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سیداصغر

جعفری*

چکیده
یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهۀ اخیر در عرصۀ بیی المللیی حقیو بشردوسیااه اسی .
هدف حقو بشردوسااه حمای از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محیدودی در اسیاااد از
برخی ابزارها و روش ها در جنگ اس  .درواقع حقو بشردوسااه ب اصیولی اشیار دارد تیا در
جنگ ها اقدامات غیراهساهی محدود شوهد .امام خمینی (ر ) ک فرماهدهی هش سیا جنیگ را
بر عهد داشا اهد بر مبنای احکام و مقررات اسالم ب شیدت بی ایی قواعید و مقیررات پایبنید
بودهد و با وجود هقض ای دسا از مقررات از سیوی ارتی بعثیی عیرا هرزیز اجیاز هدادهید
رزمندزان اسالم آن را هادید بگیرهد .پژوه حاضر ب شیوۀ توصیای -تحلیلی و با هدف تبیی
دیدزا امام خمینی (ر ) راجع ب حقو بشردوسااه ب ای پرس اساسیی پاسی خواهید داد
ک اصو اساسی حقو بشردوسااه از دیدزا ایشان شامل چ مواردی می شیود؟ هایجیۀ کلیی
ک از ای پژوه حاصل شد هشان می دهد ک رعای رفاار اهساهی های اعادا در درزیری هیای
مسلحاه تاکیک بی افراد هظامی و غیرهظامی محدودی در کاربرد تسلیحات رعای تناسی
و ضرورت در اقدامات هظامی محب و مهرباهی با اسییران جنگیی و حااظی از محیی زیسی
ب منزلۀ مهمتری اصو حقو بشردوسااه در اهدیشۀ امام خمینی (ر ) مورد توج بود اس .

کلیدواژگان
تسلیحات تاکیک حقو بشردوسااه ضرورت هظامی غیرهظامیان.

* اساادیار زرو حقو و رواب بی الملل داهشکدۀ مدیری و فناوری های هیرم داهشیگا صینعای مالیک اشیار
تهران ایران.
تاری دریاف  9910/50/91 :تاری پذیرش9910/95/59 :

Email: jafari1647@yahoo.com
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مقدمه
از هخسای لحظ های حیات بشری بر پهنۀ خاک پدیدۀ تنازع تخاصم و جنیگ زیویی همیزاد
زهدزاهی اجاماع بشر بود اس  .هگاهی زذرا ب حیواد و اتااقیات پیی آمید در اقصیی هقیا
زیای و در ادوار مخالف و ب شیو های ماعدد از جملی ییورش هیای وحشییاه غیارت امیوا
قال عام های فجیع ب اسارت بردن زهان و کودکان بیاهگر آن اس کی زییاد طلبیی و تجیاوز بی
حقو دیگران امری عادی بود اس  .در ای خصوص اهسان های زورزو و ماجاوز ب منظور قال
و غارت دیگران ب تناس پیشرف علم و فناوری در اهاخاب و اسیاعما ابزارهیای هبیرد هیی
محدودیای هداشا اهد چون هدف هابودی کامل دشم و قال و غارت بود .از ای رو با اسیاااد
از وسایل و روشهای بیرحماه منظور خود را عملی میکردهد .وسایلی کی قیادر بی تشیخی
هدف هظامی از هدف غیرهظامی هبود و درد و رهج بیهود بر رزمندزان وارد می کرد .بدی جهی
اصل اهساهی و اهساندوسای ای شهام و جسارت را ایجاد کرد تا قواعد و مقرراتیی بیا هیدف
کاسا میزان سبعی و وحشیزری در جنگها و بیرحمییهیا در منازعیات تنظییم تیا ضیم
حمای از قرباهیان درزیری های مسلحاه دامن و پیامد اقدامات خصماه و جنگیی طیرف هیای
منازع محدود شود.
اسالم از همان آغازی روزهای پیدای مبنای اصلی خود را بر هیدای فیالو و رسیاگاری
ابناء بشر بنیان زذاشا و هر زمان مجبور شد اس ک بنا ب اقاضائات خیاص زمیاهی و مکیاهی
دس ب اسلح ببرد ههای هم و تالش خود را ب کار بسا تیا بیا ایجیاد کمایری خسیارات
جاهی مالی و زیس محیطی ب هدف خود هائل شود .زیرا جنگ در منطق اسالم هرزز ب خیاطر
اهاقام و خشوه کشاار و تخری هیس بلک کوششی اس از برای امحای بی عیدالای و ظلیم
دفع تجاوز هجات اهسان از زمراهی و غال  .در ای خصوص خداوهد منان رفاار مطلق و بی قید
و شر را در جنگ ها جایز هداهسا (مائد 8؛ بقر  )915و رعای آهچ را کی کرامی اهسیان
اقاضا دارد همچنی احارامی را ک باید هسب ب آدمی مخلو خداوهد قائل شد (اسیرا )05
الزامی شمرد اس (بوآزار .)111 :9931
جمهوری اسالمی ایران ک بر مبنای احکام و مقررات اسالم ایجاد شد همی خی مشیی را
در مسیر خود قرار داد اس چناهک در جنگ تحمیلی در توسل ب برخی روش هیا و ابزارهیای
جنگی محدودی ها و ممنوعی هایی را در هظر زرف  .زییرا امیام خمینیی (ر ) کی فرماهیدهی
هش سا جنگ تحمیلی را بر عهد داشا اهد بر مبنای احکام و مقررات اسیالم بی شیدت بیر
ای قواعد و مقررات پایبند بودهد و با وجود هقض ای دسیا از مقیررات از سیوی ارتی بعثیی
عرا هرزز اجاز هدادهد رزمندزان اسالم آن را هادید بگیرهد.
پژوه حاضر ب شیوۀ توصیای -تحلیلی و با هدف تبیی دیدزا امام خمینیی (ر ) راجیع
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ب حقو بشردوسااه ب ایی پرسی اساسیی پاسی خواهید داد کی اصیو اساسیی حقیو
بشردوسااه از دیدزا ایشان شامل چ مواردی و عملکرد جمهوری اسالمی ایران در ای زمینی
طی هش سا جنگ چگوه بود اسی ؟ بیا توجی بی اینکی موضیوع حقیو بشردوسیااه از
موضوعات بی المللی و جزو مباحث روز اس با تبیی دیدزا امام خمینی (ر ) راجیع بی ایی
موضوع هشان داد خواهد شد ک با وجود هقض قواعید و مقیررات بشردوسیااه از سیوی رژییم
بعثی عرا طی جنگ  8سال جمهوری اسالمی ب موازی بی المللی پایبند بیود و بی حقیو
بی المللی بشردوسااه توج جدی داشا اس .

مطالعۀ نظری پژوهش
 .1مفهوم حقوق بشردوستانه
حقو بی الملل بشردوسااه  9مجموع ای از قواعد اس ک در پی محدودکردن آثیار مخاصیم
اس  .ای شاخ از حقو بی الملل از حقو اشخاصی کی در مخاصیم شیرک هداشیا ییا از
صحنۀ هبیرد خیار شید اهید حمایی و ابیزار و روشهیای جنیگ را محیدود مییکنید ( The
 .)International Committee of the Red Cross, 2004: 1ب عبارت دیگیر حقیو بیی الملیل
بشردوسااه مجموعۀ قواعد حقو بی المللی اس کی ضیم تعییی حقیو افیراد اهسیاهی و
کشورها در مخاصمات مسلحاه اعم از بی المللی یا غیربی المللی تکیالیف افیراد و کشیورها را
هیز در آن مخاصمات مشخ می کند[ .ضم آهک ] با محدودکردن صدمات و لطمیات هاشیی از
مخاصمات مسلحاه و ممنوعکردن اساااد از برخیی سیالوهیا از افیراد هظیامی و غیرهظیامی و
اهداف غیرهظامی در مخاصمات مسلحاه حمای می کند (ضییایی بیگیدلی  .)1 :9985درواقیع
حقو بی المللی بشردوسااه برای کاسا از درد و رهج اهسان ها طی منازعات دو تدبیر اساسی
را بنیان زذاشا اس  :او قراردادن یک ماهی حقوقی حاکم بر اهجیام عملییات هظیامی و دوم
قراردادن ماهیای اخالقی ک ب دهبا کاه رهج و درد اهسانها طی جنگ اس .

