
 

 

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

کند؟ یمسلحانه محافظت م یها یریدرگ  

 قسمت چهارم 

 

در مقاله قبلی به دو قانون حقوقی نسبت به ضرورت حفظ میراث ملموس و  سیجوهانوت گراد نیستیکر

 غیرملموس اشاره کرد. در این قسمت به دو قانون عام تر دیگر می پردازد و به نتیجه می پردازد.

 

  قانون تناسب

مالحظات  نیقانون، مشخص کننده توازن ب نی(. ا04است) یقانون یِقانون کل کیقانون سوم)قانون تناسب( 

به طور  انیجنگجو دیکه در آن با ییاست)جستجو نیادیبن یاحترام به ارزش ها نیو ارتباط، با تضم ینظام

 یها یریقانون درگ تیهجستجو همان ما نیاز وجود خصومت ها وارد آن شوند(.ا یمداوم، به عنوان بخش

قانون به  نیباشد. ا یم یبشر یهابا تقاضا یکند که هدف آن وفق دادن ضرورت نظام یمسلحانه را منعکس م

مثبت، تنها در بند یدر قانون یروشن  (2)(iii)57 بند نیو همچن  (b) ی AP I که  یبه عنوان ابزار نیو همچن

کند، در بند یمحافظت م یفرهنگ راثیاز م  (c)7 و بند(d)(ii)7  قرار گرفته  قیمورد تشو 9111پروتکل

کند.  یرا مطرح م ییاجرا یمشکالت ان،یجنگجو ی لهیقانون به وس نیا یطرف، هرچند، مشاهده  کیاست.از 

و د نیرا ب ینسبت دیبا گریطرف د ست،ین ایهست  "یقانون" ،ینظام یاقدام فکر شده  کی ایآ نکهیا  نییتع یبرا

شود(  یم یناش راثیکه از حمله به آن م "ینیو ع میمستق"منفعت  یعنی)یفرهنگ راثیم بامرتبط  یارزش نظر

که سربازان آب  یبرقرار کند. در حال د،یرود به وجود آ یکه انتظار م یاز حد شیب بیتخر گریو از طرف د

 یدوم یمشابه برا یشوند، روش -ینسبت آماده م نیا یرابطه  نیسنجش نخست یشده در جنگ عموما برا دهید

 قتیشود، در حق جادیا یل فرهنگاموا یکه ممکن است برا یا یشدت احتمال دنی. در واقع سنجستیدرست ن

قضاوت  نهایو ارزشش دارد. ا تیفیاموال مورد بحث، ک قیبه دانش دق ازین رایاست، ز دهیچیبه طور خاص پ

تفاوت دارند. عالوه بر  روهایموجود ن زشآمو زانیعوامل مرتبط و مطابق م گرید انیهستند که در م یذهن یها

 یممکن است مؤلفه ها ایناکامل باشد  ای یافتنیدست  ریممکن است غ ءیش نیاطالعات مرتبط با ا نیا



 

 

سنجش  جادیشان ا فهیکه وظ ییمؤلفه ها یمؤلفه ها برا نیشوند که ا افتیآنجا  ،یفرهنگ راثیم یاستثنائ

است، به  دهیچیپ ر،یخ ایاست  دهیچیپ ،یخراب ایکه آ نیقضاوت ا نیاست، ناشناخته است. بنابرا یتناسب

معبد تیمکررا وبالفاصله گرفته شود. وضع دیبه حمله با میکه تصم یگامخصوص هن  Ur انیدر عراق در جر 

 کیعراق  یدهد. مقامات نظام ینسبت را نشان م نیا یدو رابطه  9119فارس در سال  جیجنگ اول خل

 یحمله دشمن م هیاز محافظت عل ینوع مایمعبد قرار داده اند که به هواپ کیکشور را نزد نیا ینظام یمایهواپ

آن  یشود، اما توقع از منفعت نظام نییتع یهدف نظام کیتواند به عنوان  یم یشک چیه یب مای(. هواپ09بخشد)

است زیناچ . 

