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چکیده
یکی از مسائلی که در اغلب جنگها رخ میدهد ،بههاسهارت درآوردن نیروهها رهرم مقابه
است .حقوق بشردوستانه بهعنوان شاخها از حقوق بینالمله معاصهر اسه می از دیربهاز بهه
بحث رفتار با اسرا پرداخته است .بررسی تطبیقی حاضر در مجموعۀ مقررات و حقهوق جنهگ
نشان میدهد که کنوانسیونها چهارگانۀ 9191م ژنو و پروتک ها الحاقی 9177م به آنها
با قواعد حقوق بشردوستانۀ اس می دارا همسویی باالیی است .این موضوع ،مبتنهی بهر ایهن
فرض است که قواعد و مقررات مربوط به رفتار با اسرا جنگی در حقوق بشردوستانۀ اس می
هم وجود دارد .دقت در مجموعۀ مقررات و حقوق جنگ معاصر نشهاندهنهدۀ ایهن اسهت کهه
عمق رفتار با اسرا جنگی در حقوق بشردوستانۀ اس می ،وسیعتر ،عمومیتر و بشردوستانهتر
از آن چیز است که حقوق بینالمل معاصر بهآن دست یافته است.

واژگان کلیدی
اسیران جنگی ،حقوق بشردوستانۀ اسه می ،کنوانسهیونهها چهارگانهۀ ژنهو ،درگیهر هها
مسلحانه.

* نویسندۀ مسئول ،تلفن ،91922927399 :فکس99991515 :

Email: fmousavi@ut.ac.ir
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مقدمه
گرفتن اسیر به عنوان غنیمت جنگی از زمانها قدیم در جنگها و درگیر ها معمول بوده و
رفتار هم که با اسرا صورت می گرفت با توجه به مکاتب و مهااهب متتله  ،تفهاوت داشهته
است .با اسیر کردن نیروها ررم مقاب  ،نهتنها از شرکت آنها در جنگ جلوگیر و موجب
تضعی قوا نظامی دشمن مهی شهود ،بلکهه بها بهازجویی از اسهیران مهیتهوان از امکانهات و
برنامهها دشمن ار عات زیاد بهدست آورد .در بیشتر جنگهها رهرفین سهعی دارنهد بهر
تعداد اسرا بیفزایند ،زیرا این امر یک برگ برنده در مااکرات سیاسی ررفین در آینده شهمرده
می شود .اما آنچه همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده ،رفتار انسانی بها اسهرا و نگههدار و
محافظت از آنان در برابر خشونتها است.
تاریخ گویا این واقعیت است که رفتار یهودیان و متصوصاً رفتهار مسهیحیان بها اسهرا
جنگی در جنگ ها صلیبی ،رفتار همراه با ایاا و شکنجه بوده است و حتهی در بسهیار از
موارد در عربستان پیش از اس م ،اسرا را از دم تیغ میگاراندند .گروسیوس ههم نظهر جهالبی
دربارۀ اسرا دارد« :کسی که در جنگ اسیر میشود حق فرار ندارد» (ضهیایی بیگهدلی،9399 ،
ص979و )977و این نشهان دهنهدۀ روا رفتهار غیرانسهانی در آن دوران بهود .امها در اندیشهۀ
اس می ،اسارت جنگی یک اقدام سرکوبکننده نیست ،بلکه اقدامی احتیاری و بازدارنده تلقی
می شود که دربارۀ دشمنی که س ح خود را بر زمین گااشته اسهت ،اتتهام مهیشهود (همهان،
ص .) 992اسیر کردن دشمن هنگام جنگ ،مبنا مشروعیت شرعی و حقوقی دارد و اس م بر
این مشروعیت تأکید میورزد .تاریخ اس م آکنده از موارد است که بیانگر رفتهار پسهندیده و
همراه با عطوفت پیامبر (ص) در قبال اسیران است که امروزه حقوق بینالمل نیز بر آن حکم
میکند.
نقطۀ آغاز حقوق بشردوستانۀ بینالمللی (به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی کهه در
ایام جنگ مورد توجه دولتها بوده و از لحاظ حقوقی ،جنبۀ قانونی و عملی پیدا کهرده اسهت)
سابقۀ چندان روالنی ندارد و به نیمۀ دوم قرن نوزدهم می د بهر مهیگهردد .در میانهۀ قهرن
نوزدهم آشکار بود که تعداد معینی از اصول برا رفتار با زندانیان جنگی درحهال بههرسهمیت
شناخته شدن است ،اما این اصول در جنگ داخلی امریکا (جنگ انفصال) با آنکه خیلی به آن
تمای نشان داده میشد ،رعایت نگردید .در نیمۀ دوم همین قرن کوششها بسیار شد تها
وضع سربازان مجروح و زندانیان جنگهی بهیشازپهیش بهبهود یابهد .در سهال 9879م پهس از
تشکی کنفرانسی در بروکس در خصوص رفتار با اسیران جنگی اع میها صهادر شهد ،ولهی
این اع میه بهتصویب نرسید .اما در ادامه ،کنفهرانسهها بهینالمللهی دیگهر در سهالهها
 9811و 9197م در الهه تشکی شد که در این کنفرانسها مقرراتی در باب رفتار با زنهدانیان
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جنگی تنظیم ،و در حقوق بینالمل نیز بهرسمیت شناخته شهد .وقهوع جنهگ جههانی اول و
ناکارآمد بودن این مقررات در این جنگ ،موجب شد تا نماینهدگان مله جههان در ژنهو بهرا
ایجاد کنوانسیون 9121م گرد هم آیند .درنهایت کنوانسیون 9121م ژنو پیش از وقوع جنهگ
جهانی دوم از سو فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،ایاالت متحهدۀ امریکها و بسهیار از کشهورها
دیگر تصویب شد .اما باوجودآن ،در ری جنگ جهانی دوم نیز مقررات یادشده کارایی خاصهی
از خود نشان نداد و میلیونهها انسهان تحهت شهراین گونهاگونی بههاسهارت درآمهده ،رفتهار
غیرانسهانی را تجربههه کردنهد (حجههاز  ،9387 ،ص .)995پههس از پایهان جنههگ جهههانی دوم،
کنوانسیون 9121م ژنو اص ح و در کنوانسیون سهوم ژنهو 91919م در گردیهد .کنوانسهیون
اخیر یک بار دیگر این مفهوم پیشتر تصریح شده را تدوین نمود که زنهدانیان جنگهی بایهد از
مشارکت مجدد در جنگ منع شوند و با آنان بدون درنظر گرفتن نوع تابعیت یا هویت قهانونی،
از رو انسانیت رفتار شود .همچنین کنوانسیون یادشده ،مفهوم زندانیان جنگهی را گسهتر
داد و آن را نهتنها شام اعضا نیروها مسلح دانست که بهدست قهوا دشهمن افتهادهانهد،
بلکه این مفهوم را به جنگجویان غیرنظامی ،نیروها داورلب ،نیروها غیهرمهنظم و اعضها
نهضتها پایدار و اشتاصی که نیروها مسلح را همراهی میکنند ،توسعه داد.
