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Abstract 
Protecting installations containing dangerous forces in armed conflicts against 

reprisals is one of the challenges of recent decades. Since the destruction of the 

whole or a part of these installations could result in the release of dangerous forces 

and causing irreparable damage to civilians and civilian property, it seems necessary 

to establish customary and contracting international rules to protect them against 

reprisals. Article 56 (4) of the First Additional Protocol of 1977 to the Geneva 

Conventions of 1949, and rules 6.8 and 1006.9 of the Red Cross model manual on 

the law of armed conflicts for armed forces of 1999, without any conditions, prohibit 

reprisals against workshops and installations containing dangerous forces, but these 

actions in armed conflicts are still observed. Article 85(3)(c) of the First Additional 

Protocol of 1977 in certain circumstances condemns the attack on works and 

installations containing dangerous forces as a serious violation and considers it a war 

crime. In this article, attempts have been made to analyze and evaluate the attacks on 

works and installations containing dangerous forces in the framework of the reprisal 

system. 
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 چکیده
حتتا نزریه یتتانزاکهرتتاخزصمزت استتاا زتستتراار زصمزمه متتهز  تت  تا ززستتا یتأسحفاظتتاز  ز

شوص.ز  زآرجتازهت زت هیتلزهرتیزیتاززززززنز ایهزتاسوبزتییاصی نزیاچالشجویار ز  زجار زتالفی
م ززهیراپذجبه نتوجلزمیازش نزریه یانزاکهراخز ز م صزلکاا ززتو ر یتزسا یتأسجزئیز ینز

 لاررتیززجاعیازغیهرظاتیز ز تو لزغیهرظاتیانزشوص،زلز مز یجتاصز و دت زترهم تتیز زدهفتیزمتینززززز
ز4.زمن زمس یترظهزجویار زضه منزم     تا زتالفیزتذهومزصمزمه مهزسا یتأسحاایاز  ززتنظومم 

ز7005.ز7 زز5.ز8ژرتوز ز و دت زززز7747نزیتازونیهنو رستزمت ززز7711په تکلز  لز لاتا یزز65تاصۀز
ستریلزسته ،زمت  نزیتیطزشته یززززززز7777تجاود ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀز

،ز رت زههصهریه یانزاکهراخزم زتنعزحا نززسا یتأسیاز زجویار زدری زهامگاه ت اذز    تا زتالفی
په تکتلز  لززز86(ز3«ز)ج» لیزهااهانزصمزت اساا زتسراار زشای ز ینز    تا زیستیم.زتتاصۀزز

ررت زززدنتو نزمت زحا نزریه یانزاکهراخزم زصمزشته یکیزززسا یتأس ززیاهامگاه لاا یزحار زم ز
حارت زززش هز ستازز.زصمز ینزروشتامزسعیهز ساج نزتاکومز زصمزحکمزجنایازجنگیزترریزههص

زجویار زتاریلز ز م یامیزشوص.زم زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزصمز اللزرهاصز    تا زتالفی
 

 کلیدواژگان

تأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخ،ز و دت زهتاممهصنززز جویار ،زپه تکلز  لز لاا ی،    تا زتالفی
زحروقزت اساا زتسراار .
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 مقدمه
پیورت صز زیاتو مهزاستام  زززز  تو زتتیزز  صیزرراطزجهانزم زیاسازه زت اساا زتسراار زصمسال

هنت ،ز معتاصزززره .زیهچت زدرتومز زتکنولتوژنزپیشتهفازمیشتتهنزتتیززززززجاریز زتالیزمسیامزمهجانزتی
ت هیتلزززتش صتا زآی زه زمامزتیتهنزم زم اسام  زگستهصهزتبعم  ززشوصیتتهزت اساا زریزز سیع

.ز  زپیات یانزراگو مزت استاا ،ز داتالززز ساآنزجار زنز زگاهزاکهراخز  زضه می،زهرظاتیغ تو لز
ز هفجویار ز  زسونزیکیز  ز هفینزتت اسمزدری زنز سازه زتاازدنو نز    تا زتالفی اصاار 

گیهص.ز ینز    تا زصمز غرلزتو مصزتوجلز م صزاسام زم ز فته صز ز تتو لزغیهرظتاتیززززصیگهز رجامزتی
معت زززنیمتامتهزفاجعت ز فز یت ،ز لتیزززرت زت استا زتتیزززشوصز زمهزش  زحاال ز ز والریزش نزم تی

حتا نزریه یتانزاکهرتاخزززززستا زیتأس ززیتازهامگتاهزجوییز تاریز سازه ز ینز    تا زدریت ززتالفی
تتومصزمات ززززستا زیتأسجوییزدری زراشیز  زتالفیزمیهتستریغگیهص.زاسام  زتستریمز زسوم زتی

تو ر زم زته ی ز ر گی،زستالتاز ز تنیتازززصربالزص مصزه زتیصمزت اساا زتسراار ،زاکهیاییزم زم 
 تنجهزشوصز زصمزرهایا،ز حتاالزمه ه منزسرحزپسز  زپایانزت اساا زم زهایشزصی .زیا رسان

یانزغرب زمهزصشانزمیازههصنزریه یتانززصمزااللزت اساا زصمز ه نزگذشت ،زیکیز  زشیوهز سوال 
،زرظاتیتانزستوئیسززز7376ستالززصمزز7 بیعیزیازسااتۀزصستازمشتهزمتوصهز ستا.زصمزربتهصزتومگتامتنزززززز

یانزصماتانزم زصمزسه شیبیز ر  اتن ز زماز یجاصزمدلز ز حشازصمزتیتانزستفوفززز زتن زیاسنگت ت 
،زتراتتا زهشتومزچتینزززز7738صمزسالزز.(Pictet et al., 1977: 678) صشان،زم زپیه  نزصسازیا ی ر ز

چتوزم ززاارتۀز مصزصمزرزصیکتیزچارتگزززترامر زمازلشکهیانز متشزژ پن،زصستومزص صر زس یانزم صزتنظومم 
ز.(Pictet et al., 1977: 679) نز رجاتی زیانزگستهصهمشکنن زه زم ز یجاصزاسام  ز زت هیل

تو نزحا نزریه یانزاکهراخزتیزسا یتأسجویار زدری زیانز    تا زتالفی  زمام تهینزراور 
 شامهزههصزهت زمت زززز7743زصمزجنگزجهاریزص مزصمزآلاانزم زسالز2م زت هیلزس یانز صمز زتهن

 :Pictet et al., 1977)نز م دتیزتنجتهزشت زززیتازنی ت م صزاسام  زفه   ریزم ز فه صزغیهرظاتیز ز

صمزجنگز یه نز زده ق،زصمزسادا ز  لی زپسز  زحارۀزیو ییزدته قزمت زفه صگتاهزتههآمتاص،ززززز . (678
  ز یت  فزتهتمز ززز نزمستیامنززریه نزیو ییز یه نزم زتالفیزتجا  زده قز تیزداریتا زگستتهصهززز

نزرفتازهههتوخز زمصتهه،ززززیاشگاهیپاالیزتارن زساتیتأسرظاتیزآنزهشومز زیاچنینززکی سته تژ
ز3گا نزهههوخزم زی فزحارت ز ته مزص ص.زززسا یتأس،زت ا نزرفازتوسلز زماماگهگهنزرفازیاچاه

یاچنینزصمز مت  نز ینزجنگ،زریه نزیو ییز متشز یه نزم زتالفیزحاال زده ق،ز تیزداریتا ززز
،زریه گاهز تایزصمزحالزسااازده قزم زرامز   یته خزم زمابتام نزهتهص.زززز4توسومزم زشاشیهزسو  ن

