراتو او قواعدو ټولګه ده چې د انساين افرادو، نظامي او غري نظامي 

انو د حقونو د ټاکلو او په ميل او بني املليل شخړو کې د غري نظامي شتمنۍ او د متخاصو خواوو د حقونو کس
ټاکلو تر څنګ، د انساين افرادو او پر ښکېلو خواوو تکاليف هم په دې شخړو کې مشخصوي )ضيايي بيګديل 

۱۳۹۴ :۲۶  .) 
و انسانپالو مالحظاتو تر منځ مصالحه ده او موخه په بل عبارت ويالی شو چې »برشپال حقونه د نظامي اړتياوو ا

يې د نظامي عملياتو او له نيول شويو کسانو رسه د انساين چلند د قانومنند کولو له الرې د وسله والو شخړو پر 
مهال د غريرضوري دردونو او کړاوونو کمول دي. د بني املليل حقوقو دا څانګه د بني املليل او غري بني املليل 

 ( ۶۱: ۱۳۸۶والو شخړو پر مهال د اجرا مرحلې ته داخليږي« )حبيب زاده وسله 
هغه څه چې په پورته تعريفونو کې مشرتک دي دا دي چې د بني املليل برشپالو حقونو موخه پر جګړه ييزو  

جګړې څخه الرو چارو او جنګي ابزارو باندې د محدوديتونو په وضعه کولو رسه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې او له  
را والړېدونکو صدمو کمول دي. نو په لنډه توګه برشپال حقونه د شخړې د مهال انساين حقوق بللی شو. تر  
څنګ، د يادونې وړ ده چې نړيوال برشپال حقونه د جګړې يا شخړو حقونه نه دي، بلکې د بني املليل حقوقو 

 په توګه د وسله والو شخړو د حقوقو يوه څانګه ده. 
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 يل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو ځانګړنې د بني املل
د برش حقونه يو شمېر ځانګړي منحرص به فرد خصوصيات لري، چې د برش حقونه له ټولو رشتو او قواعدو څخه 

 بېلوي. 
د برش حقونو له ځانګړنو څخه يوه ځانګړنه د دې حقوقو ذايت والی دی، يعني د برش حقونه د انسانانو په ذات، 

ت او رسشت کې نغښتل شوي. د برش حقونه د انسان له پيدا کيدو رسه پيدا شوي او دا هغه حقوق نه دي فطر 
 چې دولتونو ورکړي وي، يعنې د برش حقونو پر وړاندې د دولتونو نقش اعطايي نه بلکې امضايي دی. 

جغرافيې، قوم، نژاد،   د برش حقونو بله ځانګړنه د دې حقوقو نړيوال کيدن دي، يعنې د برش حقونه له فرهنګ،
جنس او مذهب ور ها خوا دي. د زمکې د کرې په هره برخه کې چې انسان ژوند کوي، د هامغه هيواد سيايس 
رژيم او د حقوقي سيستم ډول ته له کتو پرته، هلته د مېشتو انساين افرادو برشي حقوق بايد رعايت او درناوی 

 ورته ويش. 
لب وړ نه دي. په دې معنا چې هر انساين فرد بايد له په رسميت پيژندل د برش حقونه د تقسيم، انتقال او س

شويو برشي حقونو څخه برخمن يش. موږ نشو کولی چې برشي حقونه په قوم، نژاد، جنس او نورو وويشو يا يې 
نه د له يو فرد څخه بل ته انتقال کړو او يا په خاصو حاالتو کې لکه د جرم د ارتکاب پر مهال د هغه برشي حقو 

قانون خالف سلب کړو. دا چې د برش حقونه د زنځري د کړيو په څېر دي، په همدې خاطر له يو بل رسه تړيل 
دي، د يو برشي حق نقض د نورو ټولو برشي حقونو د نقض المل کيږي. مثال  د تابعيت د حق نقض د نورو ټولو 

 المل کيږي.  حقونو لکه ښوونې روزنې، د کار حق، د ملکيت او ... حقونو د نقض
خو د بني املليل برشپالو حقونو ځانګړنه دا ده چې د شخړې پر مهال فعاليږي، په دې معنا چې د بني املليل 
برشپالو حقونو قواعد یواځې د وسله والې شخړې په پيلیدو رسه فعاليږي او تر هغه وخته چې شخړه موجوده 

اله شخړه بني املليل وي، يعنې د دوو يا څو هيوادونو وي قواعد يې د تطبيق وړتيا لري، فرق نه کوي چې وسله و 
تر منځ وي، يا دا چې شخړه داخيل وي او د دولت او وسله والو مخالفو ډلو تر منځ د يو هيواد په قلمرو کې  
پېښه شوې وي، که څه هم چې له جګړې وروسته د وروستي جنګي اسري تر تبادلې پورې هم دا ډول قواعد د 

پايله دا چې د بني املليل برشپالو حقونو ځانګړنه دا ده چې يواځې د وسله والې شخړې پر تطبيق وړ دي، نو  
 مهال د تطبيق وړ وي، نه د سولې پر مهال.

 د بني املليل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو اصول 
او برابري ده. له دې  د برش حقونه پر درې اصولو يا درې اسايس ستنو والړ دي چې هغه انساين کرامت، آزادي

اصولو پرته د برش حقونه نيش کوالی خپل ثبات وسايت، د پيوستون او عدالت اصل هم د بني املليل برش 
 حقونو اصل ګڼل شوی، خو د لومړيو درې اصولو اړوند ډېری پوهان د نظر توافق لري. 

شمولوايل په اصولو  ايل او نړۍبني املليل برشپال حقونه رسبېره پر دې چې د انساين کرامت، د تبعيض نشتو 
کې له برش حقونو رسه مشرتک دي، خو خپل بېل اصول لري چې د وسله والو شخړو په بهري کې بايد په نظر 
د  اصل،  اړتيا  نظامي  د  اصل،  چند  انساين  د  له:  دي  عبارت  حقونه  برشپال  املليل  بني  نيول يش.  و  کې 

ابزارو څخه په استف ييزو  اده کې(، د تفکیک اصل )د نظامي او غري نظامي موخو محدوديت اصل )له جګړه 
تفکيک(، د تناسب اصل )د يو بريد د صدماتو او له هغه بريد څخه مخامخ او د قطعي نظامي ګټې تر منځ 
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تناسب(، د غري رضوري کړاو د اړولو ممنوعيت، د باملثل وسله والو اقداماتو ممنوعيت )که يو لوری برشپال 
اندې يې بل لوری نيش کوالی ورته عمل وکړي(، د مارتنس اصل يا رشط، دا اصل يا حقونه نقض کړي پر وړ 

رشط د نورو ټولو اصولو بشپړوونکی دی او په دې معنا دی چې جنګيايل او ملکي خلک له منل شوي عرف، 
دا اصول له   برشپالو اصولو او د عمومي وجدان د اصولو او مقرراتو تر مالتړ او اقتدار الندې پاتې کيږي. نن ورځ

 (.۳۰-۲۹: ۱۳۹۴عريف قواعدو ور هاخوا تليل او پر آمره قواعدو بدل شوي دي )ضيايي بيګديل 

 د برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو موخې
د تلپاتې او عدالت محوره سولې تامني، له تاوتريخوايل او د برش حقونو له نقض څخه پاکه نړۍ او د بني املليل 

یايس رژيم، حقوقي سيستم او ځانګړې سيايس جغرافيې ته له پاملرنې پرته  انساين کرامت، ټولنې په کچه س
آزادۍ او برابرۍ ته درناوی او رعايتول يې د برش حقونو موخې تشکيلوي. په دې معنا چې د نړيوالې ټولنې هر 

و فرهنګي حقوقو او آزاديو، اوسيدونکی له ټولو عاريض تعلقاتو پرته له ټولو مدين، سيايس، اقتصادي، ټولنيزو ا
او بني املليل  په ميل  برخمن دی، چې  امنيت څخه  او  آزادۍ  لکه سولې، د ژوند سامل چاپېريال، شخيص 

 قوانينو کې په رسميت پيژندل شوي.  
د  او  محدودول  زيانونو  او  د صدمو  والو شخړو کې  وسله  په  موخه  برشپالو حقونو  د  داسې حال کې چې  په 

ندې)تر خاصو رشايطو الندې( او د ملکي خلکو او ملکي موخو پر وړاندې د جګړې د ځينو وسايلو جنګيالیو پر وړا 
 (.۲۶: ۱۳۹۴او الرو چارو منعه کول دي. )هامغه  

پالنه او لوړتيا غوښتنه چې د وحشتناکو د برش د تاريخ په اوږدو کې دا اړتيا محسوه وه، چې د انسانانو ګټې
ړل يش او د جګړې پر مهال د غري انساين اقداماتو تر رسه کول محدود يش،  برشي غميزو المل شوي، مهار ک

لکه څنګه چې په دې برخه کې دينونو، اخالقي مکتبونو، فلسفيانو، انسانپاالنو او حقوق پوهانو پياوړی نقش 
ړۍ په مې پې ۱۹لوبولی، طبيعي ده چې د دوی د نظرياتو او دادغوښتنو له امله ليکل شوي او الزامي قواعد د  

 روستيو کې  رامنځته شول. 

 د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو رسچينې
دا چې بني املليل برش حقونه او بني املليل برشپال حقونه د بني املليل حقوقو دوه څانګې ګڼل کيږي، د  

و، بني املليل عرف، کيل حقوقي بني املليل حقوقو په منابعو کې لکه بني املليل آمره قواعدو، بني املليل هوکړ 
اصولو او... کې له يو بل رسه رشيک دي، خو د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو ځانګړي 
منابع له يو بل څخه بيخي بېل دي. لکه څنګه چې د بني املليل برش حقونو تر ټولو مهمې رسچينې د برش  

اعالميه   نړيواله  مدين۱۹۴۸حقونو  د  او  املليل ،  بني  حقونو  فرهنګي  ټولنيزو  او  اقتصادي  او  سيايس   ،
دي، چې ټول يې »د برش حقونو بني املليل منشور« ياديږي. خو د بني املليل برشپالو   ۱۹۶۶کنوانسيونونه  

 ۱۹۷۷او د هغې الحاقي پروتوکولونه    ۱۹۴۹حقونو تر ټولو مهم او بنسټي منابع د ژنيو څلورګوين کنوانسيونونه  
(. لکه څنګه چې د وسله والو شخړو د تفکيک په نظر کې نيولو رسه هره منبع د خپل ۴۳:  ۱۳۹۴غه  دي )هام

څلور   ټول  ژنيو  د  کې  حالت  داسې  په  وي،  املليل  بني  واله شخړه  وسله  که  داسې چې  لري.  وړتيا  تطبيق 
که وسله واله شخړه   کنوانسيونونه له لومړي الحاقي پروتوکول رسه د تطبيق وړتيا مومي، په داسې حال کې چې 
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داخيل وي، يواځې د څلورګونو کنوانسيونونو ګډه ماده چې د عريف او حتا آمره قواعدو حيثيت يې موندلی له  
 دويم الحاقي پروتوکول رسه په دې ډول شخړه کې د تطبيق وړ دي. 

 د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو تاريخي سفر 
بني املليل برش حقونه د متدنونو، فرهنګونو، اديانو او د فيلسوفانو او پوهانو د نظرياتو او د حقيقت غوښتونکو 
او عدالت غوښتونکو خوځښتونو د دادغوښتنې پايله ده، چې د تاريخ په اوږدو کې د انسانانو له پيدايښت او د 

دي، او موږ نن د حقونو او آزاديو د يوې ټولګې برشي ټولنو له تشکيل څخه را په دې خوا يې قربانۍ ورکړي  
شاهدان يو، چې د هر انساين فرد لپاره د هغه د ټولو تعلقاتو په پام کې نيولو پرته منل شوي او د انسان په 
ذات، فطرت او رسشت کې نغښتي دي. له شک پرته چې دوو ويجاړوونکو نړيوالو جګړو په ځانګړي ډول دوميې 

 ګړندی کړ، د ملګرو ملتونو منشور، د برش حقونو نړيواله اعالميه او بني املليل ميثاقونه نړيوالې جګړې دا بهري 
اړتياوو رسه سم، د  بېالبېلو وختونو کې له  په  په توګه  الزامي اسنادو  او کنوانسيونونه د بني املليل حقوقو د 

ه يې تر يوه حده کامل ته ورسول. انسانانو د حقه حقونو د پېژندنې په الره کې لوی ګامونه ؤ، چې د برش حقون 
 (. ۱۶۰- ۱۵۹: ۱۳۷۸)امري ارجمند 

د هغه څه پر بنسټ چې د برش د تاريخ د تکامل په اوږدو کې يې وینو، د لومړنيو جوامعو له رامنځته کېدو 
وروسته د دوی تر منځ د دوستانه اړيکو د رامنځته کولو تر څنګ، دښمنانه اړيکې هم د تبعيض، بې عدالتۍ او 

: ۱۳۸۱ملتونو د استقالل غوښتنې له امله ښکاره کيږي، چې جګړه يې يوه ښکاره بېلګه ده. )سياه رستمي    د
                              ( د ځواک ښودنې او د لوړاوي غوښتنې حس هم د جګړو په جوړېدو کې اغېزناک نقش درلودلی دی.۱۳

شاوخوا څلور زره کاله پخوا تر اوسه پورې، جګړه د ملتونو له هغه مهاله چې مستند تاريخ وينو، يعنې له ميالد  
تر منځ د اړيکو تر ټولو مهمه وسيله وه. جګړو بې شمېره انساين او مايل تلفات اړويل دي. انسانپالونکي اصول 
يخ او موازین په تر ټولو پخوانيو جګړو کې، په ننۍ بڼه نه، خو رعايت شوي دي. په بله وينا، تر هغه ځايه چې تار

ثبت کړي دي د جګړې له پيدايښت را په دې خوا د معارصو برشپالو حقونو تر ظهور پورې، له پينځه سوو زرو 
زياتې دوه اړخيزې هوکړې، رويه لیکونه او نور متنونه د شخړو د تنظيم په برخه کې طرحه شوي دي. )طارق 

۱۳۹۱ :۱۲ ) 
يوادونو د اړيکو د تامني کوونکو په توګه د اووه لسمې بني املليل برشپال حقونه د علمي منل شويو اصولو او د ه

کال شلمه پېړۍ کې د تهران د    ۱۹۶۸پېړۍ زيږنده دي او د وخت په تېرېدو رسه يې پوخوالی موندلی، په  
برشپالو حقونو په بني املليل کنفرانس کې يې رسام  بنسټ کېښودل شو. د دې کتاب په خپرېدو رسه بني 

ن  تر منځ حقوق« املليل برشپال حقونه  په منت کې »د خکو  البته دوی د کتاب  ته داخل شول.  وې مرحلې 
( خو دا د جان الک او ژان ژاک روسو نظريات ؤ، چې بني ۱۱:  ۱۳۹۱اصطالح څخه هم استفاده کړې. )هامغه  

رحه  املليل برشپال حقونه يې په نړيوالو منل شویو اصولو بدل کړل. جان الک د طبيعي حقوقو د نظرياتو په ط
ا و انساين خوی له مخې پر ځان د حاکميت ځواک لري او له   کولو پر دې باور درلود چې انسان د خلقت 
همدې الرې د فطري حقوقو درلودونکی دی، او د دې حقوقو دايره تر هغه ځايه ده چې د نورو د حقونو د ضايع 

 او ازدۍ دي.کېدو سبب نيش. يعنې د طبيعي حقوقو او آزاديو حد پخپله طبيعي حقونه 
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د بني املليل برشپالو حقونو په برخه کې بل بنسټي بدلون فرانسوي ژان ژاک روسو په خپل کتاب »ټولنيز 
قرارداد« رسه رامنځته کړ، هغه وايي: »د جګړې رامنځته کېدل د انسانانو د اړيکو پايله نه، بلکې له يو دولت رسه 

و په دې جګړو کې ټول رستريي په اتفاقي توګه د يو بل د بل دولت د ګټو تضاد دی چې جګړې رامنځته کوي ا 
دښمنان شوي«. په همدې ترتيب روسو د ملکي خلکو د رسساتنې او له شخړې وروسته د جنګي اسريانو د 

کال کې د   ۱۷۸۹رسساتنې لپاره د يو لړ الزم االجرا قواعدو شتون حتمي ګڼي. لکه څنګه چې د هغه افکار په  
کې د پام وړ اغېز درلود او د تر ټولو آزاد او ولسپال قانون په توګه يې د فرانسې د اسايس   فرانسې په لوی انقالب

 ( ۲۰۰۴قانون په تدوين کې مهم او بنسټي نقش تررسه کړ. )محاليت 
د معارصو بني املليل حقوقو له نظره د ليب د قوانينو ټولګه يا کوډ لومړي برشپال مقررات دي چې د مدونو او 

کال کې تصويب   ۱۸۶۳اتو په توګه پېژندل شوي دي، ياد قوانني د امريکا د متحده اياالتو له خوا په  منظمو مقرر 
شول او موخه يې د هغو رستريو د چلند تنظیم و چې په متحده اياالتو کې په داخيل جګړو کې ښکيل ؤ، خو 

اياالتو کې د اجرا په متحدو  امریکا  د  يواځې  او  اړخ درلود  ؤ. )هنجي، کنعاين، سياه    دې مقرراتو داخيل  وړ 
( په همدې ترتيب د بني املليل حقوقو د اسنادو ټولګه لکه د سمندري جګړې د قواعدو  ۲۹:  ۱۳۷۴رستمي  

اعالميه، د ټپيانو، جنګي ناروغانو او روغتيايي کارکوونکو د مالتړ په اړه د ژنيو د   ۱۸۵۶په برخه کې د پاريس د  
او له چاوديدونکو    ۱۸۶۴ نور کال ژمنليک  او  اړه د سن پيرتزبورګ اعالميه  په  نورو  او  مرميو کاليب د کارولو 

( چې د الهې او ژنيو د کنواسيونونو تر څنګ له ۱۷-۱۶:  ۱۳۶۹برشپال قواعد او مقررات يادولی شو. )روسو  
 ی. خپلو الحاقي پروتوکولونو رسه د بني املليل برشپالو حقونو په مثر ته رسولو کې يې عمده نقش لوبولی د

بحث   حقونو    –دويم  برش  املليل  بني  د  رسه  حقونو  برشپالو  املليل  بني  له 
 مناسبات 

په دې مبحث کې د بني املليل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو په اړه په موردي توګه بحث شوی،  
و د دوو بېلو نظامونو چې د لوستونکي لپاره به د تشابهاتو او اختالفاتو له مطالعې وروسته، د بني املليل حقوق
 په توګه د بني املليل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو سم درک رامنځته کړي. 

 له بني املليل برشپالو حقونو رسه د بني املليل برش حقونو تشابهات 
ېلې رسه له دې چې بني املليل برش حقونه او بني املليل برشپال حقونه د بني املليل عمومي حقوقو دوه ب 

 څانګې تشکيلوي. خو په ځينو مواردو کې تشابهات هم لري، چې په الندې توګه يې بيانولی شو: 
 له فلسفي لحاظه 

د بني املليل برشپالو حقونو او د بني املليل برش حقونو وجودي فلسفه یا فلسفي مباين د انسان او د انسان د  
لد څخه را په دې خوا د کرامت درلودونکي دي، نو پر  ذايت کرامت مالتړ تشکيلوي. دا چې انسانان فطرتا  له تو 

بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو حاکم قواعد دا چې له عمومي وجدان څخه راپيدا شوي، 
له ټولو عاريض قومي، نژادي، ژبنيو، مذهبي، جنيس، ميل منشا، د زيږيدو ځای، د نظام يا سيايس جوړښت 

ري له ډول پرته د انسان او د انسان د ذايت کرامت په مالتړ کې رامنځته شوي. يعنې د چې دی وررسه تړاو ل
بني املليل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو قواعد د ديني، اخالقي، فلسفي، سيايس او هومنيستي 

 ( ۴۳: ۱۳۹۴او په ځانګړي ډول د طبيعي حقوقو په مکتب کې ځليدلو ليدونو زيږويل )ضيايي بيګديل 
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 د رسچينې له لحاظه 
بني املليل برش حقونه او بني املليل برشپال حقونه دواړه د عمومي بني املليل حقوقو څانګې دي چې د بني 
املليل حقوقي شخصيتونو لکه د حاکميت درلودونکو مستقلو دولتونو، نړۍ شموله بني املليل سازمانونو او 

تکليف درلودونکو بني املليل شخصيتونو په توګه د بني املليل   وسله والو ډلو د غړو مناسبات چې د حق او
 حقوقو له تحول وروسته په رسميت پيژنديل دي، تنظيموي. 

 د موضوع له اړخه
د موضوع له اړخه د برش حقونه او برشپال حقونه يو وجود دی، ځکه دواړه د برشي افرادو په حق کې د اجرا وړ 

افرادو لپاره د کم تر کمه معيارونو د تضمني او د کړاوونو د تسکني سبب دي او په بېالبېلو وضعيتونو کې د  
  (.۴۴: ۱۳۹۴کیږي ) هامغه 

 د مشرتکو اصولو له اړخه
بني املليل د برش حقونه او بین املليل برشپال حقونه کرامت او انساين چلند، د بېهوده او غري رضوري کړاوونو 

يت، د تبعيض نشتوايل، د ملکي خلکو ساتنې، د باملثل د تحميل ممنوعيت، نړۍ شمولوايل، شخيص امن 
 وسله والو اقداماتو د ممنوعيت( په څېر اصولو کې له یو بل رسه مشرتک دي.

 له زماين اړخه
د بني املليل برش حقونو قواعد او د بني املليل برشپالو حقونو دواړو قواعد د وسله والو شخړو پر مهال د پيل  

املرنې پرته چې منازعه بني املليل ده، يعنې شخړه د دوو يا څو دولتونو تر منځ پېښه کېدو وړ دي، دې ته له پ
شوې وي، يا شخړه غري بني املليل يا داخيل وسله واله شخړه وي، او حتی په ځينو مواردو کې د يو دولت په 

برش حقونو قواعد   قلمرو کې د دوو وسله والو مخالفو ډلو تر منځ شخړه. که څه هم چې په ځينو مواردو کې د
 محدوديت منونکي دي.

 د تبعيض ممنوعيت
د بني املليل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو له قواعدو څخه برخمنيدل په ورته ډول له نژادي، 
قومي، مليتي، مذهبي او جنيس تعلقاتو پرته د ټولو لپاره يو ډول دي. لکه څنګه چې زيامننيدونکي او له خطر 

مخې کټګورۍ لکه ماشومان او ښځې د بني املليل حقوقو د دې دواړو څانګو د ځانګړي مالتړ څخه رسه مخا
 برخمن دي. 

 د شکنجې ممنوعيت او د عادالنه محاکمو د اصولو رعايت 
د بین املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو دواړه نظامونه په غالمۍ نيول او شکنجه د وسله والو 

ل د انساين کرامت خالف عمل په توګه منعه کوي. په همدې ترتيب د عادالنه محاکمو د اصولو شخړو پر مها
رعايت هم د بني املليل برش حقونو په نظام او هم د بني املليل برشپالو حقونو په نظام کې په رسميت پيژندل  

 (.۵۲: ۸۳شوی دی )ارادت  
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 ممنوعيت د ژوند حق او د اعدام د مجازاتو د اجرا 
د برش حقونو او برشپالو حقونو دا دواړه څانګې د ژوند د حق پر ساتنې او د ملکي خلکو پر جسمي متاميت 
تاکيد کوي. تر څنګ، د باردارو ښځو اړوند د اعدام د مجازاتو اجرا کول هم د بني املليل برش حقونو او هم بني 

 (.۵۲: ۸۳)هامغه املليل برشپالو حقونو له مخې منعه شوي دي 

 له بني املليل برشپالو حقونو رسه د بني املليل برش حقونو تفاوتونه 
د بني املليل حقوقو د څانګو په توګه د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو تر منځ د مشرتکو 

 وجهو تر څنګ د دې دواړو تر منځ تفاوتونه هم شته چې الندې پرې بحث کوو: 
 يژندنې له مخې د وييپ

د حقوق کلمه د ذايت، فطري يا طبيعي وايل د خصلت په نظر کې نيولو رسه حق محوره کلمه ده، په داسې 
حال کې چې د برشپالو حقونو کلمه، قاعده محوره ده. لکه څنګه چې تر ډېره پکې پر مالتړونو، اصولو او قواعدو  

بني املليل اسنادو کې کارول شوې او په یو ډول باندې بحث شوی. د برش حقونو کلمه په ډېری داخيل او  
روښانه شوې ده، خو په هيڅ سند کې، کم تر کمه د ژمنليکونو په سند کې د برشپالو حقونو کلمه نه ده کارول 

 شوې، او نه ده تعريف شوې. 
 د حق او تکليف له مخې 

متوجه دی، په همدې خاطر هم په برش حقونو کې ټول انسانان حق لري، نه تکليف، بلکې تکليف دولتونو ته  
ده چې کله يوه قضيه د برش حقونو نقض ګڼل کيږي د دولت الس پکې په يو نه یو ډول دخيل وي، څه په 
يا حقوقي، خو په بني  او  يا جزايي دي  يا هم په غري مستقيمه توګه، کنه نو قضيې ماهيتا   او  مستقيمه توګه 

واړه، هم د حق درلودونکي دي او هم د تکليف. يعنې حقوق او املليل برشپالو حقونو کې دولتونه او افراد د
 تکاليف متقابل دي.

 له تاريخي پلوه 
د برشي ټولنو تاريخ ته په اجاميل کتنې رسه وينو چې د جګړې په نوم ترخه او سپېره پديده د تاريخ په اوږدو 

لې درلودلې دي، چې د افرادو بنسټي کې تل د برشي ژوند رسه الس او ګريوان وه او د برشيت لپاره يې ناوړه پاي 
( د برش حقونو تاريخي رسچينه له ميالده درې زره کاله ۴۱:  ۱۳۸۳حقوق يې ښکاره بېلګه ده )سياه رستمي  

لسيزې هوکړې ته ور ګرځي. د برش حقونه   ۱۸۶۰پخوا ته ور ګرځي، خو د برشپالو حقونو تاريخي رسچينه د  
داخيل حقوقو ته ننويت، خو برشپال حقونه لومړی په بني املليل حقوقو   بني املليل حقوقو ته له ننوتلو وړاندې

 (.۴۲: ۱۳۸۳او وروسته په داخيل حقوقو کې وارد شوي دي )هامغه 
 د مناسباتو له اړخه

بني املليل برش حقونه او بني املليل برشپال حقونه د بني املليل حقوقو له اهميته ډکې څانګې دي، دواړو 
ر څنګ مهمې بې مخينې دورې تېرې کړې دي او په ځانګړي ډول له دوميې نړيوالې جګړې نظامونو د يو بل ت 

وروسته يې چټک پرمختګ تجربه کړی دی. دې دوو حقوقي نظامونو رسبېره پر ډېرو مشرتکاتو چې يو بل رسه 
نکي دي، نه  يې لري، له یو بله جدا دي، يعنې نشو کوالی يو د بل جز وګڼو، دا دوه نظامونه د يو بل بشپړوو 

 (.۲۱: ۱۳۸۵رقيبان. )قربان نيا 
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 د عام او خاص کيدن له اړخه 
د بني املليل برش حقونو تر مالتړ الندې افراد ټول هيوادوال دي چې د یو دولت د اقتدار تابع وي، يعنې پر 

)وارنر   ټولو انسانانو يې يواځې د انسان کيدن له مخې سيوری غوړولی، او په څه پورې معلق او تړيل نه دي.
( په داسې حال کې چې د بني املليل برشپالو حقونو تر مالتړ الندې ټول هغه کسان دي چې په ۳۱:  ۱۳۸۲

شخړه کې دخيل نه دي يا په يو ډول د ځينو الملونو له مخې لکه د ټپي کېدلو، ناروغۍ، بندي کېدلو يا ناتوانۍ 
 (. ۳۶: ۱۳۸۶له امله جګړه نيش کولی )البزي ورکي 

 له مخې د رسچينو 
که څه هم په کيل توګه د بني املليل حقوقو رسچينې يو دي، چې دا دواړه يې شعبې دي )آمره قواعد، هوکړې، 
عرف، کيل حقوقي اصول او...( خو د بني املليل برش حقونو او د بني املليل برشپالو حقونو ځانګړې رسچينې  

ونو تر تولو مهمې او بنسټي رسچينې د برش حقونو له يو بله بشپړې متفاوتې او بېلې دي. د بني املليل برش حق
دي،   ۱۹۶۶او د مدين سيايس حقونو او د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو ميثاقونه    ۱۹۴۸نړيواله اعالميه  

چې ټولو ته »د برش حقونو بني املليل منشور« وايي. خو د بني املليل برشپالو حقونو تر ټولو مهمې او بنسټي 
ژني  د  پروتوکولونه    ۱۹۴۹و څلورګوين کنوانسيونونه  رسچينې  الحاقي  بيګديل   ۱۹۷۷او د هغو  دي. )ضيايي 

۱۳۹۴ :۴۳  ) 
 د محدوديت منلو له مخې 

له آمره قواعدو پرته، پر ځینو حقوق برشي مصاديقو په بيړين حاالتو کې د محدوديت وضعه کول ممکن دي، 
او نور، خو بني املليل برشپال حقونه هيڅکله محدوديت لکه د ګرځېدو او تګ را تګ محدودیت او د بيان آزادي  

 نه مني. ځکه بني املليل برشپال حقونه حد اقل اصول او قواعد دي چې د محدوديت هيڅ ګنجايش نه لري.
   د وخت له مخې

د برش حقونو قواعد هم د سولې پر مهال او هم د جګړې يا وسله والې شخړې پر مهال د تطبيق وړ دي، دا په 
حال کې چې بني املليل برشپال قواعد يواځې د جګړې پر مهال راښکاره کيږي او د پيل کېدو وړ دي،   داسې

نه د سولې پر مهال، که څه هم چې له متارکې او د سولې له موافقې وروسته هم د وروستي اسري تر تبادلې  
 پورې د بني املليل برشپالو حقونو قواعد د اجرا وړ دي.

 ې د راپيدا کېدو له مخ
طبيعي حقوق( والړ چاره ده، نو د   –د برش حقونه ذايت، فطري، طبيعي د انسان پر الهي رسشت )الهی حقوق  

سلبيدو وړ نه دي او ورکړه یې د دولت يا بل صالحيت لرونکي بنسټ يا مقام له خوا نه ده، حال دا چې د بین 
برعکس طبيعي چاره نه، بلکې وضعي او   املليل برشپالو حقونو د راپيدا کيدو ځای د بني املليل برش حقونو

تقاعدي )قراردادي حقوق( چاره ده، چې د برش د ارادې پر بنسټ او د ګډ ذات او همنوع دوستۍ او د انساين 
او وجايبو د رامنځته کولو،  رامنځته شويو حقوقو  توافق وروسته د  او  تبارز  له  ارادو  ذات د ساتنې له مخې د 

منظور د برش تعهد دی، چې له فطري مقرراتو او نواميسو څخه په تخلف رسه، د دې انتقال، تغيري او اسقاط په  
 (.۱۵۱: ۱۳۸۲تخلف محدوده د برشپالو حقونو پر بنسټ رعايت يش. )تيودور، حبيبي 
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 د تکليف د حقونو د تابعانو له مخې 
ګن اشخاص دي. ټول د بني املليل برش حقونو تابعان، هيوادونه او د دوی په د صالحيت په قلمرو کې استو 

اشخاص د حق درلودونکي او ټول هيوادونه د تکليف درلودونکي دي. په داسې حال کې چې د بني املليل 
برشپالو حقونو تابعان له هيوادونو، په ځانګړي ډول متخاصمو هيوادونو او د خپل صالحيت په چوکاټ کې د 

نونه، لکه د بني املليل عفوې سازمان، د برشي بني املليل سازمانونو رسبېره، غري دولتي حقوق برشي سازما
حقونو د څار سازمان او برشدوستانه غري دولتي سازمانونه، لکه د رسه صليب نړيواله کمېټه او هم د دولت وسله 

( هم حقيقي او هم حکمي شخصيتونه د دې حقوقو تابعان دي، ۴۵:  ۱۳۸۱والې مخالفې ډلې دي. )هامغه  
 ډېر تبارز مومي. خو د حقيقي شخصيتونو نقض 

 د توسعوي نقش له مخې
د ملګرو ملتونو سازمان د برش حقونو په پراختيا کې پياوړی او ټاکونکی نقش لوبولی. په داسې حال کې چې 

 د معارصو بني املليل برشپالو حقونو په پراختيا کې د رسه صليب نړيوالې کمېټې ارزښتناک نقش لوبولی. 
 تعليق او فسخه کولو له مخېله هوکړې څخه د وتلو او يا د 

په داسې حال کې چې د برش حقونو قواعد د تعليق، اختتام او فسخې وړ دي او وتل ترې د حقوق برشي هوکړو 
په چوکاټ کې ممکن دي. خو د بني املليل برشپالو حقونو قواعد د ماهيت پر بنسټ د معاهدو د فسخه کولو 

دي، د برشپالو حقونو د اجرا تعليق د مالتړ وړ افرادو د رضايت په لپاره د شخړې د لوريو دولتونو لپاره محدود  
استناد ممکن نه دی. باالخره له بني املليل برشپالو هوکړو څخه وتل د قواعدو د ماهيت له امله ممکن نه دي 

 (.  ۵۵: ۱۳۸۳) ارادت 

 پايله 
قايسوي ارزونې رسه دې پايلې ته  د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو د دوو نظامونو په م

رسيږو چې د بني املليل حقوقو دواړه څانګې له انسان څخه د مالتړ په برخه کې، ژوند د ټولو برشي حقونو او 
انساين کرامت بنسټ دی، که څه هم دا دواړه نظامونه له يو بله بېل خو د يو بل تر څنګ يې پراختيا موندلې. 