در مقالۀ حاضر با درنظر گرفتن این فرض که قواعد و مقررات در خصوص رفتار با اسهرا
جنگی در حقوق بشردوستانۀ اس می وجود دارد ،سعی بر آن است به بررسی تطبیقی حقهوق
بشردوستانۀ اس می با کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو ،از رهگار رو ها توصیفی ،کیفی و بها
استفاده از منابع کتابتانها بپردازیم و درنهایت به پرسشها زیر پاسخ دهیم:
میان حقوق بشردوستانۀ اس می و کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو در رفتار با اسرا جنگی
چه میزان همسویی وجود دارد؟ و بهعنوان پرسش فرعی ،آیا میتوان گفت که عمدۀ قواعهد و
مقررات حمایتی معاصر ریشه در همان دستورات و تعالیم اس می دارد؟
در پاسخ به این پرسشها ،فرضیۀ ما این است که کنوانسیونها چهارگانۀ 9191م ژنهو و
پروتک هها  9177م الحهاقی بهه آن بها اصهول و قواعهد حقهوق بشردوسهتانۀ اسه می دارا
همسویی باالیی است و همچنین بعضی از این مقررات معاصر ،ریشهه در حقهوق بشردوسهتانۀ
اس می دارد.
برا بررسی این امر ،در ادامۀ مقاله ،نتست از چگونگی آغاز اسهارت و اههدام آن سهتن
می گوی یم ،سپس به بررسی حقوق اسیران جنگی و نیز اختیارات دولت اسهیرکننده در خه ل
دورۀ اسارت می پردازیم .پس از آن ،پایان اسارت را تحلی و بررسی خواهیم کرد و درنهایت به
جمعبند و نتایج آن خواهیم پرداخت.
1. The Third Geneva Convention 1949
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آغاز اسارت و اهداف آن
بررسی آثار اسارت و اهدام آن ،نیازمند بیان مقدماتی در این راستا است .لاا در این فصه در
آغاز ،تعری متتصر از اسیران جنگی ارائه میدهیم ،سپس به بررسی چگونگی آغاز اسارت،
وضعیت حقوقی اسارت افراد بازداشتشده و اهدام بهاسارت درآوردن در حقهوق بشردوسهتانۀ
اس می و کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو میپردازیم.

 .9تعریف اسیران جنگی
اسیر ،از ریشه «اسر» بهه معنها بههچنهگ آوردن و بههدسهت آوردن و گهرفتن اسهت .اسهیر،
دشمنی است که در حال جنگ یا پس از جنگ گرفتار میشهود (حجهاز  ،9387 ،ص.)997
گفته شده است در اس م منظور از اسیر ،فرد است از اه دارالحهرب کهه گرفتهار مسهلمین
شده است (رباربایی ،9399 ،ص .)357درمجموع میتوان گفت ،افراد نیروهها مسهلح یهک
دولتِ درگیر جنگ ،غیر از کارکنان بهدار و ماهبی ،رزمندهاند .هر رزمندها کهه بهه دسهت
دولت متتاصم بیفتهد ،اسهیر جنگهی تلقهی مهیشهود .همچنهین مهردم و سهاکنان سهرزمین
اشغالنشدها که هنگام نزدیک شدن دشمن بهرور خودجو اسلحه بهدست میگیرند تا بها
نیروها مهاجم مبارزه کنند نیز حق بهرهمند از وضهعیت حقهوقی اسهیر جنگهی را دارنهد
مشروط بر اینکه آشکارا اسلحه حم کنند و عرمها جنگی را محتهرم شهمارند (امهانیزاده،
 ،9382ص.)93

 .2چگونگی آغاز اسارت
بهرور کلی در هنگام بروز یک درگیر بینالمللی ،تنها رزمندگان و اعضا گروههها مسهلح
دو کشور حق شرکت در جنگ را دارند بهواسطۀ این حق در صورت دستگیر  ،از امتیاز اسیر
جنگی برخوردار خواهند شد .وضعیت اسیر از آن نظر یک امتیهاز تلقهی مهیشهود کهه وقتهی
رزمندگان دستگیر شوند و بهاسارت درآیند ،نمیتوان آنها را به دلی شرکت در جنگ یها بهه
دلی اعمال ارتکابی در جنگ که ناقض حقهوق بهینالمله نیسهت ،محاکمهه کهرد .درمقابه ،
چنانچه جمعیت غیرنظامی ،یعنی کسانی که حق شرکت در نبهرد را ندارنهد م ه شههروندان
عاد  ،در جنگ شرکت جویند و دستگیر شوند ،از وضهعیت اسهیر برخهوردار نتواهنهد بهود و
میتوان آنها را به دلی شرکت در جنگ محاکمه کرد ،زیرا آنها رزمنده نبوده و حق شرکت
در متاصمه را نداشتهاند (رنجبریان ،9312-13 ،ص.)99
باید دقت کرد که بین تعریه و مصهادیق اسهیر در حقهوق اسه م بها حقهوق بهینالمله
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تفاوتهایی وجود دارد .در حقوق بینالمل  ،اسیر به کسی ار ق میشود که به هر صهورت در
میدان جنگ دستگیر شود خواه داورلبانه تسلیم شود و خواه بهه اجبهار او را دسهتگیر کننهد
(روسو ،9391 ،ص .)993اما در حقوق بینالمل اس م ،کسانی کهه خهود را تسهلیم کننهد ،بها
شراین زیر اسیر شمرده نمیشوند و آزاد خواهند شد:
 در بحبوحۀ جنگ و پیش از معلوم شدن سرنوشت جنگ (پیروز مسهلمین) تسهلیم
شده ،تقاضا امان نمایند (عظیمی شوشتر  ،9312،ص.)972
 تقاضا امان آنها از سو رهبر مسلمین یا هریهک از مسهلمانان بها درنظهر گهرفتن
مصالح اس م و مسلمین پایرفته شود (همان).
