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 چکیده

ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در شدن عدهمسلحانه، گرفتار ها و نبردهایثار جنگآ یکی از

خورد و تاریخی در بر ۀ. سابقشوندشناخته میعنوان اسیر جنگی با دست طرف مقابل است که 

اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است.  رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم همراه با

بینی المللی مورد پیشاست که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین حاضر تحقیق پرسش

عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد به پاسخ این پرسشاست؟  هقرار گرفت

نبردهای  ۀاتی در عرصالملل عمومی، مقررهای حقوق بیندر حوزه آموزه ،حقوق بشردوستانه

و اجرای آن را قرار داده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب شده بینی مسلحانه پیش

بینی شده پیشدر این زمینه المللی . از جمله مقرراتی که در عرصه بینکندتأیید میتوصیه و 

انسیون سوم ژنو به است که از این میان، کنو 9121گانه ژنو در سال های چهاراست، کنوانسیون

های سوم ژنو در کنار پردازد. اجرای کنوانسیونطور خاص به حقوق اسرای جنگی می

 .کندتواند حقوق اسرای جنگی را تضمین های الحاقی اول و دوم میپروتکل
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 مقدمه

زنیم، زمانی نیست که از جنگ و خونریزی سراغ نبوده هنگامی که دفتر تاریخ بشریت را ورق می

 و گویا زندگی در گذر تاریخ ستهاهای جنگ و درگیری انسانباشد. صفحات تاریخ مملو از داستان

صلح  یۀاند بدون جنگ و در ساتوانستهبشر نمی یراستی چرا ابنااست. به شدهبا جنگ و نبرد عجین 

صلح و دوستی از زندگی او رخت شود باعث میآدمی چه ویژگی دارد که  ؟و آرامش زندگی کنند

و ها از لحاظ فطری، به صلح و آشتی گرایش داشته و از جنگ اینکه نوع انسانباوجود  ؟بربندد

ای از تاریخ بشر را یافت که بدون جنگ و درگیری سپری شده توان برههخونریزی نفرت دارند، نمی

شد با جزئی بوده است که می هایاختلاف گاهطلبی حاکمان و ها حاصل قدرتبسا جنگچه باشد.

موقعیت و وضیعت کشور، مسائل و موضوعات  نکردن  درکولی با گو و مذاکره حل شود، وگفت

 .شودمیمنجر به جنگ و درگیری درنهایت المللی ینب

از جمله قربانیان جنگ بین کشورهای متخاصم، اسیرانی هستند که به دست طرف پیروز درگیری 

شود، بعید نیست از طرف که نیروی رزمی کشور مقابل، دشمن تلقی میآنجااز و شوندگرفتار می

باید دید رفتار با شخصی که در مخاصمه و ترتیب بدین. گیرندگیرنده مورد اذیت و آزار قرار اسیر

توان چنین شخصی را مورد حمایت قرار چگونه است؟ آیا می ،شده بند دشمن گرفتار درگیری در

 الملل تضمین شده است؟داد؟ آیا حقوق اسیران جنگی در عرف بین

وری که اکنون در ، کسی است که با تمام توان با کشآن نظر از مفهوم حقوقیواژه اسیر صرف

توان با تمام به جنگ پرداخته و تا آخرین لحظات و  ،دست نیروهای نظامی آن به دام افتاده است

اکنون به اسارت  ، ولیها را داشته استبردن آنبینور شده و قصد ازبه سربازان دشمن حملهخود 

دارد. بدون هیچ شک و دشمن نیز به نیّت و اعمال چنین کسی، اشراف کامل  است. ها درآمدهآن

راحتی شد بهگیرنده از اسیر که اگر تا چندی پیش در میدان نبرد با وی مواجه میتردیدی حس انتقام

حس انتقام و سو است. ازیکشده رو هگرفت، اکنون از درون با چالش بزرگی روبرا می شجان

سر ه ذلت و ناتوانی باوج  ترحم به کسی که در. دوستیدیگر حس انسانسویبردن دشمن و ازازبین

شود و مقررات جنگ، اصول انسانی و حقوق افتخار تلقی نمی وی،برد و کشتن یا اذیت و آزار می

چگونه  افرادیدارد. پس با چنین بشردوستانه، رفتار ناشایست و به دور از فطرت سلیم را روا نمی
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به او غذا  چگونهشمنی را فراموش کرد؟ باره دیکباید برخورد کرد؟ چگونه حس انتقام را کنترل و به

 داد و آذوقه رساند؟ به چه ترتیب دردهای جسمی و روحی او را درمان کرد؟

دهد و جای بسی ها با اسرای جنگی ارائه نمیموجهی از رفتار حکومت ۀچهر ،تاریخی ۀسابق

. رفتار اردد برخورد با اسرای جنگی نقطه سیاهی وجود ۀتاریخی در شیونظر سف است که از أت

الملل را بر آن بین ۀرنج با این گروه در دو جنگ جهانی اول و دوم، جامع ظالمانه و حاکی از درد و

اصول و قواعد حقوق  ۀسایدر کار شوند و ه حقوق اسیران جنگی دست ببا داشت تا در رابطه 

 ۀگانهای چهارنوانسیونها در کاین تلاش ۀبشردوستانه، قوانین و مقرراتی را به تصویب برسانند. نتیج

بینی حقوق اسرای طور ویژه، به پیشه بکه ها یکی از این کنوانسیون شد.متجلی  1191ژنو در سال 

اگر به اجرا و نظر گرفته است در طور جامع و کامل حقوق اسیران را ه ب ،جنگی پرداخته است

حقوق عمده و اساسی تا است شده . در این نوشتار تلاش شودتلقی میتضمینی اساسی  ،گذارده شود

حقوق در این چند هر ؛اسیران جنگی در پرتو حقوق بشردوستانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد

زیرا در این  ،استشده است که در این مقاله تبیین  هاییهکنوانسیون سوم ژنو بسیار بیش از مقول

وق اساسی و عمده در این حقندارد و تنها مختصر مجال بررسی تمامی حقوق اسرای جنگی وجود 

 .شودمیحوزه تبیین و تشریح 

 تاریخی پیشینهو  مفهوم حقوق بشردوستانه، اسیر. 5

 حقوق بشردوستانهو تعاریف مفهوم . 5-5

مباحث حقوق بشردوستانه  ۀباید دید حوزدر واقع لازم است جایگاه بحث مشخص شود؛ در ابتدا 

 «الملل عمومیحقوق بین»بحث حقوق بشردوستانه  ۀحوزشک بی ؟های حقوقی استیک از رشتهکدام

حاکم است، جامعه  یالمللبین ۀالملل مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعحقوق بیناست. 

 هاست.و متعهد به رعایت و اجرای کامل آنقرار داشته الملل تحت پوشش سلسله قواعد حقوقی بین

است، اما معنایی متفاوت  ”Jusgentium“لاح لاتین برگرفته از اصط« المللاصطلاح حقوق بین»

گفته قرار داشت، به قواعدی  ”Juscivile“م باستان در مقابل اصطلاح وکه در ر اصطلاحاین دارد. 

شد، شد که در عین آنکه به روابط میان کشورها از هر نوع، اعم از خصوصی یا عمومی مربوط میمی

ترین کتابی که فهرستی از نخستین و قدیمی گرفت.برمیدرشهروندان یا بیگانگان را نیز غیر
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 گوهو مربوط به ،ترین قواعد و مقررات مربوط به حقوق جنگ در آن به کار رفته استاساسی

 .(18: 1811بیگدلی، )ضیائیاست گروسیوس هلندی 

 ساختن پیامدهایعنوان مکمل حقوق  توسل به زور و حداقل برای محدودحقوق بشردوستانه به

 است، ضرورت حیاتی دارد کردهغیرانسانی آنچه از صافی حقوق توسل به زور عبور 

(Greenwood, 2016: 13) .1«حقوق بر جنگ» ۀالملل سنتی به دو شاخحقوق جنگ در حقوق بین 

تقسیم شده است. حقوق بر جنگ یا همان حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد  2«حقوق در جنگ»و 

متخاصم و قربانیان و افراد غیر مهار خشونت و کاهش درد و رنج بشری آن و مقرراتی است که هدف 

المللی و بین ۀهای مسلحانها و ابزارهای جنگی در خلال جنگهای نظامی در شیوهمحدودیت

مشروعیت یا و های وقوع جنگ، . حقوق در جنگ بدون توجه به علت و انگیزهاست المللیبینغیر

کند. حقوق حمایت از افراد انسانی و رفتار فردی متخاصم را تدوین می، قواعد آنعدم مشروعیت 

ویرانگری جنگ است  ۀها و محدودکردن دامنبشردوستانه در مفهوم مرسوم خود، کاهش آلام انسان

 .(18: 1811فر، )مجاهدی

زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون  ،مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد

در لوح حمورابی  بوده است؛ حتیها وجود داشته و تابع نوعی مقررات اره جنگ بین انسانهمو