                                                           
1. Battle of Morgarten occurred on Nov 15, 1315 
2. Eder and Mohne 

زaja.irز:پایگاهز  ال زمساریز متشزجاهومنز سالتیز یه نز.3

(زسا تار ییز ز جه زش .ز یز ینزداریا زریه گتاهزمتهقززز7780سپتاتبهزز30)ز7367تههزز8.ز ینزداریا زصمزتامیخز4
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مژیمزس  مزحستینزریتززحت   لزپتنتزتهتبت زحاالتتیزصمز التلززززززززز7781تازز7784نزیاسالمینز
حارتۀزمژیتمززززیتازراورت ز  زصیگتهززز7 تاتیزموشتههز رجتامزص ص.ززززسا یتأسجویار زدری ز    تا زتالفی
ستاات زززیتازنفه رستوزنز   یه خزده قزموصزه زتوسطز یست م زم هتومزز7787ژ ئنزز1 سه ئیلزصمز

تو نزمت ززصمز ینز تین زیاچنینزتیز.(Fischer, 1981: 174-167 et Le Guelte, 2014)زش هزموص
زز.(Momtaz,1991: 203-219)  ایعزتتع صنزصمزجنگزده قزدری زهویاز شامهزههصز

ییز  زت استاا ،زهایتتۀزززیتازجنبت ز بیلزحاال ز زچنینززصلیلز  هنشز فکامزداوتیزم ز ینم 
 و دت زتهمتوطزمت زتات  صزهتهصنزززززززسیرتوزشیپتزز7765صمزسالززه یینگات لارریزسریلزسه زمین

 نزصمزتتومصززشتوصز م ئت زهتهص،زتتاصهززززیتیزهرظاتیغاکهیاییزم زه زصمز ثنانزجنگزتتوج زجاعیاز
گنجار .زصمز   عز ینز    مزسریلزسته ،ززحا نزریه یانزاکهراخزم زریززصمزآنززسا یتأسحاایاز  ز

یزمازیک یگهزم زتو فقزساتیتأسیازموصزتازمه نز دکانزتصوریازهریزم زچنینزۀزصدوتیز  زص لاتنزلم 
 نزتول زمهقزریززهت زصمز   اتهزجنتگزجهتاریزززززیانزیست ،زریه گاهمن یاآبمهزس یاز زمهسن .زدال ه

زرویسز ینزتاصهزگنجار هزش .صزپیشص،زصمزتفاتنبعزمالروهزاکهزپ ی زآت هزموزدنو نم ص مز
صمزتنکرتۀزحستاوز ز ستته تژیکزززززژهیتز مت زجهانز ززسه سه  زآرجازه زت اساا زیاو مهزصمز

 غرتلزززیتازه گتاهزیرحا نزریه یانزاکهراخزتارن زس یاز ززسا یتأساا متیار زصمزجهیانز ساز ز
،ز ر ش هو لزغیهرظاتیز   عزصمزتجا م زتنا قزتسکوریز زتالزتجاعز زتاههززغیهرظاتیانز ز ت

تذهومزصمزمه مهز داالزاصاار زصمززسا یتأس لارلزمشهص ستار زم زلز مزمهمسیزصی گاهزحروقزمین
یز لاررتزنیهمیتزغ لاررتیز ززجویار زصمز ثنانزت اساا زتستراار ز دتمز  زمتینززز اللز    تا زتالفی

بیینیزصمزپیزپاست گوییزمت زززتز-،زپژ یشزحاضهزمازم شزتوسیفیم نی   .زمس یترظهزضه منزم 
جتوییزدریت زززتالفتیززمت ز صمزت استاا زتستراار زتبتاصم زززز ساستا ز ینزپهسشز سریز سازه زآیاز

یتانززحا نزریه یانزاکهراخز  زتشه دیازمهاومص مز ستا ز زصمز ص تت زمت زپهستشزززززسا یتأس
تنتعزززومتنظم نزحرو یز ه مص صنزسا  هامیا لارریزفهدیز یهزپاسخزص صهزشوص:زآیازصمزدهسۀزمین

شت هززحا نزریه یانزاکهراخزصمزااللزت اساا زتسراار ز یجتاصزززسا یتأسجوییزدری زتالفی
تتذهومزصمزمه متهز  ت  تا زززززستا زیتأس لارتلزمشهص ستتار ز  ززز زآیاز و د زدهفیزحرتوقزمتینزز سا
حتا نزریه یتانزاکهرتاخ،زصمزززززستا زیتأسجتوییزدریت زززهن  زآیازتالفیجویار زحاایازتیتالفی

  لارریزتامعز و د زیکسانز سا  لارریز زغیهمینار زمینت اساا زتسرا

ز

 الملل بشردوستانه  جویانه از منظر حقوق بیناقدامات تالفی

تعنازه ز گهزجوییز سا؛زم ینضااراز جه ،زتالفیزنیتهآسان لارل،زصمزچامچوبزرظامزحروقزمین

                                                                                                                                        
  تایز  سیه خزچن  نزسنگینزربوص.زسا یتأسه مزش ،ز لیزاسام  ز  مصهزم زمغ  صزم ز ومزهاتلزتن

1. http://avationworld.blogsky.com/tag/ ده ق-یو یی-ریه ن  
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 ته مززز هیتزصلیآستزازتوجهیزهن ،زم یکامنزه زپتیشزم نزص لتزز هفزتراملزم زتعه   زاوصزمی
رامزز7رظامزدالزتتراملز سکالحدالزرکهصنزم زتعه   زاوصز سا.ز ینزرظامزصمززتترامال گیهص،زتی

یتازززمشهص ستتار ز لارتلززجوییز سا.ز تازحروقزمینتثلز زتالفیم ص مصزه زرظاتیزتبتنیزمهزترامر 
تازح  صنزتانو زههصهزهاتلز لیزز ومم جوییزم زر ز،زتالفی2حروقزحاهمزمهزت اساا زتسراار 
یتا،زتکرتقززز.زتانودیتاز ز ستازییزتریت زستااتززیاایتا  ص زصمزمهایزتو مصز ینز    تا زم زماز

(.ز فتقزتعهیت ززز3:7371یا،ز  زلااظز سعاز زتع  ص،ز یاصزریستن ز)دستکهن،ززریساز زتا  صیا
متاز داتالززززیزیاه هه اروریغجویار زدبام ز ساز  زداریز لارل،ز    مزتالفیهایسیونزحروقزمین

نز ایتهززیتازستالزگیهص.زصمز  مزه زم زشکلزصفا ز  زاوص،زصمزپاسخزم زرر زتعه ز بریزسوم زتی
هت زصمز تتانزت استاۀزتستراار ،زمت زتیتز نز  ت  مزززززززززشت هز ستاززجوییزتا  صزم زدارتیززتالفی

ز.ز(ILC, 2001:128)شوصز،ز داالزتی ز سانزه ز مت  ز رجامزگهفت اصاار 
م زتعای   زتذهوم،ز  زجار زز7711ژروز زپه تکلز  لز لاا یزز7747زنزچهامگارۀیاونیهنو رس

زمینتهم ز ه مص صن ز سناص ز تکاتهین ز امل ز  ز    تا زتهین زتانودیا ز تینۀ زصم زتوجوص  لارری
ز اای جویار تالفی ز تو لزغیهرظاتیز  زجار زمیاام ن، ز ینز    تا زدری ز فه صز  یا،زر زه ز ت اذ

یانزحا نزریه یانزاکهراخزم ز زهامگاهزسا یتأسنگی،زتایطز یساز ز سه نزجنگی،ز تو لزفهی
زز3سا صتانو زتی ز7374)هوللز زیای ، زحروقزمین282-287:  لارلزمشهص ستارۀزدهفیزضانز(.
ز2006یزصمزت اساا زتسراار زم زصمزتجاود ز و د زهرظاتیغجوییزدری ز فه صز ز تو لزآرک زتالفی
هن ،ز ت اذز ینز    تا زم زدری زرظاتیانز زیاینز تین ،زتنعزتیز لارریزسریلزسه زصمهایتۀزمین

