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 اهی انمتعارف از منظر حقوق نیب الملل کیفری و اسالمکارگیری سالح  هب
 1ابوالفتح خالقي

2اهلل نبوي نعم 
 

 چکيده 
الاللای دارام مصاادیگ متعاددم     م باین  جدایت جدگی، بم عدوا  ی  رفتار مجرمانم

. اناد  انگاارم قارار خرفتام    الاللی ماورد جارم   م دیوا  کیفرم بین است کم در اساسدامم
باشد کم در یا    از مصادیگ این جدایت مربوط بم کاربرد نوعی از تسلیوا  می برخی

هاا بام    این دساتم از ساال   . الاللی ماکن است مورد استفاده قرار خیرد م بین مخا ام
هام شایایایی، تسالیوا     افزار غیر متعارف شامل اقسام متعددم از سال  عدوا  جدگ

باشادد کام سااب     هام انفجارم مای  از خلولم ام و مصادیقی افزار هستم میکروبی، جدگ
هاام نامتعاارف در    کاارخیرم ساال    جدایات بام  . توایل درد و رنج بیهوده خواهدد شد

الاللای از جالام سادد تسسای       باشد کم در برخی اساداد باین   م جرایم عادم می زمره
م در جدایا  عادم مزبور مارور  دارد کا  . اند بیدی شده الاللی پیش دیوا  کیفرم بین

ط بار جدایات نیاز    ای آ ، نسات بم اوماع و احوا  مویمرتکب عالوه بر تعاد در ارتک
هاایی در اساتفاده از    هاا و موادودیت   از مدظر فقم اسالم مادوعیت. آخاهی داشتم باشد

بیدی عدم مشروعیت بام کاارخیرم برخای از ادوا      پیش. ابزار جدگی ومع شده است
م حکام   تعایم بم مصادیگ متعدد دارد، بم مدزلام نظامی بم عدوا  حکای کلی کم قابلیت 

کام ماکان    ها هچدا  رو برام مادوعیت بم کارخیرم این نوع از سال   از این. اولیم است
هاام اساالمی و احکاام     توا  بم آموزه الاللی استداد کرد، می است بم اسداد مختلف بین

ردوساتانم  شریعت توسل جست؛ احکاام و قواعادم کام ناارر بار ماوازین حقاوق بش       
تو ایفی  اور  خرفتام نشاا       –م تولیلای  نتایج این بررسی کم بم شیوه. باشدد می
دهد مادام نظرم مورد قاو  در مداع و مجاازا  اساتفاده از تسالیوا  نامتعاارف       می

 ؛الالال کیفارم اسات    ماتدی بر قواعد نسااتاً مشاابم در شاریعت اساالمی و نظاام باین      
 .م بشرم است النی و مصالح جامعمشریعت عق ،قواعدم کم مدطاگ بر مدطگ

 

جدایت جدگی، سال  نامتعارف، کشتار جاعای، حقاوق اساالم، حقاوق      :واژگان کلیدی
 الالل کیفرم بین
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 مقدمه

ي  هاي مسلحانه نگاهي به تاريخ حيات اجتماعي بشر، بيانگر وجود مخاصمات و جن 

. اع و جن  نبوده اس فراواني اس ، چندان که سرش  زندگي اجتماعي بدون حضور نز

هاي زيادي در سطو  ملّي و فراملّي انجام شده  براي کنترل و جلوگيري از جن  تالش

اولين کوشش در اين راستا . اس  و مقرراتي هم در اين زمينه به تصويب رسيده اس 

ي خونين اس  و اگر چنين تدبيري کارساز نيافتاد بايد  هاي مسلحانه جلوگيري از وقوع نزاع

در همين راستا قوانين تالش . هاي ناشي از جن  متمرکز کرد ها را بر کاهش آسيب شتال

هاي جن  کاهش  هاي جن  و استفاده از جن  افزار را در حد ضرورت کنند شيوه مي

از آنجا که . غلبه بر دشمن نبايد سبب تجويز استفاده از هر روش و ابزار جنگي شود. دهند

ا کمترين هزينه و نه نابودي و تخريب مطل ، هدف نهايي غلبه بر دشمن و کسب پيروزي ب

توانند  هاي جنگي نامحدود نبوده و نمي ها و روش باشد، شيوه اي مي در هر نبرد مسلحانه

 :Green, 2010). کند را در بر گيرند اي که تلفات غير ضروري ايجاد مي شامل هر شيوه

349) 

از ارتکاب آن من، و قابل پيگرد  هاي درگير جناي  جنگي از مواردي اس  که حرف

اساسنامه ديوان ( 3)اين جرم مصادي  فراواني دارد که در ماده . کيفري شناخته شده اس 

المللي  هاي نامتعارف در مخاصمات بين استفاده از سال . المللي بيان شده اس  کيفري بين

اين ( 21)در بند  به عنوان نمونه. به عنوان يکي از مصادي  جناي  جنگي ممنوع شده اس 

به حور هاي رزمي که  ها، مواد و روش ها، پرتابه به کارگيري سال ماده مقرر شده اس  

قابل کنترل بوده و  د يا ذاتاً غيرنشو  سبب ايجاد جراحات اضافي يا درد غيرضروري حبيعي

 .اس  اعالم شدهبه کلي ممنوع د المللي منازعات مسلحانه باشن ناقض قوانين بين
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  الملل کيفري  حاضر با تمرکز بر رکن مادي اين موضوع را از منظر حقوق بين تحقي

ي کلي مورد  توان در دو دسته هاي غيرمتعارف را ميسال . مورد مطالعه قرار داده اس 

هايي اس  که دق  الزم در تفکيک بين اهداف  ي اول شامل سال  مطالعه قرار داد، دسته

هايي  ي دوم سال  دسته. بارتي غيرتبعيض آميز هستندنظامي و غيرنطامي ندارند و به ع

ها سبب  هستند که به رغم تفکيک پذيري بين اهداف نظامي و غيرنظامي، به کارگيري آن

شود که از نظر اصول اخالقي و حقوق  تحمل درد و رنج غيرضروري بر نظاميان مي

انگاري  خش مباني جرمدر همين راستا مطالب مقاله تح  سه ب. بشردوستانه پذيرفتني نيس 

تسليحات  گيري کار ، به(2)غير متعارف  ، مصادي  تسليحات (1)تسليحات نامتعارف 

 .مورد مطالعه قرار گرفته اس ( 3)اسالم  ازمنظر نامتعارف

 

 هاي نامتعارف انگاري سالح مبانی جرم. 1

در ي حقوق و يکي از مسايل بنيادين  بخشي از فلسفه« انگاري مباني جرم»تشريح 

هاي اساسي در مورد عل  جرم دانستن  ي حقوق کيفري اس  که متضمن پاسخ حوزه

انگاري رفتارهاي ممنوعه در قلمرو  بدون ترديد، تبيين مباني جرم. برخي از رفتارها اس 

حقوق کيفري نقش مهمي در ايجاد باور به آن دارد و در نهاي  موجبات پذيرش و 

ي آن رفتارهاي  فرايندي اس  که به وسيله 1«انگاري جرم». آورد ها را فراهم مي مقبولي  آن

