
1397تابستان،59شماره ،بیستم، سال عمومیحقوقپژوهشهفصلنام

متعارفانفجاريهايسالحکاربردوبشردوستانهحقوق
پرجمعیتمناطقدر

1پوریا عسکري

5/2/1397: پذیرش-14/5/1395: دریافت

چکیده
وبمبمانندمتعارفانفجاريتسلیحاتکاربردکنونی،مسلحانهمخاصماتدر
در. استشدهبدلرایجامريبهغیرنظامیسکنهازمملوءوپرجمعیتمناطقدرموشک

صدماتوتلفاتمتحملآناناموالوغیرنظامیانتسلیحات،قبیلاینازاستفادهنتیجه
ازحاصلنظامیمزیتباهمیشهالزاماًکهخساراتیشوند؛میايگستردهغیرمستقیمومستقیم

چالشبهبشردوستانه،المللیبینحقوقمقرراتبررسیبامقاله،این. ندارندبیتناسحمله
اینبرايپاسخیجستجويبهوپردازدمیپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربرد

المللبینحقوقفعلیمقرراتبهتوسلباتوانمیواقعبهآیاکهاستاصلیسؤال
مناطقدرمتعارفانفجاريهايسالحازاستفادهمطلقمنعبرايدستاویزيبشردوستانه،

نمود؟سراغپرازدحاموشهري

الملل تسلیحات انفجاري متعارف، مناطق پرجمعیت، حقوق بین:کلیديواژگان
.بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

pouria.askary@gmail.comالملل دانشگاه عالمه طباطبائی      استادیار حقوق بین. 1



97تابستان، 59، شماره بیستمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه116

مقدمه.1
شصتدههکهایرانیانامنسلمیانمشتركباراندوهودهشتناكخاطراتجملهاز

عزیزمانسرزمینعلیهعراقبعثدولتتحمیلیجنگداریم،یادبهبیشوکمراخورشیدي
وشهرهابلکهنبودمقدمخطوجنگهايجبههبهمحدودرويهیچبهکهجنگیاست؛ایران

کهدیارمانوشهرموشکبارانوبمببارانکهتاجاییگرفت؛میبردرنیزراکشورمانروستاهاي
کاشانهوخانهوعمومیاماکنتخریبوگناهبیوغیرنظامیشهروندانگستردهکشتاربهمنجر
باقییادماندر»قرمزآژیر«خراشدلطنینباکهبودشدهبدلروزمرهايپدیدهبهشدمیمردم
.استمانده

ايپدیدهیعت،پرجممناطقدرانفجاريتسلیحاتکلیطوربهوموشکوبمبکاربرد
استبشردوستانهالمللحقوق بینمقرراتوقوانینازبسیارينقضموجبالظاهرعلیومذموم

کامبهراغیرنظامیانازبسیاريوشدهبدلکنونیمخاصماتمرسومرسمبهامروزمتأسفانهکه
امروزي،هايجنگ. کشاندمینابوديبهراشهريهايزیرساختوآناناموالوکشیدهمرگ
حد و حصربیرنجودردازآکندهآنیمشاهد... ویمنسوریه،عراق،غزه،درآنچهمانند

. گیرندمیقرارانفجاريهايسالحباسنگینحمالتآماجسهواًیاعمداًکهاستغیرنظامیانی
صهخصیدارايعموماًشوند،میگرفتهکاربهمدرنهايجنگدرکهتسلیحاتیهايسامانه

تباهیجزآثاريپرازدحام،مناطقعلیهآنهاکاربردبنابراینوهستندباالییانهداموگريتخریب
مناطقدرتسلیحاتاینکاربرداین،برعالوه. نداردپیدرآناناموالوغیرنظامیاننابوديو

اثرگذار غیرنظامیجمعیتسالمتوزندگیبرنیزغیرمستقیمصورتبهپرجمعیت،
شیوعموجبفاضالبوبرقآب،هايشبکه؛ انهدام(Zeitoun and Talhami, 2016:58-67)است

،1شدهیمنزدهجنگمردماندامنگیروسیعیسطحدرامروزمتأسفانهکهوبامانندهاییبیماري
وبیمارانزنان،کودکان،الخصوصعلیوغیرنظامیانعامقتلنهایتدرو... آبی،بیقحطی،
نهادنگامودیارتركبهمجبوردارندبیشتريقوايوتوانکهراآنانیاشود؛میدگانسالخور

براياخیرهايسالدرکههاییسوريعظیمخیلمانندکند؛مینامعلوموتاریکمسیريدر
بهرانامعلومايآیندهواندشدهاروپاقارهپناهندهوآوارهوزدهدریابهدلخویشجاننجات

.اندنشستهنتظارا
1 See: ICRC, Yemen: Health system at breaking point as cholera spreads at
unprecedented rate, 13 June 2017, https://www.icrc.org/en/document/yemen-health-
system-breaking-point-cholera-spreads-unprecedented-rate (last visit: 20 August 2017).
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درکهاستآنازحاکیشده،ارائهانفجاريتسلیحاتالمللیبینشبکهتوسطکهجدیديآمار
ازکهانددادهدستازراخودجانتسلیحات،قبیلاینکاربردنتیجهدرنفر43786تعداد2015سال
تلفاتآمارافتاده،اتفاقتپرجمعیمناطقدرحمالتکهآنگاهواندبودهغیرنظامی% 76میاناین

آمارالمللی،بینشبکهاینتوسطشدهارائهاطالعاتحسب1.استشدهافزون% 92بهغیرنظامیان
سالآمارنسبتبه،2015سالدرانفجاريتسلیحاتازاستفادهاثردرغیرنظامیانجراحاتوتلفات
درغیرنظامیانشدنکشتهازیناشخاصطوربهکه(AOAV, 2016: 1)داشتهرشد% 2011،54

سالباقیاسدر. (Ibid: 4)استبودهافغانستانونیجریهعراق،سوریه،یمن،درنظامیهايدرگیري
و% 39سوریهدر،%1204یمندرانفجاريتسلیحاتتوسطغیرنظامیانکشتار2015سالدر،2014

المللی،بینشبکهاینتوسطشدهارائهاتاطالعمیاندر.(Ibid)استیافتهافزایش% 22نیجریهدر
بلکهزمینیوهواییحمالتدلیلبهنهغیرنظامیان،تلفاتبیشترینکهاستتوجهقابلنیزنکتهاین
253قالبدرراغیرنظامی9205تعداد،2015سالدرتنهاکهبودهانتحاريحمالتوقوعاثردر

حمله1236تعدادسال،ایندر. (Ibid: 3-4)استکشیدهمرگکامبهجهاننقطه64درحمله
%92جرحوقتلآن،حاصلکهگرفتهصورتپرجمیعتمناطقبهانتحاريوهواییزمینی،

جنگیمناطقبهسالهمیندرکهايحمله934نتیجهدرکهاستحالیدراینوبودهغیرنظامیان
. (Ibid: 5)استشدهنظامیانغیرمتوجهصدماتوتلفات%31گرفته،صورتسکنهکم

- بینکمیتهجملهازالمللیبینهايسازمانکهاندشدهموجبدهندهتکانارقاموآماراین

تسلیحاتکاربردازناشیباراسفوضعیتبهنسبتمتحدمللسازمانوسرخصلیبالمللی
سالگزارشدرحدمتمللسازماندبیرکل. نمایندهشداراعالمپرازدحاممناطقدرانفجاري

خصوصایندرباردیگرمسلحانه،مخاصماتدرغیرنظامیانازحمایتخصوصدرخود2016
کاربردازتااستخواستهمسلحانههايدرگیريطرفهايهمهازونمودهشدیدنگرانیابراز

،دبیرکل. (S/2016/447,2016: para. 28)کنندخودداريپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحات
مناطقدرتسلیحاتاینگونهکاربردسوءآثارمورددرتااستخواستهمللعضودولازهمچنین

موضعاتخاذاینبارهدرسیاسیاعالمیهیکقالبدرودهندانجامبیشتريرسانیاطالعپرجمعیت،
.  2(Ibid: para. 67)نمایند

1 International Network on Explosive Weapons (INEW), http://www.inew.org/learn-
more-about-inew#inew-member-material (last visit: 8 August 2016).