زتامعزتا  صیا ی  فزرظاتیزتجا زتی ز فقزتاصۀزیاز زشه  یزتیشاامصز زآنزم   ینزز746هن .
ز    تا زتالفی  لارلزحروقزمین«زرر زج نز ز بری»جویار زمای زصمز  هنشزم زتجاود ز و د ،

ز ز  ززتنظومم مشهص ستار  ز  ص م ز  زتزموم ز و د  زپیه نز   زم  آاهینززدنو نم ههصنز هفزتت اسم
زیاچنینز    تا زتالفیزحلم ه زدالزتت رفارۀز هفزتت اسمزجویار زتیسوم زگیهص؛ مایسازما

                                                           
1. The Reciprocal System 
2. Jus in bello 

تاتازززیتاز ز ستایلززیتا،زهامهنتان،زستااتاانزززهنو رسیونز  لز)زتنعزتالفیزجوییزدری زمیاتام ن،ز ااتیززز45.زتاصۀز3
یا،زهامهنتان،زرا یتاز زززجوییزدری زمیاام ن،ز اایهنو رسیونزص مز)تنعزتالفیز41حاایاز ینزهنو رسیون(؛زتاصۀز

 سته نزز جتوییزدریت ززهنو رسیونزسومزژرتوز)زتنتعزتالفتیزززز73تاصۀزز3 سایلزتاازحاایاز ینزهنو رسیون(؛زمن ز
په تکتلززز20ری زجاعیازغیهرظاتی(؛زتتاصۀززجوییزدهنو رسیونزچهاممزژروز)زتنعزتالفیز33تاصۀزز3جنگی(؛زمن ز

جوییزدری ز فته صز ز تتو لزتاتازحاایتازم تشزص مز یتنزپه تکتلزهت زتشتتالزمتهززززززززززز  لز لاا یز)زتنعزتالفی
ز62تتاصۀززز7یاز زشتنا میانزمیاامستتاریز زیو پیاایتانزمهت  منزتتیزشتوص(؛زمنت ززززززززاوصم یانزمه  من،زهشتی
جتوییزدریت زززپه تکلز  لز)زتنتعزتالفتیززز63تاصۀزز3رظاتی(؛زمن زجوییزدری ز تو لزغیهپه تکلز  لز)زتنعزتالفی

جتوییزدریت ز تتو لزضته منزمته نزمرتانزستکنۀززززززززپه تکتلز  لز)زتنتعزتالفتیزززز64تتاصۀززز4 تو لزفهینگی(؛زمن ز
)زتنتعززز65تتاصۀززز4جتوییزدریت زتاتیطز یستا(؛زمنت ززززززپه تکلز  لز)زتنتعزتالفتیززز66تاصۀزز2غیهرظاتی(؛زمن ز

 حا نزریه یانزاکهراخ(.ز سایتأسجوییزدری زتالفی
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گیهنزصمز ینز تین ز  زسونزماالتهینزتراتا زص لتیزگهفت زشوصز زم زتناسلزص شت زماش ؛زتصایم
 ,Henckaerts & Doswald-Beck) جوییزتتو  زشوصتالفیتا زتبعیاز هفزتراملز  ز و رین،ز

ز لاا یز شامه(518 :2005 زپه تکلزص م زآرک  زما ز    تا زتالفی. زتانودیاز ت اذ زصمز نزم  جویار 
جوییزصمزۀزدهفیزتالفیمشهص ستار لارلزهن ز زحروقزمین لارریزرایت اساا زتسراار زغیهزمین

زم   et  Beck, 2005:526-(Henckaerts & Doswaldز7هن تانو زتیزسه حا ینزت اساا زم 

Obradovic, 1997: 562-565) زتالفی ز    تا  زم  زتوسل زص تنۀ زلیکن زت اساا ز، زصم جویار 
 .(Newton, 2010: 361)نز  ز مهامز ه مزص مصز یال  لارریزیاچنانزصمزتسراارۀزغیهمین

 

 یروهای خطرناکحاوی ن ساتیتأسالملل بشردوستانه به رویکرد حقوق بین
 لارتلز ستازهت زمتازمدایتازززززز لارلزمشهص ستار ،ز بقزتعهی ،زم شزتهایز  زحرتوقزمتینززحروقزمین

 زر ستتینزچتامچوبزززز(Al-Duaij, 2004: 59)پتهص  صززتتیزز رسانتالحظا زمشهص ستار زم زحاایاز  ز
زحتا نزریه یتانزاکهرتاخزصمز تتانزت استاا زتستراار زم زززززززستا زیتأسحرو یز سازه زحاایاز  ز

یامت ز زصمزتتومصزززهن .زحروقزتذهوم،زتنهازپسز  زشه  زت اسا ز امریاز داالزتیتاریلز زمهمسیزتی
یکستانز جته زززز تومزمت ز رت ،ززآغا گهزت استا زمتوصهزززکیه  مرظهز  ز ینک زیهزص ز هفزتت اسم،زسهف

ازیتاززیتز،زتنظتومز  زهامگتاهزز7711په تکتلز  لز لاتا یزززز65تتاصۀززز7.ز فقزمن ز(Mir, 2017: 2)شوصزتی
نزتول زمهقز سازه زحارت زز یست یانزمن یاز زریه گاهحا نزریه یانزاکهراخ،زس یا،زآبزسا یتأس

 م صزلکاتا زشت ی زمت زجاعیتازغیهرظتاتیزززززززتتعا بتا زم زآرهازتوجلزمیازش نزریه یانزاکهرتاخز زز
 ( Turpin, 1992:803et Cloşcӑ, 1981: 291-323) (.354:ز7370شوصز)تجاود ز سناصزژرو،زتی

تتهزم زصمزپتیزززتهز زت هبنزپیشهفت  فز میاجنگیشهفازدرومز زتکنولوژنز  زیکزسوزتولی زپ
ۀزهرت زیصممهگیزهت زمت زیتهزشتکلزززززستاتزیتأسیتاز ززص شت ز ز  زسونزصیگه،زتوجلزستااازهامگتاهزز

زستا زیتأسر ،زش هز سا.ز فز یشزآگتاییز  زت تا ه  زراشتیز  ز رهت  مز یتنزززززز ریه یانزاکهراخ
صهز لارلزمشهص ستار زم زم ز ینزترولت زجرتلزهتهزززسراار ،زتوج زحروقزمینصمزت اساا زتزژهی م 

 لارریزمشهص ستار زنز  ز سناصز ه مص صنز زدهفیزصمز تینۀزحروقزمین پامه.زصمزیاینز تین ز سا
تتذهومزززستا زیتأسسهیحزیازضانیزمت زلتز مزحفاظتاز زحاایتاز  زززززز ومم ه ززش هز سات  ینز
یتانزچهامگارتۀزززمت زهنو رستیونززز7711یانز لاتا یززو نزم زپه تکلت ر ؛ز  زآنزجار زتیپهص ات 
 لارتلزز زتجاود ز و د زحروقزمینز7777ژرو،ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀزز7747

زتصوبزسریلزسه ز شامهزههص.ز2006مشهص ستارۀزدهفیز

                                                           
یتانزز تهفز»زهنت :ززترهمزتتیزز2006 لارلزمشهص ستار زدهفیززتصوبزسالزتجاود ز و د زحروقزمینز748تاصۀز.ز7