نجفي . )شود ها مجازات در نظر گرفته مي خاصي به موجب قوانين کيفري ممنوع و براي آن

 (23: 1322ابرندآبادي و هاشمي بيگي، 

ترين الزام حقوقي در فرايند  آخرين گام و همراه با بيش« انگاري جرم»ي  مرحله

 که ماتياقدا که بيان ينه اب  (Bantekas, 2007: 18)حقوق جزايي اس  هاي  ي نظام توسعه

 شديدترين به جمعي مناف، ي کنندهتهديد و جمعي تحيا مني ا و جتماعيا نظم مخل

 شديدترين و شود شناخته ناي ج يک انعنو به ارقانونگذ يسو از بايستي هستند حال 

 رينگاا مجر به طمربو عداقو رو ينا از .پذيرد رتصو آن بتکاار لقبا در جمعي کنشوا

                                 
1 . Criminalizaion. 
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 تلقي مجر که هستند ريفتار يها يژگيو ي تعيين کننده الً، اوهستند مهم يژگيو دو جدوا

 دريژگي و دو ينا .هستند ي ي تشکيل دهندههارفتار زاتمجا متضمن تعيين ثانياًد  ميشو

 ازحرا و لملليا بين جناي  ممفهو تبيين در و دهبو  مطر يکيفرالملل  بين عداقو ي عرصه

 (1: 1311سليمي ترکماني، . )دارند ساسيا نقش لملليابين يکيفر ي هقاعد دجوو

ها  زاد اس  و تفکيک بين آن جن  به عنوان يک رفتار انساني همواره با خشون  هم

اند تا  هاي گوناگون کوشيده با وجود اين، مصلحان اجتماعي در تالش. پذير نيس  امکان

  ها ممنوعي  به يکي از اين کوشش. هاي آن بکاهند رحمي بي حد ممکن از آالم و

الملل مورد  هاي نامتعارف اس  که در اسناد تقنيني متعددي از نظام بين کارگيري سال 

 .اند تأکيد قرار گرفته

افزارهايي به حورگذرا به چند  انگاري چنين جن  براي يافتن پاسخ و درک چرايي جرم

 .اييمنم مورد از آنها اشاره مي

 ها رضايت دولت. 1-1

 که يخيرتا عطفالملل و نقاط  الملل کيفري، يکي از واحدهاي حقوق بين حقوق بين

 نماز ،1333اکتبر  23. باشد يافته اس  مي اي هيندافز تحول ندرو لمللا بين قحقو آن ثرا بر

 اتعاهدم ي زاده لمللِابين قحقو رزبا تمشخصا از. ميباشد ستفاليو صلح اتمعاهد دنعقاا

ضيايي ) .تسا ردهخووثي   پيوند ل هادو مطل  حاکمي  ممفهو با که اس  ين ا ستفاليو

 س ا ييحدهااز وا جتماعيا يي،ستفالياو لملليابين ي جامعه بنابراين( 33: 1333بيگدلي، 

 به خاصي رثاآ لمللابين قحقو به ييستفالياو ديکررو ينا .ميباشند حاکمي  جدوا که

در اين چارچوب  و اردند دجوو ل دو از ترافر تيرقد هي  ديکررو ينا دارد  در اههمر

 خصوصاً ،ل هادو از اي هعمد بخش که س ا معتبر مانيز صوالًا لمللابين قحقو عداقو

 .باشند داده ضاي ر آن به مربوح يهازهحو در رگ،بز يل هادو

گيرد،  بر مي هاي نامتعارف اغلب مصادي  آن را در کارگيري سال  اگر چه ممنوعي  به

شود، زيرا در اسناد مربوط به  رو مي انگاري سال  اتمي از اين منظر با ترديد روبه ولي جرم

( 122: 1313خالقي، . )حقوق جن  تصريحي بر من، استفاده از اين تسليحات وجود ندارد

مي  المللي که به تعيين مصادي  رفتارهاي مجرمانه ترين سند جنايي بين به بيان ديگر در مهم
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 اي تعل  نگرفته  انگاري و ممنوعي  کاربرد سال  هسته ها به جرم ي دول  پردازد، اراده

ي  اگر چه آزمايش، توليد، گسترش و انباش  تسليحات اتمي در سند جام، معاهده. اس 

(N.P.T)موسوم به 
هاي متعاهد از امور مزبور بر حذر داشته  من، شده اس  و متکداً دول  1

ي من،  عدم رضاي  و تواف  دول سبب شد تا در کنفرانس بازنگري معاهدههمين . اند شده

 (Gillis, 2012: 24).توفيقي حاصل نشود 2111اي در سال  تسليحات هسته

 پارادايم بشردوستانه. 1-2

الملل تا حدي تعديل شده و از  ها در برابر رويکرد بشري به حقوق بين حاکمي  دول 

 ييها نهما وزيمرا لمللابين ي جامعه تقتضائاا. اس  اقتدار انحصاري آن کاسته شده

 تتحوال مهمترين از يکي .س ا دهبو جهامو آن با ههفد نقر ييپاارو ي جامعه که نيستند

 قحقو که اچردد، ميگر بر لملليابين قحقو منظا در ل هادو نقش و هجايگا به رمزبو

 لمللابين قحقو ي زهحو در . سا پذيرفته ل هادو رکنا در نيز ييگرد انيگرزبا لمللا بين

 لقبا در لتيدو نيناقو به دستناا و لتيدو تمقاما مصوني  گنبررنو لصوا حب  ي،کيفر

 گنبررنو نظامي يکيفر لملليابين ديوان. نشده اس  پذيرفته لمليابين تجنايا بتکاار

 ينناقو با ميکنند حماي  بشر از که اي لملليابين عداقو دارد در صورت تعار مي رمقر

 قحقو( 33: 1311سليمي ترکماني، ) .شوند شتهاگذ رکنا لتيدو عداقو ، بايدلتيدو

 رد تأييدمو و پذيرفته را گنبررنو ي محکمه در هشد  مطر ضعي و ينا وزيمرا لمللا بين

 قابل توجيه خليدا نيناقو از حاع ا جنگي تجنايا ي زهحو بنابراين در. س ا داده ارقر

المللي سم  رسمي افراد در  اساسنامه ديوان کيفري بين( 22)ماده چنين بر اساس  هم .نيس 

 .صالحي  ديوان هي  تأثيري ندارد

هاي نامتعارف در تقابل با کرام  قرار  بدون ترديد، از منظر حقوق بشر استفاده از سال 

 از حفاظ شود، مانند  کارگيري آنها سبب نقص قواعد حقوق بشردوستانه مي دارد و به

 و درد ديجاا ممنوعي  ه،مندرزغير و  همندرز نميا تفکيک آنها، الموو ا رنظاميغي جمعي 

هاي آتي را  هاي حقوق بشري مزبور ممکن اس  نسل در برخي موارد، نقص. دهبيهو نجر

                                 
1. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
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هاي  يگيردر قحقو ي ستانهدوبشر لصواين که ا س ا مسلّم نچهآ نهاي  در. نيز در برگيرد

 ي همرز در ،ميالزا رتقد و لوي او ي جهدر جه  از و للشموا معا ه،گستر نظر از ،مسلحانه

 (221: 1333ساعد، ) .دهستن همرآ عداقو

المللي، يک سال  ممکن اس  به دو حري  ممنوع و  ي بين از نگاه حقوق بشردوستانه

ي  ه، و دوم به خاحر استفادهيژو ممنوعي  ي همعاهد يک ذتخاا بااول : غيرقانوني اعالم شود

 نميا تفاوت. المللي در خارج از چارچوب معاهده ي بين قواعد حقوق بشر دوستانه مغاير با

 تنها «هيژو ممنوعي  ي ه»معاهد يک من، ناشي از که س ا ينا در رينگاا مجر عنو دو ينا

 از سوي که سالحي ماا .س ا آور املزا ندا دهکر تصويب را همعاهد آن که ييهارکشو ايبر

 ،ستانهدو بشر لمللا بين قحقو عداقو م، و به حور مشخصعا لمللا بين قحقو عداقو

 اي همعاهد گرا حتي  س ا غيرقانوني هارکشو ي کليه ايبر د،ميشو ادقلمد غيرقانوني

. باشند کرده تصويب ار نآ هارکشو تمامي که نداشته باشد دجوو صخصو ينا در صخا

  اتمي هي  ترديدي باقي ي ممنوعي  سال از اين رو، درباره( 33: 1311سليمي ترکماني، )

