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Abstract: 
In spite of the development of the protection of civilians, prisoners of war 

and even foreigners in armed conflicts, particularly in twentieth century, 
such an improvement in legal systems, except in the  Islamic law, is not 
observed in respect of the obligation of states to support their own soldiers 
and forces. The Quadruple Geneva Conventions and its Additional protocols 
are important legal steps to protect civilians and prisoners, but similar steps 
have not been taken to address the obligation of states for protection of their 
own troops in legal systems. Some states even consider the soldiers as a 
property with whom any treatment is allowed. The emergence of such 
changes as happened in the Persian Gulf Syndrome as well as the Sexual 
Assaults crisis in the US military, especially during the occupation of 
Afghanistan and Iraq, have made a focus on the obligation of states to 
protect their own forces. Due to the lack of international documents on the 
obligation of governments to protect their own soldiers, theoretically, it 
seems that some legal principles could be extracted from International 
Human Rights and Humanitarian Law, particularly, on the basis of 
customary rights and at the top of them, principles of the right to life and 
human dignity. The provisions of the Geneva Conventions, its Additional 
protocols and more than 20 out of 161 customary principles codified by the 
International Committee of Red Cross, provide indirect guidelines on the 
obligation of states to protect their own soldiers  .  
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 بین الملل و اسالم( حمایت از سربازان و نیرواهی خودی رد مخاصمات مسلحاهن و اشغال نظامی )ربرسی تطبیقی حقوق
 1الدین لسانیسیدحسام

 2احمد کاظمی

 چکیده
ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسییران و حییب بیناننیان با وجود توسعه

ها به ده است اما درباره تعهد دولتایجاد ش -ویژه در سده بیسیم به -در مخاصمات 
غییر از های حقیویب بیهحمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفیب در نظام

هیای های چهارگانیه ننیو و پروت ی شود. کنوانسیوننظام حقویب اسالم مشاهده نمب
-های مهم حقویب در حماییت از غیرنظامییان و اسییران محسیو  میبالحایب آن، گام

ها بیه حماییت از سیربازانو خیودی اتخیا  های مشابهب برای تعهد دولتما گامشوند ا
ننرند و هیر مثابه مایملک خود مبها سربازان را بهکه برخب دولتنشده است؛ آنچنان

و « بیمیاری سیندروم خلییا فیار »دانند. تحیوتتب نظییر رفیاری را با آنها مجاز مب
یژه در جرییان اشیلاا افلانسییان و قیراق، وبحران تجاوز جنسب در ارتش آمری ا به

ها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه یرار داد. با توجه بیه تعهد دولت
-نظر میبها به حمایت از سربازان خودی، بهالمللب درباره تعهد دولتفقدان اسناد بین

ز منابع حقوق اسیخراج در این خصوص، باید اپردازی، حقوق یاب رسد از جهت نظریه
ویژه از اص  حق حییات و کرامیت انسیانب ی قرفب و بهالمل  بشر و بشردوسیانهبین

( یاقیده 20های الحایب آن و بیش از )های ننو، پروت  برگرفیه شود. مفاد کنوانسیون
طور غیرمسییقیم المللب صلیب سرخ، بهشده توسط کمییه بین اسیخراج ( یاقده161از )

 .دهند.ها به حمایت از سربازان خودی ارائه مبباره تعهد دولترهنمودهایب در
 

حقیوق  ،المل  بشر و بشردوسییانهنیحقوق ب ت،یحما ،یسربازان خود واژگان کلیدی:
 .بفار ، تجاوز جنس ایاسالم، سندروم خل
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 مقدمه
در زمطا  ماامطمات  هطادولطتتوسط   بشردوستانهالملل نیب حقوق یاجراکه از  یزمان

 یجنگط را یو اسط ا یطرنظامیهطا بطه  توجه د،یآیم ا یمحبت به م ،یاشغال نظام ایحانه مسل
 اسطاس بطر. شطودینمط یخطود یروهطاینبطه سطربازا  و  یااشطاره عمومطاًشطود و یمعطوف م
 شطامل تیطحما مورد راداف ،1977 یو دو پروتکل الحاق 1949 ژنو چهارگانه یهاو یکنوانس

و  ، سطامانهمطذکور یهطاو یکنوانسط .شطوندیمط دشطمن دولطت مسطل  هایروین ای شهروندا 
 اما دارند یاشغال نظام ودر مااممات مسلحانه  راتباعیاز   تیحما یبرا یقدرتمندساختار 

 ماامطمه زمطا در  یاز سطربازا  خطود تیحما مورد در هادولتتعهد  یبرا یقواعد مشابه
 یمانند هر انسان زین یخود سربازا آ  است که  تی. واقعندارد وجود ینظام اشغال و ینظام

 اسطاس بطر. ندهسطت یعرفط بشرِ المللِنیب حقوقو  بشردوستانهالملل نیب حقوقمشمول قواعد 
 نطدهینما - نزیمارت درخواست به و 1907 سال در الهه چهارم مقررات در که 1«نزیمارت شرط»

 نیهمچنط و ا یطرنظامی  و ،یکنوانسط نیطا در نشطدهینطیبشیپ مواردِ در شد، گنجانده - سزار
 مطورد هیطرو از برگرفته که هستند؛ امولی هاملت حقوق امول تیحما مشمول ،متاامما 

 (268 :1382 مالروب،. )است یعموم وجدا  بر منطبق یِانسان حقوق و متمد  ملل دأییت

 و ا یطرنظامی  کطهشطده اسطت  دیکأت زین 1977 یاول الحاق پروتکل( 1بند دوم ماده ) در
 یالمللطنیبط یهطاموافقتنامطه ریسطا ایط حاضر پروتکل شمول تحت که یموارد در گا رزمند

 و مسطلمم عطرف از کطه بطود خواهنطد المللنیب حقوق امول تیحما مشمول همچنا  د،یستنن
 Protocol I, 8 June) .شطودیمطط یناشط یعمططوم وجطدا  ینطدا و دوسططتانهانسطا  امطول

1977,Art.1,Sec.2) 

بطه  لیکه امطروزه تبطد - نزیمارت شرط در و ژنو یهاو یکنوانس ه،اله مقررات در اگرچه
 یپطردازهیطنظر جهطت ازنشده، امطا  یبه سربازا  خود یااشاره –است  شده یعرف یاقاعده

 بطر منطبطق یِانسطان حقطوق و متمطد  ملطل دأییطت مورد هیبر اساس رو هادولتتوا  گفت یم
 نیچننیا اگرچهدارند،  تیمسئول زین یوداز سربازا  خ تیحماموضوع در  ی،عموم وجدا 

                                 
1.Martinez 
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 نزیمطارت شطرط بطه کطه نیطا ژهیوهب ؛باشد نشده ذکر یاسناد ای و یکنوانس در ماًیمستق یتعهد

 قالط  کیط در مسطلحانه ماامطمات حقطوق ریتفسط یبطرا چطارچوب کی عنوا هب توا یم
 یراسطتا در ربشط الملطلنیبط حقطوق یاجرا یبرا دعوت کی عنوا هب نیهمچن و بشردوستانه

 د،یطها و. )کول  ستینگر آ  یهاخأل کرد  پر تاًینها و مسلحانه مااممات حقوق لیتکم
1394 :110) 

 تعهطدات یحقطوق منطاب  ی،پطردازهیطمنظطر نظر از کطه است نیا حاضر مقاله یامل سوال
کطدام منطاب   ینظطام اشطغال و مسلحانه مااممات در یخود سربازا  از تیحما به هادولت
 هطایبطارزترین جلطوه دارنطد؟ زمینطه نیطا در یکطردیرو چه اسالم و المللنیب قوقح ؟است
 بطا ،مقالطه در سطت؟یچ کطایمرآ ژهیوهب ی رب یکشورها در یخود سربازا  از تیحما نقض

 سطربازا  از تیطحما بطه هطادولطت تعهطد درباره یمشاص یالمللنیب اسناد که فرضشیپ نیا
 و یقطیتطب ،یاسطناد یِبیترک روش ندارد، وجود ینظام اشغال و مسلحانه مااممه در یخود
 موضطوع، نیطا بطه اسطالم یحقطوق نظام یمترق نگاه نییتب با وشده  انتااب یلیتحل - یفیتوم

 از ی، همانطاخود یروهایناز  تیها به حمادولت تعهد بُعد مبانی نظری،از  کهشود می دیکأت
 .است استاراج قابل یعرف یالملل بشر و بشردوستانهنیب حقوق نیادیبن امول
 

از منظرر  ی،خود یروهاین و سربازان از تیحما به هادولت تعهد یحقوق یمبان .1

 یپردازهینظر
 شطامل الملطلنیبط حقوق مناب  ی،دادگستر یالمللنیب وا ید اساسنامه( 38) ماده اساس بر

 و ییقضا یهیرو متمد ، ملل رشیپذ مورد یحقوق یکل امول ،یالمللنیب عرف معاهدات،
 یبطرا دولطت تعهطدات ،یپردازهینظر منظر از. است یحقوق ماحبنظرا  یحقوق یهاشهیاند
 قیططر از -1: اسطت استاراج قابل منب  حقوقی دو از ی،خود یروهاین و سربازا  از تیحما

-نیبط حقطوق از مسطتارج -2، اسطت شطده منعقد یگرید دولت با دولت ا یم که اتیمعاهد
 در ،قواعطد نیطا. هسطتند ثرأمتط آ  از بشردوسطتانه و بشطر الملطلِنیبط حقطوق که یعرف المللِ

(. Rowe, 2008) نطدردا کطاربردقابلیطت  ی نیطزالمللنیب ری  و یالمللنیب مسلحانه مااممات
 حقطوق در سطتقلم مورت به یخود یروهاین و سربازا  از تیحما به هادولت تعهد درباره

 ایمالحظطهاتاطاذ موضط  قابطل یحقطوق نظطرا مطاح  آراء یحت و ییقضا هیرو معاهدات،
 ازو  یپطردازهیطخصطو  نظر نیطا در تطوا یمط  موسطم  ریتفس با تنهااز این رو  ندارد، وجود
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-هبط .کرد استاراج موضوع نیا درباره میرمستقی  مورت به را یقواعد مناب ، نیا از یبرخ

 یالمللطنیب تهیکمه قواعد از مجموع قاعدهموضوع مد و شصت و یک  اگرچه ،نمونه عنوا 
 ریط  درباره ژنو چهارگانه یهاو یکنوانس و بشردوستانهالملل نیب حقوق درباره سرخ  یمل
 مفطاد یبرخط از امطا باشد،یم گذارندیم نیزم به سالح که یکسان و یجنگ را یاس و ا ینظام
 و سطربازا  از تیطحما در هطادولطت تعهطد ی،و از بُعد نظطر میمستق ری  طور به توا یم آنها

 ،یانسطان کرامطت به نیتوه و ریتحق تیممنوع راستا نیا در. نمود استنباط را یخود یروهاین
 حرمطت، هتطک شطکنجه، نطاروا، ضیتبع ،یرقانونی  بازداشت ،یگاریب تجاوز، ظالمانه، رفتار

 الملطلِنیبط حقطوق در آ  تیطممنوع کطه هسطتند یمطوارد...  و یانسطان سپر عنوا  به استفاده
و اسطناد مطرتب  بطا آ   بشرالملل نیب حقوق. از امول است شده شناخته یعرف یبشردوستانه

آنهطا اسطتنباط کطرد.  یو حقوق اساسط یاز سربازا  خود تیدرباره حما یتوا  قواعدیم زین
 ،را یطوز تطهیکم هیبطه تومط ،اروپطا یشطورا یاداره کل امطور حقطوق ،ینظر کردیرو نیبا چن
 در کطه کطرد منتشطر 2010در سطال  «مسطل  یروهاین یاعضا بشرحقوق » عنوا  با یاچهکتاب
هشطتاد و  بشطر، حقطوق نطهیزمدر  ییو اروپطا یالمللنیب یهاو یکنوانس و اسناد از الهام با ،آ 