در حقوق بشردوستانۀ اس می ،همواره بر این اص تأکید شده است که «جنگها ،نظامهها
را رودر رو یکدیگر قرار می دهد و نه مردم را ،بنابراین تاآنجها کهه ضهروریات نظهامی ممکهن
می سازد ،افراد بایهد از تعهرض مصهون باشهند» (بهوآزار ،9391 ،9ص )997و ایهن بهه معنها
مصونیت افراد است که در نبرد شرکت نمیجویند همانند زنهان و کودکهان .امها بههمحهض
اینکه همین افراد دارا مصونیت ،در جنگ شرکت کنند ،به هدم نظهامی تبهدی مهیشهوند.
همانرور که پیش تهر گفتهه شهد ،اگهر یهک غیرنظهامی در جنهگ شهرکت کنهد ،در صهورت
دستگیر از وضعیت اسیر برخوردار نتواهد بود ،اما چنین تفکیکی در حقوق بینالمل اس م
وجود ندارد .بهعبارتی در جنگها زمان پیامبر (ص) و صحابه ،پس از اینکه دشمن شکسهت
می خورد ،همۀ افراد آن شهر یا مکان بهه اسهارت گرفتهه مهیشهدند و از امتیهاز اسهیر جنگهی
برخوردار میشدند .برا م ال میتوان به اقدامات رسول خدا در خصوص زنانی اشاره کرد کهه
اسیر شده و مطابق قوانین جنگ آن زمان میبایست بهعنوان کنیز در اختیهار نیروهها فهاتح
قرار میگرفتند ،ولی پیامبر (ص) زمینۀ آزاد آنان را فراهم نمود .این امر نشاندهنهدۀ توجهه
ویژۀ آن حضرت به زنان بوده است آنهم در عصر که هیچ قهانونی دربهارۀ جنهگ و حقهوق
انسانها وجود نداشت (محقق داماد ،9383 ،ص .)999-995درواقع حتی افراد که در نبهرد
مشارکت مستقیم نداشتند ،بهاسارت گرفته میشهدند و پیهامبر بها عطوفهت نسهبت بهه آنهها
برخورد میکرد.
مسئلۀ مهمی که باید به آن توجه کرد ،زمان بهاسارت درآوردن است .باید روشن شود کهه
نیرو ها نظامی یک ررم متاصمه در چه زمانی میتواننهد اقهدام بهه بازداشهت رزمنهدگان
ررم مقاب بکنند .بر اساس حقوق بینالمل  ،اسیر کردن باید در زمان جنهگ فعهال صهورت
گیرد .بند  2مادۀ  99کنوانسیون سوم ژنهو در تعریه کسهانی کهه سه ح خهود را بهر زمهین
گااشتهاند ،فرض را بر این میگاارد که قدرت بازداشتکننده در هنگام اسهیر کهردن ،اقتهدار
1. Biosard
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خود را نسبت به رزمندگان دشمن اعمال کرده است یعنی سربازان دشمن یا تسلیم شدهانهد
یا پس از آنکه به علت مجروح شدن قادر به نبهرد نیسهتند ،تحهت اقتهدار رهرم مقابه قهرار
گرفتهاند (فلک ،9387 ،ص .)999درنتیجه ،ربق کنوانسیونها چهارگانۀ ژنهو ،اسهیر کهردن
رزمندگان ررم مقاب  ،به پایان جنگ وابسته نیست ،بلکه هنگام جنگ نیز میتهوان بهه ایهن
کار مبادرت کرد.9
اما در حقوق بشردوستانۀ اسه می ،زمهان بههاسهارت درآوردن ،وقتهی اسهت کهه دشهمن
توان نظامی خود را از دست داده باشد .اسیر کهردن پهیش از پیهروز نههایی از نظهر حقهوق
اس می صحیح نیست ،زیرا تا وقتی که نیرو دشمن هنوز از تهوان نظهامی برخهوردار اسهت،
سپاه اس م نباید نیرو خود را صرم نگهدار اسرا بکند .آیاتی از قرآن کریم به این موضهوع
اشاره دارد:
در آیۀ  9سورۀ محمهد آمهده اسهت« :پهس چهون بها کسهانه کهه کفهر ورزیهده انهد
برخورد کنید ،گردنها [یشان] را بزنید و زمانی کهه کهام ً بهر مشهرکان غلبهه کردیهد،
اسرا را محکم ببندیهد و آنگهاه اسهیران را بها فخها فدیهه یها بهدون آن آزاد سهازید تها
جنههگ ،بههار سههنگین خههود را بههر زمههین نهههد . 3»2همچنههین در آیههۀ  97سههورۀ انفههال
 .9البته باید یادآور شد که امروزه یک اص مسلم جنگی وجود دارد که در حین عملیات و یا پیشرو  ،به دالی
امنیتی و تدارکاتی معموالً اقدام به اسیر کردن نمیشود و امر یادشده را به پایان عملیات موکول میکنند
(شوشتر  ،پیشین ،ص.)972
 .2فَإِما لَقِیتُمُ الَّاِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّه إِمَا فَثْتَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّه تَضَعَ
الْحَرْبُ فَوْزَارَهَا.