 .ماند نمي

 المللی حفظ نظم بين. 1-3

گذاريِ  ي سياس  الملل کيفري مانند حوزه ي حقوق بين حفد نظم عمومي در حوزه

انگاري رفتارهايي شود که در تهاف  با اين نظم قرار  تواند سبب جرم کيفري داخلي مي

الملل، نظم  عالوه بر نظم عمومي بينالمللي  نمايد با ارتکاب جناي  بين اضافه مي. دارند

 در غالباًعمومي  نظم به مموسو يندبنيا يهاارزش ي مجموعه. داخلي نيز مختل خواهد شد

 نقضو  عاي ر معد دارند، زيرا دجوبه شکل يکساني و المللبين ي جامعه و خليدا م،اجو

 جامعه يبقا ايبر که شد هداخو نظمي نپاشيد وفر و لتزلز به منجر لملليابين يهارهنجا

االجرايي اس   هاي الزم نظم عمومي مشتمل بر اصول و ارزش. اس  وريضر لملليابين

المللي از چنان اهميتي برخوردار اس  که هرگونه عمل متعار  با  ي بين که براي جامعه

 .شناسد آن را فاقد آثار حقوقي مي
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 2 .هاي نامتعارف مصاديق سالح 

ي  متعدد و متنوعي اس  که هرکدام به تنهايي مورد هاي نامتعارف داراي مصاد سال 

 .گيرند مطالعه و ارزيابي قرارمي

 هاي غيردقيق يا کور سالح. 2-1

افزارها دق  الزم و کافي براي اهداف تعيين شده را ندارند و به  اين دسته از جن 

هداف تواند از اهداف مورد نظر يا اهداف نظامي فراتر رفته و به ا ها مي کارگيري آن

. آميز دارند ممنوع اس  هايي که اثر غيرتبعيض استفاده از سال . غيرنظامي آسيب برسانند

هاي  سال »: کند افزار را چنين توصيف مي ي نيروي هوايي آمريکا اين نوع جن  نامه نظام

ي حراحي يا عملکرد خود قابل کنترل نبوده و  هايي هستند که به واسطه کورکورانه، سال 

: 1313دورمن، . )«کار گرف  ها را با قطعي  عليه اهداف نظامي به توان آن و نمياز اين ر

333) 

ترين اصول  افزارهاي کور را بايد برخاسته از اساسي ممنوعي  به کارگيري جن 

حقوق بشردوستانه، که در جه  حماي  از افراد و اهداف غيرنظامي، قائل به تفکيک شده 

رنظاميان را هدف حمله قرار دهند و متعاقباً نبايد هرگز از ها نبايد غي دول . اس ، دانس 

هايي که قادر نيستند ميان اهداف نظامي و غيرنظامي قائل به تفکيک شوند استفاده  سال 

پروتکل اول الحاقي ژنو ( 21)ماده ( 3)بند ( ج)و ( ب)فقرات ( 332: 1333ديهيم، . )کنند

 :کنند به اين شر  بيان ميهاي جن  افزارهاي غيردقي  را  ويژگي 1122

تواند عليه  شود که نمي اي استفاده مي ي جنگي از وسيله. . . حمالتي که در آن ( ب)

ي  از وسيله... حمالتي که در آن ( . . . ج)کار رود يا  يک هدف مشخص نظامي به

توان حب  مقررات پروتکل حاضر محدود  شود که آثار آن را نمي اي استفاده مي جنگي

اي اس  که اهداف نظامي و غيرنظامي  گونه ها به و در نتيجه در هرمورد، ماهي  آن ساخ ،

 .دهد را بدون تفکيک مورد حمله قرار مي

حور  شود که هرکدام به افزار غير دقي  شامل ابزارهاي جنگي متعددي مي جن 

آسيب ها عالوه بر اين ممکن اس  از ويژگي  اين دسته از سال . شوند جداگانه بررسي مي
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ي  رساندن و تحمل درد و رنج غيرضروري نيز برخوردار باشند  ولي در اين نوشتار جنبه

 .ها بيشتر مورد نظر اس  آميز بودن آن غير تبعيض

 جنگ افزار شيميايی. 2-1-1

در گزارشي از دبيرکل سازمان ملل که با همکاري جمعي از کارشناسان تهيه شده اس  

مام مواد شيميايي خواه به صورت گاز، ماي، يا جامد اس  ت»شامل  1تعريف سال  شيميايي

ممتاز، . )«شود که به خاحر اثرات سمي مستقيم روي انسان، حيوان و گياه به کارگرفته مي

بيني هستند و در  افزارهاي شيميايي داراي آثار و عوار  غيرقابل پيش جن ( 12: 1311

ي با  از سوي ديگر، مقابله. نظاميان هستند پذيرتر از برابر آنها غيرنظاميان به مراتب آسيب

سال  »العاده آسان اس  و به اين سبب به آن لقب  آنها بسيار دشوار و دسترسي به آنها فوق

 .داده شده اس « فقرا

ميان فرانسه و  1322 سال به شيميايي هاي سال  کاربرد من، الملليِ بين ي توافقنامه اولين

 صنعتي روند با آن از پس سال دويس  حول در. رسيد آلمان در استراسبورگ به امضا،

 فراهم وسي، سطح در شيميايي هاي سال  ي توسعه امکان شيميايي فناوري پيشرف  و شدن

 اين. شد تصويب جن  عرف و قانون مورد در بروکسل کنوانسيون 1323 سال در. آمد

 به موادي يا و ها پرتابه ،تسليحات کاربرد نيز و سمي هاي سال  يا سم از استفاده کنوانسيون

 افزارهاي جن  از که هراسي. و رنج غيرضروري را ممنوع اعالم کرد درد ايجاد منظور

 بگيرند تصميم دنيا شد سبب گرديدکشورهاي تجربه اول جهاني جن  حول در شيميايي

قلمرو ممنوعي   .شود ممنوع جن  در هميشه براي شيميايي هاي سال  يا مواد کاربرد

شده و يميايي نه تنها استفاده، بلکه شامل توليد، انباش  و گسترش آن نيز ميسال  ش

 .باشد هاي شيميايي موجود نيز مي متضمن انهدام سال 

المللي استفاده از  ي ديوان کيفري بين اساسنامه( 3)ماده ( ب)بند ( 12)براساس ش  

 1112ان در سال نخستين بار که کشور آلم. هاي سمي ممنوع شده اس  سموم يا سال 

صدا اين عمل را نکوهش  المللي يک هاي شيميايي استفاده کرد، جامعه بين ميالدي از سال 

                                 
1 . Chemical weapons 
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 ي صلح ورساي در  عهدنامه( 12)همين دليل در ماده ( 13: 1311ممتاز، . )و محکوم نمود

ي مايعات و مواد  استعمال گازهاي خفه کننده، مسموم و شبيه آن، و کليه»مقرر شد  1111

هاي شيميايي و  نيز استعمال سال  1122در مقدمه پروتکل ژنو . «ابه آن ممنوع اس مش

بيولوژيک مورد تنفر افکار عمومي دنياي متمدن اعالم شده، و ممنوعي ِ به کارگيري آنها 

وضعي  در مورد ( 13: 1311ممتاز، . )ي معمول ملل دانسته شد مطاب  وجدان و رويه

شفيعي بافتي و هنجني، . )مندتر اس  ها قاعده اير سال هاي شيميايي نسب  به س سال 

1312 :131  ) 