. شطده اسطت مططرحمسطل   یروهاین یاعضا یاساس یهایآزادو  حقوق دربارهقاعده چهار 
(Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe, 2010) 

 امطول و یالمللطنیب عرف از عمدتاً که بشردوستانهو  بشرالملل نیب حقوق نیادیبن امول
-مهطم، یبُعد نظر از اند،شده برگرفته معاهدات یحدود تا و متمد  ملل رشیپذ مورد یکل

-یمط محسطوب یخطود یروهطایناز سربازا  و  تیبه حما هادولت تعهد نهیزمدر  مناب  نیتر
 آنهطا یجطوهره در و اسطت فطرد از تیحما ،دوستانهو بشر بشرالملل نیب حقوق تیماه. شود
 یکلط امطول گفطت تطوا یمط رو نیطا از. است نگرفته مورت افراد ا یم یکیتفک و ضیتبع

 سطربازا  شامل... و اتیح حق امل ،یانسان کرامت حفظ مانند بشردوستانه المللِنیب حقوق
 بشطر حقطوق یجهطان هیطاعالم در کطه بشطر المللِنیب حقوق که نیا ضمن. شودیم زین یخود
 حقطوق یجهطان هیطاعالم دوم مطاده در چنانچه. شودیم هاانسا  همه شامل است، شده متبلور
 جطنس، رنگ، نژاد، حیث از ویژههب ،یتمایز گونههیچ یب تواندیم هرکس»: است آمده بشر
 ثطروت، ،یاجتمطاع یطا یملط أمنشط همچنطین و دیگطر، عقیطده هر یا ییاسس عقیده دین، زبا ،

 .گطردد منطدبهطره اعالمیطه ایطن در ذکرشطده حقطوقِ تمطام از دیگطر، وضطعیت هطر یا والدت
(www.un.org/2017) 
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هطا، سالح ،یخا  جنگ یهاروش یدر شش عرمه بشردوستانه المللِنیب حقوق امول
خطا  و حقطوق اشطغال  تیطافطراد و امطوال مطورد حما ک،یطامطل تفک ا ،یرنظامیرفتار با  
جهطت  ازانطد امطا مورد توجه قرار گرفته ا یرنظامیها  عرمه نیشود. اگرچه در ایخالمه م
 بطهو بشردوستانه  بشرالملل نیب حقوقامول  یتسرم یبرا یمنع، یپردازهینظر هایتوسعه افق
س آنهطا نگطاه خطا  أف کطه در رماتلط لیطبطه دال ،واقط  در. نطدارد وجود یخود سربازا ِ
 بطه دولطت تعهطد یعنطی - عرمطه نیطا درالملطل نیب حقوقخود است،  یهابه ارتش هادولت
 نظام را نهیزم نیا در نشیب نیتریمترق ،نکرده است دایتوسعه پ - یخود سربازا  از تیحما
. اسطت اهلل فطهیخل عنطوا  بطه انسا  به اسالم یمتعال رویکرد برآمده از که دارد اسالم یحقوق
هطر انسطا ، شطامل  یعطیکرامطت فطرد و حقطوق طب یحطام یکه امول هنجار ستین یدیترد

 ژهیطوهبط ؛هستند زین آنها تیمتعهد به رعا هادولتمنظر،  نیا ازشود و یم زین یخودسربازا  
 کطه فطارس جیخلط سطندروم و کطایمرآدر ارتطش  یتجاوز جنسط بحرا مانند  یعیفجا که نیا

ضطرورت را هرچطه  نیطاکشنده مبتال کرد،  یماریرا به ب یسیو انگل ییکایمرآسرباز  هزارا 
 .داد نشا  شتریب

 یخود یروهاینو  سربازاندرباره  هادولتو تعهد  1اتیح حق اصل .1-1

 محسوب بشر المللِنیب حقوق حقوق بشر که سند مادرِ یجهان هی( اعالم3اساس ماده ) بر
 هطر شطد،  یتصطو متحد ملل سازما  یعموم مجم   توس 1948 دسامبر دهم در و شودیم

نطاظر  ،اتیح حق .(un.org,2017,Art.3) دارد یشاص امنیت و یآزاد ،یزندگ حق یفرد
تطوا  فراتطر از یدارد و نمط یزنطدگ به یو ذات یعیحق طب یکه هر انسان استموضوع  نیبر ا

 یرقطانونیاعدام   ،ییقضافرا یهاسل  کرد. قتل یحق را از و نیا ،قانو  و محاکمه عادالنه
بطر منشطور حقطوق بشطر  عطالوهاسطت.  یسل  حق زندگ قیاز مصاد ی،اجبار کرد ِدیو ناپد
 ییقطایآفر منشطور :اسطت گرفتطه قطرار دیطکأت مطورد نیطز لیذ اسناد در ی،زندگ حق ،یاسالم
 و حقطوق دربطاره ییکطایآمر هیاعالم(، 4) ماده بشر حقوق ییکایآمر و یکنوانس بشر، حقوق
 یاساسط یهطایآزاد و بشطر حقطوق از تیطحما ییاروپا و یکنوانس (،1) ماده یانسان فیوظا
 .(Ijrcenter, 2017)  (6) ماده یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم(، 2) ماده

و از منظطر  بشردوسطتانه و بشطر الملطلنیبط حقطوق اساس بر ایآ که است نیا یامل سوال
مسل  خود در مناقشطات  یروهایاز ن تیحما یبرا یمللالنیدولت تعهد ب کی ،یپردازهینظر

                                 
1. right to life 
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مطر  سطربازا   ،حقطوق بشطر ییاروپطا و ی( کنوانسط2) مادهاساس  بر ر؟یخ ایمسلحانه دارد 

 فطرد اتیطسطل  حطق ح یآ  به معنا تحققاستثناء بوده و  زین یجنگ یقانون اتیاز عمل یناش
 یالمللطنیبط اسطناد(. European Convention on Human Rights, 2017, Art. 2) ستین

 سطربازا  اسطت یکاف.داننطدینم اتیسل  حق ح یعمد  مسبم را هادولت خصو  نیا در
اتاطاذ  یبرا را خود تالش تمام زین هاتدول و شوند آگاه شا تیمورأم در مر  سکیر از

 و یمطدن حقطوق یالمللطنیبط ثطاقیم اساس بر. دهند انجام سکیر کاهش و یاطیاحت اقدامات
 دادگطاه. کرد محروم اتیح حق از خودسرانه توا ینم را یفرد چیه ،1966ی مصومب اسیس

 ،جنطگ در یقطانون اتیطعمل کیط در شطد کشطته است کرده دیکأت زین بشر حقوق ییاروپا
 مطر  مطورت در ،دادگاه نیا نظر ازاما  ستیناقدام خودسرانه  و اتیح حق سل  مصداق

 نیطا تطوا ینم خود، متبوع دولت توس  بشردوستانه المللِنیب حقوق نقض اثر بر سرباز کی
. دارد تیمسطئول هیطزمن نیا در دولت و کرد قلمداد یجنگ یقانون اتیعمل واسطههب را مر 

(Ijrcenter, 2017) 

 هیطو ثانو هیتوانند نقش اولیرساند  به سربازا  خود م یدر آس هادولت ،یحقوق دید از
 کطه نیطا رای نمونطه،است. ب تیمتضمن مسئول هرکدام، یازپردهینظر دید ازداشته باشند که 

رهسطپار  یو بطدو  نقشطه منطقط یسربازا  خود را بدو  آمطوزش و سطالح کطاف ،دولتیک 
در مطر  سطربازا   هیطکشطته شطوند، علطت اول B دشطمنجبهه کند و سربازا  توس  ارتش 

کشطور  ،اقط شطود. در ویمحسوب م A کشور قصور ه،یو علت ثانو B ارتش کشور ،یخود
A نیقطوان کطه نیطا ژهیوهب ؛کرده است  یضا قیطر نیاز ا زیسربازا  خودش را ن اتیحق ح 

 نیطد و هرگونه ماالفت به بهانطه ااندینمجایز د از دستور مافوق را تمرم یکشور چیه ینظام
 گسطترده مجطازاترا بطا  یواش فطدا کنطد، وططن یجا  خود را بطرا ستیسرباز حاضر ن که

 الملطلنیبط حقطوق نظطرا مطاح  و کشطورها همه اگرچه(. Rowe, 2018) ازدسیم مواجه
 اتیطح حطق سل  ی، مصداققانون یِجنگ اتیعمل در سربازا  مر  که موضوع نیا درباره

 تمام دیبا کشورها که نیز مطرح است دگاهید نیا اما .دارند نظراشتراک ،شودمحسوب نمی
 ،یکطاف آموزش.دهنطد انجطام را خطود سطربازا  جا  از تیحما یبرا الزم یاطیاحت اقدامات

-بطه یاطیطاحت اقطدامات نیطا یجمله از ،نقشه بدو  حمالت از زیپره و سربازا  یکاف زیتجه

 رود.شمار می
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 ،بشطر حقطوق دربطاره اروپطا یشطورا یحقطوق امور کل اداره کتابچه( 6) شماره قاعده در
 جطا  کطه رندیبگ قرار یتیموقع در دینبا سربازا  که است شده دیکأت مسل  یروهاین یاعضا
 Directorate General of Human Rights and) .انطدازدیمط خططر بطه دلیطلرا بطی آنهطا

Legal Affairs Council of Europe, 2010: 7.) دیطبا هطادولطت کطهگونه هما  ،واق  در 
 از یریجلطوگ یبطرابایطد  کننطد تطالش ماامطمات در ا یطرنظامی  تلفات از یریگپیش یبرا

 در انگلسطتا  عطوام مجلطس مصطوبه در هکطچنطا آ . نطدینما تطالش زیطن خود ا ینظام تلفات
 تیوضطع»  اسطت موظف  دولت ،است آمده شد مطرح عراق به تهاجم از پس که ناقشاتیم

 بگیطرد نظر دررا  – دارد وجود آ  تحقق احتمال که یزیدآمیتهد تیوضع یعنی - 1«محتمل
 وجطود بطا. دهد انجام را خود سربازا   یآس ای مر  از یریگیشبه منظور پ الزم اقدامات و
 اسطت روشطن. اسطت دشوار «زما  آ  در حاکم  یشرا» سنجش که کرد فراموش دینبا ،نیا

 امکطا  جطادیا حات،یتسطل و هیطنقل لیوسطا ،یانفطراد زاتیطتجه کامطل نیمأت یبرا دولت که
 the House of) اردد تیمسططئول... و دشططمن از دوسططت و یخططود یروهططاین ییشناسططا

Commons Defence Committee, 2005: 62 .)بطه سطربازا  از یافسطر کطه نیا نیهمچن 
 قصطور لیدل به ائتالف یروهاین توس  یسرباز مر  ای د،ینما استفاده خود یبرا سپر عنوا 
 ایط سرباز، مر تحقق  و هایزخم به یدگیرس عدم ای مافوق، توس  الزم اطالعات ارائه در

 کطه هستند ییهانمونه... و یخود یهاتوپاانه ای ماهایهواپ حمله در یخود سرباز شد کشته
 (Ibid, 2008. )شودیم دولت میمستق و هیاول تیمسئول سب 

مخاصرمه  در یخوداز سربازان  تیبه حما هادولت تعهد در ژنو یهاونیرکنوانسیثأت .1-2

 مسلحانه

موضطوع  هبط یارتبطاط چیهط 1949رگانه ژنطو چها یهاو یگفت کنوانس دینگاه اول با در
بطا آ   هطاو یکنوانسط نیا ؛ چه،ندارد یخود یروهایاز سربازا  و ن تیبه حما هادولتتعهد 
 یالمللطنیبط کنفطرانس پایطا کطه در  -ند هسطت معامطر یبشردوسطتانه حقوق عطف نقطه که
 بطه یمیمسطتق اشاره چیه اما – دندیرس  یتصو به ژنو در (1949 اوت تا لیورآ) کیپلماتید