 .3با توجه به آیات پیشین که دربارۀ آماده ساختن مسلمانان برا بیان یک دستور مهم جنگی است،
قرآن میفرماید« :هنگامی که با کافران در میدان جنگ روبرو میشوید ،با تمام قدرت به آنها حمله کنید
و گردنهایشان را بزنید» .بدیهی است که گردنزدن کنایه از قت است ،بنابراین ضرورتی ندارد
که جنگجویان کوشش خود را برا انجام این امر به کار برند .هدم این است که دشمن ازپا درآید،
ولی ازآنجا که گردن زدن روشنترین مصداق قت بوده ،بر آن تأکید شده است .بدیهی است هنگامی
که انسان با دشمنی خونتوار (کفار و مشرکین با ویژگیها خاصی که در قرآن در خصوص آنان بیان
شده است) در میدان نبرد روبرو میشود ،اگر با قارعیت هرچه بیشتر حم ت ستت و ضربات کوبنده
بر دشمن وارد نکند ،خود نابود میشود و این یک دستور منطقی است .پس آیه میفرماید« :این
حم ت کوبنده باید همچنان ادامه یابد تا به اندازۀ کافی دشمن را درهم بکوبید و بهزانو درآورید ،در
این هنگام اقدام به گرفتن اسیران کنید و آنها را محکم ببندید» .از آنجا که گاه با کشتار شدید و
وسیع دشمن خطر برررم نمی گردد یکی از مصادیق این جمله در چنین شرایطی میتواند کشتار
بوده باشد اما نه به مفهوم اصلی آن .بههرحال ،این آیه بیانگر یک دستور حسابشدۀ جنگی است که
پیش از درهم شکستن قطعی مقاومت دشمن نباید اقدام به گرفتن اسیر کرد چراکه پرداختن به این
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آمده اسهت « :پیهامبران را نشهاید کهه اسهیر گ یرنهد ،قبه از آنکهه بهه پیهروز دسهت
یابند.»9
هر دو آیه دارا یک وجه مشترک هستند و آن این است کهه پهیش از پیهروز کامه و
غلبه بر دشمن ،نباید مبادرت به گرفتن اسیر کرد ،ولی پس از پیروز کام  ،اسیر کردن آغاز
میشود و می توان مطابق با آیۀ نتست عم کرد .بنابراین ،بهاسارت درآوردن پیش از پیروز
ممنوع است .دلی این امر نیز روشن است ،زیرا تا زمانی که جنگ بهپایان نرسهیده و پیهروز
قطعی نشده است ،نیرو سپاه صَرم گرفتن و دستگیر اسهرا مهیشهود و ممکهن اسهت بهه
شکست سپاه بینجامد.
البته نکته ا که باید به آن توجه شود این است که رزمندۀ دشمن که بهه اسهارت گرفتهه
میشود ،امتیاز رزمنده بودن خود را ازدست نمیدهد .اسیر هنوز یک رزمنده است رزمندها
که بهواسطۀ اسارت قادر به ادامۀ جنگ نیست و ایهن وضهعیت بایهد بهه شهیوها پایهان یابهد
(محقق داماد ،همان ،ص.)939-932

 .3وضعیت حقوقی اسارت افراد بازداشتشده
در حقوق بین المل بشردوستانه برا تشتیص رزمنده از غیررزمنده ،قاعهده ا وجهود
دارد که بیان می دارد « :رزمندگان باید در هنگام مبادرت به حمله یا در عملیات نظامی
مقدم بر حمله ،خود را از جمعیت غیرنظامی متمایز کنند  .در صورت عدم انجام چنین
کار  ،حق برخوردار از وضهعیت اسهیر جنگهی را ندارنهد » (هنکرتهز و دوسهوالدبک،
 ،9387ص  .) 599لزوم تفکیک رزمندگان از جمعیهت غیهر نظهامی ،قاعهده ا قهدیم در
حقوق بین المل عرفی است و این قاعدۀ عرفی در کنوانسیون سوم ژنهو و پروتکه اول
الحاقی تدوین شده است . 2همچنین قاعدۀ یادشده پیش از این هم در اع میۀ بروکس 3
و مقررات الهه 9به رسمیت شناخته شده بود . 5در این زمینه مقررات الهه و کنوانسیون
امر گاهی سبب تزلزل موقعیت مسلمانان در جنگ خواهد شد و پرداختن به اسیران و تتلیۀ آنان در پشت
جبهه آنها را از وظیفۀ اصلی باز میدارد (ر.ک .جمعی از نویسندگان ،زیرنظر آیتاهلل مکارم شیراز ،
 ،29 ،9379ص.)218 -999
 .9ما کانَ لِنَبِیٍّ فَنْ یَکُونَ لَهُ فَسْر حَتَّی یُ ْتِنَ فِی الْأَرْضِ تُریدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یُریدُ الْآخِرَۀَ وَ اللَّهُ عَزیزٌ
حَکیمٌ.
