5931 فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال سوم – شماره دوم – اتبستان

The nature, Conditions and Effects of the principle of
military necessity in the legal system of Islam and
International humanitarian law

Abbas Ali azimi shoshtari1

Received: 2015/12/29; Accepted: 2016/08/16

Abstract
Contradictory interpretations, which are sometimes contrary to the
purposes of International humanitarian law, on the principle of military
necessity and the existence of ambiguities in nature, conditions and effects
of this principle in the law of armed conflicts, have resulted in repeated
attacks on residential areas and nonmilitary objectives, especially in recent
wars. This situation has made re-examination and disambiguation of the
mentioned principle, in international regulations, necessary. One of the best
methods to resolve this ambiguity can be through a comparative study with
other systems, of them is the Islamic legal system. So, our main question is:
"what are the approaches of the Islamic legal system and the law of armed
conflicts to the nature, conditions and effects of the principle of military
necessity?" Through descriptive research methods based on treaty provisions
of the law of armed conflicts and the jurisprudence of international tribunals
and the sources of Islamic law and combat performance of the holy Prophet
(PBUH) and by using interpretive and comparative methods, we came to the
conclusion that these two systems have much in common in this area, but
there are differences in some cases, such as the need for the principle of
discretion and limitations of referring to military necessity in legitimate wars
and the legal effects of this principle
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چکیده
برداشت های متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثاار و
شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه ،منجار باه حمامت م ارر باه مناا
مس ونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنا هاای اییار شاده ا ات .ایان واقییات،
برر ی دوباره اصل مذکور در مقررات باینالمللای و ابهاامزدایای از آن را ضارورت
بخشیده ا ت .ی ی از بهترین روشها برای رفع این ابهاامهاا ،مایتواناد یام ملالیاه
تلبیقی دریصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی با نظام-
های دیگر ،باشد .نظام حقوقی ا مم ی ی از این نظامها ت .پس ااا اصالی مقالاه
حاضر این ا ت که «روی رد دو نظام حقوقی ا مم و حقوق مخاصمات مسالحانه باه
ماهیت ،شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقی توصیفی تحلیل
و با ا تناد به مقررات میاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویاه قااایی دیاوان-
های بینالمللی و منابع حقوقی ا مم و عمل ارد جنگای پیاامبر (ص) و باا ا اتفاده از
روش های تفسایری و اصاولی و تلبیقای ،باه ایان نتیجاه ر ایدین کاه ایان دو نظاام،
مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در بریی ماوارد مانناد لا وم وجاود اصال
مصلحت و محدودیت قابلیت ا اتناد باه ضارورت نظاامی باه جنا هاای مشارو  ،و
همچنین آثار حقوقی این اصل ،تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله این کاه حقاوق ا امم
ضرورت را ج ئی از عناصر جرم تلقی ن رده و آن را صرفاً الب مسئولیت میداند.

واژگان کلیدی :ضرورت نظامی ،حقوق مخاصمات مسلحانه ،حقوق بشردو تانه بین-
المللی ،حقوق ا مم.
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مقدمه

اصل ضرورت نظامی زمانی مطرح شد کهه موضهوع ومومهی پایب هدی جهه م موعههای از
قواعد و مقررات در ج گ اهمیت یافت؛ زیرا در چ ین صورتی است کهه موضهوع مثهت ی
شدن از تمام یا جرخی از مقررات مطرح می شود .اما در حقوق اسالم ،این اصهل ،از اجتهدای
اسالم مورد توجه فقها و محدثین قرار گرفت ،اوبته نه جا این ع هوان خها  .قریه جهه اتقهاق
کت

فقهی ،در جخش جهاد که مم وعیت رفتارهای خاصی را در ج هگ جیهان داشهتهانهد جهه

این اصل نیم اشاره کردهاند.
این اصل ج هد (ج) مهاده ( )62مقهررات چههارم هههه در سها  411مقهرر شهد ،امها در
ک وانثیونهای ژنو  494یا پروتکل او اوحاقی جه این ک وانثیون ،تدوین نگردید .در عهین
حا  ،ضرورت نظامی جه ع وان حقوق عرفی در قطع امه کمیثیون حقهوق جهیناوملهل مطهرح
شده است .جا این حا  ،ج گهای دو دهه گذشته در غرب آسیا جه ویهژه وب هان و سهوریه و
غمه و اخیراً یمن و است اد جه این اصل در این ج گهها ،اجههامههایی را در ایهن زمی هه ای هاد
کرد .هدفقراردادنِ م اطق مثکونی و استقاده از سالحهایی که آثار مخرّجی طی قرنها جعد
هم جر نثلهای انثانی و هم محیط زیثت جرجای میگذارد ،از جمله استقاده از سهالحههای
حاوی اورانیوم ضعیفشده توسط نیهروی ههوایی آمریکها علیهه م هاطقی در عهراق از جملهه

فلوجهه )Solis, 2010: 277( 6و همچ هین جمبهارانههای سه گین غهمه و وب هان توسهط رژیهم
صهیونیثتی جا است اد جه این اصل صورت گرفت ( .)Ibidپه اگهر چ هین اصهلی جههدرسهتی
تحلیل نشود ،امکان سوء استقاده از آن جیشتر خواهد شهد و سهوء اسهتقادهههای مکهرر از آن

م ر جه تبدیلشدن آنها جه ع وان تقثیرِ پذیرفتهشده از اصل ضرورت نظامی جه عهرف جهین-
اومللی شود.
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1. See: Y.B. Int’L. Comm’n (1980), Protocols Commentary, at 392, vol. ll, part two, p.50,
para, 37.
 ( - 6ر-ک فلوجه  ،6119قاجل دسترسی در  /fa/pages http://khordadpress.irتاریخ /68دی) 246 /

جرای این م ظور ،میتوان ماهیت و شرایط و آثار آن را جا نظامهای حقوقی دیگر
مقایثهه 
کرد ،تا هم اجعاد آن جهخوجی تبیین شهود و ههم جها تعیهین نقهاا اجههامزا ،راهحهلههایی جهرای
جرطرف شدن این چاوشها ارائه کرد .یکی از این نظامها که در موضوع ضهرورت مقهررات

هدف و امید که جا کارجثت م طق حقوقی آن شاید جتوان جه راهحلهی جهرای کهاهش یها رفه
اجهامها وکاستیهایی که عمالً در اِعما اصل ضرورت نظامی پیش آمده ،رسید.
 .1مفهوم و ماهیت ضرورت نظامی

هر چ د در تعریف ضرورت نظامی تقریباً نوعی هماه گی میان هر دو نظام وجهود دارد.
جا این حا تقاوتهایی نیم جه چشم میخورد.
  .در حقوق جیناوملل :اصل ضرورت نظامی ،جر یهک قاعهده ج یهادین حقهوق جهه نهامقاعده «ضرورت» مبت ی است .ج اجراین جاید مقهوم این قاعده را جررسی ک یم.
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جامعی دارد ،نظام حقوقی اسالم است .از سوی دیگر ،این تالش کمک مهیک هد موضهوع-
های جدیدی که در حقوق جیناوملل مطرح هثت د ،در حقوق اسالم جررسهی شهوند؛ جهه ایهن

  . -ضرورت :در وغت هم جه مقهوم نیهاز و حاجهت آمهده اسهت و ههم نهاگمیری وناچاری و جایثتگی (دهخدا ، 211 ،ذیهل :ضهرورت) در حقهوق جهیناوملهل جهه ع هوان یهک
است اء جر تعهدی اومامآور تعریف میک د .ماده ( )65طرح ک وانثیون مثئوویت جیناومللهی
دووت مصوب  611کمیثیون حقهوق جهیناوملهل ،آن را چ هین تعریهف مهیک هد« :ت هها راهِ
کشور ،جه م ظور حقاظت از م قعت ذاتی در جراجر یک خطر شدید و قری اووقوع» .همچ ین
شرح تقثیری شماره ( ) ماده ( )65مذکور نیم تصریح میک د که «ضرورت ،عهذری تلقهی
میشود که ماهیت متخلقانهجودنِ عمل خالف تعهدات جیناومللی را از جین میجرد ( United
 .)Nations, 2007, vol:II: 80پ ضرورت در حقوق جین اوملل ،اوهً یک است اء جر اوهمام
جر ان ام تعهدات جیناومللی است و ثانیاً ماهیت عمل خالفکارانههی جهیناومللهی را دگرگهون
میک د.
  .6-ضرورت نظامی :تعریف حقوقی ایهن اصهل ،نقهش تعیهینک هدهای در ارزیهاجیقانونی جودن یا نبهودن رفتارهها در ج هگ مطهاجق حقهوق مخاصهمات مثهلحانه دارد .جها ایهن
وصف ،مقررات جیناومللی مثهتقیماً جهه تعریهف ضهرورت نظهامی نترداختههانهد .ت هها ،مهاده
101 1 .Necessity .