 .ندارند یخود سربازا  از تیحما
 جنطگ، دا یطم در ینظطام مطارا یب و هطایزخمط  یشطرا بهبود یبرا ،ژنو اول و یکنوانس

 یروهطاین عضطو شکستگا ِیکشت و مارا یب ها،یزخم  یشرا بهبود یبرا ژنو دوم و یکنوانس

                                 
1 . Feasible 
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 چهطارم و یکنوانسط و ی،جنگط  رایاسط با رفتار به مربوط ژنو سوم و یکنوانس ا،یدر در مسل 
 The Geneva) باشططندیمطط جنططگ زمططا  در ا یططرنظامی  از تیططحما بططه مربططوط ژنططو

Conventions of 1949, 29-10-2010) .از ،و یکنوانسط چهطار نیطا در مشترک سوم ماده 
 یهیطماجطا  ،آ  ریط  و رزمنطدگا   میطا کیتفک باشد.المللی میبین سناداَ نیا عطف نقاط

. بطه موجط  اسطت جنگ زما  در یرنظامی  افراد از تیحما به راج  ژنو چهارم  ویکنوانس
هسطتند و  تیمطالح دارای یعمطال جنگطاَ یفقط  رزمنطدگا  بطرا ،الملطلنیحقوق بموازین 

 مطاده( 3) بند و ژنو سوم و یکنوانس ر. دشوندمحسوب می دشمنطرف مقابل در برابر حمله 
 دو ،فطرد کیط به منظم یرزمنده تیموقع یاعطا است شده دیکأت یالحاق اول پروتکل( 44)

-هبط ؛شوندیم برخوردار یرزمندگ تیمصون از یافراد نیچن که، نیا اول: دارد پیامد در پی
 در شطرکت مطرفِ ه اتهطامبط یفریک نیقوان موج هب و یسادگهب توا ینم را آنها کهنحوی
 حطق ،یریدسطتگ مطورت در دافطرا نیطا ،کطه نیطا دوم. داد قطرار  یطتعق تحطت هایریدرگ

 را فیتکطال و حقطوق یاپطاره ،تیطموقع نیا. دارند را یجنگ را یاس تیموقع از یبرخوردار
: 1394 د،یطها و کولط )شده است.  شرح ژنو سوم و یکنوانس در که دارد دنبالهب آنها یبرا

325) 
 ا یطم کیطتفک بطه قطادر کطه ییهطاسطالح از دینبا هادولت ،ژنو یهاو یکنوانس اساس بر
 و یخطود سطربازا  ا یطم کیطتفک بطه یااشاره اما ند،کن استفاده ستندین ا یرنظامی  و ا ینظام

 کطه داد نشطا  «فطارس جیخلط سندروم» یتجربه که است یطیشرا در نیا. است نشده دشمن
 شطدهفیضطع ومِیطاوران یدارا رمتعطارفِی  یهاسالح از یجنگ یهااتیعمل در کشورها گاه

 یروهاین اتیح بلکه ددهینم ا یرنظامی  و ا ینظام ا یم یکیتفک تنها نه که نندکیم استفاده
 مطاده دوم بنطد در کطه اسطت یطیشطرا در نیا. اندازندیم خطر به مدتا یم در زین را یخود

 یهطاوهیشط و مطواد هطا،شطوندهپرتاب ها،سالح برد  کاربه ،1977 اول یالحاق پروتکل( 35)
 شطود،یمط یرضطروری  رنطجِ و درد حطدِ از شیبط آورد  وارد بطه منجطر که ینوع از یجنگ

 مطورد اشطاا  ن،یطا وجطود بطا(. Protocol I, 8 June 1977, Art. 35) .است شده ممنوع
 و ا یطنظام ا یطم کیطتفک ضطرورت وهسطتند  ا یطرنظامی  همانا مذکور پروتکل در تیحما
 زیطن سرخ  یمل یالمللنیب تهیکم هیاستفسار در یحت .باشدیممورد تأکید  دشمن ا ِیرنظامی 
-دولت تیحما امل که است یتلق نیا دیشا آ  علت. است نشده اشاره یخود یروهاین به
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 المللنیب حقوق در قواعد نیتدو به یازین که است یهیبد امل کی ،یخود یروهاین از ها

 .است نبوده آ  درباره
 ییفضطا در را مزبطور یهطاو یکنوانسط ،چهارگانطه ژنطو یهاو یکنوانس مشترک (3) ماده
 یهطاو یکنوانسط بطهاسطت کطه  نیکه وجود دارد ا ینکته مهم اما .دهدیم قرار یبشر حقوق

 مطذکور یهطاو یمعنا که کنوانسط نیبد ؛ستینگر زین یگرید هیزاو از توا یم ژنو چهارگانه
 یدر زمطان از سربازا  و اتبطاع تیحما یبرا ینوعهب بلکه ،دشمن به د یباشجسارت یبرا نه

 ,Rowe) .کننطدیم نقش یفایا دهد،یم یرو ینظام اشغال ای شوندیمبازداشت  ای ریکه اس

-و یکنوانس نقض و یالمللنیبی بشردوستانه حقوق نقض با یدولت اگر ،منظر نیا از(. 2008

-نیبط تعهطدات تنهطا نطه عمطالً خطود فعطل نیا با ،کند یجنگ را یاس کشتن به اقدام ژنو، یها
 تیطحما انطه،یجویتالفط اقدام به مقابل طرف کیتحر با بلکه است کرده نقض را اشیلالمل
 همطه کطهنیطا یبطرا ییتنهطا بطه لیدل نیا. است انداخته خطر به زین را یخود سربازا  جا  از

 ,Sandoz.Y, Swinarski.C. )اسطت یکاف بگذارند، احترام ژنو یهاو یکنوانس به کشورها

Zimmerman.B, 1987: para.45) 

 یهطاپروتکطل وژنطو  یهاو یاز مفاد کنوانس یبرختوا  گفت ی، میپردازهیمنظر نظر از
سطرخ از   یمطل یالمللطنیب تهیکم توس  مستارج ی( قاعده161از ) یبرخ زین وآ   یالحاق

از  تیطدر تعهد بطه حما هادولت یباش و راهنماالهام ،یعرف یهبشردوستانالملل نیب حقوق
 ی( پروتکطل الحطاق51بطر اسطاس مطاده ) ،نمونطه عنوا هبباشد. یم یخود یروهاینسربازا  و 

کطاربرد  یشطود کطه اثرهطایاستفاده م یجنگ لیوسا ایها که در آ  از روش ییهاحمله ،اول
حمطالت  توا  طبق مقطررات پروتکطل حاضطر محطدود سطاخت،یآ  را در مورت لزوم نم

 یهطاو یکنوانسط(. Protocol I, 8 June 1977, Art. 51) دشطونحسطوب مطیکورکورانطه م
 ،مشطابه آ  مطواد ایطمطاده  نیط. ااندانستهممنوع  د را کورکورانه حمالتانجام  چهارگانه ژنو

 دیطد است که از یهیبد امادشمن است  ا یرنظامیو   ا ینظام ا یم کیاگرچه مربوط به تفک
 یروهطایدشطمن، بطه ن ا یطظامرنیو   ا یطکه عطالوه بطر نظام یجنگ لیاستفاده از وسا ،یمنطق
  یمطل تطهیرساند ممنوع اسطت. اگرچطه کمیم  یدرازمدت آس ایمدت ا یدر م زین یخود

از  تیططحما موضططوعبططه  ،( پروتکططل اول51) مططادهخططود از  هیدر استفسططار یالمللططنیسططرخ بطط
دوم  یکه در جنگ جهطان  v2دوربرد یهاموشک ازو  نکرده یااشاره چیه یخود یروهاین

 اما بطر است، برده نام ستندین کیتفک به قادر که ییهاسالح مصداقشد، به عنوا  یم استفاده
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کننطدگا ، مفطروض اسطت نیتوا  گفت که از نظر تدویها مو یکنوانس اقیاساس روح و س

؛ رنطدیگیخود را در نظر م یروهاین یمنیا ،یجنگ دیجد لیوسا یریکارگهها در بکه دولت
بطدو  اشطاره بطه  ،(51خود از مطاده ) هیسرخ در استفسار  یمل یمللالنیب تهیکم که همچنا 

در  یعلطت عطدم دقطت کطافهب v2ی هاکرده است که موشک دیکأت ،یخود یروهاین یمنیا
 Commentary of Protocol. )نططاتوا  هسططتند ،دشططمن ا یططرنظامیبططا   ا یططنظام کیططتفک

Additional to the Geneva Conventions, 1987) 
 

از سرربازان  تیربه حما هادولت تعهد رببشردوستانه  یِالمللنیب یِقواعد عرف ریثتا .1-3

 یخود

 بطه هطادولت تعهد درباره ،یجنگ را یاس و ا یرنظامی  برخالف ،شد دیکأت طور کههما 
و  و ینبطود کنوانسط در. نطدارد وجطود یامعاهطده ایط و یکنوانسط ،یخود سربازا  از تیحما

 یشطورا یحقطوق امطور کطل ادارهکتابچطه  رفته،گمورت اقداماتِ نیرتمهم از یکیمعاهده، 
 حقطوق از یریطگالهطام با عمدتاً باشدکهیم «مسل  یروهاین یاعضا بشر حقوق» درباره اروپا

( 84) ، در قالط کتابچطه نیطا در. اسطت شطده نیتطدو یعرفط یبشردوسطتانه و بشطر المللِنیب
 عطدم شطکنجه، عدم ،یآزاد و تیامن ،یگاریب تیممنوع ات،یح حق رینظ یموارد بر ،قاعده
 ،یبشطر حقطوق ینهادهطا بطه یدسترسط ططرف،یبط و مطال  دادگطاه به یدسترس حق ر،یتحق

 اطالعطات، بطه یدسترسط مطذه ، و ا یب یآزاد ،یخانوادگ و یشاص میحر از یبرخوردار
 خطدمات از یمنطدبهطره مطه،یب و حقطوق ،یبازنشسطتگ ت،یطمالک حق ازدواج، حق ،أیر حق
. اسطت شده دیکأت آموزش از یمندبهره حق و سالم آب به یدسترس مناس ، هیتغذ ،یدرمان

(Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe, 

2010,p:6-19) 
 سطربازا  توانطدیمط بشردوسطتانه یِالمللطنیب یعرف قواعد از یبرخ ،یپردازهیمنظر نظر از
آ   یالحطاق یهطاژنو و پروتکل یهاو یشامل شود. البته چنانچه از مفاد کنوانس زیرا ن یخود

الملطل نیبط حقطوق نطهیسطرخ در زم  یمطل یالمللطنیبط تهیکه کم یا( قاعده161) نیو همچن
 از تیطحما بطه مربطوط قواعطد نیا است مشاص است، کرده استاراج یعرف یبشردوستانه

 میرمسطتقیطور  هب آنها از یبرخ ،یلحاظ نظر بهاما  باشندیم... و یجنگ را یاس ا ،ینظام ری 
-کطم بطهدسطت کطهنیطا ایطو  ،شودنیز ب یخود یروهاین واز سربازا   تیتواند شامل حمایم

 یخطود سطربازا  دربطاره ورمطوارد مطذک تیطها جهطت رعادولت یبرا ییرهنمودها یمنزله
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 یمطار ژا  یسرپرسطت بطه سطرخ  یمطل یالمللطنیب تهیکه کم یا( قاعده161. از )دانسته شود

 انطد،کطرده اسطتاراج بشردوستانه المللِنیب حقوق نهیدر زم 2کیدوسوالد سیو لوئ 1هنکرتز
 150و  149، 141، 128، 115، و 100 تطا 97، و 95 تطا 93و  91 ،87، 72، 71، 11ی هاقاعده

(Henckaerts; Doswald-Beck,2005 )یبطرا تعهد جادیاشناسی و رسمیتبهدر  توانندیم 
( تا 87از قاعده ) ،نمونه رایب. باشند ثرؤم ی،خود یروهاین و سربازا  از تیحما در هادولت

از جملطه  یانسطان ریظالمانه و   یاز رفتارها یو خوددار یانسان ی( بر ضرورت رفتارها100)
 اسطتفاده ،یریطگگروگا  ،یگاریب ،یجنس تجاوز حرمت، هتکناروا، قتل، شکنجه،  ضیتبع
. بر اساس حقطوق است شده دیکأت یآزاد از خودسرانه کرد ِمحرومو  ،یانسان سپر عنوا  به
کشطور متاامطم دربطاره  ینظطام یروهاین یسو ازقواعد  نیا ،یعرف یبشردوستانه المللِنیب
الملل نیب حقوق تیشود، اما از آ  جا که ماه اجراء دیبا دشمن کشور را یاس ای ا ینظام ری 

از  یبه عنوا  فطرد زین یخود یروهایسربازا  و ن عتاًیاست، طب "فرد از تیحما" هبشردوستان
 یانسطان ریط  یشد  در مقابل رفتارهاانتیو م یاز رفتار انسان یمندحق بهره ،یجامعه جهان
 را دارند.
 