اي اس  که اگر در بدن موجود زنده به ويژه انسان يا حيوان به کار  سم به معناي هر ماده

مرتکب بايد ماده يا سالحي را به کار گيرد . شود گرفته شود، باعث بيماري يا مرگ وي مي

اي  ي جديد به گونه شود  ماده ي ديگري متصاعد مي مادهي به کارگيري آن،  که در نتيجه

ي شديد  اس  که در مسير حبيعي حوادث از حري  خواص سمي آن موجب مرگ يا صدمه

هر  با مواد اين مستقيم تماس اثر در( 221: 1331کيتي چايساري، . )شود به سالم  مي

 يا و عمومي هاي ماريبي انواع به جاندار و شده آلوده وي بدن جاندار، بدن از قسم 

 استفاده گاز يا و ماي، جامد، صورت به توانند مي مواد اين. شود مي مبتال ماده آن انحصاريِ

 .شوند

  .اند شدهتشکيل  گاز و ماي، جامد، نوع سه شيميايي از هاي سال 

(www.britannica.com) شود مي استفاده برفي مناح  در و ارتفاعات در آن جامد نوع از 

نهاي  به  در و آيند مي پايين و شده حل آن در برف شدن آب با ها بمب گونه اين و

 آب در کردن حل براي آن ماي، انواع از. گردند منجر مي زيادي مسمومي  افراد

 و پرکاربردتر آن انواع ي بقيه از نيز آن گازي نوع .شود مي استفاده مناب، آبي و ها رودخانه

 .شود مي استفاده باز، و وسي، هاي مکان مختلف، به ويژه مناح  در

هاي شيميايي، اوالً  بنابراين براي تحق  رکن مادي جناي  جنگيِ به کارگيري سال 

ي جديدي با استفاده از آن آزاد شود   مرتکب بايد ماده يا سالحي به کاربرده باشد که ماده

مي خود، به مرگ ي خواص س اي اس  که با گذش  زمان به واسطه ثانياً اين ماده به گونه

ي جدي نسب  به سالمتي فرد منتهي شود  ثالثاً مرتکب، با آگاهي به اوضاع و  يا صدمه
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( 311: 1313دورمن، . )ي مسلحانه، مرتکب جناي  شده باشد احوال عينيِ موجدِ مخاصمه

داش  ولي در   براي صدمه مباحثي در پي« جدي»هرچند در مذاکرات مقدماتي، وصف 

افزار منجر  به هرحال، بايد خواصِ سمي جن . آن وفاق عمومي حاصل شدنهاي  نسب  به 

هاي  به کار بردن سال . به مرگ يا آسيب جدي شود تا رکن مادي اين جناي  تحق  يابد

المللي در مخاصمات داخلي نيز ممنوع  ي بين شيميايي عالوه بر مخاصمات مسلحانه

اين ممنوعي  از اين جه  که شامل به بيان ديگر،  . (Henckaerts, 2005: 256)اس 

گردد، مطل ، و به اين اعتبار که مشتمل بر منازعات داخلي  اعضاي کنوانسيون و غير آن مي

 .آيد المللي اس  عام به حساب مي و بين

حور کلي، و به کارگيري  هاي نامتعارف، بهپيرامون رکن رواني به کارگيري سال 

به اين مسأله در . د گف  که از جرايم عمدي هستندحور خاص، باي هاي شيميايي، به سال 

ي روشن پرداخته شده  ا گونه المللي به اساسنامه ديوان کيفري بين( 3)ماده ( ب)بند ( 3)فقره 

خالقي، . )ني  يا قصد مجرمانه اس  نشانگر لزوم سو،« عمد»استفاده از واژه . اس 

ياد شده، براي تحق  رکن رواني  ي قابل يادآوري اس  با توجه به فقره( 122: 2،ج1313

هايي را  اي آسيب که چنين حمله تنها عمد مرتکب در فعل کافي نيس ، بلکه بايد بداند

متوجه غيرنظاميان يا محي  زيس  خواهد کرد، به بيان ديگر عالوه بر عمد در فعل بايد از 

 .بار آن، يا اوضاع و احوال، نيز آگاهي داشته باشد آثار زيان

 (ميکروبی)بيولوژيک   الحس. 2-1-2

 جمعي کشتار براي که (1)ماده  موضوع بيولوژيک تغييرات و هاويروس از استفاده

هاي  سال  ي زير مجموعه شوند، مي هدف افراد در غيرضروري رنج موجب و شده استفاده 

 1122 سال در کشتارجمعي، هاي سال  از دسته اين خصوص در. ميکروبي هستند

قدرت تخريبي و  .اس  شده تصويب بيولوژيک هاي سال  از ستفادها من، کنوانسيون

يک . هاي ممنوع اس  افزار چندين برابر ساير سال  ي ميکروبي اين نوع جن  حمله

کيلوگرم از باکتري سياه زخم استفاده شده   ي سي ي ميکروبي که در آن به اندازه حمله

ي اتمي با  که يک حمله ارد  در حاليتواند بيس  تا هشتاد هزار کشته برجاي بگذ باشد مي

: 1312مير محمد صادقي، . )گذارد قدرت بيس  ميليون تُن فق  چهل هزار کشته برجاي مي
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 21 )ي نامه موافق  توس  الملليبين سطح در تسليحات نوع اين از استفاده 1122 سال در 

 تاريخ آن از و داد توسعه را فوق ممنوعي  1122سال در BWC مجم،. شد ممنوع ژنو

 .شد ممنوع چنيني اين محصوالت ي کليه نقل و حمل نگهداري، حتي

 دشمن نيروهاي بر ها آن گذاري اثر کندي ميکروبي، هاي سال  مشکل ترين بزرگ

 حمالت خالف بر و دارند نياز وق  روز چندين به گذاري تأثير براي ها سال  اين. اس 

 يک عنوان به ها سال  اين. کنند نمي متوقف را مقابل نيروي بالفاصله شيميايي، يا اي هسته

 جلوگيري عمالً استفاده، از پس آورند زيرا پديد را سختي شراي  توانند مي راهبردي سال 

 اگر به خصوص اس ، غيرممکن خودي نيروهاي حتي و دشمن افراد ميان در آن انتشار از

 .دهد انجام جويانه تالفي اقدامي نيز مقابل حرف

 به ها سال  اين بيستم قرن از پيش نيس ، جديدي اقدام ميکروبي هاي سال  از استفاده

 استفاده آلوده، دوم ماده يک با افراد آب و غذا کردن زهرآلود: داش  وجود صورت سه

 کار به که هايي سال  کشنده در جانوران يا سمي داروهاي ميکروسکوپي، موجودات از

 www.military.ir). )آلوده هاي پارچه و ها باف  از استفاده شدند، و سوم مي گرفته

 اند، به گرفته قرار ها آن درون بيولوژيکي عامل که مهماتي ي عوامل بيولوژيک به وسيله

 آب، هوا، حري  از که شوند منتشر مي پرندگان و و يا حيوانات هواپيما با نظر مورد ي منطقه

 ارتش .شوند مي منتقل حشرات و حيوانات اشخاص، فضوالتِ خواب، بستر لباس، غذا،

 ها آن برده اس ، کار به ميکروبي سال  عنوان به را «آبله» بار يک کم دس  نيز انگلستان

