
 

 

در  رملموسیملموس و غ یفرهنگ راثی: چگونه قانون از مندهیآ یحفظ گذشته برا

کند؟ یمسلحانه محافظت م یها یریدرگ  

 قسمت سوم

 

 

ضرورت، تفاوت،  نِیقوان نهایابه چهار قانون اشاره می کند که   سیجوهانوت گراد نیستیکر مقاله قبلی در

عدالت یالملل نیاست. دادگاه ب ینظام اطیتناسب و احت (ICJ) نیرا قوان نهایدر علم حقوق خود ا 

.مورد بحث قرار خواهند گرفت لیقانون به نوبت در ذ 4 نی(. ا72کرده است) فی( توصی)اصلنالیکارد  

 

یقانون ضرورت نظام   

 ینظام یرویسن پطرزبورگ که بر طبق آن ،تنها، ن 8181 ی هیانینُرم مرسوم موجود در ب یضرورت نظام قانون

محدودکننده است که  یقانون ن،یا ن،ی(.بنابرا71است) یاهدافشان را حفظ کنند، قانون دیبا انینگجومانند ج

 یبود که نخست در ابزار نینابرابر را برپا کنند. ا یاست که جنگ نیا یبرا انیهدفش محدودکردن حق جنگجو

قرار خواهد  دنظریمورد تجد 8192که در سال  8111 نیقوان یعنیمسلحانه،  یها یریاز قانون درگ یاجبار

شده  یساز یکرد، رمز یقانون ترق نیا یاز آن دو قانون که در آن، بدنه  یکی ،یبشر نیگرفت ، به همراه قوان

( منجر به یو بشر یضرورت نظام نیاز قواعد هردو قانون)قوان یا وعههمزمان در مجم یبود. هرچند، شمول

که تحت  یقانون ضرورت نظام ق،یطر نیمثبت شد. بد نیاز احکامش در قوان یر برخد یرسم یبند یِمعرف

که پس از  یمجاز شد. در حکم یاستثنا کی شتر،یمحدودکننده آغاز گشت، پس از آن، ب نیدکتر کیعنوان 

 نیا یمرتبط با اجرا ازیخصوص به خاطر آورد که ن نیدرا یسیانگل یقاض کیدوم صادر شد،  یجنگ جهان

بوده است ینظام "منفعت"و نه  ینظام "ضرورت"قانون شامل  .  

که  یضرورت نظام یکرد، استثنا یمسلحانه کنترل م یها یریرا در درگ یفرهنگ راثیکه محافظت م یقانون در

جنگ، صرف نظر  یرا در ط زیانجام اقدامات خصومت آم هیکند، ممانعت عل یوارد م ودیق یرا بر برخ یفشار



 

 

الهه و هم  8192 نیدر قوان هم نیکند. عالوه برا یکند، سبک م یمورد بحث محافظت م ءیاز ش که یاز نظام

اثر دارد. حمالت به  انیمحتاط بودن جنگجو یبرا یادیز زانیبه م یقانون دیق نیکاربرد ا 8194 یدر معاهده 

و  "موستار" یمیپل قد بیمانند تخر 8119 یدر جنگ بالکان در دهه  یریدرگ انیدر جر یفرهنگ راثیم

 یمتعددِ معاهده  ودینشان داد که ق یالملل نیب یبه جامعه  گریبار د "کیدوبروون" یمیشهر قد یجزئ بیتخر

 -یم8111بر آن معاهده، که همان پروتکل یشدند. پروتکل دوم یم دنظریتجد شتریب رِیبدون تأخ دیبا 8194

قانون  یسؤاالت، اجرا گرید انیامر، اکنون، در م نیشد. ا رفتهیپذ یریدرگ نیا انیپس از پا یباشد، مدت کوتاه

(، پروتکل 7)97قانون موجود در بند  نیسازد. ا یآن قانون روشن م 8مجدد در بند  انیرا با ب یضرورت نظام

8 یافزوده  (API)  استثنا با  نی(. از اکنون به بعد، حکم ا09سازد) یرا روشن م "یاهداف نظام"در خصوص

 یقابل مالحظه  اطیاحت انی( و جنگجو08کند) تیروشن واضح تبع طیاز شرا دیبا یفرهنگ اثریتوجه به م

آن دارند تیمشروع دنیسنج یبرا یکمتر . 