 اسالم یحقوق نظام در یخود سربازان از تیحمابه  تعهد. 2
 در یمترقط ینگرشط یدارا مطل ، به داد امالت با ی،آسمان نید نیآخر عنوا  به اسالم

 عطدالت، یمنطاد عنطوا  بطه اسالم. باشدیم ا یرنظامی  و ا ینظام حقوق و مل  جنگ، نهیزم
 بلکطه سطتین جنگ نید تنها نه اندکرده ادعا خیتار طول در ی رب نیمستشرق آنچه برخالف
 ینطیبشیپط ظلطم، مقابطل در ا مسلمان حفظ یبرا یابزار عنوا  به جهادهای اسالم، در آموزه

 و یعموم نظم و مذه  از دفاع منظور به بازدارنده و یدفاع مشروع، یجنگ عنوا  به و شده
 تطوا نمی هطم آیطه یطک کریم، قرآ  در. است افتهی توسعه یعدالتیب و تجاوز از یریجلوگ
 را ردممط کشطتار، بطا و برخاسطت جنطگ بطه بایطد کطه باشطد داشته اشارتی یا داللت که یافت
-یمط النحل سوره 125 هیآ در خداوند. آورند ایما  اکراه به و بگروند اسالم به کرد مجبور
 بطا و کن دعوت خدا راه به کوین موعظه و برها  و حکمت به را خلق! ما رسول یا»: ندیفرما
 «.کن مناظر جدل اهل با روش نیبهتر

                                 
1. Jean-Marie Henckaerts 

2. Louise Doswald-Beck 
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 متحطد ملطل منشطور در ریطگفرا ططور بطه بطار نیاول یبرا تجاوز تیممنوع که یطیشرا در
 جنطگ و تجطاوز ،ی بیش از هزار و چندمدسطال قبطلاسالم حقوق گرفت، قرار دیکأت مورد

 دو بطهحتطی  جها  خیتار در بشردوستانه حقوق توسعه سابقه. دانسته بود ممنوعرا  متجاوزانه
 و الهططه مقططررات تططاًینها و 1859 لیططدرآور سیپططار هیططاعالم زمططا  از یعنططی -پططیش  قططر 
 در یمترقط قواعطد شیپ سال 1400از اسالماما  ،رسدینم هم - ژنو چهارگانه یهاو یانسکنو
 تیمصطون بطر( اجماع و عقل ت،سنم قرآ ، از منبعث) اسالم حقوق در. است داشته نهیزم نیا
 را یسطف و غا مبلم مارا ،یب را ،یاس سالاوردگا ، ،کودکا  زنا ، ژهیوهب - دشمن ا یرنظامی 
 گرفتطه قطرار دیطکأت مطورد ا یطرنظامی  یخصومط اموال حفظ یحت .است شده دیکدت - امیپ

 تأکید مورد اتفاق و اجماع به ، یرنظامى افراد از حمایت امل مسلما ، فقیها  دید از. است
 مأموریطت فرمانطده، عنطوا  بطه کطه قطیس بن معقل به خطاب (ع) یعل امام. است گرفته قرار

 پیکطار کنطد، پیکطار تطو بطا کطه کسطى با جز بترس؛ خدا از»: فرمودند داشت، عهده به جنگى
 اسطالمى کشور در که هستند کسانى دشمن،  یرنظامیا  از باشى. (1386 ،ینگهدار) «نکن

 امطول. برخوردارنطد مصونیت از دشمن،  یرنظامیا  بقیه همانند افراد این. کنندمى سکونت
 دیطدگاه از کطه تفطاوت ایطن بطا ،اسطت یکسطا  بطارهاین در اسالم دیدگاه و المللبین حقوق
 در ژنو 1949 کنوانسیو ( 42) ماده اساس بر. مندندبهره بیشترى مصونیت از عده این اسالم،
 بطا جنطگ حطال در کطه دولتطى هیچ جنگ ءاثنا در ، یرنظامى شهروندا  از حمایت با رابطه
 بطه برنطدمى سطر بطه وى کشور در که را دشمن تبعه از دسته آ  تواندنمى است دیگر دولت
 در مگطر ؛نمایطد وادار کشطور در اجبطارى اقامطت بطه را آنهطا یطا و گرفتطه جنگى اسیر عنوا 
 دولطت جنطگ، شطروع بطا امطا. کند ایجاب دولت بقاى و کشور امنیت که اضطرارى شرای 

 تطا را آنهطا امکانطات و امطوال و نماید اخراج خود کشور از را متاامم دولت اتباع تواندمى
 در دشطمن اتبطاع کلیطه اسطالم، حقطوق طبطق کطهآ  حطال. ددرآورَ کنترل تحت جنگ پایا 

 رعایطت را الزم شطرای  کطه مادام توانندمى و شوندمى محسوب ذمى یا مستأمن داراالسالم،
 شطامل حمایطت و مصطونیت این. باشند اسالمى دولت حمایت تحت و مصونیت در اندکرده
 اسیرا  درباره اسالم، حقوقى نظام .(هما ) گرددىم نیز مدنى و سیاسى حقوق سایر و اموال

 امطولى مراعطات اسیرا  مورد در زمانى اسالم که معنا بدین است؛ تاریاى سبقت داراى زین
 نقطاط در کطه دانسطت الزامطى یقطانون مطورت بطه را - ...و نیتوه شکنجه، قتل، عدم رینظ -

 حقطوق گفطت تطوا مى رو،ایطن از .نداشطت وجطود زمینه این در حقوقى مقررات دنیا، دیگر
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 اتیطآ .اسطت بطوده اسطالم حقطوقى نظام از متأثر زیادى حدود تا خصو ، نیا در المللبین
  طذاى و» :دیطفرمایمط را یاسط بطا مسلمانا  برخورد نحوه ومف در «انسا » سوره( 9) و( 8)

 بطه را شطما ما یندگومى و دهندمى اسیر و یتیم مسکین، به دارند، نیاز آ  به که این با را خود
 «.مخواهینمى شما از سپاسى و پاداش هیچ و کنیممى اطعام خدا خاطر

  یشطرا رینظ اسالم در جنگ حقوق در التیتشک و قواعد از یاگسترده مجموعه وجود
 وا یطد ه،یطجز و ذمطه قطرارداد من،أمسطت ما ،یاست موادعه، مسالمه، ،(مااممه ترک) مهادنه
 دارالصطناعه، ل،یاالسطاط ادةیق البحر، ریام شورش، و یبغ ق،یالطرعاقطم با مقابله قواعد ،ینظام
 داوطلط  سطربازا  ،(نیمسطترزق) ریطبگحقطوق سطربازا   یشرا الصفا ، زحف یجنگ روش

 ا ،یطرنظامی  از تیطحما در نطهیزم در اسطالم یمترقط حقوق یدهندهنشا  یهمگ( نیمتطوع)
 سطربازا  از تیطحما یجطوهره ،الملطلنیبط حقطوق در. باشطدیمط یخطود یروهاین و را یاس

 آنچطه مطذکور، حطق کنطار در اسطالم حقوق در کهی حال در است؛ اتیح حقهمانا  ،یخود
  أش حفظ ضرورتهمانا  ،است یخود سربازا  از تیحما به یاسالم دولت تعهدات محور

 کطه اسطتجهطت  آ  ، ازموضوع نیا تیاهم. است اهلل فهیخل عنوا  به انسا  یذات کرامت و
 اتیطح حطق ناشطی از ایجطاد ماطاطره بطرای هطای یآس کنار در ی، رب یهانظام در امروزه
 ومِیطاوران یدارا یهطاسطالح جمله از) خطرناک یهاسالح از استفاده لیدله ب ی رب سربازا 

 رفتار ض،یتبع ،یجنس تجاوز بارِفاجعه وعیش لیدل به زین ی رب سربازا  کرامت ،(شدهفیضع
 در ی رب مستقل محافلکه نحویهب ؛است شده مادوش یابزارانگار و ریتحق ز،یآمخشونت
 یانسطان کرامطت کطردیرو نیهمط اسطاس بطر. اندداده هشدار بارها اجعهف نیا تبعات خصو 

-یمط(  ) اکطرم امبریطپ چنانچطه؛ هسطتند معطاف ینظام خدمت از زنا  ،اسالم در که است
 (04/08/1388 ا،ینا قرب) «.است حج( زنا ) شما جهاد» :ندیفرما

 در خداونطدکطه دارد؛ آنچنا   یرف اریبس ، منزلتیاسالم در انسا  هر اتیح حقوانگهی، 
 و فساد که آ  یب ای و قصا  حق بدو  را ینفس هرکس» :ندیفرمایم مائده سوره (32) هیآ

 را ینفس ،یکس هر و کشته را مردم همه که است آ  مثل بکشد کند،ب نیزم یرو در یافتنه
 اسطتنباط تطوا یم هیآ نیا از. «است داده اتیح مردم همه به که است آ  مانند باشد اتیح

 مطر  از یریجلطوگ جهطت در یکطاف و الزم اقطدامات انجطام یبطرا یاسالم دولت که کرد
 ،اسطاس نیهمط بطر. داردو بنیطادینی  یجدم تعهدات ،نبرد یهامحنه در سربازا  یرضروری 

 از یکی عنوا  به را - سربازا  یکاف زیتجه ضرورت ،جمله از - یمتعدد هایسفارش اسالم
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-یمط توبطه سطوره (41) هیآ در متعال خداوند هکچنا  ؛است داده قرار دیکأت مورد ،تعهدات

 جطا  و مطال بطا خطدا راه در و دیطرو رو یب زمجهم و بارسبک ،کافرا  با جنگ یبرا»: دیفرما
 «.دیکن جهاد
اهتمطام ... و را یاس و دشمن ا یرنظامی  حقوق تیرعا به ماسال در یوقت که است یعیطب

از  ه اسطت،شطد منط ... و ضیتبعط ن،یتطوه ر،یتحق قتل، شکنجه، مانند یاقدامات و خامی شده
 برخطوردار یشتریب حقوق از یخود سربازا  ی،اول قیطر بهباید گفت  هیعقل مستقالت حیث
 یانسطان هر که هستند مطرح «آمره قواعد» عنوا  به بشر حقوق قواعد از یبرخ امروز. هستند
 اسطالمی حقوق در ،آمره قوانین این .باشد برخوردار آ  از دیبا مقام و دهیعق رنگ، از فارغ
 بطا یمبحثط اسطالم فقطه در نیهمچنط .(1396 دامطاد، محقطق)نام دارند  «عقلیه مستقالت» همانا
 ییهطاارزش مجموعطه ،یمنظطا اخطالق امططالح از منظطور. دارد وجود ینظام اخالق عنوا 
 بطراسطالم  ی،نظطام اخطالق درچطارچوب. شود تیرعا است الزم یجنگ  یشرا در که است
 ا ،یطرنظامی  بطه تعطرض منط  سم، کاربرد من  رنگ،ین من  ترور، من  دشمن،به  دشنام از من 
 مبحطث در (.147: 1387 ،یرحطیف) اسطت کطرده دیطکأت بناها و مزارع درختا ، به  یآس من 
 از تیطحما به هادولت تعهد الزاماتی در مورد میمستق طورهب اگرچه ،اسالم در ینظام قاخال