ایجاد حقوق  .(11: 1811بیگدلی، ها آمده است )ضیائیهدایت درگیری ۀقواعدی در مورد نحو

فلسفی بوده است.  هایهتحت تأثیر مفاهیم مذهبی و نظری ،المللی در طول تاریخبین ۀبشردوستان

تحول  ،المللی هستند. با وجود اینبه جنگ، بخشی از نخستین قواعد حقوق بینمرتبط رفی قواعد ع

مکتوب مربوط به هدایت جنگ، با برخی  ۀاصول بشردوستاننخستین تا اولیه از قواعد حقوق عرفی 

 .(81-81: 1811 وود،رو بوده است )گرینهموانع روب

در ابزارها و حمایت از قربانیان در  ییهاکلی حقوق بشردوستانه اعمال محدودیتطورهب

چه باید در هنگام ورود به جنگ  نخستبدین معنی که در وهله  ؛مسلحانه است هایهمخاصم

در  .(81: 1819ها و کارهایی را نباید انجام داد )موسوی، و چه شیوهکرد ها و کارهایی را اعمال شیوه

المللی شامل بین ۀحقوق بشردوستان: »تاس تعریفی بسیار مختصر از حقوق بشردوستانه آمده

                                                      
1. Jus ad bello 

2. Jus in bello 



 14 محبی/  دوستانهبشر حقوق پرتو در یجنگ یاسرا حقوق

 

کردن آثار جنگ نسبت به مردم و اهداف المللی است که هدف آن، محدودای از قواعد بینمجموعه

حقوق »خوانیم: می یدر تعریف دیگر .(11: 1818دوستانه، کمیته ملی حقوق بشر) «جنگی است

المللی و در برخی اوضاع و بین ۀمسلحان هایهای از حقوق بشر است که در منازعبشردوستانه، شاخه

: 1811)سلیمی،  «گیردداخلی مورد استفاده قرار می ۀمسلحان هایهاحوال معین و محدود در منازع

حقوق بشردوستانه، اصول و قواعدی است که استفاده »آمده است:  ی نیزتردر تعریف مفصل .(818

کند و هدف آن عبارت است از: حمایت از میمسلحانه محدود  هایهاز خشونت را در زمان منازع

ها، افرادی که مستقیم درگیر جنگ نیستند یا دیگر درگیر جنگ نیستند؛ یعنی بیماران، زخمی

کردن آثار خشونت در جنگ برای محدود . همچنین استافراد غیرنظامی و ها، اسیران،شکستهکشتی

« ر اهداف جنگ ندارندبر و اذیتی که تأثیری آزا و جوییدستیابی به اهداف جنگ، پرهیز از انتقام

 .(191: 1818پور، )مهر

های بشردوستانه، معمولاً برای نجات جان اتباع یک کشور در کشور دیگر یا برای کمک مداخله

در . (12: 1881شفیعی، ) پذیردصورت می ،به افرادی که تحت نقض فاحش حقوق بشر هستند

ای از اصول و قواعدی که در به مجموعه»است: وستانه آمده تعریفی بسیار مختصر از حقوق بشرد

المللی گفته های الحاقی آمده است، حقوق بشردوستانه بینهای چهارگانه و پروتکلکنوانسیون

ای از قواعد المللی شامل مجموعهحقوق بشردوستانه بین: »؛ و یا اینکه(11: 1818رضائیان، ) «شودمی

)کمیته « کردن آثار جنگ نسبت به مردم و اهداف جنگی است، محدودالمللی است که هدف آنبین

الملل حقوق بیننویسندۀ دیگری بر این اعتقاد است که  .(11: 1818دوستانه، ملی حقوق بشر

دادی و عرفی الملل عمومی و مجموعه قواعد قرارهای اصلی حقوق بیندوستانه یکی از شاخهبشر

هدف آن و پردازد، های مسلحانه میت انسانی ناشی از مخاصمهبه مشکلا ،است که به طور خاص

حال حمایت از عینها و ادوات جنگی و درکارگیری روشبهنظر از  هاهکردن طرفین مخاصممحدود

 .(19: 1812)روحانی، است اشخاص و اموال در زمان جنگ 

ای از دوستانه مجموعهتوان بر این عقیده بود که حقوق بشرمیشده گفتهبا توجه به تعاریف 

های مسلحانه به منظور حقوق معاهدات و حقوق عرفی حاکم بر مخاصمه براصول و قواعد مبتنی

جلوگیری از آثار نامطلوب ناشی از با هدف  اجرا، های قابلدهی، نظارت و رعایت تضمینسازمان

 های مسلحانه است.جنگ و حمایت از قربانیان درگیری



 9911 نوزدهم، پاییز و زمستانشماره نهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامینامفصلدو 01

 

 اسیر. 2-5

اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج انسیون سوم ژنو، اسرای جنگی تعریف نشدهدر کنو

یک از نیروهای هر. (112: 1811بیگدلی، اکتفا شده است )ضیائی ،در این کنوانسیون برخوردارند

ای برای دفاع از خود ندارد، تسلیم سلاحش را به زمین گذاشته است و وسیلهکه های مخاصمه طرف

 باید اسیرو شده است یا به هر دلیلی قادر به نبرد یا دفاع از خود نیست، نباید هدف حمله قرار گیرد 

آن و بازگشت به میهن، جان، مال، سلامت روحی  ۀآغاز اسارت تا خاتم ۀبنابراین از لحظ ؛نامیده شود

اسیر »اح اصطل .(11: 1818و جسمی، شرافت و حیثیت آنان محترم و تحت حمایت است )داعی، 

المللی پس به کار گرفته شده بود، در عهدنامه سوم ژنو و مقررات بین 1111که در عهدنامه « جنگی

با قید اصطلاح  ؛ بدین دلیل کهاستفاده شد« زندانی جنگی»از آن حذف و به جای آن از اصطلاح 

و وضعیت اسیران شوند ، اما اسیر نمیانداعضای نیروهای نظامی را که تسلیم شده« زندانی جنگی»

اند، شامل شده و آنان نیز بتوانند از وضعیت اسیران جنگی جنگی جنگ جهانی دوم را نیز نیافته

زندانی »که اصطلاح آنجادر ادبیات حقوقی فارسی از .(192: 1818بیگدلی، برخوردار شوند )ضیائی

 شود.می استفاده« اسیر جنگی»متداول و معمول نیست، در اینجا از اصطلاح « جنگی

 سابقه تاریخی. 5-5

توانست دستور اعدام جمعی اسرا را صادر کند که فاتح جنگ میها در طور تاریخ، در جریان جنگ

در غیر این صورت  ؛های درونی بودالبته این امر بیشتر به خاطر ایجاد وحشت یا ارضای انگیزه

: 1889آوردند )وکیلی، ک خود درمیعنوان بخشی از اموال منقول به تملنیروهای غالب، اسرا را به

 و ، غذا، لباسمکانفرد اسیر بسیاری از وسایل ضروری زندگی را از دست داده و از نظر  .(18

زاده، گیرد )امانیبهداشت در تنگناست و در معرض تهدید جدی گرسنگی، بیماری و مرگ قرار می

ا ادامه داشت و متأسفانه عقاید علمای هرفتار غیرانسانی نسبت به اسیران جنگی تا قرن .(11: 1818

عنوان این اعمال بود. گروسیوس که به ۀکنندالملل )مخصوصاً علمای غربی( توجیهحقوق بین

سرنوشت اسیران » دارد: بارهاینتوجهی درالملل معروف است، نظرات جالبگذار حقوق بینبنیان

 (؛111: 1818)رشید، « حق فرار ندارد ،شودکسی که در جنگ اسیر می«. »جنگی شبیه بردگان است

مذهبی در اروپا بود که تعریف  ۀسالسی هایتنها در پایان قرن هفدهم یعنی پس از جنگ»بالاخره 
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 .(19: 1818بیگدلی، )ضیائی« اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد

شت. در دوران باستان و قرون وسطی مفهوم اسیر جنگی به معنا و مفهوم امروزی وجود ندا

ترتیب بود که آنان از لحاظ اسیران جنگی محکوم به قتل، بردگی و اسارت بودند. بردگی اسیران بدین

ها به هر نحو مالی و جانی در اختیار شخص گیرنده و یا مقامات نظامی کشور اسیرگیرنده بوده و آن

 .(89: 1811ند )علیزاده، دکربا اسیران رفتار می کردند،میکه میل و اراده 

جهان متمدن بالاخره این اصل مهم را پذیرفت که اسیران  ،دهندهتفکرات روشن و جهت بر اثر

دشمنانی هستند که دیگر قادر به جنگ نبوده و در پایان  ، بلکه صرفاًنیستندجنگی جنایتکار 

کشی آزاد شوند و در هنگام اسارت گونه آزار و اذیت یا گروو بدون هیچ سرعتبهباید  هاهمخاصم

و با آنان شود ها حفظ شخصیت و کمال انسانی آن باشند. همچنین لازم استنیز باید مورد احترام 