سولې پر مهال او هم د شخړې پر مهال او بني املليل برشپال حقوق د وسله  دا چې د برش حقونو قواعد هم د
والې شخړې پر مهال د تطبيق وړ دي، نو د بني املليل حقوقو دا دوه نظامونه که څه هم له يو بل څخه بېل 

 دي خو د يو بل پر خالف نه دي، بلکې د يو بل بشپړوونکي دي. 
ونه د بني املليل حقوقو د تابعانو په توګه د افرادو په رسميت پيژندلو د برش حقونه او بني املليل برشپال حق

رسه، په بني املليل عمومي حقوقو کې يې لوی بدلون راوستلی دی. هيله مند يوو چې د افغانستان ملکي او  
ه نظامي علمي او اکاډميک مرکزونه د تکړه متخصصو کدرونو په روزلو رسه او د مطالعې او تحقيق د فرهنګ پ

ترويج رسه و کولی يش د موضوعي څېړنو لپاره د بني املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو په برخه 
کې ښه بسرت اماده کړي. دا چې د افغانستان دولت د بني املليل فعال شخصيت په توګه او د اسايس قانون 

املليل برش حقونو او بني املليل برشپالو   مې مادې له مخې د بني املليل حقوقو د تابعانو په توګه د بني۷د  
حقونو په شمول د بني املليل ميثاقونو او کنوانسيونونو د مفادو د رعايت په برخه کې  خپله ژمنتيا د الزامي 

مفادو له مخې،   ۱۴۴او    ۱۲۷،  ۴۹،  ۴۸اسنادو په توګه ښودلې ده، تر څنګ، د ژنيو د څلورګونو کنوانسيونونو د  
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په داخيل قوانينو کې د بني املليل کنوانسيونونو د مفادو د انعکاس تر څنګ او د قطعاتو   د افغانستان دولت 
او جزوتامونو په کچه د حقوقي مشاورينو  د استخدام تر څنګ، مکلفيت لري چې د دفاعي او امنيتي ځواکونو 

پوهې د کچې لوړولو په د افرسانو او منسوبينو د پوهې د کچې د لوړوايل په برخه کې او حتا د ملکي خلکو د  
 برخه کې د نړيوالو برشپالو حقونو رعايتول تر الس الندې ونييس. 

د يادونې وړ ده چې د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون هم له تاسيس څخه را پدېخوا د سيمينارونو، 
د زياتو کسانو چې د ټولنې ښوونيزو ورکشاپونو او د پوهاوي ورکولو د غونډو په جوړولو رسه له نيم مليون څخه  

له بېال بېلو اقشارو او امنيتي او دفاعي ځواکونو رسه يې تړاو درلود د برش حقونو او بني املليل برشپالو حقونو 
په برخه کې پوهاوی ورکړی او د ميل او موضوعي څېړنو په تررسه کولو رسه يې خپل لوی رسالت تررسه کړی 

 دی.
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 املللیهای جنسی علیه زنان در مخاصامت مسلحانۀ بین خشونت 

 بی غزاله رحیمیبی 

 چکیده
 ، اند ها بودههای متفاوتی از خشونتهای قربانی گونههآنگونه که در طول تاریخ همواره و به هر بنزنان، هام

جنگ مسلحانه،  مخاصامت  نسلدر  بزرگ،  سایر جنگکشیهای  و  تاریخها  وحشی به  سازهای   ایهنااشکال 
اند. تجاوز جنسی بر زنان در هنگام جنگ و مخاصامت مسلحانه، بیشرت های جنسی نیز گردیدهقربانی خشونت

شده است. در  نوعی قهرمانی و بخشی از پیروزی در جنگ دانسته می  ،ارضایی داشته باشد  ۀکه جنب از این
نسلی   ۀهنگام جنگ، هدف از تجاوز جنسی بر زنان را ایجاد احساس حقارت در وجود آنان، از بین بردن نطف

رده در جنگ خو کشنت غرور اهالی رسزمین شکست  که در رحم زن وجود دارد یا بعدها ممکن است ایجاد گردد،
کشی جنسی که در مخاصامت مسلحانه مورد بهرهتوان دانست. اکرث زنان بعد از اینو مواردی از این دست می

شوند و یا با حمل و تولد فرزندی که  زنند، یا دچار مشکل روانی میگیرند، یا دست به خودکشی میقرار می
با رسنوشت نامعلوم با آن فرزند نامرشوع به زندگی   اش شکل گرفته است،های جنسی نطفهکشیاثر این بهرهبر

شان و در ها سالیان متامدی در روح این زنان، فرزندانگونه آثار مهلک این نوع خشونتدهند. و اینادامه می
نخست اشکال   گامست که در  ا  هدف از تحقیق حارض این  ماند.در روح متام رسزمین مشهود میزیادی  حاالت  
که    هاییها و اعالمیههای جنسی بر زنان در مخاصامت مسلحانه  را رشح داده و سپس به کنوانسیونخشونت
 ها منعقد گردیده است پرداخته شود. ممنوعیت این خشونت ۀدر زمین 

جنسی،   واژگان:کلید تجاوز  اجباری،  حاملگی  اجباری،  فحشای  مسلحانه،  مخاصامت  جنسی،  خشونت 
 یری جنسی. گ برده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   حقوق و علوم سیاسی؛لیسانسghezalarahimi@gmail.com)  ) 
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 مقدمه 
ترین پیامد مخاصامت مسلحانه است که در طول هخوارکنندترین و  خشونت جنسی یکی از بدترین، وحشیانه

های متخاصم در جریان جنگ، با  املللی قرار نگرفته است. گروهبین  ۀگونه که باید، مورد توجه جامعآن  ،تاریخ
املللی بین  ۀو جامع  کنندمیارزش جلوه دادن این قرش  در بی  های جنسی علیه زنان، سعیتجاوز و خشونت

 اهمیتی را تصدیق کرده است. نحوی از انحا این بیتوجهی به این مهم، بهنیز با کم
قربانیان این ه  ب و    رودمی  شامردر مخاصامت مسلحانه، تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان یک امر عادی به

یادآوری این خشونت  گیردیحوادث توجه چندانی صورت من از  از به  ،هاو در اکرث موارد حتی  عنوان بخشی 
 ده است. ش خوددارینیز  ،مخاصامت

ترین مقیاس آن ارضای پاافتادهترین و پیشهای جنسی علیه زنان در هنگام جنگ در کوچک هدف از خشونت
ها اهداف تر، این خشونتسطوح بزرگ و اما در    است ن و بیان قدرت و تسلط بر قربانی  امتایالت جنسی مرتکب 

زدایی از قربانی، افزایش نسل گروه پیروز در ای چون پاکسازی نژادی، نسلشدهمند و حسابسیاسی نظام
سازد اما آنچه جدیت قضیه را بیشرت میکند.  جنگ از طریق حاملگی اجباری و مواردی از این قبیل را دنبال می

چرا در طول سالیان و    کشی صورت گیرد؟مند چرا باید از زنان بهرههدف  هایست که در این سیاستا  این
 طور بایسته مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ املللی بهبین ۀچنین حاد از طرف جامع ایهمتامدی مسئل

اند. روناک خاک، کارشناس ارشد حقوق بیش تحقیقاتی انجام دادهودر این عرصه نویسندگان دیگری نیز کم
مقالهینب  در  بینجرم» عنوان    باای  امللل  حقوق  در  خشونت جنسی  کیفری انگاری  خشونت  « امللل  های  به 

گونه برای این  یهای مشخصو مجازات  است  املللی پرداختههای بینها و کنوانسیونجنسی از منظر اساسنامه
ها  مجازات  بررتین مترکز را  روناک خاک در تحقیق خویش بیش   .خویش بازتاب داده است  ۀجرایم را در مقال
داشته خشونتحالیدر  است،  معطوف  انواع  بررسی  به  بیشرت  حارض  تحقیق  مخاصامت که  در  جنسی  های 

علی حیدری زادگان، محمدحسنعلی مؤذن  .انداخته است  گذرا  یها نگاهمجازات  بهو    ردمسلحانه اختصاص دا
در رساله نیکومنظری،  امین  از منظر  خصومت »عنوان    باای  و  و کودکان  زنان  علیه  و خشونت  های مسلحانه 

در جایی دیگر   .اند هکردبررسی  ، خشونت علیه زنان و کودکان را در مخاصامت مسلحانه  «املللیمقررات بین
بررسی وضعیت حقوق برش در زمان مخاصامت  مسلحانه؛ » اثر تحقیقی خویش    در  علی اردستانی و الهه کامجو

فوق    ۀدو مقال  .اند های جنسی علیه زنان در زمان جنگ پرداختهبه خشونت  گذرا  ی، نگاه« یک ارزیابی نظری 
کلی مسایل  محتوا  نظر  نسبتاز  را  کردهتری  احتوا  من  تحقیق  تحقیق به  دو  با  حارض  تحقیق  تفاوت  و  اند 

های جنسی خشونت  بهصورت مشخص و موردی  است که بنده در تحقیق خویش به   فوق در این  ۀیافت جامان 
 ام. املللی پرداختهبین ۀعلیه زنان در مخاصامت مسلحان 

املللی را مورد بین  ۀهای جنسی علیه زنان در مخاصامت مسلحان ترین موارد خشونتدر تحقیق حارض برجسته
 دهیم. بررسی قرار می

شود می پرداخته « مخاصامت مسلحانه» و   « خشونت جنسی »خست به بررسی مفاهیم کلیدی تحقیق از جمله ن 
دهیم و های جنسی علیه زنان در مخاصامت مسلحانه را مورد بحث قرار میدنبال آن اشکال حاد خشونته  ب   و

 یم. کن بررسی می اندها را غیرمجاز دانستهای را که این خشونتهای عمدهمتعاقب آن کنوانسیون
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 مفاهیم -مبحث اول
  1مخاصامت مسلحانه -گفتار اول

این برشوند. بنابه قوای مسلح متوسل می  ها طرفین درگیرمخاصامت مسلحانه، مخاصامتی هستند که در آن
ها  ای دو عنرص اساسی دارد: عنرص نخست، طرفین مخاصمه هستند که بایستی ماهیت آنهمسلح   ۀهر مخاصم

که یکی از طرفین یافته باشند یا این های مسلح سازمانها و گروهتوانند دولتکه می  و مشخص باشدمعلوم  
در قلمرو داخلی دولت اتفاق   دو وضعیت اخیر معموال   .های مسلح مخالف دولت باشند دولت و طرف مقابل گروه

قوای مسلح می به  توسل  عملی میافتد. دومین عنرص مخاصامت مسلحانه،  ب باشد.  نظامی  قوای   ۀوسیله  ات 
مخاصامت  ( 1393زاده، )سلیامن  آن لطمه زدن به دشمن است.  ۀگیرد که نتیجمسلح طرفین درگیر صورت می

شود که نیروهای مسلح املللی محسوب میاملللی. یک مخاصمه زمانی بینبیناملللی هستند یا غیریا بین
حتی چنانچه فعالیت نظامی صورت   ،گی اعالم شده باشد مخالف متعلق به دو یا چند دولت باشند و وضعیت جن 

متحد کند که اقدام دولت برای دفاع از خود بوده یا در اجرای وظایف محوله از مللنگرفته باشد و تفاوتی منی
تعارضی است که میان دو یا چند طرف در درون کشور » املللی یا داخلی  بینباشد. اما درگیری مسلحانه غیر

املللی به برقراری روابط دوستانه و رعایت کرامت برشی توسل به جنگ و رغم گرایش بینبهامروزه    « رخ دهد.
ها  مدرن دیگر محدود به رویارویی ارتش   هایاما برخالف گذشته تعارضات و جنگ  ،چنان ادامه داردخشونت هم

لیل تغییر الگوی مخاصامت و نیست و بیشرت نزاعی آزاردهنده میان نظامیان و غیرنظامیان است و این به د 
شود؛ خشونت های جدید است که در برخی موارد شامل حمالت تعمدی به غیرنظامیان میاستفاده از سالح

جنسی نیز تبدیل به یک روش جنگی شده که با اهداف مختلفی مانند ترساندن یا تحقیر قربانی و در مواردی 
 ( 2:1396 )کرباسی،  .گیردبرای پاکسازی نژادی مورد استفاده قرار می

مسلحان  مخاصامت  هامن  حارض،  تحقیق  در  مسلحانه  مخاصامت  از  آنبین  ۀهدف  در  که  است  ها املللی 
اند. حاال هرکدام را به ترتیب ذیل توضیح وقوع پیوستههصورت سیستامتیک بههای جنسی علیه زنان بخشونت

 :2دهیم می

 3خشونت جنسی -گفتار دوم
 د، خشونت جنسی را به ترتیب ذیل تعریف کرده است: دادگاه روان 1 ۀشعب

به شخصی، در رشایطی اجباری، ارتکاب یابد. خشونت جنسی محدود به  هر عمل با ماهیت جنسی که نسبت
بلکه ممکن است اعاملی را که موجب دخول یا حتی متاس بدنی نشود   ،تجاوز فیزیکی به بدن شخص نیست 

 ( 166:1390)عالمه،  را نیز شامل گردد. 
خشونت جنسی محدود به برخورد فیزیکی با متامیت جسامنی یک فرد نبوده و ممکن است شامل اعاملی 

کوچک حتی  یا  و  جنسی  آمیزش  عمل  که  همگردد  نباشد،  آن  در  فیزیکی  متاس  شعبه  ترین  که  چنان 

 
1. armed conflict 

 نویسنده  - 2
3. sexual violence 
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جنسی محدود به  این امر را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت خشونت    1آکایسو  ۀکننده به پروندرسیدگی
ژیمناستیک  انجام حرکات  به  و اجبار وی  به عریان کردن یک زن  اقدام  بلکه  بدون  ـ  تهاجم فیزیکی نیست، 

عمومی در حضور جمعیت مصداقی از خشونت جنسی محسوب   ۀدر محوط  ـکه لباسی بر تن داشته باشداین
 ( 13:1399)برزگر،  شود.می

جمعی بر گروهی از یک اجتامع نیز صورت دسته انفرادی، بلکه بهصورت  تنها بههای جنسی نه البته خشونت
 :WHO, 1997  .بارز آن است  ۀهای مسلحانه منون تواند که ارتکاب این جنایت در جریان جنگصورت گرفته می

p. 1) )   ها، جمعیت بسیار زیادی از مردان، زنان و ها عالوه بر دستگیری و اعدام ارمنیکشی  ارمنیدر نسل
ان ارمنی از خانه و کاشانه خود تبعید، بدون هیچ دسرتسی به آب و غذا به قصد مرگ وادار به راهپیامیی کودک

در مسیرهای طوالنی و بیابانی شدند. تجاوز و آزار و اذیت جنسی قربانیان توسط نیروهای متخاصم در طول 
 ( 33- 32:1399تبعید به دفعات گزارش شده است.)رحیم،

یتی، لیبیا، برمه، السالوادور، رواندا، ویتنام یبنگالدیش، کنگو، اکوادور، پرو، کشمیر، هاهای اخیر در  در جنگ
زنان   علیه  جنسی  جرایم  سابق  یوگوسالوی  )م   مکررو  است.  افتاده  زادگان،حیدری، ذنؤ اتفاق 

سیستامتیک جهت مند و  صورت هدفها و تجاوزهای جنسی نیز به ( اکرث این خشونت2-3:  1392،نیکومنظری
چنان است.  بوده  مردم  از  گروهی  نسل  به نابودسازی  خشونتچه  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  های  گزارش 

منظور پاکسازی مسلامنان منطقه صورت سیستامتیک  بهمندانه و به جنسی در یوگوسالوی سابق عمدا ، هدف
 ( (United Nations, 1998: pp. 8-9  .صورت گرفته بود
ها اتفاق افتاده است. این خشونت  مکرررواندا نیز    1994کشی  سال  علیه زنان در اثنای  نسل  خشونت جنسی

هم مثل قتل و کشتار از سوی رهبان سیاسی و نظامی کشور و وسایل ارتباط جمعی دولتی مورد تشویق قرار 
رسیده  و برخی نیز در بدترین   به قتل  اند بعدا  گرفته  که در رواندا مورد تجاوز قرارگرفت. بسیاری از زنانیمی

زادگان، حیدری، نذ ؤ )م   شدند.که شاهد به قتل رسیدن خویشان خود بودند نگهداری میرشایط و در حالی
 ( 10:1392نیکومنظری،

زن و دخرت توتسی   500000تا    250000مدت صد روز طول کشید و در حدود  یافته بهکشی  سازماناین نسل
ها از روی عمد توسط مردان مبتال به )ایدز( مورد  نسی قرار گرفتند. بسیاری از آندر این مدت مورد تجاوز ج

نسل از  مانده  زنده  زنان  از  بسیاری  اکنون  قرار گرفتند.  ایدز هستند. تجاوز  به  مبتال  رواندا  در کشور   کشی  
 (37:1399)رحیم،

 
امللل  های حقوق بینترین پروندهاملللی برای رواندا اولین رسیدگی خود را آغاز کرد، این پرونده یکی از مهممحکمه جزای بین1997جنوری    9. در  1

صورت  ، ژان پل آکایسو شهرتار تابا، شهری که در آن هزاران توتسی به1994کشی رواندا در سال  علیه ژان پل آکایسو. در جریان نسل  بود: دادستان
کشی،  یافته مورد تجاوز قرار گرفته، شکنجه شده و به قتل رسیدند. در آغاز رسیدگی به این پرونده، آکایسو با دوازده مورد اتهامی چون نسلسازمان

، دادستان سه مورد اتهامی 1997رو بود. در جون  بهرحامنه( روقتل، شکنجه و رفتار بیهای ژنو )مشرتک کنوانسیون   3نایت علیه برشیت و نقض مادۀ  ج
ه موارد اتهامی  مشرتک و پروتکل الحاقی دوم برای تجاوز، رفتار غیرانسانی و حمالت تحقیرآمیز را ب  3دیگر تحت عنوان جنایت علیه برشیت و نقض مادۀ  

کشی عنوان شده بود. در دوم سپتامب  عنوان یک عامل نسلامللل بهوی افزود. در این موارد افزوده شده تجاوز برای اولین بار در تاریخ حقوق بین
بین1998 برای  ، محکمۀ جزایی  را  آکایسو  رواندا،  و عمومی نسلمورد نسل  9املللی  تهییج مستقیم  و  و  کشی، تشویق  علیه برشیت، کشی  جنایت 

املللی به تفسیر و نابودسازی، قتل، شکنجه، تجاوز و سایر رفتار غیرانسانی گناهکار شناخت. در جریان پروندۀ آکایسو، برای اولین بار یک محکمۀ بین
 پردازد. کشی میکشی مطابق کنوانسیون منع و مجازات نسلتعریف نسل
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از موارد با اعامل دیگری از قبیل   کار رفته است و در برخیها علیه زنان بهخشونت جنسی در بسیاری از جنگ
برده آنچه  یا  بدن  اعضای  میبرید  نامیده  جنسی  است.)مگی  بوده  همراه  حیدری، نذ ؤ شود  زادگان، 

 ( 11:1392نیکومنظری،
اگرچه خشونت جنسی در برخی از منازعات مسلحانه یک امر عادی شده، اما این بدان معنی نیست که برای  

توان از ، میاالجراندارد. با اتخاذ تدابیر مناسب و ایجاد چهارچوب حقوقی مرعی  حلی وجودجلوگیری از آن راه
اولین تالش  ( (Gaggioli, 2014: p. 505  . وقوع چنین فجایعی جلوگیری کرد از  با  یکی  برای مبارزه  برای  ها 

به موجود راجعهای  انجام گرفت و کمیسیونی برای رسیدگی به گزارش   1919گونه اعامل در سال  ن اینامرتکب 
بر مالحظات سیاسی تعقیب تجاوز افراد ارتش آملان به زنان فرانسوی و بلژیکی تشکیل شد که البته این امر بنا

های جنسی فراوان از سوی رسبازان روسی و ژاپنی و تا نگشت. جنگ جهانی دوم نیز شاهد اعامل خشونت
آملانی کمرتی  جحد  پایان  از  پس  نیز  جرایم  این  بود.  بهها  رسد  نشدند.  نگ  پیگیری  جدی  طور 

 ( 2-3: 1392،زادگان،حیدری، نیکومنظری ذنؤ )م

های جنسی علیه زنان در مخاصامت مسلحانه اشکال حاد خشونت  -مبحث دوم
 املللی در مقابل آنبین ۀهای جامعو سیاست 

 1جنسی گفتار اول: تجاوز
 جنسی  الف: تعریف تجاوز

گونه علیه جین پاول آکایسو تجاوز جنسی را این  1998سپتامب    2مورخ    T-4-96  دادگاه رواندا در رأی  1  ۀشعب
به فردی در تعرض جسمی که ماهیت جنسی دارد و نسبت»   تعریف کرده است: تجاوز جنسی عبارت است از:

یک اسرتاتیژی جنگی برای ترور ( امروزه تجاوز تبدیل به  160:1390)عالمه،.« گیردرشایط اجباری صورت می
و نابود کردن جوامع در بسیاری از تعارضات مسلحانه شده است. گاه افرادی مثل یک معلم یا دکرت از اعتامد 

درصد قربانیان    62تا    36دهد که بین  کنند.مطالعات نشان میاستفاده میدخرتان برای اهداف جنسی سوء 
ارفور تجاوز به زنان و دخرتان جوان توسط نیروهای مسلح گسرتده سال یا کمرت دارند. در د  15حمالت جنسی  
ها رخ داد ترین تجاوزات جنسی توسط ژاپنیرود. یکی از لجام گسیختهکار میه  عام مردم ب بوده و برای قتل

دخرتان   وسیعی  میزان  به  میدوازده   ویازده  که  نشان  حوادث  این  دادند.  قرار  تجاوز  مورد  را  که ساله  دهد 
 ( 3:1396)کرباسی، هاست و به این جرایم اهمیت کمی داده شده است.عنف محصول متام جنگبهوزتجا

قدرمتند  ساختار  که  است  حقوقی  و  قدرت  از  جداناشدنی  جزئی  که  است  جنگی  رایج  سالح  یک   تجاوز 
چنین هم  کند و تجاوز ابزار قدرمتند اشغالگری، تسخیر و)سیستمی که در موضع قدرت است( آن را اعامل می

ستیزانه یک پاداش در قبال پیروزی نظامیان در جنگ است. در دوران جنگ، تجاوز مکرر اهداف نژادی و زن
رود و این احتامل که زنان کار میکند و به قصد درهم شکسنت و تحقیر طرف مغلوب در جنگ به را دنبال می

کند. )هدف( را دوچندان می  ،تأثیرگذاری این برنامهقربانی تجاوز باردار شوند و کودکان دشمن را به دنیا بیاورند

 
1. rape 
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تواند برای تحقیر و یا خاموش کردن شود، بلکه میگری محدود منیخشونت جنسی تنها به جنگ و نظامی
 ( 123:1397)آقایی،مرادی، کار گرفته شود.صدای زنان فعال و معرتض به

از   پایان جنگ در یوگسالوی سابق بیش  از    هزار مسلامن به  8تا  هزار غیرنظامی   300قتل رسیدند و بیش 
رود که به شامر میترین حوادث تاریخی بهکشته و هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفتند. این حادثه یکی از فجیع

عنوان یک ها در این جنگ وحشیانه، از تجاوز بهعام و کشتار گروهی مسلامنان انجامید. رصبکشی ، قتلنسل
پاک به منظور  نژادی استفاده کردند. در آنحربه  برابر  بین  ۀ زمان جهان شاهد سکوت جامعسازی  املللی در 

 ( 36:1399)رحیم،  کشی  پس از جنگ جهانی دوم در قلب اروپای متمدن بود.بزرگرتین نسل
هزار تجاوز صورت 60سال به طول انجامید، بیش از    4اساس برآورد پارملان اروپا، در این جنگ که بیش از  بر
-ها، مدارس و دیگر مجتمع ها، متلهایی که در رستورآنرحامنه، اغلب در کمپفته است. این تجاوزات بیگر 

بود که در آن،     partizan sports hallهای بزرگ ایجاد شده بودند، صورت گرفت. مشهورترین کمپ تجاوز
وله فارسی،  )دویچه .شدنده میها به اسارت گرفته شده بودند و شکنجزن ماه 70ها، بیش از اساس گزارشبر

 ( ۲ : بند۲۰۱۳
بسیار سنگینی متحمل شدند. رسبازان رصب و کروات، زنان   ۀدر جنگ بوسنی زنان مسلامن بوسنایی هزین

مسلامن و حتی زنان رصب و کراوات را که با مسلامنان ازدواج کرده بودند، برای تجاوز و قتل از سایر زنان جدا 
 پاکسازی قومی مسلامنان کنند.  کردند تا اقدام بهمی

نسل  آن  بحرانی منجر شد که حاصل  به  زنان،  برای  تجاوزهای جنسی  تبعات هولناک  بر  این جنایت عالوه 
 ( 36:1399)رحیم، کودکان نامرشوع حاصل از این جنگ بود.

جمل از  تجاوز  و  جنسی  اجتناب  ۀخشونت  بسیاری  تبعات  کودکان  میان  این  در  اما  است،  جنگ  نیز ناپذیر 
از تحوالت   شوند. این کودکان در متام طول عمر خود عمیقا  ای متولد میایهعنوان نتایج چنین اعامل وحشی به

بینند. با توجه  های فراوانی می شان، آسیبشناختیهای زیستدلیل ریشهاجتامعی جامعه تأثیر پذیرفته و به
-عنوان افراد مطرود جامعه، با واکنشنگریسته شده و بهعنوان ننگ  ها بهآن  ا  ها و شواهد موجود، غالب به گزارش

ها را در میان کودکان توان آنشان، اغلب میپذیریشوند و با توجه به آسیبآمیز فراوانی مواجه میهای تبعیض
خیابآن در  که  کودکانی  میکار،  زندگی  کودکانیها  و  میکنند  استفاده  مخدر  مواد  قاچاق  برای  شوند،  که 

 ( 150:1399زرنشان، زندی،)   د.جستجو کر 
ویژه نیاز به حامیت خاص از زنان در طی املللی بهبین  ۀبا افزایش آتش مخاصامت در رستارس جهان، جامع 

عنف در جنگ را املللی ممنوعیت تجاوز بهبین  ۀرسمیت شناخته است. وجدان جامع مخاصامت مسلحانه را به
درایجاب می امناید.  از حقوق برشدوستانواقع اصل حامیت خاص  بخشی  امروزه  زنان  است. بین  ۀز   املللی 
 ( 106:1387)خاک،

 املللی جنسی در اسناد بین تجاوز -ب
ویژه در برابر هرگونه خشونت جنسی، اعم از تجاوز جنسی، فحشای شان، به زنان در برابر هرگونه لطمه به رشافت 

باشند و اعامل مذکور رشمانه و رفتار تحقیرآمیز مورد حامیت میبیاجباری و اشکال دیگر هتک حرمت و تعرض  
 (122)بیگدلی،  اند.مورد ممنوعیت مطلق قرار گرفته
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متون بسیار قدیمی همچون مهابهاراتای بودائیان، انجیل مسیحیت و قرآن مسلامنان حاوی قواعدی هستند 
هم و  بیان  را  دشمن  به  احرتام  جنگیکه  ارسای  با  مدارا  می  چنین  توصیه  و را  قرآن  از  آیاتی  در  کند. 

اند و همچون  دست آمدهه  احادیثی از امامان شیعه چگونگی رفتار با غالمان و کنیزانی که در فتوحات ب مجموعه
صاحبان اختیار  در  جنگی  همغنیمت  است.  شده  داده  بودند رشح  از   ۀشان  قبل  تا  موجود  حقوقی  اسناد 

ژنو   کنوانسیون  می  دمحدو   1864نخستین  مکانی  و  زمان  بربه  و  معتب  جنگ  عوامل  برای  که  حسب   شد 
و متدن آمر اخالقیات  مجازات  پیدایش حقوق برشدوستانه،  بود.  متفاوت  بسیار  دین طرفین جنگ  و  و اها  ن 

ها پس از این خصوص  زن قربانی تجاوز جنسی سدهکه تجاوزگر بودند و حقوق انسانی قربانیان و بهکسانی 
 ( ۲ : بند۱۳۹۳)عزیزی،  .ری شدگذاجرم پایه

شوم، اما درصورتی که قواعد مذکور   ۀامللل برای مبارزه با این پدید با وجود وضع قواعد حقوقی در سطح بین
بر همبه نتیج سان تطبیق نشود، منیمجرمان یک  ۀصورت عادالنه  به  برای محو خشونت   ۀتوان  های  مطلوب 

امللل برش، برابری یا منع تبعیض به  رو، در نظام حقوق بینایناز  ( (Zinsstag, 2006: p. 145  .جنسی رسید
به برابری زن و   16  ۀجهانی حقوق برش در ماد  ۀبرای منونه، اعالمی   .یکی از اصول بنیادین مطرح است  ۀمنزل

ازدواج می بهبهره  2  ۀپردازد و در مادمرد در موضوع  تبعیض  از حقوق بدون  یا  مندی هر فرد  خاطر جنسیت 
ها از متام مندی برابر جنسیتبه بهره  3  ۀوامل دیگر بیان شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در مادع

از زنان باردار در برابر حکم اعدام   6  ۀ ماد  5کند و در بند  گیرد، ترصیح میحقوقی که این میثاق را دربر می
امللل، برای کاهش ت از زنان در حقوق بینتوان گفت، بیشرت قواعد مرتبط با حامیکند. درکل میحامیت می

و ممنوعیت اشکال مختلف تبعیضات جنسی علیه زنان وضع شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 
را اعالم کرد    « مسلحانه  ۀحامیت از زنان و کودکان در رشایط اضطراری و مناقش» ای با عنوان  نیز اعالمیه   1974

متام کشورهای عضو شد. این اعالمیه به رشایط جنگی اختصاص داشت،   و خواهان رعایت کامل ان از سوی
شود، های مسلحانه انجام میخشونت جنسی و تجاوزهایی که یک نوع سالح جنگی در درگیری  ۀولی به مسئل

 ( 125:1397)آقایی، مرادی، فاحشی نشده است. ۀاشار 
تواند شکنجه تلقی شود، هرگاه نسی( می) تجاوز ج  املللی، هتک ناموس به عنفقضایی بین  ۀموجب رویبه

 توسط یا به 
کند، انجام تحریک یا با رضایت یا موافقت یک مقام دولتی یا شخص دیگری که در یک سمت رسمی کار می

 ( 55:1399)رحیم، شود.
بار در ماد عنوان جرمی علیه برشیت شورای کنرتل متفقین به  10  ۀ( قانون شامر c)   2  ۀ تجاوز جنسی اولین 

یافته در هایی مبنی بر ارتکاب تجاوزات جنسی گسرتده یا سازماناثر گزارشبر  1993ته شد. در سال  شناخ
مجددا   ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سابق  یوگسالوی  در رشایط   قلمرو  جنسی  تجاوز  ارتکاب  که  کرد  تأکید 

 رود. شامر میخاصی، جرم علیه برشیت به
ها بر تجاوزات جنسی وسیع رصب  ۀهای جسمی و روحی که از ناحی درد و رنج و آسیب  راستی عمق فاجعه وبه

 کند.  میدار های بوسنی و هرزگوین، وارد گردید، قلب هر انسان منصفی را جریحهزنان مسلامن در جنگ



 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 215

رود و هرگاه با تحمیل، تحریک یا رضایت شامر میتجاوز جنسی مانند شکنجه منافی با کرامت انسانی افراد به
عمل اشخاص  سایر  یا  عمومی  مقامات  از  بهیکی  رسمیکننده  مقام  یک  شکنجه   عنوان  نوعی  یابد  ارتکاب 

 . شودمحسوب می
 اند عبارتند از: دانستهسایر اسنادی که تجاوز جنسی را جرم علیه برشیت 

 (؛ 5ۀ )ماد دادگاه یوگسالوی ۀاساسنام -
 (؛ 3 ۀدادگاه رواندا )ماد ۀاساسنام -
 (؛18 ۀ)ماد 1996نویس جرایم علیه صلح و امنیت برشی پیش -
  ( 161-160: 1390)عالمه، (.7ۀ املللی )ماددادگاه کیفری بین ۀاساسنام -

 عنارص خاص تجاوز جنسی  -ج
بدن شخص   -1 به  نتیجمرتکب،  رفتاری که  از بدن    ۀاز طریق  نفوذ، اگرچه جزئی، در هر بخشی  آن 

قربانی یا هر بخش دیگر بدن بوده، تجاوز کرده   لِ ُب ر یا قُ بُ قربانی بوده یا مرتکب با عضو جنسی یا دُ 
 ( 14:1392زادگان،حیدری،نیکومنظری،)مؤذن است؛

که تعرض فوق صورت پذیرد از قبیل اینتعرض باالجبار یا از طریق تهدید به توسل به زور یا اجبار   -2
استفاده از کارگیری خشونت، اکراه، بازداشت، اذیت و آزارهای روانی یا سوء هاثر ترس قربانی از ب بر

ارتکاب یابد، یا تعرض بدنی علیه   قدرت، یا استفاده از رشایط اجبارآمیز علیه فرد مزبور یا افراد دیگر 
 ( 161:1390)عالمه، واقعی نباشد؛  ۀدر به اعامل ارادکار رفته باشد که او قاشخصی به

 املللی صورت پذیرفته است؛ بین ۀمسلحان  ۀرفتار در سیاق و همراه با یک مخاصم -3
  مسلحانه را موجب شده، آگاهی داشته است.   ۀمرتکب از اوضاع و احوال واقعی که وجود مخاصم -4

 ( 14:1392زادگان،حیدری،نیکومنظری، مؤذن) 

 1گفتار دوم: حاملگی اجباری 
 الف: تعریف حاملگی اجباری 

زور حامله شده است، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب که بهحاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیرقانونی زنی
 امللل. های فاحش حقوق بینقومی یک جمعیت یا دیگر نقض 

 )کشورها( در رابطه با حاملگی، تأثیر بگذارد.   نباید طوری تفسیر شود که بر قانون داخلی  وجههیچاین تعریف به
 املللی(  دادگاه کیفری بین ۀاساسنام 7 ۀ)ماد
اجبار حامله که بهرم، حاملگی اجباری با عنوان بازداشت غیرقانونی زنی  ۀاساسنام   8و    7چنین مطابق مواد  هم

امللل تعریف های فاحش حقوق بینیب قومی یک جمعیت یا ایجاد دیگر نقضقصد تأثیرگذاری بر ترک شده، به
 ( 99:1392)صابر،هشجین،  شود.می

بودند که جرم نگران  واتیکان  از جمله  از کشورها  انگاری حاملگی اجباری ممکن است موجب توجیه بعضی 
با لحاظ حاملگی   رو شدیدا  نها را نقض کند، ازایسقط جنین گردد و ممنوعیت این عمل در قوانین داخلی آن

 
1. forced pregnancy 
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به می اجباری  مخالفت  برشیت  علیه  اینعنوان جرمی  تا  اینکردند  ککه  عدم   هگونه سازش حاصل شد  قید 
 ( 164:1390)عالمه، تأثیرگذاری ممنوعیت حاملگی اجباری بر قوانین داخلی، در ذیل تعریف گنجانده شود.