() 9دستوراوعمل فرانثی

ویبر مصوب سا  822درجاره آن مقرر داشته اسهت« :ضهرورت

نظامی ،... ،شامل ضرورت وجود آن دسته از اقداماتی است که جرای تهممین اههداف ج گهی
ضهروری اسهت و مطهاجق جها حقهوق و کهارجرد مهدرن ج هگ قهانونی اسهت» ( U.S. War
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 .)Department, 1863, no: 100امهها مشههخت اسههت ایههن اهههداف ضههروری جایههد چههه
خصوصههیتی داشههته جاشه د .جرخههی معتقدنههد «ضههرورت نظههامی را جایههد اسههت ائی جههر اجههرای
مم وعیتهای کلیی دانثت که جر جرخی رفتارها در ج گ اِعما میشود .جه عبارت جهتر ،جها
است اد جه ضرورت نظامی ،یک سلثله از اقدامات که اصوهً جهه موجه
مثلحانه مم وع است را میتوان ان ام داد ،جدون آن کهه موجه

حقهوق مخاصهمات

مثهئوویت کیقهریِ اقهدام-

ک ده جشود» ( .)Dinstain, 1982: 275این نیم جیان کارکرد و اثر ضرورت است ،نه ماهیت
آن .جه هرحا  ،اگر جخواهیم جه دنبا تعریقی دقیق و حقوقی از ضرورت نظامی در مقهررات
جیناومللی جاشیم جه جایی نمیرسیم .اما آنچه که مثلّم است ،همه این مقررات جر یهک نکتهه
تمکید دارند و آن هم ماهیت است ائیجودنِ ضرورت نظامی است.
ماده ( )52ک وانثیون چهارم ژنو اشاره میک د « :انهدام اموا م قهو یها غیرم قهووی کهه
انقراداً یا اشتراکاً متعلق جه اشخا یا دووت یا شرکتهای عمومی یا سازمانههای اجتمهاعی
یا تعاونی جاشد توسط دووت اشغا ک ده مم وع است ،مگر در مواردی کهه انههدام آنهها جهه
واسههطع عملیههات ج گههی ضههرورت حتمههی یاجههد» .مههاده ( )2اساسه امه دیهوان نههورنبرن نیههم
«تخری جیش از حد شهرها و روستاها یا انههدام فاقهد توجیهه جها ضهرورت نظهامی» را جهرم
دانثته است .اساس امه دیوان کیقری جیناومللی نیم در ردیف (اوف )9-ج د ( )6ماده ( )8نیهم
«تخری و ضبط گثترده اموا جه صورت خودسرانه و غیرقانونی که ضرورت نظامی آن را
توجیه نمیک د» را ج ایت ج گی دانثته و نقض فاحش ک وانثیونههای  494تلقهی کهرده
است .همان ماده در ردیف(هه )8-ج د ( )6نیم اعالم نموده« :صدور دسهتور جاج هایی اههاوی
غیر نظامی جه دهیل مرجوا جه مخاصمه ،مگر این که ام یت غیر نظامیهان یها دهیهل ضهروری
نظامی چ ین اقتضا ک د» .همچ ین در ردیف (هه ) 6-نیم حکم ردیف (اوهف )9-از ج هد ()6
همان ماده را جه مخاصمات مثلحانه غیهر جهیناومللهی نیهم تثهرّی داده اسهت .از اسهت ا جهودن
ضرورت نظامی دو نتی ه گرفته میشود:
او این که ،میجایثت آن را جه صورت مضیّق تقثیر کهرد و آن را صهرفاً در چهارچوب
101

مصادیقی که جرای آن جیان شده است محدود دانثت .اما آیا میتوان نتی ه گرفت کهه جایهد

آن را در قلمروی که مقررات صراحتاً اشاره کردهاند  -مان د موضوع ردیف (هه )8-ج هد(6
نظهامی) 
 محدود ساخت؟ دوم این که ،در مواردی که تردید وجود دارد که آیها ضهرورتمحقق شده است یا خیر جاید جه اصل ،یع ی جه عدم تحقق ضرورت نظامی ،اسهت اد کهرد .امها

جرخی قلمرو است اء را جثیار وسی در نظر میگیرند ،و جهر اسهاآ آن ،ضهرورت نظهامی
«ان ام هر چیمی است که جرای دسهتیاجی جهه ههدف ج هگ هزم و ضهروری اسهت» ( Best,

 .)1994: 242در چ ین جرداشتی ،از هر روش و هر اجماری میتوان جه صرف تهمثیر م بهت در
پیروزی استقاده کرد .اما کمیته جیناومللی صلی

سرخ هشدار میدهد که «ضهرورت نظهامی

فقط اقداماتی را پوشش میدهد که مطاجق جها قهوانین و عهرف ج هگ جاشه دDormann, (».

)2003: 81
جه نظر میرسد که نظر دوم نیم مقهوم اصل ضرورت نظهامی را جها چهاوش جهدی روجهرو
کرده ،ماهیت است ائی آن را مخدوش میک د؛ زیرا چ انچه جتذیریم کهه اقهدامات مبت هی جهر
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در نحوه اِعما این نتی ه در مقررات جیناومللی اجهامهایی وجود دارد که در جای خود جیهان
خواهد شد.

ضرورت ،مواردی هثت د که در مقررات جشردوستانه ذکر شدهاند ،دیگر جرای اثبات قهانونی
جودن آنها نیازی جه است اد جه اصهل ضهرورت نیثهت؛ زیهرا مقهررات جشردوسهتانه جهیناومللهی
توسل جه آنها را م از میداند.
در«پرونده » Hostageیا« ایاهت متحده علیه ویلیهام ویثهت» کهه په از ج هگ جههانی
دوم ،جه جرایم ج گی مقامات آمریکا در م طقه اشغاوی آومان در نهورنبرن رسهیدگی مهی-
کرد  ،ضرورت نظامی را جه صورتی که میتوان گقت حد وسط دو جیان فوق جاشد تعریهف
میک د« :ضرورت نظامی جه یک متحارب این اجازه را میدهد تا جرای تثلیم کهردن کامهلِ
دشمن جا حداقل زمان ،همی ه و تلقات جانی ممکهن از ههر نهوع و میهمان شهدت عمهل جههره
گیرد ...ضرورت نظامی اجازه ناجود کردن زندگی دشم ان مثلح و دیگر افرادی کهه انههدام
و ناجودیشان در مخاصمات مثلحانه اجت ابناپذیر است را صادر میک د ...اما اجهازه قتهل-
عام ساک ان و افرد غیر نظامی جیگ اه جا هدف انتقام یا ارضاء حر
6
نمیدهد».

و اشتیاق جرای کشتن را

 .این دادگاه یک دیوان جیناومللی نبود جلکه دادگاه نظامی آمریکا جود.
101 2. United States v. Wilhelm List, et al. (“The Hostag Case”) (1948), XI TWC 1253-54.