 .2هدف حقوق بشردوستانه
مرکز ثقل و ماهی حقو بی الملل بشردوسااه اصیل حمایی از افیراد اسی  .اهیداف حقیو
بشردوسااه را میتوان تح دو عنوان هدفهای سنای و هوی ب شرو زیر هام برد:

1. International HumanitarianLaw (IHL).
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شکل  .6اهداف حقوق بینالملل بشردوستانه

 .3معاهدات حقوق بشردوستانه
معاهدات بشردوسااه ک در پاس ب کمکهای بشردوسااهۀ هاشیی از توسیعۀ سیالوهیا و اهیواع
جدید منازعات شکل زرف ب دو شاخ تقسیم میشوهد:

شاخۀ اول :حقوق الهه( 1قواعد محدودیتی)
زمینی؛1

ی کنواهسیون چهارم الهۀ  9150درخصوص قواهی و عرفهای جنگ
ی اعالمیۀ  9831س پارزبورگ (منع کاربرد پرتاب های خاص در زمان جنگ)؛9
ی پروتکل  9110ژهو درخصوص ممنوعی اسیاااد از زازهیای خای کننیدۀ سیمی و دیگیر
زازهای خطرهاک و کاربرد روشهای جنگی باکاریولوژیک؛1
ی کنواهسیون  9101درخصوص منع توسع تولید و اهباش سالو های بیولوژیک و سیمی و
اههدام آنها؛0
ی کنواهسیون  9100درخصوص ممنوعی اسیااادۀ هظیامی و هرزوهی اسیااادۀ خصیماه از
تکنیکهای تغییر محی زیس (اِهمُد)؛3
1. Hague Law.
2. Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land (1907).
3. St Petersburg Declaration Renouncing the use, in time of war, of Explosive Projectiles under 400
Grammes weight, 1868.
4. Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gasesand
of Bacteriological Methods of Warfare, (1925).
5. Convention of 10 April 1972 on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction Biological Weapons
convention (BWC).
6. Convention on Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques,
(ENMOD).
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9ماعارف؛

 تسلیحات9185 ی کنواهسیون
 منع زسارش تولید اهباش و ب کارزیری سالو های شیمیایی و اههدام9119 ی کنواهسیون
1.آنها

) حقوق ژنو (قواعد حمایتی:شاخۀ دوم
: شامل9111  کنواهسیون چهارزاهۀ ژهو.9
ی کنواهسیون او ژهو برای بهبود وضعی مجروحان و بیماران در هیروهای مسلح در صیحنۀ
9هبرد؛
ی کنواهسیون دوم ژهو برای بهبود وضیعی مجروحیان و اعضیای کشیای شکسیاۀ هیروهیای
1مسلح دریایی؛
0ی کنواهسیون سوم ژهو درخصوص هحوۀ رفاار با اسرای جنگی؛
3.ی کنواهسیون چهارم ژهو درخصوص حمای از افراد غیرهظامی در زمان جنگ
: شامل9100  پروتکلهای الحاقی.1
0ی پروتکل او درخصوص حمای از قرباهیان مخاصمات مسلحاهۀ بی المللی؛
8.ی پروتکل دوم درخصوص حمای از قرباهیان مخاصمات مسلحاهۀ غیربی المللی

 نسبت حقوق بشردوستانه و حقوق بشر.4
اصییل حمای ی از اهسییان ب ی عبییارتی «حمای ی از حیییات سییالم و کرامی اهسییاهی» (قییاری
 اما بیا وجیود ایی. ) هقط اشاراک ای دو دسا از حقو اس100-199 :9988 سیدفاطمی
.ویژزی مشارک از جهات زوهازون بی ای دو شاخۀ حقوقی تااوت وجود دارد

1. Convention of 10 October 1980 on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional
Weapons which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects
(Weapons Conv).
2. Convention of 13 January 1993 on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and
Use of Chemical Weapons and on their Destruction.(CWC)
3. Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (1949).
4. Geneva Convention II for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked
Members of Armed Forces at Sea (1949).
5. Geneva Convention III Concerning the Treatment of Prisoners of War (1949).
6. Geneva Convention IVConcerning the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949).
7. Protocol of 8 June 1977 Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Concerning the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (AP I).
8. Protocol of 8 June 1977 Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Concerning the
Protection of Victims of Non- International Armed Conflicts (AP II).

 794فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،2تابستان 6931

الف) تفاوت از نظر تعریف
ترجمۀ کلمۀ « Humanitarian

حقو بشر ترجمۀ واژۀ « »Human Rightsو حقو بشردوسااه
 »Lawاس  .حقو بشر بنا ب تعریف در هر شیرایطی همی ییا بخشیی از قواعید آن و حقیو
بشردوسااه فق در زمان درزیری های مسلحاه قابیل اعمیا اسی و هیی تخلیف و عیدو از
قواعد و مقررات آن مجاز هیس (.)Dinstein, 2004: 20-25

ب) تفاوت از نظر منابع و اسناد
«اعالمیۀ جهاهی حقو بشر» 9مصوب  95دسامبر  9118و دو میثا مصوب  93دسیامبر 9133
مجمع عمومی سازمان ملل ماحد« :میثیا بیی المللیی حقیو میدهی و سیاسیی» 1و «میثیا
بی المللی حقو اقاصادی اجاماعی و فرهنگی» 9منابع تشکیل دهنیدۀ حقیو بشیر بی شیمار
میروهد .ای در حالی اس ک منابع و اسناد تشکیلدهندۀ حقو بشردوسااه کنواهسیونهیای
چهارزاهۀ ژهو مصوب  9111کنواهسیون های اله پروتکل هیای الحیاقی  9100و قواعید عرفیی
بشردوسااه اهد ک ریش در عرف و رویۀ کشورهای مخالف دارهد.

ج) تفاوت از نظر زمان و موقعیت اجرا
مقررات حقو بشر برای همۀ زمان ها و مکیان هاسی و در چیارچوب رابطیۀ حقیوقی بیی دولی و
شهروهدان اعما می شود .در مقابل حقو بشردوسااه عموماً مربو ب شرای مخاصمۀ مسیلحاه و
رابطۀ بی دول و شهروهدان دول دشم آن اس ( .)Fleck, 2009: 12ضم آهک ای قواعد اغلی
«در خطو او جنگ» کاربرد دارهد .برای مثا هیروهیای مسیلح بایید در رفایار بیا دشیم حقیو
بشردوسااه را رعای کنند (توهیفاهر .)09 :9983

د) تفاوت از نظر مسئولیت بینالمللی
دول اولی و آخری مقام ماعهد و مسئو در زمینۀ حقو بشر اس  .بنابرای ازر برای هقض
تعهدات حقو بشری مسئولیای مطرو شود در درجۀ او ای مسئولی دول اسی  .ایی در
حالی اس ک در هظام حقو بشردوسااه تنها دول ب رعای قواعید و مقیررات بشردوسیااه
ماعهد هیس بلک در بسیاری از موارد افراد هیز در اجرای ای هظیام تعهیداتی بیر عهید دارهید
(ممااز و رهجبریان  .)909 :9981هایج آهک در صورت هقض تعهدات و قواعد بشردوسیااه در
یک مخاصمۀ مسلحاه عالو بر مسئولی بیی المللیی دولی شیامل مسیئولی کیایری افیراد
1. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
2. The International Covenant on Civil and Political Rights ( ICPR).
3. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICES).

اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره) 793

ماخلف و هاقض ای حقو هیز میشود ( .)Craford, 2002: 77شعبۀ تجدیدهظر دییوان کیایری
بی المللی برای یوزسالوی سابق در پروهدۀ تادی مسئولی کیاری افراد را تأیید کرد اسی و
بر ای موضوع تأکید کرد ک تخلف از حقو بشردوسااه موج مسئولی کیاری افراد میشود
(.)Tadic, 1995: 29

 .5اصول حقوق بینالمللی بشردوستانه
از هظر کمیاۀ بی المللی صلی سرخ اصو زیر قواعد اساسی حقو بی المللیی بشردوسیااه و
ب عبارت دیگر اصو اولیۀ حقو مخاصمات مسلحاه اهد (راجرز و مالرب  )99 :9981و طرفی
تخاصم باید رفاار خیود را در جرییان مخاصیم ماناسی بیا آن تنظییم کننید ( & Schindler
.)Toman, 1983: 261

 .1 .5اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض
ای اصل بیان می کند ک با همۀ مردم باید بدون توج ب عواملی چون جنسی ملی هیژاد رهیگ
زبان مذه یا عقاید سیاسی رفااری اهساهی 9و بدون هرزوه تبعیضی 1اهجام داد .واژۀ میردم در ایی
اصل شامل همۀ اشخاصی خواهد بود ک دیگر همی تواهند یا همیی خواهنید بی مشیارک در درزییری
ادام دهند .مجروحان بیماران اسرا شهروهدان غیرمسلح (غیرهظامیان) و کارکنان درماهی و میذهبی
از جمل افرادی هساند ک باید از حیات و حیثی آن ها در هر شرایطی بیدون تبعییض حمایی و از
اعما هرزوه رفاار غیراهساهی هسب ب آنها خیودداری شیود .در ایی قاعید عیدم تبعییض یعنیی
برابری و ترجیحهدادن بعضی بر بعضیی دیگیر اسی ( )CCPR General Comment No.18و «رفایار
اهساهی» هیز عبارت اس از هرزوه اعما و رفاار در جنگ ک سب آرام روحی و رواهی افراد ییا از
حیات تمامی جسمی و ذهنی و کرام اهساهی وی حمای شود (جعاری .)995 :9911

 .2 .5اصل ضرورت نظامی
ضرورت هظامی 9یعنی اینک هر فعالی و اقدام هظامی باید براساس دالییل هظیامی توجیی شید
باشد و فعالیای ک فاقید ضیرورت هظیامی باشید ممنیوع اسی  .مطیابق ایی اصیل حملی بی
غیرهظامیان و افرادی ک خار از صحنۀ هبرد و عملیات قرار دارهد ممنوع اس زیرا با ای کیار
هی مزی هظامی ب دس همی آید .ای موضوع همان چیزی اسی کی در قسیمای از مقدمیۀ
1. Humanity Behavior.
2. Non- Discrimination.
3. Military Necessity.
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بیاهیۀ  9838س پارزبورگ بدان اشار شید اسی « :تنهیا هیدف مشیروع در جنیگ تضیعیف
هیروهای هظامی دشم اس ».