املللی در کنفرانس روم روشن ساخته شد که ایی بینجز   ۀمحکم  ۀنویس اساسنامدر جریان کار باالی پیش
کند  عنوان جنایت علیه برشیت به حق جهانی برای سقط جنین لطمه وارد منیممنوعیت حاملگی اجباری به

ها را برای کنرتل زاد و ولد اجرای سقط جنین مطابق با اصول قانون اساسی، وجه صالحیت دولتو به هیچ
یا مذهبی شوند شامل وقتی است که،  هایی که مشمول این جرم میکند. وضعیتد منیشان محدو فلسفی 

محبوس شده و  حامله شده  اجبارا  اینزنان  تا  آناند  زاکه  به  را  قصد یها  با  پیروز  قومی  گروه  از  اطفال  یدن 
به یا  کنند  مجبور  جمعیت  یک  قومی  ترکیب  بر  آزمایش تأثیرگذاری  شوند. عنوان  استفاده  طبی    های 

 (56:1399)رحیم،
از تعارضات مسلحانه که ویژگی قومی/نژادی یا مذهبی دارند حاملگی اجباری به عنوان روشی در آن دسته 

ها باردار شده  عنوان مثال در بوسنی زنان مسلامن بارها توسط رصبشود بهبرای پاکسازی نژادی استفاده می
هدف ابتدایی پاکسازی نژادی تحقیر و خرد شدند.  ها با حبس کردن این زنان مانع از سقط جنین میو رصب

می نژادی  پاکسازی  به  ژن  تغییر  هدف  با  اجباری  حاملگی  و  است  وحشت  ایجاد  و   انجامد. کردن 
 ( 3:1396)کرباسی،

اند ها گفتهاند که رسبازان رصب و کروات در حین تجاوز به آنشهادت داده  1زنان قربانی )در جنگ یوگسالوی(
چنین زنانی بودند که شان مجازات کنند. همخاطر مسلامن بودنها را بهشان کنند تا آنخواهند باردار که می

 ( 36،1399)رحیم، شدند.زور باردار شده و مجبور به نگه داشنت آن بچه میبه
 املللی ب: حاملگی اجباری در اسناد بین

شود، با انگاری رصیح حاملگی اجباری تلقی میرم نخستین تالش رسمی و قانونی در جرم  ۀگرچه اساسناما
نیز مورد    « خشونت جنسی » تواند ذیل عنوان کلی  این حال، بیشرت حقوقدانان بر این باورند که این جرم می

رمی علیه قانون  منزله ج های جنسی را بهانگاری خشونتگیرد. بر همین اساس، شاید بتوان جرم  تعقیب قرار
اوایل سال  ملت قلمداد منود1946ها در  )صابر،    2. م، نخستین گام در راستای ممنوعیت حاملگی اجباری 

 ( 102:1392هشجین،
املللی است و در این دادگاه کیفری بین  ۀهای اساسنامتوان گفت جرم مزبور از نوآوری صورت کوتاه میاما به

 ( 164:1390)عالمه، باشد.منی املللی دیگری موجودرابطه سند بین
عنوان جنایت املللی کیفری، حاملگی اجباری بهاساسنامۀ دیوان بین  7  ۀمطابق تعریف شق )و( بند دوم ماد

باردار شده است، برای   علیه برشیت شناخته شده است و عنرص مادی آن، حبس غیرقانونی زنی است که اجبارا  
تکمیل این جرم، کافی است مرتکب زن زندانی را محبوس نگاه دارد، هرچند آن زن توسط شخص دیگری باردار 

 ( ۵۴ : بند۱۴۰۰)کوهستانی،   .ده باشدش
 

 نویسنده  -1
شوند، در هنگام شود، باید هامن اندازه که در هنگام جنگ مجازات منینویسد: »اعاملی که تجاوز بر زنان محسوب میگروشس در این زمینه می  -2

 ست.« هاصلح نیز مجازات نشود و این قاعده هامن قانون ملت
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 ج: عنرص خاص حاملگی اجباری 
»مرتکب یک یا چن تن از زنان را که به اجبار حامله شده باشند، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی هر جمعیتی 

 ( 145:1390)عالمه، امللل، زندانی کند.« به حقوق بینیا ارتکاب سایر تخلفات شدید نسبت
 موارد فوق عنارص خاص حاملگی اجباری عبارتند از:  با درنظرداشت

اند، به قصد تأثیر نهادن بر ترکیب قومیتی جمعیت یا انجام زور حامله شده. مرتکب، یک یا چند زن را که به1
 داشته است؛  امللل در حرص نگاهسایر موارد نقض فاحش حقوق بین

اند و یا ل دارای ماهیت جنسی، مزایای مالی کسب کرده. مرتکب یا شخص دیگر در ازاء و یا در رابطه با اعام2
 رود که کسب کند؛ انتظار می

 املللی صورت گرفته است. . رفتار در سیاق و همراه یک مخاصمۀ بین3
 ( 11- 10:1392نیکومنظری، حیدری،زادگان،)مؤذن

 1گیری جنسی گفتار سوم: برده
 گیری جنسی الف: تعریف برده
گی مبنای عبارات موجود در کنوانسیون بردهاملللی براساسنامۀ دیوان جزای بین  7  ۀماد  2مطابق جزء ج از بند  

اختیارات ناشی از حق مالکیت بر یک شخص و اعامل قدرت در   ۀاعامل کلی»   است از:  گی عبارتبرده  1926
 ( 3:1396)کرباسی، خصوص زنان و کودکان.« جریان دادوستد اشخاص به

نسی آن است که قربانی جرم در مورد انجام امور جنسی خویش اختیاری نداشته باشد  گیری جمنظور از برده
 ( 162:139عالمه، )   و از سوی دیگر وادار به اعامل جنسی گردد.

عنوان مایملک شوند و بهگی جنسی زمانی است که زنان و دخرتانی که برخالف میل خود نگهداشته میبرده
: ۱۳۷۷)کاالمارد،    .دهنداشکال دیگری از خدمات خانگی به ایشان ارائه مییک یا چند نفر، خدمات جنسی یا  

 ( ۱۳ بند
برده واقع شدن قربانی و تابع فرمان و در کنرتل دیگری بودن او از مصادیق جرم )به   ۀاین جرم با توجه به جنب 

و عدم رضایت قربانی گی  گردد و از سوی دیگر با توجه به ماهیت جنسی این بردهگی گرفنت( محسوب میبرده
 رود. شامر میگیرد از مصادیق تجاوز جنسی بههای جنسی که با او انجام میبه فعالیت

ویژ  اقلیت  ۀگزارشگر  از  تبعیض و حامیت  از  در گزارش  کمیسیون فرعی جلوگیری  برده»ها    «گی معارص صور 
هایی بر اختیار، آزادی محدودیت»ایجاد   گی جنسی را به نقل از رشیف بسیونی چنین تعریف کرده است:برده

 گیری در موضوعات مربوط به فعالیت جنسی.«و قدرت تصمیم
ازدواج » گردد که زنان و دخرتان در معرض  چنین شامل مواردی میگی جنسی، هم»برده  افزاید:این گزارش می

سی از جمله تجاوز جنسی اعامل اجباری جن   و سایر کارهای اجباری که نهایتا    « هاخدمتکار در خانه»،  « اجباری

 
1. Sexual slavery 
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 گیرند. مانند آنچه در یوگسالوی سابق، میامنار و لیبیا صورت گرفت.«شخص اجبارکننده را دربردارد، قرار می
 ( 162:1390)عالمه، 

گی جنسی قابل تذکر است که طور مثال، برخی زنان رواندایی به ازدواج موقت اجباری تن در ارتباط به برده
شان، نامیده  که به اصطالح شوهرانکشی  متداوم به کسانیشان از نسلور نجات فرزندانمنظ دادند و  بهمی
میمی جنسی  خدمات  درشدند،  بودند،  شده  حبس  یا  توقیف  زنان  برخی  در   حالیدادند.  دیگر  برخی  که 
خانوادههایخانه اعضای  از  یا  خود  از  تا  ماندند  آنهایشان  که  مقابل خطری  در  تهدشان  را  میها  کرد ید 

 ( 55:1399)رحیم، کردند.شان برای فرار کردن تالش میها باید به شوهرانحفاظت کنند. آن
برداری از فرد/رابطه جنسی/خرید و فروش انسان و فحشاست. امروزه اشکال گی شامل بهرهها ی بردهنشانه

مردان هوتویی زنانی را که برای   گی جنسی وجود دارد مانند ازدواج موقت اجباری که در رواندا جدیدی از برده
  کردند. شان وحشت داشتند مجبور به ازدواج موقت و انجام خدمات جنسی و خانگی میامنیت خود و فرزندان

 ( 3:1396)کرباسی،
خاطر تهدید یا کاربرد زور یا سایر اشکال رضایت یا متایل آزادی قربانی وجود ندارد و اعالم این رضایت اغلب به

پذیری قربانی، حبس  استفاده از قدرت، موقعیت آسیبهای دروغین، سوء از خشونت، اغفال یا وعدهاجبار، ترس  
گی شامل ها ی بردهنشانهبر  عالوه  باشد.  یا اسارت، فشار روانی یا رشایط اجتامعی و اقتصادی غیرممکن می

بطه جنسی، فحشا و خرید و برداری، تحمل کار یا خدمات اجباری اغلب بدون مزد، دردهای فیزیکی، رابهره
 ( 36:1390باشد. )بیابانی، فروش انسان می

 املللی گیری جنسی در اسناد بینب: برده
برده  1  ۀبند ج ماد الغای  از مصادیق برده  1956گی در سال  قرارداد تکمیلی  را  گی شمرده ازدواج اجباری 

 است. 
ها، موقعیت برابر برای زنان و توجه به حقوق آن در ذیل توصیه به ایجاد 1993عمل وین سال  ۀاعالمیه و برنام

 کند. عنوان یکی از منودهای نقض حقوق زنان یاد میگی جنسی بهاز برده
گیری جنسی در فهرست جنایات علیه برشیت، و اما در میان اسناد مربوط به جنایات علیه برشیت، ذکر برده

یاد نشده    گیری جنسی رصیحا  و در اسناد قبلی از بردهاملللی است  های اساسنامۀ محکمۀ جزای بیناز نوآوری
 ( 162:1390)عالمه،  است.

 گیری جنسی ج: عنرص خاص برده
، با 8و    7می در مواد  یاملللی کیفری دادر اساسنامۀ دادگاه بین  گیری جنسی رصفا  ه گفته شد، بردهک چنان

 وقوع خود، جنایت علیه برشیت یا جنایت جنگی محسوب شده است. ۀتوجه به بسرت و زمین
یا کلی  -1 از طریق محروم  ۀمرتکب هر یک  یا  یا اشخاص مزبور  سازی  اختیارات متعلق به حق متلک 

 ( 9:1392زادگان، حیدری، نیکومنظری، )مؤذن مشابه از آزادی اعامل کرده است؛
کند؛  -2 وادار  دارند،  جنسی  ماهیت  که  عملی  چند  یا  یک  به  را  افرادی  یا  فرد    مرتکب، 

 ( 163:1390)عالمه،



 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 219

 املللی صورت پذیرفته است؛ صمۀ مسلحانۀ بینرفتار در سیاق و همراه با یک مخا -3
  مرتکب از اوضاع و احوال واقعی که وجود مخاصمۀ مسلحانه را موجب شده، آگاهی داشته است.  -4

 ( 9:1392زادگان، حیدری، نیکومنظری،)مؤذن

 1گفتار چهارم: فحشای اجباری
 الف: تعریف فحشای اجباری 

طور کند: »فاحشگی اجباری بهگونه تعریف میمزبور را این   جرم  « گی معارصصور برده» گزارشگر ویژه گزارش  
گردد که از سوی دیگر وادار شده تا با فرد ثالثی عمل جنسی کلی به رشایطی از کنرتل روی شخص اطالق می

 ( 163:1390)عالمه،   انجام دهد.« 
اجباری تعریف   عنوان فحشایترین مواردی که ممکن است بهمشخص  1998گی  از نظر گزارشگر ویژه برده

گی جنسی شامل بیشرت موارد فحشای اجباری است که چرا که برده ،گی جنسی هستندشوند مرتادف با برده
شود که در آن شخصی دیگری را وادار به اعامل جنسی کرده و او را تحت کنرتل خود شامل مواردی می  عموما  
اجباری ممکن است موجب کوچک جلوه دادن ای معتقدند که استفاده از اصطالح فحشای  . عدهآورد درمی

چرا که فاحشگی بیانگر آن است که اعامل جنسی با رضایت قربانی انجام شده است. آنچه این   ،این جرم شود
کند نفع مالی یا امتیاز دیگری است که مرتکب یا شخص ثالثی در ازای رفتارهای گی متامیز میجرم را از برده

 را دارد. یا انتظار تحصیل آندست آورده جنسی قربانی به
اند که بعد از بارها  بسیاری از قربانیان فحشای اجباری در طول تعارضات مسلحانه دخرتان جوان و باکره بوده

 ( 3:1396)کرباسی، ناپذیری از بین رفته است.شان به طرز جبانتجاوز، زندگی
 املللی ب: فحشای اجباری در اسناد بین

به املللی است. در اسناد مربوطهای محکمۀ جزای بینجنایات علیه برشیت از نوآوریذکر این جرم در فهرست  
گیری جنسی یاد شده است و فقط قراردادهای ژنو و دو پروتکل حقوق برش از جرم فوق بیشرت در قالب برده

 اند. انگاری عمل فوق پرداختهبه جرم الحاقی آن، رصیحا  
 ج: عنرص خاص فحشای اجباری 

اجبار یا با تهدید به استفاده از زور یا اجیار، وادار کند که به یک ب یک یا تعداد بیشرتی از افراد را بهمرتک  .1
شده با ترس از خشونت، اکراه، بازداشت، اذیت و که اعامل یاد یا چند عمل جنسی مشغول شود. از قبیل این

شده یا شخص ثالث جبارآمیز علیه فرد یا افراد یاد کارگیری رشایط ااستفاده از قدرت، یا به آزارهای روانی یا سوء 
اراد اهلیت اعامل  افراد فوق  یا  یا درصورتی که فرد  باشد  ۀانجام گیرد  نداشته  را  اجبار مزبور صورت   ،واقعی 

 پذیرد. 
درآمد .مرتکب یا شخص دیگر، با استفاده از، یا در ارتباط با اعامل با ماهیت جنسی کسب درآمد کند یا توقع  2

 ( 164- 163:1390)عالمه،  داشته باشد.

 
1. forced prostitution 
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 1سازی اجباری عقیم  -گفتار پنجم
 سازی اجباری الف: تعریف عقیم

مادی عقیم به عنرص  »مرتکب، عمدا  با توجه  بود:  یا    سازی اجباری، تعریف جرم مزبور چنین خواهد  شخص 
زادگان، )مؤذن  مثل محروم سازد.« اشخاصی را از طریق مواد تزریقی یا صدمه زدن فیزیکی از توانایی تولید  

 ( 10:1392حیدری، نیکومنظری،
برای بچه   این امر معموال  را  از بین میراهکار پزشکی است که توانایی یک فرد  برد. در جنگ دوم دار شدن 

ان  میر را در میان قربانی وکردند که نرخ باالی مرگجهانی در اروپا زنان را با تزریق یا جراحی یا برق عقیم می
سازی پیامد فحشای اجباری و آزارهای جنسی عامدانه بود. تجاوزهای مکرر دنبال داشت. اما در آسیا عقیمبه

مانده که زنده ماندند درصد باقی  25درصد از زنان و دخرتان را نابود کرد و از    75و شکنجه و آزار نزدیک به  
دار شدن نبودند. عقیم کردن بدون  ادر به بچهدلیل تجاوزهای مکرر و پیامدهای ناشی از آن قبیشرتشان به
شده و برای انهدام متام یا قسمتی از مردم وقتی با هدف حساب  کشیتواند تعبیری باشد از نسلرضایت می

عنوان جنایت املللی جزایی بهاساسنامۀ دیوان بین  8و    7نیز در مواد    صورت گیرد. این شکل از خشونت جنسی
 (4:1396)کرباسی، جنگی مطرح شده است.علیه برشیت و جنایت 

 املللی سازی اجباری در اسناد بینب: عقیم
نوآوری  از  نیز  این رابطه موجود املللی است و اسناد بینهای سازمان جزای بیناین جرم  املللی دیگری در 

 ( 165:1390)عالمه، نیست.
ی یک جنایت علیه برشیت شناخته املللی عقیم کردن اجبار اساسنامۀ محکمۀ جزایی بین  7-1-6موجب  به

مثل محروم مناید شده است. در مورد این جرم الزم به تذکر است که مرتکب یک یا چند نفر را از توانایی تولید
پذیر بوده و نه با رضایت واقعی آنان طبی شخص و اشخاص موردنظر توجیه  ۀلحاظ معالجو رفتار متهم نه به

شود، بلکه باید رضایت یت واقعی شامل رضایت حامله از طریق فریت منیانجام شده باشد. با این حال رضا
 ( 57-56:1399)رحیم، آگاهانه باشد.

 سازی اجباریج: عنرص خاص عقیم
 مرتکب، یک یا چند شخص را از توانایی تولید مثل بیولوژیک محروم کرده است؛ 

پذیر بوده و نه با رضایت واقعی مربوط توجیهرفتار نه از لحاظ رفتار پزشکی یا بیامرستانی شخص یا اشخاص  
 آنان انجام شده است؛ 

 املللی صورت پذیرفته است؛ رفتار در سیاق و همراه با یک مخاصمۀ مسلحانۀ بین
زادگان،  مؤذن)   مرتکب از اوضاع و احوال واقعی که وجود مخاصمۀ مسلحانه را موجب شده، آگاهی داشته است.

 ( 10:1392حیدری، نیکومنظری،

 
1. compelling castration 
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 1دخرتان ۀگفتار ششم: ختن
خارجی دستگاه تناسلی یا متام آن   فرایندهایی است که طی آن بخشی از بخش  ۀدخرتان شامل کلی   ۀختن 

شود تناسلی زنان وارد می  ۀپزشکی به ناحی دالیل غیرعالوه به هرگونه آسیب دیگری که بهشود، بهبرداشته می
 ( 1398زنان،)گروه سالمت  شود.زنان گفته می ۀختن 
های شود و یکی از آیینانجام می  ،که اکرثشان در جنوب صحرای افریقا قرار دارند  ،کشور  29دخرتان در    ۀختن 

طور سنتی این وظیفه را بر عهده دارد و با ابزار اولیه و  که به  مذهبی این جوامع است که اغلب توسط فردی
 ص انسداد ناق  لت بخیه خوردن در جریان ختنه دچاردرصد از دخرتان به ع  15شود.  غیربهداشتی انجام می

می واژن  دارد.مجرای  زیادی  اهمیت  مذهبی  رهبان  مشارکت  جنسی  خشونت  این  با  مبارزه  برای   شوند. 
 ( 4:1396)کرباسی،

منظور بهشده  نظر گرفته  گروه داعش بر زنان ایزدی، یکی از اقدامات در  ۀ دهد هنگام حملشواهد نشان می
 ( 24:1399)خالقی، برزگر،  )زنان( بوده است.  تولد درون گروه، قطع اندام تناسلی جلوگیری از

 2گفتار هفتم: استثامر جنسی دخرتان 
پذیری و اعتامد یا عدم قدرت فرد برای اهداف جنسی.«  هرنوع آزار با سوءاستفاده از آسیباست از: »   عبارت

دهنده ارتکاب این خشونت توسط افرادی است که نتکا  ۀاین امر در مناطق جنگی بسیار گسرتده است و نکت 
ن صلح و کارمندان دولتی که با اپذیر هستند مانع حافظدر رشایط مخاصامت متعهد به حامیت از افراد آسیب
را مورد استثامر قرار می زنان و دخرتان  بهافزایش فقر  مورد استثامر جنسی توسط   150عنوان منونه  دهند 

 در کنگو رخ داده است. حافظان صلح ملل متحد 
ه در اوگاندا بسیاری از زنان آواره و پناهنده در کچنان  ،ابد یاستثامر در زمان آوارگی و پناهندگی افزایش می

 (5:1396)کرباسی، اند.فقر در ازای دریافت پول یا غذا مورد استثامر قرار گرفته ۀنتیج

 گیرینتیجه 
از اجتنابخشونت برایند درگیریهای جنسی علیه زنان، یکی  از آغاز تاریخ ناپذیرترین  های مسلحانه است. 

پذیرترین گروه در عنوان آسیبها رخ داده که زنان بههای خامنانسوزی میان قبایل و گروهبرشیت همواره جنگ
 اند. شدههای طرفین درگیر طلبیها و قدرترانیها، هوساین مخاصامت، همواره قربانی خودخواهی

های جنسی علیه آنان پنداشته  خودی خود عاملی برای خشونتن مخاصامت، زن بودن قربانیان بهدر اغلب ای
کننده تداوم نسل نیز  اند، تضمینپذیرترین قرش در میان غیرنظامیانکه زنان آسیبچون عالوه بر این ،شودمی

قدرمتند در مخاصامت   هستند و این دلیل مضاعفیست که خشونت جنسی علیه زنان را به یک ابزار و سالح
ها، زنان را در رشایط بد خانوادگی، اجتامعی و روانی قرار داده در اکرث موارد  اکرث این خشونت  بدل کرده است.

به فروپاشی خانواده با  منجر  زنان  این رویدادها بدون رضایت خودشان، مورد  اینها شده است.  که در اکرث 

 
1. Female Genital Mutilation(fgm) 
2. Sexual Exploitation 
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شان نیز طرد و رانده هایهای اجتامعی، از جانب خانوادهلیل حساسیتبه د  اند، بعضا  کشی قرار گرفتهبهره
 اند. شده

بارز و حاد خشونت های جنسی که در جریان مخاصامت مسلحانه علیه زنان مطابق تحقیق حارض، اشکال 
بردهصورت می اجباری،  حاملگی  اجباری،  فحشای  تجاوز جنسی،  مواردی چون:  عقیم گیرد  گیری جنسی، 
سازی اجباری شود؛ و اما تجاوز جنسی و عقیمدخرتان را شامل می  ۀکشی جنسی و ختن اری، بهرهسازی اجب 

  اصورت اسرتاتیژیک و بهای مسلحانه، بههایی دانست که در اکرث درگیریترین خشونتتوان از متداولرا می
 اند. گرفتهزدایی صورت هدف نسل

از سالبین  ۀجامع پس  برااملللی  در  اینها سکوت  برگزاری گونه خشونتبر  و  ژنو  کنوانسیون  تصویب  با  ها، 
خاص  محکمهم  یمحاکم  باْل   ۀچون  سابق،  یوگسالویای  و  خشونترواندا  در خره  زنان  علیه  جنسی  های 

اما نباید هایی مشخص کرد.  ها، مجازاتگونه خشونتن اینامخاصامت مسلحانه را جرم دانسته و برای مرتکب 
صورت کافی نیستند، مواردی از هیچ  های جنسی علیه زنان به د فوق برای تحریم خشونتاز یاد برد که موار 
صورت واضح تعریف نشده کنوانسیون و پروتکلی، به  چکشی جنسی از زنان و دخرتان، در هی قبیل ختنه  و بهره

است نشده  گرفته  مدنظر  آنان  برای  نیز  مشخصی  مجازات  کنوانسیون  ،و  قوانین،  به  عرصه  این  در  و لذا  ها 
 های بیشرتی نیاز است. پروتکل
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 امللل برشدوستانه و مبارزه با تروریسمحقوق بین 

 ورسیزاده یار قاضیحسن

 چکیده
کاهش درد و رنج   خاطرمسلحانه به  ۀحقوقی است که در زمان مخاصم  ۀامللل برشدوستانه از جمل حقوق بین

مسلحانه در میان  ۀشود، یعنی هرجا که سخن از جنگ و مخاصم اجرا گذاشته می ۀناشی از مخاصمه به مرحل
بین  ،باشد بهحقوق  برشدوستانه  میامللل  مطرح  آنجا  در  حاکم  حقوق  بینعنوان  حقوق  مبنای  امللل شود. 

که امروزه تروریسم دهند. از اینژنو و دو پروتکل الحاقی آن تشکیل می  ۀهای چهارگان ه را کنوانسیونبرشدوستان
مبارزه با   ،بدل گردیده است و از طرف دیگر نبود اجامع در مورد تعریف مشخص از تروریسمجهانی    ۀبه پدید 

 این پدیده را نیز دچار مشکل کرده است. 
امللل برشدوستانه اجرا که آیا در امر مبارزه با تروریسم، قواعد حقوق بینسش  پر   اینپاسخ به  این مقاله در   

که  خاطر ایناول به  دیدگاهدر    :مطرح است  دیدگاهال دو  ؤ شود یا حقوق جزا، پرداخته است. در مورد این سمی
-حقوق بین  رسد، باید قواعدمسلحانه می  ۀشود و در حد مخاصممبارزه با تروریسم شامل اقدامات جنگی می

قواعد حاکم در   ،زیرا هرجا که پای مخاصمۀ مسلحانه و جنگ در میان باشد  ،امللل برشدوستانه اعامل گردد
که مبارزه با تروریسم مبارزه با جرم و جنایت خاطر ایندوم به  دیدگاهامللل برشدوستانه است. در  آنجا حقوق بین

باید قواعد حقوق جزا اجرا گردد. رویکرد حقوق جزای   ،لیچه فرامو  چه در سطح ملی اتفاق افتاده باشد    ،است
داند. روش دوم، یعنی در مبارزه علیه تروریسم، قواعد حقوق جزا را قابل اجرا می  یۀکننده نظرییدأما ت  کشور

 . ای استصورت کتابخانههآوری اطالعات ب تحلیلی و روش جمعـتحقیق در این مقاله توصیفی
 های ژنو. کنوانسیون ،رش دوستانه، مبارزه با تروریسم، حقوق جزاحقوق ب  واژگان:کلید

  

 
 ؛و پژوهشگر شناسیماسرت حقوق جزا و جرم Hassanyarqazizadah@gmail.com 
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 مقدمه 
مبارزه با   ،رنگ بوده استسازی کشورها بسیار پر امنجایی که امروزه گسرتش تروریسم و نقش آن در نااز آن

تحول و دیگر گونی بوده است. هدف حقوق برشدوستانه کاهش درد و رنج ناشی    خطرناک نیز شاهد  ۀاین پدید 
مسلحان  مخاصامت  بین   ۀاز  و  میملی  برشدوستانه  حقوق  است.  نظامتا    کوشداملللی  را  و مخاصامت  مند 

 د. شو داری  خود  ،گرددرضوری که موجب صدمات بیشرت و درد و رنج بیشرت میمند سازد و از اقدامات غیرقانون
جدیدی نیست، اما آنچه این پدیده را بیشرت از پیش مورد توجه جهانی قرار داد، بعد    ۀامروزه تروریسم یک پدید 

املللی برای مقابله با تروریسم بین  ۀجامع  2001سپتامب    11  ۀبود. پیش از حادث  2001سپتامب    11  ۀاز حادث
منظور مبارزه ها هرگز بهمنود و دولتهای متعدد مبادرت میکنوانسیون  و جلوگیری از وقوع آن به تهیه و تنظیم

منی  نظامی  مداخله  دیگر  کشورهای  در  تروریسم  ریشه با  کشورها  آن  قلمرو  از  تروریسم  اگر  حتی  کردند، 
 گرگونی گردید. سپتامب این اصل دچار تغییر و د 11 ۀ( اما بعد از حادث63: 1386زاده، )حبیب گرفت.می
است. هرگاه مبارزه   ،املللیاعم از داخلی و بین  ،مسلحانه  ۀوق برشدوستانه قواعد حاکم در زمان مخاصمحق

امللل برشدوستانه ر آن مخاصمه، قواعد حقوق بین بمسلحانه برسد، قواعد حاکم    ۀعلیه ترویسم در حد مخاصم
مطابق قوانین باید  و به این جرم    ند که تروریسم یک نوع جرم و جنایت استاین باور  باشد. اما برخی برمی

صورت واضح بیان شده است که  جزایی داخلی رسیدگی صورت گیرد. هرکدام از این دو نظریه در منت مقاله به
 ست. ا هرکدام دارای معایب و مزایای خود

 مفهوم تروریسم: -الف
ارد. به خاطر همین کارکرد امللل دمفهوم تروریسم کارکردهای متفاوت و متعددی در وضعیت کنونی روابط بین

بهرت برای   ۀشیو » جهت است که متعدد است که تعریف واحد از تروریسم ممکن است ساده لوحانه باشد. ازاین
تر از ای خطرناکمثابه بُعدی متفاوت از جنایت، نسخهبلکه به  ،مثابه یک جنایتاندیشیدن به تروریسم، نه به

( 162:  1393)فلچر چورج پی،    «دهد.های ستیزه را در خود جای می جنایت که برخی ویژگیجنایت، نوعی فرا
های تروریستی به  طوری هم نیست که تعریف از تروریسم در وضعیت کنونی که تروریسم و سازمانالبته این

حد زیادی پیرشفت کرده است ناممکن باشد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تروریسم چنین تعریف کرده 
 ۀ ها ایجاد رعب و وحشت میان عامشود که هدف یا انگیزه آنای اطالق مییسم به اعامل مجرمانهترور»است:  

 9  سازمان ملل،  60بر    49  ۀ)قطعنام  «های سیاسی باشد.ها یا افراد خاص به خاطر هدفمردم، گروهی از آن
 ( 1994دسامب 

تروریسم و جلوگیری از متویل و تأمین مالی زیادی از کشورها به خاطر مبارزه با    شامرهای اخیر  در این سال 
به تصویب رسانده را  زیادی  نیز درسندهای منطقهعالوه  بهاند.  تروریسم، قوانین  باره بین کشورهای   این  ای 

های اسالمی در مورد مبارزه توان به کنوانسیون سازمان همکاری جمله می  از  است.  پیامن به تصویب رسیدههم
این کنوانسیون مصادیق   2  ۀفقر   1  ۀکه در ماد   توان اشاره کردمی  ( 1999مصوب  ) املللی  علیه تروریسم بین
افزون بر به این کنوانسیون ملحق شده است.    24/11/1394تاریخ    ما در  است. کشور  کردهتروریسم را بیان  

قانون مبارزه علیه تروریسم   1387آن در سال    قبل از  ،کشور ما به کنوانسیون مذکور ملحق شده است  کهاین
 افغانستانچنین در کود جزای  ده است. همکر قانون جلوگیری از متویل تروریزم را نیز تصویب    1393و در سال  
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م تروریستی را یجرا  1بند    263  ۀنیز به جرایم تروریستی و مصادیق آن پرداخته است در ماد  ( 1396مصوب  ) 
منظور تحت تأثیر قرار دادن سیاست ارتکاب اعامل جرمی مندرج این فصل است، به» چنین تعریف کرده است:  

ثبات املللی یا بیهای ملی یا بینها و سازماندولت جمهوری اسالمی افغانستان یا دولت خارجی و یا مؤسسه
قانون مبارزه   3  ۀعین این تعریف در ماد«  تان و یا دولت خارجی.ساخنت نظام دولت جمهوری اسالمی افغانس

 نیز آمده است.   1387علیه تروریسم مصوب 
شخص حقیقی یا حکمی است » :  است  نیز تروریست و سازمان تروریستی را چنین تعریف کرده   263  ۀماد  2بند  

شورای امنیت سازمان ملل متحد   ۀم مندرج این فصل را مرتکب گردیده باشد یا مطابق قطعنامیکه یکی از جرا
که قطعنامه از طرف شورای ملی تصدیق گردیده  تروریست یا سازمان تروریستی شناخته شود، مرشوط بر این

   « باشد. 
کنوانسیون بیندر  به تصویب رسیدههای  تروریسم  علیه  مبارزه  امر  در  تعریفاست   املللی که  از    ی،  مشخص 

مانند هواپیامربایی،    .استشده   مصادیق جرایم تروریستی را برشمرده  بلکه بیشرت  ،تروریسم ارائه نشده است
در کشور ما نیز از   1387قانون مبارزه علیه تروریسم مصوب  .  انفجار، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و...  

 نبرشمرده و مجازات آ را  پیروی کرده است و در فصل دوم این قانون مصادیق جرایم تروریستی    ایچنین رویه
امللل معین و مشخص های تروریستی از نظر حقوق بینهای تروریستی یا سازمانه است. اما گروهکردرا بیان  

دیگری که   ۀداند. مسئلهای تروریستی میگروه  وها را جز است که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن گروه
آن  تروریسم  در مورد  تاهنوز   این است که  مانده است  یابینت  ییک جنامبهم  اینو  خیر    املللی است  که یا 

واحدی وجود ندارد، بلکه هر کشور    ۀروی  تاکنون در این مورد  .گیردیافته قرار میتروریسم در قالب جرایم سازمان
اساسنام  ۀروی در  باید  موضوع  این  دارد.  را  می  ی امللل بین  یجزای  ۀمحکم  ۀعملی خاص خود  که واضح  شد 

تروریسم در کنفرانس بازنگری اساسنامه این   در موردکننده  های رشکتمتأسفانه به دلیل عدم توافق نظر دولت
نبود   براین( بنا385:  1393)معظمی و منامیان،    دیوان در کامپاال، بازهم این موضوع مورد پذیریش واقع نشد.

تروریسم   از  بینتعریف واحد  و   ای واملللی، منطقهدر سطح  نیز دچار تشتت  را  پدیده  این  با  داخلی مبارزه 
 پراکندگی کرده است. 