 پوستان سرخ اختيار در 1233 جن  پانتيَک در سال در را ميکروب اين به آلوده پتوهاي

 هاي برگ در شده پيچيده گل هاي دسته نيز کاليفرنيا بومي ساکنان. دادند قرار آمريکايي

ي عامل ميکروبي کم  هرچند مقدار اوليه .دادند اسپانيا اهالي به هديه عنوان به را سمي بلوط

گيرد و آثار آن دير آشکار شده و در همه جا راه پيدا  اي وسي، را در بر مي اس  ولي منطقه

افزارهاي  اين خصوصي ، جن . شواري اس آشکارسازيِ عوامل ميکروبي کار د. کند مي

دهد که براساس قواعد عرفي و  آميز قرار مي هاي غيرتبعيض ميکروبي را در قلمرو سال 

. المللي ممنوع اعالم شده اس  اساسنامه ديوان کيفري بين( 2) 3ماده ( 2)و ( 1)چنين بند  هم

آيد و  يرنظامي به حساب ميافزارها حمله عليه افراد و اهداف غ استفاده از اين نوع جن 

http://www.military.ir/
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هاي  حور کلي، ممنوعي  استفاده از سال  به .ي نظامي ملموس و مستقيم نيس  داراي فايده

اي غيرتبعيض  ضروري و نيز تأثيراتي که به شيوه بيولوژيک از دو منظر ايجاد درد و رنج غير

 .توان مطالعه کرد گذارند را مي آميز بر جمعي  غيرنظامي مي

بنابراين بايد . متشکل از قصد و علم اس   استفاده از اين نوع تسليحاترکن رواني 

بار آن  ببه حور عامدانه بوده و مرتکب نسب  به آثار زيان  استفاده از اين نوع تسليحات

( 1)ي عمومي درباره جرايم تح  صالحي  ديوان با توجه به بند  قاعده. آگاهي داشته باشد

المللي اين اس  که رکن مادي همراه با قصد و علم  فري بيناساسنامه ديوان کي( 31)ماده 

آگاهي از وجود شراي  يا »ي ياد شده، براي تحق  علم  ماده( 3)چنانکه مطاب  بند . باشد

ي  بنابراين، استفاده. کند کفاي  مي« نتيجه که در مسير حبيعي حوادث اتفاق خواهد افتاد

ي حبيعي که در روند  موجود و يا نتيجهعمدي از سال  ميکروبي با آگاهي از شراي  

 .دهد براي تحق  رکن رواني کافي اس  حوادث رخ مي

 اي هسته  سالح. 2-1-3

توانند شهري را مسطح کرده و به  هاي کوري هستند که مي سال   اي از تسليحات هسته

سال  تا اين دسته از . شود را به بار آورند تنهايي تخريبي که در اثر هزاران بمب ايجاد مي

نظاميان را ندارند، حتي  مساحتي گسترده سراي  کرده و قدرت تفکيک بين نظاميان و غير

به ( 332-331: 1313دورمن، . )شوند حرف تفکيک قائل نمي هاي متخاصم و بي بين دول 

اي اس   کارگيري اين نوع سال  توس  آمريکا عليه دو شهر هيروشيما و ناکازاکي خاحره

 .گردد کامي هرانساني مي وجب تلخکه يادآوري آن م

اول اينکه . ي آن اس  اي خصوصي  دوگانه از امتيازات منحصر به فرد سال  هسته

ديگر آن که کاربرد . ي دهشتناک و قدرت تخريبي باال اس  داراي چهره اي  سال  هسته

ز درس  به همين دليل اس  که ا. آن به عنوان آخرين ابزار دفاع در مقابل متجاوز اس 

: 1311ممتاز، . )اي هم در حقوق صلح هم در حقوق جن  سخن در ميان اس  سال  هسته

اي به تدريج به صورت  ترديدي نيس  پس از جن  جهاني دوم، بازدارندگي هسته( 33

المللي در آمده اس  و ميزان زيادي از ثبات در عصر  ي اتکاي صلح و امني  بين نقطه

با اين حال، بازدارندگيِ . ي اين نوع سال  بوده اس  دهناشي از توان بازدارن« اي هسته»
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  ناشي از اين نوع سال  دورنماي مطلوبي در پيش رو ندارد و موفقي  آن در جهاني که

اي رو به فزوني اس  با ابهام روبرو اس ، به نحوي که يک بار فروريزي  هاي هسته قدرت

: 1331ميرفخرايي، . )نيان شودي جها اي براي همه سابقه تواند موجب مصيب  بي آن مي

113-112) 

 ي تبخير، منطقه ي منطقه :شود مي تقسيم قسم  پنج به اي هسته هاي بمب انفجار ي منطقه

 ي انفجاري و منطقه شديد آسيب ي گرمايي، منطقه شديد آسيب ي کلي، منطقه تخريب

 (rasekhoon.net). آتش و باد شديد آسيب

 آيد مي به وجود سانتيگراد درجه ميليون سيصد معادل حرارتي درجه تبخير، ي منطقه در

 بخار بلکه نگرفته آتش حرارت درجه اين در ها، اعم از فلزات و انسان چيزي، هر و

 آثار (Britannica Encyclopedia. )تر اس  شوند و پنج برابر مرکز خورشيد داغ مي

 حامل که آن انفجار موج و دارد وجود کيلومتري پنجاه شعاع تا حتي انفجار اين بار زيان

 و ها ماهواره نظير پيشرفته الکترونيکي تجهيزات دالر ها ميليون تواند مي اس  زيادي انرژي

مختل  را ها آن ي همه کارکرد و کند تبديل پاره آهن چند به را مخابراتي هاي سيستم يا

 تا انفجار از سپ. اس  اي هسته هاي بمب فوري و ظاهري آثار ها اين. نموده و متوقف سازد

 در زنده موجودات حيات ي ادامه مان، راديواکتيو بار زيان تشعشعات حوالني هاي سال

اي به غذا،  هاي هسته شود و حتي فراتر از اين، سال  مي انفجار به نزديک هاي محل

اکوسيستم دريايي و محي  زيس  آينده خسارت وارد کرده و موجد بيماري و معايب 

 (333: 1313دورمن، . ) شوند ي آينده ميها ژنتيکي در نسل

 1332 به شماره نامه ايرلندعدر قط 1131مجم، عمومي سازمان ملل متحد در سال 

توس   1133سپس در سال . شد اي را يادآور هاي هسته اهمي  و آثار عدم گسترش سال 

 اي به مجم، نويس معاهده من، گسترش سال  هسته کميته هجده نفريِ خل، سال ، پيش

آن را به تصويب رساند که از  2323مجم، نيز حي قطعنامه . عمومي سازمان ملل تسليم شد
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حقوق  با توجه به اصول حاکم بر( 21: 1331آبادي،  غريب) 1.به اجرا در آمد 1121سال 

و  وجود ندارداي  بشردوستانه يا حقوق جن ، ترديدي نسب  به ممنوعي  سال  هسته

. افزارها نيز حاکم اس  نسب  به اين نوع جن « غيرنظاميتفکيک بين اهداف نظامي و »

چنانکه به کارگيري آن در هيروشيما و ناکازاکي دليل قاحعي بر درستي اين مطلب اس  

 .اند شدگان غيرنظامي اين حمالت به مراتب بيشتر از نظاميان بوده زيرا کشته

ي، اجماع و اتفاق رأي الملل هرچند با توجه به اظهار نظر قضات ديوان دادگستري بين

اي وجود ندارد، اما برخي از ايشان به صراح  به  نسب  به ويژگي عدم تفکيک سال  هسته

رسد اين قضات،  به نظر مي. اند هاي غير تبعيض آميز استناد نموده قاعده ممنوعي  سال 

ايي ها، به ويژه تابش پرتوه ي ماهي  تخريبي شديد اين نوع سال  مواض، خود را بر پايه

حور يکسان متأثر  ناپذير غيرنظاميان و رزمندگان را به اند که به شکلي کنترل مبتني کرده