جویار زم زر  مر .زستایهز  ت  تا زتترامتلزززز لارریزحقزتوسلزم ز    تا زتالفیصمگیهزصمزت اساۀزتسراارۀزغیهمین
ز«ماش . ر ،زتانو زتیر  شت ز زیازم زشههازاوصزپایانزص صهدری ز فه صنزه زصمزت اسا زشههازتستریمز
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 حاوی نیروهای خطرناک ساتیتأسجویی علیه تالفی میرمستقیغی هاتیممنوع. 1
حا نزریه یانزاکهرتاخزصمزمعیتیزتفتاصزززززسا یتأسجویار زدری زیاز ت اذز    تا زتالفیتانود

.زشت هز ستاززمت زآنز شتامهززز ضانیز ومم  زصمزمعییزریزززش هزذههززسه حا لارری،زم  سناصزمین
ز:ش هز ساصمزتفاصزذیلزتنعکسززسا یتأسجوییزدری ز ینزیانزغیهتستریمزتالفیتانودیا

ز

 د غیرنظامیحمایت از افرا. 1. 1

جاعیازغیهرظاتیزصمزمه مهزاکه  زراشتیز  زز»هن :زپه تکلز  لز لاا یزترهمزتیز67تاصۀزز7من ز
 یتنزتتاصهزحاتال ززززز4منت زز«ز لت ز»شتقزز«.زداریا زرظاتیز  زحاایازمهاومص مزاو ینت زشت ....زز

منت زز«زب»هن ز زشتقززشور ،زتانو زتیهومهوم ر زدری ز ی  فیزم زه زی فزرظاتیزتاسوبزرای
نزه زتاکنز سازم زهشت زیاز اایزش نز فه صزغیهرظتاتیزیتاززز حار ص مصزنزتاصهز شعامزتی یز6

 م صزآسیلزم ز تو لزغیهرظاتیزتنجهزگهصص،زم زشکریزه زاسام  زتذهومزمیشز  زتزیازرظتاتیزز
.زمهز ینز ساو،زت هیلزهرتیزیتاززز ساشوصز زتانو زماش ،زحارۀزهومهوم ر زتاسوبزتیزتومصرظه
م شیز  زداریا زرظاتیزصمز التلزحارت زیتازززززدنو نم  نزریه یانزاکهراخزحازسا یتأسجزئیز

جویار زه زم زهشت زیاز اایزش نزغیهرظاتیانزتنجهزشوص،زتغایهزمازتفاصز ینزتاصهز    تا زتالفی
موصهز زتانو ز سا.ز فقز ستفسامیۀزپه تکلز  لز لاا یزحتیز گهزشه یطز داتالزحاایتاز یتژهزززز

ت اسمزمای زیاو مهزتیانزاسام  ز  مصهز زتزیتازحاستلز  زت هیتلزززز جوصزر  شت زماش ،ز هفزت
ز. (Pictet et al., 1987: 613-628) ه مزصی زت رظه ی  ف،ز سلزتناسلزم ز

ز

 حمایت از اموال غیرنظامی. 2. 1

یزربایت زیت فزحارت زیتاز  ت  مززززززهرظتاتزیغهنت زهت ز تتو لززززپه تکلز  لزترهمزتیز62تاصۀزز7من ز
یتانزز .ز فقزرظهیۀزتفسیهنزپه تکلز  لز لاا ی،ز تو لیزه زمه نز ستتفاصهزجویار ز ه مزگیهرتالفی

صمزپشتتیباریز  زززدات تا زیز ه حیزش هزماشن ،زربای زی فزحاال ز   عزشور ،زتگهزآرک زهرظاتیغ
حتا نزززستا زیتأسیتاز زز  زآرجتازهت زهامگتاهززز .(Pictet, 1978: 630)هتامزم رت ززز    تا زرظاتیزمت ز

تتو نززشور ،زتانودیازتصهحزصمز ینزمن زم زتتیزیزتاسوبزتیهرظاتیغریه یانزاکهراخ،ز تو لز
زتذهومزریززتسهنزص ص.زززززسا یتأسم ز
 

 حمایت از اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی. 3. 1

په تکلز  ل،زه زم زحاایاز  ز تتو لزضته منزمته نزمرتانزجاعیتازغیهرظتاتیزززززززز64تاصۀزز4من ز
جویارت ز ته مززز زه ز ینز تو لزربایت زیت فز  ت  تا زتالفتیززززهن دالمزتیز4 اتصاصزص مص،زصمزمن ز

 زذاایهزآبز شامهززسا یتأسگیهر .ز فقزرظهیۀزتفسیهنز ینزتاصه،زدبام ز تو لزضه منز غرلزم ز
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حا نزریه یانززسا یتأس.ز  زآرجازه ز(Pictet, 1978: 630; Boutruche, 2000: 887-2016)ص مصز
تو نزصمز تهۀز تو لزضه منز زحیاتیزمه نزغیهرظاتیانزیمن یازم زتاکهراخز  زجار زس یاز زآب

غیهتستریمز  ز ینزتتاصهز ستتنباطزززز ومم جوییزدری زآرهازم زتو نزتنعزتالفیم زتیمهشاهص،ز   ین
ز.(Zemmali, 1995: 601-615)ههصز

ز

 منع کلی حمالت خصمانه. 4. 1
زآ مرت ززدالمز حتیا یزتاکنزم زم په تکلز  ل،زتت اساانزمای زیهز    ز61(ز2() ل ()7 بقزتاصۀز)

هنت زهت ز تهفینزززز(ز ضاف زتتیز2() ل ()3تاز فه صز ز تو لزغیهرظاتیزی فزحاال ز ه مزرگیهر .زمن ز)
 نزه زتاکنز سازم زهشت زیاز اایزشت نزغیهرظاتیتانز ز م صزآستیلزمت زززززتت اسمزمای ز  زحار 

تتومصز رتظتامزماشت ،زاتوصص منزززززز تو لزغیهرظاتیزتنجهزگهصصزه ز ینزاسام  زمیشز  زتزیازرظاتی
جویارت زدریت زززهری،ز  زجار ز    تا زتالفیز ومم ،زحاال زاصاار زم ز61تاصۀز هنن .زم ز ینزتهتیل

ۀزمیازش نزریه یانزاکهرتاخزتوجتلززز  سکم ه زمیمزآنزمه صز حا نزریه یانزاکهراخزسا یتأس
 هن .ززحاال زتانو زتیشوص،زصمز اللز    تا ز حتیا یزحینز اسام  زجاریزم زغیهرظاتیان

ز

 ممنوعیت نقض جدی پروتکل اول. 4. 1

هنت زهت ززز دالمزتیز3په تکلز  لزم زترامر زمازرر زپه تکلز  لز اتصاصزص مصز زصمزمن زز86تاصۀز
نز داالزه زم زتهگزیازآسیلزج نزم زتااتیازجسایزیازسالتاز فه صزتنجهز پامه رجامزتعا نز

ز ستاز ینزمن ز«زج»شوص.ز  زجار ز داالزتذهوم،زشقزشوص،زرر زج نز ینزپه تکلزتاسوبزتی
حا نزریه یتانزاکهرتاخ،زمتازدرتمزمت ز ینکت زچنتینزززززززززسا یتأسه ز فقزآنزحار زدری زمنایاز ز

جاری،ز اایزش نزغیهرظاتیانزیاز  مصزآت نزاسام زم زز  ح شیمیانزنزتوجلزاسام  حار 
  زتتو مصزررت زجت نزپه تکتلزحاضتهززززززشوص،زز617(2)) ل ((3 تو لزغیهرظاتی،زتصهحزصمزتاصۀز)

ضتانیزصمز یتنزتتاصهزتستتتهزززززز ومم تذهومزریزززسا یتأسجوییزدری ز،زتنعزتالفیم نی   .ز سا
یانزژرتوز زپه تکتلزحاضتهززززهن زم  نزآرک زم زتفاصزهنو رسیونریززترهمزتیز86تاصۀزز6.زمن ز سا
شتوص.زمنتامه ین،زززیزتتیزتررتز«زجنایازجنگتیز»نز  مصزشوص،زرر زج نز ینز سناصزصمزحکمز لکا 
زستا زیتأسجویارت زدریت ززز    تا زتالفیزتش صا گیهنزههصزه زحاال زاصاار ز زتو نزرتیج تی