 .3 .5اصل محدودیت
مهمتری برداش از اصل محدودی  9آن اس ک حقو بشردوسااه کیاربرد تسیلیحاتی را کی
آسی های غیرضروری یا جراحات بی از حد وارد کنند ممنوع کرد اس  .اعالمیۀ  9838س
پارزبورگ کنواهسیون  9150اله و پروتکل های الحاقی از اسناد بی المللی اهد ک اساااد از برخیی
تسلیحات را ممنوع کرد اهد .چناهکی در بنید  9میادۀ  90پروتکیل او الحیاقی  9100تصیریح شید:
«اهاخییاب ابزارهییا و روشهییای جنگییی در مخاصییمات هامحییدود هیسی » و بنیید  1همییان مییاد هیییز
سالوهایی را ک ب واردآوردن صدمات بی از حد و درد و رهج غیرضروری منجر مییشیوهد ممنیوع
اعالم کرد اسی  .دییوان بیی المللیی دادزسیاری هییز در رأی مشیورتی خیود در سیا  9113هییز
درخصوص «مشروعی تهدید و یا اساااد از سالوهای هسا ای» سالوهیایی را کی موجی ایجیاد
رهج و دردهای غیرضروری میشوهد ممنیوع اعیالم کیرد اسی ( I.C.J, Advisory opinion, 1996:
 )95و اساسهامۀ دیوان کیاری بی المللی هیز در بند ب ( )15از مادۀ  8اساااد از چنیی تسیلیحاتی
را ب منزلۀ جنایات جنگی تلقی کرد اسی ( Rome Statute of the International Criminal Court,
).)Article. 8(2)(b)(XX

 .4 .5اصل تفکیک
تاکیک 1قائل شدن بی هظامیان و غیرهظامیان یک اصیل اساسیی و مسیلم حقیو بیی المللیی
بشردوسااه اس ( .)I.C.J, Advisory opinion, 1996: 74-87هدف آن اس ک درزیریهیای
مسلحاه تنها میان رزمندزان طرفهای ماخاصم جریان داشا باشد ( .)Dinstein, 2004: 27در
قواعد و مقررات اولی ماهند مقررات الهۀ  9811و  9150ای اصل ب طیور ابایدایی و کمرهیگ
جلو زر شد اما با تدوی کنواهسیونهای چهارزاهۀ ژهو (ب ویژ کنواهسیون چهارم) و پروتکیلهیای
الحییاقی ( 9100مییادۀ  18پروتکییل او و مییادۀ  99پروتکییل دوم) ب ی حمای ی از افییراد و امییوا
غیرهظامیان در مخاصمات مسلحاه توج بیشاری شد.

 .5 .5اصل تناسب
پیروزشدن بر دشم «ب هر طریق ممک » یکی از اساراتژیهای پذیرفا شد در تاری جنگها
1. Limitation.
2. Distinction.
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بود اس اما با حاکم شدن اهدیش های اهسیان دوسیااه تغییراتیی در عبیارت «بی هیر طرییق
ممکی » ایجیاد شید .از ایی رو طیرفی تخاصیم بایید در هیدای عملییات جنگیی و راهبیری
مخاصمات ب زوه ای عمل کنند تا در مقایس با مزی های هظامی مساقیم و قطعیی کی اهاظیار
می رود در اثر حملۀ هظامی ب دس آید صدمات اتااقی بی از حد هباشد .ای قاعد ک «اصل
تناس » 9هامید می شود ریش در حقو عرفی دارد .بنید ( 0ب) میادۀ  09و بنید ( 1ب) میادۀ
 00پروتکل او  9100مؤید ای اصل اس  .چنان ک تأکید شید« :حملی ای کی در آن مییزان
خسارت جاهی ب غیرهظامیان یا مجرووشدن آنها و یا آسی رساهدن ب امیوا غیرهظیامی و ییا
مجموع ای از آنها هسب ب مزی های هظامی عینی و مساقیمی ک اهاظار آن میرود بی از
حد باشد حمل لغو یا ب حا تعلیق درخواهد آمد».

 .6اسالم و مقررات بشردوستانه
آموز های اسالمی برای هدای همۀ جهاهیان در طریق سعادت و کما اسی زییرا اسیالم کی
دی جهاهی (سبأ  )18و منطبق با فطرت اهساهی (روم  )95و خطاب بسیاری از آیات آن یَا أَیُّهَا
النَّاس اس درواقع ماوج همۀ اهسانهاس (اهبیا  )950و برای فرقی همیکند ک ای اهسیان
در کجای زمی زهدزی میکند یا مثالً از کدام هژاد و ملای اس (حجرات  .)99ب همی دلیل
از همان بدو طلوع اهدیشۀ زهدزی مسالم آمیز را در قال ییک اعالمییۀ جهیاهی مطیرو کیرد
اس (آ عمران  )31و اصل در رواب میان مسلماهان با دیگر ملی هیا را صیلح قیرار داد و هی
جنگ (اهاا  .)39با چنی هگرشی پیامبر اسالم (ص) هیز سنگ بنای زهدزی مسیالم آمییز را
با اهعقاد منشور مدین آغاز کرد (شهیدی  )39-30 :9981و ب تدریج ب توسیع و زسیارش آن
پرداخ  .بنابرای اسالم آیی صیلح و امنیی اسی و جنیگ را پدیید ای عارضیی و تحمیلیی
میشناسد و اصل را در رواب خود با دیگران صلح و همزیسای مسالم آمییز قیرار داد اسی و
در صورتی مسلماهان اجاز دارهد دس ب اسیلح ببرهید کی بی آنهیا تهیاجم شید باشید ییا
زورمندان اساقال آزادی و حاکمی اسالمی را تهدید کرد باشند (ابوالوفا  )10 : . 9119اما
با وجود عارضیداهسا پدیدۀ جنگ در فرض وقوع اوالً اقدام ب دفاع را در برابر حمل و تجیاوز
الزم و واج میداهد (حج  .)91ثاهیاً برای آن برهام و قواعد ماصلی بیر پاییۀ عید رحمی و
رعای حقو و شئون اهساهی تنظیم کرد اسی (سیلیمی  .)911 :9983چنیانکی در قیرآن
مجید بر رعای عدال و تجاوزهکردن از حدود معقو اهساهی در مقابل دشیمنان تأکیید فیراوان
شد اس (المیزان  1ص  .)81هموه های فراواهی از سیرۀ پیامبر اسالم (ص) در زمان جنگ
وجود دارد ک هشان میدهد ایشان عالو بر اینک در تمامی هبردها ب مالحظات اهساندوسیااه
1. Proportion.
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از جمل تمایز بی هظامیان و غیرهظامیان و اهداف هظامی و غیرهظامی منیع اسیاااد از برخیی
ابزارهای جنگی پیروزهشدن بر دشم «ب هر طریق ممک » و مدارا با اسیران توج میکردهید
(جعاری  )910-900 :9911بلک هرزا لشکری را بی مییدان جنیگ مییفرسیاادهد قبیل از
اعزامشان آن ها را ب رعای اصو اهساهی در جنگ موعظ و ارشاد مییکردهید .چناهکی از امیام
صاد (ع) هقل شد اس :
«هرزا رسو خدا (ص) تصمیم می زرفاند کساهی را بیرای جنیگ اعیزام کننید بی آن هیا
می فرمودهد :ب هام خدا و برای خدا و براساس مشیی و روش رسیو خیدا (ص) حرکی کنیید
زیاد روی هکنید کشاگان را مثل هکنید غدر و هامردی هکنید و پیرمردان کودکان و زهان را بی
 90ص .)01
قال هرساهید» (وسایلالشیع

رویکرد امام خمینی (ره) به مقررات بشردوستانه
امام خمینی (ر ) ب تأسی از احکام اسالم جنگ را پدید ای عارضیی و تحمیلیی میی شیناخا و
تأکید داشا اهد ک ما با جنگ همیش مخالایم و میل داریم کی بیی همیۀ کشیورها آرامی و
صلح باشد اما ازر جنگ را تحمیل کنند قاطعاه دفاع خیواهیم کیرد (صیحیاۀ امیام جلید 99
 .)139در ای خصوص ایشان بر مبنای موازی اسالمی دفاع در برابیر ماجیاوزان را بی اصیولی
مقید کرد اس ک امروز تح عنوان مقررات بشردوسااه از آن یاد میشود.
قبل از آهک رویکرد امام خمینی (ر ) درخصوص حقو بشردوسااه بیان شود الزم اس بر
رفاار رژیم بعثی عرا در جنگ تحمیلی علی ایران مروری کلی شکل زیرد تا هشیان داد شیود
ک با وجود اعما روش های غیراهساهی و هقض حقو بی المللی بشردوسااه از سوی رژیم بعثیی
عرا طی جنگ تحمیلی امام خمینی (ر ) -ب منزلۀ شخصیای ک فرماهدهی جنگ هش سال بر
عهدۀ ایشان بود -مقررات بشردوسااه را ب صورت عملی ب اجرا درآوردهد.