جه این ترتی  ،تخر ی

جه ع وان یهک ههدف جهه خهودی خهود نقهض حقهوق جهیناوملهل

محثوب میشود ،اما اگر قاطعانه مقتضی ضرورت نظامی جاشد ،جرم تلقی نمهیشهود .نکتهه
دیگر این که ،جرای تحقق ضرورت جاید جهین تخریه امهوا و پیهروزی نیهم ارتبهاا م طقهی
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وجود داشته جاشد.
 .6در حقوق اسهالم :جایهد دانثهت کهه قاطبهه فقهها شهیعه ،میهان ضهرورت و اضهطرارتقکیک قائل نشدهاند و چون ماهیت این دو را یکثان دانثته احکام آنهها را نیهم یکهی جیهان
داشتهاند .این موضوع جه ویژه در حوزه مخاصمات خود را جهتر نشان مهیدههد .در موسهوعه
فقه اسالمی آمده است« :فاومراد من اهضطرار ه ا هواوضرورۀ جاومع ی اوذی ذکره اومشههور»
(مؤسثه دائرۀ اومعارف اوققهه اهسهالمی 921،ق ،ج .)922 : 2محقهق حلّهی نیهم ایهن دو را
یکی دانثته است (محقق حلّهی .) 8 : 482 ،آنچهه در ایهن مقاوهه نیهم از آن تحهت ع هوان
ضرورت نظامی سخن جه میان خهواهیم آورد همهان مقههوم عهام ضهرورت جهوده کهه شهامل
مصادیق اضطرار نیم خواهد جود.
 . -6قاعده ضرورت :محققان ،ضرورت را مشتق از ماده ضرر دانثتهانهد و گقتههانهدضرر عبارت است از چیمی کهه جهر انثهان وارد مهی شهود و انثهان را گریهمی از آن نیثهت
(اومحیلی .)45 : 288 ،میتوان گقت ضرورت جه این مع ی است که انثان خود را در فشهار
و ت گ ایی جیاجد که جرای رهایی از آن ،ناگمیر جاشد عملی را ان ام دهد که ضرورت و عقهل
جه ان ام آن عمل حکم ک د (فیض .)225 : 28 ،عالوه جر این ،ضرورت همچ ین جه مقههوم
حاوتی جیان شده است که جر اثر ت گ ا ،جاید از میان دو ضرر یا دو امر مم وع ،امر خقیفتهر را
جرگمید ....در این شرایط ،تصمیمی که اتخاذ میشود اگرچه جر خالف مقررات دیهن اسهت
اما جرای فردی که در چ ین شرایطی گرفتار آمده ،مثئوویتی ندارد(ن قی«اوف» ، 449 ،ج:5
 .)82پ  ،ضرورت همانا امری است ائی است و سب پدیداریِ وضعیت جدیهدی مهیشهود
که در آن ،شخت مضطر از جاب حکم ثانویه میتواند عملهی را کهه ان هام آن حهرام اسهت
ان ام دهد و از مثئوویت کیقری معاف جاشد.
 .6-6ضرورت نظامی :م ظور از ضرورت نظامی ،تثهری قاعهده ضهرورت جهه حهوزهج گ است( .مؤسثه دائرۀ اومعارف اوققه اهسالمی ،همان ،ج)995 : 2
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 .2شرایط ضرورت نظامی

جایهد تحهت شهرایطی 

نظر جه آن که ضرورت نظامی ،یهک اسهت اء جهر اصهل اسهت په
خاصی اِعما شود .این موضوع در هردو نظام حقوقی اسالم و حقوق جیناوملل مورد توجهه

 . - -6اصل ت اس  :م ظور از اصل ت اس

این است که جاید نقض قواعهد جشردوسهتانه

جیناومللی و رنجهای وارده ،جا جرتری نظامیی که قرار اسهت جهه دسهت آیهد ،مت اسه

جاشهد.

ردیف (د) ج د ( )6ماده ( )51پروتکل اوحاقی او سا  411اشعار مهیدارد« :اگهر آشهکار
شود که هدف حمله ،نظامی نیثت یا ...انتظار رود حملهه جاعهت تلهف شهدن تصهادفیِ جهان
انثانها ،آسی

جه غیرنظامیان ،خثارت جه امواوشان ،و یا م موعهای از آنها شود ،که نثهبت

جه امتیاز نظامی واقعی و مثتقیم پیشجی یشده ،جیش از حد جاشد ،حمله جاید وغو و یا جه حاوت
تعلیق درآید ».همین مقهوم جا اندکی تغییر در ردیف (ب) ج د ( )5ماده(  )5نیم آمده اسهت.

ماهیت ،شرایط و آاثر اصل ضرورت نظامی رد دو نظام حقوقی اسالم و حقوق بشردوستاهن نیبالمللی

واق شده است.
 . -6حقوق جیناوملل :در حقوق مخاصمات مثلحانه چ دین شرا اساسی جهرای اعمها
ضرورت نظامی پیشجی ی شده است:

سؤاوی که در این زمی ه مطرح میشود این است که م ظور از جیش حد چیثهت؟ در حاشهیه-
های تقثیری جه این مواد نمای دگان جرخی کشورها جا این استده که در حقوق جما ،دقیهق
جودن هزم است ،جه گونهای که هر کثهی کهه مقهررات را نقهض ک هد ،جدانهد کهه مرتکه
نقضی فاحش شده است ( )ICRC,1987:679متذکر اجهام این دو ماده شدند .این اجهام قطعا
م ر جه جرداشتهای متقاوت جه ویژه توسط فرماندهان میدان نبرد میشود.

دیگر این که ،اصل ت اس حتی در ضرورت نظامی ناظر جه اهداف غیر نظامی و هدف-
هایی است که از نظر مقررات جیناومللی نامشروع هثهت د .ج هاجراین ،در حملهه جهه نظامیهان و
اهداف نظامی ،اصل ت اس جایگاهی ندارد ؛ هرچ هد جایهد جهه ایهن سهمت گهذار کهرد کهه
اختیار در ناجودی دشمن نیم نامحدود انگاشته نشود.
جا توجه جه ایهن کهه ردیهف (د) ج هد ( )6مهاده ( )51پروتکهل اوحهاقی او جههطهور کلهی
حمالت جه غیر نظامیان را مم وع ساخته است ،شاید جتوان گقهت ،ایهن حمهالت اگهر جاعهت
چ ان آسی هایی جه غیرنظامیان می شوند ،کهه جتهوان اسهت باا کهرد کهه ایهن حملهه در واقه
غیرنظامیان را هدف قرار داده ،چ ین حملهای «جیش از حد» تلقی خواههد شهد؛ امها ایهن کهه
چقدر از استاندارد جاید جاهتر جاشد ،مبهم است .جا این حا  ،کمیته جهیناومللهی صهلی

سهرخ
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در تقثیرش از ماده ( ) 52در مورد مقههوم واژه «ت اسه » کلمهه اصهالحی «جهه وضهوح» را
اضافه نمود .یع ی ،نقض اصهل ت اسه  ،اقهدام جهه حملههای اسهت کهه تلقهات غیرنظامیهان و
خثارات جه اهداف غیرنظامی نثبت جه پیروزیِ جهدست آمده ،جه وضوح جیش از حهد جاشهد.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

این تقثیر ،واژه وضوح را شرح نمیدهد ،که این خود جه سادگی کفّ اصل ت اسه را جهاه
میجرد و جیاطمی انی و اجهام جیشتری را جه این قانون در تقثیر این واژه میافماید ؛ زیرا عمهالً
وضوح تبدیل جه قید جدیدی جرای اثبات عدم رعایت اصل ت اس

میشود.