 .(11: 1811رفتاری انسانی داشت )علیزاده، 

میلیون نفر اسیر جنگی شوروی سابق که در اسارت آلمان  8/1شود از مجموع تخمین زده می 

از سه میلیون نفر اسیر جنگی آلمانی که در  ها از بین رفته باشند ومیلیون نفر آن 8/8بودند، 

میلیون نفر در زمان اسارت جان باخته باشند. بخش اعظم  یکبودند نیز تقریبًا  ،های شورویاردوگاه

نیز های شوروی ناشی از فقدان مراقبت و ویژه در اردوگاهمیر اسیران جنگی آلمانی بهومرگ

های نهایی نگهداری اسیران و کار اجباری تحت ه محلهای جنگ بهای مرگبار از میدانراهپیمایی

 .(Fishe, 2001: 423) ه استبار برای حیات بودشرایط زیان

 حقوق اساسی اسرای جنگی. 2

 نبرد ۀرفتار انسانی با افراد خارج از صحن. 5-2

کریم  عظیم است. کبیر و از فرومایگی است. کریم، غیر پستی و کرامت انسانی همان نزاهت از

کلمۀ کریم را به بخواهیم  اگررو ازاینفارسی معادل بسیط نداشته باشد؛  عنایی دارد که شاید درم

)جوادی آملی،  هم بگذاریم تا معنای کریم روشن شود فارسی ترجمه کنیم، باید چند کلمه را کنار

که انسان این توان گفت معنای اصطلاحی کرامت انسانی عبارت است ازبه عبارت بهتر می .(11: 1811

 آنچه معنای اصلی قرار تدوین حقوق بشر، در نیز و شریف و ارجمند است؛ و عزیز انسان، بما هو

آن حیث که انسان است، نه معیارهایی چون رنگ، نژاد، زبان،  گرفته، ملاحظات انسان است از
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رامت ابنای بشر ک بارۀقرآن کریم در .(12: 1811)عباسی،  غیرهجغرافیا، طبقۀ اجتماعی، اعتقاد دینی و

کردیم  سوار به مرکب بّر و بحر ها راآن گرامی داشتیم و بسیار ما فرزندان آدم را: فرمایدچنین میاین

فضیلت  مخلوقات خود برتری و بسیاری از بر ها را روزی دادیم وآن ایغذای لذیذ و پاکیزه هر و از

ندۀ معنای کرامت انسانی مورد نظر در کنبخشیدیم. در واقع این آیه به بهترین وجه ممکن، توصیف

بینی شده بود. تعهد به رفتار انسانی با اسرای جنگی پیش از این نیز پیش( .82)اسراء:  اسلام است

های ژنو و مشترک کنوانسیون 8لزوم رفتار انسانی نسبت به غیرنظامیان و افراد خارج از نبرد در ماده 

این الزام به منزله ضمانتی  1چهارگانه مقرر شده است.های کنوانسیون ۀهمچنین در مقررات ویژ

 اساسی در هر دو پروتکل الحاقی اول و دوم به رسمیت شناخته شده است.

میثاق را  12المللی مدنی و سیاسی، ماده میثاق بین 9ماده  بارۀکمیته حقوق بشر در نظریه عمومی در

تار انسانی و احترام به کرامت ذاتی اشخاصی که از دارد لزوم رفکه مقرر میاست مورد استناد قرار داده 

 ۀاسیران جنگی در هم 2.استاعمال و در تمامی احوال قابل ناشدنیتعلیقاصلی  ،اندآزادی محروم شده

که لازمۀ  هایی. باید با زنان با کلیۀ احترامهستندحق به حرمت شخص و شرافت خویش احوال، ذی

 ،شودحال باید از همان معاملۀ مساعدی که در حق مردان اعطا میهرست رفتار شود و درا جنس آنان

. با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. (کنوانسیون سوم ژنو 19 مادهشوند )برخوردار 

کننده که موجب فوت اسیر جنگی شود یا سلامت دولت بازداشتسوی هر عمل یا غفلت غیرموجه از 

 ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد ،خطر اندازددر شدت بهاو را 

)مواد  شرافتمندانه با اسیران جنگی ممنوع استرفتار غیرانسانی یا غیر. (کنوانسیون سوم ژنو 18 ماده)

 ت، عقاید مذهبی یا نظرات سیاسی یا. هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیّ (کنوانسیون سوم ژنو 19و  18

مثل علیه اسیران جنگی ممنوع به. مقابله(کنوانسیون سوم ژنو 11 ماده) معیارهای مشابه غیرقانونی است

. افسران، زنان و سالخوردگان باید از رفتار ترجیحی (کنوانسیون سوم ژنو 18ماده  ومبند س) است

افتادن شدید سلامتی رخط. فعل یا ترک فعلی که منجر به مرگ یا به(18: 1881)داعی،  برخوردار باشند

 .(Fisher, 2016: 428)شود میشود، نقض اصل رفتار انسانی تلقی اسیران جنگی می

                                                      
 ؛، بند اول11کنوانسیون دوم ژنو، ماده  ؛، بند اول11کنوانسیون اول ژنو، ماده  ؛مشترک 8های ژنو، ماده ونکنوانسی. 1

 .بند اول ،18و  1کنوانسیون چهارم ژنو، مواد  ؛18کنوانسیون سوم ژنو، ماده 

 مدنی و سیاسی( المللی حقوقمیثاق بین 9)ماده  11کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظریه عمومی شماره . 2
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المللی صلیب سرخ های کمیته بیندر گزارشالمللی و مقررات آن، های بینبرخلاف کنوانسیون

 982، 1119در ششم مارس » ها عراق آمده است:دربارۀ شرایط نگهداری اسرای ایرانی در اردوگاه

وارد را به پشت اتاق یک منتقل کردند. منتقل شدند. نگهبانان، اسیران تازه 8اسیر به بازداشتگاه موصل 

کوبیدند. سپس با در آنجا نگهبانان، ابتدا اسیران ایرانی را به نوبت بالای سر بلند کرده و به زمین می

ن حادثه دو اسیر چشم خود را از دست دادند. در ایشتم قرار میوها را مورد ضربلگد آنومشت

بازداشت ، و گویان و همراهان(ایرانی )تند ۀشدرفتار غیرانسانی با مقامات رسمی بازداشت 1«.دادند

های عادی های انفرادی زندانسازمان هلال احمر و انتقال آنان به سلول یپزشکان و بهیاران و اعضا

 2المللی به آن اشاره شده است.ای بینههای دیگری است که در گزارش، نمونهعراق

 ممنوعیت حمله به افراد خارج از صحنه. 2-2

ی به تمام شرایط جنگی دارد و حتی در شرایطی که تسرّ« خارج از صحنه نبرد»منع حمله به فرد 

برای مثال، . شودآورد، باز باید این قاعده مراعات پیش می زمینههایی را در این اسرا دشواری ۀتخلی

با تلاش باید ای را به اسارت درآورد، باز افتاده، رزمندهای دورگر یک واحد گشتی کوچک در نقطها

به خلع سلاح او شرایطی را پیش آورد که تخلفی از ممنوعیت حمله به شخص خارج از صحنه نبرد 

های لدستورالعماز و بسیاری  بند سوم 91، ماده صورت نگیرد. این قاعده در پروتکل الحاقی اول

صراحت آمده است. دستورالعمل ایالات متحده امریکا در ارتباط با میدان جنگ چنین است نظامی به

های نظامی، دستورالعملاز در پروتکل الحاقی اول و بسیاری  .(18: 1811)هنکرتز و دوسوالدبک، 

دامات احتیاطی گونه اقهمهباید ست و ا شده امری الزامیشده است که حفاظت از اسرای آزادتأکید 

 .بند سوم( 91، ماده پروتکل الحاقی اول) باره صورت پذیرداینلازم در

 منع تبعیض ناروا نسبت به افراد خارج از صحنه. 5-2

مشترک  8منع اعمال تبعیض ناروا در رفتار با غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبرد در ماده 

ژنو مقرر شده ( 18چهارم )ماده و ( 11سوم )ماده ای ههای ژنو و همچنین در کنوانسیونکنوانسیون

                                                      
1. ICRC Report on Visit to Prisoner of War Camp 4 [Mosul, 23, 24 & 25 May 1984, at para 20]. 

2. Report of a Mission Dispatched by the Secretary-General on the Situation of Prisoners of War in 

the Islamic Republic of Iran and Iraq, January 1985, at para. 103 & 105. 
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متضمن این معنی است که اگرچه تبعیض میان افراد منع شده است، اما « تبعیض ناروا»است. مفهوم 

شود و از لازم افراد توجه به مراتب باید  ،جهت تعیین اولویت در تشخیص نیاز اضطراری اشخاص

هیچ تمایزی میان افراد مجروح، بیمار و  نبایداعمال این اصل،  قائل شد. درآنان تمایزی میان این نظر 