 .1نگاهی گذرا به نقض حقوق بشردوستانه از سوی رژیم بعثی عرراق در جنر
تحمیلی علیه ایران
ارت عرا بدون توج ب مقررات مندر در منشور ملل ماحد و بی وییژ بیا وجیود تعهید بی
اجرای قرارداد مرزی  9100الجزایر در  99شهریور ( 9901سپاامبر  )9185با تجاوز بی خیاک
جمهوری اسالمی اییران 9بسییاری از شیهرها و روسیااهای میرزی در جنیوب اییران را اشیغا
 .9دبیرکل سازمان ملل ماحد در ززارش خود ب تاری  1دسامبر  )UN Document s/23273( 9119عرا را
مسئو آغاز جنگ علی ایران در  11سپاامبر  9185برابر با  99شهریور  9901معرفی کرد اس .
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(الغری  )999 :9981و آن ها را با خاک یکسان کرد ب زوه ای ک در برخی از منیاطق حایی
آثاری از حیات زیاهان و جاهوران باقی هگذاش  .ای وضیعی بعید از بیازپ زییری شیهرهایی
ماهند آبادان خرمشهر مهران بساان هویز موسییان بسیاان سوسینگرد دهلیران و  ...قابیل
مشاهد بود (کیگان .)959-80 :9980
رژیم بعثی عرا جنگ را تنها ب میدان های هبرد محیدود هکیرد بلکی منیاطق مسیکوهی و
غیرهظامی را هیز مورد حملۀ هظامی قرار داد؛ چناهک شیهرهای اهیواز دزفیو سینند اییالم
قصرشیری ارومی باخاران مهیران اهدیمشیک بهبهیان خرمشیهر بی کیرات میورد حمیالت
هواپیماهای عراقی قرار می زرف  .همچنیی عیالو بیر حمیالت هواپیماهیا شیهرهای دزفیو
بروجرود اهدیمشک قم و تهران مورد حمالت موشکی قرار زرفاند (تحلیلی بر جنیگ تحمیلیی
رژیم عرا علی ایران  .)90-95 :9930 1حمل ب میدارس بیمارسیاان هیا هیروزیا اتمیی
بوشهر و تأسیسات ضروری برای ادامۀ حیات مردم ماهند تأسیسات هاای زچساران هیروزا بر
رامی اهواز دکل بر بادمک پل دخار صنایع آلومینیوم اراک شرک کش و صینع کیارون
کارخاهۀ کاغذ پارس ها تپ مجامیع شییمیایی بنیدر امیام خمینیی کارخاهیۀ سییمان درود
هیروزا بر در تبریز همدان و آرن ههاوهد کارخاهۀ هپکیو اراک و د هیا هموهی دیگیر از جملیۀ
آنهاس (پورمحمدی .)190-191 :9980
اسااادۀ دول عرا از سالوهای شیمیایی در جنگ تحمیلی علی مل ایران یکیی دیگیر از
اقدامات ضدبشری آن رژیم بود (پیورتر  .)80-80 :9919رژییم عیرا هی تنهیا بی اسیاااد از
سالو های شیمیایی در جنگ اعاراف کرد و اسناد و مدارکی دا بر تأمی تسلیحات شییمیایی
ب او از سوی دول های اهگلی آلمان شوروی سابق امریکیا و فراهسی در آن دوران مناشیر
شد بود (الغری  )910-910 :9981بلک ززارش های کارشناسان سازمان ملل ماحد هییز بیر
آن مهر تأیید زد بود (کردبچ حسی آباد  .)908-918 :9983ب کارزیری بم های شییمیایی
از سوی رژیم عرا در جنیگ تحمیلیی هی تنهیا موجی مصیدوم و شیهادت جمیع زییادی از
رزمندزان شد بلکی منیابع طبیعیی هیوا آب خیاک کلییۀ جیاهوران و زیاهیان؛ بی عبیارتی
محی زیس را هیز آلود و هیابود کیرد (ثقاییعیامری  .)981-989 :9905براسیاس تحقیقیات
علمی کاربرد ای سالو ه تنها برای موجودات فعلی زیاهبار اس بلک برای موجوداتی کی در
آیند هیز حیات خواهند یاف تهدیدکنند اس  .یعنی ممک اس میواد شییمیایی سیرطان زا
تغیییرات ژهایکیی در آنهیا ایجیاد کنید (.)Alexander Kiss & Dinah Shelton, 2004: 733
تأسف بارتر آهک رژیم عرا بم های شیمیایی را ه تنها علی رزمندزان ایراهی بلک علی مردم
غیرهظامی شهرهای مرزی ایران از جمل سردشی ()UNDocument s/18953. Jun, 29, 1987
و از هم دهش بارتر علی مل خود یعنی میردم حلبچی ( UN Document s/19729. Apr. 4,
 )1988اساااد کرد (کیگان .)959-80 :9980
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 .2دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ اصول و قواعد بشردوستانه
شایان یادآوری اس ک واژۀ حقو بشردوسااه بی طیور خیاص در بیاهیات امیام خمینیی (ر )
اساااد هشد اس اما بسیاری از اصو و قواعد آن مورد اشارۀ ایشان بود ک میتوان در شیکل
 1خالص کرد.

شکل  .2اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)

 .1 .2رعایت رفتار انسانی و بدون تبعیض
رعای رفاار اهساهی و بدون تبعیض با دشم از اساسی تری اصو بشردوسااه در اسیالم اسی
ک در ذیل آیات قاا با عبارت «وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّ َ یُحِ ُّ الْمُحْسِنِی َ» (بقیر  )910بیر آن صیح
می زذارد .صاح المیزان می هویسد :رفاار هیک و اهساهی داشیا و بیا احسیان برخیوردکردن بیا
دشمنان ب منزلۀ آن هیس ک دس از جهاد بکشید و دشمنان را ب حا خود رها کنید بلکی
منظور از احسان و ای آی آن اس ک عملیات رزمی در صحنۀ جهاد باید ب زوه ای اهجام شود
ک شایساۀ هر موقعی باشد؛ آهجا ک باید جنگیید بجنگیید و آهجیا کی بایید از جنیگ دسی
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بکشید از خوهریزی خودداری کنید جایی ک مقاوم و شدت عمیل میی طلبید مقیاوم و جیدی
باشید جایی ک عاو و اغماض هیکوس از آن چشمپوشی هکنید و ب بهاری وجه اهجیام دهیید
(المیزان .)19 1
پرواضح اس ک پی بینی اصل «رفاار اهساهی و هیکیکردن ب دشم » دارای بار عیاطای و
عقیدتی اس زیرا در اسالم اهسان موجودی با کرام (اسرا  )05و دارای روو الهی و مسیجود
فرشاگان اس (ص  09و  .)01از ای حیث هر اهساهی با وجود هر هوع آلودزی و فسیاد تیوان
ارتقای معنوی و هیل ب مقام واالی شایساۀ خیود را دارد لیذا دشیم هییز از ایی قاعیدۀ کلیی
مساثنی هیس ؛ او هم می تواهد از ای رأف اسالمی برخوردار باشد (عمید زهجیاهی 3 :9989
.)10
از دیدزا امام خمینی (ر ) عاو محب و رفاار اهساهی -اسالمی با هیروهای دشیم یکیی از
مؤلا های اساسی در حوزۀ دفاعی محسوب می شود ک هیروهای مسلح موظف اهید آن را رعایی
کنند (صحیاۀ امام  )011 99چناهک در مناسبای فرمودهد:
«م ب آن قدرتمنداهی کی در جبهی هیا ایسیااد اهید و اآلن مساأصیل کیرد اهید صیدام و
صدامی ها را عرض می کنم ک مبادا ای قدرت اسباب ایی بشیود کی ییک اهاقیامی بیر خیالف
موازی الهی زرفا بشود  ...ما باید جهات اهساهی را تا آخر حاظ کنیم .میا جهیات اهسیاهی را تیا
مرز شهادت و فوت باید حاظ بکنیم  ...موازی موازی اسالمی اس  .اینجیا جمهیوری اسیالمی
اس  .اینجا اسالم حکوم میکند» همو .)191 98