 .6- -6ت ها راه پیروزی یا جلوگیری از شکثت :اگر این چ ین نباشد دیگر نمیتوان جهه
آن« ،ضرورت نظامی» اطالق کرد؛ زیرا جرای پیروزی نیازی جه این اقدام نبوده است ،هرچ د
مثیر پیهروزی را تثههیل ک هد .زیهرا جهر خهالف آنچهه آیمنههاور در ج هگ جههانی دوم جهه
فرماندهانش گقت ( ،)ICRC,2002:17-1تثهیل اقدام نظامی را نمیتوان ضهرورت نظهامی
تلقی کرد)parks, 2003:543( .
 .2- -6نباید زدن اهداف غیرنظامی را قصد کرد :دیوان کیقری جیناومللهی یوگثهالوی
ساجق در یکی از نظریات خود اعالم نمود« :جه م ظور ای اد مثئوویت کیقری جرای این جرم،
امهوا مهورد نظهر عمهل کهرده جاشهد» ( Mettraux,

م رم ...جاید آشهکارا جها نیهت تخریه
 .)2005:93پ  ،ضرورت نظامی توجیهگر اقداماتی که جر مب ای انتقامگیهری و گثهتاخی و
مان د آن صورت میگیرند نیثت ( .)Forrest,2007:185ردیفهای ( ) و ( )6و ( )2از ج د
(ب )6-ماده ( )8اساس امه دیوان جیناومللی کیقری جه این موضوع صراحت دارند.
 .9- -6ضرورت نظامی در جرخی اقدامات موضوعیت ،اقداماتی نظیر شهک ه زنهدانیان
جه م ظور اخذ اعتراف ،یا م روح کردن افراد در غیهر عملیهات ج گهی ،جهه دویهل ماهیتشهان
اصوهً قاجلیت مطرحشدن جه ع وان «ضرورت نظامی» را ندارند .اساسه امه دیهوان جهیناومللهی
کیقری نیم اصل ضرورت را درجاره این دسته اعما مطرح نکرده اسهت .مان هد ردیهفههای
( ) )2( ،)5( ،)2( ،)6( ،و( )1ج د (اوف )6ماده (.)8

 -جرای اطالع جیشتر ،ر.ک .جه:
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 .5- -6وموم مشروعیت ج گ :سؤا این است که آیا فقط در مهواردی کهه
توسهلههایجهه 
زور مشههروع اسههت مههی تههوان جههه ضههرورت نظههامی اسههت اد کههرد؟ یهها حتههی در ج ههگه
ت اوزکارانه نیم ضرورت نظامی موج

سل

ماهیت م رمانه عمل میشود؟

که اصل ج گ ،غیرقانونی جوده ،پذیرفته است .در پرونده راجیچ در سها  6112کهه مهتهم،
یک سروان ارتش خلق یوگثالوی ساجق جود و حمله جه روستای جهیدفهاع «اسهتوپ ی دو» در
جوس ی و هرزگوین را طراحی و فرماندهی کرد ،دیوان کیقری یوگثالوی ساجق است اد او جه
اصل ضرورت نظامی را جه این دویل کهه اصهل توسهل جهه زور در یوگثهالوی سهاجق توسهط
صربها نقض قاعده آمره «مم وعیت توسل جه زور» جود ،رد نکهرد ،جلکهه جهه ایهن دویهل کهه
مدارک و شواهد نشانگر این جود که در این حادثه هیچ ضهرورت نظهامیی وجهود نداشهته و
غیرنظامیان عمداً و جها جرنامههریهمی قبلهی ههدف قهرار گرفتههانهد ،ادعهای مهتهم را رد کهرد.
( .)Oxman,1997: 518-529وانگهی ،کمیثیون نظهامی آمریکهایی په از ج هگ جههانی
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در حقههوق مخاصههمات مثههلحانه ،قاجلیههت اسههت اد جههه قاعههده ضههرورت نظههامی م ههوا جههه
مشروعیت اصل ج گ نیثت؛ همچ ان که رویه قضایی نیم است اد جه این اصل را در مواردی

دوم  ،ادعای ژنرا «ووتار رندوویک» فرمانده نیروهای مثلح نازی در شهما اروپها مب هی جهر
ضههرورت نظههامی را پههذیرفت و او را تبرئههه کههرد ( ،)Best,1994:328-330در حههاوی کههه
تردیدی نیثت که اقدام آومان نازی در شروع جهه ج هگ جههانی دوم و اشهغا کشهورهای
اروپایی خالف مقررات جیناومللی و می اق جامعه ملل جوده است .جاید گقت این یک قاعهده
مثلّم حقوقی است که وقتی اصل عمل ،جاطل و غیرقانونی جاشهد نمهیتهوان فروعهات آن را
قانونی تلقی کرد .ه گامی که اصهل ت هاوز ،از ج ایهات ج گهی تلقهی مهیشهود ،نمهیتهوان
پذیرفت که اقدامات مبت ی جر آن ،حتی اگر جه وضهوح ،مقتضهی ضهرورت نظهامی جهودهانهد
مشروع جاشد.
 .6-6در حقوق اسالم :فقهای اسالم جرای ضرورت نظامی شرایطی را مقرر کردهاند کهه
مت اس جا جایگاه این اصل در اسالم است:
 . -6-6کثبیروزی م وا جه آن جاشد ،تقریباً تمامی فقهای شیعه در این امهر متقهقاوقهو
هثت د .شیخ طوسی ای چ ین موض گرفت که «تخری م از مثکونی دشهمن جهایم اسهت،
جه شرا این که ظن غاو جرود که جدون این عمل ،فتح و پیروزی جهر دشهمن ممکهن نباشهد
(شیخ طوسی: 281 ،

) .در ج گ طائف پیامبر اسالم (

) ،پ

از آن که مهردم طهائف
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مقاومت فراوان کردند جه گونهای که امکان پیهروزی جهه ههیچ شهکلی ممکهن نمهیشهد امهر
فرمودند درختان جاغهای آنها را قط ک د ،همچ ین قلعههای آنها را جا م یهق ههدف قهرار
دادند تا م بور جهه تثهلیم شهوند (طبهری ، 215 ،ج) 6 1 :2؛ زیهرا اوهً ،ههیچ راههی جهرای

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

شکثتن حصارهای قلعهه و پیهروزی جهم از ایهن طریهق وجهود نداشهت .ثانیهاً ،پیهامبر اسهالم
غیرنظامیان را هدف قرار ندادند جلکه دیوارهای قلعه و نیروهای رزمی آنها را که جاهی قلعهه
جودنههد نشههانه رفت ههد (اجههن هشههام .)218-219 : 215 ،طبیعتهاً در ایههن اث ههاء امکههان داشههت جههه
غیرنظامیانی که در قلعه جودند نیم آسی

جرسد.

 .6-6-6ت ها راه جلوگیری از شکثت :فقهای اسالم جر این امر نیم اتقاق نظهر دارنهد کهه
در صورتی که دشمن ،از غیر نظامیان ستر انثهانی درسهت کهرده جاشهد جهرای جلهوگیری از
شکثت نیروهای خودی میتوان دشمن را هدف قرار داد( .اومحیلی)959 : 284 ،
 .2-6-6عدم مغایرت جا مبانی و مصاوح اسالم :اقهدامی کهه جهر اسهاآ ضهرورت نظهامی
صورت میگیرد نباید جا اصو ج یادین اسالم مان د تحقق عداوت ،حقظ اساآ اسالم و مان د
ای ها مغایرت داشته جاشد (اومحیلی .) 11 : 288 ،ج گهای اسالمی ،یا جرای حقظ اسهالم و
جامعه اسالمی ان ام مییاجد و یا جه م ظورگثترش اسالم و هدایت و ن هات انثهانهها .حها
چ انچه عملیاتی که جر اساآ ضهرورت نظهامی صهورت گیهرد ،م هر جهه آسهی جهدّی جهه
حی یت اسالم و رویگردانی مردم ،و یا زمی هساز تبلیغات سوء علیه اسهالم و مثهلمین گهردد،
هرچ د عدم ان ام آن م ر جه شکثت نیروهای اسالم در آن مقط زمانی شهود و یها امکهان
پیروزی را از جین جبرد ،چه جاید کرد؟
در چ ین صورتی جین دو حکم تماحم پدیهدار شهده اسهت .او  ،وهموم و وجهوب تهالش
جرای پیروزی نظامی مثهلمین در ج هگ و جلهوگیری از شکثهت آنهها ،دوم ،حقهظ اسهاآ
اسالم .در چ ین مواردی حاکم اسالمی جا تشخیت «اهم» ،این تهماحم را رفه مهینمایهد .در
این گونه موارد امام و رهبر مثلمین هر حکمی را که مالک قویتر داشته جاشد و مصهلحت
آن مهمتر جاشد ،مقدم میدارد  .در خصو اِعما قاعده ضرورت نظامی نیم جهدون تردیهد
همین حکم جاری است و جاید ارزش پیروزی ناشی از این قاعده را جا از دسهترفهتنِ وجههه
اسالم میشود ،س ید .جه ویژه ،اگر این ضرورت ،کارجرد سالحهایی جا کشتار جثهیار وسهی
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 این همان مقهوم حکم حکومتی است( .جرای اطالع جیشتر از اجعاد فقهی قاعده مصهلحت ر-ک .عظیمهی شوشهتری،)6 1: 24

مان د سالحهای هثتهای و شیمیایی را اقتضا ک د .کهارجرد چ هین سهالحههایی کهه م هر
گذارد وجهه 
ناجودی حرث و نثل میشود و تا قرنها آثار سوء جر روی نثلهای جعدی جاقی می
ج گلها ،مرات و محیط زیثت را حتی جرای هماران سا ناجود مهیک هد ،جها فلثهقه جههاد و

ج ا جراین جه صرف این که پیروزی یها حتهی جلهوگیری از شکثهت در عملیهات یها نبهرد
م وا جه جکارگیری روشهایی است که م ر جه کشته شدن غیر نظامیان شهود ،کهافی جهرای
توسل جه اصل ضرورت نظامی نیثت.