بیش از همه، . انی نهادهاي گوناگون ملل متحد استکاربرد تسلیحات انفجاري در مناطق پر جمیعت از جمله موارد نگر2
خود در خصوص 2016براي مثال، دبیرکل در گزارش سال . دبیرکل ملل متحد نسبت به این مساله حساسیت نشان داده است
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وبشردوستانهالمللبینحقوق«عنوانتحتکهگزارشیدرنیزسرخصلیبالمللیبینکمیته
وسرخصلیبالمللیبیننهضتدوموسیاجالسبه،»معاصرمسلحانهمخاصماتهايچالش
درغیردولتودولتیازاعممتخاصمطرفینتعهداتبرنمود،ارائه2015سالدراحمرهالل

هايسالحزامتخاصمیناستفادهعدمخواستارونمودتأکیدغیرنظامیجمعیتازحمایت
.(32IC/15/11, 2015: 47-53)شدپرجمعیتمناطقدرانفجاري
کنونیمسلحانهمخاصماتدرعملیوتئوریکچالشیوجودازاستگواهیشد،گفتهآنچه

مایهدستکهچالشیشهري؛وپرجمیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربردخصوصدر
حقوقبنیادینمقرراتبهابتدابایدچالش،اینبهپاسخدر.  استگرفتهقرارمقالهایننگارش

بشردوستانه،المللبینحقوقاصولمجموعهازتفکیک،اصل. نمودنظربشردوستانهالمللیبین
موجببهحالعیندرولیکند؛میمنعراغیرنظامیجمعیتعلیهعمديومستقیمحملههرگونه

اهدافبهحملهنتیجهدرکهغیرنظامیاموالوانغیرنظامیتصادفیوجانبیتلفاتتناسب،اصل
پذیرشموردباشند،متناسبحملهازحاصلنظامیقطعیمزیتباکهآنجاتادهند،میرخنظامی

کاربرددرهنجاريمانعیاصول،اینبهتمسکباتوانمیآیادید،بایدحال. اندگرفتهقرار
نمود؟سراغتپرجمعیمناطقدرمتعارفانفجاريتسلیحات

و»انفجاريتسلیحات«و»جمعیتپرمناطق«مفاهیمبرداشتخواهیمگذاريابتداادامه،در
طرفینهايمحدودیتوتعهداتبشردوستانه،المللبینحقوقموازینومقرراتبهاستنادباآنگاه

.گذاشتهیمخوابحثبهراپرازدحاموشهريمناطقدرتسلیحاتقبیلاینکاربرددردرگیر

بحثترمینولوژي.2
شامل»منفجرشوندهیاانفجاريتسلیحات«تسلیحات،کنترلوسالحخلعحقوقنظرنقطهاز

:Ibid)شوندمیتخریبوصدمهموجبانفجار،قوهواسطهبهکههستندهاییسالحازدستهآن

کودکان و مخاصمات مسلحانه، به تخریب مدارس در اثر کاربرد این تسلیحات در مناطق پرجمعیت اشاره کرده و از طرفین 
A/70/836-S/2016/360: 2016: paras. 7)درگیر خواسته است تا از استفاده از این تسلیحات در این مناطق پرهیز کنند

and 217) . براي اجالس جهانی بشردوستانه تهیه کرده 2016همچنین، آقاي بان کی مون در گزارشی که در ماه فوریه سال
:A/70/709, 2016)بشردوستانه در مخاصمات معاصر اشاره نموده استبود، به این مساله به عنوان یکی از دغدغه هاي

paras. 47, 52-53 and the annex) . با عنوان مراقبت از کودکان در شرایط 2016یونیسف نیز در گزارشی در سال
بشردوستانه کنونی بحرانی، به کاربرد تسلیحات انفجاري در مناطق پرجمعیت پرداخته و این معضل را از جمله مسایل بنیادین

دفترهماهنگی هاي بشردوستانه سازمان ملل نیز همچنین، در گزارش خود . (unicef,2016: 3,8, 13-14)تلقی نموده است
:براي مطالعه بیشتر، نک. (UNOCHA,2015: 1-2)، خواستار اقدام بین المللی در این باره شده است2015در سال 

http://www.inew.org/learn-more-about-inew#inew-member-material (last visit: 2 August
2016).
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ايگستردهمخربحیطیمآثارشوند،بردهکاربهپرجمعیتمناطقدرچنانچهتسلیحات،این. (49
بزرگ،هايبمبمورددرویژهبه(دارندوسیعیانفجارشعاعزیراگذارند،میجايبهخودازرا

درجهاز؛)سنگینوبزرگهايشوندهپرتابوهاموشکها،راکتباال،کالیبرباهايخمپاره
آنهاشلیکیاپرتابيبراوسایلیازمعموالًونیستند؛برخوردارگیريهدفدرباالییدقت

ICRC)کنندمیشلیکزیادسرعتوباالحجمدرراانفجاريتسلیحاتکهشودمیاستفاده

Expert Meeting Report, 2015: 9).
شاملکهنموداضافهفهرستاینبهنیزرا»انفجاربرايشدهتعبیهوسایل«بایداینها،برعالوه

االشارهفوقآثاردارايچنانچهوشوندمیشدهگذاريبمبیهنقلوسایلجملهازگوناگونیانواع
شایان. بودخواهندنوشتارایندرمابحثموضوعکهگیرندمیقرارتسلیحاتیزمرهدرباشند،

انفجاريتسلیحاتواستمتعارفانفجاريهايسالحبراصوالًمابحثتمرکزکهاستذکر
المللیبینمعاهداتدرآنهاکاربردکهراضد نفرهايمینوايخوشههايبمبقبیلازممنوعه
.1شودنمیشاملگرفتهقراربحثموردمجزایی

موقتیادائمیازدحاموتمرکزنقطههربهاشاره،»ازدحامپریاپرجمعیتمناطق«ازمنظور
ناهندگانپوآوارگاناسکانهاياردوگاهنیزودهاتروستاها،شهرها،ازاعمغیرنظامیان

.(ICRC Factsheet, 2016: 1)است
شرایطبهمحدودنوشتار،ایندربحثدایرهکهگیردقرارتوجهموردنکتهایناستشایسته

 Improvised Explosive Devices (IEDs).
حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق خلع سالح، قواعد متکثر و مفصلی را در خصوص تسلیحات و کاربرد آنها از دیرباز 1

این قواعد این طور استنباط نمود که سالح ها به چهار قسم کلی در خود جاي داده اند و به طور کلی می توان از مجموعه
سالح هاي ممنوعه مانند سالح هاي شیمیایی، سالح هاي بیولوژیک، مین هاي ضدنفر، سالح هاي . الف: تقسیم می شوند

ممنوعیت کاربرد آنها ؛ برخی از این ممنوعیت ها عالوه بر جنبه معاهده اي حائز ویژگی عرفی نیز هستند و لذا ...خوشه اي و 
محدود به اعضاي معاهدات نمی شود و برخی دیگر چون فاقد خصیصه عرفی هستند، صرفا در خصوص اعضاي معاهداتی 

سالح هایی که کاربرد آنها محدود . از قبیل کنوانسیون اوتاوا یا کنوانسیون سالح هاي خوشه اي قابلیت اعمال دارند؛ ب
یا مین هاي زمینی که وفق پروتکل هاي کنوانسیون سالح هاي متعارف براي کاربرد شده است مانند سالح هاي آتش زا