 به مبارزه با تروریسم:املللی راجعاسناد بین -ب
بلکه بیشرت به مصادیق   است،  املللی نیز تعریف مشخص از تروریسم ارائه نشدهاز آنجایی که در اسناد بین

های خاص تروریسم و مبارزه علیه تروریسم جنبه  ۀی دربار جرایم تروریستی پرداخته است، با آنهم اسناد متعدد
 اند از: اسناد عبارت ترین آنو جلوگیری از متویل تروریسم، تصویب شده است که مهم

مربوط  -1 هواپیام  کنوانسیون  در  ارتکابی  دیگر  اعامل  برخی  و  جرایم  کنوانسیون ( 1963مصوب  ) به  این   :
یابد از آنجایی که نقش تروریسم بسیار برجسته و  هواپیام ارتکاب می  خاطر جلوگیری از جرایم است که دربه

مهم   یتواند برخی از جرایم مرتبط با هواپیام را نیز مرتکب گردد. این نوع جرایم از جرایممخرب است حتی می
 .خواهد شدتفاهم بین کشورها سوء  منجر به ارتکاب آن  شود وشمرده می

نیز : این کنوانسیون  ( 1970مصوب  )قانونی هواپیام  بارزه با ضبط و توقیف غیربه مکنوانسیون الهه راجع  -2
خاطر ضبط و توقیف انگاری در این کنوانسیون بهبا این تفاوت که جرم  ،هواپیام به تصویب رسیده است  مورد  در
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از ساحست که ممکن است گروهقانونی خود هواپیامغیر با استفاده  نفوذ  ۀهای تروریستی  که دارد    یتحت 
بلکه بعضی از کشورها    ،های تروریستی نیست ند. البته این امر مختص گروهن دست به چنین اعامل جرمی بز 

قانونی توقیف مناید صورت غیریک کشور را به  خاطر انتقام یا مسایل این چنینی ممکن است هواپیامینیز به
 شده است.  منوعکه اینگونه اعامل توسط این کنوانسیون م

راجع  -3 مونرتال  غیرکنوانسیون  اقدامات  از  جلوگیری  هواپیامی به  امنیت  علیه  مصوب ) کشوری    ی قانونی 
مانع پرواز   های غیرقانونی کهاقدامهواپیام،    سقوط  و  تخریباز  خاطر جلوگیری  این کنوانسیون بهدر  :  ( 1971

شده است و نباید چنین   منوعم  قرار گیرد،در خطر  و مانع نشست هواپیام گردد که در نتیجه جان رسنشینان  
 ی علیه مصونیت هوایی صورت بگیرد. هایکار 
از جمله مبه جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حامیت بینکنوانسیون مربوط  -4 موران أ املللی 

 ، املللجان اشخاص مورد حامیت حقوق بین  محافظت ازخاطر  به: این کنوانسیون  ( 1973مصوب  ) دیپلامتیک  
 موران دیپلامتیک هرکشور اقتدار هرکشور استأ زیرا م  تصویب شده است،  ،موران دیپلامتیک کشورهاأ از جمله م

 . شود املللی محسوب میها جزء جرایم مهم بیننآ حمله به  و
دربار   -5 اهداف شوم گروه( 1979مصوب  ) گیری  گروگان  ممنوعیت  ۀکنوانسیون  از  یکی  و :  تروریستی  های 

  ه اقدام ب ،دند به این هدف خود برسنکه نتوان  در صورتی .سازی استامنن ایجاد رعب و وحشت و ناکافهراس
ی ا املللی را به اجر های بینگیروگان گرفنت اشخاص، دولت یا سازمانزیرا از طریق    کنند،میگیری  گیروگان

و  عمل  امتناع    یک  می  آن  ازیا  بهمجبور  کنوانسیون  این  لذا  گیروگانکند.  ممنوعیت  در سطح خاطر  گیری 
ن با ک افهای تروریستی و هراسدر صورت ارتکاب این عمل از سوی گروه  .املللی به تصویب رسیده است بین
 ها برخورد شدید در نظر گرفته شده است. آن
: این ( 1997مصوب  ) های تروریستی با استفاده از مواد منفجره  قصدیری از سوء به جلوگکنوانسیون مربوط  -6

 شان دست به هرنوع عملخاطر پیشبد اهداف شومن بهکافهای هراسامر واضح است که تروریستان و گروه
می اخالقی  و  قانونی  موازین  سوء نزن خالف  تروریستی  قصدد.  منع های  موارد  کنوانسیوناز  در  ی ها شده 

املللی را های تروریستی اشخاص رسشناس و مهم ملی یا بینگروه  .استاملللی از جمله این کنوانسیون  بین
با استفاده از مواد منفجره سبب قتل یا معیوبیت آنسوء مورد   د. این کنوانسیون ن شو ها میقصد قرار داده و 
 های تروریستی به تصویب رسیده است. قصدچنین سوء  منوعیت خاطر مبه
این   (:1999مصوب  ) های تروریستی  املللی در مورد جلوگیری از تأمین منابع مالی فعالیتکنوانسیون بین   -7

خاطر جلوگیری از تأمین املللی در مورد مبارزه با تروریسم است که بهد بیناسن اترین  کنوانسیون که از مهم
ف مالی  اقدامات عالیتمنابع  که  است  کرده  ملزم  را  کشورها  و متام  است  رسیده  تصویب  به  تروریستی  های 

 د. ن عنوان جرایم شدید شناسایی کنشان بهمین منابع مالی تروریسم را در قوانین داخلیأ تروریستی از جمله ت
مورد تعریف دقیق و مشخص   املللی در امر مبارزه با تروریسم دریافتیم که اجامع جهانی دراسناد بینبا مرور  

آن با  ندارد،  وجود  تروریسم  جامعاز  نکردهبین  ۀهم  اختیار  خاموشی  زمینه  این  در  بلکه است  املللی   ،
به تروریسم را یکی از موضوعات مهم مربوطهای متعددی را به تصویب رسانیده است که هر کدام  کنوانسیون
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است داده  قرار  پوشش  اهتامدر   .تحت  امر  این  جامعواقع  نشان بین  ۀم  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  را  املللی 
 دهد. می

 به مبارزه با تروریسم اسناد ملی راجع -ج
اشاره   ،در امر مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است   که در کشورما   ،در این بخش به قوانین جزایی داخلی

 شود. می
ترین قانون در مورد مبارزه علیه  اختصاصی: این قانون  ( 1387مصوب  ) قانون مبارزه علیه تروریسم   -1

ماد  .تروریسم است از  قانون  این  ماد  8  ۀدر فصل دوم  آن   20  ۀتا  و مجازات  تروریستی  به جرایم 
این بخش را    وپرداخته است که البته این فصل توسط کود جزا با اندک تغییرات ملغی شده است  

ادارات مسئول   2  ۀن در این قانون در مادچنیبه کود جزا مرور خواهیم کرد. همدر بخش مربوط
از وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی  است  مبارزه با تروریسم را نیز نام برده است که عبارت  

 حقوق متهم و مظنون جرایم تروریستی را بیان داشته است.   7و  6 ۀو سایر ادارات ذیربط. در ماد
خاطر  ست، بهه از نامش پیداک چنان  ،: این قانون( 1393مصوب  ) قانون جلوگیری از متویل تروریسم   -2

قانون این  به تصویب رسیده است.  از متویل منابع مالی تروریسم  ماده    29که دارای    ، جلوگیری 
خاطر مصادره  به  تدابیر احتیاطی  و  است، بیشرت به همکاری میان کشورها در امر مبارزه با تروریسم 

دارایی وجوه  ضبط،  تر و  سازمان  وهای  وجوه  انتقال  و  مصادره دارایی  وریستی  شامل های  شده، 
چنین به مجازات اشخاص حقیقی و  ست تعزیرات، همفهر   های تروریستی درساخنت افراد و گروه

 پرداخته است.  ،که در زمینه متویل مالی تروریسم فعالیت دارند  ،حکمی
: این مقرره بیشرت به شمولیت  ( 1393مصوب  ) مقرره تنظیم اجراآت جلوگیری از متویل ترورییسم   -3

چنین  به  هم  آن و ست تعزیرات و خروج از  فهر ست تعزیرات، نرش  فهر های تروریستی در  افراد و گروه
تطبیق انجامد و ارائه درخواست غرض    گزارششده، ارائه  های منجمددسرتسی به وجوه و دارایی

 رفع تعزیرات داخلی و خارجی پرداخته است. 
ع متویل تروریسم ب به جرایم تروریستی و منا  283  تا  263  ۀ کود جزا از ماد  :( 1396مصوب  ) کود جزا   -4

تروریسم   علیه  مبارزه  قانون  دوم  فصل  قانون  این  انفاذ  با  است.  که    (،1387 مصوب) پرداخته 
انتحاری   ۀملغی گردید. این قانون از حمل  ،انگاری جرایم تروریستی پرداخته بودبه جرم  ا  اختصاص 

ی، جرایم علیه مصونیت کشتی  اگیری، مصونیت هوایی، جرایم مرتبط به مواد هستهانگرفته تا گروگ
های انگاری کرده است و برای مرتکب با درنظرداشت ویژگیدریایی و جرم متویل تروریسم را جرم
 خاص آن مجازات در نظر گرفته است. 
که قربانی اصلی شود که افغانستان با اینیخوبی فهمیده ماز بررسی قوانین داخلی در امر مبارزه با تروریسم به

بازهم اهتامم دولت در   ،این عامل ویرانگر مردم افغانستان را قربانی کرده استست  هاتروریسم است و سال
با این پدید با تصویب قوانین مانند مبارزه علیه تروریسم، قانون شوم را منی   ۀامر مبارزه  توان نادیده گرفت. 

ترین قوانین در که از مهم  ،تنظیم اجراآت جلوگیری از تروریسم و کود جزا  ۀ ل تروریسم، مقرر جلوگیری از متوی
است  ۀزمین  باتروریسم  برای   ،مبارزه  و  است  برشمرده  را  تروریسم  است. کود جزا مصادیق  به تصویب رسیده 
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اشاره کرد این است  ای که بایدنکتهبه مجازات شدید و سختی را در نظر گرفته است.  ین چنین جرایمامرتکب 
تروریسم   با  مبارزه  برای  کشورما  حقوقی  نظام  ازکه  و   استفاده  است  برگزیده  را  داخلی  قواعد حقوق جزای 

 . د ن گردن جرایم تروریستی مطابق قوانین جزایی داخلی محاکمه و مجازات میامرتکب 

 قواعد قابل اجرا در امر مبارزه با تروریسم 
وجود   دیدگاهدو    ،ست یا خیراملللی در امر مبارزه با تروریسم قابل اجرابین  ۀان که قواعد حقوق برشدوست در این
که گسرته و   است  معتقداین دیدگاه    .جنگ علیه تروریسم است   دیدگاهطرفداران    بهمربوطاول    دیدگاهدارد.  

جهت در ینکند. ازاهای تروریستی را ایجاب میشدت حمالت تروریستی، اتخاذ اقدامات نظامی علیه گروه
های تروریستی، الزامات ناشی از حقوق برشدوستانه هرگونه مخاصامت مسلحانه، حتی در مبارزه نظامی با گروه

های  ست که چون گروها(  اما گروه دوم بر این عقیده  66:  1386زاده،  باید مورد توجه جدی باشد. )حبیب
، لذا حقوق جزای داخلی نددو پروتکل الحاقی آن نیست های چهارگانه ژنو و  تروریستی قادر به اجرای کنوانسیون
 )هامن( ست.در امر مبارزه با تروریسم قابل اجرا 

زیرا در   ،صورت واضح ذکر شده است های ژنو بهتفاوت مخاصمۀ مسلحانه و اقدامات تروریستی در کنوانسیون
نظامیان و که علیه غیر  یامات مسلحانه اقدامات تروریستی ممنوع قرار داده شده است و هرنوع اقد  ۀمخاصم

غیر باشداهداف  درحالی  ،نظامی  است.  شده  دانسته  مهمممنوع  از  تروریستی،  حمالت  در  هدف  که  ترین 
گونه  باشد. ایننظامی، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم میهای تروریستی حمله به اماکن عمومی و غیرگروه

کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع قرار   33  ۀهای ژنو و مادکنوانسیون  پروتکل اول الحاقی  51  ۀاقدامات مطابق ماد
این دیگر  است.  شده  قابل داده  مخاصمه  دوطرف  برای  جنگ  زمان  در  فقط  برشدوستانه  حقوق  قواعد  که 

هروقت و در هرجا که امنیت کشور در مخاطره  و  گونه نیست  که مبارزه علیه تروریسم اینحالیست، دراجرا
علیه گروهتوانمی   باشد راهکار د  دو  لذا  اقدام مناید.  ترویستی  تروریسمبهی  های  با  مبارزه  قبول   خاطر  مورد 

بین استحقوق  ب   ،امللل  اول  از:  بینهعبارت  قواعد حقوق  دوم حقوق جزایی   و   امللل برشدوستانهکارگیری 
 شود. ی میصورت جداگانه بررس باشد که بهمی داخلی. هریک دارای معایب و مزایای خاص خود

 قابل اجرا بودن حقوق برش دوستانه در مبارزه با تروریسم:غیر -الف
کسانی شامل  گروه  میاین  کافی  تروریسم  علیه  مبارزه  امر  در  را  جزا  حقوق  که  حقوق ن داناند  قواعد  و  د 

ند ااین عقیده  برامللل  د. اکرث از نویسندگان حقوق بینندان برشدوستانه را در امر مبارزه علیه تروریسم الزم منی
املللی های بین ها پیش بوده و کنوانسیوناز قرن  ،املللی چه در سطح داخلیچه در سطح بین  ،که تروریسم

اجتامعی و سیاسی   ۀدر مبارزه با انواع خاصی از اقدامات تروریستی و نیز قوانین داخلی کشورها به این پدید
های فراملی اهداف واقع در های تروریستی با ایجاد شبکهکه امروزه گروهجزایی بخشیده است. از این  ۀجنب 

دهد و  دهند، ماهیت اساسا  جزایی اعامل تروریستی را تغییر منیفراسوی مرزهای ملی را مورد هدف قرار می
مناید، معادل عملیات نظامی در یک بسیاری از اقداماتی که کشورها برای مقابله و مبارزه با تروریسم اتخاذ می

بسیاری از کشورها بعد از حادثه    ( 66:  1386زاده،  )حبیب  مۀ مسلحانه نبوده و شباهتی به آن ندارد.مخاص 
حقوق   ای که اخیرا  رسعت حقوق جزا را پاسخی برای اقدامات تروریستی به کار گرفتند به گونهسپتامب به  11

 ( 56: 1393مهرا و کارگری، )  های خاص خود شکل گرفته است.ها و مشخصهتروریسم با ویژگیجزای ضد
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درحقوق برش اجرا  به  زمانی  که طرفمیدوستانه  آنآید  عملیاتی  قلمرو  و  متخاصم  قابل های  یکدیگر  از  ها 
های تروریستی، قلمرو عملیاتی  که اکرثیت گروهصورتی( در75:  1386زاده،  )حبیب  تشخیص و تفکیک باشد.

املللی قابل اعامل بین  ۀجهت قواعد حقوق برشدوستانازاین  ،ردها قابل تفکیک نبوده و قلمرو مشخص نداآن
قطنام مطابق  حادثه    1373  ۀشامر   ۀنیست.  از  بعد  که  امنیت  این   2001سپتامب    11شورای  شد،  صادر 

تا اقدامات تروریستی را از جمله تأمین منابع مالی تروریسم را در قوانین داخلی   ها را ملزم کردقطعنامه دولت
به برای آن در نظر   « جرایم شدید» عنوان  خود  ارتکابی  با شدت جرم  شناسایی کرده و مجازات شدید مطابق 
و کارگری،    بگیرند. ب   ( 61-60:  1393)مهرا  نیز  ما  در سال    به تأسی    ادر کشور  قانون   1383این قطعنامه 

چنین ملغی شد. هم  1393جلوگیری از متویل تروریسم به تصویب رسید که بعدا  توسط قانون دیگر در سال  
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی نیز به تصویب پارملان کشور رسید که تا حال نافذ است.   1387سال    در
م تروریستی یکه، جرانیز عین رویه در پیش گرفته شد و آن این  1396چنین بعد از تصویب کود جزا در سال  هم

مسلحانه متفاوت دانسته و در امر مبارزه علیه تروریسم قوانین جزایی داخلی را قابل اجرا دانسته    ۀرا از منازع
در   کود جزا مرتکب جرایم تروریستی را مطابق کود جزا قابل مجازات دانسته است، یعنی  264  ۀاست. در ماد

حقوق   های ژنو و م تروریستی کامال  قوانین جزایی داخلی کشور حاکم است نه کنوانسیونیمبارزه علیه جرا  امر
ن آن طبق احقوق جزای عمومی است که مرتکب   ۀحوز   میم تروریستی جزء جرایاملللی. پس جرابین  ۀبرشدوستان

است. مجازات  قابل  داخلی  مرتکب    ( 38:  1399زاده،  )قاضی  قوانین جزای  افغانستان  در  طالبان  آنچه  اما 
های ژنو  پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون  1  ۀزیرا نظر به ماد  ،شودداخلی می  ۀمسلحان   ۀشود، شامل منازعمی

باشد. )این مورد در داخلی را دارا می  ۀمسلحان   ۀرشایط یک مخاصم  ۀطالبان با دولت افغانستان هم  ۀمخاصم
شود.(  بودن قواعد حقوق برشدوستانه علیه تروریسم است بیشرت بررسی می  اجرا عنوان بعدی که عبارت از قابل  

-شان قرار میهای تروریستیهای حملهنظامی را هدفنظامی و اماکن غیرجایی که طالبان افراد غیراما از آن
امللل نجزایی بی  ۀمحکم  ۀشوند و مطابق اساسنامدهد، در اصل مرتک جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت می

 ی امللل جزایی بین  ۀکه افغانستان عضو محکم گیرد. از اینجرایم مشمول صالحیت جهانی قرار می  ۀاز جمل
به  امللل را جرمجزایی بین  ۀمحکم  ۀاست و در کود جزا نیز جرایم مشمول اساسنام انگاری کرده است، لذا 

 گیرد.دگی صورت میجرایم ارتکابی طالبان، مطابق کود جزا و قوانین جزای داخلی رسی 
که ماهیت سیاسی   ند د و معتقد ن داناما بعضی از نویسندگان حقوق جزا را برای مبارزه علیه تروریسم کافی منی

 ۀ گونکند و به  تواند حقوق جزا را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جداتروریسم می
خاطر چنین برخی از کشورها به( هم55:  1393)مهرا و کارگری،    دهد.  ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار

ارچوب و قواعد حقوق جزا استفاده هها و مبارزه علیه تروریسم از بعضی اقدامات خارج از چنابودی تروریست
روریسم عنوان قربانی تروریسم علیه تبود. آمریکا به  2001سپتامب    11آن آمریکا بعد از حادثه    ۀکردند که منون 

تنها مظنونان حادثه، بلکه کشوری که مظنونان در آن قرار داشتند و دیگر کشورهای  اعالن جنگی کرد که نه
یس جمهور وقت آمریکا جورج بوش در ئچنین ر ( هم5:  1383)چامسکی،    داد  متهم به تروریسم را هدف قرار

را بیان داشت که آمریکا  در امر مبارزه   در یک سخرنانی خود در جمع نظامیان آمریکا نیز این نکته   2004سال  
حقوق جزایی تنها تکیه نخواهد کرد، زیرا درست است که تروریسم یک جرم   علیه تروریسم به هیچ عنوان بر

برخی از   1993اجراهای حقوقی حل شود، اما بعد از حمله به مرکز تجارت جهانی در سال  است و با ضامنت
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)مهرا وکار گری،   اما مشکل حل نشد.  ،دند و حتی به زندان فرستاده شدندن تعقیب، محاکمه و محکوم ش امجرم
1393 ،68-69 ) 

شدت نکوهش کارگیری جنگ به بهانه مبارزه علیه تروریسم این شیوه را بههبعضی از دانشمندان با انتقاد از ب 
آغاز این جنگ خود تهدیدی برای امنیت انسانی و حقوق برش است، زیرا با به چالش   ۀبدون شک شیو کند.  می

املللی و حقوق برشدوستانه که طی چندین دهه با مشقت و دقت شکل ارچوب حقوق برش بینهکشیدن چ 
 :1385)هافمن،    کند.تروریستی دیگر تهدید می  ۀرا بیش از هرحمل  گرفته است، جنگ علیه تروریسم امنیت ما 

های اشتباه را دارد که ( استفاده از راهکار حقوق جزا در مبارزه علیه تروریسم، این پیامد محکومیت133-134
رسد که  حال به نظر منی  رود، با اینهای کیفری به شامر می' معضلی برای سیستمهمواره در متامی جرایم

 ( 71: 1393ی، )مهرا و کارگر  پیامدهای ناگوار آن به گسرتدگی عواقب جنگ باشد.
جهت که که استفاده از حقوق جزا در امر مبارزه با تروریسم دارای مزایا و معایب است. مزایا ازایناین  هدر نتیج

به جنگ علیه تروریسم است و کمرت امنیت را مورد  تر نسبتتر و منطقیاین راهکار از سایر راهکارها مناسب
می قرار  ازاینتهدید  معایب  اما  کدهد،  باجهت  مبارزه  امر  در  جدید  جزای  حقوق  بر  ه  های شیوه  تروریسم 
های اشتباه چنین پیامد محکومیتهم  و  بردال میؤ عادالنه را زیر س  ۀکید دارد و موازین محاکمأ رسکوبگرانه ت

 همراه دارد. را نیز 
 قابل اجرا بودن حقوق برشدوستانه در مبارزه با تروریسم: -ب

دلیل نبود اجامع واحد بر رس تعریف دقیق و مشخص از تروریسم مبارزه با این امللل به  البته در سطح بین
ها نشان از آن دارد که که برخی پدیده را نیز دچار تشتت و پراکندگی کرده است. اما با نگاهی به عملکرد دولت

رها رویکرد نظامی را  اند و این کشو ها مبارزه با تروریسم را بر نشسنت تا رسیدن به یک اجامع ترجیج دادهاز آن
 یستی است. رهای ترو ها و گروههاست که جهان شاهد جنگ میان دولتاند و سالدر مبارزه با تروریسم برگزیده

مبارزه علیه تروریسم  از طرف دیگر حقوق برشدوستانه زمانی حقوق حاکم بر   ( 87:  1398سبحانی و دیگران،  ) 
گر مبارزه با تروریسم شامل اقدامات جنگی و مخاصمۀ مسلحانه خواهد بود که جنگ و مخاصمه در بین باشد. ا
سپتامب   11  ۀاملللی قابل اجرا خواهد بود. بعد از حادثبین  ۀقرار گیرد در آن صورت قواعد حقوق برشدوستان

دولت وقت آمریکا در مقابله علیه تروریسم حالت جنگی را اعالن کرد و در قالب دفاع مرشوع که در ماده   2001
اقدامات جنگی خود را توجیه کرد. این اولین اقدامی بود که آمریکا    ،منشور سازمان ملل متحد آمده است  51

دشمن آمریکا دوستان مسلامن نیستند، کشورهای » علیه تروریسم موضعی جنگی گرفتند و اعالم داشتند که  
، جنگ ما  ندمی کنند هست   که از آن حامیت  یهایرادیکال تروریستی و دولت  ۀعربی نیستند، دشمن ما شبک

  ۀ بلکه زمانی پایان خواهد یافت که هم  ،یابد شود، اما با آن پایان منیالقاعده آغاز می  ۀعلیه تروریسم با حمل
شوند.گروه نابود  و  متوقف  جهانی  تروریستی  دیگران،    های  و  گروه100:  1398)سبحانی  از  بعضی  های  ( 

تد از  و...  داعش  و  القاعده  مانند  مالحظات تروریستی  کنار  در  بنابراین  است.  برخوردار  باال  نظامی  ارکات 
)هامن( حال که با توجه به مطالب فوق اگر در امر    رسد.نظامی نیز یک رضورت به نظر می  ۀپیشگیرانه، مقابل

مخاصم هر  در  که  آنجایی  از  شود  پذیرفته  جنگی  و  نظامی  رویکرد  تروریسم  علیه  حقوق   ۀمسلحان   ۀمبارزه 
نوع مخاصمالی که مطرح میؤ شود سحاکم میبرشدوستانه   این  بر  آیا حقوق برشدوستانه  این است   ۀگردد 
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ین معنی، به مردمی که در جنگ رشکت ندارند یا  ه اتروریسم نیز حاکم است یا خیر؟ حقوق برشدوستانه ب ضد
نظامیان تفکیک که جنگجویان را از غیر  یهایاند، نباید حمله شود و کاربرد سالحسالح خود را بر زمین نهاده

ممنوع است.   ،کنند رضوری وارد میهای جنگی که آسیب  و خسارات غیرها و روشکه سالحکنند یا اینمنی
( در حقیقت کاربرد حقوق برشدوستانه کاهش درد و رنج ناشی از مخاصامت مسلحانه 223:  1390)عسکری،  

تروریسم ضد  ۀچه این مبارزه مخاصم  ،آور استصورت یکسان الزامبه  است و این قواعد بر هردو طرف مخاصمه
 دیگر. ۀمسلحان  ۀ باشد چه مخاصم

نوعی با آن مرتبط است و بدون  مسلحانه بوده، یا به ۀدر برخی از موارد اعامل تروریستی بخش از یک مخاصم 
( بعضی از 62:  1386زاده،  یب)حب  دهدنظامی افراد عادی را هدف قرار میتبعیض بین اهداف نظامی و غیر

جزای   ۀمحکم  ۀکه در اساسنام  ،که برای مقابله با تروریسم از صالحیت جهانی  نداستادان حقوق بر این نظر
املللی در عنوان یک جنایت بینگرفته شود. البته این در صورتی است تروریسم، به  کار  ،امللل آمده استبین

گرفته شود آن صورت صالح  ،نظر  غیر  عنوان در  واجد  تروریسم  اگرچه  بود.  نخواهد  اعامل  قابل  یت جهانی 
چنان یکی از مصادیق بارز جنایت شدید تبع صالحیت جهانی نیست، اما این جرم هماملللی و بهجنایت بین

بین اهمیت  بیست ودارای  از  بیش  آن توسط  ارتکاب  به  یا اسرتداد  به مجازات  تکلیف  یک   املللی است که 
 ( 99: 1398)سبحانی و دیگران،  تروریسم تضمین شده است.ای ضداملللی و منطقهنکنوانسیون بی 

امللل این عقیده است که حقوق جزا در امر مبارزه با تروریسم کارایی الزم را ندارد و باید از حقوق بین  برخی بر
شبکه گرفت.  کمک  زمینه  این  در  به  برشدوستانه  دست  تروریستی  فراملی  خشونتهای  علیه  اقدامات  آمیز 

قدری است که این حمالت به  ۀزنند و شدت و گسرته باالفعل و باالقو دست میهای دور اهداف واقع در دولت
آنمی تروریستی منی  هاتوان  اعامل  به  متهم  افراد  زیاد  تعداد  دلیل  به  تلقی منود.  اقدامات جنگی  توان را 

 اجرای  افزون بر این، این افراد رعایت منود.    ۀم توقیف و محاکممقررات و اصول محاکامت جزایی را در هنگا
به اسرتداد یا تعقیب قضایی به دلیل مشکالت سیاسی، اداری و حقوقی که اغلب در مقررات قراردادی مربوط

( بنابراین 19-18:  2003املللی صلیب رسخ،  بین  ۀ)کمیت  آید، مناسب نیست.وجود میه  ها ب روابط میان دولت
و اعضای گروه  برای را اجرا منوده  باید حقوق مخاصامت مسلحانه  از خشونت  نوع جدید  این  با  های مقابله 

نظامی قرار داد و در صورت دستگیری و اسارت، آنان را تاپایان   ۀعنوان مبارزان دشمن مورد حلمتروریستی را به
 ( 68: 1386 حبیب زاده،)  های فعال نظامی در توقیف نگهداشت.درگیری

یوگسالوی سابق  ۀاملللی، رأی محکمجزای بین ۀمحکم ۀاساسنام 8 ۀپروتکل دوم الحاقی، ماد 1 ۀظر به مادن 
 داخلی دارای  رشایط ذیل است:  ۀمسلحان  ۀهر مخاصم ،رواندا ۀو رأی محکم

 . داده باشد داخلی باید در قلمرو یک کشور رخ ۀمسلحان  ۀمنازع -1
 . استمرار داشته باشد منازعه باید طوالنی باشد و  -2
 مراتب باشد. یافته باشد و دارای فرماندهی و سلسلهگروه مسلح مخالف دولت باید سازمان -3
 د. ن یافته باش نیروهای مسلح مخالف باید بر بخشی از رسزمین کشور دست -4
 ( 34: 1399زاده، )قاضی د.ننیروهای مسلح مخالف قادر بر اجرای پروتکل باش -5
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های تروریستی باید خاصامت مسلحانه در جنگ علیه تروریسم به این معنی خواهد بود که گروهاجرای منطق م
کنند  هایی که با آن مبارزه میاز هامن حقوق و تکالیف ناشی از حقوق برشدوستانه برخوردار باشند که دولت

اصل برابری متخاصامن    ( در حقوق برش دوستانه20:  2003املللی صلیب رسخ،  بین  ۀ)کمیت   از آن برخوردارند.
طبق اصول و موازین برشدوستانه انجام طرف عملیات نظامی خود را    کند که هریک اصل بوده و ایجاب می

: 1386حبیب زاده، )  نظامی مطابق با قواعد حقوق برشدوستانه رفتار مناید.شده و غیرافراد دستگیربا دهد و 
69 ) 

مسلحانه است در این صورت قواعد حقوق برشدوستانه   ۀک مخاصمگاهی اوقات مبارزه با تروریسم در حد ی
اجرا برش قابل  حقوق  مسلم  اصول  از  نظامی  عملیات  جریان  در  حتی  تروریستی  اقدامات  ممنوعیت  و  ست 

رسد مبارزه با گروه تروریستی طالبان در افغانستان نیز از ( به نظر می73: 1386زاده،  )حبیب  دوستانه است.
امللل برش دوستانه در این حد یک مخاصمۀ مسلحانه رسیده و باید قواعد حقوق بین  بهزیرا    ،این نوع باشد

 باشد. که طالبان قادر به اجرای قواعد حقوق برشدوستانه میاین دلیل   مخاصمه اجرا گردد به
این نتیجه  بیندر  حقوق  شامل  زمانی  تروریسم  علیه  مبارزه  میکه  قرار  برشدوستانه  کهامللل  حد   به  گیرد 

 ۀ ، باید در مخاصماست  مخاصمۀ مسلحانه رسیده باشد و ارکان یک مخاصمۀ مسلحانه که عبارت از شدت و دوام
شامل قواعد حقوق برشدوستانه   ،حد مخاصمۀ مسلحانه نرسد  بهکه مبارزه با تروریسم    صورتی  موجود باشد، در

 گردد. منی 

 گیری: نتیجه 
از آنجایی که  جهانی    ۀامروزه تروریسم به یک پدید از تروریسم تعریفبدل گردیده است و  مشخص و   یهنوز 

جهت مبارزه با تروریسم را نیز دچار مشکل کرده است. اما با وجود این اسناد متعدد ازاین  ، دقیق نشده است
رسیدهبین تصویب  به  تروریسم  علیه  مبارزه  در  ملی  و  زمان املللی  در  حاکم  حقوق  برشدوستانه  حقوق  اند. 
امللل برشدوستانه، کاهش درد و رنج املللی است. هدف حقوق بینصمۀ مسلحانه اعم از داخلی و بینمخا

 املللی است.  ملی و بین  ۀناشی از مخاصامت مسلحان 
این باور است که چون تروریسم یک نوع جرم   در امر مبارزه با تروریسم، دو دیدگاه وجود داشت. گروه اول بر

جهت برای مبارزه با این لذا ازاین  ،دهدتروریسم ماهیت جرمی تروریسم را تغییر منی  فراملی بودن  ۀاست و جنب
تبعیت کرده است.   دیدگاه این    ما نیز از  پدیده قواعد حقوق جزای داخلی کشورها قابل اعامل است. کشور

جا که   رسد، لذا هرحد مخاصمۀ مسلحانه می بهاز آنجایی که مبارزه علیه تروریسم    ،این باور است  گروه دوم بر
ست. در برخی از موارد  امللل برشدوستانه قابل اجراقواعد حقوق بین  ،میان باشد  پای مخاصمۀ مسلحانه در

نوعی با آن مرتبط است و بدون تبعیض بین اهداف اعامل تروریستی بخش از یک مخاصمۀ مسلحانه بوده، یا به
امللل برشدوستانه اجرا جهت باید قواعد حقوق بیندهد، ازاینعادی را هدف قرار مینظامی افراد  نظامی و غیر

  باشد. این گروه بر های ژنو و دو پروتکل الحاقی آن میگردد و دو طرف مخاصمه مکلف به اجرای کنوانسیون
ح از  باید  و  ندارد  را  الزم  کارایی  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  جزا  که حقوق  است  عقیده  برشدوستانه این  قوق 

آمیز علیه اهداف های فراملی تروریستی دست به اقدامات خشونتاملللی در این زمینه کمک گرفت. شبکهبین
قدری است این حمالت به  ۀباالفعل و باالقو   ۀجهت، شدت و گسرت ازاین  ،زنند دست میهای دور واقع در دولت
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توان منی  ،لیل تعداد زیاد افراد متهم به اعامل تروریستیرا اقدامات جنگی تلقی منود. به د  هاتوان آنکه می
 اجرای   این،  مقررات و اصول محاکامت جزایی را در هنگام توقیف و محاکمه این افراد رعایت منود. عالوه بر

به دلیل مشکالت سیاسی، اداری و حقوقی که اغلب در   ،به اسرتداد یا تعقیب قضایی مقررات قراردادی مربوط
می  ب ان دولتروابط  نیست وجود میه  ها  مناسب  بینازاین  ،آید،  باید حقوق برشدوستانه  امر جهت  در  املللی 

 مبارزه علیه تروریسم اعامل شود. 
 