 (331: 1313دورمن و ديگران، . )سازد مي

 نوع. شده اس  تشکيل نوتروني تابش و گاما بتا، آلفا، پرتوهاي از اکتيو راديو پرتو

 تنها زنده باف  در پرتو ناي. دارد اندکي نفوذ توان ولي اس  خطرناک بسيار آن آلفاي

 سن  و ديوار از گاما پرتوي .اس  گر ويران آن براي اما کند مي نفوذ ميکرون صد از کمتر

 انسان بدن به اگر که دارد زيادي انرژي باال، بسيار فرکانس به توجه با. کند مي عبور نيز

دي ان  خريبت باعث خود حرک  مسير در و کرده عبور آن سلولي ساختار از کند برخورد

 درمان غيرقابل ونقايص ها سندرم ها، سرحان انواع پيدايش براي را زمينه سرانجام و شده اي

بنابراين حبيع  . شد خواهد منتقل نيز آينده هاي نسل که به نقايصي کند، مي فراهم ديگر

ر اي بر حقوق بشردوستانه، که لزوم رعاي  تمايز را د ثبات کننده کور، آثار بي اين سال 

هاي مورد استفاده مقرر داشته اس ، برجاي گذاشته و رأي راج، به ممنوعي   انواع سال 

به بيان ديگر، باتوجه به مالک من، تحميل درد و رنج . آن را وجاه  بخشيده اس 

                                 
با در نظر داشتن انهددام و  : اي بيان شده اس  ات هستهدر مقدمه معاهده عدم اشاعه در اهمي  خطرات کاربرد تسليح.  1

اي دامنگير ابناي بشر خواهد شد، و به تب، آن لدزوم تدالش حدداکثري کده      اي که در صورت بروز جن  هسته ويراني
 .... ها و اتخاذ تمهيدات الزم براي تأمين امني  بشري  ضرورت دارد براي ممانع  از خطر وقوع چنين جن 
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 کارگيري اين نوع  غيرضروري يا الزام به تفکيک بين نظاميان و غيرنظاميان، ممنوعي  به

 (123: 1313خالقي، . )واهد بودافزارها قابل درک خ جن 

اگر چه از کاربرد اين قسم از سال  نامتعارف به صراح  در اساسنامه ديوان کيفري 

( 3)بين المللي به عنوان يکي از اقسام جنايات جنگي نام برده نشده اس ، ولي براساس بند 

مل عمد هاي نامتعارف، شا اساسنامه رکن رواني به کارگيري سال ( 3)ماده ( ب)قسم  

در استفاده و آگاهي از ميزان آسيبي اس  که به غيرنظاميان، اهداف غير نظامي و محي  

اين آگاهي مستلزم علم به اوضاع و احوال محيطي و نيز تلفات نسب  . شود زيس  وارد مي

اساسنامه ديوان ( 31)ماده ( 2)فقره ( ب)اين آگاهي بايد با توجه به بند . به غيرنظاميان اس 

آگاه باشد که اين نتيجه در مسير حبيعي حوادث پيش ... »دارد  ر شود که مقرر ميتفسي

اگر عدم آگاهي يا اشتباه در شناسايي اوضاع و احوال به حدي باشد که رکن . «خواهد آمد

رواني جرم را مخدوش سازد، سبب معافي  از مجازات خواهد شد، نظير ناآگاهي ناشي از 

انگردان به لحاظ شراي  مربوط به رف، مستولي  کيفري يا مصرف مواد مسکر يا مواد رو

ي نظامي تلقي  ي مسکونيِ مورد تهاجم با سال  مزبور، يک منطقه آنکه به اشتباه منطقه

 .شود

 هايی همراه با رنج و درد غيرضروري سالح. 2-2

ها موجب جناي  جنگي  هاي غيرمتعارف که به کارگيري آن اي ديگر از سال  دسته

افزار با  اين نوع جن . شوند هايي اس  که سبب رنج و درد غيرضروري مي ، سال شود مي

اينکه بين اهداف نظامي و غيرنظامي قادر به تفکيک اس  ولي نسب  به اهداف نظامي از 

اين اصل که . هاي منبس  شونده و انفجاري کارگيري آنها ناتوان اس ، مانند گلوله توجيه به

من بايد تنها هدف مشروع جن  باشد، يک اصل پذيرفته شده تضعيف نيروهاي نظامي دش

اين . شود ها نقض مي الملل بشردوستانه اس  که با استفاده از اين نوع سال  در حقوق بين

 .شود هاي منبس  شونده و انفجاري مي عنوان شامل گلوله

 هاي منبسط شونده گلوله. 2-2-1

. شوند، ممنوع اس  نسان منبس  يا پخش ميهايي که به آساني در بدن ا استفاده از گلوله

نيز دام دام بار در آنجا ساخته شد،  افزار، به اعتبار نام محلي که براي اولين به اين نوع جن 
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المللي کيفري مقرر داشته اس   ، اساسنامه ديوان بين(2( )3)ماده ( 11)بند . شود گفته مي

شوند، مانند  يا پخش مي ن منبس  هايي که به آساني در بدن انسا استفاده از گلوله»

که  پوشانند يا آن ي سختي هستند که تمام هسته را نمي هايي که داراي پوسته گلوله

اين نوع  سرآن( 13: 1313شريع  باقري، . )«هاي روي پوسته ايجاد شده اس   شکاف

ه که باعث ايجاد درد و رنج بيهود کند هنگام اصاب  پهن و زخم بزرگي ايجاد ميگلوله 

 .تواند داراي ممنوعي  باشد شود، به همين دليل مي  مي

آن مالک ممنوعي  باشد، « اثر»ي خاص يا  يک گلوله« حراحي»در رابطه با اينکه 

اي  گونه  نخستين پيشنهاد مبني بر اين که حراحي گلوله به. مباحثي زيادي مطر  شده اس 

توس  کميسيون مقدماتي رد شد « دبه آساني در بدن انسان باز شده و يا پخش شو»باشد که 

به « اثر»زيرا شرط عنصر حراحي در تعار  با اساسنامه تلقي گرديد و به جاي آن معيار 

 (312: 1313دورمن، . )عنوان ضابطه شناخته شد

دليل جراح  يا درد  ها بي از نظر رکن رواني مرتکب بايد از اين که به کارگيري گلوله

در کميسيون مقدماتي مباحث مفصلي روي اين مسأله . باشد کند آگاه و رنج را تشديد مي

صورت گرف  که براي ارتکاب اين جناي  جنگي، با توجه به انواع مرتکبين، آگاهي 

اي  توان داراي چنين آگاهي شخص بايد به چه ميزان باشد و کدام دسته از افراد را مي

ي لزوم آگاهي  ربارهدانس ؟ در خصوص لزوم رکن رواني ترديدي وجود ندارد ولي د

، (123: 1313دورمن، )نسب  به اوضاع و احوال و شراي  الزم مسأله چندان واضح نيس  

ي جهاني در تعار  اس   ضرورت آگاهي از تمام شراي  و اوضاع و احوال با مناف، جامعه

 :1332مير محمد صادقي، . )دانند اي را الزم نمي و با توجه به اين مطلب برخي چنين آگاهي

132) 