سالح هاي متعارف و مجاز مانند . آنها، محدودیت هایی وضع شده است و اغلب این محدودیت ها جنبه عرفی دارند؛ ج
ر سالح هاي کوچک و سبک، تجارت اسلحه مورد توجه قرار گرفته اند و عالوه ب2013مجموعه تسلیحاتی که در معاهده 

سالح هاي جدید که یا هنوز از وجود آنها اطالعی در . می شود؛ و د... شامل جنگ افزارهایی از قبیل موشک، تانک و 
دست نیست یا اینکه جزییات مربوط به کاربرد آنها در محافل حقوقی به اندازه کافی تبیین نشده است؛ سالح هاي روباتیک 

الحاقی به 1977پروتکل اول 36ن تسلیحات به شمار می آیند که در هرصورت تابع مقررات ماده و خودکار از جمله ای
: براي مطالعه بیشتر در خصوص مقررات حاکم بر این چهار قسم تسلیحات، نک. کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو هستند

، مجموعه مقاالت همایش ملی چشم ، کنترل و محدودسازي تسلیحات از منظر حقوق بشردوستانه)1388(عسکري، پوریا 
؛ 68-63. انداز خلع سالح و کنترل تسلیحات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، صص
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ازغیر«بارخشونتشرایطسایرواستالمللیبینغیروالمللیبینازاعممسلحانهمخاصمات
- میرخجنگیاز شرایطغیرشرایطیدرکهانتحاريوتروریستیحمالتجملهازو»مخاصمه

حمالتشدبیانمقدمهدرکههمانطوراین،برعالوه. اندخارجگفتماناینحوزهازدهند،
اندشدهاعالمممنوعاستثناییوقیدهیچبدونتفکیک،اصلموجببهکهغیرنظامیانعلیهمستقیم

خواهیمآنبهذیلمبحثدرکهاصلیچالشولذاهستند؛خارجمقالهایندرمابحثمحدودهاز
متعارفانفجاريتسلیحاتباحمالتبربشردوستانهالمللبینحقوقمقرراتاعمالپرداخت،

غیرنظامیسکنهازمملوشهرهايدرجملهازوپرجمعیتمناطقدرکهاستنظامیاهدافعلیه
.اندشدهواقع

حقوقیهايمحدودیت.3
جستجويدرسرخ،صلیبالمللیبینکمیتهومتحدمللدبیرکلباراستاهممامبحث،ایندر

مخاصماتدرپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربردآنوفقکههستیمراهکاري
در... ویمنعراق،سوریه،درآنچهمانندکنونیهايجنگدر. یابدکاهشحداقلبهمسلحانه

دیدهبسیاروشدهکشیدهغیرنظامیاناقامتودگیزنمحلوشهرهابهجنگدامنهاست،جریان
اماکندرایشانمهماتهايذاقهوتسلیحاتهمچنینودشمنجنگجویانونظامیانکهشودمی

اهدافگرفتنقرارکهنیستتردیدي. استگرفتهقرارغیرنظامیاناستقرارمحلوغیرنظامی
مخاصمهطرفقطعاًودهدنمیتغییررااهدافاینماهیتغیرنظامی،جمعیتمیاندرنظامی

. دهدقراراصابتموردراافزارهاجنگوپیکارجویانرزمندگان،ازاعمنظامیاهدافتواندمی
برخیموجببهکهموارديآناستثنايبهانفجاريتسلیحاتکاربردکهنداریمتردیديهمچنین

بهمتعلقنظامیاهدافانهدامودشمنبامقابلهبراياند،شدهاعالمممنوعالمللیبینمعاهداتاز
اهدافعلیهانفجاريتسلیحاتازاستفادهکهاستواضحپردیگر،سوییاز. استمجازدشمن
ایشاناموالوآنانبهگستردهصدمهایرادموجبغیرنظامیان،استقراراماکندرمستقرنظامی

بشردوستانه،المللبینحقوقفعلیمقرراتوقواعدوفقآیاکهاینجاستسؤالحال. شدخواهد
-سالحکاربرددرهاییمحدودیتایجادموجبپرجمعیت،مناطقدرنظامیاهدافداشتنقرار

مقرراتوضعصدددروانداختدرنوطرحیبایدیابودخواهدمجازومتعارفانفجاريهاي
شد؟»دستمالکیبرايايقیصریهشدنکشیدهآتشبه«مانعتابودجدیدي
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بدونحمالتبرناظربشردوستانهالمللبینحقوققواعدبهپرسش،اینبهپاسخبراي
- مینظرنظامیاهدافبرايغیرنظامیسپرکاربردوحملهدراحتیاطحمله،درتناسبتفکیک،

:افکنیم

بدونوکورکورانهحمالتممنوعیتوپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربرد. الف
تفکیک
کلیقاعده) 1(بنددر،1949ژنوچهارگانههايکنوانسیونبهالحاقیاولپروتکل51ماده
سکنه«: داردمیمقرروکندمیبیانرامسلحانهمخاصماتدرغیرنظامیانازحمایتبهمربوط

خورداربرنظامیعملیاتازناشیخطراتبرابردرکلیحمایتازغیرنظامیافرادوغیرنظامی
حمالت،)1(بنددرشدهاشارهکلیحمایتراستايدرمادهاین) 4(بند. »...شدخواهد

کمیتهمطالعهموجببهکهممنوعیتیکند؛میمنعمطلقصورتبهراتفکیکبدونوکورکورانه
نوعدوهرشاملبشردوستانه،المللبینحقوقعرفیقواعدخصوصدرسرخصلیبالمللیبین

این). 109: 1387دوسوالدبک،وهنکرتز(استالمللیغیر بینوالمللیبینمسلحانهاتمخاصم
:The Hague Rules, 1923)گرددمیبرهواییجنگبهمربوطالههقواعدو1923سالبهقاعده،

art. 24(3))توجهموردغیرنظامیجمعیتازحمایتکنوانسیون1938نویسپیشدرمجدداًکه
هواییبمبباراناسناد،ایندر. (Amsterdam Draft Convention, 1938: art. 5(2))فت گرقرار

غیرنظامیانعلیهتفکیکبدونگشودنآتشطریقازجزبهآنهاانهدامکهدشمننظامیاهداف
المللیبینمعاهدهیکقالبدرهرگزاشارهمورداسنادالبته،. بودشدهاعالمممنوعباشد،ناممکن

نیامدمیانبهقاعدهاینازذکرينیز1949ژنوهايکنوانسیوندرونرسیدندهادولتتصویببه
ازراخودشرمساريالمللیبینجامعه،1977اولالحاقیپروتکلتصویبباسرانجامآنکهتا

مطلقممنوعیتتصویبباآن،متعاقبهايدرگیريوجهانیهايجنگدردادهرخفجایع
,Sandoz and others, 1987: commentary on art 51(4))رساندظهورمنصهبهرکورانهکوحمالت

para. 1946) .الحاقیهايپروتکلتصویببهمنجردیپلماتیککنفرانسدرکهاستتوجهجالب
خاطربهماده،این) 4(بندکهبودمعتقدزیرادادراياولپروتکل51مادهعلیهفرانسه،1977

بهوکردهواردلطمهمهاجمبرابردرنظامیدفاععملیاتاجرايبهجديطوربهخودپیچیدگی
هنکرتز(کندمیواردخدشهاست،آمدهمتحدمللمنشور51مادهدرکهمشروعدفاعذاتیحق

- پیشدرکورکورانهحمالتممنوعیتکهدانستبایدهمچنین). 109: 1387دوسوالدبک،و
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امابودشدهبینیپیشنیزالمللی-غیر بینمسلحانهمخاصماتبهمربوطحاقیالدومپروتکلنویس
همانطوربه هرحال،اما). 111: همان(شدحذفترسادهمتنیتصویبهدفبالحظاتآخریندر
- میمحسوببشردوستانهالمللبینحقوقاساسیقواعدجملهازامروزقاعدهاینشد،اشارهکه