.2کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ ( 9ال ) ،پروتک الحاقی  ،9مادۀ .)3( 99
3. International Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 27 August 1874
4. Hague Convention, 1899 & 1907

 .5اع میۀ بروکس  ،مادۀ .1
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سوم ژنو اع م می دارند که اعضا منظم نیروها مسلح در هر صورت از وضعیت اسیر
برخوردار خواهند بود ،زیرا فرض بر این است که این اعضا با لباس و یونیفرم متصوص،
خود را از افراد عاد متمایز می کنند ،اما اعضا نیروهها شهبه نظهامی یها سهپاهیان
داورلب برا اینکه از وضعیت اسیر برخوردار شوند ،الزم است از چههار شهرط پیهرو
کنند :دارا فرمانده باشند لباس فرم به تن داشته باشند س ح خود را آشکا را حمه
کنند قوانین و مقررات بشردوستانۀ حاکم بر درگیر ها مسلحانه را مراعهات نماینهد
(  .) Hingorani R.C, 1982, P. 19پروتک الحاقی اول به کنوانسیون ها ژنو نیز در بند
 3مادۀ  99خود به لزوم تفکیک نظامیان از جمعیت غیهر نظهامی ،بهرا تمهام اعضها
نیروها مسلح ،اعم از منظم یا نامنظم ،اشاره می کند .رویۀ دولت ها در این زمینه نشان
می دهد که برا تفکیک رزمندگان از جمعیهت غیرنظهامی ،انتظهار مهی رود کهه آنهها
یونیفرم یا نشانۀ مشتصی بر تن کرده ،س ح خود را علنی حم کنند .بهرا م هال در
دستورالعم نظامی آلمان آمده است « :بر ربق رویۀ غ الباً پایرفته شدۀ کشورها ،اعضا
منظم نیروها مسلح بایستی یونیفرم بر تن داشت ه باشند .معهاا رزمندگانی کهه عضهو
نیروها مسلح نیستند نیز بایستی نشانۀ متمایزکنندۀ دائمی کهه از فاصهلۀ دور قابه
تشتیص باشد ،به تن داشته و س ح خود را به رهور علنهی حمه نماینهد » (هنکرتهز و
د وسوالدبک ،همان ،ص  .) 593در قضیۀ کاظم در سال  9191م ،دادگاه نظهامی اسهرائی
در رام اهلل چنین رف داد که متهمان با پوشش ک ه ها ابلق و لباس سبز به قدر کهافی
تکلی ناظر بر تفکیک خود را ایفا کرده بودند ،زیرا ایهن نهوع پوشهش ،لبهاس معمهول
ساکنان منطقه ا که در آن دستگیر شده اند ،نبوده است( 9همان ،ص  .) 599همچنهین
ساکنان کشور که هنوز اشغال نشده است ،اما به دلی نزدیک شدن دشمن به آنهها،
به رور خودجو و بدون آنکه وقت تشکی نیرو نظامی سازمان یافته را داشته باشند،
س ح برگرفته و به مقابله با آن ها می پردازند ،حق برخوردار از و ضعیت اسیر جنگی را
خواهند داشت .البته به این شرط که س ح خود را علنی حم نمایند و مقررات حقوق
بین المل بشردوستانه را نیز رعایت کنند .این قاعده در کنوانسیون سوم ژنو 2و پیش از

 .9برا آگاهی بیشتر از اسرائی  ،دادگاه نظامی در راماهلل و قضیۀ کاظم ،ر.ک .هنکرتز ،ژان مار و دوسوالدبک،
لوئیس ،9387 ،حقوق بینالمل بشردوستانۀ عرفی ،ترجمۀ دفتر امور بینالمل قوۀ قضائیه جمهور
اس می ایران و کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ ،تهران :مجمع علمی فرهنگی مجد.
 .2کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ ( 9ال ) (.)9
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آن در کد لیبر ، 9اع میۀ بروکس و مقررات الهه شناسایی شده است . 2
در تاریخ اس م نیز برا شهناخت خهود از دشهمن در بحبوحهۀ ههر جنهگ رهرحهها
گوناگونی برا لباس ابداع شده بود که دو هدم را دنبال میکرد راحتی و مشتص بودن.