: گيرد در کميسيون مقدماتي عموماً پذيرفته شد که اين جناي  توس  افراد زير انجام مي

نمايند که در تعريف اين جناي  توصيف شده  افرادي که اقدام به توزي، مهماتي مينخس  

ديگر سربازاني که . اند اس  و فرماندهاني که از نوع مهمات مورد استفاده آگاهي داشته

هاي آنها توس  شخص ثالث  دانند که سال  د را دستکاري کرده و يا ميهاي خو سال 

فر  وجود آگاهي در ساير حاالت مخصوصاً براي سربازان کاري . دستکاري شده اس 
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  با وجود اين، سربازاني که مهمات استاندارد را از مقامات باصالحي  . دشواري اس

با اين فر  از مهمات مذکور استفاده  اند و نيز سربازاني که با حسن ني  و درياف  کرده

دورمن، . )الملل نيستند، از شمول اين جناي  مستثني هستند اند که مغاير با حقوق بين کرده

1313 :312) 

 1هاي انفجاري گلوله. 2-2-2

شوند، در  ها، که پس از ورود به بدن انسان منفجر مي استفاده از اين نوع گلوله

اين اصل که بايد تنها  .آيد جناي  جنگي به حساب ميمخاصمات ممنوع و از مصادي  

به بعد در حقوق  1333هدف مشروع جن ، تضعيف نيروهاي نظامي دشمن باشد، از سال 

اين هدف با ناتوان کردن جنگجويان دشمن . الملل بشردوستانه پذيرفته شده اس  بين

کنند  هدف را دنبال ميافزارهايي که فراتر از اين  آيد، لذا به کارگيري جن  دس  مي به

 1113المللي دادگستري در سال  ديوان بين. قابل توجيه نبوده و ممنوعي  آن آشکار اس 

اي بنيادين  الملل عرفي اس ، قاعده ناپذير حقوق بين اظهار داش  اين قاعده از اصول تخطي

 (323: 1313دورمن و ديگران، . )ها رعاي  شود که بايد توس  تمام دول 

اساسنامه ( 3)ماده ( 21)تواند به بند  کارگيري اين نوع سال  مي قانوني بهممنوعي  

ها و مواد  ها، پرتابه به کاربردن سال »دارد  المللي مستند شود که اشعار مي ديوان کيفري بين

رساني بيش از حد يا موجب رنج غيرالزم  هاي جنگي که داراي خاصي  آسيب و روش

 .«شوند مي

عالوه برآن بايد . ي  جنگي، همانند ديگر موارد بايد عمدي باشدرکن رواني اين جنا

بنابراين فرد . هاي به کار گرفته شده باشد همراه با آگاهي از اوضاع و احوالِ شراي  گلوله

هاي به کارگرفته شده آگاهي داشته باشد و بداند  استفاده کننده اوالً بايد از ماهي  گلوله

ثانياً آگاهي داشته باشد که از اين نوع . اندارد يک جن  اس ها خارج از است که اين گلوله

 .کند المللي استفاده مي ابزار جنگي در يک نزاع بين

                                 
1 . Exploding Bullets 
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المللي  اساسنامه ديوان کيفري بين( 2)حور کلي بايد گف  جنايات جنگي که در ماده  به 

م قرايني فهرس  شده اس  از جمله جرايم عمدي هستند زيرا اوالً در بيان هريک از جراي

ي عمدي، کشتار عمدي، هداي  عمدي وجود دارد که متيد ادعاي فوق  چون حمله هم

المللي به عنوان يک  اساسنامه ديوان کيفري بين( 31)  ثانياً ماده (122: 1313خالقي، )اس  

کس داراي  جز در مواردي که به نحو ديگري مقرر شده باشد، هي »دارد  قاعده بيان مي

تواند به دليل ارتکاب يکي از جرايمي که رسيدگي به آنها  نيس  و نميمستولي  کيفري 

در صالحي  ديوان اس  مجازات شود مگر اينکه رکن مادي جرم همراه با قصد و علم نيز 

 .«باشد

 

 هاي نامتعارف ازمنظر اسالم گيري سالح کاري به. 3

ي حقوق  ههاي اسالمي در حوز ميان موازين و مصادي  حقوق بشر مدرن و آموزه

کرام ، حيثي  و منزل  انسان و حفد محي  . توان ياف  جن ، مغايرت چنداني نمي

زيس  در اسالم همواره مورد تأکيد قرار داشته و در زمان جن  و صلح به پاسداش  آن 

 .دستور داده شده اس 

ل هاي نامتعارف استدال توان بر ممنوعي  استفاده از سال  با توجه به مناب، اسالمي مي

صلي اهلل عليه و آله و )آشکار اس  که در صدر اسالم و زمان پيامبر گرامي اسالم . کرد

هاي نامتعارف در  ، ابزارهاي نظامي و سال (السالم عليهم)و ديگر پيشوايان ديني ( سلم

توان نص صريحي  به همين دليل به شکل صريح نمي. شکل امروزين آن وجود نداشته اس 

هاي مشابه و  افزارها ياف   لکن با بررسي نمونه هر يک از اين جن نسب  به استفاده از 

توان به موض، اسالم در اين زمينه  تري که در آن زمان مورد استفاده بوده اس ، مي کوچک

ي شرعي  توان با مراجعه به لسان ادله عالوه بر اين، مي( 31: 1313وند،  يوسف. )دس  ياف 

هاي کشتار جمعي، بر تعميم و  برخي انواع سال  و با درياف  حکم  و عل  ممنوعي 

برخي از داليل و قواعد قابل استناد بر ممنوعي  و . تخصيص آن احکام استدالل کرد

را در  هاي نامتعارف از منظر اسالمياي و ديگر سال  کارگيري سال  هسته بهانگاري  جرم

 .نماييم ادامه بررسي مي
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 3-1 . و افساد در زمين، «نسل»و « حرث»نهی از هالکت 

 فِي سَعَى تَوَلَى إِذَا وَ»فرمايند  سوره مبارکه بقره مي( 212)خداوند متعال در آيه شريفه 

و از نزد تو )گردانند  هنگامى که روى بر مى« النَسْلَ وَ يُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْ ِ

ها و چهارپايان را نابود  د، و زراع کنن ، در راه فساد در زمين کوشش مى(شوند خارج مى

ي  آيد که در مقال بيان جملهبر مي« النَسْلَ وَ يُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ»از ظاهر عبارت . سازند مى

پيش يعني فساد در زمين اس ، و فساد در زمين به اين اس  که حرث و نسل را نابود کند و 

ه قوام نوع انساني در بقاي حيات و اگر تلقي هالک حرث و نسل به فساد براي اين اس  ک

برخي از فقهاي اسالمي هالک حرث و نسل را از شديدترين . غذا و توليد مثل اس 

، اي افزارهاي هسته با توجه به آثار مخرب جن ( 221: 1321شيرازي، . )اندمحرمات دانسته

رات ژنتيکيِ اثرات غير قابل انکار تشعشاتِ پايدار و حوالني مدت اين تسليحات در تغيي

قرار « نسل»و « حرث»موجودات زنده، بدون ترديد بايد آنها را در قلمرو حرم  اهالک 

از قواعد ديگري مانند اصل تمايز،  اي کارگيري سال  هسته همچنين ممنوعي  به. داد

ممنوعي  کشتن غير نظاميان و ممنوعي  تخريب اماکن جز در حد ضرورت قابل استفاده 

 (133: 1311زحيلي، . )اس 

 حرمت استفاده از سم در نبرد. 3-2

ي شرعي، استفاده از سم و مسموم کردن مناب، آبي و خوراکيِ دشمن من، شده  در ادله

در روايتي به نقل . هاي شيميايي و ميکروبي شود تواند شامل سال  اس ، اين ممنوعي  مي

صلي اهلل عليه و آله و ) النَبِيَ أَنَ» آمده اس  (السالم عليه)از حضرت اميرالمتمنين امام علي