6

 .9-6-6این که توسل جه این امر ت ها راه جاشد :جرای تمثک جه این اصل ،نبایهد ههیچ راه

مشروعی جرای جلوگیری از شکثت یا کث پیروزی وجود نداشته جاشد .محقق حلّی مهی-
فرماید« :استقاده از مواد شیمیایی حرام است ...اما اگهر پیهروزی م حصهر در اسهتقاده از ایهن
اجمار و مواد جاشد ،جایم است» (محقق حلّی .)622 : 284 ،پ  ،ضرورت ،زمانی مقهوم پیدا
میک د که راه عالج دیگری وجود نداشهته جاشهد .در ج هگ طهائف ،پیهامبر اسهالم په از
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دفاع که تبلیغ اسالم و هدایت و ن ات انثانهاست ،حتی در حاوت ضهرورت نظهامی نمهی-
تواند س خیت داشته جاشد.

مشورت جا اصحاب ،ه گامی که جه این نتی ه رسیدند که ضرورتی جرای ادامه نبهرد نیثهت و
شرایط جه گونهای است که مردم ثقیف خودشان ایمان خواه د آورد ،ج گ را ترک کهرده
و جه مدی ه جرگشت د (طبری ،همان ،ج .) 6 1 :2ه گهامی کهه نثهبت جهه اصهل ادامهه ج هگ
چ ین اصلی حاکم جاشد ،جه طریق اووی ،در خصو اقدامات درونِ ج گ نیم جاری است.
.5-6-6ضرورت نظامی در مواردی که م طقاً نمیتواند موضوعیت داشهته جاشهد جهاری
نیثت .م الً م لهکردن اجثاد دشمن جه ویژه پ

از پیهروزی( .ن قهی «ب» ،همهان،)18-11 :

 قرآن در آیه مبارکه  615سوره جقره ،یکی از ویژگی های دشم ان اسالم را ناجود کردن حرث و نثل دانثته و مهی-فرماید« :وَإِذا تَوَوّى سَعى فِی األَرضِ وِیُقثِدَ فیها وَیُهلِکَ اوحَرثَ وَاو َثلَ وَاولَهُ ه یُحِ ُ اوقَثادَ :اما ه گامی که وهیت و
سلطه پیدا ک د جا تمام قدرت درگثترش فثاد در زمین میکوش د و ما و جان مردم را از جین میجرنهد در حاویهک ه
خدا فثاد را دوست نمیدارد» .عالمه طباطبائی در تقثیر شریف اومیمان میفرماید« :دو کلمه حرث و نثل که قهوام و
جقای زندگی جه آنهاست قوام حیات موجودات جه غهذا و قهوام و حقهظ نهوع جشهر از انقهراض جههواسهطه نثهل اسهت و
خداوند دین را جرای صالح اخالق و اعتدا در انثانیت تشری نمهوده» (عالمهه طباطبهائی .) 92 :6، 219 ،در چ هین
صورتی کارجرد سالح هایی که حقیقتاً اساآ حیات انثانی را جه خطر میاندازد ،چگونهه مهیتوانهد حتهی در صهورت
اقتضای ضرورت نظامی جا تعاویم عاویه اسالم سازگار جاشد؟ جررسی کارجرد سالحهای هثهتهای در صهورت ضهرورت
نیاز جه یک مقاوه مثتقل دارد و در این مقاوه جیش از این امکان پرداختن جه آن نیثت.
 - 6راجطه ضرورت نظامی جا مصلحت اسالم و مثلمین ،تحقیق مثتقلی را میطلبد.
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که جه نظر میرسد ،حتی در زمان ج گ نیم نمیتوان چ ان تهمثیری جهرای آن قائهل شهد کهه
پیروزی یا عدم شکثت م وا جه آن جاشد .همچ ین زخمهی کهردن دشهمن په از اسهارت،
م ا دیگری جهرای ایهن مم وعیهت اسهت .نقهل اسهت کهه خلیقهه دوم از پیهامبر اکهرم ( )

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

خواست که اجازه دهد دندانهای سهیل جن عمرو (از اسیران جدر) را جشک د تا هرگهم نتوانهد
علیه پیامبر سخن جگوید .رسو اهلل ( ) اجازه ندادند؛ در حاوی که وی جه شدت علیه پیامبر
تبلیغ میکرد( .طبری ،همان ،ج)9 5 :6
 .2-6-6رعایت اصل ت اس  :اصل «اوضرورات تقدّر جقدرها» یک اصل مثلم در حقوق
اسالم است .یع ی هر فعل یا ترک فعلی که جه حکم ضرورت مباح شده است ت ها در حهدّی
رواست که جا آن زیان و آسی

دور شود و یا هدف مشروع در ج هگ جهه دسهت آیهد .ههر

مقدار جیشتر از آن صورت گیرد ،جه اصل جرمیگردد که حرمت است .مب ای ایهن مهدعا نیهم
آیه قرآن است« :فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ جَاغٍ وَوَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اولَّهَ غَقُورٌ رَحِیمٌ :ووهی آن که
که مضطر شود ،در صورتی کهه سهتمگر و مت هاوز نباشهد ،گ هاهی جهر او نیثهت و خداونهد
جخش ده و مهرجان است» (جقره .) 12/همچ ین آیه «فَمَنِ اضْطُرَ فِی مَخْمَصَعٍ غَیْرَ مُتَ َانِفٍ وِإِثْمٍ
فَإِنَ اولَهَ غَقُورٌ رَحِیمٌ» (مائده .)2/علت آن نیم این است کهه در اسهالم ،ضهرورت و اضهطرار،
حکم حرمت عمل را تغییر نمیدهد ،جلکه جه اعتبهار حهدیت رفه  ،مثهئوویت را در موضهوع
خا و زمان خا جر فرد خاصی که مضطر شده است جهر مهیدارد .نتی هه ،آن اسهت کهه
رف ناشی از ضرورت نیم تا جدان ا ادامه پیدا خواهد کرد که ضهرورت پها جرجها جاشهد؛ و جهه
محض جرطرف شدن ضرورت جه هر شکل ،رف نیم جرداشته میشود .حا یا جه این دویل کهه
اصل ضرورت ،رف شده و یا جه این دویل که افراا و اضافهای که صورت گرفته است جرای
رف ضرورت مورد نیاز نبوده است .پ نمهیتهوان جهرای نهاجودی محهل اسهتقرار دشهمن در
شهری ،کل شهر را جا خاک یکثان کرد؛ آنگونه که نیروههای متققهین در شههر درسهدن و
هامبورن آومان در ج گ جهانی دوم رفتار کردند)Taylor, 1992 :326( .
 .1-6-6در ضرورت ،نباید قصد ان ام فعل حهرام وجهود داشهته جاشهد ،در آیهه  2سهوره

مائده از عبارت «غیر مت انف» استقاده شده است؛ یع ی نثبت جه ان ام فعل حهرام جایهد جهی-
میل جاشد .ج اجراین نباید از اجتدا ،آسی رسانی جه م اطق مثکونی یا مردم غیر نظهامی را قصهد
ک د .فقها تصریح کردهاند چ انچه دشمن ،از مردم جه ع وان ستر انثانی استقاده ک هد و نبهرد
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در شدت خود ادامه داشته جاشد ،جاید دشمن را هدف قرار داد ،نهه مهردم غیهر
نظهامی )را .در 
این صورت ،اگر آسیبی جه آنان جرسد ،مثئوویتی وجود ندارد( .شیخ طوسی  ،همان6 :
 .8-6-6وموم وجود ظن غاو  :جه صرف احتما  ،نمیتوان متوسهل جهه قاعهده ضهرورت