عمل دیگر این مفهوم را  ۀقائل شد. حوزـ بنا به هر دلیلی غیر از دلیل پزشکی ـ شکستگان کشتی

با توجه به مقررات کنوانسیون حاضر در خصوص »کنوانسیون سوم ژنو یافت که  11توان در ماده می

داشتن مزایایی که ممکن است به دلیل شرایط جسمی، سن یا نظردردرجه و جنس و همچنین با 

یکسان صورت باید دارد رفتار با تمامی اسرای جنگی مقرر می ،«شودای بدیشان اعطا موقعیت حرفه

گر شود و هیچ توان یافت که بر مبنای آن اعمال تبعیض، قانونی جلوهای را نمیپذیرد. هیچ قاعده

 کند استثنائاتی از این دست وجود دارد.دولتی نیست که ادعا 

 کننده در قبال اسرای جنگیمسئولیت قدرت بازداشت. 7-2

 ۀکه واحد اسیرکننده در زمرهستند اسیران جنگی، اسیران واحد اسیرکننده نیستند، بلکه اسیر دولتی 

ست )کنوانسیون امسئول رفتار با اسیران جنگی  ،کنندهشود. قدرت بازداشتنیروهای مسلح آن تلقی می

با این واقعیت  ،شوند. این امر که اسیران جنگی، زندانیان دولت محسوب می(1، بند 11سوم ژنو، ماده 

های مسلحانه دیگر نبرد انسان علیه انسانی دیگر تلقی مرتبط است که از قرن هجدهم مخاصمه

 :ر این اصل دوگانه استای بین یک دولت با دولت دیگر است. در عمل، تأثیشود، بلکه مخاصمهنمی

 ۀاقدامات خودسرانبه گیرد و نباید نخست آنکه برای حمایت از اسیران جنگی مورد استفاده قرار می

ها تا چند دقیقه پیش از . حتی اگر جان آنتوجه شودگیرند، ها را به اسارت میسربازان دشمن که آن

را اسیر شخصی تلقی کنند و ها آند اسیرکنندگان اجازه ندارن ،اسارت در معرض خطر قرار داشت

 ،شوندداشته باشند. این اصل که اسیران جنگی اسیران دولت محسوب میبا آنان رفتاری خودسرانه 

کننده متعهد قدرت بازداشت (.Fisher,2016: 427شود )میتلقی نیز ها مبنای مسئولیت در رفتار با آن

رفتار با اسیران جنگی پیروی کنند و  بارۀالملل درینهای خود بخواهد از قواعد حقوق باست از ارگان

تک بدون توجه به هرگونه رفتار نامناسب توسط تک ؛همچنین باید اجرای این قواعد را تضمین کند

الملل قدرت گرفتن یا برخورد با اسیران جنگی. بر اساس حقوق بیناسارتسربازان در هنگام به

المللی ترتیب بر اساس اصول مسئولیت بینبدیناست. ان جنگی کننده مسئول رفتار با اسیربازداشت
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 کننده طرح دعوی کرد.های دولت، علیه قدرت بازداشتارگان ۀرفتار متخلفان ۀتوان در زمینمی

 سلب شده است شانتأمین امکانات زندگی برای اشخاصی که آزادی. 3-2

المللی عرفی است که در کد حقوق بینتأمین خوراک و پوشاک اسرای جنگی از اصول دیرپای  ۀوظیف

اعلامیه بروکسل و دستورالعمل آکسفورد مورد تأیید قرار گرفته است. این موضوع در دستورالعمل  1لیبر

دستورالعمل ) اعمال استاکنون به موجب کنوانسیون سوم ژنو قابلاست و هم شدهلاهه نیز تدوین 

، 11-11و  18، 11، 81مواد  . در کنوانسیون چهارم ژنو(81-81 مواد ،کنوانسیون سوم ژنو ؛8لاهه، ماده 

، نیز شدههای مسلحانه آزادی آنان سلب درگیری ۀمفاد این قاعده نسبت به غیرنظامیانی که در نتیج

المللی صلیب یکمین کنفرانس بینواعمال است. قطعنامه حمایت از اسرای جنگی مصوب بیستقابل

نظر از مفاد کنوانسیون سوم ژنو، صرفکه است به رسمیت شناخته  این موضوع را 1111سرخ در سال 

های ن غذا و مراقبتشامل تأمی... پیوسته بر رفتار انسانی نسبت به اسرای جنگی ،المللیجامعه بین»

. رویه (یازدهمالمللی صلیب سرخ، قطعنامه یکمین کنفرانس بینوبیست) «پزشکی، تأکید کرده است

امکانات موجود و شرایط  شتن دانظرافراد محروم از آزادی با در ۀتأمین نیازهای اولیبیانگر آن است که 

همانی است که برای »دارد حد تأمین نیازهای اولیه مقرر می دوممحلی باید کافی باشد. پروتکل الحاقی 

 .، ب(1، بند 1، ماده دومپروتکل الحاقی ) «تأمین استغیرنظامیان محلی قابل

فقدان  ،المللی برای یوگسلاوی سابقدر برابر دیوان کیفری بین 2آلکسوفسکیقضیه که در چنان

دانسته و  است، نسبی مواد غذایی را ناشی از کمبودهای دوران جنگ که ناظر به همگان بوده

شدند، اما چنین نظر های پزشکی اگرچه احتمالاً در شرایط عادی غیرکافی تشخیص داده میمراقبت

اند. بر شدگان مورد بحث از مراقبت بهداشتی در دسترس برخوردار بودهازداشتکه باست داده 

قادر به تأمین نیازهای  ،شده را در اختیار دارندهایی که افراد بازداشتاساس رویه، چنانچه قدرت

را ها دوستانه اجازه دهند به جای آنان این کمکهای بشرافراد بازداشتی نباشند، باید به سازمان ۀاولی

مند شوند. شدگان حق دارند از امدادهای فردی و گروهی در این موارد بهرهارائه کرده و بازداشت

به  دومهای سوم و چهارم ژنو و پروتکل الحاقی های امدادی از سوی کنوانسیونحق دریافت محموله

و  81 ، کنوانسیون چهارم ژنو مواد81-88کنوانسیون سوم ژنو ماده ) رسمیت شناخته شده است
                                                      
1. Lieber Code 

2. Aleksovski Case 
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باید جدا از است شان سلب شده . زنانی که آزادیج((، 1) 1، بند دوم، پروتکل الحاقی 121-121

ها که به صورت خانوادگی اسکان داده به استثنای خانواده ؛مردان در اماکن جداگانه نگهداری شوند

ان جنگی مکلف کنندۀ اسیردولت بازداشت شده و باید تحت نظارت مستقیم زنان قرار داشته باشند.

 ،ها اقتضا دارداست نگاهداری آنان را به رایگان فراهم آورد و معالجۀ طبی را که وضع مزاجی آن

 (.11)کنوانسیون سوم ژنو، ماده  تأمین کندرایگان 

 پای اسیران جنگیوبستن دست. 6-2

ن اسیران جنگی، گرفتاسارتتوان پس از بهکه آیا میصراحت نیامده است بهدر کنوانسیون سوم ژنو 

کلی، بستن اسیران جنگی در  ایعنوان قاعدههیچ شکی وجود ندارد که به ؟ها را بستپای آنودست

اعمال ها ممنوع است. معیارهای دیگری نیز ممکن است در بستن سربازان در صحنه نبرد قابلاردوگاه

یب تجهیزات باشد. شلیک به زیرا نخستین هدف توقیف سربازان باید ممانعت از فرار یا تخر ،باشد

توان استدلال کرد بستن مجاز است. در این صورت می شاناز فراربرای جلوگیری اسیران جنگی 

 سربازان نیز منطبق با کنوانسیون سوم ژنو است.