آورالزامنبردطرفینبرايمسلحانههايدرگیرياقسامهمهدرعرفیعدهقایکعنوانبهوشود
. است

آنموجببهکهاستتفکیکبنیادیناصلازگرفتهنشأتکورکورانه،حمالتمنعقاعده
وغیرنظامیاموالبینونظامیانوغیرنظامیسکنهبینهموارهبایدمسلحانهمخاصماتهايطرف

51ماده. نمایندنظامیاهدافمتوجهفقطراخودعملیاتوشدهائلقتفکیکنظامیاهداف
علیهکههاییحمله: ازعبارتندکورکورانهحمالتداردمیمقرر،)4(بنددرالحاقیاولپروتکل

جنگیاهاروشازاستفادهباکهحمالتینگیرد؛صورتخصوصبهنظامیهدفیک
وگرفت؛کاربهخصوصبهنظامیهدفیکعلیهراآنهانتوانکهپذیردصورتافزارهایی
طبقتواننمیراآنآثارکهشودمیاستفادهايجنگیوسایلوهاروشازآنهادرکهحمالتی
استنوعیازحمالتاینموارد،اینازیکهردرنتیجهدروساخت؛محدودپروتکلمقررات

-میقراراصابتموردیکدیگرازتفکیکبدونراغیرنظامیاموالیاافرادونظامیاهدافکه

طریقازحمله: دارداشارهکورکورانهحمالتازخاصمورددوبه51ماده) 5(بند. دهند
ناحیهیاشهریکدرونمجزامشخصنظامیهدفتعداديکهايوسیلهوروشهربابمبباران
هدفیکعنوانبهاست،دادهجايخوددرراغیرنظامیاموالوافرادازتجمعیکهرادیگري

بهجانیصدمهموجباتفاقیطوربهرودمیانتظارکهايحملهوکند؛میقلمدادواحدنظامی
آنهاازايمجموعهیاغیرنظامیاموالبهخسارتآمدنواردوآنهاشدنمجروحغیرنظامی،افراد

است،شدهبینیپیشحملهآنمورددرکهمستقیمیومشخصنظامیمزیتبهنسبتکهگردد
بهکهنیستتسلیحاتیبرناظرصرفاًرويهیچبهپروتکلمقرراتکهنمودتوجهباید. باشدافزون

دراصوالًتسلیحاتاینکاربردزیراکنندمیعملتفکیکبدونخودماهیتبربناوذاتیطور
حکمبایدلذاو) 374: دوسوالدبکوهنکرتز(استشدهمنعبشردوستانهالمللبینحقوقموازین

تسلیحاتجملهازومجازومتعارفهايسالحگونههمهشاملراپروتکل51مادهدرمقررکلی
استبالمانعکالسیکهايجنگدردشمننظامیاهدافعلیهآنهاکاربردکهدانستانفجاري

کلیحکمموجببهتواندمیغیرنظامیسکنهدارايوپرجمعیتمناطقدرآنهاازاستفادهولی
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واوضاعوشرایطبهتوجهبامورد،هردرکهباشدشدهمنعالحاقیاولپروتکل51مادهدرمقرر
).Gisel, 2015: 103-105(نمودتصمیماتخاذبایدنبردصحنهبرحاکماحوال
درفاًصرکورکورانه،حمالتممنوعیت،1977الحاقیهايپروتکلتصویبزمانازبعداز

و) 1996اصالحی) 8(3ماده(شدهتکرارمتعارفهايسالحکنوانسیوناصالحیدومپروتکل
ممنوعیتاینبهالمللیبینکیفريمراجعهاياساسنامهازیکهیچدرکهاستشگفتیمایه

حمالتخودآراءدرسابق،یوگسالويبرايکیفريالمللیبیندیوانالبته. استنشدهاياشاره
نمودهقلمدادجنگیجنایتمثابهبهوغیرنظامیانعلیهمستقیمحملهمانندراورکورانهک

دیوانمورددر. (ICTY, Martic Case, 2007: para.69 and Galic Case, 2003, para. 57)است
سرخصلیبالمللیبینکمیتهحقوقیبخشرئیسدورمنکنوتکهطورهمانکیفري،المللیبین
وعمديحملهبهکهرماساسنامه8ماده) 2(بند) ب(قسمت) 1(جزءازتوانمیگوید،می

حملهبهمحدودجنایتاینکهکردبرداشتاینگونهنیزپردازدمیغیرنظامیجمعیتعلیهمستقیم
معیناهدافآنها،ازهدفکهاستحمالتیبرمشتملاساسنامهبلکهنبودهغیرنظامیانبهمستقیم
افزارهايجنگآنهادرکهشودمینیزحمالتیشاملاین،برعالوهونیسترزمندگانیانظامی
دیواننظرنقطهمشابهدقیقاًدیدگاه،این). 197: 1393دورمن،(شوندمیاستفادهتفکیکبدون

کاربردمشروعیتخصوصدرمشورتینظریهدر1996سالدرکهاستدادگستريالمللیبین
ازهرگزنبایدهادولتغیرنظامیان،بهحملهممنوعیتدلیلبهکهداشتبیانايههستهايسالح
ICJ)هستندنظامیاهدافوغیرنظامیانبینتفکیکازعاجزکهکننداستفادههاییسالح

Advisory Opinion, 1996: para. 78) .
کهفجایعیبهوجهتباتوانمیآیاکهاستاینشودمیمطرحمیانایندرکهاساسیسؤال

استپیوستهوقوعبهپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربردنتیجهدراخیرهايجنگدر
قواعدمجموعهاز11قاعدهواولالحاقیپروتکل51مادهدرمصرحکلیحکمبهاستنادباو

پرازدحام،مناطقدرانفجاريهايسالحکاربردکهداشتبیانبشردوستانه،المللبینحقوقعرفی
است؟ممنوعبنابراینوبشردوستانهالمللبینحقوقموازینبامغایراصوالً

درخود2012سالگزارشدروبرداشتهرادشوارمسیرایندرگاماولینمتحد،مللدبیرکل
درانفجاريتسلیحاتکهاستداشتهبیانمسلحانهمخاصماتدرغیرنظامیانازحمایتخصوص

:S/2012/376, 2012)کنندمیعملتفکیکبدونگذارندمیجابهخودازکهانفجاريعشعا
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para. 35)درچندانیحمایتازشودانفجاريتسلیحاتانواعهمهشاملباشدبنااگرکهموضعی؛
اینسالحدقتبردنباالباتوانمیشدهگفتهزیرا. (Brehm, 2014: 251)نیست برخورداردکترین

. 1نمودمرتفعرامتحدمللدبیرکلاشارهموردصهنقی
پرمناطقدرآنانفجارآثاروسالحدقتتشخیصبرايمعیاريچهکهپرسیدبایدواقعبهاما

جايبهقانون،مفسریاقانونگذارعنوانبهکهنیستآنتردرستآیااست؟ارائهقابلازدحام
داشتهامیدمتعارفانفجاريتسلیحاتدقتافزایشوتسلیحاتیهايفناوريپیشرفتبهآنکه

اینکهبهتوجهومسلحانهمخاصماتقربانیانوغیرنظامیانازحمایترکیناصلبهاستنادباباشیم،
خطرتوانندمیهموارهشوند،روزرسانیبهفناوريحیثازکههمهرچندانفجاريهايسالح

پرمناطقدرآنهاکاربردحرمتبرکنند،ایجادغیرنظامیانبرايپرجمیعتمناطقدررا»ايبالقوه«
. (Cross and others, 2016)ورزیم؟اصرارجمعیت
وکالسیکهايجنگمیانبارزتفاوتگیرد،قراربایداشارهمورداینجادرکهدیگرينکته