 .2 .2نفی اعتدا در مخاصمات مسلحانه
اسالم ب مسلماهاهی ک در را خدا می جنگند امر می کند ک هرزیز از حیدود عیدال و اهصیاف
خار هشوهد و زام در را اسابداد و سامگری هگذارهد و در پاییان تأکیید میی کنید کی خداوهید
سامکاران و ماجاوزان را دوس هدارد (بقر  .)915در آیۀ دیگر هیز بیر ضیرورت رفایار عادالهی
تأکید کرد اس و می فرماید« :وَالَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْیرَبُ لِلاَّقْیوَ
وَاتَّقُواْ اللّ َ إِنَّ اللّ َ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (مائد .)8
توج ب آیات یادشد بیاهگر آن اس ک اسالم تعدی و تجاوز در جنگ را های کرد اس و
هدف از جنگ غلب بر دشم اس و ه هابودی او و تخری و ویراهی سرزمین  .مصیادیق هایی
تعدی عبارتاهد از:
 .9کشاار زهان و کودکان؛
 .1کشاار افرادی ک تواهایی جنگ هدارهد ماهند پیرمردان؛
 .9کشاار افراد بدون سالو و افرادی ک در جنگ شرک هدارهد؛
 .1توسعۀ جنگ ب خار از میدان جنگ ب منظور از بی بردن اموا حیواهات و زیاهان؛
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 .0تعدی از قال ب مثل کردن و ماهند آن؛
 .3کشا مجروحان؛
 99ص  10و 18؛ اصیو
 .0اساااد از ابزار غیرماعارف در جنیگ و ( ...وسیایل الشییع
کییافی  9ص  0 990ص 18؛ بحییاراالهوار  91ص  19 908ص  955 09ص
.)10
پ از اهجام عملیات والاجر  1از سوی ایران رژیم بعثی عرا ک در صحنۀ هبرد در مقابیل
رزمندزان ایران کاری از پی هبرد بود ب تالفی شکس در ای عملییات حملی بی منیاطق
مسکوهی کشورمان را در دساور کار خود قیرار داد .ارتی عیرا بی شیهرهای دزفیو مسیجد
سلیمان بهبهان خرم آباد اهدیمشک و ههاوهد با چندی موشک حمل کرد .در اثر ایی حمیالت
بسیاری از مناز مسکوهی و مغاز ها ب کلی وییران و تعیدادی زییادی از غیرهظامییان شیهید و
مجروو شدهد (عالیی  .)311 :9919در پی زسارش حمالت عرا ب مناطق مسیکوهی اهاظیار
اقدام مقابل ب مثل در افکار عمومی باال زرفی  .از ایی رو در چهیارم آبیان  9931جلسی ای بیا
شرک سران س قو در حضور امام خمینی (ر ) تشیکیل و دربیارۀ حمیالت عیرا بی منیاطق
مسکوهی و شیوۀ واکن ب آن بحث شد .ایشان در ای جلس دس یازیدن ب اقدام مقابل ب مثل
و مورد حمل قراردادن مناطق مسکوهی عرا را هپذیرفاند و فرمودهد« :ای اقدام اشکا شیرعی
و سیاسی دارد» (هاشمی رفسنجاهی  .)131 :9983بنیانزذار جمهوری اسیالمی اییران چنیدی
پ از ای جلس و در حالی کی همچنیان افکیار عمیومی در برابیر جناییات عیرا درخواسی
مقابل ب مثل داش طی سخناهی خطاب بی فرماهیدهان و آحیاد هیروهیای مسیلح در  90آبیان
 9931فرمودهد:
«شما تاکنون بنایاان بر همی بود اس و ان شاءاهلل از حاال ب بعد هم باشید کی شیهرهای
عرا را ک ما آنها را عزیز میداهیم مثل شهرهای خودمان و بعضیشان را بسیار بیاالتر  ...شیما
باید توج بکنید ک مبادا یک وقای ب واسطۀ بمبارانهای شهرهای شما و کشا عزییزان شیما
مبادا یک وقای شما عصباهی بشوید و جبران بکنید ای طوری  ...شما اهاقاماان را از صیدام بایید
بگیرید و از حزب بعث .توج کنید ک مبادا حای یک زلول ب طرف شهرهای ای هیا بیندازیید.
آن ها شهرهایی هساند ک همان طوری ک ای بهبهان ما مظلوم اس بصر هم مظلیوم اسی
مندلی هم مظلوم اس همۀ ای ها مظلوم اهد .ای ها تح سام هساند» (صیحیاۀ امیام 98
.)191
همانزوه ک در سطوو تصمیمزیری در رد های باالی هظام جمهیوری اسیالمی حملی بی
غیرهظامیان ممنوع شمرد می شد در سطح رزمندزان هیز چنی رویکیردی در عمیل بی اجیرا
درمیآمد .در ای خصیوص از شیهید عبیاس دوران هقیل شید اسی کی روزی طبیق دسیاور
مأموری تخری پلی را برعهد داشا اس اما قبل از اههدام پل مشاهد می کند کی اتومبییل

اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره) 774

شخصی سواری در حا عبور از روی آن اس  .ب همیی دلییل بیرای آسیی هرسیاهدن بی آن
اتومبیل پل را دور میزهد و وقایی اتومبییل از پیل عبیور کیرد بیود پیل را تخریی مییکنید
( .)http://shahiddooran.mihanblog.comای زوه اقیدامات از سیوی تربیی یافاگیان خمینیی
کبیر بود ک آن حضرت فرمودهد:
«فر ارت ما و ارت آن ها ای اس ک ارت ما دسیا بسیا اسی  .ارتی میا اسیالم
برای تکلیف معی کرد  .ارت آن ها دساشان باز اسی  .تیو ،موشیک زمیی بی زمیی بی
اصطالو خودشان میاهدازهد هُ ماری د ماری یک شهر هم هم اش را خراب کنند آن وقی
تبریک میشنوهد .ارت ما همیکند ای کار را همیتواهد ای کار را بکند و هخواهد کیرد .ارتی
ما فق موارد جنگی آن ها و اشخاصی ک مخالف اسالم و قیام بر ضد اسالم کردهید مییکوبید و
خواهد کوبید» (همو .)118 99

 .3 .2تمایز بین افراد نظامی و غیرنظامی
تعالیم اسالمی در جنگ ها آن اس ک اشخاص و افرادی ک در جنیگ و هبیرد شیرک هدارهید؛
یعنی افراد غیرهظامی از مصوهی برخوردارهید و خواهیان امنیی و سیالمای بیرای آهیان اسی .
بدی سان خصوم و درزیری را فق بیی هیروهیای مسیلح طیرفی تخاصیم مجیاز مییداهید:
«وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّ ِ الَّذِی َ یُقَاتِلُوهَکُمْ» صاح المیزان در ای بار می هویسد :قایا ایی اسی
ک اهسان در مقام کشا کسی ک قصد قال او را دارد برآید و طبعاً هدف از آن تسل بر ما و
عرض اهسان های دیگر هیس (المیزان  .)88 1ماهوم ای سخ آن اس ک اسالم عملییات
جنگی را تنها علی هیروهای مسلح و اهداف راهبردی دشم مجاز میی داهید و افیراد و جمعیی
غیرهظامی از خطر مخاصمات مسلحاه مصون اهد البا مشرو بیر اینکی بی طیور مسیاقیم در
عملیات شرک هداشا باشند و ازر ب طور مساقیم در عملیات شیرک داشیا باشیند هظیامی
تلقی می شوهد (جواهرالکالم  .)00-09 19بر مبنای چنی تاکری اسی کی امیام خمینیی
(ر ) عالو بر ممنوع داهسا حمل علی غیرهظامیان میان اهداف هظامی و غیرهظامی هیز تمیایز
قائل شد اهد و فرمودهد:
«فر اس مابی فرماهدهان قوای مسلح ایران با فرماهیدهان قیوای مسیلح عیرا و آن ایی
اس ک ای ها ب اسالم فکر میکنند و روی قواعد اسالم میخواهنید عمیل بکننید و لهیذا بی
شهرهایی ک دفاع هدارهد ب مردم بازار و ب مردم و فقرای جاهای دیگر کاری هدارهد و فق ازیر
الزام پیدا کردهد ک یک مثالً توپی بیندازهد یک بمبی بیندازهد ب همیان مراکیزی کی مراکیز
قدرت شیطاهی اس ای ها هجوم میکنند .لک فرماهدهان عرا از خدا بیخبرهد اعاقیادی بی
ای مسائل هدارهد .لهذا توی شهرها میاهدازهد بم هایشیان را در خرمشیهر در اهیواز در ایی
جاها شهرها را هدف قرار میدهند و ما دسامان بسا اس از ای جه ک همیخواهیم میردم

 774فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،2تابستان 6931

عادی و مردم بیزنا تلف بشوهد و آن ها دساشان باز اس از باب اینک اعاقاد بی آن چیزهیایی
ک در اسالم مطرو اس آن چیزهایی ک «اهسان بما أهّ اهسان» 9میفهمید آن چیزهیایی کی
شرف اهسان اقاضا میکند آن ها ای مسائل پیششان مطرو هیس  ...ای طور هیس ک مملک
ایران هاواهد ای ها را از بی ببرد لک میخواهد قدم ب قدم پی برود ک مبیادا بییزنیا هیا -
خدای هاخواسا  -زیر پا بروهد .ما باید روی قواعد اسالمی عمیل بکنییم» (صیحیاۀ امیام 99
.)110
از ای کالم امام خمینی (ر ) اصل ضرورت تمیایز مییان هظامییان و غیرهظامییان تاکییک
اهداف هظامی از غیرهظامی و لزوم حمای از زهان و کودکان ب خوبی قابل اساااد اس چناهک
در مناسبای دیگر هیز بر ای موضوع تأکید ورزیدهد (همو .)919 98