 منابع: فهرست 
نوام،)  -1 تروریست 1383چامسکی،  ترجم(،  هستند،  کسانی  چه  جهانی  تهران،    ۀهای  پژوهشی،  گزارش  طاهری،  مجتبی 

 مطالعات راهبدی. ۀپژوهشکد
بین1386زاده، توکل،) یبحب  -2 تروریسم، مجل(، حقوق  با  مبارزه  و  ، معارف اسالمی و حقوق، سال هشتم  ۀامللل برشدوستانه 

 اول، بهار و تابستان. ۀشامر 
علمی    ۀاملللی در مخاصمۀ مسلحانه علیه تروریسم، فصلنامبین  ۀ(، نقش و جایگاه حقوق برشدوستان1398سبحانی و دیگران،)  -3

 ، زمستان. 40 ۀللی پلیس، سال دهم، شامر امل مطالعات بین
پوریا،)  -4 چالش 1390عسکری،  بین(،  کنفرانس  تروریسم،  با  مقابله  در  برشدوستانه  حقوق  علیه  های  جهانی  ائتالف  املللی 

 تروریسم برای صلح عادالنه، مجمع جهانی صلح اسالمی. 
آذرعلی   ۀقابل تعریف تروریسم، ترجمنی، مفهوم غیر العمل به تروریسم: تالش برای تعریف قانو (، عکس1393فلچر، چورج پی،)  -5

 مقاالت، تهران، نگاه بینه.نژاد، تروریسم شناسی، مجموعه 
ت1399یار،) زاده، حسنقاضی -6 با  داخلی  مسلحانه  منازعات  بر أ(،  فصلنام  ۀمنازع  کید  نهم، شامر   ۀافغانستان،   ۀوکالت، سال 

 . 1399هفتم، زمستان، 
موجب مخاصامت مسلحانه  امللل برشدوستانه و مسایل مطروحه به(، حقوق بین2003)دسامب    املللی صلیب رسخ،بین  ۀکمیت  -7

 املللی صلیب رسخ و هالل احمر، ژنوا. معارص، گزارش بیست و هشتمین کنفرانس بین
 ای، تهران، نرش دادگسرت.(، حقوق مبارزه با تروریسم هسته1393معظمی، شهال و منامیان، پیامن،)  -8
 ، بهار و تابستان.34 ۀحقوقی، شامر  ۀگل، مجلرضا ابراهیمعلی  ۀ(، حقوق برش و تروریسم، ترجم1385پل،) هافمن،  -9

 قوانین:
 . 952مسلسل  شامرۀ(، قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، 1387رسمی وزارت عدلیه،)  ۀجرید -10
 . 1146مسلسل   شامرۀ(، قانون جلوگیری از متویل تروریسم، 1393رسمی وزارت عدلیه،)  ۀجرید -11
 .1161مسلسل  شامرۀتنظیم اجراآت جلوگیری از متویل تروریسم،  ۀ(، مقرر 1393رسمی وزارت عدلیه،)  ۀجرید -12
 . 1260مسلسل  شامرۀ(، کود جزا، 1396رسمی وزارت عدلیه،)  ۀجرید -13

 املللیاسناد بین
 1949های چهارگانه ژنو کنوانسیون -14
 1977های ژنو دو پروتکل الحاقی کنوانسیون -15
 1998امللل جزای بین ۀمحکم ۀاساسنام -16
 1945منشور سازمان ملل متحد   -17
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اصول حقوق برشدوستانه در قانون اساسی افغانستان و اسناد  
 املللی بین 

 سخی علیزاده غالم

 چکیده
املللی، حقوق برشدوستانه است. حقوق برشدوستانه که بین  ۀاخیر در عرص   ۀیکی از موضوعات مهم چند ده

به حقوق جنگ نیز معروف است، هدف و غایت اصلی آن، حامیت از انسان و کاهش خشونت و ایجاد محدودیت 
ایجاد و حامیت از حقوق اساسی برشدوستانه در زمان   برایاملللی  بین  ۀهنگام منازعات مسلحانه است. جامع

در این راستا به تصویب را  های دیگر  مانند کنوانسیون ژنو و الهه و  کنوانسیون  یهای مهم، کنوانسیونجنگ
 رسانده است.  

املللی و قانون اساسی در تحقیق حارض سعی شده است به اصول اساسی حقوق برشدوستانه در اسناد بین
توان برخی املللی، میاز تعهدات و مقررات بین  که آیا غیر  شودپاسخ داده    پرسشافغانستان بپردازد و به این  

از اصول حقوق برشدوستانه را در قانون اساسی افغانستان یافت یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم ارتباط 
دالیلی در ارتباط با هر قانون اساسی به معنای عام و با   رب بین قانون اساسی و حقوق برشدوستانه است که بنا

اف اساسی  که قانون  است  همبستگی  و  وحدت  این  پرتو  در  است.  طرح  قابل  خاص  معنای  به  غانستان 
بیان شده است: حقوقی که  بین  ۀترین اصول حقوق برشدوستان بنیادی افغانستان  قانون اساسی  املللی در 
به رسمیت شناخته    ،املللی و داخلی اعم از بین  ی،جنگ و غیر  یجنگ   ،هر رشایطیدر  قابل عدول بوده و  غیر
 است.  شده

 حقوق برشدوستانه، قانون اساسی، منع تبعیض، حق حیات، ممنوعیت بردگی، شکنجه.   واژگان:کلید
  

 
  ؛ دکترای حقوق خصوصی  ۀپژوه دورپژوهشگر و دانشGhulamsakhi673gmail.com 
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 مقدمه 
فزایند  رشد  و  بین  ۀتحوالت شگرف  بهحقوق  ده  ویژهامللل  دو  در  ویژ   ۀحقوق برشدوستانه  توجه  مورد   ۀ اخیر 

ا  جدید التزام به قوانین و مقررات برشدوستانه نجا که بعضی از قوانین اساسی نسبت آ تا    است  کشورها قرار گرفته 
 دوستی این اقدام برایند شکوفایی حس برش  ( 37:  1389)البزی ورکی،  .  را در سند ملی خویش گنجانده است 

با این حال،    ( 324:  1398)سلیمی،    .ت گرفته استئ املللی نشداخلی و بین  ۀاز مخاصامت مسلحان   است و
حال   .است  ( 1977)   های چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی ژنووستانه کنوانسیونترین منبع حقوق برشدمهم
افغانستان درآن اساسی  قانون  آن دولت مهم  ۀبردارندکه  در  و  زمان صلح است  در  بنیادین برش  ترین حقوق 
ست  که قانون اساسی تأکید شده ا  7  ۀامللل شده است و در مادرصاحت مکلف به رعایت قوانین حقوق بینبه

به رعایت   مقررات   ۀ. دولت کلیاستملتزم    است،که عضو آن    ،املللیمتامی معاهدات بیندولت افغانستان 
( و 69:  1395)حیدری،  .  های ژنو را پذیرفته استحقوق برشدوستانه از جمله کنوانسیون  ۀاملللی در حوز بین

»کمیسیون به نام  نهادی    ،بر این  افزونخود را مکلف به رعایت و پایبندی به تعهدات ناشی از آن منوده است.  
جمهوری  رئیس  ،بن و فرمان حامد کرزی  ۀاساس توافقنامبر  1381« در سال  افغانستان  مستقل حقوق برش
تأسیس به  شد  افغانستان  افعتا  بر  ناظر  نهاد  حوز مثابه  در  دولت  عملکردهای  و  حقوق   ۀال  و  برش  حقوق 

این، بایستی اذعان منود افزاید. بنابربرشدوستانه ایفای وظیفه مناید. این امر بر اهمیت حقوق برشدوستانه می
ولی رعایت آن را در زمان   ،که هرچند در قانون اساسی افغانستان اصول حقوق برشدوستانه در زمان صلح است

چه زمان صلح    ها،زمان  ۀتوان رعایت حقوق برشدوستانه را در هم ده است، پس میکر یری نفی ن منازعات و درگ 
 ملتزم به رعایت آن دانست. و دولت و نهادهای دولتی را کرد از روح قانون اساسی استنباط   ،و چه زمان جنگ

شده   سعی  حارض  تحقیق  که  که  است  در  شود  داده  پاسخ  پرسش  این  اسبه  قانون  بین  حقوق آیا  و  اسی 
حقوق  قوانین  و  اصول  متضمن  مقدار  چه  اساسی  قانون  ثانیا   خیر؟  یا  دارد  وجود  ارتباطی  برشدوستانه 

 دهد. اصلی پژوهش حارض را تشکیل می ۀبرشدوستانه معارص است که هست

 مفهوم حقوق برشدوستانه 
 Humanitarian» ۀ  جمر واژه ت  »حقوق برشدوستانه« در قرن حارض و بعد از حقوق برش پدید آمده است. این  ۀواژ 

Law  دوستانه  برش  ۀاز کلم  گویند. هرچند اغلبدوستانه میآن را حقوق انسان  فارسی« است و در در ادبیات
می انساناستفاده  حقوق  و منایند.  حقوق  حفظ  راستای  در  قوانین  بر  ناظر  و  حاکم  حقیقت  در  دوستانه 

و مخاصامت  ارزش در حین جنگ  غ  استهای برشی  رنجکه  آالم،  آن کاهش  اصلی  افراد  ایت  و دردهای  ها 
: 1395)حبیبی،  .  باشد نظامی و نیز نظامیان مجروح در مخاصامت مسلحانه و رعایت حقوق ارسا و... میغیر
املللی است که ضمن مجموعه قواعد حقوق بین»  امللل برشدوستانه عبارت از( و نیز گفته شده حقوق بین84

املللی، تکالیف افراد بیناملللی یا غیرسانی و کشورها در مخاصامت مسلحانه، اعم از بینتعیین حقوق افراد ان 
نیز در آن مخاصامت مشخص می را  از مخاصامت و کشورها  با محدود کردن صدمات و لطامت ناشی  کند. 

سالح برخی  از  استفاده  کردن  ممنوع  و  غیرمسلحانه  و  نظامی  افراد  از  غیرن ها،  اهداف  و  در نظامی  ظامی 
بیگدلی،    « .کند مخاصامت مسلحانه حامیت می از طور کلی میبه  ( 2:  1380)ضیایی  توان گفت که هدف 
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ها، کارگیری سالحامللل برشدوستانه کاهش و محدودیت دو طرف جنگ در بهایجاد و وضع قواعد حقوق بین
 های جنگی علیه افراد غیرنظامی است.  ابزارها و شیوه

 وق برشدوستانه پیشینه تاریخی حق
تنازع، جنگ   ۀخاکی، پدید  ۀهای زیست برش بر پهنترین لحظهحقوق برشدوستانه همزاد تاریخ است؛ از ابتدایی

یابیم که  میو تخاصم گویی با حیات اجتامع انسانی همراه بوده است. با نگاهی گذرا به تاریخ جوامع برشی در
های مانند یورشهای متفاوت  در اعصار مختلف و به شیوه  آمده در اقصا نقاط جهان ورخدادها و وقایع پیش

اموال، اسیر   و قتلکر وحشیانه، غارت  زنان و کودکان  زیاده  های فجیع ودن  مبیان  و...  و  وحشتناک  خواهی 
علوم و تکنولوژی، ابزار   ۀرسیده است. با پیرشفت برش در حوز طبیعی به نظر می  یتجاوز به حقوق دیگران امر 

 ،دندکر های بروز استفاده میشده و متجاوزان نیز برای نابودی دشمن از سالحتر  رفتهتر و پیشیجنگ نیز فن 
عامل چنین  اِ (  434:  1394)جعفری،  .  هدف و مقصد، نابودی و امحای دشمن از هر طریق ممکن بود  زیرا
د بر نظامیان و غیرنظامیان بود. به مروز یو ایجاد رنج زاموجب عدم تشخیص نظامی از غیرنظامی    ییهاشیوه

موجب محدود ساخنت   ـشکل امروزینه بهـ  مان با ایجاد قواعد و مقررات حقوق برشدوستانه هرچند ابتدایی
امان بودن گی و احرتام به آنان، دررفتار اسیران جن   مورددر یونان باستان قوانینی در    گسرته جنگ  گردید، مثال 

مقدس اماکن  حرمت  تسلیم  غیرنظامیان،  با  محرتمانه  رفتار  میو  مشاهده  و...  تردید،  شدگان  بدون  شود. 
ها، فرهنگ گرفته از متدنتئ پایبندی به قوانین و رفتار برشدوستانه و رعایت آن در حین منازعات مسلحانه نش

دوستانه ریشه جهان است و در عرص حارض نیز بسیاری از قوانین انسان  فاوتت و باورها و عقاید مذاهب ملل م
. شوددر فرهنگ و عقاید ملل دارد و در نتیجه سبب رعایت قوانین برشدوستانه هنگام منازعات مسلحانه می

است   بودهیافته  سومریان یک نهاد سازمان  ۀ( در میان قبیل8:  1383ملی حقوق برشدوستانه،    ۀ)دبیرخانه کمیت 
مانند اعالم جنگ، مصونیت سفیران و منایندگان سیاسی کشورها، حکمیت و احرتام به عقود   یکه در آن قوانین 

  ، فدیه رایج بوده است. حموارابی  یو قراردادهای صلح وجود داشته است. در این دوره نیز آزادی اسیران در ازا
از قوانین جنگ اشاره داشته   یاح حمورابی« به بخشقواعد و مقررات خویش به نام »الو پادشاه بابل در مجموعه

سال قبل از   500مثابه هرن جنگ که  سون تزو نیز در کتاب خود به  ( 149الف:    1374)محقق داماد،  .  است
به مسیح  داشتهمیالد  بیان  نظامی  اسرتاتژی  و  برنامه  در  ادبی کالسیک  اثر  نخستین  اصول    است  مثابه  که 

ای جنگُی رشافُت دوری از خشونت بدون علت و آزار رساندن به غیرنظامیان را برای انسانی مثل احرتام به ارس 
های آسامنی قرآن و انجیل هم حاوی اصول و کتاب  ( ۶۹ب:    ۱۳۷۴)محقق داماد،  .  دادند فرماندهان تذکر می

ن به کراات ها هستنِد هرچند قرآن کریم در این میان از موقعیتی ممتاز دارند و در آ قواعدی در خصوص جنگ
ها شده است. نخستین قانون برشدوستانه مدون تأکید بر رعایت قواعد و اصول انسانی در رهبی و اداره جنگ

و منظمی که از جانب یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد، مجموعه قوانین لیب بود که توسط آیاالت 
نیروهای مسلح که در آیاالت متحده درگیر   تصویب شد و غایت آن تنظیم رفتار  1863متحده آمریکا در سال  

داشت جنگ داخلی  جنبه  و  محدود  قلمرو  حیث  از  قانون  این  هرچند  و  بودند  داخلی  . های 
   ( 87  :1395 )حبیبی، 
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دهد جنگ و درگیری میان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو در شامل ایتالیا رخ می  1859در سال  
آید. این حادثه تلخ، هانری دونان تاجر و جانی فراوانی به طرفین متخاصم وارد میهای مالی  و تلفات و زیان

به را که  تأثیر قرارمعروف سوئیسی  بود تحت  نگارش تدوین می  طور همزمان در منطقه مذکور  گیرد و سبب 
اساسی را اثر خویش دو پیشنهاد مهم و  شود. ایشان در»خاطرات سولفرینو« از جانب وی می  عنوان  باکتابی  

شود. ن جنگی میا مطرح منوده که پیشنهاد دومش منجر به تصویب معاهده در جهت بهبود رشایط مجروح
چهارگانه ژنو    و کنوانسیون  1907و    1899های الهه در سال  این معاهده سبب تدوین و تصویب کنوانسیون

و نام دارد. قوانین الهه و حقوق شوند که به ترتیب حقوق الهه و حقوق ژن ها میم توسط دولت  1949در سال  
صورت یک نظام حقوقی به  1977های چهارگانه ژنو در سال  ژنو با تصویب دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون

)دبیرخانه کمیته ملی حقوق .  دهد معارص را شکل می  ۀامللل برشدوستانآمد و حقوق بینواحد و منسجم در
 ( 8: 1383برشدوستانه، 

 امللل برشدوستانه در قانون اساسی افغانستانبین جایگاه کلی حقوق
های حقوق داخلی امللل در نظامخصوص قوانین اساسی جدید، جایگاه حقوق بینبه  ،در قوانین اغلب کشورها

مضاف بر آن،  Vereshchetin1996:1-14)) .  نحوی مورد اشاره قرار گرفته است و یا رابطه این دو حقوق باهم به
 1اساسی جدید به حقوق برشدوستانه نیز اشاره شده است.  در برخی قوانین

خشونت و خونریزی هستیم و در این منازعه،  اما افغانستان کشوری است که در آن شاهد چهار دهه جنگ و  
 . های داخلی صورت گرفته استهای درگیر جنگصورت گسرتده از سوی گروهمدت نقض حقوق برشدوستانه به

که آرزوی هر شهروند افغانستانی است،   ،دید به امید صلح پایدار و ختم منازعات مسلحانهاما با تأسیس نظام ج
آرزو جام این  و    ۀمتأسفانه  با وجود نظام و دولت جدید، میان دولت  و منازعه کامکان  عمل نپوشید و جنگ 

ده است و از  های درگیر نقض شهای مخالف مسلح ادامه پیدا کردند و قوانین برشدوستانه توسط طرفگروه
افغانستان متامی اسناد مهم حقوق برشدوستانه اعم از کنوانسیون های های ژنو و پروتکلسوی دیگر دولت 

 ۀنتیج   ( 69:  1395)حیدری، . املللی کیفری را امضا و تصویب منوده استالحاقی آن و اساسنامه دادگاه بین
برای دولت، هم الزامبه  پذیرش آن  الزامآور است و هم بهلحاظ عرفی  افغانستان آوری معاهدهلحاظ  برای  ای 

مثابه سند و میثاق ملی تأکید قانون اساسی به  7  ۀقانون اساسی و ماد  ۀ، در مقدماین بر    افزوناالجراست و  الزم
دو دهه از عمر به  که نزدیک  ، با وجود اینروازاین  .منایداملللی از سوی دولت تأکید میبر رعایت معاهدات بین

های مخالف گذرد، بازهم شاهد نقض حقوق برشدوستانه هم از سوی دولت و هم از سوی گروهقانون اساسی می
املللی و های بیناملللی، عضویت در سازمانکه پیوسنت دولت به معاهدات بین  مسلح هستیم. بایستی گفت
بین وکارهای  ساز  به  جهتتوسل  موجود  مساملت  املللی  بینحل  اختالفات  بهآمیز  را  الزامات املللی  مثابه 

 باشد.  زیستی در جهان کنونی مورد توجه قرار داده است که در نوع خود بسیار مهم و اساسی می
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 ارتباط بین قانون اساسی و حقوق برشدوستانه 
ستانه و قانون اساسی میان حقوق برشدو   ایآید این است که چه رابطهکه در ذهن پدید می  ینخستین پرسش 

م بودن لزوم رابطه، وجود یک مخاصمه مسلحانه رغم مسلَّ بهبایستی گفت    پرسش د؟ در پاسخ به این  وجود دار
طور سازد و بدین جهت، حقوق برشدوستانه و قانون اساسی بهاجرای نظام حامیتی حقوق برش را منتفی منی

( در عرص حارض تئوری حاکم این 25:  1389البزی ورکی،  ) .  مناید هامنند می  یزمان بر امر واحد اقدام هم
و  داخلی  مسلحانه  منازعات  از  اعم  جنگی،  رفتار  با  ارتباط  در  حتی  برش  حقوق  حامیتی  سیستم  که  است 

مثابه حقوق خاص هرچند در مواردی حقوق برشدوستانه به  ،شودموقع اعامل و به اجرا گذارده میاملللی بهبین
( از جانب دیگر هامن طوری که قانون اساسی برترین قانون Kretzmer,2005:185,186,189) .  جایگزین آن شود

ها، مقامات و متصدیان امور، این هر کشور است و نتیجه منطقی تفوق و حکومت آن بر عملکرد متامی سازمان
حقوق قربانیان   عملکردها و اقدامات در ارتباط با تقنین منطبق با این قانون باشد. شناسایی  ۀاست که کلی 

های ملی و اجرای قوانین و قواعد داخلی از جمله میثاق خسارات در نزد دادگاه   ۀمنازعات مسلحانه در مطالب 
ها در استناد به قانون اساسی و یا تفسیر آن در انطباق با اصول حقوق دادگاه  ۀ خصوص این زیان و رویملی در

 من رعایت حقوق قربانیان جنگی خواهد بود. برشدوستانه و درج رصیح آن در قانون اساسی متض
ای دوستانه، اهمیت ویژهکنندگان، قوانین انساند که هنگام تدوین قانون اساسی برای تدوینکر بایستی اذعان  
 .به حقوق برش و حقوق برشدوستانه اختصاص یافته است از قانون اساسی    یبه همین جهت فصل   .داشته است 

ردیابی اصول حامیتی    دلیلین  ه امشرتک حقوق برش و حقوق برشدوستانه است، ب ترین دلیل دغدغه  مهم  برش
کنندگان با درک وضعیت گذشته و جلوگیری از توان در قانون اساسی یافت و تدوینحقوق برشدوستانه را می

واعدی را  املللی منود، اصول و قرصاحت دولت افغانستان را متعهد به معاهدات بینکه بهاین، ضمن  تکرار آن
صورت کامل تا کنون هرچند در عمل به  ،ضوابط روشمند و با ظرافت و توامنندی خاصی تدوین منودند  ۀبرپای

 . است تحقق پیدا نکرده

 به ملت افغانستان  «حقوق ملتص نیافنت »اختصا
فهرستی از   هاآن  ی ازفصلو در  آیند  میمثابه میثاق ملی در کشورها به حساب  که قوانین اساسی بهی  جایاز آن

 مورد نظرشهروندان کشور    بادر ارتباط    ، نه لزوما    ،غالبا    یابد،بازتاب میهای اساسی شهروندان  حقوق و آزادی 
این   ،د کن موضوعیت پیدا می از  از برخی  امر بدیهی است که ممکن است اشخاصی در یک کشور  این  ولی 

های د. عنوان انتخابی برای حقوق و آزادی نبه حساب نیایمند گردند که تبعه و یا شهروند آن کشور حقوق بهره
از قلمرو و گسرت ترین آننحوی است که مهمبه  مورد بحث، اکرثا   حقوق برش زمان صلح عبور منوده و به   ۀها 

توان به حقوق بنیادی مثابه شاهد مثال میباشند. در این زمینه بهحقوق برشدوستانه قابل تعمیم می  ۀگسرت 
های آزادیو  های عمومی مرص، حقوق   حقوق برش و شهروندان فرانسه، آزادی  ۀوئیس، هند، اعالمی آملان، س

 ( 27: 1389)البزی ورکی، . حقوق آفریقای جنوبی اشاره کرد ۀانسان و شهروند فدراسیون روسیه و الیح
 ( ملت  حقوق)اتباع«  »حقوق اساسی و وجایب    عنوان  قانون اساسی بافصل دوم  در  در قانون اساسی افغانستان  

های  و دولت متعهد به رعایت و فراهم ساخنت حقوق و آزادی   بیان شدههای بنیادین ملت  حقوق و آزادی  ۀکلی 
اساسی شده است. در این فصل به ممنوعیت اصل تبعیض، حق حیات، اصل برائت ذمه، اصل قانونی بودن 
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که خصوص اینشده است. اما در   پرداخته  یحا  جرم و مجازات، ممنوعیت تجسس و شکنجه، آزادی بیان و... رص
الرعایه است، داخلی در قلمرو آن الزم  ۀمندرج در قانون اساسی هر کشور در مورد منازعات مسلحان حقوق این 

حقوق و این سفانه أ شود. ولی قابل ذکر است که مت ای نیست و این وضعیت اضطراری را نیز شامل میمناقشه
بر    افزونصورت گسرتده نقض شده است.  بههای مخالف دولت  و گرو   طالبان  گروه  دولت،  مکررا  توسط  هاآزادی
توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز اصول حقوق برشدوستانه نقض شده است.   در جریان حمله  این،
مارس   11  ۀعات اولی شود، در سا« نیز شناخته میییعام » پنجواکشتار قندهار که با نام قتل  ه،مثابه منونبه

آمریکا به نام بیلز، شانزده غیرنظامی   ۀ م رخ داد. در این حادثه یکی از گروهبانان ارتش آیاالت متحد 2102
عام کرد. شش تن دیگر نیز در این حادثه زخمی و مجروح  ی والیت قندهار قتلیافغان را در ولسوالی پنجوا

ان از اعضای یک خانواده بودند. این گروهبان آمریکایی بعد از از قربانیان کودک و یازده تن از آن  تنشدند. نه 
مقامات حکومتی افغانستان   ( 1396تیر،    20افغانستان،    ۀ)روز نام.  ای به آتش کشیدعام اجساد را در خانهقتل

»قتل را  آن  مجرمانه،  عمل  این  کردن  محکوم  خواندند.با  صدور هم عمد«  با  افغانستان  ملی  شورای  چنین 
اما وزیر دفاع ایاالت متحده، لئون پانتا، با رد این   ،علنی بیلز در افغانستان شد  ۀخواستار محاکم  ایقطعنامه

محاکم  درخواسِت  افغانستان،  ممکن   ۀمقامات  متحده  ایاالت  نظامی  قوانین  تحت  تنها  را  آمریکایی  رسباز 
عمد به اعدام محکوم نشد و قرار فقره قتل  16آمریکا در ازای    ی دردر دادگاه   2013نجو   16دانست. بیلز در  
داند که چرا مرتکب این منی را در زندان بگذراند. او در جریان محاکمه خود اذعان کرد که یهای شد تنها سال

 ، ها عمل یک فرد بوده است کشتار شده است. اگرچه مقامات ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که این قتل
مارس   15اما یک گروه تفحص پارملانی افغانستان متشکل از تعدادی از اعضای شورای ملی افغانستان در  

شدت هرچند که این ادعا به اند،ریکایی« در این قتل دست داشتهرسباز آم  20به این نتیجه رسیدند که »   2012
 1. شداز سوی واشنگنت تکذیب 

 املللی اصول حقوق برشدوستانه در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین
خارج از تناسب با هدف و   ایهمبنای حقوق و قوانین جنگ، طرفین منازعه نبایستی به دشمنان خود صدمبر

است: حقوق الهه و حقوق شده  طور کالسیک به دو شاخه قابل تقسیم  . این حقوق بهبزنند  شدهاصول تعریف
که خوشبختانه در سند و میثاق   استژنو. حقوق ژنو دارای اصول مشرتک با حقوق برش و حقوق برشدوستانه  

 ملی افغانستان منعکس شده است.  
  

 
در افغانستان   توسط نیروهای آمریکایی  کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نیز حاکی از نقض قواعد حقوق برشدوستانه  دیگر از  گزارشچنین  . هم1

گردیده و   بهای جنگ محسو لساترین  های گذشته که یکی از خونینلخصوصا  در سا   ، همراه داشته استبوده و بیشرت تلفات افراد غیرنظامی را  
ت هوایی بیشرتین تلفات ال های کنار جاده و حاملت راکتی و حمهای زمینی، ترور و قتل، مینهزاران قربانی داشته است. حاملت انتحاری، درگیری

، قواعد و لش باشند و به اصو ن مسلح حکومت متوجه مسئولیت خویارضوری است که طرفین درگیر و مخالفغیرنظامیان را در پی داشته است. لذا  
و مرتکبان آن قابل تعقیب حقوقی این قواعد، موجب مسئولیت گردیده  از  و بدانند که هر نوع تخطی  و   مقررات حقوق برشدوستانه احرتام بگذارند 

لذا مخالفاقضایی امو اند.  و  افراد  به  و آسیب رساندن  افراد غیرنظامی  باشند که کشنت  باید متوجه  به  ن مسلح دولت  باید  و  ا غیرنظامی ممنوع بوده 
اجتناب ورزند. )روزنامۀ افغانستان،  های صحرایی  ها، خامته دهند و از محاکمهآن  لاثها، ترور و قتل مسافران، کشنت افراد غیرنظامی و امگروگانگیری

 www.dailyafghanistan.com .11، ساعت 1396تیر   20



 1400  بهار،  پنجم، شماره  دومسال  

 ی حقوق بشرپژوهش-یعلم فصلنامه     | 241

 الف( اصل منع تبعیض 
مساوات و اصل منع تبعیض است که در حقیقت مبنای حقوق   ۀحقوق عمومی قاعدترین اصول  یکی از قدیمی

بایستی عاری    ،املللیچه داخلی  و چه بین  ،منازعات مسلحانهین معنا که  ه ادهد. ب برشدوستانه را شکل می
نسیون کنوا  16  ۀترتیب در ماددر مورد ارسای جنگی و افراد غیرنظامی بهاصل  این  از هرگونه تبعیض باشد.  

تر و صورت واضحپروتکل اول ژنو به  75  ۀکنواسیون چهارم ژنو بیان شده است. اما در ماد  27ۀ  و ماد  1سوم ژنو 
پروتکل دوم ژنو، هر دو   2  ۀمشرتک کنوانسیون ژنو و ماد  3  ۀ است. شبیه این ماده در ماد  بازتاب یافته  ترکامل

املللی وجود دارد. دولت افغانستان اسناد مذکور را امضا و خود را متعهد بینناظر به مخاصامت مسلحانه غیر
کنندگان قانون اساسی قرار گرفته  به رعایت آن منوده است. اصل مذکور در قانون اساسی مورد اهتامم تدوین

 ۀ مناید که با کلی ممنوع اعالم منوده است. متامی این اصول بیان میقانون اساسی تبعیض را    22  ۀو در ماد
مردم بایستی بدون توجه به عواملی چون ملیت، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان و مذهب و یا عقاید سیاسی، رفتار 

از   مراد اعماست که  قانون اساسی گفته    22  ۀاتباع در ماد  ۀانسانی و عاری از هر گونه تبعیضی انجام داد. واژ 
آمیز ممنوع ، رفتار تبعیضیعنی در هر رشایطی، خواه رشایط عادی باشد و چه رشایط جنگی  .زن و مرد است

منع تبعیض یعنی عدم ترجیح برخی بر برخی دیگر. وقتی گفته    ۀاست و از اعامل آن باید خودداری شود. قاعد
که سبب سلب آرامش روحی و روانی   یر هر گونه اعامل و رفتایعنی    ،آمیز ممنوع استشود رفتار تبعیضمی

خالف قانون  در هر رشایطی اعم از رشایط جنگی و غیر جنگی گردد، ممنوع و بر  هاآنافراد و کرامت انسانی  
 باشد. می

 ب( حق حیات 
ترین حقی است که از حامیت حقوق برشدوستانه برخوردار است و بخش زیادی حق حیات یکی دیگر از بنیادی

خصوص حیات غیرنظامیان و افرادی که در منازعات و ق برشدوستانه به حامیت از حق حیات بهاز قوانین حقو 
( پروتکل اول ژنو 2) 75و   51کنوانسیون سوم ژنو و مواد    14و  132جنگ درگیر نیستند، اختصاص دارد. مواد 

و یا به عنوان یکی از   مثابه یک رزمندهاساس قوانین برشدوستانه هر شخص که بهاشاره به حق حیات دارد. بر
ین معنا که آن شخص اسیر جنگی باشد یا در جنگ مجروح و یا به سبب بیامری توانایی ه اافراد تحت حامیت، ب 

برخورداری از این حق بسته وضعیت وی در تعلق و وابستگی   زیرا  ،شود بندی میجنگ و منازعه را ندارد طبقه
 :Abresch, 2005).  گونگی این حق نیز تغییر پیدا خواهد کردبه این طبقات دارد و در صورت تغییر صنف چ

 ,Watkin) .  باشدقابل ذکر است که این حق در نه در حقوق برش و نه در حقوق برشدوستانه مطلق منی  ( 757
های مسلح که به جنگجویان و غیرنظامیانی که به گروه  یهای ژنو، تا آن جایمحور اصلی کنوانسیون  ( 2004:34

 
به درجه و جنس اسیران و با قید هر نوع رفتار متامیز که در حق اسیران جنگی به  رعایت مقررات این قرارداد راجع با کنوانسیون سوم ژنو: » 16مادۀ  -1

گونه تفاوت کننده باید با اسیران جنگی عموما  به یک نحو و بدون هیچداشتشود. دولت بازها اعطا میای آنعلت وضع مزاجی و سن و استعداد حرفه
 ت، مذهب، عقیده سیاسی یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظایر علل مزبور باشد رفتار کند.«ناشی از نژاد، ملی 

کننده که  طرف دولت بازداشت موجه ازبا اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت غیرکنوانسیون سوم ژنو: »  13مادۀ    -2
او را شدیدا  در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد. مخصوصا    موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سالمت

توان مورد جرح جسامنی یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که مجوز آن معالجة طبی اسیر مزبور نبوده و به نفع وی نباشد  منی  هیچ اسیر جنگی را
جاسوسی مورد حامیت   آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا وی باید در هر زمان باالخص در مقابل هرگونه عمل خشونتچنین اسیران جنگقرار داد. هم

 «.علیه آنان ممنوع استشوند. اقدامات قصاصی بر



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  242| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

شود، این است که قتل و یا زخمی منودن آنان منایند مربوط میه یا در جنگ و منازعه شکرت میملحق شد
ها در وضعیت کشنت یا آسیب رساندن باشند و در نتیجه رشکت مستقیم در در فرض مجاز است که خود آن

می قرار  گشنت  و  نظامی  حمله  معرض  در  را  آنان  دستگیر  چنان  ،دهدجنگ  را  آنان  بتوان  کرد چه  اسیر  . و 
 ((Abresch, 2005: 758   در حال حارض جز در ارتباط با نظامیان محارصه و اسیر شده یا نظامیانی که به هر

علت توانایی به ادامه جنگ نیستند، هیچ قاعده  و معیاری وجود ندارد که رزمندگان یک را از حمله و آتش 
، بنا به مصالح و دالیلی این نع کند. مضاف بر  گیری وی مرغم امکان دستبه  کشودن به یک نظامی دشمن،

که قبل از گشودن آتش به  مربوط به رضورت نظامی، یک رزمنده جز در رشایط استثنایی تعهدی ندارد به این
کارگیری دوستانه به( اما در همین جا نیز قوانین انسان30:  1389)البزی ورکی،  .  نیروهای دشمن اخطار دهد