 و هیطالرعاالزم حقطوق از یامجموعطهظطاهرا فقط  بطر  و نشده بحث و وض  یخود سربازا 
 یاسطالم دولطت ،یاولط قیططر به اما است، أکید شدهت دشمنرفتار با  درباره بایسته اتِیاخالق
 نبطرد یهامحنه در الزم اقدامات اتااذ و آنا  حقوق پرداخت بازا ،سر کرامت حفظ یبرا
 در ییطباطبططا نیمحمدحسطط عالمططه نوشططتههبطط. دارد تعهططد شططا اتیططح از انتیمطط یبططرا
 کطه هنگطامى اسطالمى هطاىجنطگ در هاآن رعایت خداوند که است امر شش زا ،یرالمیتفس
نطام  ذکر مداوم -2 ثبات، -1: ستا کرده واج را  شوندیم مواجه دشمن لشکر با انا مسلم
عزیمت بطه جنطگ بطدو   -5 نکرد ، نزاع -4 ،) ( رسول و خدااطاعت از  -3 خدا،و یاد 
 .(127: 1360،ییطباطبطا) عدم ممانعت از راه خدا  -6 ،یخودنمای و یشادمان و  رور حالت

-یمط زیطن یاسطالم دولطت یسطو از یاقدامات انجام مستلزم  یشرا نیا تحقق که است یعیطب
 کطه اسطت شطده ینطیبشیپط سطربازا  یبطرا یجامع حقوق و فیتکال ،اسالم حقوق در. باشد
 فیتکطال و اومطاف نیتطرمهم از. اسطت هطادولت یسو از یاقداماتانجام  ازمندین آنها تحقق

شطجاعت و  آخطرت، بطه نیقطی نمطاز، بر مداومت تقوا، و مبر خدا، ادی به توا یم رزمندگا 
 نظطم، داشطتن مطل ، راه در تالش اختالف، از زیپره فرار، و جنگ از تالف عدم ،ید ترسن
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 و ینظطام تطوا  شیافطزا ،یجنگط مناسط  هطاىتاکتیطک اطاذتا ،ینظطام شیطآرا و استحکام

 ی،اسطالم دگاهیطد از .اسطت شطده دیطق ،دشطمنا  ترسطاند  ،آ  تبط  به و ی،رزم و یحاتیتسل
 نیتضطم را بهشطت بطه آنطا  ورود و گناهطا  باشطش و رزمنطدگا  یاری و یروزیپ خداوند
 مطذکور، فیتکطال تحقطق یبطرا و ینشطیب نیچنط در .(1396 ،یشاهمراد ی ونبو) است کرده
 .داندیم سربازا  حقوق از تیحما به متعهد را خود ،توا  تمام با یاسالم دولت عتاًیطب

 بطا دبرخطور نحطوه و نظطامی فرماندها از اخالق  کاربردی الگویی هئارا در( ع) یعل امام
 جنطگ چند فرماندة سال پنج به نزدیک بزرگوار امام آ  زیرا ؛دارد ایویژه اهمیت سربازا 
 ینظطام یرهبر و یتیریمد ،یفرمانده یهاشهیاند یواکاو. بودند اسالمی حاکمنیز  و بزر 
 بازتطاباسطالم بطا حقطوق سطربازا  را  یاز برخورد متعطال الگویی یخوب ه)ع( ب یعل حضرت

 اسطت نیطا مطن بر شما حق دیباش آگاه» :ودندفرم سربازا  به خطاب شا یاا که آنج ؛دهدیم
 جطز دیطآیمط شیپط کطه یامطور در و نسازم پنها  شما از را یسرم چیه ،یجنگ اسرار جز که

 دیکأ)ع( ت یعل امام (.145: 1390، ی)عبد بدو  مشورت شما انجام ندهم یکار یاله حکم
 یاسطالم یطهعال فاهطدا راه در یبشطر یِواقع یهاارزش یبرقرار زهیانگ به یکس اگر دنمودن
 شطودیمط نائطل اسطت، متصطور انسا  کمال ریمس در که یعیرف درجات از یکی به شود کشته
 شطد ِکشطته ایط یخطود سطربازا  از یابزار استفاده هرگونه شا یا  یترتنیبد .(146 )هما :
 فرماندها ، ا ل  خالف بر حضرت  آ ،رو نیا از .کنندیم ینف را هودهیب اهداف یبرا آنها
و تنها دستور بدهد و نظطارت کنطد،  ندیامن را برگز یانبرد گوشه هنگامه در که نبود یمرد

 بلکه او خود در همه نبردها جلودار سپاه بود.
 سطربازا باید امور »: سندینویم –فرمانده سطپاه حُطلوا   -)ع( به اسوَد پسر قُطبه  یعل امام

از امورى که نظائر آ  را خوش ندارى اجتناب کطن، و نفطس خطود را  باشد، پیش تو یکسا 
-نهطج)« خداوند بر تو واج  نموده به امید ثوابش و ترس از عطذابش بطه کطار گیطر به آنچه

به معقل بن قیس ریاحى، زمانى که او را با سطه  نیهمچنحضرت  آ  .(187:  59البال ه، نامه 
در مب  و عصطر کطه »: گاشتنگونه این ،ود به شام فرستادهزار نفر به عنوا  مقدمه لشگر خ

هوا مالیم است حرکت کن، لشگر را در وس  روز استراحت ده، راه را به آرامى طى کطن، 
 یدهطد کطه امطام علطینامه نشا  م نیا .(33: 12، نامه البال هنهج) «.ابتداى ش  حرکت مکن

 اند.تهتوجه داش زیحقوق سربازا  ن نیتریبه جزئ ی)ع( حت
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 سوء زمینة هم که باشد ایگونه به باید نیرو تربیت و فرماندهی رفتار حضرت، آ  نظر از
 در کطه آ  ماننطد ؛شطود حفطظ فرماندهی حریم و وقار و ببرد میا  از را دا رَخِکم یاستفاده
 شطود یطکنزد فرمانده به بتواند نیرو هم و نکند، تنبیه مستقیماً ونیرو را مرتباً   یرمهم، مسائل

 سطپاه فرمانطدها  بطه اینامه در( ع) علی ماما. نماید اظهار را حقش کالم لزوم، مورت در و
 بطه داد، انجام را سربازا  قبال در خود هایمسئولیت فرمانده، که هنگامی ندشد یادآور خود
 هنتیجط تطوا مطی مطلط  ایطن از. کند تنبیه را نافرمانبر و رفتارکج سرباز که دهدمی حق خود

 اخالقطاً کند، کوتاهی سربازا  حقوق احیای و پرداخت در رتبهعالی فرمانده اگر که گرفت
 رسطیدگی بودنطد معتقطد کطه دهطدیمط نشطا  حضطرت آ  عملکرد. نیست آنا  تنبیه به مجاز

 کطافی «هسطتند او استادام در و مأمور آنا  که این سب  به» سربازا  مشکالت به فرماندهی
. اسطت محسطوس کطامالً نیز آنا  هایخانواده برای گرینظامی مشقت و ساتی زیرا نیست،

-بطه و نیسطت منصطفانه کطرد عنایطت شطدگا اسطتادام به تنها نظامی امور در دیگر، تعبیر به

 کطامالً آنطا  خطانواده اجتمطاعی و فطردی رفطاه و یتسطلم بطرای امکانطات از قسمتی کارگیری
 (162: 1391، یکاشان ی)احمد .است اخالقی
 یبطرا هطادولت تعهد به ماًیمستق اگرچه یالمللنیب بشر حقوق و بشردوستانه حقوق واعدق
 ییرهنمودهطا میرمسطتقی  ططور بطهو  یلحاظ نظر به پردارند،ینم یخود سربازا  از تیحما

 قواعطد زیطن نطهیزم نیطا در. نطدکنیمارائه  یخود سربازا  از تیحما به هادولت تعهد درباره
بازگشطت  نطوزدهم قطر  دوم مطهین بطه بشردوستانه حقوقتولد  اگرچه زیرا ند؛شتازیپ یاسالم
 فطهیخل» عنوا  به انسا  ،اسالم در. دارد یاله ا یاد و یبشر فطرت در شهیر آ  مفاد اما دارد
 دارد، نطام «بشر حقوق» امروزه که یخام حقوق از ،جهینت در ؛دارد یاکنندهنییتع نقش «اهلل

 مطورد شطهیهم انسا  یذات ارزش ،یاله ا یشوایپ رهیس و قرآ  سالم،ا نظر از. است برخوردار
 کرامطت» اسطالم، دگاهیطد در افطراد نیطد یحتط و زبطا  جنس، نژاد، رنگ،. است بوده توجه
 نیهمط .(1394 ،یلیپطورخل و ا یطنجاریبنط) اسطت نداده قرار ریتأث تحت را بشر افراد «یانسان
 ماامطمات در یخطود سطربازا  از تیطحما یابر یاسالم دولت یبرا یتعهدات، نگرش نوع

 جنگ حقوق نهیزم در اسالم و یالمللنیب یحقوق نظام دو هر اگرچه. کندیم جادیا مسلحانه
-نیبط حقطوق بطر اسطالم حقوق الملل،نیب حقوق یشکل توسعه اما با وجود دارند، یمشترکات
 حقطوق نطهیزم در. دارد یبرتطر یطیاجرا یطتقابل و منصطفانه عادالنطه، ،یمطاهو جنبطه ازالملل 
 مبنی بر هادولت تعهدات آنها تب  به و معاهدات متصرفات،ساکن در  مردم را ،یاس ا ،ینظام
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 حقطوق از ترعادالنطه و تطرروشطن تطر،قیطدق اریبسط اسطالم حقوق ،یخود سربازا  از تیحما

 و ل مط تطأمین کطه کطرد ثابت متحد ملل سازما تجربه  قر  نیم که؛ همچنا است المللنیب
 ،اسطالم دیطنویطژه هبط دین، از استمداد بدو  بشر، حقوق و بشردوستانه حقوق امول یاجرا

 ایطن و خوانطدمى فرا بدا  را خویش پیروا  که اسالم دین تعالیم و امول ؛ چه،نیست ممکن
 نصطو . اجراست ضمانت بهترین داند،مى اخروى و دنیوى کیفر مستوج  را آ  نقض که
: 1387 ،یرحیف) ندییبیم تدارک مسلما  انسا  کردار و رفتار یبرا یآورالزام احکام ی،نید

 که هاییحق و ایمزا همه از ،یاسالم جامعه از یعضو عنوا  به سربازا  ،اساس این بر (.155
 ،راسطتا نیطا در. متمتمط  هسطتند ،برخوردارنطد ینید نصو  ه موج ب یاسالم جامعه فردِ فرد

 بطا سطهیمقا در یاسطالم بشطر حقطوق قطدمت یادآوری منظورهب یاسالم یهایهمکار سازما 
بطر حطق  دیطکأت تیطبطا محور را یاسطالم بشطر حقطوق هیاعالم ، رب دیکأت مورد بشر حقوق

 یطط و قاهره در یالدیم 1990 اوت 5 تا هیژوئ 21 در که یاجالس درو کرامت انسا   اتیح
 و مقدمطه کیط در عضطو یکشطورها خارجطه یوزرا اجطالس در( P19/49) شطماره قطعنامه

توا  گفت نظطام یم .(1990 اإلنسا ، لحقوق اإلسالمی إلعال ا) رساند  یتصو به ماده( 25)
و در  ی داردخطود یروهطایاز سطربازا  و ن تیطدربطاره حما یمترق یکردیرو ،اسالم یحقوق
 .است رب  یاز نظام حقوق ترزشتایپ اریبس ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نهیزم

 