توان تعهد قدرت ترین استدلال علیه امکان بستن اسیران جنگی در جبهه جنگ را میمهم

که اسیران جنگی معمولاً نیازمند آزادی آنجااسیران جنگی دانست. از کننده در مراقبت ازبازداشت

گرفتن در برابر استفاده از پناه ، مانند ماندن از خطرات هستندامانحرکت در جبهه جنگ برای در

تواند نقض این قاعده تلقی شود که نباید اسیران جنگی را پیش از آنکه از ها میتسلیحات، بستن آن

 غیرضروری قرار داد. هایهدف خطر ،خلیه شوندجنگ ت ۀجبه

 تأمین جانینبود کردن اسرای جنگی در صورت تعهد به آزاد. 4-2

توان در منطقه نگه داشت، باید آن دسته از اسیران جنگی را که به علت شرایط غیرطبیعی جنگ نمی

 ها تضمین شودمنی آنهای ممکن صورت پذیرد تا ایاحتیاط تمامیآزاد کرد. در این حالت نیز باید 

مطالب مهمی را به کنوانسیون  ،اولالحاقی پروتکل  91. ماده ، بند سوم(91)پروتکل الحاقی اول، ماده 

رفتار با اسیران جنگی اضافه کرده است. تعهد به آزادکردن یا بازگرداندن در جریان  بارۀسوم ژنو در

دیده و بیمار است و به شرایط آسیب مسلحانه در کنوانسیون سوم ژنو محدود به اسیران ۀمخاصم

اول بدون توجه به شرایط  الحاقی پروتکل 91فیزیکی اسیران جنگی بستگی دارد. در مقابل، ماده 
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بودن تخلیه، نتوان حفظ جان اسیران را شود. اگر به علت غیرممکنجسمی اسیران جنگی اعمال می

تخلیه و مراقبت از  ۀاول به وظیف الحاقی تکلپرو 91رو ماده ایناز ؛کردآزادشان ، باید کردتضمین 

 افزاید.کنوانسیون سوم ژنو، مسئولیت بیشتری را می 11اسیران بر اساس ماده 

، های الحاقی مورد بحث و مذاکره قرار گرفتندپروتکلدر آن که  یدر کنفرانس دیپلماتیک

بارز  ۀنمون ،کردندگرفتن سربازان توسط کماندوهایی که پشت خطوط دشمن عمل میاسارتبه

 هایتاعمال خواهد شد. نه عبار 91که شرایط غیرطبیعی جنگی مندرج در ماده دانسته شد شرایطی 

آن محدود به این نوع  ۀدهد دامنپروتکل اول نشان نمی 91رفته و نه موضوع و هدف ماده کارهب

این، وجودبا ،نایی تلقی کردای استثپروتکل را باید قاعده 91شود. درست است که ماده ها میوضعیت

شرایط  ۀ، اسیران باید آزاد شوند. واژشودمیهر زمان که تخلیه به علت شرایط جمعیتی غیرممکن 

تواند شامل شرایط ناشی از یک وضعیت جنگی معمولی نیز باشد که در آن غیرطبیعی جنگ می

 سازد.تر را غیرممکن مینیاسیران جنگی در مدت زمان طولا ۀهوایی مراقبت یا تخلیوشرایط آب

 تأمین جانی اسرای جنگی پس از آزادی. 8-2

ملزم است اسیران  ،مسئول تضمین رفتار انسانی و احترام به اسیران جنگی است« قدرت اسیرگیرنده»

 ،نیروهای مسلح متبوع خودهمانند  در شرایط انسانی  ، وسالم و مجروح را تحت مراقبت قرار دهد

 .(11: 1818)داعی، کند های دائمی منتقل امن و سپس به بازداشتگاه به مناطقآنان را 

شود. ایمنی کردن محقق نمیاول صرفاً از طریق عمل آزادالحاقی پروتکل  91ناشی از ماده  ۀوظیف

قرار گیرد. مشخص نیست انجام چه اعمال مورد توجه ها نیز باید کردن آناسیران جنگی پس از آزاد

الملل باید مقادیر کافی مواد غذایی و آب بر اساس حقوق بین معتقدندظار داشت. برخی خاصی را باید انت

این اگر مواد غذایی یک واحد وجودتضمین شود. با شاندر اختیار اسیران جنگی قرار گیرد تا بقای

ای اول را نباید به گونهالحاقی پروتکل  91ماده  8کماندویی برای عملیات طولانی ضروری باشد، بند 

 .(Fisher, 2016: 427شده قرار گیرد )تفسیر کرد که برخی از این ملزومات در اختیار اسیران جنگی آزاد

 کننده به تدارک اردوگاه موقتالزام قدرت بازداشت. 9-2

هایی که قدرت بینی شده است. نخست اردوگاهدر کنوانسیون سوم ژنو دو نوع اردوگاه موقت پیش

های دائمی اسکان موقت اسیران جنگی و پیش از آنکه به اردوگاهبرای دارد کننده اجازه بازداشت
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های موقتی هستند که در ماده به وجود آورد. دسته دوم اردوگاه 12ماده  8بر اساس بند  ،منتقل شوند

که اسیران جنگی را پیش از آنکه به  هستندها دارای تأسیسات دائمی شده است. این اردوگاه بیان 19

های موقت اردوگاه .(Fisher, 2016: 427دهند )های دیگر برده شوند، در خود جای میاهاردوگ

دارا  اند،بینی شدهها پیشکنوانسیون سوم ژنو را که برای تمامی اردوگاه 12برجا باید معیارهای ماده پا

به آن  12ماده  8ها که بند اردوگاه بودننقل و موقتو. به علت شرایط حمل(819)ن.ک: بند  باشند

این باید تضمین شود همانند وجودشود. بااعمال نمیاین زمینه تری در مقررات مفصلاست، پرداخته 

 شود.های دائمی استفاده نمیعنوان اردوگاهها بهاز این اردوگاه ،جنگ جهانی دوم

های در کنوانسیونشده بینیدهد، معمولاً بسیار متفاوت از مقررات پیشالبته آنچه در عمل رخ می

پس از دستگیری، اسیران جنگی المللی است. برای مثال، در جریان جنگ ایران و عراق، نیروهای دشمن بین

ورزیدند، سپس نظامیان عراقی با دریغ میها نیز به آناز دادن آب حتی پناه زیر آفتاب نشانده و را بدون سر

کرده و به پادگانی نظامی در شهرک  ابل خودروهای نفربر پرتپای اسیران ایرانی آنان را به داخوگرفتن دست

 1×12های کردند. در آنجا اسیران را در اتاقمنتقل می کیلومتری بصره( 82)نزدیک شلمچه و در فاصله  تنومه

کردند، بدون اینکه نفر را در یک اتاق حبس می 182تا  112بسته به تعداد اسیران گاهی  .کردندزندانی می

 .(11: 1818ن رسیدگی کنند )اکبری، اها بدهند یا به وضعیت مجروحغذایی به آن آب یا

 برخورداری از وضعیت اسیر جنگی حتی با ارتکاب جنایت جنگی. 51-2

دارد اسیران جنگی به علت اعمال ارتکابی پیش از اسارت، از کنوانسیون سوم ژنو مقرر می 11ماده 

مرتکب  ترپیش، است عنی اگر کسی که به اسارت گرفته شدهی شوند؛نمیمزایای کنوانسیون محروم 

او را از حق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی محروم ـ حتی جنایت جنگی هم شده باشد ـ جرمی 

کننده اجازه ندارد با این توجیه که سربازان دشمن به ترتیب قدرت بازداشتسازند. بدیننمی

ها را منکر شود. در جریان بودن آنوضعیت اسیر جنگی ،دانهای جنگی غیرقانونی پرداختهفعالیت

، عراق از اعطای وضعیت اسیر جنگی به خلبانان متحدین که 1111جنگ دوم خلیج فارس در سال 

 کرد، خودداری میبه این دلیل که جنایتکاران جنگی هستند ،به اسارت این کشور درآمده بودند

 دوستانه مورد پذیرش نیست.قوق بشراین اقدام از دید ح .(98: 1818اکبری، )

شده وضعیت جنایتکاران جنگی به اسارت گرفته بارۀروشنی در ۀحاوی هیچ ماد 1111کنوانسیون 
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های متفقین از اعطای وضعیت اسیر جنگی به سربازان آلمانی و نبود. پس از جنگ جهانی دوم دادگاه

کنوانسیون سوم ژنو مقرر  11ماده ژاپنی خودداری کردند و علت آن وضعیت حقوقی مبهم بود. 

شوند. دارد اسیران جنگی به علت اعمال ارتکابی پیش از اسارت، از مزایای کنوانسیون محروم نمیمی

های جنگی کننده اجازه ندارد با این توجیه که سربازان دشمن به فعالیتترتیب قدرت بازداشتبدین

متعددی پس از  هایهها را منکر شود. در مخاصمآن بودن  جنگی وضعیت اسیر  ،اندغیرقانونی پرداخته

افرادی که به علت ارتکاب ؛ یعنی جنگ جهانی دوم، به همین دلیل وضعیت اسیر جنگی انکار شد

ند، نباید از حمایت کنوانسیون سوم ژنو دشجنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت محکوم می

بیشتر  . شوددانسته میاین شرط، غیرمجاز امروزه  .(Fisher, 2016:428) شدندمیبرخوردار 

اند، پیش از آنکه به حتی رزمندگانی که آشکارا مرتکب جنایت جنگی شدهنظران معتقدند صاحب

پروتکل اول  99حق دارند از مزایای کنوانسیون سوم ژنو استفاده کنند. ماده  ،اسارت گرفته شوند

شان تفسیر شود، دربارۀ وضعیت اسیران باید به نفعنداشتن با بیان اینکه اطمینان 1188الحاقی سال 

در صورت اجرای صحیح مقررات مربوط به آثار حقوقی ناشی از حق . کنداین قاعده را تقویت می

ناشی از حق های کاستیقبول و رفتار با اسیران جنگی پس از محکومیت، قابلهای غیرشرط

در مثالی  یابد.کاهش می ،کنوانسیون سوم ژنو 11هایی همانند حق شرط شوروی نسبت به ماده شرط