رضور یا نرخ مرگ بیش از حد رضورت در های جنگی که طبیعتا  موجب رنج و درد غیرروشها، مواد و  از سالح
می نظامیان  و  رزمندگان  میبین  ممنوع  را  این  ،سازدگردد  رزمنده ضمن  یک  حقوق  و  وضعیت  از  آنان  که 

حیات از  قانون اساسی در بیان عام به مصونیت    23  ۀین اساس مادراب   پروتکل اول ژنو(   44و    35)م  .  برخوردارند
زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز »   :که  و جان افراد از تعرض اشاره دارد
قانون   های ژنو و اشخاص تحت حامیت کنوانسیون  ۀین ترتیب کلی ه اب  « . گرددقانونی از این حق محروم منی

 مخالف با قانون اساسی است. علیه آنان   یند و هر اقدام و عمل نامرشوعبرخوردار از آن اساسی 
 ج( احرتام به مذهب و آزادی عقیده

قائل است. به این   یاحرتام شایسته به مذهب اشخاص تحت حامیت اهمیت بسیار زیاد   بهقوانین برشدوستانه  
شده و نیز حتی مقامات مذهبی از تداش بیان، متام افراد و اشخاص اعم از اسیران جنگی و غیرنظامیان باز

جایی کنوانسیون چهارم( این حامیت تا آن  93کنواسیون سوم و م    37-34)م    باشند.حامیت ویژه برخوردار می
)م  .  شان دفن مناینداساس آیین مذهبیند در صورت امکان مردگان دشمن را برااست که دول متعاهد مکلف

و در   اندپیرو دین مقدس اسالممردم افغانستان  اکرثیت  اما    چهارم(   کنوانسیون  130کنوانسیون سوم و    120
نشدنی از خود نشان های زیاد و فراموشها و قربانیفداکاری  های دینیطول تاریخ در طریق دفاع از آرمان

م مذهب ها ناشی از نقض یکی از مصادیق مهم حقوق برشدوستانه به نااین  ۀهم  ( 223  :1389  )دانش،.  اند داده
کرات نقض شده است که این عمل ر تاریخ بهاو بوده است. در افغانستان حقوق پیروان مذهب جعفری در اد 

اما با تأسیس نظام  .)هامن(  اسالم، حقوق برش و برشدوستانه، منطق، عدالت و انصاف بوده استمخالف دین  
شد، به رسمیت شناخته حسوب میشان مهویت فرهنگی  ء که جز   ،سیاسی جدید در افغانستان مذهب جعفری

هم شامل  ـکه اسالم دین رسمی مردم افغانستان    شدبیان    شود،مذهب خاصی اشاره  به  که  شد و بدون این
شود و پیروان سایر ادیان در حدود احکام قانون تبعیت از دین و می  ـمذهب سنی و هم شامل مذهب جعفری

بیان پیروان ادیان و مذاهب مختلف از حقوق مساوی برخوردار نبوده   با این  ق.ا(   2)م  .  دن باششان آزاد میآیین
های حامیت  ۀها به عرص این است که آیا این تفاوت  پرسشو در نتیجه در رشایط یکسانی نیز نخواهند بود. حال  

ی  رسد از آثار و پیامدهای اساسی شناسایی قانونیابد؟ به نظر میمقرر در حقوق برشدوستانه نیز گسرتش می
ولی این حق   ،شان استآزادی آنان در انجام مراسم و مناسک دینی و مذهبی  ،های دینی و مذهبی اقلیت
به نظر می  یهایدر معرض محدودیت  اند،طور که واضعان قانون اساسی ذکر منودههامن رسد این است که 

های بنیادین دیگران آزادیو  )اخالق حسنه( و یا هم حقوق    حفظ نظم، امنیت، آداب عامه  منظوربهها  محدودیت
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می بنابراعامل  میشود.  نظر  به  بدوی  و  سطحی  نگاهی  با  وضعیتاین،  چنین  دررسد  حقوق   ی  با  تعارض 
می و  است  اقلیتبرشدوستانه  اکرثیتبایستی  هامنند  مذهبی  و  دینی  انجام  های  در  مذهبی  و  دینی  های 
حل این است که توان این تعارض را رفع منود و راهولی با اندک تأملی می  ، دناششان ب مناسک دینی و مذهبی

توان ولی با محدودیت اندک می  ،طور کامل آزاد نیستندشان بههرچند آنان در اعامل مناسک دینی و مذهبی
 یتا جاینتیجه دولت سعی مناید  به نفع بزرگرتی که عبارت از نظم عمومی و امنیت عمومی دست یافت و در

 شان را فراهم سازد.  های دینی ومذهبیکه امکان دارد آزادی اقلیت
 د( ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی 

از پیامدهای مهم حیات، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی است. هر فردی از افراد حق دارد از شکنجه و 
خورداری از متامیت تضمین حفظ حق بر  رفتارها و مجازات غیربرشی و موهن مصون باشد. ممنوعیت شکنجه

املللی این حق از حقوقی است که بدون قید و رشط در اسناد بین  ( 108:  1386)راسخ افشار،  .  جسمی است
که شکنجه تجاوز آشکار به ه این دلیل  ب   است،و قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته و غیرقابل سلب  

دوستانه  قانون اساسی است و نباید آن را توجیه کرد. این حق در کرامت انسانی و مخالف اصول حقوق برش 
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و   11  ۀپروتکل اول و نیز در ماد  75  ۀکنوانسیون چهارم و ماد  32  ۀماد

نگی  برای چگو   یهایو قواعد و روشاست  طور وسیع به این امر پرداخته  رحامنه و غیرانسانی، بههای بیمجازات
به حقوق برش در اسالم قاهره راجع  ۀاعالمی   مدو   ۀباشد. در مادرفتار انسانی با قربانیان مخاصامت مسلحانه می

دولت است از این حق حفاظت    ۀامان بودن از صدمات جسامنی از حقوق تضمین شده است و این وظیفنیز در
مجازات مغایر   قانون اساسی  29  ۀماد  مناید و نیز نقض آن بدون هیچ دلیل رشعی ممنوع اعالم شده است.

هر نوع رفتار توان  منی  است که با چنین شخصی  و در این ماده اشاره منوده  کردهکرامت انسانی را ممنوع  
منظور کشف حقایق، هرچند شخص تحت تعقیب و محکوم به کیفر باشد، انجام حتی به  ،خالف کرامت انسانی 

املللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز عضو کنوانسیون منع  عضو میثاق بیند و از سوی دیگر کشور افغانستان  اد
بی مجازات  و  رفتارها  دیگر  و  نیز  شکنجه  موهن  و  غیرانسانی  مادا رحامنه،  طبق  و  اساسی   7  ۀ ست   ، قانون 

 باشد. املللی نیز میافغانستان ملزم به رعایت مفاد قوانین بین
 ه( ممنوعیت بردگی و استثامر

 4کنوانسیون سوم ژنو و م    62و    54،  53)م  .  بردگی ممنوع است  ،های ژنوها و پروتکلیوناساس کنوانسبر
با رفتار با ارسای جنگی   مرتبطو در قواعد    رداین ممنوعیت در حقیقت ریشه در حقوق عرفی دا  پروتکل دوم ژنو( 

این حق را   ( 32:  1389)البزی ورکی،  .  طور انسانی و برشی رفتار گرددمقرر شده است که بایستی با آنان به
از مواد  می این این حق مبتنی بر اصل حریت و آزادی در د. بنابرکر قانون اساسی استنباط    49و    48توان 

. است ها نیز  فردی دیگر، به معنای عدم بردگی و بندگی انسان  اسالم است که مضاف بر عدم والیت فردی بر 
وال تکن عبد غیرک و قد جعلک »   :است  است که فرموده  عدر این مورد سخن معروف از حرضت علی  )هامن( 
تواند به  دیگر را منی  یجا گسرته است که هیچ فردی فرداین اصل تا آن  ۀ( دامن 532البالغه:  )نهج  الله حراا « 

ی وا دارد که وی دوست ندارد و هیچ شخصی حق ندارد شخصی دیگر را مجبور به انجام عملی مناید که  عمل
تواند از مناید که افراد منیکنندگان قانون اساسی تأکید میوی از آن عمل کراهت و نفرت دارد و حتی تدوین
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سوء  زیرااطفال  مناید،  تحمیل  آنان  بر  را  کاری  و  مناید  عم  استفاده  حقوق این  و  قانون  خالف  اقدام  و  ل 
سازی تنها چیزی که وجود ندارد حقوق داری و بردهبرشدوستانه است. باید یادآوری منود که در سیستم برده

گی گرفتند و شخصیت ی دیگر را به بردهای عدهاها عدهسفانه در ادوار تاریخ و قرنأ برشی و انسانی است که مت 
کم از میان جامعه داری کموش کردند. اما با ظهور دین مقدس اسالم، نظام بردهشان را فرا مانسانی و کرامت

داری به تصویب رساندند که در ذات خود بدیع و امری خصوص الغای بردهرخت بر بست و قواعد و مقرراتی در
 (160-158: 1384بدیل در تاریخ جهان است. )بیگدلی، عقالیی و بی

 زندگی خانوادگی و( حامیت از کودکان، زنان و 
طور کلی حامیت از خانواده قوانین برشدوستانه حامیتی مبسوط و گسرتده در مورد رفتار با اطفال، زنان و به

و   82،  76،  50،  26- 24کنوانسیون سوم، مواد    25  ۀمنوده است. قوانین و مقررات مربوط به این امر در ماد
که خانواده یکی از ارکان یک جامعه   یجایشد. از آنباپروتکل اول می  77-76کنوانسیون چهارم، مواد    85
  رو اینو از  اندشدهکنندگان قانون اساسی از این امر غافل ن دهد، تدوینو اساس زیست جمعی را شکل می  است

ترین رکن  مهم را  قانون اساسی خانواده    54  ۀموقعیت ممتازی را برای نهاد خانواده قائل شده است و در ماد
، قانون خشونت علیه افزون بر این)زنان، اطفال( منوده است. آن ه و دولت را مکلف به حامیت از جامعه دانست 

توسط شورای ملی به تصویب رسید که حاکی   1388زنان در راستای حامیت از حقوق زنان و خانواده در سال  
قانون   54  ۀر است. از روح مادقابل انکاشخصیت معنوی زنان غیر  یگذار به نهاد خانواده و احیااز اهتامم قانون

در راستای حامیت از متامیت جسامنی و معنوی های مقرر در آن  اساسی و قانون خشونت علیه زنان که حامیت
بلکه گسرته در زمان جنگ و منازعات   یست،، منحرص به شهروندان در زمان صلح و آرامش ناستزنان و اطفال  

شوند که در منازعات مسلحانه اسیر و یا دستگیر و نیز مجروح می  یاص اشخبه  گیرد و  بر مینیز دررا  مسلحانه  
برداشت  است. چنین  تعمیم  قابل  ماد  ینیز  روح  کامال   54  ۀبا  اساسی  است  قانون  و همساز  زیرا   ،هامهنگ 

خالف اصول حقوق برشدوستانه و   احرتامی به آنارزش و دارای کرامت بوده و تعرض و بیبا  یخانواده نهاد
 باشد.  ذاتی آنان می کرامت

 های قضایی ز( ضامنت
از مجرای تأمین رشوط الزم   اعامل مناسب جهت اجرای عدالت  سازوکارشود که از  معنادار می  آنگاهحق حیات  

( و پروتکل 78-68)م    چهارمن  برای انجام مراحل محاکامت جزایی برخوردار باشد. به همین جهت کنوانسیو 
 ۀاشخاص مورد حامیت و جلوگیری از اجرای خودرسان  ۀ عادالنه و منصفان   ۀمقصود محاکمبه  75  ادۀم  ،اول ژنو

سا و  حق  ضامنتاین  غیرانسانی،  رفتارهای  ارتکاب  یا  و  حقوق  پیشیر  وسیع  و  گسرتده  قضایی  بینی  های 
ط اضطراری جز یبه حقوق برش که در رشاخالف اکرث معاهدات راجعشده بربینیهای پیشمنایند. ضامنتمی

که بر این  افزونارد.  ها جواز ند ناپذیر، قابل عدول هستند، هیچ تخطی و انحرافی از آندر رابطه با حقوق خدشه
در قانون اساسی   کنوانسیون سوم(   105)م  ،  در معاهدات حقوق برشی وجود ندارد  ها اصوال برخی از ضامنت

از جمل که  این حق  درا حقوق برشدوستانه  ۀنیز  و  به رسمیت شناخته  قابل ضامنت  ۀبردارند ند،  قضایی  های 
قانون اساسی    24  ۀباشد. در قسمت اخیر مادانه میهای مندرج در اصول حقوق برشدوست مقایسه با ضامنت

دولت را مکلف به احرتام و حامیت از آزادی و کرامت انسانی و برشی منوده است که حاکی از منع خودرسانه 
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یعنی دولت چنین حقی ندارد که اتباع خود را بدون مجوز قانونی و خودرسانه   .حرمتی به شهروندان استو بی
های قانونی و قضایی را طور رصیح تضمینقانون اساسی که به  27  ۀات قرار دهد. در مادمورد توقیف و مجاز 

بیان داشته  بیان می و  را منیاست  مناید  از محاکمه، در جریان   توانکه هیچ شخصی  از مراحل قبل  )اعم 
را مجازات   مگر به حکم قانون و هیچ نهادی حق ندارد شخص  ،محاکمه و بعد از محاکمه( تعقیب، توقیف منود
اصل برائت ذمه دارد. این مواد با  این اصل ارتباط نزدیکی    زیرا  ،مناید، مگر مطابق صالحیت و احکام قانونی 

بین منازعات  و خواه  داخلی  منازعات  منازعات مسلحانه خواه  زمان  و  است  عام  باشد، شامل قانونی  املللی 
های واهی توانند به بهانهت و نهادهای ذیربط منیشود و دارای ضامنت اجرای قانونی و قضایی است و دول می

اقدام به دستگیری افراد مناید و یا استدالل مناید و احکام این ماده را خارج از زمان جنگ و درگیری بدانند. 
که است  ق.ا( نیز توجه منوده    116  م  1  ۀ)فقر   کنندگان قانون اساسی بر استقاللیت قضاتتدوین  اینبر    افزون

 127  )م  تا جلوی نفوذ تأثیر نهادهای ذیربط را بگیرد و رصفا  در موارد خاصدبیر اندیشیدن آنان بوده  نشان از ت
ثلث اعضای ولسی جرگه ق.ا( مثل ارتکاب جنایت یا جرم هنگام ایفای وظیفه محدود شده و آن با اکرثیت دو

 قید شده است. 

 قانون اساسی و عدم امکان تخلف از اصول حقوق برشدوستانه 
اساسی   قوانین  در  آزادیدولتطبیعی است که  و  از حقوق  انحراف  در وضعیتها عدول   اساسی  های های 

تهدید و  مجاز شمرده شده استاضطراری عمومی  ورکی، .  کننده حیات شهروندان، تحت رشوطی  )البزی 
با حقوق برشدوستانه  خصوص ارتباط  املللی مطابقت دارد. اما درمیثاق بین  4  ۀ( این جواز با ماد36:  1389

هیچ تخلفی از مقررات   است و ای دیگر  گونهوضع به  ،کار داردوکه با یک وضعیت استثنایی یعنی جنگ، رس
به   یهایو اصوال  مقررات این حقوق رصفا  به مقصود اجرا در چنین وضعیت  یستمجاز ن   ،از هر نوع که باشد  ،آن

سش این است که آیا چنین امری از قانون اساسی افغانستان قابل اند. حال با توجه به این مسأله پر وجود آمده
 استنباط است یا خیر؟ 

توان این امر را استنباط و فهم منود. البته رشایطی خاصی دارد  قانون اساسی می  145  ۀرسد از مادبه نظر می
سرته   شورای ملی و سای  ؤ و آن این است که در اقدامات حکومت در چنین رشایط اضطراری منوط به تأیید ر 

کننده برای طور کامل و یا آن را با رشوط محدوداز سوی حکومت بهکه با اجرای برخی از اقدامات    استمحکمه  
تواند آن را با قیودی اعامل و یا آن بشامرد. در وضعیت اضطراری حکومت رصفا  در موارد ذیل می  ایزحکومت ج
  ۀ کنندباشد. مواد فوق بیانقانون اساسی می  38و    37،  36،  27  تعطیل مناید و آن عبارت از مواد  را کامال 

با اقدامات دولت در راستای منع و یا ایجاد محدودیت، موجب نقض  مصادیق حقوق برشدوستانه هستند و 
منظوری برقراری نظم، صورت موقت و مقطعی بهجا که اقدامات فوق بهشود. اما از آنحقوق برشدوستانه می

تنها با این   ،مرج را بگیردوخواهد با این اقدامات جلوی هرجات کشور و جامعه است و حکومت میامنیت و ثب 
اساس مواد مذکور شامل تعقیب،  ها برتوان اقدامات حکومت را قابل توجیه دانست. این محدودیتمی  بیان

ها دودیت برخی از آزادیق.ا(، مح36)م  هاق.ا(، جلوگیری از اجتامع و تظاهرات و راهپیامیی27)م    توقیف
)م   هاق.ا( و تفتیش و تفحص خانه  37م  )   مانند آزادی مراسالت و محرمیت مراسالت، تلفون، تلگرام، تفتیش

ق.ا(. این حقوق مشرتک میان حقوق برش و حقوق برشدوستانه هستند که در حاالت اضطراری توسط   38
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گردیده نقض  در  حکومت  با حقوق برش و  تضاد  در  زمانی که دوستانه مینتیجه  تا  اقدامات  این  البته  باشند. 
است قرار  بر  دارد  وجود  در کشور  اضطراری  بر  ،وضعیت  دولت  اضطرار  از ختم  مادبعد  قانون   148  ۀاساس 

 وضعیت سابق خواهد بود.   ۀاساسی مکلف اعاد

 گیرینتیجه 
را برای حامیت از افراد ایجاد   یکارهایوسازامللل  جدید حقوق بین  ۀمثابه شاخامللل برشدوستانه بهحقوق بین
املللی با اصول انسانی و برشی ها رفتارهای خود را در زمان منازعات مسلحانه ملی و بینتا دولت  کرده است

ویژه  به  ،ها و حقوق دو طرف درگیر منازعاتامللل به مسئولیتو اخالقی مطابقت دهند. این رشته از حقوق بین
های روشها و  کارگیری سالححامیت و به  ،امی و از کسانی که در درگیری رشکت نداشتهدر مورد افراد غیرنظ

طور کلی هدف از حقوق برشدوستانه حامیت از برش و متامی اهداف غیرنظامی جنگی را محدود منایند. به
حقوق  اصول  آن  در  و  شده  تدوین  خونریزی  و  جنگ  دهه  سه  از  بعد  که  افغانستان  اساسی  قانون  است. 

تا املللی است همگام با اصول حقوق برشدوستانه مندرج در اسناد بین  است،برشدوستانه به رسمیت شناخته  
که دولت املللی جلوگیری شود. با وجود اینهای داخلی و بیناز نقض اصول حقوق برشدوستانه هنگام درگیری

 ، ود را متعهد به رعایت آن منوده است املللی حقوق برشدوستانه را پذیرفته و خافغانستان عضویت اسناد بین
های مخالف مسلح دولت همواره نقض شده دهد که حقوق برشدوستانه توسط گروهپژوهش نشان می  ۀاما نتیج 

های مخالف مسلح دولت بگیرد صورت کامل نتوانسته جلوی نقض حقوق انسانی را توسط گروهاست و دولت به
اند. امید که دولت به ادهدبرشی خود ادامه ته و به اعامل و جنایات ضدو آنان همواره از شهروندان قربانی گرف

 تا دیگر شاهد نقض اصول حقوق برشدوستانه نباشیم.  له توجه جدی منوده ئ این مس
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، با امللل برشدوستانه ها به رعایت و تضمین حقوق بین تعهد دولت
 تأکید بر تعهدات دولت افغانستان

 مصطفی شفیق

 چکیده
دوستانه و هدف از آن کاهش های نظامی و مالحظات انسانورتای است بین رض حقوق برشدوستانه مصالحه

رنج و  غیردرد  قانونهای  از طریق  مسلحانه  مخاصامت  هنگام  به  رفتار  رضوری  و  نظامی  عملیات  کردن  مند 
دستگیر اشخصاص  با  بینانسانی  حقوق  از  شاخه  این  است.  مسلحانۀ شده  مخاصامت  زمان  در  تنها  امللل 

غیربین و  بهینباملللی  در  املللی  کنوانسیونمیاجرا  تصویب  با  جهانی  جامعۀ  سایر آید.  و  الهه  و  ژنو  های 
این کنوانسیون دارد.  جنگی  رخدادهای  زمان  در  برشدوستانه  اساسی  اصول  یک  ایجاد  در  سعی  ها 
های و آسیبکند، اما دردها  ها، اگرچه از وقوع جنگ جلوگیری منیها، قوانینی هستند که رعایت آنکنوانسیون

ها وضع قوانین و مقرراتی تحت ترین تالشکاهد. از جمله مهمانسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می
های درگیر در مخاصامت مسلحانه ملزم به رعایت و ای که دولتعنوان حقوق برشدوستانه بوده است، به گونه

خصوص حامیت نۀ داخلی، حداقل تعهداتی را در احرتام به این قوانین باشند. قواعد حاکم بر مخاصامت مسلحا
کند که ممکن است های مخاصمه تحمیل میهای نبد به طرفکارگیری ابزار و روشنظامیان و نیز بهاز غیر

ها ها شود. در این مقاله پرسش اصلی این است که مبنای  تعهد دولتنقض این تعهدات، منجر به مسئولیت آن
به همین دلیل در این   امللل برشدوستانه در زمان مخاصامت مسلحانه چیست؟بینبه رعایت و تضمین حقوق  

دولت تعهد  به  توجه  با  که  است  این  بر  تالش  کنوانسیونمقاله  مطابق  پروتکلها،  و  ژنو  های  های چهارگانه 
بینالحاقی، نقض با روش تحلیلیهای حقوق  را  قـامللل برشدوستانه  ارزیابی  و  دهد.  رار  نظری مورد تحلیل 
دولت بربنابراین،  معاهدات حقوق برشدوستانه  عهد« های عضو  به  وفای  »اصل  قواعد   اساس  رعایت  به  ملزم 
اند و باید متامی توان خود را برای رعایت و تضمین رعایت حقوق برشدوستانه به گونه معاهداتمندرج در این
منوده و به آن  ( را امضا ICCاملللی )ۀ جزایی بیناساسنامۀ محکم 2003دولت افغانستان در سال  کار گیرند. 

به رعایت و تضمین حقوق ملحق شده است. از این منظر، دولت افغانستان الزامات و تعهدات خویش را نسبت
 داند. امللل برشدوستانه میبین

لتزام، تضمین و  های الحاقی، ا های ژنو، پروتکلها، حقوق برشدوستانه، کنوانسیونتعهد دولت  :کلیدواژگان
 رعایت حقوق جنگ، دولت افغانستان. 

 
 

 
  پژوهشگر صلح، نویسنده و استاد دانشگاه؛mustafa.shafiq1988@gmail.com 
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 مقدمه 
منحرص جایگاهی  حقوقی،  نظام  هر  در  قواعد  نقش بهتضمین  ایفای  قواعد،  آن  اجرای  نحوۀ  در  و  دارد  فرد 

امللل امللل اصل بر ضامنت اجرای مدنی است تا کیفری. در این میانه، حقوق بینمناید. در حقوق بینمی
املللی به امللل، نقض اکرث قواعد، جرم بینرای این ویژگی است که در این شاخه از حقوق بینبرشدوستانه دا

( از هم تفکیک Enforcement( و ضامنت اجرا ) Implementationرود. اما در این راستا باید راهکار ) شامر می
بین حقوق  دانشنامۀ  تعریف  موافق  واکشود.  معنای  به  اجرا  »ضامنت  عمومی،  مختلف نشامللل  های 

شده در حقوق مخاصامت مسلحانه در رشایطی است که این حقوق رعایت نشده و نقضی صورت گرفته  شناخته
منظور نظارت و تضمین  بهشدۀ حقوقی است که  های شناختهکه راهکار به معنای ابزارها و جریانحالیباشد، در

مزبور بدان معناست که چنین ابزارهایی با   شود. طرح بحث ضامنت اجرای حقوقرعایت آن حقوق طراحی می
شکست مواجه شده است.« بدیهی است که راهکارها و ضامنت اجراها هر دو تضمین قواعد برشدوستانه را 

اینوجهۀ همت خویش ساخته بر  و عالوه  آناند  اهداف  است، خاستگاهکه  نیز منیها مشرتک  را  توان شان 
و   کلامت  بنابراین،  پنداشت.  کلامت،  بندیطبقهدوگانه  که  معنا  این  به  دارند،  قراردادی  و  وضعی  جنبۀ  ها 

شده درکلامت  های بیانها نیز، هم تأثیر متقابل بین ارزشبندیکنند و طبقهبندی میها و معانی را طبقهارزش
ن از دولت رغم تبعیت تحمیلی انساسازند. علیهای ابتکاری را پنهان میبندیهای موجود در طبقهو هم تفاوت
ها، ای را در حق آنحامیت نکرده، بلکه در جنگ جهانی دوم خیانت گسرتدهها  تنها از انسانها نهو ملت، دولت

املللی تری از حامیت بینرو، جنگ جهانی دوم، رابطۀ روشنایناز جمله شهروندان خودشان، روا داشتند. از
املللی اثر تحوالتی که در جامعۀ بینتدریج و درکشید. بهاز حقوق برش و حفاظت از صلح جهانی را به تصویر  

به وین راجع  1969املللی تقویت گردید، چندان که در کنوانسیون  وقوع پیوست، تصور حاکمیت جامعۀ بینبه
املللی دادگسرتی ها درکل« و سپس در رأی دیوان بیناملللی دولت( از »جامعۀ بین53حقوق معاهدات )مادۀ  

املللی درکل« سخن (، از »جامعۀ بین1970املللی در قضیۀ بارسلونا ترکشن ) کن قضایی جامعۀ بینچون ر هم
املللی اعضا  املللی بدین عنوان موضوعیت و استقرار یافته، خود را واضع تعهدات بینبه میان آمد. جامعۀ بین

خود، از جمله هویت انسان، اراده های  بندی مجدد ارزشگشته و از این رهگذر، خود مبادرت به تعریف و طبقه
های او را از اولویت برخوردار ساخت. و تعلق خاطر او منود و در مقایسه با گذشته، انسان و حقوق و آزادی

املللی، نیروی محرکۀ  املللی و رعایت تعهدات اساسی جامعۀ بیناهمیت محوری مالزمۀ صلح و امنیت بین
املللی بنابراین، مؤسسۀ بین  ( 14،  1384زاد،  ( است. )رستمerga omnes)املللی  استقرار و تداوم تعهدات بین
به هدایت عملیات مجمع عمومی را یکی از مبانی مستحکم قواعد مربوط  2444حقوق برشدوستانه، قطعنامۀ  

خصوص اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مخاصامت جنگی در مخاصامت داخلی دانست. در
اعطابینغیر اختیارات  به  توجه  با  مادۀ  املللی  در  شورا  این  به  بر  39شده  که  متحد  ملل  آن منشور  اساس 

بین تهدید صلح  احراز  اولیۀ  این شورامسئولیت  بر عهدۀ  آغاز دهۀ  املللی  از  با 1990ست،  امنیت  ، شورای 
، نه فقط جنگ را بلکه املللیقرائتی جدید از فصل هفتم منشور و تفسیری موسع از مفهوم تهدید صلح بین
داند و لذا نقش شورا املللی میعوامل دیگری را نیز که جنبۀ نظامی ندارد، تهدیدی برای صلح و امنیت بین

آثار آن نیز مطرح شد و مخاصامت غیردر مخاصامت مسلحانه غیر بین املللی نیز تهدیدکنندۀ بیناملللی و 
بین )دلخوش،  صلح  گردید.  محسوب  طرف  ( 991  ،1387املللی  متامی  جهت،  این  درگیریاز  های های 
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یافته، مشمول قواعد معاهداتی و عرفی حقوق دولتی سازمانهای مسلح غیرها یا گروهمسلحانه، از جمله دولت
میبین برشدوستانه  بیناملللی  حقوق  قواعد  طرفباشند.  متامی  برای  همواره  عرفی  برشدوستانه  ها  املللی 
ها ها مصداق دارد. بنابراین، رصفا  دولتاملللی برشدوستانه توسط آنعاهدات حقوق بیننظر از تصویب مرصف
بینمی به عضویت معاهدات  پروتکلچون کنوانسیوناملللی همتوانند  و  ژنو  از های  الحاقی آن درآیند.  های 

کنوانسیون  195میالدی،    2013نوامب   این  عضو  بودهکشور  کن ها  این  جهانی  تصویب  ها وانسیوناند. 
کشور   167کشور عضو پروتکل اول الحاقی،    173میالدی،    2014هاست. از مارس  دهندۀ اهمیت آننشان

اند. بنابراین، نوشتار حارض به دنبال آن کشور عضو پروتکل سوم الحاقی بوده  66عضو پروتکل دوم الحاقی و  
دولت که  میاست  چگونه  حقوق    توانندها  تضمین  و  رعایت  به  برشدوستانهبینتعهد  مخاصامت   امللل  در 

 نظامیانامللل برشدوستانه را در قبال اسیران جنگی و غیراملللی و الزامات حقوق بینمسلحانۀ داخلی و بین
ملزم به  های عضو  های الحاقی، دولتهای چهارگانۀ ژنو و پروتکلعملیاتی و اجرایی کنند. مطابق کنوانسیون

بین حقوق  تضمین  و  برشدوستانهرعایت  بین  اندامللل  حقوق  فاحش  و  گسرتده  نقض  هرگونه  از  امللل تا 
صورت جدی  جانبۀ آن بهها باید به تعهدات خویش برای تضمین و رعایت همهآنبرشدوستانه جلوگیری منایند و  

احیانا   اگر  و  منایند  بین  عمل  حقوق  نتوانند  هردلیلی  به  رعابنا  و  تضمین  را  برشدوستانه  کنند، امللل  یت 
 املللی صالحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارند. های بیندادگاه

 توضیح مفاهیم اساسی
 الف. مفهوم تعهد:

قابلصورت  به واقعیت  یک  بینکلی،  حقوق  در  کمتوجه  که  می امللل،  قرار  توجه  مورد  که تر  است  آن  گیرد، 
املللی و  که داللت بر قانومنندی سیستم بینکنند، واقعیتیمیها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت  دولت

» املللی دارد. تعهدات بینوجود جامعۀ حقوقی بین از اصول erga omnesاملللی  ناشی  از جمله تعهدات   »
ها، شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتبه حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده میمربوط

رو اینشود. ازها امری مسلام فرض میهاست و رضایت دولتت عضویت در جامعه مستلزم رعایت آنبلکه واقعی 
به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید منوده است، املللی دادگسرتی در نظر مشورتی خود راجعکه دیوان بین  است

شالودۀ   که  برای  کنوانسیوناصولی  قراردادی«  تعهد  هرگونه  بدون  »حتی  الزامدولت  هستند  لذا آورها  ند. 
( مطرح 1966غربی، مرحلۀ دوم ) که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب  طورهامن

کنند، بلکه فقط ها حقوق برش را ایجاد منیشود. دولتمنود: حقوق برش از مفهوم شخص انسان ناشی می
می تأیید  را  آن  برشوجود  حقوق  بنابراین،  دولت  کنند.  اراده  از  آنمستقل  نتیجه  دارد.  وجود  گرچه  ها  که، 

کنند، اما شناسند، یا حتی وجود آن را انکار میهایی این اصل »حامیت از حقوق برش« را به رسمیت منیدولت
 ( 11، 1384زاد،با این حال تابع آن است. )رستم

 ب. مفهوم حقوق برش: 
ها از آن جهت رصف انسان بودن واجد آن است و آن را انسانحقوق برش، مجموعۀ حقوقی است که هر فرد به

اند، دارا هستند. به تعبیر دیگر حقوق برش از زمرۀ حقوقی است که هرکسی از آن حیث که انسان که انسان
اند، رصف نظر از حقوق و تکالیفی که یک ها در حقوق برش سهیمشود. همۀ انساناست، از آن برخوردار می
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عنوان شهروند، عضو خانواده، کارگر یا عضو سازمان، یا انجمن خصوصی و عمومی داشته به  فرد ممکن است
به  شوند، از این حقوق برخوردارند. حقوق برش نسبتها به این دلیل که انسان تلقی میباشد. اگر همۀ انسان

د یا سلب منود، باملآل حقوق توان انکار کرد، از بین بر همه بالسویه است و به این دلیل که انسان بودن را منی
ترین قربانیان نیز شدهگران و تحقیرترین شکنجهآشامقابل سلب است. در این معنی حتی خونانسان نیز غیر

نحو ها را بهبرند. ِباند که آناند. هرچند که در عمل همۀ افراد از همۀ حقوق انسانی خود بهره منیانسان
بهرهیک مورد  قرار دسان  انسانهند، معبرداری  این حقوق الوصف همۀ  از  و  دارند  انسانی واحدی  ها حقوق 
بنابراین، حقوق برش شامل   ( 96،  1390قابل سلب برخوردار هستند. )رشیفی طرازکوهی،گونۀ برابر و غیربه

جهان ذاتی،  از حقوق  انسان  فهرستی  اساسی  نیازهای  برآوردن  برای  الزم  که رشوط  است  و رضوری  شمول 
حقوق به متام افراد برش به حکم شمولی حقوق برش است که این مجموعهواری و جهانند. به دلیل ذاتباشمی

گیرند و در هیچ وضع و داشت تعلقات نژادی، جنسی، مذهبی، زبانی و... تعلق مینظرانسان بودن و بدون در 
برخورداری شهروندان از حقوق   حالی قابل سلب، تعلیق و تعطیل نیستند. رعایت اصل برابری و منع تبعیض در

 شود. برش، از اصول مسلم این دسته از حقوق تلقی می
 امللل برشدوستانه: ج. مفهوم حقوق بین