 

تفاوت قانون  

 گریرا از د یفرهنگ راثیم یاجزا یتوسط آن در هر زمان دیبا انیقانون، قانون تفاوت است که جنگجو نیدوم

را هم  ریدرگ یآن طرف ها رایاست، ز یضرور یفرهنگ راثیحفظ م یقانون برا نیدهند. ا صیها تشخ راثیم

کند. ممانعت  یمنع م یاهداف نظام یااجزا و هم از استفاده از آنها بر نیا هیعل زیاز انجام اقدامات خصومت آم

در نیکردن قوان یکیبا  زیاقدامات خصومت آم هیعل یابتدائ  API   را به  یشتریکه محافظت ب 8111با پروتکل

تنها محدود به  گرید ص،ی(. از اکنون به بعد الزام به تشخ07کند، روشن شده است) یاعطا م یفرهنگ راثیم

اقدام  کی نکهیا یآن برا یشود، بلکه به جا ینم راثیم گری( از دیگ)فرهنراثیم یاجزا نیدادن ب زیتم

 8111(. پروتکل 00شده باشند) لیتبد یبه اهداف نظام دیشود، اموال مورد بحث با یقانون زیخصومت آم

 یتفاوت پراعتبار، طرف ها کیبروز  ی(. برا04کند) یم کتهیخصوص د نیاضافه را در ا یشروط نیهمچن

 ءیش تیآنها با اهم یکردن دارند که تقاضاها اطیو احت دنیسنج ق،یمانند الزام به تصد یمتعدد ر،الزاماتیدرگ

ابدی یم شیمورد بحث افزا (09).  

کند.  یمنع م یاهداف نظام یبرا یفرهنگ راثیم یاز اجزا "استفاده"را از  انیجنگجو نیقانون تفاوت همچن ایثان

شرط و  شیتواند شامل پ یزند و م یبه اموال مورد بحث ضربه م یاستفاده ا نیحاالت چن یاریدر واقع در بس



 

 

بود، در بند  رموجودیالهه غ8192 نیوانق رممانعت که د نی(. ا08باشد) یحمله بعد یبرا یشود که محرک یمطلب

 نیابزار با توجه به وجود چن نیکه در ا یشد. عالوه بر شروط خاص تیتقو 8111و بعدها با پروتکل  4(8)

را تحت الزامات افزوده مانند الزام ِ  انیجنگجو نیهمچن 8111پروتکل  8شده، بند  یهدف نظام کیکه  ،یاموال

 یمنفعت نظام کیبه  یابی -دست یدر دسترس برا یعمل نیگزیجا چیه نکهیا نیتضم یمهاجم برا یروهاین

دهد یمشابه وجود ندارد، قرار م (02). 

 8111اگر پروتکل  یدهد، حت یرا نشان م نیا  ن،یاللّحم و فلسط تیدر ب ")ع(یسیوالدت ع" یسایکل تیموقع

سازمان  ی لهیبه عنوان پناهگاه به وس 7997که در سال  سایکل نینبود. ا یکاربرد طیشرا نیدر ا یبه طور رسم

 یاهداف نظام ی)که از آن پس برایلیجنگ با سربازان اسرائ انیشد، در جر یاستفاده م نیبخش فلسط یآزاد

متعدد  طیاگرشرا نیشد. بنابرا یهدف نظام کیکرد(، بالقوه  یقانون تفاوت را نقض م لهیوس نیبود و بد

( در نظر گرفته شود. انینیفلسط هی)عل یلیتوانست توسط سربازان اسرائ -یحمله م کیشد،  یم نیگرتأمید

مجبور  یلیکه با آن سربازان اسرائ یبه آن پرداخته شده است)پروتکل 8111که در پروتکل  یخاص طیشرا انیدرم

 چیه ط،یشرا نیدر ا نکهیا یعنیقاطعانه است،  نهیزم نیوجود دارد که در ا زین یبودند(، پروتکل تیبه تبع

مشابه )به جز حمله به ساختمان( وجود نخواهد  یمنفعت نظام کیبه  یابیدست  یموجود برا یعمل نیگزیجا

 یلیاست که اسرائ یحمله به آن)که روش یبه جا سایحصار دور کل دنیکش یبرا میتصم قتی(. در حق01داشت)

به حفظ آن  یشک چیه یاند( ب رفتهیشده، پذ ختهیبرانگ تیوضع نیکه در ا یالملل نیب یها به خاطر فشار عمده 

.کمک کرد (01) 

 

 ادامه دارد

شید رضوی رضوانیهم  