صلي اهلل عليه و آله و )، پيامبر گرامي اسالم «الْمُشْرِکِينَ بِلَادِ فِي السَمُ يُلْقَى أَنْ نَهَى (سلم

اکثر فقها ( 133: 3، ج1312حوسي،. )انداز پاشيدن سم در مناح  دشمن نهي فرموده( سلم

اند، زيرا القاي سم در را حمل بر حرم  کرده اعم از متقدم و متأخر نهي مذکور در رواي 

ها جايز  که کشتن آن شود مناح  دشمن سال  کوري اس  که مستلزم قتل افرادي مي

توان اصل تفکيک و تمايز را در کاربرد مواد به بيان ديگر نمي( 33: 1313نجفي، . )نيس 

ي اسالمي  دوستانهاصلي که رعاي  آن از نظر حقوق بشر. سمي و مشتقات آن رعاي  کرد

هرگاه لشکري را به ( صلي اهلل عليه و آله و سلم)نبي گرامي اسالم . کامالً ضرورت دارد
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 تَقْتُلُوا لَا وَ -تَغْدِرُوا لَا وَ تُمَثِلُوا لَا وَ تَغُلُوا لَا... »دادند داش  دستور ميمأموريتي گسيل مي

ج  ،1311عاملي، . )«إِلَيْهَا تُضْطَرُوا أَنْ إِلَا شَجَراً تَقْطَعُوا لَا وَ -هامْرَأَ لَا وَ صَبِيّاً لَا وَ فَانِياً شَيْخاً

در راه خدا با کافران جن  کنيد، کودکان، پيران و زنان را ( 1: 1311، شيباني  32: 12

ها را ناقص و مثله نکنيد و درختي را مگر در صورت  نکشيد، به آنان خيان  نکنيد، آن

 .ضرورت قط، نکنيد

ممنوعي  استفاده از سم بيان شده  ي اسالمي درباره هاي با توجه به آنچه که در آموزه

توان با الغاي خصوصي  از آن سو و عدم خصوصي  سم از سوي ديگر، مياس  از يک

قلمروي شمول حرم  و ممنوعي  آن را به تمام ابزارهاي جنگي که از نظر اهداف نظامي 

صيان  از افراد غيرنظامي و يا اصل تفکيک و عدم جواز . دباشد تسري داقابل توجيه نمي

هاي  نسب  به ممنوعي  سال  1آسيب رساندن به محي  زيس  و رعاي  کرام  انساني

 .گذاردغيرمتعارف ترديدي باقي نمي

 قاعده حرمت اعتدا. 3-3

ده توان به قاع ميهاي نامتعارف  کارگيري سال عالوه برآنچه گفته شد، در ممنوعي  به

افزارهاي نامتعارف يکي از  بدون ترديد، استفاده از جن . استناد کرد« حرم  اعتدا»

آيات و روايات متعددي بر حرم  اعتدا دالل  دارد که در . مصادي  آشکار اعتدا اس 

از اين رو تنها به بيان يک آيه بسنده . آنها نيس  ي اين مجال فرص  پرداختن به همه

وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ الَذِينَ »سوره مبارکه بقره آمده اس  ( 111)کنيم، در آيه شريفه  مي

جنگند  ، در راه خدا با کساني که با شما مي«يُقَاتِلُونَکُمْ وَ الَ تَعْتَدُوا إِنَ اللَهَ الَ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ 

 .ردگران را دوس  ندامقاتله کنيد و از حد تجاوز نکنيد، خداوند تعدي

توان دو اصل تناسب در تسليحات جنگي و تفکيک ميان افراد نظامي و از اين آيه مي

غيرنظامي مانند کودکان، پيران، بيماران، مجروحان، نيروهاي خدماتي، حيوانات و محي  

. زيس  را استنباط کرد و توسل به اين تسليحات را از مصادي  تعدي و تجاوز حرام دانس 

برداش  مفسران اسالمي از اين آيه نيز بر حرم  استفاده از  (32: 1331رحماني، )

                                 
 . 21/ در اسرا،« بَنِي کَرَمْنَا لَقَدْ وَ».  1
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  حباحبايي، 11: 2، ج1323مکارم شيرازي، . )افزارهاي نامتعارف داللتي آشکار دارد جن  

فرمايد مقدس اردبيلي در تفسير اين آيه مي( 121: 2، ج1313  زحيلي، 23: 2، ج1323

پيش از دعوت دشمن به ح  و نيز شروع کردن جن  پيش از دشمن، کشتن کافر معاهد »

: تامقدس اردبيلي، بي. )«باشد کشتن به شکل ناروا از جمله مصادي  اعتدا اس  که حرام مي

313) 

 

 گيري نتيجه

گيري  کاريکارانه بودن به المللي راج، به ممنوعي  و جناي  کاوش در اسناد بين

ها  گيري اين نوع سال کاردهد که مبناي ممنوعي  به هاي نامتعارف نشان مي سال 

تواند بر اصول متعددي مانند اصل حماي  از شهروندان و غيرنظاميان و اصل حماي  از  مي

به عالوه عدم مشروعي  استفاده از تسليحات نامتعارف برخاسته . محي  زيس  متکي باشد

راد و از اصول اخالقي و انساني نظير اصل تفکيک ميان نظاميان و غير نظاميان، اصل من، اي

اصول ياد  .اي مي باشد که اهداف جن  از توجيه آن ناتوان اس  تحميل درد و رنج بيهوده

اس  که در کل   هاي مختلف نمود يافته الملل به صورت شده در اسناد مختلف حقوق بين

براي نيل و دستيابي به اين اهداف . اصول جام، ناظر بر حقوق جن  اس  ي تشکيل دهنده

المللي  بين  ي هاي بلند و استواري در صحنهنساني الزم اس  در عمل گامعالي اخالقي و ا

 .برداشته شود

از منظر تقنيني عدم کاربرد و ممنوعي  به کارگيري انواع ابزارهاي جنگي نامتعارف به 

( 21)تا ( 13)اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نظير بندهاي ( 3)بندهاي متعددي از ماده 

به کار گرفتن گازهاي در اين بندها به صراح  . باشد مستند مي« ب»اف قسم  دوم پارگر

هايي  استفاده از گلوله  مهلک، سمي، يا گازهاي ديگر و تمامي مايعات، مواد يا ابزار مشابه

هاي داراي پوشش سخ   شوند، مانند گلوله مي پخشکه به راحتي در بدن انسان منبس  يا 

به   دنشو د يا با ايجاد برش شکافته مينپوشان له را نميکه به حور کامل قسم  مرکزي گلو

سبب ايجاد  يحبيعبه حور هاي رزمي که  ها، مواد و روش ها، پرتابه کارگيري سال 

ذاتاً غيرقابل کنترل بوده و افزاري که  جن يا ، شود  جراحات اضافي يا درد غيرضروري
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کلي  آنها بهط بر آنکه استفاده از المللي منازعات مسلحانه باشند، مشرو ناقض قوانين بين

در پيوس  اين معاهده قيد شده  مندرجمقررات  ناظر بر ي اصالحيه مطاب ممنوع بوده و 

 .اند و به عنوان جنايات در صالحي  ديوان دانسته شده اند انگاري شده جرم باشند

کارگيري  هاي اسالمي هي  ترديدي در حرم  و ممنوعي  به با توجه به آموزه

هاي نامتعارف وجود ندارد، و حرم  کرام  انساني، اصل حداقلي صدمه و زيان، و   سال

توان به عنوان مباني، قواعد و داليلي دانس  که اين حرم  و  بقاي نسل بشر را مي

 .کنند ممنوعي  را تأييد مي
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