 یجنگ ریاس ازاتیاز امت یسرباز خود تیاز محروم یریدولت در جلوگ تعهد .3
 بطه ،ژنطوسوم  و یو به طور مشاص کنوانس بشردوستانه المللِنیب حقوقاز قواعد  یباش

 ی،عرفطط یبشردوسططتانه حقططوق دیططد از. دارد اختصططا  ،یجنگطط را یاسطط حقططوق از تیططحما
 ریسطربازا  گرفتارشطا  از عنطوا  اسط یرکه مان  برخوردا یاز اقدامات ندمتعهد هست هادولت
 ،سطرخ  یمل یالمللنیب تهیکه کم (106)کنند. بر اساس قاعده  یخوددارگردد، یم یجنگ
 هنگطام در دیطبارزمنطدگا  » اسطت، کطرده استاراج یعرف یبشردوستانهالملل نیب حقوقاز 

 زیمتمطا یرنظطامی  تیطجمع از را خطود حمله، بر ممقدم یِنظام اتیعمل در ای حمله به مبادرت
« .ندارنطد را یجنگط ریاس تیوضع از یبرخوردار حق این تعهد، انجام عدم مورت در. کنند

یطک  ی،رنظامی  تیجمع از رزمندگا  کیتفک لزوم(. 561: 1387 دوسوالدبک، و هنکرتز)
 بروکسطل، هیطاعالم در ،نیطا از شیپط کطه اسطت یعرفط الملطلِنیبط حقطوق در یمیقطد قاعده

 یبطرا اسطت ممکطن. بطود شطده شطناخته تیرسطم بطه الهه مقررات و کسفوردآ دستورالعمل
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 مطنظم یاعضطا رزم، لبطاس نیمأتط در دولطت کیط قصطور جهطت به گاه و یجاسوس مقامد

 ایط یجاسوسط بطه شطد  متهم خطر آنا  ی،طیشرا نیچن در .نپوشند فورمیونی مسل ، یروهاین
و  ییشناسططا یکططه بططرا سططربازا  ازدسططته  آ  ،واقطط  در. انططددهیططخر جططا  بططه را یخرابکططار
 بطرندارنطد.  زیطرا ن ا یرنظامی  ازاتیکنند، امتیاستفاده م یرنظامی  یهااز پوشش ی،جاسوس

 رنطگین قیاز مصطاد ،بطود ینظطام ریطتظطاهر بطه   زیطاول ن ی( پروتکل الحاق37اساس ماده )
وال مططرح سط نیطا ،منظطر نیا از (.Protocol I, 8 June 1977, Art. 37) شودیمحسوب م
 فرسطتاده یجاسوسط اتیبه عمل ینظام ریرا با پوشش   یکه سرباز یارتش دولت ایاست که آ

 ازاتیامت از یبرخوردار حقظاهراً  اما شده دشمن ریاس اتیعمل ا یجر در سرباز نیا و است
 نیطرسطد دولطت در اینظطر مطهتعهطد خطود را نقطض کطرده اسطت؟ بط ایندارد، آ یجنگ ریاس

اقطدامات  ،رونطد نیطاگطر در ا ژهیطوهبط ؛را به خطر انداخته است یخود خصو  جا  سرباز
بطه مطراحت اعطالم  ی( پروتکل اول الحطاق46) ماده ؛ زیراانجام نشده باشد زیالزم ن یاطیاحت
بطه  یارتکطاب جاسوسط نیطرف مااممه که ح کی مسل ِ یروهایکند که هر عضو از نیم

و  ردنطدا را یجنگط ریاسط تیاز وضطع یحق برخطوردار فتد،یطرف ماالف ب یروهایدست ن
 حقطوقالبته بطر اسطاس (. Ibid, 1977, Art. 46د )به عنوا  جاسوس رفتار کر یتوا  با ویم
برخطوردار  دیطاز حقطوق محاکمطه منصطفانه با زیطجاسوسطا  ن ی،عرف یبشردوستانه المللِنیب

 حطق نشطوند محسوب ساده رزمندهعنوا  یک حتی به اسارت، مورت در که یافرادشوند. 
( 3) مطاده در کطه عادالنطه محاکمه از یبرخوردار حق و یانسان رفتار حداقل از یبرخوردار

را  شده اسطت مقرربه وضوح  ی( پروتکل اول الحاق75ژنو و ماده ) و یمشترک چهارکنوانس
در ا لط   ،یجنگ را یبرخالف اس ،نیوجود ا با (.325: 1394 د،یها و کول ) باشندرا میدا

مطتهم بطه  یروهطاینبطه اتهامطات  ییقضطا یدگیرسط ود ِبطا یدر جر یبه بهانه شورهاکموارد 
 یآنها خوددار یاز آزاد که نیا ایاندازند  یم ریخأآنها را به ت یو خرابکار، آزاد یجاسوس

 کنند.یم

 سربازاندر مورد  یعرف یبشردوستانه المللِنیب حقوقمصداق نقض  ی؛جنس تجاوز .3-1

 کایمرآدر ارتش  یخود

 از تیطحما بطه هطادولطت تعهد درباره یالمللنیب اسناد فقدا  ، با وجودشد اشاره هکچنا 
 و بشطر الملطلنیبط حقطوقاز قواعد  یتوا  از برخیم ،یپردازهینظر منظر از ،یخود سربازا 

 را یخطود یروهطاین از تیطحما بطه هطادولطت تعهد م،یرمستقیبه طور   ،یعرف یبشردوستانه
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 تجطاوز، ظالمانطه، رفتطار ،یانسطان امتکر نقض مان  دیباها دولت منظر، نیا از. مودن استنباط

 آمطار ،یکطردیرو نیچنط بطا. شطوند یخود سربازا ... و حرمت هتک شکنجه، ناروا، ضیتبع
بطروز و شطیوع پدیطده هولنطاک و  کطایمرا ارتطش در سربازا  به یجنس تجاوز یدهندهتکا 

 باشد.یآنها م یبشردوستانه حقوق نقض از نمونهدو  ،«فارس جیسندروم خل»
 الملططلِنیبطط حقططوق نططهیزم درسططرخ   یمططل یالمللططنیبطط تططهی( کم93) قاعططدهاسططاس  بططر

همچنطین،  .«اسطت ممنوع یجنس خشونت اشکال ریسا و یجنستجاوز » ،یعرف یبشردوستانه
 ،یسطجن یداربطرده ،یارتکطاب تجطاوز جنسط ،یالمللطنیبط یفطریک وا یططبطق اساسطنامه د بر

اِعمطال هطر شطکل از  ایط ،یاجبطار یسطاز... سطترو ،یاجبطار یحاملگ ،یاجبار یگریروسپ
( مشطترک 3مطاده ) یژنو و نقض جدم یهاو ینقض فاحش کنوانس صداقم ی،خشونت جنس

، دوسطوالدبک و خواهطد بطود. )هنکرتطز یجنگط تیطمنزلطه جناهو ب شدهژنو  یهاو یکنوانس
1387 :480) 

 رزمطا هم ایط فرمانطدها  تجاوز مورد که ییکایمرآ ز  سربازا  زا تیشکا مدها ساالنه
 افتطهی گسترش چنا  کایآمر ارتش درو  در یجنس تجاوزشود. یثبت م اند،گرفته قرار خود
 مطورد گطرید سطرباز کی توس  عراق در ییکایمرآ ز  سرباز کی که نیا احتمال که است

 نیطا ارتش ساختار دراست.  شتریمن بتوس  دش یو شد ِاز احتمال کشته ردیقرار گ تعرض
 و آزار و تجطاوز معطرض در مطرد و ز  و نبوده اما  در کایآمر ا ینظام روا  و جسم کشور،

 ز  شش هر از ،کایآمر جامعه در(. Broadbent, 9 December 2011) هستند یجنس تیاذ
 یآمارهطا هبط بنطا ارتطش در رقطم نیطا که یحال در ،ردیگیم قرار یجنس آزار مورد نفر کی

 عطرضمطورد ت ینظطام اتیطعمل ا یطدر جر ژهیطوهکه ب است نفر سه هر از مورد کی ی،رسم
حفطظ آبطرو  لیبه دل ا یاز قربان یاریبس . به عالوه،رندیگیم قرار خود رزما هم ایفرماندها  

 (Ibid, 2011. )کنند ینم تیشکا ،از دست داد  شغل ای انهیجویاقدامات تالف از ترس ای
 78 و زنطا  درمطد 79 کطایآمر ارتش در ی،جنس میجرا از یریشگیپ اداره یارهاآم طبق
یِ قانون یریگیپ از و نکرده افشا را موضوع نیا رندیگیم قرار تجاوز مورد که یمردان درمد

 درمد 90 ،1995 سال در شده انجام مطالعات اساس بر. کنندیم نظرمرف دیدگی خودبزه
 مصطو  یجنسط آزار از ،فطارس جیخلط جنطگ بطه شده اعزام یِمنظا یهاستهر در حاضر زنا ِ
 مطل  زمطا  بطه نسطبت عطراق، به کایآمر حمله زما  در یجنس آزار و تجاوز وقوع. اندنبوده

 سطال در کطهی ططورهبط ؛شطدیم یدستکار ارتش یسو از همواره آمار نیا. است بوده شتریب
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یِ جنسط یتجاوزهطا تعطداد کطرد مورأمط را کشطور نیطا دفطاع وزارت  کا،یآمر کنگره 2003

 دهطد گطزارش رافطارس(  جیاول خلط جنطگ خالل در ژهیوه)ب کشور نیا ارتش در ارتکابی
(Gliha, 2014) .هبط 2013 مطارس 13 در زیطن کطایمرآ یسطنا مجلس ینظام خدمات تهیکم-

 از یریشطگیپ قطانو  سینطوشیپط کا،یمرآ ارتش در یجنس تجاوز و آزار از یریگپیش منظور
 از یتعطداد(. ,July 30, 2013, p:7 Torreon) سطاخت مططرح را ارتطش در شکنجه و آزار
 اعطالم و تیشطکا کطایآمر «بشر حقوق و یسیکم» به کایآمر ارتش در یجنس تجاوز ا یقربان

 یِالمللنیب قواعد با مطابق فشیوظا به خود ارتش سربازا  مورد در کایآمر دولت که کردند
، 2016در سطال  یرسم یهاگزارش اساس بر. (Gliha, 2014) است نکرده عمل بشر حقوق
 3604 تعدادبا  سهیگزارش شده است که در مقا کایمرآدر ارتش  یمورد تجاوز جنس 6172

 Anzuoni ,May 2) دهطدیرا نشا  م دیجهش شد کی، 2012در سال  یمورد تجاوز جنس

 در 2گطالگو رسطدسم و1بورگطاش پاسطکال یهطانام بهساز مستند دو ،2007 سال در(. 2017
 را تجطاوز فرهنگاز  یادهندهتکا  ابعاد و کرده مصاحبه کایآمر ارتش ز ِ سربازا  با عراق
 نطام بطه مسطتند لمیفطیطک  مطورت بطه ،سازا مستند نیا کار حاملساختند.  فاش ارتش در
 مسططتقل لمیفطط والیفسططتدر  2009اکتبططر  26 در 3«یداخلطط دشططمن: مراتطط سلسططله بططا تجططاوز»
 (Bourgaux,October 27, 2009. )درآمد شینما به ورکیوین

 حقطوقآشطکار بطا  تیموجطود دارد کطه ضطدم کایمرآدر ارتش  ینیقوان ،که نیمهم ا نکته
 اسطاس. بطر نطام دارد 4«فرس نیدکتر» نیقوان نیاز ا یکی. دارد یعرف یبشردوستانه المللِنیب

 «ارتطش سطربازا  ریسطا» توسط  ارتش سربازا  به واردشده « ِیآس» هرگونه فرس، نیدکتر
 از - 5ورآرلططن اسططپکت سططناتور یگفتططههبطط. باشططد دولططت از تیشططکا یبططرا یلططیدل توانططدینمطط