 یروهایبه ن ینظام میو مستق ینیآن باعث منفعت ع بیتخر نیکامال مجزا و دور از باند فرود است و بنابرا نجایا

 زیتوانست به وجود آورد، آن امر ن یم مایهواپ یکه خراب یاز حد معبد شیب "بیتخر”.در مورد شودینم یائتالف

سال  2444از  شیشود که ب یم یاموال یعمده  بیمستلزم تخر مایهواپ بیقابل سنجش بود. تخر یبه آسان

 کیاست:فقدان  صیقابل تشخ یبه آسان زیاز حد باشد ن شیب یرود که خراب -یانتظار م نکهیقدمت دارد.ا

شود در  یمحافظت شناخته م ازمندین ینظام یستاد ینقشه ها یشناخته شده مهم، که بر رو یفرهنگ ثرایم

 تیموقع نیخاص ا عتیبود.طب ادیز یآمد، به روشن -یآن بدست م بیاندک که از تخر یارتباط با منفعت نظام

.اما ستیدرست ن شهیهم نیکرد، هر چند ا لیرا تسه یقانون تناسب بیتصو راث،یم نیا ییاستثنا تیفیو ک

 نیچن دیکه با یخاطر که مردم نی)معموال به استیقابل شمارش ن یاغلب به آسان "ادیز بیتخر"مالحظه 

 راثیکه نوبت به م یدشمن هستند، به خصوص وقت یفرهنگ راثیفاقد دانش الزم از م رندیبگ یماتیتصم

رسد که کمتر شناخته شده است( یم یا یفرهنگ (02) 

اطیقانون احت   

 یدادن جنبه ها حیقانون تفاوت و قانون تناسب را با توض قیاست، تطب اطیقانون که قانون احت نیو آخر چهارم

کند، قصدشان محدود کردن و کم کردن  یم نییتع نیکه ا ییکند.اندازه ها یم تیآنها تقو یاجرا اریبس

 کتهیصادق است، رفتار د زین تتفاواز وجود خصومت است، همانگونه که در مورد قانون  یکه ناش ستیبیتخر

مهاجم کاربرد دارد،  ایطرف مدافع  یآن برا ایآ نکهیقانون، مطابق با ا نیالزام به احترام به چهارم لهیشده، به وس

است ریمتغ . 



 

 

گنجانده شده در یقانون شرفتیپ گریبار د کی ،یفرهنگ راثیتوجه به م با AP I(43) شده در  انیو دوباره ب

اندازه  یسر کی قیاز طر یمحافظت نی(. چن00)دهدیارائه م راثیم نیاز اجزاء ا یشتریمحافظت ب 9112پروتکل 

به  انیجنگجو ازین نهایشود.ا یم انیب ر،یخ ایطرف مشخص است  کیدر دستان  راثیم نیا ایآ نکهیها بر طبق ا

 ماتیبه گرفتن تصم ازیافزارها و ن -جنگ یتوجه خاص کردن در خصومت ها با انتخاب ابزارها و متدها

 یبرا ییدر نظر گرفتن و اخطار ها یبرا ییاقدامات خاص مانند موعد ها زیافسران ارشد و ن ی لهیخاص به وس

دهد یتوجه را نشان م . 

 انریها و اماکن متفاوت ، مانند اصفهانِ ا یریرا در درگ دیکه بمباران شد یتوان از دو شهر یعنوان مثال، م به

، الزامات طرف مهاجم و طرف  بیدو،  به ترت نیتجربه کرد، نام برد.ا یکروواس کِیو دوبروون 9191در سال 

دهند ینشان م اط،یمدافع را با توجه به قانون احت . 

از اصفهان  ییرا به جاها یا یموشک یعراق،حمله  ییهوا یروی، ن9194-98و عراق در  رانیجنگ ا انیجر در

نفت، قرار گرفته بودند هیبزرگ تصف یکرد که مکان ها . 