ز.ز سا لارریزتص  قزجنایازجنگیزنزاکهراخزصمزت اساا زتسراارۀزمینه یایرحا نز

                                                           
 ومز تفتا یزتنجتهزمت ززززم صزم  نزه ز حتاالزتیمایساز  ز رجامزحار ،زتت اساانزتی61(ز2(ز) ل (ز)3 فقزتاصۀز)ز.7

ز نز  زآرهتازشتوصزز م صزس تۀزجاریزم زغیهرظاتیان،ز اایزش نزآرهاز زاسام زم ز تو لزغیهرظاتیز زیازتجاود 
شوصزصمزرتیجتۀز یتنزحارت زحاستلزگتهصص،ززززززمینیزتیه زصمزترایس زمازتزیازرظاتیزدینیز زتستریایزه زپیش

زمیشز  زح ز رتظامزماش ،زاوصص منزهنن .زز
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 منع هر گونه آسیب به اموال ضروری حیاتی غیرنظامیان  .5. 1

فای ۀز تو لزضه منزییزیاز رترالزمیجاجام هن زه زحار ،زت هیل،زیپه تکلزص مزترهمزتز74تاصۀز
.ز  ز ساآبزآشاتی ریز زلو  مزآمهساریزتانو ززسا یتأسیزتارن ز....،زهرظاتیغمه نزمرانزجاعیاز

گیهر زحا نزریه یانزاکهراخز ه مزتیزسا یتأستصهحزصمز ینزتاصهزصمز تهۀززسا یتأسآرجازه ز
  زجارت ز  ت  تا زززززیتزآتاشتورازتو رت زمت زیتهزرتو زداتلززززززهیل،زتتیز زرظهزم زآرک زحار ز زت 

 لارری(زم زجوییز)صمزت اساا زتسراارۀزغیهمینتنعزتالفیزم نی   جویار زریزز  القزشوص،زتالفی
زتریمز  ز ینزتاصهزمهص شازههص.غیهتسز ومم تو نزتی

 

 حاوی نیروهای خطرناک  ساتیتأسمنع حمله به . 6. 1

 لاررتیزحاایتازهرتیزززز م،ز  ز تو لزغیهرظاتیزصمزت اساا زتسراارۀزغیتهزمتینزز گهچ زپه تکلزص
حا نزریه یانزاکهراخززسا یتأسیاز ز ینزسن زصمزحاایاز  زهامگاهز76آ مص،زتاصۀزدالزرایم 

 نزتولت زمتهقزززیانزیستت زمن یاز زریه گاهتذهومز  زجار زس یا،زآبزسا یتأسه ززص مصیت شعامز
ماشن ،زربای زی فزحار ز ه مزگیهر ،زچنارچ ز ینزحاال زمت زآ  صزشت نزززحتیز گهز ی  فزرظاتیز
یزتنجهزشتوص،زتانودیتازززهرظاتیغ ز م صزلکاا زش ی زم زجاعیازجیرتریه یانزاکهراخز زصمز

زمهگیهص. تو ر زصمجوییزم زریززتیغیهتستریمزتانودیازتالفیز ومم حارۀزتصهحزصمز ینزتاصه،ز
ز

 ی سازمان مللمنع حمله از سوی نیروها. 7. 1

زستا زیتأسداریا زرظاتیزدریت زززه یصمسومتهن زسریلزسه زترهمزتیز7777 و د زز5.ز1 اد ۀز
نزتولت زمتهقزتوجتلزآ  صزززز یستت زیانزمن یاز زریه گاهحا نزریه یانزاکهراخزیعنیزس یا،زآب

نزیانزش ی زم زغیهرظاتیتانز  مصزستا ص،زریه یتانزستا تاززززآسیلزتتعا با ش نز ینزریه یازشوصز ز
 :Rogers & Malherb, 2000)یزم زی فزحاال زرظتاتیز ته مزصینت ززززساتیتأسربای زچنینز ترل

تتو نزتنتعز ت تاذززززشتوص،زتتیززجوییزرودیزحار زرظتاتیزتاستوبزتتیززز.زرظهزم ز ینک زتالفی(237
زضانیز ستنباطزههص.ز ومم ز5.ز1م ز  زتفاصز اد ۀززسا یتأسجویار زدری ز ینز    تا زتالفی

 

 های ویژه  مراقبتاعمال  .8. 1

یتاز زز،زچنارچت زهامگتاهزز2006مشهص ستارۀزدهفیزز لارلنیمتجاود ز و د زحروقزز42 فقز اد ۀز
نزتولت زمتهقز ززز یستت زیتانززمن یاز زریه گاهحا نزریه یانزاکهراخزتارن زس یا،زآبزسا یتأس

زنظتومزتمت زتسترهزصمز ینز تاهنزیازصمزتجتا م زآرهتازتتومصزحارت ز   تعزشتور ،ززززززززسا یتأسسایهز
یتانززجروگیهنز  زمیازش نزریه یانزاکهراخز ز م صزاسام  زش ی زمت زغیهرظاتیتان،زته  بتاززز

غیهتستتریمزمت ز  ت  تا ززززز تومزمت زتو رت ززصمز ینزتاصهزتتیز«زحار »دالزآی .زدبام ز یژهزمای زم 
زجویار زریززصاللازهن .ززتالفی
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 های ژنولزوم رعایت مفاد کنوانسیون .9. 1

جویارت زدریت ز تتو لزتتومصززززز    تا زتالفی»ص مص:ز د ز ایه لذههز شعامزتیتجاود ز وز741 اد ۀز
صمزتوضتیحز یتنز ادت ه،زصمزاصتوصزتنتعزززززز«.زیتانزژرتوز ز....زتانتو ز ستاززززهنو رستیونززایحاا

یتانزژرتو،زتانودیتاززززمتهزهنو رستیونززه زدال هزش هز سایزذههزهرظاتیغجوییزدری ز تو لزتالفی
یامت زهت ز  زآنزززاایازپه تکلز  لز لاا یزریتززتستهنزتتیزززتصهحزصمز ینز اد هزم ز تو لزتاازح

شت هزز(ز شتامهزز65حا نزریه یانزاکهراخز)تاصۀززسا یتأسجوییزدری زجار زم زتانودیازتالفی
 .زززززز(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 523-525)ز سا

ز

 حاوی نیروهای خطرناک ساتیتأسجویی علیه ی مستقیم تالفیهاتیممنوع. 2
یانزژروز زتجاود ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀزلز  لز لاا یزم زهنو رسیونپه تک
 ت تاذز  ت  تا ززززسته حتا زشتور زهت ززز لارریزتاسوبزتتیزسریلزسه ز  زجار ز سناصزمینز7777
ز ر :حا نزریه یانزاکهراخزم زتنعزههصهزسا یتأسجویار زدری زتالفی

ز

 رویکرد پروتکل اول الحاقی . 1. 2

یاز یت  فزززسا یتأسیا،زحار زم زیهیکز  زهامگاه»هن :زپه تکلز  لز لاا یزترهمزتیز65تاصۀزز4من ز
من یاز ینزتاصه،زس یا،زآبز7من ز«.زجویار ،زتانو ز سا    مزتالفیزدنو نم ز7رظاتیزتذهومزصمزمن ز

 ز ضتاف ززحتا نزریه یتانزاکهرتاخز دتالمززززززسا یتأسزدنو نم نزتول زمهقزم ز یست یانز زریه گاه
حارت زمت ز یتنزززززهت زیصمسومتتذهوم،زی فزرظاتیزتاسوبزشور ،ززسا یتأسهن زحتیزچنارچ زتی