امللل عمومی است که بر  ای از حقوق بیناملللی شاخهامللل برشدوستانه یا حقوق برشدوستانۀ بینحقوق بین
عنوان حقوق امللل برشدوستانه، که از آن بهحقوق بین  املللی و داخلی نظارت دارد.مخاصامت مسلحانۀ بین

یاد می نیز  بینجنگ  و مخاصامت مسلحانۀ  برای جنگ  را  قواعد مشخصی  املللی وضع منوده است. شود، 
کند که هنگام در گرفنت که اعالم میبردارندۀ دو مفهوم اصلی است. اول اینامللل برشدوستانه درحقوق بین

توانند ها فقط میمحدود نیست و آنهای جنگی ناها و سالحها در انتخاب روشدولت  درگیری مسلحانه، حق
که از انسانی ایجاد نکند. دوم اینهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرها و سالحاز آن دسته از روش

انسان کرامت  و  در  حیات، سالمت  خود  مشارکت  به  یا  نکرده  مشارکت  درگیری  در  که  پایان هایی  درگیری 
های متعددی صورت گرفته که بیانگر مفهوم امللل برشدوستانه تعریفکند. از حقوق بیناند، حامیت میداده
اینیک را  برشدوستانه  حقوق  هم  برخی  است.  کردهسان  تعریف  از گونه  استفاده  که  قواعدی  و  اصول  اند: 

حامیت از اشخاصی که   ز آن عبارت است ازکند و هدف اخشونت را در دوران منازعات مسلحانه محدود می
ها، اسیران و شکستهها، بیامران، کشتیمستقیام  درگیری جنگ نیستند یا دیگر درگیر نیستند، یعنی زخمی

انتقامافراد غیر از  آثار خشونت در جنگ، پرهیز  آزاری که تأثیری در نظامی و محدود کردن  و  و اذیت  جویی 
از   یکی  ندارند.  اهداف قواعد  اهداف جنگ  به  کامال   باید  است که حمالت  این  اساسی حقوق برشدوستانه 
تا غیر باشد  دهد که  املللی نشان مینظامیان مترضر نشوند. تعاریف حقوق برشدوستانۀ بیننظامی محدود 

هدف عمدۀ حقوق برشدوستانه محدود منودن تلفات ناشی از جنگ و حفاظت از کسانی است که در جنگ 
 ( 127، 1395. )رسامد و پژمان، تندطرف هسبی

 امللل برشدوستانه؛ حقوق بینفرایندتکوین و تحوالت تاریخی
گیری امللل است. بنابراین، شکلترین بخش حقوق بینترین و قدیمیامللل برشدوستانه تاریخیحقوق بین

به بهآن  تاریخی است.  و رویدادهای  از وقایع  متأثر  امروزی  و شکلدنبال  صورت  اولیه  گیری پیدایش جوامع 
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ها موجودیت طلبی ملتعدالتی و استقاللها، روابط خصامنه نیز به دلیل تبعیض و بیروابط دوستانه میان آن
ها، ترین جنگدوستانه در ابتداییپیدا کرد. جنگ بارزترین منونۀ روابط خصامنه است. قواعد و مقررات انسان

به رفتار با شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجعرعایت میشکل امروزی آن، البته نه به
شدگان، حرمت اماکن مقدس و... دیده  رزمندگان، تکریم تسلیمها، ایمنی غیراسیران جنگی و احرتام به آن

پایمی انسانشود.  رفتار  و  قواعد  آنبندی  رعایت  و  درگیریدوستانه  زمان  در  و مسلح  هایها  برخاسته  انه، 
توان گفت که در یقین میباشد. بهها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان میها، فرهنگگرفته از متدننشئت

ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات ترین قوانین و مقررات مشرتک میان ملتاین زمینه بیش
ردد. الزم به یادآوری است که در این عرصه، نظام حقوقی گدوستانه در هنگام مخاصامت مسلحانه میانسان

نظام سایر  از  بیش  و اسالم  حرمت  راستای  در  برشی  جوامع  به  را  برشدوستانه  قواعد  جهان،  حقوقی  های 
از حقوق  بخشی  داشت که حقوق برشدوستانه  اذعان  باید  است.  انسانیت عرضه منوده  و  انسان  پاسداشت 

حاکم ها و عملکرد نیروهای نظامیاملللی دولتمخاصامت مسلاحانه بر روابط بینامللل است که در هنگام  بین
بینمی حقوق  اصلی  بینشود. هدف  اسناد  و  معاهدات  غالب  در  که  برشدوستانه  است، امللل  آمده  املللی 

چنین  . هماندکردهحامیت از حیات، سالمت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی است که صحنۀ درگیری را ترک
بین طرفحقوق  حق  برشدوستانه  روشامللل  انتخاب  در  را  درگیری  سالح های  و  محدود ها  جنگی  های 

طور کلی حقوق برشدوستانه از حقوق اساسی برش و از حقوق قربانیان در رشایط جنگ دفاع منوده مناید. بهمی
دوستانه از یک سو ماهیت گردد. حقوق برش کاهش آالم و صدمات ناشی از مخاصامت مسلاحانه میو باعث  

بارۀ هر انسانی بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان، مذهب و ملایت الزم است دارد، چون رعایت آن در حقوق برشی
با انعقاد کنوانسیون  و از سوی املللی پیدا شود، صبغۀ حقوق بیناالجرا میاملللی الزمهای بیندیگر، چون 

های متعارضی وجود دارد. ردپای در مورد خاستگاه حقوق برش دیدگاه  ( 82،  1395حبیبی،    کند. )فقیهمی
توان در اوایل قرن سیزدهم اروپا دنبال کرد. این حقوق در مکاتب فکری ای از حقوق اولیه را میوجود مجموعه

با  تعامل فلسفی  از بسیاری جهات در  اروپایی متعدد و مسلط آن زمان منایان شدند. خاستگاه حقوق برش 
یعنی م قانون،  حاکمیت  اساسی  مفهوم  با  این خاستگاه  است.  نهفته  »حقوق«  و حتی  آزادی  فاهیمی چون 

نوبۀ خود های ذاتی بر اجرای قدرت مطلق توسط حاکم یا پارملان، مرتبط است. حاکمیت قانون بهمحدودیت
کنند متون مذهبی  ل میبرخی استدال  رواینهای مذهبی مربوط است. ازهای حقوق فطری و دکرتینبه نظریه
های تری که مشتمل بر قواعد و مقررات حاکم بر رفتار جامعه بودند، بنیان حقوق برش هستند. انگارهقدیمی

قوانین مذهبی موارد هنجارهای  غالب  در  و  رفتار  ادیان، مرزهای  تعیین می  اولیۀ متامی  )کیهانلو، را  کنند. 
های دور امللل به گذشتهاملللی مانند سایر قواعد حقوق بیننبنابراین، حقوق برشدوستانه بی  ( 11،  1388

از سوی فالسفه و منیبر از قربانیان جنگ و معقول کردن جنگ  بود که بحث حامیت  گردد. در قرن نزدهم 
صورت رسمی تحت قاعدۀ مشخص وجود نداشت. در عرص روشنگری ها بهدانان مطرح شد، اما گفتامنحقوق
به رفتارهای جنگی، تاحدی تحت تأثیر نظرات روسو در کتاب ها نسبتدر نگرش دولت  ( 18و    17های  )قرن

، »جنگ یک رابطه است اما نه رابطۀ انسان با قرارداد اجتامعی، تغییرات اساسی به وجود آمد: روسو معتقد بود
عنوان انسان و حتی ه بهشوند، اما ن طور اتفاقی باهم دشمن میانسان، بلکه رابطۀ دولت با دولت. افراد فقط به

عنوان رسباز، اگر هدف جنگ نابودی دولت متخاصم باشد، طرف دیگر حق دارد نیروی مسلح شهروند، بلکه به
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ها سالح خود را زمین بگذارند و خود تسلیم کنند، دیگر انسان هستند و آن را از بین ببد، اما همین که آن
آن از  ندارد.« کسی حق سلب حیات  را  »هانری دونان«    اما  ها  به  تاریخچۀ حقوق برشدوستانه  بحث حامیتی 

طور اتفاقی درگیر جنگ فرانسه و اتریش شد و به  1859گردد. هانری دونان یک فرد سویسی در سال  برمی
جزوی از رسبازان زخمی قرار گرفت. پس از جنگ برای خدمات و ایجاد تسهیالت به رسبازان زخمی تالش 

گ، یک کتاب نوشت و در آن پیشنهاد منود که به مجروحان جنگی باید مساعدت  منود. وی پس از این جن 
املللی صلیب رسخ را تشکیل داد. در سال نام کمیتۀ بینای به، کمیتهگیرد. سپس به کمک همکارانش  صورت
با عنوان کنوانسیون »بهبود وضعیت   16منایندگان    1864 کشور اروپایی طی یک کنفرانس کنوانسیونی را 

کنفرانس صلح   1899در سال  ( 130، 1395های زمینی« تصویب منود. )رسآمد و پژمان، مجروحان در جنگ
ای را در عرصۀ منازعات وضع منود که از آن به  منظور ایجاد قواعد جنگی برگزار گردید، قواعد تازهالهه که به

به عهدنامۀ رعایت قواعد توافق راجع  نیل به  1899ترین دستاورد کنفرانس  شود. مهمنام »قانون جنگ« یاد می 
به قواعد و عرف جنگ زمینی بود که مقررات ماهوی های جنگ زمینی و ضمیمۀ آن، یعنی مقررات مربوطو عرف

گرفت. برای نخستین بار در تاریخ برش، یک رژیم حقوقی جامع برای جنگ زمینی رژیمی که  بر میزیادی را در 
بودبه در سطح جهان  اجرا  سال  دنبال  در  ایجاد شد.  با    1907،  مزبور،  عهدنامۀ  الهه  کنفرانس  دومین  در 

 ، ترمیم شد. اصالحی چند

 مثابه رعایت حقوق جنگ؛ چیستی حقوق برشدوستانه پس از جنگ جهانی اول؛ به
املللی ( که تلفات سنگین انسانی را در پی داشت، بار دیگر جامعۀ بین1918-1914پس از جنگ جهانی اول ) 

طی کنفرانسی در ژنو کنوانسیونی    1929به حقوق برشدوستانه افتاد. در سال  تقویت کنوانسیون مربوط  به فکر
 با مقررات بهرت برای رفتار با بیامران و مجروحان و کنوانسیون دیگر در زمینۀ رفتار با ارسا تصویب شد. 

جهانی جنگ  از  پس  برشدوستانه  حقوق  مقدمهتبیین  شکلدوم؛  برای  گیری ای 
 ؛ 1949های ژنو وانسیون کن

میلیون تن در این   70شود که حدود  ترین جنگ جهان شمرده می( گسرتده1945-1939جنگ جهانی دوم ) 
جنگ مترضر شدند. این تلفات و خسارات ناشی از جنگ، جامعۀ جهانی را وادار منود که اصالحات اساسی را 

ند. تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که رشایط دیدگان جنگ به میان آور در قواعد جنگی و حامیت از آسیب
در ژنو چهار عهدنامه مورد پذیرش قرار گرفت که  1949وجود آمد. در سال  مناسبی برای اصالحات اساسی به

عنوان قربانیان نظامیان بهمشتمل بر زخمیان و بیامران در خشکی، زخمیان در دریاها، ارسای جنگی و غیر
واقع حقوق انسان در زمان جنگ حقوق برشدوستانه، در  براین، موضوع و محتوایمخاصمۀ مسلحانه بود. بنا

شود که مسئلۀ جنگ در میان باشد، جنگ معموال  آسیب و است. بحث حقوق برشدوستانه زمانی مطرح می
زیابی  رو، موضوع حقوق برشدوستانه پیرامون حقوق افراد در زمان جنگ تحلیل و ار اینخسارات را همراه دارد. از 

ترین موضوع و محتوای حقوق برشدوستانه، پیرامون موارد ذیل ترین و اساسیصورت مشخص، مهمشوند. بهمی
اثر گان درجاشدباشند: حقوق اسیران جنگی، حقوق زنان و کودکان، حقوق زخمیان و مریضان، حقوق بیمی

ارها و قواعد جنگ و در نهایت افز های دریایی، محدود ساخنت جنگشکستگان در جنگجنگ، حقوق کشتی
 ( 132، 1395. )رسآمد و پژمان، حفظ بناهای فرهنگی



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  254| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

 امللل برشدوستانه؛ تحلیل مبانی نظری حقوق بین
ای از حقوق برش است و از طرف دیگر شاخه یا بخشی از حقوق امللل برشدوستانه از طرفی شاخهحقوق بین

قواعد حقوقی به تعریف، مجموعهامللل برشدوستانه بناناملللی است. حقوق بیجنگ یا حقوق مخاصامت بین
املللی یا  املللی است که ضمن تعیین حقوق افراد انسانی و کشورها در مخاصامت مسلحانه، اعم از بینبین
روشن میبینغیر نیز  را  آن مخاصامت  در  و کشورها  افراد  تکالیف  دراملللی،  واقع، حقوق برشدوستانه کند. 

الرعایه در زمان جنگ و درگیری مسلحانه از یک سو ماهیت و زمانی جنگ است. این حقوق الزم  حقوق انسانی
حقوق برشی دارد، زیرا رعایت آن بدون توجه به رنگ، نژاد، مذهب، زبان و ملیت مورد نظر است و از سوی دیگر  

و تصویب کنوانسیون قرارداد  انعقاد  با  بین دولتچون  و تالش میه میالرعایهای مختلف الزمها  شود گردد 
بین عرف  جنبۀ  آن  مقررات  از  بینبرخی  حقوق  ماهیت  کند،  پیدا  میاملللی  و  داشته  بهامللل  عنوان تواند 

بینشاخه حقوق  گیرد.  قرار  بحث  مورد  آن  از  مجموعهای  برشدوستانه  دالیل امللل  به  که  است  قواعدی 
باشد. این حقوق از افرادی که در مخاصامت ظامی میبرشدوستانه هدف آن محدود منودن اثرات برخوردهای ن 

می ندارند حامیت  روشرشکت  و  وسایل  و  میکند  ممنوع  و  تحدید  را  بینهای جنگیدن  حقوق  امللل  کند. 
بهبرشدوستانه هم تلقی میچنین  نظامی  برخوردهای  یا حقوق  بینعنوان حقوق جنگ  املللی گردد. حقوق 

باشد. بر این مبنا، ها میامللل است و مبنای قواعد حاکم بر روابط بین دولتبرشدوستانه قسمتی از حقوق بین
ها و حقوق و مقررات ها، اعم از معاهدات و کنوانسیونامللل برشدوستانه شامل توافقات بین دولتحقوق بین

می حقوقی،  کلی  اصولی  و  درعرفی  بینباشد.  برشدوستانۀ  حقوق  من واقع،  در  اِعامل  قابل  ازعات امللل 
اش در قواعد مذهبی و مدنی کهن امللل برشدوستانه ریشهلحاظ تاریخی، حقوق بینباشد. بهاملللی میبین

به بعد دولتاست. تدوین جهانی حقوق بین از آن هنگام  ها بر امللل برشدوستانه در قرن نوزدهم آغاز شد. 
کردند. این قواعد یک تعادل دقیق را بین  های تلخ جنگ مدرن توافقمبنای تجربهرسی از قواعد عملی بریک

بهنگرانی است.  کرده  ایجاد  کشورها  نظامی  نیازهای  و  برشدوستانه  جامعه های  مقررات،  این  ایجاد  موازات 
املللی برشدوستانه یاری گونه قواعد و حقوق بینافزون کشورها به توسعه ایناملللی رشد کرده و تعداد روزبین

 ( 191، 1388بنیان حقوقی جهانی را تشکیل داده است. )ذاکریان،  اند و امروزه رسانده

 تبیین مناسبات منطقی حقوق برش و حقوق برشدوستانه؛
کلی، حقوق   از مفهوم حقوق برش تعریف واحدی ارائه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد. به بیان

ای از شود. یعنی مجموعهنوع برش اساسی تلقی می  ناپذیر است که برای حیاتحقوقی بنیادین و انتقال  برش
سازوکارهاارزش و  اسناد  مفاهیم،  موضوعها،  که  است. ست  انسانی  کرامت  و  منزلت  مقام  از  حامیت  شان 

ها حقوقی هستند که هرکسی از آن حیث  دهد. آنرا نشان می  اصطالح حقوق برش هم ماهیت و هم منبع آن
نظر از حقوق و تکالیفی که یک اند، رصفها در آن سهیمدار است، همۀ انسانها برخور که انسان است از آن
عنوان یک شهروند، عضو خانواده، کارگر یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی داشته  فرد ممکن است به

وق جنگ و از طرفی بخشی از حقامللل برش  ای از حقوق بینیا نداشته باشند. اما حقوق برشدوستانه که شاخه
املللی است که ضمن تعیین حقوق قواعد و حقوق بینامللل مخاصامت مسلحانه است، مجموعهیا حقوق بین

املللی، تکالیف افراد و کشورها  بیناملللی و یا غیرافراد انسانی و کشورها در مخاصامت مسلحانه، اعم از بین
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حقوق انسانی زمان جنگ است. حقوق برش به   واقع، حقوق برشدوستانهکند. دررا در آن مخاصامت روشن می
که حقوق برشدوستانه حالیها از آن برخوردارند، درها و مکانشود که همگان در همۀ زمانحقوقی گفته می
حامیت هامنحقوق  است.  مسلحانه  مخاصامت  در  اشخاص  از  مداخالت کننده  تحوالت  سیر  در  که  گونه 

به  به زمان صلح بوده است و حقوق برشدوستانه مربوطق برش مربوطبرشدوستانه خواهیم دید، در گذشته حقو 
ند، نه از حیث حامیت از قربانیان جنگی، اما امروزه حقوق برش و حقوق برشدوستانه از حیث افقی از هم متامیز

 مراتب. عمودی و سلسله

 امللل برشدوستانه؛ های الحاقی حقوق بیناسناد و پروتکل
املللی جدید با نام »سازمان ملل متحد« جایگزین »جامعۀ ملل« شد.  ک سازمان بینپس از جنگ جهانی دوم ی

عهده بر  بر  عالوه  متحد  ملل  مربوط  سازمان  مسائل  شد  مجبور  خود،  سلف  وظایف  از  برخی  به گرفنت 
های جدی حاکمیت رسزمینی، رویدادهایی که به دو جنگ جهانی رسعت گسرتدۀ حقوق برش و نقضهاینقض

سابقۀ دو جنگ جهانی در و صدمات هنگفتی ایجاد کرده بودند را مورد توجه قرار دهد. ویرانی بی  بخشیده
ظاهر موجه برای حامیت شده را تضعیف کرده بود که سازوکاری بهطول سی سال چنان تفکر سیاسی پذیرفته

املللی مناسب به نظر  ینمنود. برای این منظور، پاسخ ب های آینده در برابر چنین آسیبی رضوری میاز نسل
رسید و با فضای غالبی که به وجود آمده بود، حصول اجامع دور از ذهن نبود. در نتیجه منشور سازمان ملل می

در کنفرانس سانفرانسیسکو   1945گیرد( در سال  عنوان »منشور« مورد اشاره قرار میمتحد )که از این پس به
 االجرا شد. الزم 1945اکتب  24به تصویب رسید و در 

 منشور سازمان ملل متحد؛
دارند: »ما مردمان ملل متحد با تصمیم به محفوظ نگاه داشنت دهندۀ مقدماتی منشور مقرر می بندهای تکان

قابل بیان منوده ما، نوع برش را دچار مصائب غیر  های آینده از بالی جنگ که دوباره در مدت عمر انسانینسل
د به حقوق بنیادین برش، به کرامت و ارزش ذاتی انسان، به حقوق برابر مردان و زنان و با اعالم مجدد ایامن خو 

ایم که برای تحقق این اهداف متحد شویم.« اهداف سازمان ملل های بزرگ و کوچک... مصمم شدهو ملت
اعالم اهداف  در  از حقوق برش  تقویت میمتحد، گسرتش حامیت  مادۀ  شود، هامنشدۀ سازمان  که   1گونه 

مبنای ها بر. توسعۀ روابط دوستانه میان ملت1اند از:  کند: »اهداف سازمان ملل متحد عبارتمنشور ترصیح می
احرتام به اصل تساوی حقوق و تعیین رسنوشت مردمان و اتخاذ سایر تدابیر مقتضی برای تقویت صلح جهانی.  

بین2 همکاری  به  حصول  بین.  مسائل  حل  در  دارای  املللی  و مشخصهاملللی  اجتامعی  اقتصادی،  های 
های بنیادین برای همه بدون متایز برد و تشویق احرتام به حقوق برش و آزادیفرهنگی یا برشدوستانه و در پیش

املللی و حامیت از حقوق بر مبنای نژاد، جنس، زبان یا مذهب، ...«. اشاره به ارتباط بین صلح و امنیت بین
 ( 38، 1388برش عمدی است. )کیهانلو، 

 ژنو؛ 1949های منشأ و خاستگاه کنوانسیون
سال  کنوانسیون در  جنگی  مجروحان  رشایط  بهبود  برای  ژنو  در   1864های  کنوانسیون  این  شد.  تصویب 

مورد بازبینی و توسعه قرار گرفت. کنوانسیون دیگری در ارتباط با رفتار با ارسای   1929و    1906های  سال
املللی صلیب رسخ میالدی، پانزدهمین هامیش بین  1934شد. در سال    تصویب  1929جنگی نیز در سال  
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املللی صلیب رسخ نویس آن توسط کمیتۀ بیناملللی، که پیشدر توکیو برگزار شد و منت یک کنوانسیون بین
متعلق به طرف رقیب یا تحت اشغال   نظامیان با ملیت دشمن در قلمروخصوص حامیت از غیرتهیه شده بود، در

ها از حضور در هامیش دیپلامتیک برای خصوص منت مزبور انجام نشد و دولتتصویب شد. هیچ اقدامی در  آن
پیشتصمیم در  مندرج  مقررات  نتیجه  در  کردند.  آن خودداری  تصویب  توکیو طی جنگ گیری جهت  نویس 

ار کنوانسیون ژنو ها چهو پس از پایان جنگ بود که دولت 1949جهانی دوم موضوعیت نیافت. رصفا  در سال 
که حالیشود. درامللل برشدوستانه شناخته میعنوان سنگ بنای حقوق بینچنین بهرا تصویب کردند که هم

سه کنوانسیون اول ژنو از دل معاهدات موجود در زمینۀ موضوعات مشابه برآمده بودند، اما کنوانسیون چهارم 
بود از غیرو نخستین معاهدۀ حقوق بین  ژنو کامال  جدید  نظامیان طی  املللی برشدوستانه در زمینۀ حامیت 

از دالیل تهیه، تنظیم و نظامی طی جنگ دوم شدگان غیرشد. شامر کشتههای مسلحانه محسوب میدرگیری
 ( 23، 1396املللی صلیب رسخ، تصویب این معاهده بود. )کمیتۀ بین

 ؛ 1977های الحاقی تبیین منشأ پروتکل
املللی برشدوستانه بود. البته پس از های عمده در توسعۀ حقوق بینژنو یکی از پیرشفت  1949کنوانسیون  

های داخلی نیز مشاهده شد که خواهانۀ ملی و جنگاستعامرزدایی، نیاز به قوانین جنگ برای نبدهای آزادی
زمینۀ انجام مخاصامت چنین قواعد معاهداتی در  ها طی دوران جنگ رسد رو به فزونی گذاشته بود. همتعداد آن

توانست بر برخی های ژنو میکه بازبینی کنوانسیونالهه تغییر نیافته بود. به این دلیل    1907از زمان مقررات  
بهاز پیرشفت به  1949آمده در  دستهای  به تصویب متون جدیدی  باشد، تصمیم  صورت تأثیر منفی داشته 
 میالدی تحقق یافت. 1977شد که این امر در ژوئن های ژنو گرفته های الحاقی کنوانسیونپروتکل

 های الحاقی؛ های ژنو و پروتکلتحلیل محتوایی مندرجات کنوانسیون 
کنند، حامیت هایی که دیگر در مخاصامت رشکت منیهای ژنو از متامی افراد و گروهکلی، کنوانسیون  صورتبه
در خشکی یا اعضای خدمات پزشکی نیروهای مسلح.  کند. کنوانسیون اول ژنو: رسبازان زخمی یا بیامران می

شکسته در دریا و اعضای خدمات پزشکی نیروهای کنوانسیون دوم ژنو: پرسنل نظامی بیامر، زخمی یا کشتی
. غیر نظامیان بیگانه 1نظامیان اعم از:  دریایی. کنوانسیون سوم ژنو: ارسای جنگی. کنوانسیون چهارم ژنو: غیر

طرف قلمروی  پناهندگان،  های  در  شامل  غیر2درگیر،  قلمرو.  در  و  3اشغالی،    نظامیان  زندانیان   .
مدنی. مادۀ سوم مشرتک حداقل . پرسنل درمانی و مذهبی یا واحدهای پدافند4نظامی،  شدگان غیربازداشت

ارد  منزلۀ معاهدۀ حداقلی متضمن حداقل استانداملللی تضمین کرده و بهبینهای غیرحامیت را در درگیری
عنوان های درگیر نباید از آن عدول منایند. قواعد مندرج در مادۀ سوم مشرتک بهشود که طرفشناخته می

های کنوانسیون ژنو در درگیری  4شود. پروتکل اول الحاقی مکمِّل حامیت ناشی از  قانون عرفی شناخته می
نظامی و شکستگان غیربیامران و کشتی  ها،عنوان منونه، این پروتکل از زخمیاملللی است. بهمسلحانۀ بین

به الزام به جستجوی مفقودان و کند و از سویی مشتمل بر قواعد مربوطنظامی حامیت میپرسنل درمانی غیر
های اساسی مربوطه برای متامی اشخاص، فارغ از نظامیان است. تضمینهای برشدوستانه به غیرارائه کمک

وه بر این، پروتکل اول الحاقی چندین قاعده در زمینۀ حامیت از جمعیت وضعیت ایشان، داده شده است. عال 
مبادرت منوده و در   3نظامی در برابر آثار مخاصامت دارد. پروتکل دوم الحاقی به توسعه و تکمیل مادۀ  غیر
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ای هاملللی میان نیروهای مسلح یک دولت و نیروهای مسلح شورشی یا دیگر گروهبینهای غیرزمینۀ درگیری
سازمان میمسلح  و  دارند  کنرتل  قلمرو  از  بخشی  بر  مسئول،  فرماندهی  تحت  که  دارد  مصداق  توانند  یافته 

عملیات نظامی پایدار و هامهنگ انجام دهند و این پروتکل را اجرایی منایند. پروتکل دوم الحاقی به تقویت 
هایی علیه حمالت وضع ممنوعیتحامیت ورای حداقل استانداردهای موجود در مادۀ سوم مشرتک از طریق  

غیر بر  مجازاتمستقیم  سوءاستفاده نظامیان،  و  اجباری  فحشای  تجاوز،  تروریستی،  اقدامات  جمعی،  های 
پردازد. از سویی مقرراتی در آن برای رفتار با اشخاص محروم از آزادی وضع شده داری و غارت میجنسی، برده

 ( 24 ،1396املللی صلیب رسخ، است. )کمیتۀ بین

 امللل برشدوستانه؛آوری حقوق بینالزام
 التزام به قواعد و اصول حقوق برشدوستانه حاکم بر مخاصمۀ مسلحانه؛

امللل برشدوستانه، قواعد خاص دوران مخاصمۀ مسلحانه و حامیت از قربانیان جنگی است. این حقوق بین
کند و های جنگی برای نابودی دشمن، محدود میروشکارگیری وسایل و  های مخاصمه را در بهقواعد، طرف

نظامیان خواهد که هنگام حمله، تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان برحذر داشته و میآنان را از حمله به غیر
ها در رعایت حقوق امللل برشدوستانه، بخشی از تعهدکلی آنها در رعایت حقوق بینرا رعایت کنند. الزام دولت

ها این مشرتک کنوانسیون  1نیز ذکر شده است. مادۀ    1949های ژنو  ل است. این تعهد در کنوانسیونامللبین
آن را  را الزام  برشدوستانه  حقوق  رعایت  تضمین  الزام  موضوع  بتواند  حال  عین  در  که  داده  گسرتش  چنان 

 139چهارگانۀ ژنو و قاعدۀ    هایمشرتک کنوانسیون  1اساس تعهد و التزام مندرج مادۀ  برگیرد. بنابراین، بردر
طرف از  یک  هر  نیز  داخلی  مخاصامت  در  عرفی،  برشدوستانۀ  بینحقوق  حقوق  باید  مخاصمه،  امللل های 

گروه و  اشخاص  دیگر  یا  نظارت خود  تحت  نیروهای  مسلح خود،  نیروهای  از طریق  را  که  برشدوستانه  هایی 
 کنند، رعایت و رعایت آن را تضمین کنند. ها عمل میدرواقع، تحت امر یا طبق دستور یا کنرتل آن

مشرتک و پروتکل الحاقی دوم در مخاصامت   3ها به مادۀ  مبانی التزام و تعهد دولت 
 داخلی؛

مادۀ   داخلی،  مخاصامت  در  برشدوستانه  قواعد  به  درگیری  طرفین  التزام  و  تعهد  دیگر  مشرتک   3مبنای 
عنوان کنوانسیون کوچک نام برده که از آن به  3است. مادۀ    های چهارگانۀ ژنو و پروتکل الحاقی دومکنوانسیون

از تضمینمی فهرستی  ارائه  شود،  در متامی رشایط محرتم بشامرند،  باید  اساسی که طرفین مخاصمه  های 
واقع این ماده، با وضع یک قاعدۀ بنیادین یعنی رفتار منطبق با اصول انسانیت، با همۀ کسانی که دهد. درمی

نیستند و ممنوعیت برخی اعامل همدیگر در جن  به جنگیدن  قادر  یا دیگر  ندارند  به  گ رشکت  چون صدمه 
آزار، گروگانحیات، متامیت جسامنی، زخمی   و  تحقیرآمیز، کردن، شکنجه  رفتارهای  و  گیری، هتک حرمت 

برای جمعپیش ایجابی  و  نیز در نظر گرفنت تعهدی مثبت  و  برای محاکامت  و آ بینی تضمینات قضایی  وری 
های پزشکی و درمانی، زمینۀ اجرای حداقل قواعد برشدوستانه را مراقبت بیامران و مجروحان و اعامل مراقبت

مشرتک به   3کنندۀ مادۀ  برای مخاصامت مسلحانه داخلی مهیا کرده است. پروتکل الحاقی دوم نیز که تکمیل
سلحانه داخلی را از راه ترشیح مقررات رود، در حقیقت حقوق انسانی قابل اعامل در مخاصامت مشامر می
بهمربوط غیرنظامیان  از  »حامیت  و به  غریقان  بیامران،  مجروحان،  توقیف  و  بازداشت  کودکان،  کلی«،  طور 
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 3کند. هدف اصلی پروتکل دوم، رفع خلهای مادۀ  رو هستند، تکمیل میاشخاصی که با پیگرد کیفری روبه
مشرتک، از جملۀ   3موارد ممنوعۀ دیگری به موارد ممنوعۀ مندرج در مادۀ  مشرتک بود، زیرا پروتکل با افزودن  

و غارت  بردگی،  تروریسم،  جمعی،  غیرمجازات  مسلحانه  مخاصامت  حقوق  بخشید. بین...  توسعه  را  املللی 
عالوه در مقدمۀ پروتکل الحاقی دوم آمده که بسیاری از مقررات حقوق برش در حوزۀ مخاصامت مسلحانه به

ی قابل اجراست. بنابراین، حقوق تحت حامیت پروتکل دوم، هامن حقوق بنیادینی است که در میثاقین داخل
)میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی( تحت حامیت قرار گرفته است 

یوندی عمیق بین قواعد  آورد. بدین ترتیب، پهمراه میو هامن تعهدات و الزامات را برای رعایت آن مقررات  
با  دولت  یک  روابط  مورد،  دو  هر  در  زیرا  دارد،  وجود  برش  و حقوق  داخلی  مخاصامت  بر  حاکم  برشدوستانه 

ها به رعایت شأن و منزلت شان هامنا واداشنت دولتعالوه هر دو نظام، هدفشهروندان خودش مطرح است. به
 ( 175، 1394طبسی و منصوری، هاست. )توکلیانسانی انسان

 امللل برشدوستانه؛ به رعایت و تضمین حقوق بینها نسبتتعهدات دولت
ها در اجرای معیارهای حقوق برش جهانی در زمان صلح یا اجرای چیزی که به علت صلح در روابط اگر دولت
ها  برانگیز نیست اگر بدانیم آنکنند، چندان تعجبشود، کند و آهسته عمل میاملللی تصویب میمدرن بین

املللی شوند. در متام کشورها، صورت گسرتده، درگیر اجرای قوانین برشدوستانۀ بینمتایل چندانی ندارد تا به
های لیبال، از نظر سیاسی مشکل است که جان نیروی نظامی ملی خود را برای اجرای از جمله دموکراسی

میان خویش را به نقض قوانین جنگی که  نظاقوانین برشدوستانه به خطر بیندازند. سپس اعضای ارتش و غیر
املللی مشخص چنین در سطح بینشود، تحت پیگرد قانونی قرار دهند. همهای انسانی مربوط میبه ارزش

های جنگی دشوار است، زیرا معموال  نه کسی بر مجرم کنرتل شده که پیگرد دشمن به علت ارتکاب جنایت
یی در اختیار دارد. توقیف چنین افرادی یا به دستاوردن چنین  دارد و نه شواهد مستندی برای تحقیق قضا
تر به همین علت، آمریکا در ها و ویرانی بسیار باشد. بیشتر، یا کشتهشواهدی ممکن است نیازمند جنگ بیش

بازداشت   1991سال   برای  از کویت، به سمت بغداد حرکت نکرد. تالش  در پایان جنگ اخراج ارتش عراق 
فرماندهان حامی وی برای محاکمه به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در آن زمان از نظر سیاسی حسین و  صدام

کنندۀ چندین چنین تالش برای پیگرد افراد دشمن ممکن است سبب شود دولت تعقیبقابل تحمل نبود. هم
توان به یاد آورد ویژه در وضعیتی که طرف مقابل چندین اهرم فشار دارد. میضد منافع خود بردارد، بهقدم بر