 در یپزشطک قصور اثر بر سرباز کی چنانچه - "فرس نیدکتر" در امالح وافقمی سناتورها
 بطه قطادر ،شطود یزخمط ارتش راننده تسام  لیدل به یسرباز ای ندیبب  یآس ارتش ا مارستیب

 شطهروندا   کطه اسطت یطیشرا در نیا .ستین خسارت جبرا مطالبه  یبرا دولت از تیشکا
  یطترت نیبد(. THE FERES DOCTRINE,2003) هستند برخوردار یحق نیچن از یعاد
بطا  ییکطایمرآسطربازا   نسطبت بطه و بشردوسطتانه بشطر الملطلِنبی حقوق نقضرسد ینظر مهب

                                 
1. Pascale Bourgaux 

2. Mercedes Gallego 

3 . Rape in the Ranks: The Enemy Within 

4 . FERES DOCTRINE 

5 . Arlen Spector  

https://www.democracynow.org/appearances/pascale_bourgaux
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)ماننطد  ینظطام اشطغال ای مااممه طول در ژهیوبه ی،و خشونت جنس یتجاوز جنس تیمحور
شده یسازمانده روندیک به افغانستا  و عراق( به  کایمرآتهاجم و  فارس، جیخل اول جنگ
 .است دهش لیتبد

 1«رنطد شطکدهیاند» از کطایآمر دفطاع رتوزا 2014 سال لیاوا در ،انتقادها شیافزا در پی
 بطر. کنطد قیطتحق کطایآمر ارتطش در یجنسط ضطاتیتبع و آزارها حمالت، درباره تا خواست
 کیط کطمدسطتسطرباز  20300ساله، حدود  کیدوره شش تا  کیدر  ،رند پژوهش اساس

-شطده یتجاوز جنس قربانی که یاز سربازان یاریاند. اما بسقرار گرفته یبار مورد تجاوز جنس

از تجطاوز  یگزارش رسطم 2997، تنها 2013خود نگرا  هستند. در سال  تیهو یاند از افشا
 وضطعیت، نیا (.Rand, 2014) اند.شده یمورد آ  بررس 2435شده بود که  دریافت یجنس

 یعرفط یو بشردوسطتانه بشطر المللِنیب حقوق بر اساس ،سربازا  یِنقض آشکار حقوق انسان
 بطا «ینظطام زنطا  اقطدام شبکه»مرکز موسوم به  سیسأتجاوز در ت یِقربان  سربازا اقدام. است
 کطه اسطت بحطرا  نیطا دؤیمم اند،شده یجنس خشونت یقربان که ینظام زنا  به کمک هدف

 124 گطزارشاسطاس  بطر. ندارنطد تیطحما یبطرا کطایمرآ دولطت بطه یدیام مذکور سربازا 
کطه  ییکطایمرآمنتشر کرد هزارا  سطرباز  2016 یمماه با  حقوق بشر در دهیکه د یامفحه

 لیطدل هبط انطد،کطرده گطزارش را موضطوع نیطا و رفتطهو خشونت قطرار گ یمورد تجاوز جنس
 انطدبازمانطده یشطغل  یطترف از خطود، فرمانطدها  سطمت از شطا یابیارزبرگه  در یمنف نمرات

(www.who.org, 2016) 

در مرورد  بشردوسرتانه الملرلِنیبر حقوق نقض مصداق ؛2«فارس جیخل سندروم» .3-2

 ستانانگل و کایمرآ ارتش در یخود سربازان

 مطدام یِبعثط میطرژ توس  تیکو اشغال دنبال به که (1991فارس ) جیخل اولجنگ  در
 ،یفرانسططو ،یسططیانگل ،ییکططایمرآ سططرباز هططزار هفتصططد حططدود گرفططت، مططورت نیحسطط

 هیطفور 28 در راکشور  نیو اکردند به عراق حمله  یو سعود یمصر ،ییایاسترال ،یدانمارک
 وبازگشطته از جنطگ  سطربازا ِ ،بعطد یمطدت. کردنطد تیطکو از ینینشطعق  بهمجبور  1991
 کطاهش مفامطل، درد مطزمن، سردرد رینظ یمیعال باآنها  یشدهمتولدتازه فرزندا ِ نیهمچن
 اسطهال، م،تکلمط یدشوار ،یو تنفس یحس مشکالت د،یشد تهوع جه،یسرگ ،یخواب یب وز ،

                                 
1 . RAND 

2. Persian Gulf War syndrome 

http://www.who.org/
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 یروانطو  یگوارشط مشطکالت مطزمن، یخستگ سندروم ،یعصب اختالالت ،یپوست یرهایکه
 سططربازا کهنططه نططوزاد 15 از ،کططایمرآ یِپططیسططیسططیمطط در ،نمونططه رایبطط... مواجططه شططدند. و
-کهنطه ا ِفرزنطد ریطم و مطر  آمطار و برندیم رنج هایماریب انواع از نفرشا  13 ،ییکایمرآ

 افطتی شیافطزا اریبسط تگطزاس و یتنسط ،یکنتطاک ا،یجورج یهاالتیا در ییکایمرآ سربازا 
(Null,February 19, 2016.) مططورد 4000 یبررسطط از پططس یشططکپز قیططتحق و یسططیکم 

معطروف  «فطارس جیسطندروم خلط»بطه  ی،ماریب نیا و برسد، یقطع جهینت به نتوانستگزارش 
 مطوادتطنفس  روی داده اسطت: عامطل چهطاراری در قالط  مطیب ،قیتحق و یسیکم. از نظر دش

 از یناشط بیولطوژیکیِ و شطیمیایی گازهطای کویطت، نفطت هایچاه سوختن از ناشی شیمیایی
 یِبررسط ژهیطدفتطر و 1997 سال در .ومیاوران و زخم سیاه واکسن ، عراق هیسیخم انبار انفجار

 چیهط ،دالر و یطلیم 250 نطهیهزمرف  با وجوداما  ،شد سیسأت 1فارس جیسندروم جنگ خل
 نکطرد هیطسطندروم ارا نیا یبرا یدرمان ااین عوارض هولناک، ی علت درباره یقیدق گزارش

(Brower ,2003). در  کطایکنگطره امر یفرعط تهیکم ،2008 سال در سپس و 2004سال   در
 زا یتعطدادبطد   در فیضطع ومِیطاوران وجطود ،هطاشیآزمطا جینتا که کرد دأییت نستریموست

 بطا ،سطندروم ا یطقربان ،2011 هیطفور 28 در. دهطدیمط نشطا  را فطارس جیخلط جنگ سربازا 
 سطربازا  از نفطر هطزار از شیبط کطه نیا بر دیکأت ضمن ،نستریموست در ییمایراهپ یبرگزار
 خواهطا  اند،داده دست از فیضع ومِیاوران استنشاق لیدله ب را خود جا  فارس جیخل جنگ
 (Nichols, March 4, 2011. )ا  شدندشحقوق به دولت توجه
 هطزار 21 حطدود کطه شطد رمتطذکم خطود گزارش در ،فارس جیخل سندروم یبررس تهیکم
 افطتی یمؤثر معالجه چیه .اندشده مبتال سندروم نیا بهای، گونه بههر یک  ییکایمرآ سرباز
اعطالم  تطهیکم نیطا کارشناسطا .اندافتهی بهبطود ا یطمبتال از یشطمارانگشت تعداد تنها و نشده

 کطار بطه آنهطا حاتیتسطل در کطه یومیاوران با مواجهه یجهینت درمذکور،  سندروم کهکردند 
 و فطارس جیخلط جنگ جانبازا  یمل انجمن»اساس گزارش  بر .است عارض شده ،بوده رفته

 ابتال لیدله ب 2002 تا 1991های سال فامله در که یسیانگل سرباز 537 از 2«آنها یهاخانواده
 ،انطدکطرده ینفر )حدود هفتاد درمد( خودکشط 380اند،فارس فوت کرده جیسندروم خل به

 در یسطیانگل سطرباز هطزار 53. حطدود ردگطذایآ  سطرپوش مطبر  ستا اما وزارت دفاع انگل

                                 
1. The Office of the Special Assistant for Gulf War Illnesses (OSAGWI) 

2. The national Gulf Veterans and families association: NGVFA 
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 حطدود 2002 سطال در. داشطتند شطرکت فطارس جیخل اول جنگ در «محرا توفا » اتیعمل
 ییشناسطاعطدم  سطب بطه  انگلسطتا  دفطاع وزارت هیطعل یسطیانگل سطربازا  از نفر هزار چهار

 تیمسطئول رشیپطذ ازهمچنطا  امطا دولطت و ارتطش  ،فارس اعتطراض کردنطد جیسندروم خل
 (the Guardian, 13 September 2002. )کردند یخوددار
کشطور از  نیطدر مجلس عوام ا انگلستا  دفاع وزارت مقامات موضوع، شد ِ یارسانه با
 سطال هیطفور درمجبور بطه اسطتعفا شطدند.  زیاز آنها ن یکردند و برخ یخواهعذر شا سربازان
 اسطتفا  فطارس، جیخلط سندروم از دهید یآس یِسیانگل سرباز دوهزار تیشکا ، در پی2004

فطارس  جیدرباره جنطگ خلط یجدم یهایحکم داد تا دولت بررس -دادگاه  سیرئ - 1رو یا
 the Guardian 5) دیطسندروم پرداخطت نما ا یبانقر یبرا یاعادالنه یو مستمردهد انجام 

February 2004 .)فطارس  جیشده به علطت سطندروم خلطکشته تعداد سربازا ِ از یقیدقر آما
 یی،کانطادا ،یسطیانگل ، ییکطایمرآ سطرباز هطزار 700 از یکلط ططورهبطمنتشر نشده است، امطا 

آنهطا از  چهطارم کیط حطدود ،کردنطد شطرکت فطارس جیخل اولدر جنگ  که ی و...فرانسو
 ریطمطر  وم قیطدق آمطار به یابیدست کا،یمرآ دولت سانسور علتهب امابرند یسندروم رنج م

در  تطاًینها. (Null, February 19, 2016) سطتیسطربازا  ممکطن ن ا یطاز سندروم در م یناش
 دیطتائ کطایمرآ یاز سطو رسطماً دیجد یِماریب کیفارس به عنوا   جیسندروم خل 2008سال 
 موضطوعِ در یارکط یطفر ورا بطه سانسطور اطالعطات  کایمرآ زین یحقوق بشر یهادهانشد. 

 قلمطداد کردنطد یسطربازا  خطود کشتن مصداقو آ  را  ساختند متهمفارس  جیخل سندروم
 )پیشین(.
بطا  دیطجد یهاسالح در موجود ومِیو ارتباط کاربرد اوران یپزشک یهامطالعه گزارش از
 یآگاه با وجود کایمرآ ارتش که شودیمفارس، مشاص  جیخل سربازا  به سندروم یابتال

 در رمتعطارفی  یهطاوهیشط یریکطارگهآنهطا را بطا بط اتیطموضطوع، حطق ح نیاز مااطرات ا
 منطاب  یملط مرکطز یطیاجرا ریمداعتراضات، گسترش  در پی خطر انداخته است.هب مااممه،

را بطه  ییکطایمرآسطربازا   ی،آتط یدر نبردهطا کایمرآ ارتشاعالم کرد  2فارس جیخل جنگ
 مجهطز... و سطتیز  یمحط یابیطگطاز، سنسطور ارز ضطدماسطک  لیاز قب یترمدر  زاتیتجه

قبل از اعزام بطه جبهطه و پطس از آ   دیسربازا  با ،که بر اساس آ  1998قانو  سال  ونموده 

                                 
1. Stephen Irwin 

2. NGWRC 
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-فیضع ومیاوران مانده ازآثار برجای کنار در. کنددقت اجرا ه ب رند،یقرار گ شیتحت آزما

-قطر  کرد اعالم خود قاتیتحق جینتا انتشار با بوستو  دانشگاه 2016 سال هیژانو در شده،

ماند  سربازا  از تشعشات محنه جنگ بطه آنهطا اما  در یبرا کایمرآ دفاع وزارت که ییها
 ,Null, February 19) ثر بطوده اسطتؤفارس م جیآنها به سندروم خل یداده است، در ابتال

از سربازا  خود را نشطا   تیدر حما کایمرآ تیاز مسئول یگریابعاد د ،موضوع نیا(. 2016
 داد.