هايپروتکلحتیوژنوچهارگانهمعاهداتکهکالسیکمخاصماتدراست؛کنونیمخاصمات
بودنمشخصدلیلبهبودند،شدهتنظیممخاصماتقبیلاینهايویژگیبهتوجهبابیشترالحاقی
متخاصمطرفینبرايتفکیکاصلمراعاتعمالًشهري،مناطقباآنفاصلهوجنگیمنطقه

ایرانشهرهايبمباراندرآنچهمانندمتخاصمطرفیکمگرآنکهرسیدنمینظربهمشکلچندان
حقوقمقرراتفاحشنقضارتکابباتاداشتتمایلگرفت،صورتعراقبعثارتشطتوس
وغیرنظامیانکشتاربهعامدانهوآگاهانهپرجمعیت،مناطقبهحملهوبشردوستانهالمللبین

اصلرعایتعدمکالسیک،هايجنگدردیگر،بیانبه. کندمبادرتغیرنظامیاموالتخریب
زمرهدرعموماًکهنوینهايجنگدرولیگرفتمیصورتقبلینیتوقصدباعمالًتفکیک

غیرنظامیاناسکانمناطقباجنگیمنطقهونبردمقدمخطودارندقرارنیزنامتقارنهايجنگ
بهتوسلباتواننمیدیگرافغانستانوعراقیمن،سوریه،امروزوضعیتمانندآمیختهدرهم

سوءآثارکاهشازصورتدرهرتوانندمیمتخاصمانکهبودباورنبرایکالسیک،هايدیدگاه
باداردضرورتلذاو2کنندحاصلاطمینانغیرنظامیانعلیهخودانفجاريهايسالحکاربرد

، کاربرد سالح هاي حاوي اورانیوم ضعیف شده از )1392(زمانی، سیدقاسم و رفیعی، سیدرضا: براي مطالعه بیشتر، نک1
.60-35لی، صص منظر حقوق بشردوستانه بین المللی، مجله حقوقی بین المل

میلیارد دالر و شهرهاي 15بانک جهانی حاکی از آن است که براي بازسازي شهرهاي یمن حدود 2016گزارش سال 2
شهرهایی که عمدتا با استفاده از تسلیحات انفجاري به نابودي کشیده شده . میلیارد دالر بودجه نیاز است150سوریه بالغ بر 

جبران جنگ است و باید در یک تحلیل دقیق، میزان کشتار و جراحت غیرنظامیان، نابودي اموال البته اینها صدمات قابل . اند
:نک. را نیز به فهرست مضرات کاربرد تسلیحات انفجاري اضافه نمود که غیرقابل جبران است... تاریخی و فرهنگی و 
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خصوصدرتريمضیقدیدگاهجدید،هايجنگدرتسلیحاتاینکاربردمخرباثراتبهتوجه
.(Evans, 2016:51)گیردقرارنظرمدافزارهاجنگاینازاستفادهجواز

حملهدرتناسباصلوپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربرد. ب
آنبهتوسلباکهداردقراربشردوستانهالمللبینحقوقبنیادیناصولزمرهدرتناسباصل

اربردک. یافتدستنظامیهايضرورتوبشردوستانهالزاماتمیانمنطقیتعادلیبهتوانمی
فراموشیبهبشردوستانهالزاماتونظامیهايضرورتازیکهیچکهشودمیسببتناسب،اصل

وتصادفیتلفاتتاسازدمیملزمرانظامیفرماندهانحمله،هردراصلاین. نشوندسپرده
موردحملهآنازحاصلنظامیمزیتباقیاسدرراغیرنظامیاموالوغیرنظامیاناحتمالی

حاصلنظامیمزیتنسبتبهراغیرنظامیاموالوغیرنظامیانتلفاتچنانچهودهندقرارزیابیار
از14قاعدهوالحاقیاولپروتکل) ب)(5(51مادهموجببهبایدکنندارزیابیزیاديحمله،از

نکته. کنندخودداريعملیاتآنشروعازبشردوستانهالمللبینحقوقعرفیقواعدمجموعه
درکهاستاینشدهبیانسرخصلیبالمللیبینکمیتهتوسطاصلاینتفسیردرکهمهمییاربس

بایدمستقیمهايخسارتبرعالوهغیرنظامیان،بهواردهاحتمالیوجانبیخساراتمحاسبه
آبرسانی،هايشبکهها،بیمارستانها،زیرساختبهآسیبجملهازوغیرمستقیمتصادفیصدمات
بایدحملهازحاصلنظامیمزیتوشوندگرفتهقرارمد نظرنیز... ورسانیبرقوفاضالب
فرماندهانارزیابیموردغیرمستقیمومستقیمجانبیهايخسارتوصدماتاینهمهبامتناسب

بهغیرمستقیمصدماتازمضیقیمفهومتفسیر،ایندر. (32IC/15/11, 2015: 52)گیردقرارنظامی
کهشودمیغیرمستقیمیهايآسیبوصدماتازدستهآنشاملصرفاًواستمدنظرانغیرنظامی

- بودهبینیپیشقابلنبردصحنهبرحاکماحوالواوضاعبهتوجهبانظامیفرماندهانبراي

تسلیحاتکاربردغیرمستقیممخربآثاربینیپیشکهداشتدورنظرازنبایدالبته؛(Ibid)اند
چندانهازیرساختبهمربوطدقیقاطالعاتیاوشهرنقشهداشتناختیاردربدونحتیانفجاري

کاربرددربایدنظامیفرماندهانبنابراین،. (Zeitoun and Talhami, op.cit:69)نیستسخت
کهکنندعملايگونهبهتناسباصلگرفتننظردرباپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحات

Reported by Reuters, 17 August 2016, available at: www.reuters.com/article/us-yemen-
security-damagesidUSKCN10R2B7 (Last visit: 12 August 2017); Transcript of World
Bank Group President Jim Yong Kim’s opening press conference, 14 April 2016,
available at: www.worldbank.org/en/news/speech/2016/04/14/transcript-world-bank-
group-presidentjim-
yong-kim-opening-press-conference (Last visit: 12 August 2017).
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قابلغیرمستقیمتصادفیصدماتواحتمالیآنیصدماتباراخودحملهزاحاصلنظامیمزیت
سابق،یوگسالويبرايکیفريالمللیبیندیوان. کنندارزیابیمتناسبغیرنظامیان،بهبینیپیش
ودادهدستبهابژکتیووعینیمعیاري،»بینیپیشقابلغیرمستقیمصدمات«مفهومتشخیصبراي

:Galic Case)استدادهارجاعنظامیفرماندهشرایطهماندرمطلعوعقولمفردیکرفتاربه

para. 58) .برايالحاقی،اولپروتکل) ب)(5(51مادهدرکهاستشدهگفتهتفسیراینتوجیهدر
دراینواندرفتهکاربه»**مستقیم«و»مشخص«قیودحمله،ازحاصلنظامیمزیتتشخیص

غیرنظامیاموالوغیرنظامیانتصادفیتلفاتوصدماتارزیابیبرايديقیوچنینکهاستحالی
قابلغیرمستقیمهايآسیبشاملراتلفاتوصدماتاینتوانمیبنابراینوخورندنمیچشمبه

وموضوعبهتوجهباغیرنظامیجمعیتازحمایتحداکثررهگذر،اینازتادانستنیزبینیپیش
.(ICRC Expert Meeting Report, 2015: 21)آیدعملبهردوستانهبشحقوقمعاهداتهدف
صدمات«توانمیپرازدحام،مناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربرداحتمالیآثارمالحظهبا

: دادقرارارزیابیموردبعدچهارازراتسلیحاتاینازاستفادهازناشی»بینیپیشقابلغیرمستقیم
ازناشیغیرمستقیمآثاروحملهزمانبینايمالزمهگونههیچکهرسدمینظربهزمانی،بعداز

کاربردازناشیبینیپیشقابلوغیرمستقیمآثارازبرخیمعنا کهاینبهندارد؛وجودحمله
بعدچند سالحتییاوهاماهطبیعی،طوربهاستممکنپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحات

عنصربینی،پیشقابلغیرمستقیمصدماتتعریفدرکهنداردضرورتیبنابراینوشوندظاهر
ناشیماديآثاربشردوستانه،المللبینحقوقمقرراتحسبمادي،بعداز. بدانیمدخیلرازمان

تفسیردراست؛غیرنظامیاموالتخریبهمچنینوغیرنظامیانجراحتوکشتارشاملحملهاز
طورکلیبهوهستنیزبیماريوضعیتبردارندهدرعبارتاینکهشدهگفته»جراحت«واژه

جملهازوغیرنظامیاموالبهصدمهنتیجهدرکهراجراحتوبیماريوحیاتسلبهرگونه
حملهمثال،براي. (Ibid)نمودقلمدادحملهغیرمستقیموتبعیآثارازبایدشود،حادثهابیمارستان

پستاینکهشدهواقعمنطقهبرقپستمجاورتدرکهوریدآنظردررانظامیهدفیکبه
کهاستبینیپیشقابلحمله،ایننتیجهدر. آیدمیحساببهنیزدرمانیمراکزبرقکنندهتأمین

وبیمارغیرنظامیانصدمهومرگسببامراینوشدخواهدمختلبیمارستانبهرسانیبرقسیستم
مناطقبهانفجاريتسلیحاتباحملههردربایدکهدیگريوجه. بودخواهدبیمارستاندربستري

 Concrete
** Direct
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وسابقحمالتازناشیتجارببرکهاستحملهعینیوتجربیبعدگیرد،قرارمدنظرپرجمعیت
برايکیفريالمللیبیندیواناشارهموردمعیارهمانایناست؛مبتنیحمالتآنمشهودآثار

واوضاعوبرابرشرایطدرمطلعومعقولفردیکبهکهاستGalicقضیهدرسابقیوگسالوي
درجمعیتتراکمووضعیتمورد،ایندرمثالبهترینشاید. استدادهارجاعیکساناحوال
کهواقفندخوبیبهجهانیانهمهاسرائیل،ارتشفرماندهانبرعالوهکهباشدغزهاشغالیباریکه

ایندرغیرنظامیجمعیتتزاحموتراکماسرائیلی،قوايتوسطمنطقهاینمحاصرهنتیجهدر
وکشتارموجباتمنطقه،ایندرموجودنظامیاهدافبهايحملههروباالستبسیارمنطقه

استحملهدراحتیاطاصلبهتوجهچهارم،بعد1.آوردمیفراهمراغیرنظامیانفزایندهجراحات
.گرفتخواهدقراربررسیموردذیالًکه

حملهدراحتیاطاصلوپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربرد. ج
ازتناسب،وتفکیکاصولماننداول،الحاقیپروتکل57مادهموضوعحملهدراحتیاطاصل

وايتوصیهجنبهرويهیچبهوآیدمیحساببهبشردوستانهالمللبینحقوقبنیادیناصولجمله
درالمللیغیر بینوالمللیبینمخاصماتدرمتخاصمطرفینتعهدبهتر،تعباربهندارد؛ارشادي

. استشدهقلمدادنتیجهبهتعهديباشد،وسیلهبهتعهديآنکهازبیشتراصل،اینبهاحتراموعمل
اولپروتکل57مادهو) 21الی15قواعد(بشردوستانهالمللبینحقوقعرفیقواعدبهتوجهبا

جملهازاصلاینازمنبعثتعهداتکهگفتتوانمی1949ژنوهايکنوانسیونبهالحاقی
حساببهپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربردخصوصدربازدارندهعواملمهمترین

حملهدراحتیاطمفهوممجموع،درکهگیردمیبردرراايچندالیهاحتیاطاتاصل،این. آیندمی
هردرآن،موجببهکهشودمیمنتجاحتیاطاصلازکلیقاعدهیک. سازندمیمتبادرذهنبهرا

تصادفیتلفاتتابندندکاربهرابینیپیشقابلاحتیاطیتدابیرهمهبایددرگیرطرفینايمخاصمه
نظامیفرماندهانتعهد،اینبهعملدر. برسدحداقلبهغیرنظامیاموالبهخسارتوغیرنظامیان

نقاطبهمربوطکهرااطالعاتیجملهازحملههدفدربارهممکناطالعاتهمهدارندوظیفه
غیرنظامیفضايبهمربوطاطالعاتنیزواستمهمغیرنظامیاموالوغیرنظامیافرادتمرکز

بهتوجهباو) 132: دوسوالدبکوهنکرتز(نمایندگردآوريرانظرموردنظامیهدفپیرامون

2014قوق بشر در مورد جنگ سال براي مطالعه بیشتر در این خصوص، گزارش کمیسیون مستقل تحقیق شوراي ح1
.(A/HRC/29/CRP.4, 2015): اسرائیل علیه نوار غزه را مالحظه کنید
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بهجنگیهايروشوسالحگزینشدرراممکناحتیاطیاقدامهرگونهها،دادهواطالعاتاین
غیرنظامیاموالبهخسارتایرادوغیرنظامیانتصادفیصدماتوتلفاترساندنحداقلبهمنظور

آثاریانظامیهدفپیرامونیشرایطازاطالعاتگردآورينتیجهدرچنانچهآورند؛عملبه
باعثنظرموردحملهکهشودمعلومومشخصحملهبرايشدهگرفتهنظردرسالحمخرب
اینهاازترکیبییاغیرنظامیاموالبهصدمهغیرنظامیان،بهآسیبورودغیرنظامیان،جانیتلفات

ممکنتدابیربایداست،حملهازانتظارموردمستقیموعینینظامیمزیتبرافزونکهگرددمی
رويهیچبهوشوندبستهکاربه) متفاوتتسلیحاتتهیهبرايمثال(ملهحتعلیقیالغوبراي
جهتنظامیفرماندهانازراباالتردقتباتسلیحاتنبودندسترسدربرمبنیاستداللتواننمی

.(Robinson and Nohle, 2016:141)دادقرارپذیرشموردتعهد،اینگذاشتنمغفول
برابردر»مدافعطرف«احتیاطیاقداماتبهاولالحاقیتکلپرو58مادهکهشودتوجهباید

امکانسرحدتابایدمدافعمتخاصمطرفکهاستنمودهمقررجملهازودادهتوجهحملهاثرات
هايهدفدادنقراراز؛)الفبند(کنددورنظامیاهدافنزدیکیازراغیرنظامیاموالوسکنه
منظوربهراالزماحتیاطیاقداماتسایرو) ببند(نمایديخوددارپرجمعیتمناطقدرنظامی

عملیاتازناشیخطرهايبرابردرخودکنترلتحتغیرنظامیاموالوغیرنظامیانازحمایت
عدموداردرا57مادهدراشارهموردهايحمایتکنندهتکمیلجنبه58ماده. نمایداتخاذنظامی

بهعملازراکنندهحملهمتخاصمطرفمدافع،طرفطتوس58مادهوفقتعهداترعایت
).Jensen, 2016:155-156(کندنمیمعاف57مادهتعهدات

پرجمعیتمناطقبهانفجاريتسلیحاتباحملهازحاصلنظامیمزیت. د
تناسببنیادیناصلدوکارکردکهگرفتنتیجهتوانمیباالدرشدهاشارهمطالببهتوجهبا