سخن ،خطر جاید واقعی جاشد و نمیتوان جه صِرف یک احتما  ،جه ضرورت متوسل شد.
 .4-6-6مشروعیت اصل ج گ :این قاعده در ج گهایی قاجلیت اعما پیدا میک د کهه
اصل ج گ ،مشروع جاشد .زیرا ج گ نامشروع ،اهدافش هم نامشهروع اسهت و ههر اقهدامی
جرای دستیاجی جه این اهداف ،نیم نامشروع میشود و دیگر جایی جرای اعما قاعده ضرورت
جاقی نمیماند؛ زیرا اصل عمل که جاطل جاشد تمام فروع آن نیم جاطل خواههد جهود؛ چهه« ،إذا
جطل اوشیء جطل ما فی ضم ه» (کاشف اوغطاء ،همان ،ج )28 :
 .3آثار حقوقی ضرورت نظامی

جه ت اس

تقاوتی که در خصو
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شد .فقها تصریح جر «ظن غاو » کردهاند (شیخ طوسی ،همان) :؛ یع هی عهدم دسهتیاجی جهه
پیروزی یا شکثت جاید جه صورت جاوقعل وجود داشته جاشد (اومحیلی .)48 : 282 ،جه دیگهر

ماهیت ضرورت نظامی وجود دارد ،چه جثها آثهار آن

نیم در دو نظام حقوقی اسالم و حقوق جیناوملل متقاوت جاشد.
 . -2در حقوق جیناوملل :آیا ضرورت نظامی ماهیت م رمانه عمل را از جین مهیجهرد یها
صرفاً یک عذر قانونی جرای مرتک آن محثوب میشود؟
 . - -2آیا ضرورت نظامی عامل موجهه جرم است؟ اگر پاسخ م بت جاشد ،جهر ماهیهت
م رمانه عمل تمثیری ندارد ،جلکه صرفاً جه ع وان یک عذر قهانونی عمهل مهیک هد؛ یع هی در
مقام اثبات ،مدعی جاید وجهود حاوهت ضهرورت را ثاجهت ک هد .مهاده (  )2اساسه امه دیهوان
کیقری جین اومللی مواردی را که مشهمو معهاذیر قهانونی جهوده و صهرف ًا موجه معافیهت از
مثئوویت کیقری میشوند را ذکر کرده که شهامل مهواردی مان هد ،دیهوانگی ،مثهتی ،دفهاع
مشروع و اجبار و اضطرار ( )Distressمیشود .اضطرار را نیهم چ هین دانثهته اسهت« :تحهت
اجبار ناشی از یک تهدید قری اووقوع جه مرن یا آسی مهم ،مثتمر یها در حها وقهوع جهر
تمامیت جثمانی این شخت یا شخت دیگر ان ام شده و شخت مذکور جه دویل اضطرار و
جه شکل معقو جرای رف این تهدید عمل کرده است.»......
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در حقوق جیناوملل ،میان ضرورت و اضطرار تقاوتهایی وجود دارد و دیوان نیهم مان هد
طرح مرجوا جه مثئوویت دووت ،اضطرار را جه شرایطی اختصا داده است که ترآ جهانی
جرای شخت اقدامک ده و یا اشخا دیگر وجود داشته جاشد .ج اجراین ،جا توجه جهه ایهن کهه
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این ماده در صدد جیان معاذیر و یا جه جیان دیگر ،درصهدد جیهان اسهت ائات مثهئوویت کیقهری
است ،جاید تقثیر مضیّق شهود .از ایهن رو ،جایهد جهه قهدر متهیقّن جثه ده کهرد و شهمو آن را
مختت جه مواردی دانثت که صراحتاً در این ماده جیان شدهاند .پ

این مصادیق ،ضرورت

نظامی را در جر نمیگیرد.
 .6- -2آیا ضرورت نظامی موجه

تغییهر ماهیهت عمهل م رمانهه مهیشهود؟ مهاده ()8

اساس امه دیوان جیناومللی کیقری از عبارت «مگهر ای کهه ضهرورت نظهامی چ هین کهاری را
اقتضا ک د» استقاده کرده است .از سیاق ماده این گونه جرداشت می شود که  ،نبود ضرورت
نظامی یکی از ع اصر تشکیل ده ده ج ایت ج گی است و جرم زمانی محقق مهی شهود کهه
فاقد ضرورت نظامی جاشد .در متن گمارشهی کهه توسهط دیهوان کیقهری جهین اومللهی تحهت
ع وان «ع اصر ج ایت ج گی» ( )Elements of Crimesم تشر شده ،در ذیل جرایم مهذکور
در ردیف ( ) 6ج د (هه )6-ماده ( )8اساس امه ،یکی از ع اصر جرم را این دانثته کهه «م هرم
یا تصرفک ده ،در وضعیت ضرورت نظامی قرار نداشته جاشهد»( .)ICC,2011:41همچ هین
در ذیل ردیف ( ) 2ج د (ب )6-همان ماده آورده است« :این تخری یا تصرف جا ضرورت
نظامی قاجل توجیه نباشد» ( .)Ibid, 25در سهایر مهواردی کهه اساسه امه ،ضهرورت نظهامی را
مطرح کرده است نیم آن را از جمله ع اصر جرم تلقی کرده است.
عالوه جر این در ماده ( ) 91ک وانثیون چهارم ژنو نیم تصریح شده است« :نقض فهاحش
 ...مورد نظر عبارت د از ... :.....تخری یا تصرف اموا که متکی جه ضرورت نظامی نباشهد».
سیاق این ماده نیم نقض فاحش را م وا جه عدم اتکا جه ضرورت نظامی کرده اسهت .همهین

جرداشت را از ماده ( )94این ک وانثیون نیم می توان داشت .اوبته در رویه دیوان کیقری جین-
اومللی جا وجود این که احکام تعقی جرخی افراد را جه دویل نقض ج د (هه ) -ماده ( )1صادر

کرده است ،رویهای وجود ندارد .نتی ه این که:
اوهً ،در صورت وجود ضرورت نظامی ماهیت م رمانه عمل متقل
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میشود.

 -می توان جه قرار تعقی «علی محمد عبداورحمان» ( علی کوشی ) اشاره کرد ( )Icc,2007

ثانیاً ،در صهورتی کهه دادسهتان نتوانهد «نبهود ضهرورت نظهامی» را ثاجهت ک هد ،در واقه
است ،
نتوانثته است وقوع جرم را اثبات نماید (  .)Hayashi, 2010: 132چون اصل ،جرائت
پ

اصل جر این است که تمامی حمالت علیه اهداف غیر نظهامی ،در چهارچوب ضهرورت

نیازی جه دفاع از خود نهدارد ( .)Fletcher,1998: 105- 110ایهن امهر چ هد نتی هه جهه دنبها
خواهد داشت:
او این که ،واقعیت این است اثبات وجود یا عهدم وجهود ضهرورت نظهامی در محضهر
ال متقهاوت از میهدان ج هگ قهرار دارد جثهیار سهخت اسهت.
یک دادگاه که در فضائی کام ً
همین امر موج شد که در قضهیه «کُرماتثهو علیهه ایهاهت متحهده» در سها  ، 499قاضهی
جکثون  -قاضی دیوان عاوی فدرا آمریکا  -اذعان ک د که «تداجیر دفاعی در اغل مهوارد
نباید در محدودهای که قدرت غیر نظامی در زمان صلح جه آن مقید است ،خهود را محهدود
سازد  ...محدودیتی که دادگاهها همیشه تالش میک د ضهرورت یهک فرمهان نظهامی را در
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نظامی صورت گرفتهاند ،مگر این که دادستان یا شاکی جتواند عدم وجهود ضهرورت نظهامی
را اثبات ک د .وذا است اد متهم جه ضرورت نظامی در واقه دفهاع محثهوب نمهیشهود ،چهون

چارچوب آن جررسی ک د ...دادگاه از ک ا میداند که این دستورها ،پایه و اسهاآ م طقهی
در خصو ضرورت دارند یا نه .» ...تصمیمات نظامی ماهیتاً مثتعدّ ارزیاجی قضایی نیثهت د.
آنها همیشه جر اساآ مدارک و شواهد اتخاذ نمیشوند ،جلکه جر اساآ اطالعهاتی کهه اغله
قاجل تصدیق نیثت د و فرضیاتی که قاجل اثبهات نیثهت د اتخهاذ مهیشهوندKorematsu v. ( ».