های ترکی )عثامنی( به علت جنایت که بریتانیا پس از جنگ جهانی اول، طرحی را برای پیگرد عدلی مقام
ها که تعدادی از رسبازان بریتانیا را در اختیار علیه برشیت و رفتارشان با ارامنه روی دست گرفت، ولی ترک

کلی هوای پیگرد اتباع ترک را از رس خود بیرون کردند. ها بهاییکه بریتانی ها را آزاد نکردند تا اینداشتند، آن
نفع به علت مشکالتی که بر رس راه اجرای قوانین برشدوستانه از طریق اقدام قضایی یا از رهگذر های ذی طرف
یا اشکال گوناگون وضع تعزیرات سازمان یافته جمعی وجود دارد، باید در قدم نخست، دوباره به دیپلامسی 

جینیوا و   1949های  اساس کنوانسیونیگر ابزار اجرای سیاسی هنجارهای حقوق برشدوستانه روی آورند. برد
های در حال جنگ خواسته شده املللی، از دولتدربارۀ برخورد مسلحانۀ بین  1977سال    1پروتکل شامرۀ  

عنوان نیروی پاسدار صلح بگامرند، املللی بهطرف را برای نظارت بر کاربرد مناسب قواعد بیناست که دولتی بی
اند. احکام و مقررات این کمیسیون به  اما نیروهای اندکی از زمان جنگ دوم جهانی به این سو گامشته شده
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ها را تشویق دولت  تواندعنوان نهاد خصوصی سوییسی اجازه داده است تا میاملللی صلیب رسخ بهکمیتۀ بین
چنین مند شوند. هماملللی مندرج در پروتکل بهرهامر از مقررات قانونی بینکند که نظامیان اسیر، زخمی و بی 

های حامیتی تأمین کند، شده و دیگر قلمروهای جنگی را از نرمنظامیان در مناطق اشغالمندی غیرباید بهره
انی دوم مثل« در میان طرفین جنگ، در جنگ جهبهگونه که در منت پروتکل آمده است. وجود »مقابلههامن

چنین اسیرانی آملانی در چنگ ائتالف بودند. ها بود و همنقش داشته است. اسیرانی از ائتالف در دست آملان
، 1399عمل شده است. )احمدی،    1929اساس کنوانسیون اسیران جنگی  تر موارد، برطورکلی و در بیشبه

د  ( 169 که  شوروی  اتحاد جامهیر  اسیر  دربارۀ رسبازان  رویه  آملاناین  برر دست  و  بودند  دربارۀ ها  عکس، 
رسبازان آملانی اسیر در دست اتحاد جامهیر شوروی اجرا نشده است. در این مورد، میزان مرگ اسیران بسیار 

 شان مقید کند. باال بود و کنوانسیون جینیوا نتوانست طرفین درگیر را محدود و به تعهدات

 امللل برشدوستانه؛ ینمبنای رعایت و تضمین اجرای قواعد حقوق ب 
ها قابل استنباط است که هم در ای عرفی از رویۀ دولت( قاعدهICRCاملللی صلیب رسخ ) زعم کمیتۀ بین  به

»هرطرف  موجب آناملللی مجرا بوده و بهاملللی و هم در مخاصامت مسلحانۀ غیربینمخاصامت مسلحانۀ بین
هایی که تحت امر وسط نیروهای نظامی و سایر اشخاص و گروهامللل برشدوستانه را ت مخاصمه باید حقوق بین

(  ICRCیا فرماندهی یا نظارت آن هستند اجرا منوده و اجرای آن را تضمین مناید.« شایان ذکر است که دیدگاه ) 
بین دیوان  از  آرایی  میدر  است.  یافته  تجلی  نیز  دادگسرتی  دولتاملللی  تعهد  حقوق توان  اجرای  به  را  ها 

از تعهد کلی آناملبین بینلل برشدوستانه، بخشی  به اجرای حقوق  این تعهد عرفی ها  امللل قلمداد منود. 
مادۀ  به ژنو    25موجب  مادۀ    1929کنوانسیون  بیامران،  و  از مجروحان  ژنو   82در مورد حامیت  کنوانسیون 

با زندانیان جنگی و مادۀ  در   1929 تدوین شده است.    1949های ژنو  مشرتک کنوانسیون  1خصوص رفتار 
های ای از قواعد در خالل ستیزها و تقابلامللل برشدوستانه آن است که این رشتههدف از تضمین حقوق بین
کند قابلیت اعامل یابد. )موسوی میرکالیی،  بار پیدا میهایی بسیار خشن و تأسفبرادرکشانه که گاه جنبه

1392 ،153 ) 

 امللل برشدوستانه؛ للی؛ از منظرحقوق بیناملتعهد به تضمین در رویۀ قضایی بین
بین قضایی  دولترویۀ  که  است  آن  مؤید  نیز  بیناملللی  حقوق  اجرای  تضمین  و  اجرا  به  مکلف  امللل ها 

خصوص مرشوعیت اش دراز نظریۀ مشورتی  79موجب بند  املللی دادگسرتی بهبرشدوستانه هستند. دیوان بین
( بر آن است که بسیاری از قواعد برشدوستانه چنان بنیادین 1996ای ) های هستهتهدید یا توسل به سالح

های مربوطه و دول ثالث رعایت شوند. این  شوند که باید توسط متامی دول اعم از طرفین کنوانسیونتلقی می
ۀ  شوند. در این زمینه دیوان در قضی امللل عرفی تلقی میناپذیر حقوق بینقواعد از نظر دیوان، اصول تخلف

رصاحت تعهد مندرج در مادۀ نیز به  1986نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن در سال  های نظامی و شبهفعالیت
به  1 را  از حقوق بینمشرتک  این قضیه، دیوان، امللل عرفی مورد شناسایی قرار میعنوان بخشی  دهد. در 

ستورالعملی برای نحوۀ مبارزه در میان های کنرتا توسط ایاالت متحده و تهیه و توزیع د تحریک و تشویق چریک
املللی تلقی منود. از جملۀ خالف حقوق برشدوستانه بود، یک عمل خالف بینآنان را که حاوی دستورهایی بر

خصوص آثار امللل برشدوستانه، نظریۀ مشورتی درترین آرای دیوان در مورد تعهد به تضمین حقوق بینمهم
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رسز  در  حائل  دیوار  ساخت  سال  مینحقوقی  در  فلسطین  اشغالی  میرکالیی،    2004های  )موسوی  است. 
1392 ،156 ) 

 امللل برشدوستانه؛ تبیین ماهیت قواعد برشدوستانه در تضمین اجرای حقوق بین
امللل برشدوستانه و بسنده نکردن به رصف تعهد به اجرا در این حقوق را  تعهد به تضمین اجرا در حقوق بین

کند که ناپذیر قواعد آن پنداشت. چنین ماهیتی ایجاب می شی از ماهیت آمرانه و تخلفبیش از هرچیز باید نا
هر در  مزبور  سلسله قواعد  در  قواعد  این  بنیادین  جایگاه  سبب  و  شود  مراعات  حقوق رشایطی  نظام  مراتب 

 Ergaهوم نفع تلقی شود. ظهور مفامللل، هر عضوی از این جامعه در پیگیری عدم اجرای آن، محق و ذیبین
Omne  نفعی حقوقی دارند و در مقابل تعهداتی قرار دارد    )تعهداتی همگانی است که همۀ دول در پیگیری آن

امللل را ( در حقوق بینشود و رصفا  در ارتباط با طرفین قرارداد قابل استناد استخوانده می  Si omnesکه  
در دعوای اتیوپی و لیبیا علیه آفریقای   1966باید ناشی از چنین رضورتی دانست. این مفهوم اگرچه در سال  

ی و از جمله عدم توانایی به مصالحجنوبی، محملی برای شناسایی آن توسط دیوان فراهم گشت، دیوان بنا
در قضیۀ بارسلونا تراکشن   1970املللی، به رسمیت شناخنت آن را تا سال  درک رضورت آن از سوی جامعۀ بین

 به تعویق انداخت. 

 املللی برشدوستانه؛اصول و قواعد حقوق بین
بین حقوق  برقواعد  برشدوستانه  چهارچوب املللی  در  و  شده  طراحی  اصول  سلسله  یک  اعامل   مبنای  آن 

انسانی دارند، جهانمی این اصول که ریشه در اصل کرامت  از آن هدف اصلی  شود.  شمول بوده و حامیت 
 امللل برشدوستانه؛ . اصل محدودیت در حقوق بین1.4.5امللل برشدوستانه است.  حقوق بین

ها محدودیت در کابرد سالح ها را به جنگ انسانی ملتزم مناید، از آغاز برکه دولتحقوق برشدوستانه برای این
از عنوان وسیلۀ جنگی و روشبه را تعدیل و محدود منوده است.  آزادی عمل  این  های جنگی تکیه منوده و 
برای آن تالش مناید،    ها باید در انجام و اجرای آن در طی جنگجایی که تنها هدف مرشوعی که دولتآن

جنگی دشمن و خارج کردن رزمنده از حالت جنگ و   توان  ضعیف کردن نیروی نظامی دشمن، توقف دادن
رسان به  های آسیبهای متخاصم در اتخاذ ابزارها و روشتوان ادامۀ کار زار است. بنابراین، صالحیت دولت

نا هیچدشمن  حقوق جنگ  و  نیست  نا محدود  آزادی  رسمیت گونه  به  را  دشمن  به  ایراد صدمه  برای  محدود 
ای زور  گونهتواند تا آن اندازه و بهمی و تناسب، در جنگ هر متخاصمی تنها میشناسد. اصول رضورت نظامنی

متناسب را به کار گیرد که برای شکست دشمن رضوری است. بنابراین، آنان باید از هرگونه وارد آوردن خسارت نا
مدن شناخته شده های مت که در نزد ملتچنان  داری کنند. رضور نظامی، آننظر، خودبا برتری نظامی مورد 

گونه اقداماتی است که برای تضمین نیل به اهداف جنگ، حتمی و الزم بوده است، عبارت است از رضورت آن
 اند. های مدرن جنگ، مرشوعو مطابق با حقوق و رویه

 امللل برشدوستانه؛اصل تفکیک، رفتار انسانی و عدم تبعیض در حقوق بین 
طور کلی، یکی از های مسلحانه است. بهتفاده از تسلیحات در درگیریکنندۀ نحوۀ اساصل تفکیک نیز تنظیم

نظامی و تأمین مصونیت آنان از این طریق های غیرامللل برشدوستانه، حامیت از جمعیتاهداف حقوق بین
نظامیان از دارد که بین نظامیان و غیرها را ملزم میهدف است. اصل تفکیک دولتدر برابر حمالت کور و بی
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نظامی از سوی دیگر، متایز قایل شوند و تنها اهداف نخست را مورد  یک سو و اهداف نظامی و اهداف غیر
بر بنابراین،  افراد انسانی رصفحمله قرار بدهند.  یا  مبنای این، همۀ  نژاد، مذهب و  از جنسیت، ملیت،  نظر 

 ( 12، 1393اشند. )فرزام،  مند شدن از رفتار انسانی ب عقاید سیاسی خودشان شایسته و سزاوار بهره

 امللل برشدوستانه؛مفهوم قواعد اساسی و بنیادین حقوق بین 
را به رشح   های مسلحانهاملللی در درگیریاملللی صلیب رسخ قواعد اساسی حقوق برشدوستانۀ بینکمیتۀ بین

مربوط مقررات  و خالصۀ  چکیده  اساسی،  قواعد  این  است.  کرده  کنوانسیونزیر خالصه  بینهبه  املللی ای 
ها  . افراد ناتوان از جنگ و کسانی که نقش مستقیمی در درگیری1باشد:  خصوص حقوق برشدوستانه میدر

ند که جان و متامیت اخالقی و جسمی آنان محفوظ ِباند. تحت هر رشایطی از  ندارند، از این حق برخوردار
به عمل آمده و بی آنان رفتار  آنان مراقبت  با  یا مجروح کردن  2انسانی صورت گیرد.  هیچ تبعیضی،  . کشنت 

. هریک از طرفین درگیر، باید مجروحان و بیامران تحت  3شده یا ناتوان از جنگ ممنوع است.  دشمن تسلیم
جمع را  خویش  تجهیزات اختیار  و  نقلیه  وسایل  مؤسسات،  کارکنان،  بدهند.  قرار  مراقبت  مورد  منوده  آوری 

ند. عالمت صلیب رسخ یا هالل احمر، نشانۀ چنین حامیتی است و باید محرتم بهداشتی نیز از حامیت برخوردار 
اند،  نظامیانی که تحت سلطۀ دشمن قرار گرفتهاند و نیز غیرآمده. رزمندگانی که به اسارت در 4شمرده شود.  

در برابر   از این حق برخوردارند که حیات، کرامت، حقوق فردی و باورهای آنان محرتم شمرده شود. آنان باید
های خود و دریافت نگاری با خانواده جویانه محافظت گردیده و از حق نامهبار و تالفیمتامی اقدامات خشونت
مند گردند.  . متام افراد از این حق برخوردارند که از تضمینات قضایی اساسی بهره5کمک برخوردار باشد.  

کس نباید در معرض شکنجۀ جسمی یا  ست. هیچکس نباید مسئول عملی قلمداد شود که مرتکب نشده اهیچ
ها  . طرفین درگیری و اعضای نیروهای مسلح آن6رحامنه یا موهن قرار گیرد.  روانی، مجازات بدنی یا رفتار بی

رضوری یا رنج بیش از حد به  ای که ماهیتا  تلفات غیرهای جنگیکارگیری شیوهاز اختیارات نامحدود در به
نظامی و رزمندگان . طرفین درگیری باید همواره میان نظامیان افراد غیر7ردار نیستند.  گذارند، برخو جای می

نظامی و افراد عادی نباید هدف حمله نظامی آسیبی نرسد. سکنۀ غیرمتایز قائل شوند تا به اموال و افراد غیر
 ( 13، 1393قرار گیرند. حمالت باید منحرصا  متوجه اهداف نظامی باشد. )فرزام،  

نسبت  افغانستان؛  دولت  حقوقتعهدات  تضمین  و  رعایت  امللل بینبه 
 برشدوستانه؛ 

بین برشدوستانۀ  رنجحقوق  آالم  کاسنت  هدف  با  مخاصامت املللی  قربانیان  از  حامیت  و  جنگ  از  دیدگان 
 مسلحانه و حفظ کرامت و شأن انسانی در زمان وقوع مخاصامت مسلحانه، عمدۀ مترکز خود را معطوف تعهدات 

سازد. در این مسیر، در کنار منابع ارزشمند عرفی حقوق برشدوستانه ها و بازیگران غیردولتی میحقوقی دولت
ژنو  جرئت میبه پروتکل1949توان کنوانسیون چهارگانۀ  الحاقی  و  را   1977های  از جنگ جهانی دوم  پس 

امروزه بخاملللی بههستۀ اصلی رژیم حقوق برشدوستانۀ بین آورد.  از دولتش عمدهشامر  به  ای  های جهان 
قابل کنوانسیون بخش  تعداد  و  الحاقی  اول  بروتکل  به  و  ژنو  چهارگانۀ  سوم های  الحاقی  پروتکل  به  توجهی 

اند که در مادۀ اول مشرتک متامی این اسناد، بر اجرا و تضمین اجرای مقررات مندرج در اسناد مزبور  پیوسته
یش از خود نظیری نداشته است. اهمیت مفاد مادۀ یکم مشرتک مزبور تأکید شده است؛ امری که در اسناد پ
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کشی، یکی از سه قاعدۀ اساسی ناظر بر اجرای های برشدوستانه و منع نسلتا حدی است که در کنار کمک
خصوص حقوق در   1969کنوانسیون وین    26امللل برشدوستانه برشمرده شده است. مطابق مادۀ  حقوق بین

ا متعهد هستند تعهدات خود را با حسن نیت به انجام برسانند. این قاعدۀ بنیادین، خمیرمایۀ ه معاهدات، دولت
مادۀ یکم مشرتک  قرار گرفته است که در  یعنی رعایت و تضمین رعایت  بنیادین حقوق برشدوستانه،  قاعدۀ 

ر اسناد مهم حقوق و سپس با الگوبرداری از آن د  1977های چهارگانۀ ژنو و پروتکل اول الحاقی  کنوانسیون
( مذکور افتاده است. )باقرزاده و رنجبیان، 2)بند اول مادۀ    1966برشی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی  

ترین مباحث حقوقی معارص است. های عمومی، از مهم(. بنابراین، حقوق اساسی اتباع یا آزادی126، 1394
باید جستجو کرد، اما در هرجا که از  صول حقوق برشهرچند ریشۀ اصلی حقوق اساسی اتباع را در مفاهیم و ا

شود، منظور آن دسته از حقوقی است که در قانون اساسی یک کشور حقوق اساسی اتباع یا شهروندان یاد می
ها از نگاه قانون تضمین گردیده است. از سوی دیگر برای شهروندان آن کشور در نظر گرفته شده و رعایت آن

های »کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان« در تعریف ون تشکیل و ظایف و صالحیتدر مادۀ چهارم قان 
حقوق برش از نگاه قوانین افغانستان چنین آمده است: »حقوق برش به مفهوم این قانون، عبارت است از حقوق 

آزادی اعالمیهو  اساسی،  قانون  در  که  اتباع  اساسی  میثاقهای  پروتکلها،  قراردادها،  اسناد ها  ها،  سایر  و 
ها متعهد است، تسجیل گردیده باشد. دسرتسی املللی حقوق برش که افغانستان به رعایت و تطبیق آنبین

دارد، نیز از جملۀ حقوق برشی افراد محسوب ها، تأمینات و خدماتی که دولت ارائه میمساوی و عادالنه به بیمه
رعایت حقوق برش، تعمیم و حامیت از حقوق برش، نظارت (. بنابراین، نظارت بر  524،  1394گردد.« )دانش،  می

های برشی، بررسی و تحقیق تخلفات و موارد نقض بر وضعیت و چگونگی دسرتسی افراد به حقوق و آزادی
گانه کمیسیون منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق برش در کشور از اهداف پنجحقوق برش و اتخاذ تدابیر به
یکم و  بیست  مادۀ  و صالحیت  است.  وظایف  تشکیل،  افغانستان قانون  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  های 

فقره تعریف منوده و رسمیت بخشیده است. بررسی   35های کمیسیون را طی  ترین وظایف و صالحیتمهم
ها و آوری اسناد، مدارک، شواهد و معلومات در مورد آن، از صالحیتتخلفات و موارد نقض حقوق برش و جمع

هایی است از عرصههای داخلی  باشد که برای کمیسیون مقرر شده است. جنگمندرج در این ماده میوظایف  
نقض آن  در  روی میکه  فاحش حقوق برش  و  افغانستان های گسرتده  و کمیسیون مستقل حقوق برش  دهد 

در کشور نظارت   گفته، همواره بر جریان منازعات مسلحانه داخلیهای قانونی پیشمبنای وظایف و صالحیتبر
با تحقیق و بررسی قضایای نقض حقوق برش و حقوق برشدوستانه در جریان منازعات، تهیه و نرش  منوده و 

های درگیر در جنگ داخلی ها و پیشنهادهای واضح به طرفهای مطبوعاتی و ارائۀ سفارشها و اعالمیهگزارش
خاصامت مسلحانه بین دولت و مخالفان مسلح انسانی حین مکشور، سعی بر کاسنت از خشونت و اعامل غیر

 ( 4، 2015آن منوده است. )کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، 

 های متخاصم در منازعات مسلحانه؛ املللی برشدوستانه و مسئولیت طرف حقوق بین 
مجموعه برشدوستانه،  بینحقوق  عرفی  یا  قراردادی  طرفقواعد  رفتار  بر  که  است  متخااملللی  در های  صم 
)بین مسلحانه  غیرمخاصامت  یا  متام طرفبیناملللی  و  بوده  حاکم  به  املللی(  ملزم  مسلحانه  درگیری  های 

به کنوانسیونرعایت آن می های چهارگانۀ باشند. منبع اصلی حقوق برشدوستانه، چهار کنوانسیون معروف 
منظور ایجاد ویب کنفرانسی که بهبه تص  1949آگست    12ژنو هستند. این چهار کنوانسیون به تاریخ    1949
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املللی برای حامیت از قربانیان جنگ در ژنو تشکیل شد، به تصویب رسیده و همگی در های بینکنوانسیون
ها نیز بعدا  تصویب شدند که یکی االجرا شدند. دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیونالزم  1950آکتب    21

منازعاتمربوط قربانیان  از  بین  به حامیت  مربوطمسلحانۀ  دیگری  و  منازعات املللی  قربانیان  از  به حامیت 
به تصویب کنفرانس   1977جون    8ها در تاریخ  املللی )داخلی( است. هردوی این پروتکلبینمسلحانۀ غیر

املللی برشدوستانه قابل اجرا در منازعات مسلحانه دیپلامتیک ژنو در مورد تأیید مجدد و توسعۀ قوانین بین
تاریخ  ر  در  و  )مهرپور،  الزم  1978دسامب    7سیدند  شدند.  مسلحانه    ( 251،  1390االجرا  مخاصامت  در 

های الحاقی آن قابل رعایت است. اما  گفته و پروتکلهای پیشاملللی متام قواعد مندرج در کنوانسیونبین
های متذکره، قواعد ناظر به کنوانسیون  2ژنو و پروتکل الحاقی شامرۀ    1949های  مشرتک کنوانسیون  3مادۀ  

پیش قواعد  و  داشته  مقرر  را  داخلی  مسلحانۀ  عرفی بینیمخاصامت  قواعد  سایر  و  سند  دو  این  در  شده 
ها، گونه جنگهای متخاصم در ایناملللی، در منازعات مسلحانۀ داخلی قابل اعامل بوده و متام طرفبین

قواعد می این دسته  رعایت  به  تلقی   باشند. نقض جدیمکلف  فاحش حقوق برشدوستانه، جنایت جنگی  و 
 1998املللی در سال  باشد؛ محکمۀ جزایی بیناملللی میگردد که در حیطۀ صالحیت محکمۀ جزایی بینمی

کشی، جنایت علیه برشیت، جنایت جنگی و جنایت تأسیس گردیده و صالحیت رسیدگی به چهار جنایِت نسل
االجرا شدن کند که پس از الزم باشد. این محکمه به جنایاتی رسیدگی مییتجاوز )جنایت علیه صلح( را دارا م

االجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتکاب یافته باشد. اساسنامه و الحاق آن کشور به اساسنامه و الزم
 ( 62، 1391)یوسفیان و اسامعیلی، 

 (؛ICCاملللی )بیندولت افغانستان و پیوسنت به محکمۀ جزایی 
املللی را امضا منوده و به آن ملحق شده است. اساسنامۀ محکمۀ جزایی بین 2003دولت افغانستان در سال 

بین محکمۀ  میاین  ارتکاب  کشور  این  در  که  را  جنایات  رسیدگی  صالحیت  دولت املللی  و  داراست  یابد 
ها  ها نیست و یا امکانات الزم را جهت رسیدگی آنتواند قضایایی را که قادر به رسیدگی به آنافغانستان می

 ندارد، به این محکمه ارجاع بدهد. 

 ترین موارد نقض حقوق برش و حقوق برشدوستانه در والیت کندر؛مطالعۀ موردی؛ مهم
از چندین   1394میزان    6شب دو شنبه، مورخ    10حوالی ساعت   حمالت مسلحانۀ مخالفان مسلح دولت، 

های اول، دوم و سوم تحت ت شهر کندز و نواحی آن آغاز گردیده و در مرحلۀ اول حوزهاستقامت بر مربوطا
دولتی  ترصف نیروهای مخالفان دولت قرار گرفت. بعد از گذشت چند ساعت جنگ به شهر و ادارات دولتی و غیر

ت ملی و دیگر های امنیتی، مقام والیت، قوماندانی امنیه، ریاست امنی کشانیده شد. در مراحل بعدی حوزه
ها به میدان هوایی متواری شدند و تا پایان روز ادارات به دست مخالفان دولت افتاده و متامی کارکنان آن

شنبه شهرک رسدوره که دفرت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق برش نیز در آن موقعیت دارد، توسط مخالفان سه
کنون، موارد لت بر شهر کندز و ترصف شهر تامسلح دولت اشغال گردید. از آغاز حمالت مخالفان مسلح دو 

افراد  شدن  قربانی  باعث  و  یافته  ارتکاب  دولت  مسلح  مخالفان  توسط  برش  حقوق  نقض  فاحش  و  گسرتده 
این قسمتاندافروزی نداشتهنظامی شده است که هیچ سهمی در جنگغیر از قواعد  گزارش آن  . در  دسته 

مخاصامت مسلحانه داخلی است و موازین حقوق برش که در هر حالتی    به حقوق برشدوستانه که ناظر بهمربوط



 پرسل  1400دويم کال، پنځمه ګڼه، 

  264| څېړنيزه فصلنامه -د برش حقونو علمي

مستقل جریان مخاصمۀ مسلحانۀ کندز نقض شده است. )کمیسیون  و در    باشدمیرعایت  )جنگ و صلح( قابل  
افغانستان،  حقوق مهم  ( 7،  2015برش  نقضبنابراین،  مخالفان   های ترین  از سوی  که  را  حقوق برشدوستانه 
 دهیم: دولت در کندز صورت گرفته است، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می مسلح

 قتل سیستامتیک؛ کشتار هدفمند افراد و رعایت حقوق برشدوستانه؛
زندگی موهبت الهی و حق طبیعی و برشی انسان است، هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم 

وضاحت نی حقوق برش و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بهگردد. قانون اساسی افغانستان، اعالمیۀ جهامنی
عنوان یکی از حقوق بنیادین برش به رسمیت شناخته و رعایت آن در متام رشایط و حاالت و  متام این حق را به

های ژنو، صدمه وارد کردن به جسم مشرتک کنوانسیون  3باشد. به همین ترتیب مادۀ  الزامی می  جنگ و صلح
های درگیر جنگ را شیوه و شکلی که صورت بگیرد، ممنوع قرار داده و طرف صوص قتل، را به هرخ و جان، به

املللی صلیب مکلف منوده است که این قاعدۀ حقوق برشدوستانه را در هر حالتی رعایت کنند. )کمیتۀ بین
ساکن مناطق   نظامیانقتل شامل کشتار عمدی و ارسای جنگی و کشتار غیر  مشرتک(   3، مادۀ  1949رسخ،  

به یافتهرسانه میصورت خودجنگی  نشان میگردد.  از های تحقیقاتی کمیسیون  دهد که گروه طالبان پس 
شان هایاز خانه  نظامیان که ابتداتن از غیر  3ترصف شهر کندز، شامری از مردم را به قتل رسانده که قتل  

برای کمیسیون تثبیت شده است. دلیل قتل این   اند،ای به قتل رسیدهصورت فجیعانهدستگیر شده و سپس به
گونه که ترصیح گردید، قتل ها به ادارات دولتی خوانده شده است. آنافراد، از سوی گروه طالبان، وابستگی آن

املللی برشدوستانه و صورت خودرسانه در هر رشایط و حالتی ممنوع بوده و تخطی آشکار از حقوق بینافراد به
 ( 8، 2015گردد. )کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان،  محسوب میموازین حقوق برش 

نظامی؛ تجاوز جنسی و استفاده از سپر انسانی از منظرحقوق هدف قراردادن افراد غیر 
 برشدوستانه؛

و بینمتام طرف و اند حین درگیریاملللی، مکلفهای درگیر جنگ، داخلی  اموال  های مسلحانه اشخاص، 
ی را هدف قرار ندهند. این اصل از قواعد اولیه و اساسی حقوق برشدوستانه است و در متام نظاممحالت غیر

گونه که ترصیح گردید، جمعیت ملکی و افراد ملکی نباید هدف باشد. آنمنازعات مسلحانه قابل اعامل می
است. )کمیتۀ حمله قرار گیرند. حمالتی که هدف آن ایجاد ترس و وحشت در بین مردم ملکی باشد، ممنوع  

بند  1977رسخ،  صلیب  املللی  بین غیر  ( 13مادۀ    2،  و محالت  اشخاص  قراردادن  نظامی، بنابراین، هدف 
های درگیر مخاصامت مسلحانه مکلف املللی است و متام طرفتخطی از اصول و قواعد حقوق برشدوستانه بین

م تدابیر الزم را جهت حفاظت از افراد و محالت به رعایت این دسته از قواعد برشی و انسانی بوده و باید متا
موجب مادۀ بیست و چهارم قانون  نظامی اتخاذ منایند. تجاوز جنسی، نقض آشکار کرامت انسانی است، بهغیر

مصداقی از حقوق بنیادین برش   اساسی، آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است، زیرا کرامت انسانی، هم
اسا اصول  از  هم  و  میبوده  برش  حقوق  هیچ شخصی سی  صلح(  و  )جنگ  حالتی  هیچ  در  بنابراین،  باشد. 

الرعایۀ های ژنو و سایر اسناد الزممشرتک کنوانسیون  3تواند از این قاعدۀ بنیادی تخطی مناید. در مادۀ  منی
حانه های درگیری مسلحقوق برشدوستانه، تجاوز جنسی ممنوع قرار داده شده و مقرر شده است که متام طرف

املللی متذکره، کلیۀ اشکال موجب اسناد بینبه کرامت انسانی احرتام گزارند و مرتکب تجاوز جنسی نشوند. به
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به متامیت اخالقی و جسمی فرد سوءاستفادۀ جنسی که با اجبار، تهدید و با استفاده از زور یا ارعاب نسبت
آ  عامالن  مسئولیت  موجب  آن  ارتکاب  و  است  ممنوع  گیرد،  بینصورت  برشدوستانۀ  حقوق  باشد.  املللی،  ن 

کنوانسیون   28که مادۀ  استفاده از سپر انسانی در جریان مخاصامت مسلحانه را ممنوع منوده است، چنان
که مورد حامیت است، برای مصون نگه   توان از حضور شخصیمقرر داشته است که »منی  ژنو  1949چهارم  

گونه که تذکر رفت، استفاده از اماکن عامه نگی استفاده کرد.« آنداشنت بعضی نقاط یا مناطق از عملیات ج 
که کشانیدن جنگ به محالت کنند و یا اینجا افراد ملکی حضور دارند و زندگی میو محالت مسکونی که در آن

موجب شق شود و بهاملللی استفاده سپر انسانی گفته میمسکونی و افراد ملکی، در قوانین برشدوستانۀ بین
نظامی،  املللی، بهره بردن از حضور سکنه یا افراد غیراساسنامۀ محکمۀ جزایی بین  8مادۀ    2، جزء ب، بند 23

برای مصون داشنت نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی خاص در مقابل عملیات به هنگام مخاصمۀ مسلحانه، از 
 ( 10، 2015تان، رود. )کمسیون مستقل حقوق برش افغانسمصادیق جنایت جنگی به شامر می

 دوستانه در مخاصامت مسلحانه از منظرحقوق برشدوستانه؛های انسان تأمین کمک 
از حق داشنت رسپناه، حق  آن شهر  در  افراد ساکن  بر شهرکندز، متام  مخالفان مسلح دولت  آغاز حمله  از 

عمومی نظیر   برخورداری از خدمات آموزشی و صحی و حق دسرتسی به غذا و آب آشامیدنی و سایر خدمات
گفته از حقوق مسلم برشی شهروندان و از رشایط اساسی یک اند. حقوق پیشبرق و ترانسپورت، محروم شده

به در حین حال  است.  و عزمتندانه  آبرومندانه  مادۀ  زندگی  کنوانسیون  14موجب  الحاقی  دوم  های پروتکل 
جا رسنگی، تخریب، منتقل منودن و جابهگ  های غیرنظامی در معرضژنو، »قرار دادن افراد و جمعیت  1949

آشامیدنی،   آب  تأسیسات  و  موارد خوراکی،...  مانند  ملکی،  بقاء جمعیت  برای  امتعۀ رضوری  و  اموال  کردن 
نظامی های غیردهد که وضعیت افراد و جمعیتکمیسیون نشان میهای تحقیقیاساس یافتهممنوع است.« بر

دوستانه مراجع دولتی و  های انسانر کابل وخیم بوده و نیازمند کمکجوار و شهدر شهر کندز و والیات هم
که ایشان  که داوطلبانه، بالفاصله پس از پایان رشایطی»افراد آواره حق دارند   حال هستند. در عینغیردولتی 
حقوق مستقل  یسیون  شان بازگردند.« )کم سکونتیا محل  خانه    کامل به  امنیتکرده است، در  آوارگیرا وادار به  

 ( 15، 2015برش افغانستان، 

 گیری؛ بندی و نتیجه جمع
کند و فرد انسان در متام حاالت، حقوق برش همواره در همۀ رشایط اعم از جنگ و صلح از افراد حامیت می

ارد نقض اعم از جنگ و صلح باید از آن برخوردار باشد. موازین حقوق برش سعی بر حامیت از افراد در برابر مو 
سازد تا حقوق افراد را رعایت منوده و در راستای حامیت ها را ملزم میهاست و دولتحقوق برش از سوی دولت

کنند. بنابراین، حقوق برش در زمان جنگ نیز   املللی خود را ایفاها و تعهدات ملی و بینو توسعۀ آن مسئولیت
به رعایت آن هستند. در کنار موازین حقوق برش و تعهدات   های مخاصامت مسلحانه ملزم االجرا بوده و طرفالزم
یابد. این های درگیر در قبال آن، در زمان وقوع درگیری مسلحانه، یک نظام ویژۀ حقوقی قابلیت اجرا میطرف

امللل برشدوستانه است، که مکمل حقوق برش است و هدف آن، کنرتل مخاصامت سیستم ویژه، حقوق بین
ها و افرادی است ها و سایر گروهامیت از قربانیان جنگ، افراد ملکی، اسیران جنگی، زخمیمسلحانه به نفع ح 

که در مباحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت. این دسته از قواعد مبانی مشرتک با حقوق برش دارد و رعایت آن 
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املللی های شام(، تهران: کمیته بیناملللی برشدوستانه )پاسخ به پرسش(، حقوق بین1396املللی صلیب رسخ) کمیتۀ بین -17
 صلیب رسخ.

 (، آموزش حقوق برش، کابل، نارش، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان. 1395) ، اسداللهرسامد، محمدحسین، پژمان -18
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