 .4 .2محدودیت در کاربرد تسلیحات
ب طور معمو در جنگ ها هر یک از طرفی تخاصم تالش دارهد ب هر شکل ممک و بیا اسیاااد
از هرزوه ابزار و روش جنگی بر دیگری غلب یابند زیرا هدف پیروزی و هابودی دشیم اسی  .امیا
اسالم بر ای اید خ بطالن کشید و چارچوب اهسان دوسااه ای را برای صحنۀ هبرد طراحی کیرد
ب طوری ک رزمندۀ مسلمان را در اهاخاب سالو آزاد هگذاشا و کیاربرد برخیی از آنهیا از جملی
سالوهای سمی و شیمیایی را در جنگ ممنوع کرد اس (جعاری .)100-105 :9911
شاید ای سؤا مطرو شود ک مگر در صدر اسالم سالو های شیمیایی وجود داش ک ای
برداش حاصل شد؟ در پاس بایسای زا اوالً در آن زمان ای دسا از ابزارهای جنگی وجود
هداشا و سالوهایی ک در آن زمان ب کار میرف واجد ویژزی و خصوصیاتی هبود اسی کی
باوان بر آن سالو کشاارجمعی اطال کرد و آن سالو ها جراحات و آسی های جبران هاپیذیر و
غیرالزمی ک افزون بر از کار اهداخا هیروی جنگی دشم باشد وارد همی کرد اهد اما ب منظور
قاعدۀ کلی اسالمی ک ب موج آن افرا در کشاار (اسرا  )99حای ازر موج هم باشد منیع
شد اس (محقق داماد  )80 :9980می توان برداش کرد ک کاربرد ای زوه تسلیحات چیون
مرگ تیدریجی و تیوأم بیا شیکنج را همیرا دارد بیا منطیق اسیالم هاسیاززار و ممنیوع اسی
(عمید زهجاهی  .)931 :9989ثاهیاً امام صاد (ع ) از امام علیی (ع) هقیل کیرد« :ههیی النبیی ان
یلقی السم فی بالد المشرکی » رسو اکرم (ص) از اهداخا سم ب شهرهای کاار ههی فرمیود
اس (کلینی  .)18 0پیامبر اسالم (ص) ک پای زذار مکا فضیل و اهساهی اسی اجیازۀ
اساااد از سم ب منزلۀ سالو را ب سربازان هداد اس چون سم چیزی اس کی ازیر اسیاااد
شود موج ب خطر افاادن حیات موجودات ذی حیات اعم از اهسان ها حیواهات و حای زیاهان
 .9اهسان بدانزوه ک اهسان اس .
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می شود از ای رو پیامبر (ص) از اهداخا سم ب بالد کاار ههی کرد اس  .البا در اینجیا سیم
اصال هدارد و اسالم ب سم هظر خاصیی هیدارد بلکی آهچی اصیال دارد ایی اسی کی هبایید
مسلماهان در میدان جنگ از سالوهایی اساااد کنند ک سب از بی رفا میردم غیرهظیامی
ویراهی شهرها آباداهی ها و مزارع و باالخر آسی و خسارت واردشدن بر محی زیس شیود .در
زذشا ای عمل ضداهساهی ب وسیلۀ سم اهجام می شد امروز از طریق سالو های کشیاارجمعی
اهجام میشود .بنابرای اسالم با ای شکل از برخورد ک موج هابودی میلیونها هاوس بشری و
محی طبیعی میشود مخالف اس .
بر مبنای چنی اهدیشۀ دینی اس ک امیام خمینی (ر ) هموار هسب ب تولیید و اهباشی
جنگ افزارهای مخرب در جیهیان ابیراز هیگیراهیى کیرد و توسع طلبى ابرقدرت ها و اهبیارکردن
سیالوها هسا ا را از زرفااریها دهیا امروز برشمرد اهد .چناهک بارها اعیالن خطیر کردهید
ک چ بسا بیتقوایى یا جنون آهى سران دولی ها را بی جناییات بیزرگ وادارد و کسیاهى چیون
هیالر و صدام بر مسند کار قرار زیرهد ک در بحرانها قدرت تصمیمزیر هداشا باشند و دهییا
را ب تباهی بکشد (صحیاۀ امام جلد .)85-01 90
حضرت امیام (ر ) میذاکیرات سیییاسى دربیارۀ محیدودکردن سیالوهیا هسیا ا را کی
زیاهی در جیهیان بیرزیزار میىشود جد همیزرفاند و بر ای باور بودهد کی ابیرقییدرتهییا
ب ویژ امریکا همچنان ب تولید ای سالوها مشغو اهد و ای هییاهو بیرا اغایا رقبیا و میردم
جهان اهجام می شود .ایشان بیرا پیشگیر از فاجعۀ جهاهى و مقابل با مخیاطرات آن پیشینهاد
کردهد عالمان خطبا و هیویسندزان مردم را آزا کنند تا در بیرابیر ابیرقییدرت هیا بایسیاند و از
زسارش سالوها مخرب جلوزیر کنند:
«ازر ای ابرقدرت ها در ای حالی ک هساند و مشغو تهیۀ سالو های بیزرگ اتمیی و غییر
آن هساند ب همی حا باقی باشند دهیا [را] ممکی اسی کی بی خرابیی بکشیند و عمیدۀ
ضررش ب مل ها برسد .باید هرک در هرجا هس هویسند هایی ک هساند روشناکراهی کی
هساند و علمایی ک در همۀ قشرهای دهیا هساند و داهشمندان مردم را ب ای خطر آزا کنند
تا بلک خود مردم و تود های مردم در مقابل ای دو قدرت بایساند و ای سالوهیا را جلیوزیری
کنند» (همان .)85
ب دلیل تهدیدآمیزبودن ای دسا از سالو ها برای جهان اس ک حضرت امام (ر ) کنایر
و حذف آن را خواساۀ همۀ مل ها اعالم کرد اس (همو .)19 19
ارت بعثی عرا طی جنگ تحمیلی بارها از سالوهای شیمیایی اسیاااد کیرد .در چنیی
وضعیای جمهوری اسالمی ایران ه تنها ب مقابل ب مثل اقدام هکیرد بلکی فرماهیدهان هظیامی و
مسئوالن بهداری رسیدزی ب مصدومان عراقی بمباران ها را وجهۀ هم خیوی قیرار دادهید و
آسی دیدزان و آوارزان را ب داخل خاک ایران اهاقیا و تحی میداوا و رسییدزی قیرار دادهید
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(ایزدی  .)153 :9911براساس اسناد ارائ شد از سوی سازمان ملل ماحد -ک هموار طی ای
جنگ موضعی جاهبداراه هسب ب عرا داش  -ایران هیی زیا از سیالوهیای شییمیایی علیی
هظامیان و غیرهظامیان عراقی اساااد هکرد (پورتر 11-80 :9919؛ پورمحمیدی -901 :9980
.)911
محس رفیق دوس یکی از فرماهدهان قرارزا سپا ایران در مصاحب ای اخاصاصی با «زرت
پورتر» روزهام هگار امریکایی اعالم کرد هنگامی ک هیروهای ایران هخسای حملۀ عرا را دفیع
و ضدحمل ای در داخل عرا آغاز کردهد صدام حسی شروع ب اساااد از تسلیحات شییمیایی
علی هیروهای ایراهی کرد .ایشان می زوید زرو هایی از ماخصصان را بیرای کیار در حیوزۀ تمیام
هیازهای هظامی کشور در آن زمان سازماهدهی کرد ک یکی از ای زرو ها در حیوزۀ «شییمیایی
بیولوژیکی و هسا ای» بود .رفیقدوس ززارشی را دربیارۀ فعالیی تمیام زیرو هیای تخصصیی
سازماهدهی شد آماد کرد و برای زا وزو دربارۀ آن با ای امید ک امام خمینی (ر ) شروع کار
روی تسلیحات شیمیایی و هسا ای را بپذیرهد خدم ایشان مییرسید .بنییانزیذار جمهیوری
اسالمی ایران با حضور فرزهیدش سییداحمد خمینیی حضیور رفییق دوسی را میی پیذیرد .وی
میزوید هنگامی ک حضرت امام (ر ) زیزارش را خواهدهید بی زیرو شییمیایی بیولیوژیکی و
هسا ای ب شدت واکن هشان دادهد و فرمودهد :ای دیگر چیس ؟ بالفاصل ایشیان فایوا صیادر
کرد ک تولید ای دسا از تسلیحات مغایر بیا میوازی اسیالمی اسی « :مهیم هیسی کی ایی
تسلیحات در میدان جنگ اساااد شود یا در شهرها .ما با آن مخالایم .تولید چنی تسیلیحاتی
حرام اس  .شما تنها اجاز دارید تجهیزات حااظای تولید کنید» .رفیقدوس ییادآور مییشیود
ک حضرت امام (ر ) با اشار ب برتری معنوی جمهوری اسالمی ایران مقابل دول سکوالر عرا
پرسیدهد ازر ما هم تسلیحات شیمیایی تولید کنیم آن وق چ فرقی میان ما و صیدام وجیود
دارد؟ ( .)http://www.farhangnews.irزیرت پییورتر در ادامییۀ ایی موضییوع در کاییاب بحییران
ساخاگی :داساان هازااۀ هراس از ایران هسا ای 9می هویسد« :دلیل اصلی عدم اسااادۀ ایران از
تسلیحات شیمیایی هاتواهی ای کشور در دسایابی ب فرمو ترکی مواد شیمیایی هبیود بلکی
ای بود ک آی اهلل خمینی براساس فق اسالمی ای تسیلیحات را ممنیوع کیرد بیود» (پیورتر
 .)19 :9919بر مبنای چنی رویکیردی اسی کی در دوران معاصیر امیام خامنی ای (مدظلی )
فرمودهد:
«ب اعاقاد ما افزون بر سالو هسا ای دیگر اهیواع سیالوهیای کشیاارجمعی هظییر سیالو
شیمیایی و سالو میکروبی هیز تهدیدی جدی علی بشری تلقی می شوهد .مل ایران کی خیود
قرباهی کاربرد سالو شیمیایی اس بی از دیگر مل ها خطر تولید و اهباش ای زوه سالوهیا
را ح می کند و آماد اس همۀ امکاهات خود را در مسیر مقابل با آن قرار دهد .ما کاربرد ای
1. Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare.
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سالو ها را حرام و تالش برای مصوهی بخشیدن ابنا بشر از ای بیالی بیزرگ را وظیایۀ همگیان
میداهیم» (پیام خطاب ب اجالس بی المللی خلع سالو و عیدم اشیاع در تهیران  10فیروردی
.)9981