)United States,1944,p:244-245
صرف نظر از این که نظر قاضی جکثون تا چه میمان صحیح است جاید اذعان کهرد کهه
اثبات موضوع جرای یک نظامی ،جثیار سخت است؛ چه جرسد جه یهک قاضهی حتهی قضهات
نظامی که در شرایط میدان ج گ قهرار ندارنهد .در نتی هه ،چهون دادسهتان نمهیتوانهد عهدم
وجود ضرورت نظامی را اثبات ک د ،جثیاری از مرتکبان ج ایت ج گی ،خواه د توانثت از
م ازات جگریمند .این موضوع ،کار را جرای رسیدگی جه جرایم ج گهی جثهیار مشهکل مهی-
ک د ،چون مثلماً اووین است اد هر متهم جه ج ایت ج گی ،ضرورت نظامی است.
دوم این که ،جا ماهیت است ائی جهودن ضهرورت کهه در آن تردیهدی نیثهت ،سهازگاری
ندارد .جه ویژه این که اساس امه در مواردی مان د ردیف ( ) 2ج د (ب )6ماده ( )8از عبهارت
«مگر ایهن کهه» ( )Unlessاسهتقاده کهرده اسهت .در چ هین صهورتی ،پهذیرش عهدم وجهود
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ضرورت جه ع وان یکی از ع اصر جرم ،از جُعد م طق حقوقی جای اجهام دارد .در حاوی که جها
پذیرش این امر ،در واق  ،عمالً م رمانه جودن اقدامی که تمامی ع اصر مادی را واجد است،
است اء میشود.
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سوم این که ،نقض غهرض وضه قهوانین و مقهررات جشردوسهتانه جهیناومللهی در زمی هه
حقاظت از افراد مورد حمایت در ج گ است .زیرا ،عمالً دست فرماندهان جهرای ههر آنچهه
خود ضرورت نظامی تشخیت میده د جاز میشود .چون جه هر حا  ،جار دویهل جهرای اثبهات
جر عهده آنان نیثت.
 .6-2آثار حقوقی در حقوق اسالم :قبالً توضیح دادیهم کهه ضهرورت در اسهالم اسهت اء
است ،اما در خصو

تمثیر آن جر ماهیت نهی در حقوق اسالم نیم دو نظر وجود دارد:

 . -6 -2جرخی از موارد ،ضرورت موج سل حرمت شده و عمل را مبهاح مهیک هد،
زیرا حرمت اعما در حاوت اختیهار اسهت و اسهت ا از حرمهت نیهم اجاحهه را نتی هه مهیدههد
(اومحیلی .)251 : 288 ،است اد آنها جه این آیه شریقه است که میفرماید« :وَ قَدْ فَصَلَ وَکُمْ ما
حَرَمَ عَلَیْکُمْ إِهَ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِوَیْهِ :جه تحقیق ،خداوند آنچه را جر شما حرام کرده جرایتان شرح
داده ،جم آنچه جدان ناچار شده جاشید» (انعام .) 4/تمامی این موارد ،جه حوزه فردی و جرای
حقظ جان فرد میجاشد و از محدوده جحت این مقاوه خارج است.
اما دسته دیگر جه گونهای است که در ماهیت حرمت اثر نمیگذارد و آن را مباح نمهی-
ک د ،اما جه طور اصووی جه ان ام آن رخصت داده میشهود .ای هها شهامل مهواردی اسهت کهه
متضمن حق او اآ است (همان .)256 ،ضرورت مورد جحت این مقاوه ،در همهین چهارچوب
قرار میگیرد.
 .6-6-2عموم فقهای شیعه قائلاند کهه ،آیهه مبارکهه  12سهوره جقهره ،جهه ماهیهت فعهل
ارتکاجی اشارهای ندارد .حتی جر این امر دهوت دارد که اگر ت اوزی صورت نگیهرد ،اقهدام
جه عملی که ماهیتاً حرام است جایم میشهود .جهه ع هوان م ها  ،عالمهه طباطبهایی معتقهد جهود
عبارت «فَمَنِ اضْطُرَ غَیْرَ جاغٍ وَ ه عادٍ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَ اولَهَ غَقُورٌ رَحیمٌ» جر این امهر تمکیهد دارد
که این اجازه خداوند ،رخصتی است که جه واسهطه آن خواسهته اسهت جهه مؤم هان ،تخقیقهی
جدهد و گرنه ،م اا نهی در صورت ضرورت جهاقی مهیمانهد (عالمهه طباطبهایی ، 222،ج :
 .)295ج اجراین این آیه و نیم حدیت رفه  ،امت هانی هثهت د (امهام خمی هی ، 218 ،ج.) 92 :6
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چون ماهیت نهی جاقی میماند ،حکم وضعی آن نیم حقظ میشود .جه این ترتی

فقط حکهم 

تکلیقی زائل میشود .نتی ه جقای ماهیت فعل را می توان موارد زیر دانثت:
 -جه محض جرطرف شدن محظور ،اومام جه ان ام تکلیهف کماکهان پایهدار اسهت .جهه

 - 6جر اساآ قاعده «اهضطرار ه یبطل حق اوغیر» (کاشفاوغطاء )21 : 254 ،خثارات
وارده جه افراد دیگر جاید جبران شود .یع ی مثئوویت مدنی پا جرجا میماند و حهق دیگهران از
جین نمیرود.
 - 2در مقام اثبات در حوزه کیقری جار دویل جر عهده مرتک

اسهت .در ایهن صهورت،

چ انچه فرماندهی در میدان ج گ جا است اد جهه اصهل ضهرورت نظهامی اقهدامی ک هد کهه جهه
موج مقررات اوویه اسالم مم وع جاشد و م ر جه کشته شدن غیر نظامیان گردد ،جر خهالف
آنچه که در حقوق مخاصمات مثهلحانه دیهدیم ،جهار اثبهات حاوهت ضهرورت جهر عههده آن
فرمانده است.
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دویل «أصاوع جقاء ما زاد عن اوضرورۀ على حکمه األوّ » یع ی جر مازاد دیگر ضرورت صهدق
نمیک د.

نتیجه

معلوم نمودیم که ضرورت نظامی در هر دو نظام حقوقی اسالم و حقوق جشردوسهتانه
جیناومللی مورد توجه واق شده است و دارای شباهتها و تقاوتهایی است.
 .1وجوه تشابه

 . -هر دو نظام حقوقی ،ضرورت نظامی را است ائی جر اجرای مم وعیتهای کلّی می-

دان د که جر جرخی رفتارها در ج گ اعما میشود .جهه عبهارت جهتهر جها اسهت اد جهه ضهرورت
نظامی یک سلثله از اقدامات که اصوهً جه موج حقوق مخاصهمات مثهلحانه در اسهالم و
حقوق جیناوملل مم وع است را میتوان ان ام داد ،جدون آن کهه موجه مثهئوویت کیقهری
اقدامک ده جاشد.