، عراق در بدو امر از اعطای وضعیت اسیر 1111در جریان جنگ دوم خلیج فارس در سال دیگر، 

 .کردخودداری میجنگی به خلبانان متحدین که به اسارت این کشور درآمده بودند، 

 اسارت کیفیت ازحق شکایت . 51-2

به مقامات نظامی که  ،ه کیفیات اسارت که در حق آنان معمول استاسیران جنگی حق دارند نسبت ب

گونه محدودیتی حق دارند به وسیله عرض حال بدهند. همچنین بدون هیچ ،اندها را اسیر کردهآن

چنانچه لازم بدانند مستقیم به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایت خود را یا معتمد و 

 ءرا محدود کرد یا جز هاتشکایاین ها و حال عرضنباید . کنندابراز  شانکیفیت اسارتنسبت به 

نباید موجب  . همچنینبه مقصد برسدسرعت به ، بلکه بایدشمرد 81سهمیۀ مکاتبات موضوع مادۀ 

توانند در فواصل . معتمدین میشوداساسی آن معلوم بی ؛ حتی اگرشاکی شود ی برایگونه تنبیههیچ

اسیران جنگی به نمایندگان دول حامی  هایها و احتیاجوضع بازداشتگاهدربارۀ هایی گزارش ،معین
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 .(81)کنوانسیون سوم ژنو، ماده  ارسال دارند

 ممنوعیت قتل اسرای جنگی. 55-2

است که اگر سرباز دشمن سلاحش را بر  یاین حق متقابل ،المللیمطابق مقررات بشردوستانه بین

افتاده تلقی شد، نباید کشته یا مجروح شود یا مورد حمله قرار کارزمین گذاشت و تسلیم یا از

منع قتل افراد غیرنظامی پیش از این در کد لیبر مورد شناسایی قرار گرفته بود. قتل  1گیرد.

جنایت علیه بشریت نیز المللی نورنبرگ غیرنظامیان و اسرای جنگی در اساسنامه دادگاه نظامی بین

 اعمال خشونت نسبت به حیات اشخاص»های ژنو، مشترک کنوانسیون 8شناخته شده بود. ماده 

منع کرده  ،علیه غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبردرا « ارتکاب قتل از هر نوع که باشد ویژهبه

اشخاص تحت حمایت را نقض فاحش  « قتل عمدی»های چهارگانه ژنو است. کنوانسیون

های الحاقی در پروتکل ،های اساسییکی از تضمینعنوان بهمنع قتل همچنین . داندمیکنوانسیون 

المللی در هر دو دسته نامه دیوان کیفری بینسبه رسمیت شناخته شده است. به موجب اسا 1و  1

در  شود.میقتل جنایت علیه بشریت شناخته  ،المللیالمللی و غیربینهای مسلحانه بیندرگیری

لمللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاه ویژه اهای دادگاه کیفری بیناساسنامه

 است.صورت همین به سیرالئون نیز 

تهدید طرف مخالف با  و منع شده است ،زنده باقی بماندکسی یچاین دستور که نباید ههمچنین 

؛ مقررات 9)پروتکل الحاقی اول، ماده  اندازی عملیات نظامی بر این مبنا ممنوع استاین دستور یا راه

نبرد منع شده  ۀقتل غیرنظامیان و افراد خارج از صحنبر اساس اصول حقوق بشر، . (18لاهه، ماده 

سلب »حقوق بشری،  هایهدیگری بیان شده است. معاهد هایتچند این امر در قالب عباراست، هر

ی خود در قضیه المللی دادگستری در نظر مشورتدیوان بین 2اند.را منع کرده« حق حیات ۀخودسران

به واسطه قوانین باید حق حیات را  ۀمعیار تشخیص سلب خودسران»ای اظهار داشت: های هستهسلاح

های مسلحانه که برای تنظیم رفتار در جریان اعمال در درگیریاعمال یا قانون قابلخاص قابل

                                                      
 . 1811های الحاقی منتشرشده از سوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سال پروتکل برگرفته از قراردادهای چهارگانه ژنو و. 1

 ندونزی.ای و اهای هستهالمللی دادگستری در قضیه سلاحهای مطرح در برابر دیوان بینبیانیه. 2
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المللی حقوق بینکمیسیون امریکایی حقوق بشر نیز  1«.دست آورده ب است، های وضع شدهدرگیری

مورد استناد  ،مسلحانه یهاروشی در تفسیر حق حیات در جریان درگیریعنوان بهبشردوستانه را 

. در سایر موارد، نهادهای آرژانتین( 188/11)کمیسیون امریکایی حقوق بشر، قضیه  قرار داده است

یا خیر، مستقیم و ها نقض شده حقوق بشری در ارزیابی اینکه آیا حق حیات در جریان درگیری

فریقایی اکمیسیون ) اندکردهبه حقوق بشر استناد  ،دوستانهالمللی بشربدون رجوع به حقوق بین

 1819مریکایی حقوق بشر، قضیه اکمیسیون  ؛های مدنی علیه چادحقوق بشر و مردم، سازمان آزادی

 .(السالوادور 12/119و قضیه  ،السالوادور 112/12قضیه  ؛السالوادور

های سرکوب اعتراض اسیران ایرانی به شیوهتوان به شده، میمثالی دیگر از نقض موارد گفته در

مقامات عراقی در رفتار با زندانیان  2.، اشاره کردظالمانه و خشن و استفاده از سلاح گرم علیه آنان

از سربازان رساندند که شماری رحمی را به آنجا میکردند و بیجنگی آشکارا مواد فوق را نقض می

بنا به گزارش  ـ یدر مواردکردند؛ حتی میشده را اعدام و مجروحان را در میدان جنگ رها اسیر

. شاهد این مدعا اسارت شهید تندگویان و (1: 1811)کیهان،  زدندها تیر خلاص میبه آن ـ آزادگان

شهید تندگویان که به شهادت است ن وقت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اتعدادی از مسئول

رزمنده  که شدنداگر نظامیان عراقی مطمئن یا مظنون می 3.انجامیدسال اسارت ده پس از تحمل 

رساندند و یا در بغداد وی را از یا در همان خط مقدم جبهه او را به قتل می ،ایرانی پاسدار است

 آمد.از سرنوشت وی به دست نمیدیگر خبری و  کردندمیدیگران جدا 

کنوانسیون سوم  ۀگونه اقدامات که جنایت جنگی و از شدیدترین نوع موارد نقض عمداینتکرار 

رژیم  .(81: 1818است )داعی، موارد نقض بودن ای بر سیستماتیک و گستردهشود، قرینهمحسوب می

فتار تنها بر ر. این رژیم نهکردالمللی را نقض عراق در این زمینه نیز بسیاری از قواعد و مقررات بین

بلکه در بسیاری  ،ها نظارت نداشتها و زندانبانان بازداشتگاهسربازان خود در مناطق جنگی و زندان

 .کردمیجرح و حتی اعدام اسیران جنگی ایرانی واز موارد با صدور احکام رسمی اقدام به ضرب

ابق عراق ترین احکام رسمی که توسط صدام حسین دیکتاتور سانسانیترین و ضدیکی از خشن
                                                      

 .ای، نظریه مشورتیهای هستهالمللی دادگستری، قضیه سلاحدیوان بین. 1
2. ICRC Report onVisit to Prisoner of War [Camp Mosul 1, 2, 21 & 22, January 1983]. 

3. Report of a Mission, Op.cit. 
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شده از طرف فرمانده کل شماره یک صادر ۀفرمان روزان»به  ،کشتار اسیران ایرانی وجود دارد ۀدر زمین

 معروف است. در این فرمان آمده است: «نیروهای مسلح

 شوند، باید کشته شوند.یک از پاسداران که به اسارت گرفته میهر

 وند، باید کشته شوند.شکرات به اسارت گرفته میوهر فردی که از حزب دم

 شود، باید کشته شود.گرفته میدستگیر هر کمونیستی که با نیروهای ایرانی 

شود، به جرم خیانت به کند و به اسارت گرفته میهر فردی که با نیروهای ایرانی همکاری می

 .(121: 1881، الدیلینژاد عرب باید کشته شود )

 عنوان سپر انسانیممنوعیت استفاده از اسرای جنگی به. 52-2

توسل به حضور یک غیرنظامی یا سایر اشخاص مورد »المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین

حمایت به منظور آنکه نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی معینی را در برابر اجرای عملیات نظامی مصون 

)اساسنامه  شودوب میالمللی محسهای مسلحانه بیندرگیری ۀارتکاب جنایت جنگی در حوز ،«سازد

 .(18، ب، (1) 1ماده المللی، دیوان کیفری بین

عنوان سپر انسانی از سوی عراق موضوع استفاده از اسرای جنگی و غیرنظامیان به 1111و  1112در سال 

. رودبه شمار میمورد محکومیت گسترده قرار گرفت و ایالات متحده اعلام کرد این عمل جنایت جنگی 