نظامیمزیتوغیرنظامیانتصادفیتلفاتوصدماتمتغیردوبهعنایتباحمله،درطاحتیاو
واحتمالیتلفاتوصدماتیعنینخستمتغیرمورددرترپیش. شودمیتعیینحملهازحاصل

دادهتوضیحاتیحمله،ازناشیغیرمستقیمصدماتوتلفاتبرآنشمولوغیرنظامیانتصادفی
.دهیمقراربیشترتوجهومداقهموردرانظامیمزیتمفهومتاداردضرورتاینجادرو1شد

:براي مطالعه بیشتر، نک1
Durhin, Nathalie (2016), “Protecting Civilians in Urban Areas: A Military Perspective
on the Application of International Humanitarian Law”, International Review of the Red
Cross, Vol. 98, no. 901, pp. 177-201.
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مفاهیمزمرهدراست،»مستقیم«و»مشخص«قیددوبهمقیدمعموالًکه»نظامیمزیت«مفهوم
بامفهوماینکهنموداذعانبایدتعجبکمالباوگیردمیقراربشردوستانهالمللبینحقوقرازآلود

آناست،گرفتهقراراستنادموردکراتبهحملهدراحتیاطوتناسباصلدواجرايدراینکه
براي. استنبودهتوجهموردبشردوستانهالمللبینحقوقدکترینوادبیاتدرشایدوبایدطورکه

المللیبینمعاهداتکهنموداشارهمهمنکتهاینبهبایدنخستگامدرنظامیمزیتمفهومبهترفهم
وکنندمیطلبراغیرنظامیاموالوغیرنظامیانازحمایتخود،ذاتوکنهدربشردوستانهحقوق

بهتوجهبابشردوستانه،الزاماتونظامیهايضرورتمیانتعادلایجادمنظوربهنهایتدراگر
بهجهتوباغیرنظامیاناتفاقیوتصادفیتلفاتمعاهداتایندرجنگی،هايضرورتواقتضائات

درموسعصورتبهنبایدرويهیچبهمفهوماینگرفته،قرارپذیرشموردنظامیمزیتمفهوم
مفهومازمضیقتفسیرکنندهتوجیهمنطقهمین. گیردقرارتفسیرموردهادولتنظامیدکترین

قمضیتفسیردر»مستقیم«و»مشخص«قیددوبهتوجهراستا،ایندر. هستنیز»نظامیضرورت«
یاوتبعیبالقوه،مزایايمفهوم،اینتفسیردرنبایدلذاواستاهمیتحائز»نظامیمزیت«مفهوم

Sandoz and others, 1987: commentary on art)آوردحساببهنیزراحملهازحاصلنامشخص

52(2), para. 2024) .،داشت؛ظرننیزجنگکلیصحنهبهبایدنظامیمزیتمفهومتفسیردربعالوه
مزیتازتريمضیقمفهومباشد،تريکوچکابعاددارايومحدودترجنگهرچندمعنا کهاینبه

میزانبهتوانمیامراینتشخیصبراي؛(Watkin, 2016: 346)دادقرارنظرموردبایدرانظامی
:Ibid)نمودنظرجنگجغرافیاییمحدودهنیزومخاصمهدرشدهگرفتهکاربهخشونت 347).

ونظامیمزیتمفاهیمبسطازتارودمیانتظارنظامیفرماندهانازشد،گفتهآنچهبهتوجهبا
مشاورتازحمله،هردرمفاهیماینمصادیقتعییندرو1کنندخوددارينظامیضرورت
مناطقدرانفجاريهايسالحکاربرددرهموارهوجویندبهرهکارآزمودهحقوقیمشاوران

صدماتوتلفاتموجباتتواندمیآنهاعملیاتکهباشندداشتهمدنظررامهماینعیت،پرجم
مراجعنزدفرماندهکیفريمسئولیتسببقطعاًکهباشدداشتههمراهبهراغیرنظامیانحداززیاده

مطابق آنچه در خصوص اصل تناسب در باال گفته شد، ضرورت نظامی می تواند بر مبناي اصل تناسب توجیه کننده تلفات 1
بر آنکه مزیت نظامی حاصل از حمله تصادفی غیرنظامیان و اموال غیرنظامی  اعم از تلفات مستقیم و غیرمستقیم باشد مشروط 

بنابراین شاید بتوان ضرورت نظامی را پیش شرط اثبات مزیت نظامی در نظر گرفت به این معنا . چنین امري را توجیه نماید
که اگر ضرورت نظامی اقتضا نکند، قطعا مزیت نظامی نمی تواند توجیه کننده تلفات تصادفی غیرنظامیان باشد؛ عکس این 

ا الزاما صادق نیست و نمی توان به صورت کلی وجود ضرورت نظامی را توجیه کننده رعایت اصل تناسب میان گفته ام
با توجه به این امر، تفسیر مضیق از این مفاهیم به . مزیت نظامی حاصل از حمله و تلفات تصادفی غیرنظامیان دانست

.فرماندهان نظامی توصیه شده است
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. (Strachan, 2013: 220)شدخواهدالمللیبینوملیکیفري

حملهآثاربرابردراحتیاطیتدابیررعایتعدمایغیرنظامیسپرازاستفاده. هـ
ايفرماندهازپرجمعیت،مناطقبهانفجاريهايسالحباحملهموردهردراگرکهاستبدیهی

دراست،بودهچهاقداماینبرايويتوجیهکهشودپرسیدهکردهصادرراحملهایندستورکه
رزمندگان،جنگجویان،بلکهغیرنظامیاموالومیانغیرنظانهحمله،هدفکهکندمیعنوانپاسخ

مهمیوارزشمندنظامیهدفچونکهبودهمنطقهآندرمستقرنظامیاهدافیاهاتروریست
علیرغمراحملهدستوردلیل،همینبهوبودهناممکنآنانازپوشیچشماند،شدهمیقلمداد
ایندرآنچه. استنمودهصادرحوالینآدرمستقرغیرنظامیانسرنوشتمورددرنگرانی
ونظامیانقراردادنباکهاست»حریفزمیندرتوپانداختن«اصطالحاًاست،مستترعبارات

فراهمراغیرنظامیجمیعتخساراتوتلفاتموجباتپرجمعیت،مناطقدرخودجنگیاموال
.استآورده

چهتاباشدتأییدموردآنسقموصحتچنانچهحتیاستداللیچنینکهاینجاستپرسش
میانتمایزایجادازدرگیريطرفیکاستنکافآیادیگر،عبارتبهاست؟معتبرمیزان

استقرارمحلازنظامیاهدافواماکنساختندورعدمیاوغیرنظامیانوخودجنگجویان
اهدافآنبهجاريانفتسلیحاتباحملهبرايمتخاصمدیگرطرفدستمایهتواندمیغیرنظامیان،

آگاهانهوعامدانهمقابلطرفاستنکافچنانچهحتیاوالً،کهگفتبایدپاسخدرگیرد؟قرار
وخودکنترلتحتغیرنظامیانیاوخودشهروندانمیانتمایزایجادعدمازوينیتوباشد

درتناسبویاطاحتاالشارهفوقاصولباشد،غیرنظامیسپرازاستفادهنظامی،اماکنواهداف
همانثانیاً،وانگاشتنادیدهتواننمیراکورکورانهحمالتمطلقممنوعیتهمچنینوحمله
نیز1977الحاقیهايپروتکلتصویببهمنجردیپلماتیککنفرانسمذاکراتمشروحازکهطور

عملیصورتبه،مواردازبسیاريدرکهاندبودهنظراینبرکنندهمذاکرههايدولتآید،میبر
تمایزيچنینمراعاتامکانزیاد،جمعیتوکمتروسعتباکوچککشورهايمورددرویژهبه