نق شده است که پیامبر (ص) هنگام عملیات نظامی ردا خاصی میپوشهیدند و دربهاره
افراد برجستۀ سپاه نیز نق شده است که هنگام نبرد لباسها خاصی بر تن میکردند .اما در
عصر پیامبر هیچ اقدام و نشانی که حاکی از اقدامی منسجم در تجهیز تمهامی افهراد سهپاه بهه
لباسی متحدالشک باشد وجود ندارد ،جز اینکه نق شده است کهه رسهولاهلل (ص) در جنهگ
بدر دستور دادند که مسلمانان باید دارا ع ئم خاصی باشند و افزودند م ئکی کهه در آن روز
به کمک مسلمین میآیند ،دارا همان نشهانههها خواهنهد بهود (حمیهداهلل ،9383 ،ص.)298
البته در دوران خ فت حضرت علی (ع) ،یکسانی منسجمتر در خصهوص لبهاس ثبهت شهده
است (همان ،ص .)291همچنین معتصم و متوک عباسی ارتشههایی بها لبهاسهها یکسهان
بهوجود آورده بودند (. 3)Ameer, 2004, P.431
یکی از نکات مورد توجه این است که باید مشتص شود ،چه وقت و با ارتکاب چهه عملهی
چنانچه رزمنده به دست دشمن بیفتد ،اسیر تلقی میشود .رزمندگان بهمحض آنکه به دسهت
دشمن بیفتند ،اسیر جنگی تلقی میشوند .بهدست دشمن افتادن ،تنها زمانی رخ میدهد کهه
رزمندگان از سو ارکان صالح دولتی ررم مقاب به اسارت گرفته یا حبس شوند .بنابراین در
جریان جنگ دوم خلیج فارس ،وقتی سربازان عراقی در صحرا خود را تسهلیم روزنامههنگهاران
کردند ،از وضعیت اسیر جنگی برخوردار نمیشدند ،زیرا هنهوز بهه نیروهها مسهلح متحهدین
ت حوی داده نشده بودند .همچنین قرار گرفتن در سهرزمین دشهمن شهرط بههدسهت دشهمن
افتادن را محقق نمیسازد (فلک ،همان ،ص.)999
 .9در سال 9899م فرانسیس لیبِر ( ،)9899 -9872استاد آلمانی  -امریکایی علوم سیاسی و حقوق در دانشگاه
کلمبیا نیویورک ،از ررم آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا ،نظامنامها بر مبنا حقوق بینالمل (کُد
لیبِر) تنظیم کرد که برا نتستین بار در سال 9893م بهاجرا گااشته شد و در جنگ داخلی برا نیرو
زمینی ایاالت متحدۀ امریکا ( )9899-9895الزماالجرا بود (فلک ،همان ،ص .)99کُد لیبِر منشأ مقرراتی بود
که امروز آن را «حقوق الهه» ) )Hague Lawمینامند .کد لیبِر مجموعها از مقررات نحوۀ جنگ ،رفتار
با نظامیان دشمن و اسیران جنگی و دیگر موارد بود که خود سرمشق آییننامهها و تعلیمات نظامی در دیگر
کشورها شد و در تحوالت بعد حقوق بینالمل بشردوستانه ،اثر در خور توجه برجا گاارد (همان،
ص .)39کُد لیبر نتستین اقدامی بود که برا تدوین مقررات و عرمها جنگ به صورت مجموعها از
دستورالعم برا نیروها نظامی در صحنۀ نبرد صورت گرفت.
 .2کد لیبر ،مادۀ  59اع میۀ بروکس  ،مادۀ  99مقررات الهه ،مادۀ .2
 .3البته رویۀ خلفا و رهبران کشورها اس می را نمیتوان نظر اس م دانست ،ولی در جایی نظیر موضوع
موردبحث ،بهنظر میرسد نباید مغایرتی با مقررات اس می داشته باشد.
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مادۀ  85کنوانسیون سوم ژنو مقرر میدارد که اسیران جنگی به علت اعمال ارتکابیِ پیش
از اسارت ،از مزایا کنوانسیون محروم نمیشوند یعنی اگر کسی که بهاسهارت گرفتهه شهده،
پیش تر مرتکب جرمی حتی جنایت جنگی هم شده باشد ،از حق برخوردار از وضعیت اسهیر
جنگی محروم نتواهد شد .به این ترتیب ،قدرت بازداشتکننده اجازه ندارد با این توجیهه کهه
سربازان دشمن به فعالیتها جنگی غیرقانونی پرداختهاند ،وضعیت اسیر جنگی بودن آنهها
را منکر شود .در جریان جنگ دوم خلیج فارس در سال 9119م ،عراق از اعطا وضعیت اسیر
جنگی به خلبانان متحدین که به اسارت این کشور درآمده بودند ،خوددار میکهرد بهه ایهن
دلیه کههه آنههها جنایتکههاران جنگههی هسههتند (همههان ،ص .)997ایههن اقههدام از دیههد حقههوق
بشردوستانه پایرفت ه نیست .درمقاب  ،نظامیان مزدور ،جاسوسان و خرابکاران ،حق برخوردار
از وضعیت مربوط به اسیران جنگی را ندارند .9این قاعهده کهه رزمنهدگان درگیهر در عملیهات
جاسوسی حق برخوردار از وضعیت اسیر جنگی را ندارند و میتوان آنان را محاکمه کرد ،در
پروتک الحاقی اول به کنوانسیونها ژنو آمده 2و یکی از قدیمیترین قواعد حقوق بینالمله
عرفی است.3

 .9اهداف به اسارت درآوردن نیروهای دشمن
هدم از به اسارت گرفتن نیروها دشمن ،تضعی قدرت جنگی ررم متاصمه است .9درواقع
میکند با بهاسارت درآوردن رزمندگان ررم مقاب  ،و را از
هریک از ررمها درگیر ت
دراختیار داشتن مهمترین عام توان رزمی خود ،یعنی نیرو انسهانی ،محهروم کنهد .تمهامی
افراد که در مادۀ  93پروتک الحاقی اول یا مادۀ  9کنوانسیون سهوم ژنهو از آنهها نهام بهرده
شده است ،اگر بهدست دشمن بیفتند ،اسیر جنگی تلقی میشهوند .انجهام عملیهات نظهامی از
سو رزمندگان در یک جنگ جرم نیست و مغایر با حقوق بینالمل نمیباشد به شرری کهه
اعمال انجامشده جنایات جنگی نباشد .بنابراین بهاسارت گرفتن یک رزمنده هرگز بهه معنها
مجازات کردن و تلقی نمی شود ،بلکه هدم این است که و از انجام عملیات نظامی و ادامۀ
نبرد باز ماند .به همین علت ،شراین بازداشت اسیران جنگی باید با محکومهان متفهاوت باشهد.