جنایات  هایهعنوان سپر انسانی در جریان جنگ جهانی دوم موضوع محاکماسرای جنگی به استفاده از

و در دادگاه نظامی ایالات  ،1191در سال  «برگلونه»در  1آموزجنگی در دادگاه نظامی بریتانیا در قضیه دانش

و  کارادژیچیه در نورنبرگ بود. در قض 1191فرماندهی عالی در سال  فون لیبمتحده در قضیه محاکمه 

 ۀن به دلیل استفاداالمللی برای یوگسلاوی سابق، متهمدر برابر دیوان کیفری بین 1111در سال  2ملادیچ

به ارتکاب جنایت جنگی متهم شدند. دیوان در  ،عنوان سپر انسانیمأموران حفظ صلح سازمان ملل متحد به

دیوان مواردی  ی این قضیه،هاکیفرخواست در بررسی این اتهام را وارد دانست. ،هابررسی کیفرخواست

در محل از جمله داشتن نیروهای حافظ صلح در محل اهداف هوایی ناتو محافظت فیزیکی یا نگههمچون 

 .دانست« انسانیسپر »استفاده از  شان،رغم میل باطنیانبار مهمات، ایستگاه رادار و مرکز ارتباطی را به

                                                      
1. Student Case 

2. Karadzic and Mladic Case 
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 دادن اسرای جنگیرعموم قرا ممنوعیت در معرضِ. 55-2

 1اسن لینچینگبه دنبال وقوع حوادثی در جریان جنگ جهانی دوم برای مثال قضیه موسوم به 

توان اسیران جنگی را از میان بنابراین نمی ؛اشاره شد 1191در سال صراحت به این مسئله به

قرار گیرند. آمیز یا تهدید های یک شهر عبور داد با این هدف که مورد حملات خشونتخیابان

قرن بیستم بسیار رخ داده است. برای مثال در جریان  هایهدر طول مخاصماز این دست حوادثی 

اسیران جنگی فرانسوی در شهرهای آلمان و در جریان جنگ ویتنام خلبانان  ،جنگ جهانی دوم

ن خلبانا ،متحدین در هانوی به نمایش گذاشته شدند. همچنین در جریان جنگ دوم خلیج فارس

 های بغداد نیز در معرض تماشای عموم قرار گرفتند.متحدین در خیابان ۀاسیرشد

زمان به سراسر توان تصاویر اسیران جنگی را تقریبًا هممدرن میهای فناوریامروزه با کمک 

طور که در چند نوبت در جریان جنگ دوم خلیج فارس رخ داد. پخش همان ،جهان مخابره کرد

زیون عراق که در آن خلبانان متحدین مجبور شده بودند سخنانی علیه تصاویری توسط تلوی

کشورهای خود بزنند و همچنین پخش تلویزیونی مصاحبه با اسیران جنگی عراقی بلافاصله پس از 

ها عراقی(. Fisher, 2016: 429آید )به شمار میکنوانسیون سوم ژنو  18درستی نقض ماده به ،اسارت

های شهرهای بین راه ها در خیاباندر خودروهای روباز و زیر آفتاب داغ ساعت اسرای ایرانی رانیز 

 .(1812)روزنامه اطلاعات،  دادنددر معرض تماشای مردم قرار می

 اسرای جنگی زمینه مثل دربهممنوعیت مقابله. 57-2

هیچ  و تمثل علیه اسیران جنگی را مقرر کرده اسبهممنوعیت مطلق مقابله کنوانسیون سوم ژنو

استثنایی در این اصل وجود ندارد. حتی شدیدترین موارد نقض کنوانسیون سوم ژنو توسط طرف 

. برخلاف سایر دهدنمیمثل را بهحق نقض ممنوعیت مقابله ،کنندهمقابل به قدرت بازداشت

 1ماده . این امر در نیستالمللی، کنوانسیون سوم ژنو مشمول اصل تقابل تعهدات های بینکنوانسیون

اند در تمامی شرایط به کنوانسیون سوم ژنو های معظم تعهد کردهکه طی آن طرفاست  بیان شده

توان با استناد به تعرض به آن توسط ترتیب نقض مقررات کنوانسیون را نمیاحترام بگذارند. بدین

 هاهرها در مخاصممثل بابهاین، نقض ممنوعیت آشکار و صریح مقابلهوجودطرف مقابل توجیه کرد. با
                                                      
1. The Essen Lynching Case, Trial of Erich Heyer and six Others Before British Military Court, 

reprinted in Friedman, Vol. 11, 1482-6. 
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اعتنایی قرار گرفته است. برای مثال، در جنگ مورد بی 1191و این ممنوعیت از سال رخ داده است 

ایران و عراق هر دو دولت تلاش کردند برخی اقدامات را با استناد به نقض مقررات توسط طرف 

بر مفاهیم تقابل نیهای مخاصمه، مبترسید که عملکرد طرفمقابل توجیه کنند. چنین به نظر می

جنگ دوم خلیج فارس ثابت  ،. از سوی دیگر(1812)روزنامه اطلاعات،  مثل استبهتعهدات و مقابله

 ؛رعایت کرد نیز توان حتی در صورت شدیدترین موارد نقضکرد مقررات کنوانسیون سوم ژنو را می

در تلویزیون عراق، ستادهای ها رفتاری آشکار با خلبانان متحدین و نمایش آنچراکه به دنبال بد

بر این امر تأکید کردند که کنوانسیون سوم ژنو را در مورد سربازان  آشکارافرماندهی نیروهای ائتلاف 

ترتیب در جریان جنگ زمینی، نیروهای ائتلاف با سربازان عراقی بر عراقی رعایت خواهند کرد. بدین

 اساس کنوانسیون سوم ژنو رفتار کردند.

 انسانی برای کسب اطلاعاتعیت شکنجه و رفتار غیرممنو. 53-2

کسب  ،ولی غارت اموال ،مجاز شانشناسایی هویت تفتیش و بازجویی اسیران جنگی به منظور

اسیر جنگی در موقع تحقیق مکلف  .(18: 1818ممنوع است )داعی،  شانشکنجهیا اطلاعات نظامی 

چیزی که شماره نداشته باشد صورتیخود و )در تاریخ تولد و شمارۀ ،نیست جز نام و نام خانوادگی

نظر ممکن است از  ،از این قاعده تخلف کندچنانچه آگاهانه اظهار دارد. را آن( موضوع دیگری شبیه 

. قرار گیرد هاییمحدودیتمورد  ،شودوضع او داده میدرجه یا همکه به اسیران هم هاییامتیاز

نه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آنان گوگونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچهیچ

نباید مورد تهدید یا  ،. اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری کنندبه دست آورده شوداطلاعاتی 

. اسیران جنگی که به شوندواقع  نوع ـاز هر ـ دشنام قرار گیرند، یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا 

به ادارۀ بهداری تسلیم خواهند شد. هویت  ،دنابراز هویت خود نباش علل جسمانی یا فکری قادر به

ی از ی. بازجوشدبا رعایت قیود و شرایط بند بالا معلوم خواهد  ،ممکن ۀاین اسیران به هر وسیل

 .(18)کنوانسیون سوم ژنو، ماده  به عمل آید ،اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند

نی یا هر شکل دیگر از اعمال فشار به اسیران جنگی با روا ،جسمی ۀهرگونه شکنجهمچنین 

گویی خودداری توان اسیران جنگی را که از پاسخها ممنوع است. نمیهدف کسب اطلاعات از آن

ها ها توهین کرد یا هرگونه رفتار نامناسب یا نابرابری را با آنمورد تهدید قرار داد، به آن ،ورزندمی
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ای صورت گیرد که اسیر جنگی بازجویی باید به شیوه .(9، بند 18ماده  )کنوانسیون سوم ژنو، داشت

بنابراین باید زبانی برای بازجویی انتخاب شود که اسیر  ؛شده پاسخ گویدهای مطرحبتواند به پرسش

متوجه  یاهیچ زبان دیگری جز زبان مادری خود صحبت نکند به آن را درک کند. اگر اسیر جنگی 

شده باید زبان مادری او باشد. هرگونه اجبار و اکراه از سوی بازجوها به منظور ب، زبان انتخانشود

استفاده از شکنجه جسمی و روانی  صراحتبه 18کسب اطلاعات از اسیران جنگی ممنوع است. ماده 

رسد، سازد. همچنین اجبار جسمی که به حد شکنجه نمیعنوان اقدامات اجبارکننده منع میرا به

 منوع است.معمولًا م

 جمعیممنوعیت مجازات دسته. 56-2

مگر بر اساس مسئولیت کیفری فردی. به هر  ؛توان به دلیل ارتکاب جرمی محکوم کردکس را نمیهیچ

ناظر بر تنها زیرا این ممنوعیت  شود،شامل میتری را جمعی حوزه وسیعتقدیر، منع مجازات دسته

و اذیتی که به هر دلیل واقع آزار های اجرایی و نتضما»های جزایی نیست. بلکه نسبت به ضمانت