 .5 .2رعایت تناسب در فعالیتهای نظامی
پیروزشدن بر دشم «ب هر طریق ممک » یکی از اساراتژیهای پذیرفا شد در تاری جنگها
بود اس اما اسالم دساورالعمل های دقیق و مشخصی برای مسلماهان درخصوص رفاارشان در
منازعات مسلحاه ارائ داد ک از جمل رعای اصل «تناس » در فعالی های هظامی اس .
از دیدزا امام خمینی (ر ) راهبرد پیروزشدن بر دشم «ب هر طریق ممکی » منیع شید
اس لذا تأکید می کنند حمالت هباید ب زوه ای باشند ک سیب از بیی رفیا افیراد عیادی و
تخری اموا آنها شود .زیرا هدف از منازعات درهم شکسا شدن مقاوم دشم اسی و فیرد
دشم وسیلۀ عمدۀ مقاوم ب شمار می رود از ای رو هنگام عملییات هظیامی غیرهظامییان و
اموا غیرهظامیان باید در امان باشند:
«ازر هبود خوف اینک مل شریف عرا صدم ببیند ازر ما هم و ارت میا هیم و ملی میا
هم مثل صدام فکر میکرد ک باید پیشبرد ولو ب کشا مل ها ولو ب کشا بچ ها و زن هیا و
پیرمردها ازر یک همچو برهام ای بود امروز میدیدی ک عرا دیگر کساهی را ک باواهند کاری
اهجام بدهند هدارد .لک کشور ما ماعهد ب اسالم اس و ارت ما ماعهد ب اسالم اس ؛ ارتشی
اس ک از باالی شهرهای بزرگ عرا میزذرد و در آخری هقطۀ عرا در مرز اردن میکوبید
مراکز هظامی عرا را و یک بم در شهرهای عرا همیاهدازد .ای کشور اسیالمی اسی و ایی
لشکر اسالمی و ای قوای مسلح اسالمی اس » (صحیاۀ امام .)101 91

 .6 .2رعایت ضرورت نظامی در اقدامات نظامی
اصل ضرورت هظامی در فعالی های هظامی ب ای ماهوم اشار دارد ک هر اقدام هظامی بایسیای
دالیل و شواهد توجیهی کافی همرا داشا باشد و لذا فعالیای ک فاقد ای دالیل باشد ممنیوع
اس  .ب طور معمو هیروهای هظامی ب صیورت مینظم طیی اهجیام عملییات هظیامی خیود بیا
طروریزی برهام ها و فرماهدهی منسجم عمل میکنند اما در برخی میوارد در زمیان هبیرد و بی
دلیل ضروریات مبارز اقداماتی در خیار از چیارچوب طیروهیای برهامی رییزیشید بی وقیوع
میپیوهدد .یعنی چون آن ها زمان کافی را برای تدابیر الزم هدارهد ممک اس بی اسیاناد ایی
اصل جنگ را ب داخل شهرها و خاه ها بکشاهند و صدماتی را ب غیرهظامیان وارد کنند.
مکا اسالم هرزز هر اقدام هظامی را با مزی هظامی قابل توجی همی داهید بلکی ضیرورت
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هظامی در هبرد را در اهقیاد ارزشهای اهساهی و دینیی قلمیداد مییکنید .اسیالم بییان مییکنید
ضرورت هظامی مجوزی برای قال عمد یا آزار و اذی اشخاص و هقض حقو اهساهی هیسی  .بی
همی دلیل فرماهدهان هظامی مسلمان همی تواهند حدود الهی را هقض کنند و درد و رهج زایدی
را بر حریف مقابل تحمیل یا فرد بیزناهی را بیدلیل سل حیات کنند.
در دوران دفاع مقدس هر وق صدام در جبه شکس می خورد جنگ را ب خار از مییدان
جنگ زسارش میداد و ب مردم عادی ب زهان و کودکان و اموا آنها صدم وارد میکرد (همیو
 .)199 98امام خمینی (ر ) از رزمندزان ایراهی می خواساند ک هرزز ماهنید او عمیل هکننید و
فق مواضع هظامی وی را در هم بکوبند:
«از هیروهای مسلح می خواهم ک چون زذشا مواضع دشیم را بمبیاران هماینید؛ زرچی قیوای
دشم حای بیمارساانهای ما را مورد حمل قرار داد اهید و همیی فیر بیی حیق و باطیل اسی »
(همو .)100 99

 .7 .2حفاظت از محیطزیست
هابودی تمام عیار محی زیس  9یکی از هاایج دیرین و شاید پیامد زریزهاپذیر جنگ اس  .هگاهی
زذرا ب تاری جنگ ها ای موضوع را هشان می دهد ک ماأسیااه طیرفی مناقشیات بی منظیور
کاسا توان رزمی و ب زاهو درآوردن دشم ب دفعات مکرر ب ضایع کردن مواد غذایی تخری
کشازارها و تأسیسات آبرساهی و هابودی احشام اقدام کرد اهد .با توسع و پیشرف علم و فناوری
در هیمییۀ دوم قییرن بیسییام و زسییارش آن در حییوزۀ تسییلیحات هظییامی ب ی ویییژ سییالوهییای
کشاارجمعی محی زیس با تهدید جدی مواج شد زیرا ای سالو ها از هظر قدرت و تواهیایی
تخری کنندزی از باالتری توان تخریبی برخوردار شدهد .از ای رو ب کیارزیری ایی دسیا از
تسلیحات در جنگ خسارات شدیدتر و زسارد تری را ماوج محی زیس کیرد .بیرای مثیا
می توان ب اساااد از بم اتمی از سوی امریکا علی مردم ژاپ (هیروشیما و هاکازاکی) در سا
( 9110الغری  )00-01 :9981و کاربرد سالو های شیمیایی از سوی دول بعثی عیرا علیی
ایران طی جنگ تحمیلی اشار کرد (پورتر .)80-80 :9919
قرآن ب منزلۀ اولی منبع حقوقی اسالم برای محی زیس اهمیی زییادی قائیل شید و در
بسیاری از آیات ب آن تأکید کرد اس  .چنان ک در یکی از آیات آمد اس کسی ک بدون هیاز
و ضرورت ب تخری یا هابودی محی زیس اقدام کنید از جملیۀ ماسیدان خواهید بیود (بقیر
 .)150دلیل آن هم ای اسی کی خداوهید طبیعی و منیابع موجیود در آن را بیرای اسیااادۀ
خردمنداهۀ اهسان قرار داد اس و اهسان میتواهد با اساااد از تواهیاییهیا و خالقیی هیایی کی
1. Environment.
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خداوهد در سرش و خرد او قرار داد بهاری بهر را از طبیعی ببیرد و بیا خیردورزی دهییا را
مزرعۀ آخرت و سرمایۀ زهدزی اخروی خوی قرار دهد .اساااد و بهر برداری بهین از طبیعی
و حق داشا هسل های بعیدی بی مواهی و هعمی زسیاردۀ الهیی بشیر را بی رعایی حایظ
محی زیس ملزم می کند .بنابرای بشر بایسای در مخاصمات مسلحاه طوری عمیل کنید کی
موج محرومی هسل های بعدی از طبیع هشود زیرا منابع طبیعی برای عموم اهسیان هاسی
(حسی زکی .)991-999 :9983
رژیم بعثی عرا بدون توج ب اهمی محیی زیسی در سیالم و بقیای بشیر بیا هقیض
معاهدات بی المللیی اقیدامات ماعیددی را در هابودسیازی محیی زیسی از جملی اسیاااد از
جنگ افزارهای شیمیایی و بمباران حوز های هاای ایران در خلیج فارس اهجام داد اسی  .امیام
خمینی (ر ) ضم اعالم اهزجار از ای زوه اقدامات غیراهساهی رژیم بعثی عرا (صیحیاۀ امیام
جلد  )159 90در مناسبای اقدامات آن رژیم را ک با فراموشیی هرزوهی پایبنیدی بی اصیو
اهساهی و بشری همرا بود و زهدزی و حیات ب دور از منازع را ب خطیر اهداخای و خسیارت و
زیان عظیم بر محی زیس را ب دهبا داشا اس شدیداً محکوم کردهد و فرمودهد:
«هی ک از ای مدعیان صلح  ...ب صدام ای آغازکنندۀ جنگ هگا ک  ...ب کدام جیرم
و زنا حاصل زحمات د ها سالۀ تالش و سرمای زیذاری ییک ملی در صینایع و کارخاهجیات و
مزارع و کشازارها سوخا و بر باد برود!» (همو .)911 -919 15