 .6در هردو نظام حقوقی ضرورت نظامی صرفاً جهه اقهدامات و رفتارههای «در ج هگ»ناظر است.
 .2در هر دو نظام ،ضرورت نظامی اجازه ناجود کردن زندگی دشم ان مثهلح و دیگهرافرادی که انهدام و ناجودیشان در مخاصمات مثلحانه اجت ابناپهذیر اسهت را صهادر مهی-
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ک د ...اما اجازه قتل افرد غیر نظامی جیگ اه جا هدف انتقام یها ارضهاء حهر

و اشهتیاق جهرای

کشتن را نمیدهد.
 .9-اصل ت اس  ،یکهی از محهدودیتههای پایههای ضهرورت نظهامی در ههر دو نظهام
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محثوب میشود .جه این ترتی  ،نقض قواعد جشردوستانه جیناومللی جاید جها نتهایج حاصهله از
آن در پیروزی یا عدم شکثت ت اس داشته جاشد.
 .5در هر دو نظام ،ضرورت نظهامی جایهد ت هها راه پیهروزی یها جلهوگیری از شکثهتجاشد .در غیر این صورت نمیتوان جه آن ،ضرورت نظامی اطالق کهرد .جهه ایهن ترتیه  ،جهه
صرف این که این حملهه همی هه کمتهری جهرای حملههک هده دارد و یها سهرعت دسهتیاجی جهه
پیروزی یا وسعت آن را جیشتر میک د ،ضرورت نظامی محثوب نمیشود.
 .2هم در حقوق اسالم و هم حقوق جهیناوملهل ،نبایهد صهدمهرسهانی جهه اههداف غیهرنظامی (اعم از اموا و اشخا ) را قصد کرد .جلکه صرفا اههداف نظهامی م هاز جهه ههدف-
گیری هثت د .حا اگر در این راستا افراد غیر نظامی نیم آسی
ج گ تلقی کرد.

دیدند ،جایهد آن را از تبعهات

 .1هر دو نظهام جهر ایهن اعتقادنهد کهه ضهرورت نظهامی در جرخهی اقهدامات جهه دویهلماهیتشان موضوعیت ندارد ،نظیر شک ه زندانیان جرای اخذ اعتراف ،یا م روح کردن افهراد
در غیر عملیات ج گی.
 .2وجوه افتراق

جا وجود مشاجهت هایی که جین ایهن دو نظهام در ایهن زمی هه وجهود دارد امها تقهاوتههای
فراوانی نیم دارند.
 . -6در حقوق اسالم ،ضرورت نظامی جطور مثتقل تعریف نشهده اسهت و فقهها جها ایهن
ع وان جه موضوع نترداختهاند ،جلکه م طق ضهرورت نظهامی در آراء آنهان مت لهی اسهت ،جهه
ویژه در جحت «تترآ».
 .6-6از نظر حقوق اسالم ،این قاعده در ج گهایی قاجلیت اعما پیدا میک د که اصهل
ج گ مشروع جاشد .ج اجراین در ج گهایی که اصل ج گ نامشروع است ،توسل جهه قاعهده
ضرورت نظامی سل مثئوویت کیقری نمیک د .این از خصوصیات حقوق اسالم است.
 .2-6در حقوق اسالم ،ضرورت نظامی ،در جثتری از قاعده مصلحت اعما میشود .جهه
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این مع ا که چ انچه عملیاتی که جر اساآ ضرورت نظامی صهورت گیهرد ،م هر جهه آسهی

جدّی جه حی یت اسالم یا موج رویگردانی مردم از اسالم گردد و یا زمی ه را جرای
تبلیغهات 
سوء علیه اسالم و مثلمین ای اد ک د؛ هرچ د عدم ان ام عملیات مورد نظر م ر جه شکثت
نیروههای اسههالم در آن مقطه شههود و یها امکههان پیههروزی را از جهین جبههرد .جهر اسههاآ قاعههده
شهدن ماهیهت م رمانهه

عمل میشود .جه این مع ا که عدم وجود ضرورت نظامی یکی از ع اصر تشکیلده هده جهرم
محثوب میشود .در نتی ه ،جار اثبات عدم ضرورت جر عهده مهدعی یها دادسهتان اسهت .در
حاوی که در حقوق اسالم ،ضرورت صرفاً موج

جرطرف شدن حکهم تکلیقهی مهیشهود و

ماهیت م رمانه عمل را مباح نمیسازد ،جلکه صرفا موج

سل

مثئوویت کیقری میشهود.

از این رو ،این ،مرتک جرم است که جاید وجود ضرورت را اثبات ک د.
جر اساآ آنچه که جیان شد  ،پیش هاد میشود:
اوهً ،در خصو تمثیر اصل ضرورت جر ماهیت اقدام نظامی در حقوق جهیناوملهل جایهد
مطاوعات جیشتری صورت گیرد و جا استقاده از دهیل فقهای اسالم و جا توجه جهه نقهش آن در
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مصلحت ،اعما ضرورت نظامی جایم نیثت.
 .9-6در حقوق جیناوملل وجود ضرورت نظامی م ر جه م قله

کاهش ارتکاب جه اعما وحشیانه در ج گ جازنگریهایی صورت گیرد.
ثانیاً ،جا توجه جه تمثیری که اقدامات نظامی و ج گی جر مصهاوح عاویهه جامعهه جشهری دارد
جا دارد همان گونه که در اسالم جه موضوع ضرورت در جثتری از مصاوح عاویه توجهه شهده
 جه ویژه جلوگیری از ناجودی نثل انثان و محیط زیثت  -در حقوق جیناوملل نیم زمی ههههاو نمودهای تعامل میان ضرورت نظامی جا مصاوح عاویه جشری مورد مطاوعه قرار گیهرد ،تها در
این زمی ه شاهد نوآوریها و پیشرفتهایی در انثانیتر کردن ج گها جاشیم.
ثاو اً ،این موضوع مورد جررسی واق جی انه قرار گیرد که چگونه میشهود در ج هگههایی
که اساآ آنها طبق «حقوق جر ج گ» نامشروع است ،ضرورت نظامی را پذیرفت؟
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قرآن کریم

 .1اجن هشام ،عبهداوملک 215 ،ش ،زنهدگانی پیهامبر اسهالم ،ترجمهه هاشهم رسهووی
محالتی ،ج ،6چ ،5تهران ،کتاجچی.
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 .2اومحیلی ،وهبع 284 ،ش ،آثار ج گ در فقه اسهالمی ،ترجمهه عبداوحثهین جیه ش،
جیچا ،قم ،زممم هدایت.
 .3ههههههههههههههههه 288 ،ش ،نظریه ضرورت در فقه اسالمی ،ترجمهه حثهین صهاجری،
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جیچا ،قم ،مؤسثه جوستان کتاب.
 .4دهخدا ،علیاکبر 211 ،ش ،وغت امه دهخدا ،جیچا ،تهران ،دانشگاه تهران.

 .5طبری ،محمد جن جریر 215 ،ش(اوف) ،تاریخ اوطبری ،ترجمهه اجواوقاسهم پای هده،
چ ،5تهران ،اساطیر.

 .6عظیمی شوشتری ،عباسعلی 24 ،ش ،دووت در عصهر غیبهت ،جهیچها ،قهم ،زمهمم
هدایت.

 .7عالمههه طباطبههایی ،محمدحثههین 219 ،ش(اوههف) ،تقثههیراومیمان ،ترجمههه سههید
محمدجاقر موسوی همدانی ،چ ،5قم ،جامعه مدرسین.
 .8فیض ،علیرضا 28 ،ش ،مقارنه و تطبیق در حقوق جمای عمهومی اسهالم ،جهیچها،
تهران ،سازمان چاپ و انتشارات.
 .9خمی ی ،سید روحاهلل 218 ،ق ،اورسائل اوعشرۀ ،چ ،2تههران ،مؤسثهع ت ظهیم ونشهر
آثار امام خمی ی (ره).
 .11شیخ طوسی ،اجهیجعقهر 281 ،ق ،اومبثهوا فهی اوققهه اهمامیهه ،ج ،6چ ،2تههران،
اومکتبع اومرتضویع إلحیاء اآلثار او عقریع.
 .11کاشفاوغطاء ،محمدحثین 254 ،ق ،تحریر اوم له ،جیچا ،ن ف اشرف ،اومکتبهه
اومرتضویه.
 .12محقق حلّی ،ن ماودین 482 ،م ،شرائ اهسالم ،ج ،6چ ،2جیروت ،داراهضواء.
 .13محقق حلی 284 ،ق ،شرائ اهسالم فی مثائل اوحال واوحرام ،ج  ،چ  ،جیروت،
م شورات اهعلمی.
 .14ن قههی ،محمدحثههن 449 ،م(اوههف) ،جههواهراوکالم ،ج ،5چ ،1جیههروت ،دار احیههاء
اوتراث اوعرجی.
 .15هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه(ب) ،جههواهراوکالم ،ج  ،6چ ،1جیههروت ،دار
احیاء اوتراث اوعرجی.
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