 .(Sandoz and others, 1987) «شودمیاعمال  ،شود، اعم از رفتارهای اداری یا اعمال پلیس و غیر آن

های سوم و چهارم ژنو بیان جمعی در مقررات لاهه و کنوانسیونهای دستهممنوعیت مجازات

اول و دوم های الحاقی . این ممنوعیت در پروتکل، بند سوم(18)کنوانسیون سوم ژنو، ماده  شده است

مورد شناسایی  ،نبرد ۀهایی اساسی برای تمامی غیرنظامیان و افراد خارج از صحنعنوان ضمانتبهنیز 

در « جمعیهای دستهمجازات». تحمیل (د، (1) 81، ماده اولپروتکل الحاقی ) قرار گرفته است

عنوان جنایت جنگی مورد ، بهشداز جنگ جهانی اول تأسیس  پسگزارش کمیسیون مسئولیت که 

قرار گرفته بود. ماهیت عرفی این قاعده که پیش از این و در جریان جنگ جهانی دوم اعمال توجه 

نیز مورد تأیید قرار گرفت. این قید که  1118در سال  1پریبکه، از سوی دادگاه نظامی رم در قضیه شد

)ماده روآندا المللی بیندر اساسنامه دیوان کیفری  ،جنایت جنگی است جمعیتحمیل مجازات دسته

المللی برای دیوان کیفری بین 2دلالیچشود. در قضیه سیرالئون نیز دیده می ۀو دادگاه ویژ، ب( 9

 یاقدام ،کنوانسیون چهارم ژنو 81یوگسلاوی سابق اظهار داشت حبس یا اقامت اجباری موضوع ماده 

با توجه به اینکه گاه بر مبنای جمعی مورد استفاده قرار گیرد. ه ممکن نیست هیچاستثنایی است ک
                                                      
1. Priebke Case 

2. Delalic Case 
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کنوانسیون مقرر  ،شده استهای دنیا اجرا میعمومی مسبوق به سابقه بوده و در ارتش هایتنبیه

جمعی برای اعمال انفرادی و تنبیه بدنی و حبس در اماکنی که از گونه مجازات دستهدارد: هرمی

 ،کلی هرگونه شکنجه و قساوت ممنوع است. از این گذشتهطوری روز محروم باشد و بهروشنای

تواند هیچ اسیر جنگی را از درجۀ خود محروم سازد یا از حمل علامات آن کننده نمیدولت بازداشت

 .(18جلوگیری کند )کنوانسیون سوم ژنو، ماده 

 جنگ ۀممنوعیت بازداشت اسیر جنگی پس از خاتم. 54-2

 شان بازگرداندهو به کشور شوندمی عملی آزاد هایهسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصما

مقررات لاهه بر الزام به بازگرداندن اسرای جنگی در  .(18)کنوانسیون سوم ژنو، ماده  خواهند شد

ه ماد . کنوانسیون سوم(12)مقررات لاهه، ماده  تصریح کرده است ،اسرع وقت پس از برقراری صلح

فعال الزامی  هایهژنو آزادی و استرداد بدون تأخیر اسرای جنگی را پس از توقف مخاصم 111

 ،شده به مجرد رفع موجبات بازداشتکنوانسیون چهارم ژنو، هر فرد بازداشت 181طبق ماده  داند.می

ی جنگی یا تأخیر غیرموجه در استرداد اسرا» .(181-188مواد کنوانسیون چهارم ژنو، ) باید آزاد شود

، 9 ،11ماده )پروتکل الحاقی اول،  شودمحسوب می اولنقض فاحش پروتکل الحاقی « غیرنظامیان

در دیگر معاهدات نیز به  ،های فعالدرگیری ۀ. تکلیف اساسی استرداد فوری اسرا پس از خاتمب(

 1رسمیت شناخته شده است.

به طور است و همچنین افرادی که  این قاعده نسبت به اشخاصی که دادرسی علیه آنان در جریان

کنند، مسلحانه، محکوم شده و دوران محکومیت خود را سپری می ۀو در ارتباط با مخاصم قانونی

رو افرادی که ایناز 2؛استبازتاب یافته ها نیز نامه. این موضوع در تعدادی از موافقتشودنمیاعمال 

کنند، ممکن است یرا سپری م شانوران محکومیتو داند شدهبنا به دلایلی به حکم قانون محکوم 

؛ مگر آنکه به شوندمشمول عفو  ، ولی بایددر حبس باقی بمانندهمچنان ها درگیری ۀپس از خاتم

 باشند. شده ارتکاب جنایت جنگی محکوم

ظن »مرد، به کشوری که و شده اعم از زن یک از افراد بازداشتطبق کنوانسیون چهارم ژنو، هیچ
                                                      

استرداد کارکنان نظامی تحت بازداشت و غیرنظامیان دربارۀ پروتکل توافقنامه اتمام جنگ و استقرار صلح در ویتنام . 1

 .9-1مواد رجی و کارکنان تحت اسارت و بازداشت، خا

 (.1) 8هرزگوین درخصوص آزادی و انتقال اسرا، ماده وتوافقنامه طرفین درگیر در بوسنی. 2
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منتقل  ،«سیاسی یا مذهبی مورد آزاد و شکنجه قرار گیرند هایاعتقاد ۀرود که به واسطآن می

. کنوانسیون سوم ژنو قید مشابهی ندارد. از سال (9، بند 91)کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  شوندنمی

نقش میانجی  ،المللی صلیب سرخکه در هر استرداد که کمیته بیناست ای شکل گرفته رویه 1191

المللی، المللی یا غیربینهای درگیر در مخاصمه مسلحانه بین، طرفکندمیطرف را در آن ایفا یب

اند، از جمله اینکه کمیته المللی صلیب سرخ را برای مشارکت پذیرفتهشرایط و ضوابط کمیته بین

ه های مسلحانالمللی صلیب سرخ بتواند پیش از استرداد )و یا آزادی در مورد درگیریبین

ربط، این موضوع را بررسی کند که آیا محرمانه با اشخاص ذی ۀالمللی(، از طریق مصاحبغیربین

 1؟ایشان مایل به بازگشت )یا آزادی( هستند یا خیر

 گیرینتیجه

ای از قربانیان این عده وسرگذشت حیات انسان آمیخته با مخاصمه و خونریزی بوده است 

گیرند. اسیران جنگی که در خود میه و نام اسیر ب شوندمیتار ها، در دست طرف مقابل گرفدرگیری

باید دید چنین رو ازاین ؛قرار است زندگی سختی را تحمل کنندهستند، دستان طرف غالب و پیروز 

. اسیری که کندحیات و سلامتی خود محافظت و کسی در دستان دشمن چگونه باید از موجودیت 

توان بر این عقیده کننده است و میداشتتحت تسلط کشور باز نظراز هر  ،گرفتار دشمن شده است

زندگی را  یشرایط چنیناست. خود دشمن شدت نیازمند بهترین مایحتاج خویش بود که در کوچک

 سازد. مواجه میبرای فرد ای با مشکلات عدیده

حقوق بشر و ن ادیگر در سراسر دنیا فعال ۀهای پراکندجهانی و درگیری هایجنگ هایهتجرب

ای بیاندیشند و دوستانه را بر آن داشت تا برای کاهش درد، رنج و آلام قربانیان جنگ چارهحقوق بشر

دوستانه، حقوقی را برای اسرای ی که ممکن است تحت حاکمیت اصول و قواعد حقوق بشریتا جا

حقوق  لی یافت وتجهای چهارگانه ژنو ها در کنوانسیوناین تلاش ۀ. نتیجکنندبینی جنگی پیش

نظامیان، کودکان، زنان و پیران مورد تصویب دیدگان جنگ از جمله اسیران، مجروحان، غیرآسیب

های چهارگانه ژنو، کنوانسیون سوم به طور خاص به حقوق اسرای قرار گرفت. از میان کنوانسیون

بینی ین کنوانسیون پیش. حقوقی که در اشدپردازد که در این نوشتار به بخشی از آن اشاره جنگی می

                                                      
 (Daytonتوافقنامه ابعاد نظامی استقرار صلح، ضمیمه پیمان دیتون ). 1
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که در صورت اجرا، بسیاری است دوستانه کاملی از اصول و قواعد حقوق بشر ۀمجموع ،شده است

عنوان یابد. آنچه در این نوشتار بهکاهش میکم دستاز مشکلات و مشقات اسیران از بین رفته یا 

سیران جنگی بود، حقوق عمده و اساسی اتنها حقوق اسرای جنگی مورد بررسی قرار گرفت، 

و با جزئیات بیشتری  استشده در کنوانسیون سوم ژنو بسیار بیش از این بینیکه حقوق پیشحالیدر

به زندگی فرد زندانی در اردوگاه اسارت پرداخته است. بررسی جزئیات حقوق اسرای جنگی فرصت 

 طلبد که امید است در آینده محقق شود.و مجال دیگری می
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