 م صزلکاا زشت ی زمت زجاعیتازغیهرظتاتیززززززتتعا با  ی  فزتوجلزمیازش نزریه یانزاکهراخز ز
ز.(Pictet et al., 1978: 665)جویار ز ه مزگیهر زشوص،زربای زی فزحاال زتالفی

ز

 حاوی نیروهای خطرناک ساتیتأسخریب مصادیق ت .1. 1. 2
ۀزمیتازهتهصنزززری سم هنن ز فقز ستفسامی ز ینزتاصه،زصمز تانزت اسا ،زیهیکز  ز هفینزتالشزتی

ریه یانزاکهراخز بیعیزیازسااتۀزصسازمشه،زمهزصشانزاوصزچیههزشور .زصمز ثنانزجنگزجهاریز
صشتان،زتوجتلزشت ر زچنت ینزززززتاارعاز  زپیشه نززتنظومم ،زرظاتیانزآلاانز7744ص مزصمزسالز

یانز م دیزیرن زم ز یهزستیلزحاستلز  زآبزصمیتازفته زم ص.زصمزیاتینزجنتگ،زززززززیز مزیکتامز  ز تین
صمزااللزجنگزهتهه،زیو پیاایتانزززز7مه یزسوم زگهفا.ز-نزریززدری زس یانزآمی دات  ر حاال ز

                                                           
ه زپیشتتهزذهتهزززز7743شوصزم زس یانز صمز زتوینزصمزآلاانزصمزتیزتهینزتومصزت هیلزس یازتهموطزتیش هشناات .ز7

یکتامزز3000هاماار ،زم ز یهزآبزمفتنزز726ام  ز یاصنز  زجار زت هیلزهریزیازجزئیزآنزمفا.ز ینز    تا زم زاس
زرفهز  زجار زد هز نز فه صز اه جیز ز ر  ریانزریه یانزتتفرینزتنجهزش .زز7300 تینزهشا م ن،زهشت زش نز
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رت ،زیت فزززههصتتیززنیتتأتزجنگی،زس یاییزم زه زآبزتنا قزهشا م نزصمزم شزشاالیزهشتومزم زز
تومصزحار ز   عزش ر ،زیهچن ز یاال زتتات هزززمن یاآبحار ز ه مزص صر .زصمزجنگز یتنام،زس یاز ز

ز.7گهفت ز ساتصاصفیز رجامزز ومم  دالمزههصزه زحاال زتذهومز
ز
 ممنوعیت حمالت نظامی . 2. 1. 2
هایتتۀزززیتاییز  زت استاا ،ززصلیلز  هنشز فکامزداوتیزم ز ینز بیلزحاال ز زچنتینزجنبت ززم 

رویسز و د زتهمتوطزمت زتات  صزهتهصنزززززپیشز7765صمزسالززه یینگات لارریزسریلزسه زمین
نزصمزتتومصزز تتاصهزگهصصز م ئ زههص،زاکهیاییزم زه زصمز ثنانزجنگزتتوج زجاعیازغیهرظاتیزتی

 Bugnion, ICRC)گنجارت هزمتوصززحا نزریه یتانزاکهرتاخزم زریتززصمزآنزززززسا یتأسحاایاز  ز

Report: 2018)یازموصزتتازمته نز دکتانززززۀزصدوتیز  زص لاتنزلم .زصمز   عز ینز    مزسریلزسه ،ز
منت یا،ززمتهزست یاز زآبززیزمتازیکت یگهزمت زتو فتقزمهستن .زدتال هززززززساتیتأستصوریازهریزم زچنینز

تنبعزمالروۀزاکتهزپ یت ززززدنو نم نزریززه زصمز   اهزجنگزجهاریزص مز یست یانز رهژنزریه گاه
رویسز ینزتاصهزگنجار هزش .زپسز  زتباحثا زمستیامزصمزهتامگه ه،زتفتاصززززصزپیشآت هزموص،زصمزتفا

ه ز  زسونزهنفه رسزصیپرااتیکزمازهنسارستووزززصمآت فعریزز65تتنزتاصۀززسوم م رویسزپیش
جوییزصمزآنز  ز یایاز یاصنزمهاومص مز سازم زتصویلزمسی .زت  ینز ینزتاصهز زصمجزتنعزتالفی

ز. (Bugnion, ICRC Report: 2018)یکزگهفاه زمای زآنزم زم زفالزر
رت ز زز صیگهنزریزز جوصزص مر زه زحتا نزریه یتانزاکهرتاخززززسا یتأسیاز زهامگاه م یهیز سا

یاییزم زتصومزهنی زه زتاصتوال ززینگامزحاال ز اصمزم زمیازههصنزآنزیستن ؛زمه نزتثالزهاماار 
هنن ز زصمزسوم زمیازش نز ینزتولی   زمت زشتکلزگتا ،زهتلزیتکزتنکرت زززززززحا نزساومزتولی زتی

تو رن زج نزماشن ،زحتیزصمز تانزسترحززتو ر زمازاکهزتو ج زشوص؛زچنینزما  صیاییزه زگاهزتیتی
.زتعت  صنز  زرااینت گانز تیت   مزززز (Lorenz, UNEP: 2003) ر   و زپیوست یززصمزمهایزهشومیازم ر

یانزآنزنزرفاز زفه  مصهسا ههیذایاز زتجهیز  زپاالیشگاهزژهی م زسا یتأسموصر زه زمتو رن زسایهز
،ز هحزین گانشنهاصصیپربوصز زززیآتایتوفرتذ هه  ززظایه  م زریززصمز ینزفههسازجانزصین ،ز لیز

.زصمز ینزاصوصزمای زتصهأزم ز ینزتسئر زتوج زشوصزه زصمزسوم زت هیتلزیتازززپسزگهفتن اوصزم ز
شکز  زآرجتازهت زززشور .زمییزمازاکهزج نزتو ج زتیهرظاتیغ،زجاعیازسا یتأسآتشزگهفتنز ینز

صمخززهن ،ز املتشکال زالیناریزم ز یجاصزتیزداال یزساتیتأستاازحاایاز یژهز ه مزص صنزچنینز
یازم زتصتویلزهتهص،زآرهتازم زمت ز تتو لز ززززززه ز ینزتانودیا سازه زچه زهنفه رسزصیپرااتیکز تاری

ز.(Sandoz, 1987: 665-676) شیانزااصزتا  صزههصز

                                                           
 لاتا ی،زصمززز.ز بقز ظهام  زرااین ۀزجاهومنزصتوهه تیکز یتنتامزصمزهنفته رسزصیپرااتیتکزتت  ینزپه تکتلز  لززززز7

    ر . ر زیازاسام زصی ه سااز  زس یازیازت هیلزش هزز557االلزجنگ،ز
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ریته نزز»یتکزززدنتو نزمت زپه تکلز  ل،ز  زآتتشزز» فز ی :زصمز ص ت زتیز65رظهیۀزتفسیهنزتاصۀز
نزشتور ،ززسو آتشمتو رن زتوجلززسا یتأسیاز زگاههن ،ز یه زتصومز ینک زهامیاصزرای«زاکهراخ

صمزاصتوصززز7780 هتبتهززز70صشو مز سا.زماز ینزحال،زشایانزیتاصآ منز ستازهت زهنو رستیونززززز
  زدری زغیهرظاتیانز زحتیزدریت ززیانزآتشیانزتتعامف،ز ستفاصهز  زسالحتانودیازمهایزسالح

هنت .زتنظتومز  ز ینکت ززززتانتو زتتیززز ی  فزرظاتیزم زه زصمزتنا قزتجاعزغیهرظاتیانزتسترهر ،
گیهرت ،زمه ستاوزززتومصزحاایاز ته مزتتیزز«زحاال »تاازپوشش،زصمزمه مهززسا یتأسیاز زهامگاه
  ت  تا زز»په تکتلز  لز)تعهیت زحارت ز زص تنتۀز جته (،زمت زتعنتانزحاایتازصمزمه متهززززززززززز47تاصۀز