کرد.به نظر  رانیمساجد جمعه در جهان اسالم است را به شدت و نیتر یمیاز قد یکیکار،مسجد جمعه که  نیا

کردند.به عنوان مثال  یدر آن زمان با آن وفق نم اط،یشده توسط قانون احت کتهیمتعدد د یرسد اندازه ها یم

 یفرهنگ راثیجزء م کیوجود  ی هگونه نظارت ، چه دربار چیخاب شده و هانت یهدف نظام قیگونه تصد چیه

وجود  ر،یخ ایآن مکان ، درست بودند  تیبا توجه به موقع افتهیاستقرار  یها -ابزارها و متد نکهیا یدرباره   ای

(.حمله به 08شود) فیتوص یقانون ریغ جهیو در نت زیآم ضیتبع ریتوانست غ-یحمله م نیا نی(.بنابر01نداشت)

دهد.با  یالزامات طرف مدافع را نشان م9119-11بالکان در سال  یریدرگ انیدر جر کیدوبروون یمیشهر قد

از  یکیوجود،  نیشد.با ا هیشهر، توج یانبارگاه تدارکات در حوال ییِتوجه به صرب ها،حمالت با حضور ادعا

 یاموال نیرا دور از چن یاست که اهداف نظام نیدارد ا اریرا در اخت یفرهنگ راثیم یالزامات طرف ها که اجزا

 نییقانون تع لهیبه وس ی)که به طور رسمیفرهنگ راثیدر قبال م یاهداف نظام ی(.حدود تقرب04حرکت دهند)

 دادیبازدارد.در مواقع رو یاهداف نظام هیدشمن را از حمله عل یروهایتا ن ردیگ یقرار م قتیشده است( در حق

 تیبتواند در وضع یفرهنگ اءیشوند تا اش -یم رهیذخ یفرهنگ اءیاش کی،مکررا،نزدینظام زاتیتجه ،یریدرگ

مقامات توانمند به حد  ،یریاز درگ شیپ یسال ها یحالت در ط نیبه عنوان سپر اقدام کنند.در ا Ur معبد

قرار داده  یهدف نظام کیقرار داده شده، توسط  تیفعال ای ءیهر گونه ش ک،یدوبروون یِمیافراط از شهر قد



 

 

که در آنجا انجام شد، هدفش ممانعت از هر حمله  یکامل یساز ینظام ریغ نیا(. بنابر09شود را خارج کردند)

توانست در آنجا انجام شود ینم یحمله ا چیه نیبود و  بنابرا یا . 

 ییجنا یالملل نیمات بمحاک وانید رایبود ز یقانون ریغ یبه روشن9119حمله انجام شده در دسامبر نیبنابرا 

سابق یوگسالوی   (ICTY) دیرس جهینت نیبه ا 2441در قضاوت اشتروگل در سال  (01). 

مشخص،  یِریدرگ کی یدهد که در مرحله خصومت ها یشده در باال نشان م فیمتفاوت توص یها تیموقع

که  ییو جنگ ها  یاهداف نظام یو مکررا از استفاده  آن برا شتریب ،یفرهنگ راثیم یها برا سکیر نیبزرگتر

که  یجنگ افزار یاز انتخاب ابزار ها و متدها نیشود.آنها همچن یم یناش شود،یها به آن منتج م سکیر نیا

به وجود آوردند،  یاموال نیچن هیعل زیآم ضیتبع ریتوانند حمالت غ یاوقات نامناسب هستند و اغلب م یلیخ

 یروالیشده در باال فا فیدر جنگ با چهار قانون تعر ریمسلح درگ یروهاین میتسل نیشوند. بنابرا یم یناش

 حاتیتصح جادیا شرفت،قادربهیپ یفناور یموجود دارا رکه کشو یاست.در حال یبیآس نیچن هیعل یضرور

 یسازد، عامل انسان یجنگ افزار ها را مقدور م یمرتبط با انتخاب ابزارها و  متدها یخاص در مورد خطر ها

مسلح همانگونه که به طور خاص توسط  یها یریدرگ دادیدر مورد رو یفرهنگ راثیمحافظت از م یهنوز برا

 یفرهنگ راثیم یاجزا زیو تم دنیسنج یدانش الزم برا قتیباشد.در حق یشده است،م ادهقانون تناسب نشان د

.شود یم یناش یهنگام دهیتفاوت و تناسب از درک افراد موظف آموزش د نیاز قوان تیتبع یخاص برا  

 

 ادامه دارد

 

 مهشید رضوی رضوانی

 