کنوانسیون سوم ژنو هم در شراین است نایی اجازه میدهد که اسیران جنگی در زنهدان تحهت
 .9حکومت اسرائی ری چند روز حق بازدید را برا کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ در خصوص  1999فلسطینی
بازداشتشده در لبنان در ژوئیه  9182نپایرفت به این ت صور که اینان فقن خرابکار هستند و باید در
دادگاهها عاد محاکمه شوند (ضیایی بیگدلی ،همان ،ص.)999
 .2پروتک الحاقی اول ،مادۀ .)9(99
 .3چون بحث جاسوسی ارتباط مستقیمی با موضوع مقاله ندارد ،از ارائۀ توضیحات بیشتر خوددار میشود.
 .9البته این اص در کنوانسیون بهصراحت مکر نشده است ،ولی از هدم و موضوع آن قاب استنباط است.
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بازداشت باشند 9برا م ال اگر اسیران جنگی بهه سهبب ارتکهاب اعمهالی قبه از بههاسهارت
درآمدن محکوم به حبس شوند ،میتوان آنها را در زندان نگه داشت (همان ،ص.)939
در حقوق اس می نیز قاعده به همین منوال است .بر پایهۀ حقهوق بشردوسهتانۀ اسه می،
اسیر را بهمحض اسارت نمیتوان کشت ،زیرا و به دلی نبرد مرتکب جرمی نشده است .ولی
اگر اسیر در خار از مقررات و قوانین جنگ مرتکب جرم یا جنایتی شده باشهد ،محاکمهه و
مجازات خواهد شد و این مجازات ارتباری با اسیر شدن و نهدارد .در ایهن خصهوص اجمهاع
اصحاب پیامبر نیز وجود دارد (ابن هشام ،بیتا ،ص.)958
نکته ا که باید به آن توجه شود این است که اسیران جنگی اسهیر آن واحهد اسهیرکننده
نیستند ،بلکه اسیر د ولتی هستند کهه واحهد اسهیرکننده در زمهرۀ نیروهها مسهلح آن تلقهی
میشود .2این اص از دو جنبه اثر دارد .نتست اینکه در این حالت از اسیران جنگهی حمایهت
بیشتر صورت خواهد گرفت ،زیرا اسیرکنندگان اجازه ندارند اسیران را اسرا شتصی خهود
تلقی کنند و با آنها رفتار ظالمانه داشته باشند .همچنین دولت بازداشتکننده متعههد اسهت
از ارگانها خود بتواهد که از قواعد حقوق بینالمل در خصهوص رفتهار بها اسهرا جنگهی
پیرو کنند و همچنین اجرا این قواعد را تضمین نماید .دوم اینکه بر اساس اص مسئولیت
دولت در قبال کلیۀ اعمال ارتکابیافته از سو گروهها مسلح خود ،اگهر رفتهار متتلفانهها
علیه اسرا صورت گیرد ،میتوان علیه دولت ررح دعوا کرد (فلک ،همان ،ص.)935
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز فرد اسیرشده در اختیار رزمندها که او را اسیر گرفتهه
است ،قرار ندارد و اص اولیه در تعیین وضعیت یک اسیر جنگی این اسهت کهه امهام مسهئول
حفظ س مت و امنیت او است .مکاتب فقهی در این موضوع که ررم اسهیرکننده در صهورت
کشتن اسیر جنگی خود باید پاستگو و مسئول باشد ،اتفاق نظر دارند ،اما دربارۀ میزان و نهوع
کیفر اخت م رف وجود دارد (محقق داماد ،9383 ،ص 999 – 995به نق از شیبانی ،السیر
الکبیر با شرح سرخسی ،فص هشتم کتاب االص ).
همان رور که مشاهده شد ،فرایند آغاز اسارت و اهدام آن و همچنین شهرایطی کهه یهک
فرد باید داشته باشد تا به عنوان اسیر تلقهی شهود و از امتیهازات مربورهه برخهوردار شهود ،در
حقوق بشردوستانۀ اس می و کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو دارا تشابهات فراوانی است.

 .9کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .29
 .2کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .)9(92
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حقوق اسیران جنگی و اختیاارت دولات اسایرکننده در اوت مادت
اسارت
در این بتش به بررسی دو موضوع ،حقوق اسیران جنگی و نیز اختیارات دولت اسهیرکننده از
زمان بازداشت تا زمانی که برا اسرا تعیین تکلی شهود ،در حقهوق بشردوسهتانۀ اسه می و
کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو خواهیم پرداخت.

 .9حقوق اسیران جنگی در وت مدت اسارت
 .9 .9حق بر غذا و پوشاک
باب دوم کنوانسیون سوم ژنو به حمایت کلهی از اسهیران جنگهی مهیپهردازد .برابهر مهادۀ 93
کنوانسیون یادشده ،با اسیران جنگی باید درهمهحال با انسانیت رفتار شهود و ههر عملهی کهه
موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا س مت او را به خطر اندازد ،ممنوع است .بر اساس مهادۀ
 29کنوانسیون سوم ژنو ،مواد غاایی باید به اندازۀ کافی در اختیار اسیران جنگی قرار گیرد تها
در وضعیت مطلوبی باشند و دچار کمبود وزن و سایر مشک ت نشوند .این ماده برا تعهد بهه
ارائۀ مواد غاایی به اسیران جنگی ،است نایی هم پیشبینی نکرده است یعنی بهرا م هال بهه
علت ماهب اسیران یا رابطۀ آنها با دولت متجاوز ،نمیتوان از آنها مراقبهت کهافی بههعمه
نیاورد .اهمیتی که کنوانسیون سوم ژنو برا تغایۀ اسیران جنگی قائ اسهت ،از بنهد  9مهادۀ
 29نیز برداشت میشود .بر اساس این بند ،قدرت بازداشتکننده اجازه نهدارد از رریهق دریهغ
کردن مواد غاایی از اسیران جنگی ،دست به اقدامات تنبیهی بزند .تاریخ گویا این است کهه
در جریان جنگ اقیانوس آرام ،9سربازانی که به اسارت ارتش ژاپهن درآمهده بودنهد ،بهه دلیه
کمبود آب و غاا و نیز مکانی برا استراحت ،دچار سوءتغایه و مبت به بیمهار ههایی ماننهد
اسهال خونی و ماالریا شدند (.)Kyoichi, 2008, p.47
در خصوص پوشاک نیز تأمین لباس با توجه به شراین آب و هوایی متفهاوت خواههد بهود.