58مادهمتنکهاستعلتهمینبهدقیقاًو(Bothe and others, 2013: 412-417)نداردوجود
طرفینرايب»وسیلهبه«تعهديبردارندهدرکهشدهتنظیمنحويبه1977الحاقیاولپروتکل
ازراخودکنترلتحتغیرنظامیاموالوافرادسکنه،»امکانسرحدتا«بایدآنانواستمتخاصم
دریاپرجمعیتمناطقدرنظامیهايهدفدادنقرارازوکننددورنظامیهايهدفنزدیکی
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.نمایندخودداريآنهانزدیکی
کمیتهاستخراجموردعرفی24یال22قواعددرمشروطشکلهمینبهپروتکل،58ماده

غیر والمللیبینهايدرگیريطرفینتمامیبرايآنمراعاتوشدهقیدسرخصلیبالمللیبین
). 160-149: دوسوالدبکوهنکرتز(استگرفتهقرارتوجهمورد»امکانسرحدتا«المللیبین

نشانرویهاینکهاستنمودهنبیاوکردهاستنادهادولترویهبهقاعدهاینشرحدرسرخصلیب
رااحتیاطیمقتضیتدابیر،)استحملهموردطرفمنظور،(کنندهدفاعطرفاگرکهدهدمی

ازمانعاقداماینگیرد،کاربهنظامیعملیاتسپرعنوانبهراغیرنظامیافرادعمداًیانکنداتخاذ
حالهمهدرکنندهحملهزیرانکند؛حملهنظامیهايهدفبهکنندهحملهطرفکهشودنمیآن

حقوقمقرراتازکنندهدفاعاگرحتیواستحملهجریاندرالزماحتیاطیتدابیراتخاذبهملزم
گذارداحترامحملهدرتناسباصلبهبایدکنندهحملهنماید،سرپیچیهمبشردوستانهالمللیبین

).153: همان(

گیرينتیجه.4
دررایجمواردجملهازمسلحانه،مخاصماتدردشمنعلیهنفجارياهايسالحازاستفاده

ازبرخیحتیوجهانمنظمهايارتشهمهدستورکاردرکموبیشکهاستمعاصرهايجنگ
قبیلاینکاربردکهباشدهمدلیلهمینبهشایدوداردقرارنیزغیردولتیمسلحهايگروه

معاهداتدرمطلقیممنوعیتباهنوزاي،خوشههايبمبوضدنفرهايمیناستثنايبهتسلیحات
ممنوعیتنیز،شدهاعالمممنوعتسلیحاتمورددواینخصوصدرحتیونشدهروبروالمللیبین

1.نداردعرفیجنبهواستمربوطهمعاهداتاعضايمتوجهصرفاً

وهاموشکوهابمبنندمامتعارفانفجاريتسلیحاتاصوالًکهداشتدورنظرازنبایدالبته
ازواندشدهتعبیهوساختهنظامیمناطقدراالصولعلیودشمننظامیقوايعلیهاستفادهبراي... 

کههمانطورهموارهتواندمیغیرنظامیسکنهدارايوپرازدحاممناطقدرآنهاکاربرداین روي
مفسرانازبرخیشاید. کنداردوغیرنظامیجمعیتبهراجبرانیغیرقابلصدماتشد،اشاره

دولت با 162وارد مرحله اجرایی شده ولی صرفا 1999در مورد مین هاي ضدنفر، از اول مارس اوتاوا 1997کنوانسیون 1
مربوط به تسلیحات خوشه اي نیز که از تاریخ 2008کنوانسیون . سال به این کنوانسیون ملحق شده اند20گذشت قریب به 

هوري اسالمی ایران، به عضویت هیچ یک از دولت جم. دولت عضو است100الزم االجرا شده، تنها داراي 2010اول اوت 
براي مشاهده، اعضاي معاهدات مرتبط با حقوق بشردوستانه و حقوق خلع سالح، . این معاهدات بین المللی در نیامده است

:نک
https://ihl-database.icrc.org/ihl (Last visit: 2 August 2016)
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نظامیمزیتباقیاسدرراغیرنظامیانتلفاتوصدماتگونهاینبشردوستانه،المللبینحقوق
آماربهتوجهباکهاستاینواقعیتولیدهند؛جلوهرنگکمیاوگرفتهنادیدهحملهازحاصل

کاربردنتیجهدرغیرنظامیانبهشدهواردخساراتمیزانبحث،مقدمهدرشدهارائهارقامو
برنظرانصاحبازبرخیحتیکهیافتهفزونیآنجاتاپرازدحاممناطقدرانفجاريتسلیحات

اندنمودهتأکیدجنگقربانیانازحمایتدربشردوستانهالمللیبینحقوقفعلیقواعدناکارآمدي
قطعطوربهپرجمعیت،مناطقدررفمتعاانفجاريتسلیحاتکاربردمعتقدمآنکهعلیرغمنیزمن
حقوقبنیادیناصولمغایرشداشارهپیشینمباحثدرکهطورهمانمواردازبسیاريدر

ونظرمهمعدهاینباولیاست،حملهدراحتیاطوتناسبتفکیک،اصولجملهازبشردوستانه
ضامنممکنصورتوجهوبهترینبهتواندنمیکلیاصولاینبهتوسلصرفکهدارماعتقاد
بمبمانندتسلیحاتیویژهبهوانفجاريهايسالحازاستفادهقبالدرغیرنظامیانسالمتوحیات

جنگیهايروشبرتمرکزواصولاینبهتوسلچراکهباشد؛پرجمعیتمناطقدرموشکو
ممنوعیتگونههیچمتضمنوداردمورديجنبهصرفاًکورکورانه،حمالتمنعقبیلازممنوعه
امروزآنچهآنکه،حال. بودنخواهدپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربردبرايمطلقی

وپرازدحاممناطقدرانفجاريتسلیحاتازاستفادهجانبههمهومطلقمنعاستنیازمورد
هايهنجاروااليهدفتضمینبهنسبتتوانمیکهاسترهگذراینازصرفاًواستپرجمعیت

.نمودحاصلاطمینانجنگقربانیانازحمایتیعنیبشردوستانهالمللبینحقوق
وامرمتخصصانونظرانصاحبمیانبیشترهمکاريوهمدلیمستلزممهم،اینبهدستیابی

,Malcolm)استمتحدمللسازمانسرخصلیبالمللیبینکمیتهجملهازالمللیبینهايسازمان

سالدرخوداجالسیهدورههفتادمیندرمتحدمللسازمانعمومیمجمعآنکه،خاصه. (2016
آرمان17برتمرکزباو(A/RES/70/1, 2015)کردهرونماییپایدارتوسعههايآرماناز،2015

ایناینکه. استشده2030سالتاآنهاتحققبرايجهانیاقدامخواستارالمللیبینجامعهمد نظر
آیندهدربود،خواهدموفقهاآرماناینبهنیلبرايجهانیبسیجتحققدرحدچهتاسازمان

ومستقیمآثاررسدمینظربهامااست؛خارجمابحثموضوعازهرحالدروشودمیمعلوم
ازهاآرماناینازبرخیباحداقلپرجمیعت،مناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربردغیرمستقیم

،)همهبرايرفاهترویجوسالمزندگیتضمین(سومآرمان،)گرسنگیمحو(دومآرمانجمله
و) همهبرايبهداشتیتأسیساتوآبپایدارمدیریتوبودندسترسدرتضمین(ششمآرمان
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:Wille, 2016)باشدتعارضدر) بشرياسکاناماکنوشهرهانمودنپایداروامن(یازدهمآرمان

دارد،وجودپایدار توسعه هايآرمانتحققبرايجزمیعزمالمللیبینعهجامدراگربنابراین. (2
.شودگرفتهقرارکاردستوردربایدپرجمعیتمناطقدرانفجاريتسلیحاتکاربردمطلقمنع
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