ز.(Sandoz, 1987: 601-608) ساز«زصشانززیآتاشورا
ز
 حاوی نیروهای خطرناک ساتیتأسه و تخریب استثنای حمل .3. 1. 2

مت ززز65په تکلز  ل،زتنعزحاال زتصتهحزصمزتتاصۀزززز47تاصۀزز2شوصزه ز بقزمن ززاا هرشانمای ز
یامت ززآنزم شز  زسه تینزاوصزهت زتاتازهنتتهلز تهفزتت استمز ته مزص مصزریتززتستهنزتتیززززززززز

(Sandoz, 1987: 665-676)جاییزیتاززت هیل،زجام زصمزمه مهزسا یتأسیاز ز.ز  زسونزصیگه،زهامگاه
صمزتتومصز تتو لزضته منزمته نزمرتانزجاعیتازززززززز64صمزتاصۀززآرچ غیه املز ستفاصهزش ن،زتارن ز

.ز(Sandoz, 1987: 651-661)شتور زز،ز  زحاایتازمهاتومص مزراتیزززشت هز ستاززغیهرظتاتیزدنتو نززز
زا ستزیتأسیتاز ززتو ر زهامگتاهز،ز  ضحز سازه زچنارچ زتو عیاز یجابزهن زیکزص لازتیم نی   

 ستتفاصهزهنت .ززززه املیغتسترهزصمزآنزم شز  زسه تینزاوصزم زه زتاازهنتهلزص مص،زت هیلزیاز
یهزص لتیزت تامز سازتاامز    تا زال مزم ز ت اذزهن زتاز  زتصتونزتارت نزجاعیتازغیهرظتاتیززززز

ز.(Sandoz, 1987: 665-676)هشومزاوصز  زحاال ز  اینانزحاسلزهن ز
ز
   جویانهفیمنع مطلق اقدامات تال. 4. 1. 2

 ززسته حازمت زز65تتاصۀززز4تومصزما ،زمنت زززسا یتأسجویار زدری ز تازصمزاصوصز    تا زتالفی
رظتاتیزریتززصمززززضته م زم م  نزذههزییطزشه یز ت اذز ینز    تا زم زتنعزههصهز ساز ز ستناصز

زسا یتأسیاز زهن .هامگاهتذهومزس قزرایزسا یتأسجوییزدری زاصوصزرر زتانودیازتالفی
زگذ منزشور .ززحا نزریه یانزاکهراخزمای زمازدالتازتش ص زدالتا

تیتاینزحاایتاز  ززززتنظتومزم تاززآت هز سادالز،ز  ز هفینزتت اسمزصماو سازم 5صمزمن ز
یتانززحا نزریه یانزاکهرتاخ،زمتینزاتوصزتبتاصم زمت ز رعرتاصزتو فرناتت ززززززززسا یتأسیاز زهامگاه

 زتشتکیال ز جتوصززززتؤسستا زصتن ز سا.زمسیامنز    تیزمسیامزسوز یتهصیممیشتهنزهنن ،زه ز
صیت ،ززیانزشت ی ز ته مزتتیزززیزم زصمزتعهضزآسیلهرظاتیغص مر زه زت هیلزمیهوصۀزآرهازجاعیاز
یانزتولی زتاصوال زحا نزساومز زغیهه.ز یتنز تکتانزریتزززززتارن ز تاهنزذایهۀزسواا،زهاماار 
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یتانززمنت یا،زریه گتاهززیا،زآبیتانزحاتایتگه،زست زززگیهنز  زرظام ز ت م زتتصومز سازه زمازمههه
تو رت ز  ززیتاییزتتیزز هفز دالمزشور .زچنتینزتو فتقزز نزتول زمهقز زتنا قزپیه تونزآرهازمییست 

زجار زشه طز جه نز ینزتاصهزریززماش .
 

 المللیرویۀ بین .5. 1. 2
یتا،ززتو نزم زم یۀزهشومیانزتصته،زآلاتان،ز یتالزز لارریزصمز ینز تین زتیصمزاصوصزم یۀز یاییزمین

حا نزریه یانززسا یتأسجوییزدری زتنعزتالفیز یتؤمهیتاریاز ز یاال زتتا هز شامهزههصزه زجارگیز
.زصستتوم لعالزرظتاتیز   م زصفتا زززز(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 3487)رت زز اکهراخ
 ززستا زیتأسهن زهت ززریزز دالمزتی (ز زصفتهچۀزم یناانزفهتار یانز متشز ینزهشوم7774 سته لیاز)

 نزتولت زمتهقزززیتانزیستت ززمن یاز زریه گتاهزم زس یا،زآبزسهفا یانزحا نزریه یانزاکهراخزهامگاه
یز ی  فزرظاتیزتاسوبزشور ز زحار زم زآرهازم زمیتاززساتیتأسچنینززه یصمسومتشوص.ز  القزتی

نزیزآنز  مصزآت نزاسام  زج نزم زجاعیازغیهرظاتیزمینجات ،ز یصمزپش نزریه یانزاکهراخز ز
زستا زیتأس.ز فقز ینزصستوم لعال،زحاال زغیه تاروریزدریت زززشور ربای زتومصزحار ز   عززسا یتأس

شتوصز زم رت زمستی گیزمت زززززحا نزریه یانزاکهراخ،زرر زدا هزیازجنایازجنگیزج نزترریزتی
.زصمز(Australia Defence Force Manual, 1994: 933-937)جه ِئمزجناییزم زصمزپیزاو ی زص شتازز

ص مصز یت  فزاتاصز  زززن زمای ز فز صزه زرظاتناتۀزآتو شزریه یانزتسرحزمرژیکز ظهامزتییاینز تی
حا نزریه یانزاکهراخزحتیزصمزسوم زحار زم ز یت  فزتشتام ز  زستونز تهفززززززسا یتأسجار ز

ز.ز(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 817)تت استتم،زربایتت زتتتومصزحارتت ز   تتعزشتتور زز
نزمنتین،زهارتاص ،زهرابیتا،زهه  ستی،ز هتو ص م،زفه رست ،زآلاتان،ززززززززیتانزرظتاتیزهشتومیازززصستوم لعال

تجامستان،ز یتالیا،زیرن ،زریو یرن ،زم ستی ،زآفهیرتانزجنتومی،ز ستپاریا،زستوئیس،زتوگتو،زآمژ رتتین،زززززززز
ز ر .زگفت شیپتیاتینزز یتؤتشام ززشی مهمآذممایجان،زجاهومنزچک،ز مصنز زلبنانزریززمازدبام تیز

 

 جویانهدامات تالفیشروط اتخاذ اق. 2. 2

جویار زحروقزت اساا زتسراار زم ز    تا زتالفیز7777تجاود ز و د زهاممهصنزز7005 اد ۀز
حتا نزریه یتانززززستا زیتأسیتاز ززجتوییزدریت زهامگتاهززز ینز ادت ه،زتالفتیززز7 اتصاصزص مص.زمن ز

زه زرر زحروقزت استاا ززش هز ساهن .زصمزم شزصیگهنز  زآنزدنو نزاکهراخزم زتانو زتی
 لارلز زتوستلززتجو نزمه نزت کیز  زترهم  زحروقزمینزاوصناوصم تسراار ز  زسونزصشانز

 & Rogers)جویار زمستیامزتات  صز ستازززز زص تنۀّزتوسلزم ز    تا زتالفیزسایرجوییزم زتالفی