 کطرد پنها  سربازا ، یبرا یکاف زاتیتجه ینیبشیپ عدم ممنوعه، یهاسالح از استفاده
 یهطاخطانواده ایطفطارس  جیمناس  به سربازا  مبطتال بطه سطندروم خلط یدگیعدم رس ،یماریب

 ییپرونده در مراکطز قضطا شیاز گشا یریجلوگ اند،کرده فوت سندروم اثر بر که یسربازان
. دهطدیمط نشطا  را یاز سربازا  خطود تیحمادر  کایمرآ قصورهستند که  یاز جمله موارد

 بطه افغانسطتا  و عطراق یهطاجنگ در حاضر سربازا  یابتال نیو همچن فارس جیخل سندروم
 حقطوق توسطعه ضطرورت ،یاعهیفراضطا یعصطب اختالل و یمغز عهیضا زخم چو  یمشکالت

 در یخطود یروهطاین و سطربازا  جطا  از تیحما به هادولت کرد ِ متعهد منظورهب المللنیب
 شطدهفیضطع ومِیاوران یحاو یهاسالح ژهیوهب – مدر  یهاسالح پیامدهای استفاده از قبال
 نحویهب هاسالحتوسل به این گونه  نیااز  یناش عوارض ؛ زیراکرد آشکار شتریب هرچه را -

 سطربازا  بلکطه شطودینمط انجطام دشطمن ا ینظام ری  و ا ینظام ا یم کیتفکاست که نه تنها 
 ایط سطربازا  اگرچطه که معنا نیبد ؛شوندیثر مأآ  مت یِاز عوارض منف یبا درجات زین یخود
 امطا شطوندیمط یزخمط ایط کشطته هاسالح گونهنیا کاربرد زما ِ هما  ، دردشمن ا ِیرنظامی 
 خود اتیح ، هاسالح نیا عوارض ریثأت تحت درازمدت و مدتا یم در زین یخود ربازا س
 .دهندیم دست از را

 

 جهینت
 سطربازا  از تیطحما بطه هطادولطت تعهطد دربطاره ،یجنگط را یاسط و ا یرنظامی  برخالف

 زا تطوا یمط ،یپطردازهیطنظر منظر از. ندارد وجوددر جها   یامعاهده ای و یکنوانس ،یخود
 تعهطد م،یمسطتق ریط  ططور بطه ،یعرفط یبشردوسطتانه و بشطر المللنیب حقوق قواعد از یبرخ

بطا  ،اسطالم ینظام حقوق ن،ی. با وجود انمود استنباط را یخود سربازا  از تیحما به هادولت
تاز شطیبشطر و حقطوق بشردوسطتانه پ حقطوق قواعد نهیاهلل، در زم فهینگرش به فرد به عنوا  خل
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 حقطوق در .باشطدیمط یمترقط یقواعطد یدارا زیطن یاز سطربازا  خطود تیاره حمابوده و درب

 در انسططا  یذاتطط کرامططت از انتیمطط ضططرورت ات،یططح حططق  یططرف گططاهیجا کنططار در ،اسططالم
. اسطت گرفتطه قطرار یخطود سطربازا  از تیطحما دربطاره یاسطالم دولطت تعهدات تیمحور
 سطل  شیافزا کنار در ی، رب یهانظام در امروزه که است جهت آ  از موضوع نیا تیاهم
 یدارا یهطاسالح جمله از) خطرناک یهاسالح از استفاده لیدلهب ی رب سربازا  اتیح حق
 ض،یتبع ،یجنس تجاوز بارِفاجعه وعیش لیدل به زین آنها یانسان کرامت ،(شدهفیضع ومِیاوران
 نیطا تیطواقع .اسطت شده دارخدشه یابزارانگار و ریتحق ز،یآمخشونت رفتار حرمت، هتک
 امطول یتمطام کشطورها کطه است دائر بر آ  یحقوق نظرا ماح  یعمده تصور که است
آنهطا  اهتمطام رو نیطا از و کننطد،یمط تیطرعا یخطود یروهطاین و سربازا  قبال در را یانسان

 در خصطو  بشردوسطتانه الملطلِنیبط حقطوقتحلیل موازین  متمرکز و محدود و منصرف به
 یطیشطرا در نیطا .اسطت بوده ا یرنظامیو   ا ینظام کیتفک و دشمن ا یظامن ری  از تیحما
 مطزمن اختالالت مر ، باعث که فارس جیخل سندروم رینظ تحوالت یبرخ وقوع که است

 تطالش و آنهطا یمتولدشدهتازه فرزندا  و یسیانگل و ییکایمرآ سرباز هزارا  ناپذیرِدرما  و
هطا را بطه نقطض تعهطد توجه شد، موضوع یرو اشتنگذسرپوش یبرا کایمرآ ارتش و دولت
 سطندروم به اذعا  با وجود کایمرآ ارتشجل  کرد.  یاز سربازا  خود تیدر حما هادولت

 از اسطت دهیکوشط ماتلطف انحطاء بطه ،یکطارپنها  سال نیچند از پس هم آ  ،فارس جیخل
 از اسطتفاده. نطدک یخطال شطانه یخطود سربازا  اتیح حق انداختن خطرهب در خود تیمسئول
 عطدم ،یمطاریب کتمطا  سطربازا ، یبطرا یکطاف زاتیطتجه ینطیبشیپ عدم ممنوعه، یهاسالح
 یهطاخطانواده و نیطز فطارس جیخلط سطندروم بطه مبطتال سطربازا ِوضطعیت  به مناس  یدگیرس

 مراکطز در پرونطده جادیا در یکارشکنو  اند،کرده فوت مذکور سندروم اثر بر که یسربازان
-یمط نشا  را موضوع نیا در کایمرآ تعهد نقض که هستند یموارد جمله از ییی، همگقضا
 .دهد

 جنطگ ا یطدر جر ژهیطوهبط کایمرآدر ارتش  یبحرا  تجاوز جنس رینظ یموارد نیهمچن
خطود در  یروهطایاز ن تیطحما هبط هطادولطتافغانسطتا  و عطراق، تعهطد  اشغالفارس و  جیخل

 در ز  ا یطنظام تی  توجه قرار داد. امروزه وضعدر کانو شتریمااممات مسلحانه را هرچه ب
 توسط  ییکطایآمر ز ِ یِنظطام کیط بطه تجطاوز احتمطال کطه اسطت یاگونطهبه کایآمر ارتش

 دا یطم در دشمن دستهب یو شد کشته ای تعرض احتمال از ،خود یهاهمرزم ای فرماندها 
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 در افغانسطتا  و عراق در هک یزن سربازِ هزار نود و مد شترِیب ؛ آنچنا  کهاست شتریب جنگ،
-شطده مواجه خود رزما هم یسو از یجنس آزار ای تجاوز با اند،کرده خدمت مقدم خطوط

 تعهدات موضوع از یسادگهب، یالمللنیببهانه فقدا  اسناد  بهتوا  ینم یطیشرا نیچن در. اند
انه و جملطه در ماامطمات مسطلح از - یخطود یروهطایاز سطربازا  و ن تیطدر حما هادولت

-هبط بسزایی نقش توانندیم یعموم افکار و هارسانه مورد، نیا درکرد.  عبور - یاشغال نظام
 شیافطزا منظورهب یمل نیقوان در یراتییتغایجاد  یبرا هادولت بر فشار إعمال به مورت ژهیو

 تیططمحور بططا الملططلنیبطط حقططوقتوسططعه  نی. همچنططکننططد فططایا یخططود سططربازا  از تیططحما
 .دارد یفراوان تیاهم نهیزم نیا در اسالم یحقوق نظام قواعدز ا یریالگوگ

 از تیطحما بطه هطادولطت تعهد درباره یالمللنیب یحقوق منب  نیترمهم ،ینظر دگاهید از
 حقطوق نیادیبن امولهمانا  ،ینظام اشغال و مسلحانه مااممه در یخود یروهاین و سربازا 

چهارگانطه  یهطاو یکنوانس به امول، نیکنار ا در. است یعرف یبشردوستانهبشر و  المللنیب
 یگططرید هیطتطوا  از زاویمط زیطن -ی سطوم و پروتکطل اول الحطاق و یکنوانسط ژهیطوبطه –ژنطو 
 معططوف بطه تحقطق هطدف ینطوعهمذکور بط یهاو یکنوانس تیرعامعنا که  نیبد ؛ستینگر
 اشطغال ایط شطوندیمط بازداشطت ایط ریاس آنهاکه  یزمان در یخوداز سربازا  و اتباع  تیحما
 یالمللطنیبط تهیکه کم یا( قاعده161) ازاگرچه  که نیا ضمن. باشدمی دهد،یم یرو ینظام
 چیاسطتاراج کطرده اسطت، هط یعرفط یبشردوسطتانه الملطلِنیبط حقوق نهیسرخ در زم  یمل

 یخطود یروهطایاز سربازا  و ن تیبه حما هادولتبه موضوع تعهد  میبه طور مستق یاقاعده
 بشردوسطتانهالملطل نیبط حقطوققواعد بطر اسطاس  نیا تیاما از آنجا که ماه .شودیبوط نممر

 یلحطاظ نظطر بطهتوا  یملذا باشد، یم "فرد" هم بشردوستانهالملل نیب حقوقاست و محور 
-ی الزامات و یا دستدربردارندهتواند یم میرمستقی به طور  ،( قاعده20از ) شیبکه  گفت

 هطمو  باشد، یخود یروهایاز سربازا  و ن تیحما هایی معطوف بهآموزهی کم دربردارنده
 .دهدیم ارائه ییرهنمودها موارد مذکور درباره سربازا  تیجهت رعا هادولتبه  که نیا

ممنوعیطت  ،یانسطان کرامطت بطه نیتوه و ریتحقمن   رینظ یعرف یِالمللنیباز قواعد  یبرخ
منط   ،یعنوا  سپر انسطانهناروا، من  قتل، من  استفاده ب ضیمن  تبع شکنجه،من   ظالمانه، رفتار

 دیطکأت یجنگط را یو اسط ا یرنظامی  یآنها برا تیو من  هتک حرمت که رعا یتجاوز جنس
خطود در  یروهطایدربطاره سطربازا  و ن دیقواعد بشردوستانه با نیا ،یاول قیشده است، به طر

 افطراد اتیطح حطق ،ا یطم نیطا درته باشد. کاربرد داش زین یمااممات مسلحانه و اشغال نظام
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 و بشردوسطتانه و بشطرالملطل نیبط حقطوق در که است المللنیب حقوق نیادیبن امول از یکی
بطر  اگرچطه. اسطت شده دیکأت یاسالمحقوق بشر  هیجمله اعالم از یالمللنیب اسناد از یاریبس

 کیبشر، مر  سربازا  در حقوق  ییاروپا و یکنوانس متعددی مانند یالمللنیباساس اسناد 
از  یخطوددار در هطادولطتامطا  ست،ین آنها اتیمصداق سل  حق ح ،یجنگ یقانون اتیعمل

 ،سطربازا  هطودهیاز مطر  ب یریجلطوگ یبطرا یاطیاحت اقدامات انجام ، زیآمسکیاقدامات ر
 ،ینظر دگاهیاز د ،واق  دردارند.  تی... مسئولو سربازا  یکاف آموزش و زیتجه در نیهمچن
در راسطتای  هطادولطت یرا بطرا یتعهطدات ،و بشردوسطتانه بشطر الملطلِنیبط حقطوق یکل امول
کطه چهطارده  یامطول ؛کندیم جادیا یخود یروهاین یِو کرامت انسان اتیاز حق ح تیحما
 .کرده است دیکأآنها ت رب ی،عمل و قیاسالم به طور دق ینظام حقوق شیقر  پ
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