 .8 .2محبت و مهربانی با اسیران جنگی
در جنگ هر فرد مسلحی ک در اقدامات مسلحاه مشارک داشا و موقع دساگیری تسلیم ییا فیرار
ب دس رزمندزان اسالم میافاد اسیر هامیید مییشیود (عمییدزهجیاهی  )915 :9989و از حقیو
ویژ ای برخوردار اس .
در جنگ تحمیلی هنگامی ک هظامیان عراقی ب اسارت رزمندزان اسیالم درآمید اهید امیام
خمینی (ر ) با تأکید بر رفاار مهرباهاه و محب آمیز با اسیرا و عیدم خشیوه و آزاررسیاهدن بی
آنها (صحیاۀ امام  )910 3در مناسبای آهان را ب مثابۀ مهمیان جمهیوری اسیالمی قلمیداد
کردهد و ب مسئوالن و آحاد هیروهای مسلح فرمودهد:
«ارت ما و پاسدارهای ما با ای اسرایی ک آوردهد ب طیور اهسیاهی عمیل مییکننید و بایید
بیشار عمل کنند .م ساارش می کنم تمام کساهی را ک ای اسیرا در اسیارت آنهیا هسیاند بی
حس سلوک و ب رفاار اهساهی و مهماناهد ای ها برای شما» (همو .)099 99
یکی از هکات مهم در موضیوع اسیرا بحیث هگهیداری آن هاسی  .امیام خمینیی (ر ) در 91
فروردی  9939پیامی درخصوص هگهداری از اسرا صیادر فرمودهید کی بی «منشیور هگهیداری
اسیر» معروف شد .درواقع در ای پیام حضرت امام (ر ) اوالً بحث پناهنیدزان را بیا اسیرا جیدا
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کردهد؛ ثاهیاً ضم پی بینی رفاار بسیار بد رژیم بعث با اسیران ایراهی بیا تعییی الگیوی رفایار
امام علی (ع) ب برخورد خوب و اسالمی با اسیران عراقی تأکید داشاند .ایشیان توصیی کردهید
ک زهد کردن روو و فکر اسیران عراقی سب هدای آن ها می شود و ایی سیب تبلیی اسیالم
خواهد بود (همو .)900-908 93
حضرت امام (ر ) ه تنها ب آحاد هیروهای مسلح دساور داد اهد ک باید بیا تمیامی اسییران
جنگی ب حس سلوک و رفاار اهساهی رفاار کنند بلک ب دلجویی میداوا و معالجیۀ مجروحیان
آنها هیز تأکید داشاند چناهک فرمودهد:
«برادران از اسرای جنگ ک در دس شمایند هرچند زناهکارهد دلجویی کنیید و بیا آهیان
رفاار اسالمی -اهساهی داشا باشید و آسی دیدزان عراقی را بی اسیرع وقی بی بیمارسیاانهیا
بارساید تا تح معالج قرار زیرهد و دکارها و پرساارهای بیمارساانها ک کوش های ارزهیدۀ آهیان
چ در جبه ها و چ در بیمارساان ها بر مردم شریف ما پوشید هیس و باعث تشکر بسیار اسی بیا
آهان چون هزدیکان و برادران خود رفاار همایند و تلخی آسی و اسیارت را بیا رفایار اسیالمی خیود از
ذائقۀ آهان کاه دهند» (همان .)138

نتیجهگیری
حقو بی الملل بشردوسااه ب منزلۀ شاخۀ جدیید حقیو بیی الملیل سیازو کارهیایی را بیرای
حمای از افراد ایجاد کرد اس تا دول ها رفاار خیود را در زمیان جنیگ بیا اصیو اهسیاهی و
اخالقی مطابق کنند .ای شاخ از حقو بی الملل ب مسئولی ها و حقو طرفی درزییر در
جنگ ب ویژ درخصیوص افیراد غیرهظیامی میی پیردازد و از کسیاهی کی در مخاصیمات شیرک
هداشا اهد یا دیگر هدارهد حمای کرد اس و اساااد از سالوهیا و روشهیای جنگیی را محیدود
میکند .درواقع هدف حقو بی المللی بشردوسااه ب طور کلی بر پایۀ حمای از اهسان و تمیامی
اهداف غیرهظامی اساوار اس ب ای معنی ک قواهی بیی المللیی بشردوسیااه ضیام ضیواب و
مقرراتی اس ک رعای آن ها بر هیروهای مسلح الزم و ضروری اس و ای قواهی ب محض شروع
هزاع مسلحاه الزماالجراس .
امام خمینی (ر ) ک فرماهدهی هش سا دفاع مقدس در برابر رژیم بعثی عرا را بر عهد
داشا اهد ب تأسی از آموز های اسالمی و اهساهی بسییاری از قواعید و مقیررات زمیان جنیگ را
مبنای رفاار رزمندزان اسیالم قیرار دادهید و بیا تبییی اصیو و مقرراتیی از قبییل آزادهبیودن
رزمندزان در اهاخاب هدف ها و روش هیا ههیی از حملی بی منیاطق غیرهظیامی (تاکییک بیی
رزمندزان و غیررزمندزان و تمایز میان اهداف هظامی و غیرهظامی) حااظی از محیی زیسی
حس برخورد و رفاار اهساهی با اسرا و مداوای مجروحان دشم -چیزی کی امیروز بی قواعید
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بشردوسااه تعبیر می شود -درصیدد برآمدهید تیا از هیر هیوع عمیل غیراهسیاهی و اهاقیام زییری
جلوزیری شود.
درواقع از دیدزا امام خمینی (ر ) اصل وجود و ضرورت قواعد و مقرراتیی کی اهسیان را از
عوارض درد و رهج بیهود لطمات و آسی های جنگ مصون بدارد تیا قرباهییان جنیگ هیروهیا
مناطق مسکوهی و امدادی در امان بماهند مسلم بود اس ؛ ب همی دلیل از هرزوه تعیدی بیر
هیروهای دشم ب شدت جلوزیری میکردهد .چناهک در هام بی رئیی جمهیور لیبیی عنیوان
می دارد ک سیاس ایران در حمل هکردن ب مناطق غیرهظامی اس  :حمل ب مناطق غیرهظامی
هی زا موردهظر هبود اس و هیس و اکنون هم همی خواهیم مناطق غیرهظامی و میردم میورد
هجوم قرار زیرهد (همو جلد  .)011 98رهنمودهای اساسی ایشیان بی رزمنیدزان و میدافعان
کشور در اجاناب از حمالت هوایی ب محدود های غیرهظیامی و بی وییژ در اسیاااد هکیردن از
سالوهای کشاارجمعی با وجود بمباران شیمیایی رژیم بعثی عرا علی رزمندزان و شیهرهای
کشور ب عبارتی عدم اجازۀ اقدامات تالفییجویاهی و اهاقیام بی رزمنیدزان اسیالم هشیاه هیای
برجسا و تجلی بارز پایبندی و تعهد ب مراعات حقو بیی المللیی بشردوسیااه اسی  .هایجیۀ
سخ آهک با وجود اعما روش های غیراهساهی رژیم بعثیی عیرا در جنیگ و سیکوت مجیامع
بی المللی جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس با فرماهیدهی امیام خمینیی (ر ) مقیررات و
اصو حقو بی المللی بشردوسااه را در باالتری حد اجرا کرد.
در پایان پیشنهاد میشود از آهجا ک از اقدامات هاقض حقو بی المللیی بشردوسیااهۀ رژییم
بعثی عرا قری ب س ده می زذرد و جهان مجدداً شاهد هقض آشکار حقو بشردوسیااه در
کشورهای سوری عرا و یم اس ک با حمای و پشایباهی امریکا و قدرت های غربی و برخی
کشورهای منطق از سوی زرو های تکایری اهجام می شود پژوهشی جامع در ای بیار صیورت
زیرد.
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