Malherbe, 2000: 103-104).تو رنت ززه ز دیانزریه یانزتسترحزراتیزززش هز سایاچنینزذههزز
جویارت زم زستاصمزهننت ز زفرتطزفهتارت ییزهتلزیتازمتاالتهینزترتامززززززززززال زتالفتیزمأسا زصستومزحاتز

ۀزسیاسیزهشومزتجا زمت زست  مزچنتینزفهتتاریز ستا.ز فتقز یتنزتتاصه،زیت فز  ززززززززززهر یگمیتصا
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نزجنگتیزتشته  زماشت ز زپتیشز  زتبتاصم زمت زززززززیتازوهیشمایسازتیاینز ت اذزجوییزتیتالفی
جویارت زمایت زمتازررت زتعهت ززززززیاچنینز    مزتالفتیزجوییزمای زم زصشانز اکامزص صهزشوص.زتالفی

 هفزتت اسمزتناسلزص شت زماش ز زم زتا زتو  زدالزتت رفار ز  زسونزصشان،زم ز  ت  تا زز
دری زریه یانزرظتاتیز زتجهیتز  ز ز یت  فزززززسهفا جوییزجویار زریززپایانزص صهزشوص.زتالفیتالفی

ز.(Rogers & Malherbe, 2000: 103-104)ز سازهیپذ تکانرظاتیز
 

 حمایت از اموال خاص غیرنظامی .3. 2

ریه یانزسا تانزترلزدریت زز»هن :ز لارریزسریلزسه زترهمزتیهایتۀزمینز7777 و د زز5.ز8 اد ۀز
م شزتتذهومزصمزز«.زرااین جوییزرای تو لزتاازحاایاز ینزم شزتباصم زم ز ت اذز    تا زتالفی

نزربهص،زم زحاایتاز  زتاتیطزززیاوهیش زجنگیز زه زتاازدنو نزتسریااز ساز5 ینز اد ه،زم شز
حا نزریه یانزاکهرتاخزززسا یتأس یسا،ز تو لزفهینگی،ز تو لزضه منزمه نزمرانزغیهرظاتیانز ز

تتذهومزصمزززستا زیتأسجوییزدریت زز لارریزسریلزسه زتالفی،زهایتۀزمین5.ز8پهص  ص.ز فقز اد ۀزتی
 هن .ززتانو زتیزرا تکر ثنانزت اساا زتسراار زم زم  نزییطز ی  شه یز

ز

 گیرینتیجه
جویارت زمایت ززز،ز    تا زتالفی ساز هیمسیاز لارریزه زم زتصویلزمیشتهزص لا فقزتعای   زمین
  ص مزهتهصنزززتنظتومزمت ز لارلزمشهص ستار ز زحروقزمین«زرر زج نز ز بری»فرطزصمز  هنشزم ز

گیتهنزصمزز رجامزگیهصز زتصایمزحلم هآاهینززدنو نم  هفزتت اسمزم زپیه نز  ز و د زتزمومز ز
 ینز تین ز  زسونزماالتهینزتراتا زص لتیزگهفت زشوصز زم زتا زتبعیاز هفزتراملز  ز و رین،ز

مت ززز7711ژروز زپه تکتلز  لز لاتا یزززز7747یانزچهامگارۀزجوییزتتو  زشوص.زهنو رسیونتالفی
ینتۀزتانودیتاز  ت  تا زززز لاررتیزتوجتوصزصمز تززتهینز سناصز ه مص صنزمتینزتعای   زتذهوم،زتهم

زسا یتأسیاز زر زه ز ت اذز ینز    تا زدری ز فه صز ز تو لزغیهرظاتیز  زجار زهامگاه جویار تالفی
جتوییزدریت ز فته صز ززززهن .زصمزحروقزدهفیزریززتنعزتالفتیزحا نزریه یانزاکهراخزم زتانو زتی

 ،زصمزتجاودت ز و دت زززتذهومزصمزت استاا زتستراارزززسا یتأسدری ززتش صا یز زهرظاتیغ تو لز
.ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زش هز ساتنعکسزز2006 لارلزمشهص ستارۀزدهفیزحروقزمین
 لارریزهت ززتنبعزتوثقزمینزدنو نم ،ز لیزشوصیرامازآرک زسن زحرو یزتاسوبزز7777تسراارۀز

 و دت زز.ز ستاز،ز امتلز تکتاز ز ستتناصززززشت هز زتنتشهزز ییتأ لارریزسریلزسه ز  زسونزهایتۀزمین
 نزمت زتانودیتاز  ت  تا زززز لاتا یزهت ز شتامهززز په تکتلزص مززمتهاالفزتن مجزصمز ینزتجاودت ،زز

 لارتلزز و دت زحرتوقزمتینزززز یتزتؤهنت ،زز لاررتیزراتیززجویار زصمزت اساا زتسراار زغیهمینتالفی
ز. ساجوییزصمزت اساا ز ایهزۀزدهفیزصمز تینۀزتنعزتالفیمشهص ستار
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 زرظتاتیزدریت ز فته صز ز تتو لزغیهرظتاتیز  زجارت زدریت زززززززز لارلزمشهص ستتار ،زحاتالززحروقزمین
یزم زه زتاکنز سازم زمیازش نزریه یانزاکهرتاخزتنجتهزشتوص،زتنهتازصمزستومتیزتانتو زززززززساتیتأس
ماشت ؛زصمز   تعزچنارچت زحاتال زرظتاتیزززززززتتومصرظهزهن زه زاسام  ز  مصهزمیشز  زتزیازرظاتیزتی

نزصمزتتؤثهز ر ،زسهمزیزه زتومصزحار ز ه مزگهفت ساتیتأسمامزریا مص،زتشه طزمهزآرک زاسام  زش ی زم 
.ز8په تکتلز  لز ز و دت زززز65تتاصۀززز4،زحالزآرک زمن ز ساداریا زرظاتیزص شت زماشن ،ز رجامزآنزتجا ز

 ززسته حازسریلزسته زمت ززز7777تجاود ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀزز7005.ز7 زز5
حا نزریه یتانزاکهرتاخزم ززززسا یتأسیاز زدری زهامگاهزجویار م  نزییطزشه یز ت اذز    تا زتالفی

ز ر .ازتذهومزم زریززتکهحزرکهصهرر زتانودیزتنظومم رظاتیززضه م م  ز ستناصززتنعزههصه
حا نزریه یتانزاکهرتاخززززسا یتأسیاز زپه تکلز  لز لاا یزحار زم زهامگاهز86(ز3تاصۀز)ج(ز)
ز.هز ساترریزههص«زجنایازجنگی»حکمزرر زج نزتاکومز زصمززدنو نم م زصمزشه یکیز

اکهراخز   عززسا یتأسیاز زتو رن زهامگاهیازتیصمزسوم زمه  زضه م زتکرقزرظاتی،زص لا
صمزااخزاوصزم زتنه مزیازغیه املز ستفاصهزهنن ،زتنوطزمهزآرک ز  اینانزحاستلزهننت زآستیبیزززز

 شوص.  مصزرایزانیهرظاتیغم ز
یتاززتیاینزحاایاز  زهامگاهزتنظومم ه ززش هز ساست زیازاو ،ز  زص لا65تاصۀزز5 فقزمن ز

ز5حا نزریه یانزاکهراخزحینزت اساا زتسراار ،زمهتهینزم یکامزداتلزمت زمنت زززززسا یتأس ز
یانزصیگهزصمز یتنز تینت زززیازم ز رعراصزتو فرنات په تکلز  لز لاا یزتبنیزمهز    مزص لاز65تاصۀز

مایسازمتهزتعایت  تیزهت ز  ززززنعر زرش هزماش ،زتی،زچنارچ زچنینزتعای  تیزت ساصمز تانزسرحز
زاز جوصزص مص،ز تکاز ز ستناصزشوص. ز تکانز داالزتستریمزتفاصزآرهز ر ش ه بلزتنعر ز
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