هر اندازه خطر آسیب آب و هوایی برا س مت اسیران جنگی بیشهتر باشهد ،وظهای قهدرت
بازداشتکننده در تهیۀ پوشاک کافی برا اسیران جنگی نیز بیشهتر خواههد بهود .در جریهان
جنگ جهانی دوم ،شراین نگهدار و جابهجهایی اسهرا یکهی از بهزرگتهرین مشهک ت بهود و
 .9جنگ اقیانوس آرام ،نام کلی جبهۀ اقیانوس آرام جنگ جهانی دوم است که میان نیروها محور ،مانند
امپراتور ژاپن و نیروها متفقین بهخصوص ایاالت متحدۀ امریکا ،انگلستان و هلند در اقیانوس آرام و
جزایر آن و نیز در شرق آسیا که در آن زمان خاور دور خوانده میشد ،بهوقوع پیوست.
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موجب میشد که اسیران به علت نبود مراقبتها کافی در مسهیر انتقهال بهه اردوگهاه فهوت
کنند .لاا مادۀ  29کنوانسیون سوم ژنو رفتار انسانی را الزامی دانسته اسهت و محهدودیتهها
صریح و مطلقی را در خصوص رفتار با اسرا جنگی بهخصوص در هنگام حمه و نقه مقهرر
میسازد .برابر این ماده ،مواد غاایی ،پوشاک و مراقبهتهها پزشهکی کهافی بایهد در اختیهار
اسیران جنگی قرار گیرد .درواقع میتوان مادۀ  29کنوانسیون سوم ژنو را مورد خاصی از اص
رفتار کلی انسانی دانست که در مادۀ  93کنوانسیون هم بیهان شهده اسهت .البتهه بایهد گفهت
هرچند در مادۀ  29پیشبینی شده است شراین انتقال اسیران همانند انتقال نیروها خهود
باشد ،اگر بهرور واقعبینانه درنظر بگیریم ،نمیتوان انتظار داشت کهه جابههجهایی اسهیران بهه
شیوۀ مشابه انتقال نیروها قدرت بازداشتکننده باشد .شهراین انتقهال نیروهها خهود بهه
صورت اجتنابناپایر ،با نق و انتقال سربازان جنگی متفاوت خواهد بهود .بنهابراین ،اشهاره بهه
شراین نق و انتقال نیروها خود را میتوان تقویتکنندۀ اصه رفتهار انسهانی دانسهت تها
حد که فرض کنیم آنها نیروها خود هستند.
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز بر امر فراهم کردن غاا و پوشاک بهرا اسهیران تأکیهد
شده است .خداوند اه بیت پیامبر را در آیۀ  1سورۀ انسان ،به این دلی مدح کهرده اسهت
که غاا خویش را درحالی که روزهدار بودند به مسکین و اسیر دادنهد ،درصهورتی کهه خهود
بیش از آنها به آن نیاز داشتند« .ما شما را بتهارر خهدا ارعهام مهیکنهیم ،و ههیچ پهادا و
سپاسی از شما نمیخواهیم» .9همچنین پیامبر (ص) دربارۀ حقوق اسیران مهیفرماینهد« :بهه
اسیران اکرام کنید و آنهها را در غهاا خودتهان مقهدم داریهد» (مهبهی ،9997 ،ص .)991در
خصوص رعایت حقوق و احترام به اسرا جنگی نق قولها زیاد وجود دارد .برا م هال،
مسلمانان در جنگ بدر بسیار به اسرا احترام میگااشتند و حتی به آنهها ررهب و نهان تهازه
میدادند .فرد به نام ابو عزیز بن عمیر که در همین جنگ اسیر شده بود ،میگوید« :وقتی از
بدر مرا به سو مدینه میآوردند ،همراه گروهی از انصار بودم .چون به غاا مینشستند ،نان را
به من میدادند و خودشان خرما می خوردند (ارز نان به دلی کمبود گندم در مدینه بهرا
مسلمانان در آن زمان بیشتر بود) و این بهه سهبب سفارشهی بهود کهه پیهامبر (ص) در مهورد
اسیران کرده بود» (عظیمی شوشتر  ،همان ،ص .)975دربارۀ کیفیت و کمیت غاا نیز برخی
معتقدند به اندازۀ کفایت باید به اسهیر غهاا داد و حهداق بهه انهدازۀ غهاایی باشهد کهه خهود
رزمندهها اسیرگیرنده میخورند (حبیب نژاد ،9312 ،ص.)597
امام صادق (ع) میفرماید« :واجب است که به اسیران آب و غاا داده شود و با مهربهانی بها

 .9إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ ال شُکُوراً.
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آنها رفتار شود حتی اگر قرار باشد اعدام شوند» (احمد میانجی ،9999 ،ص .)933همچنین
ص ح الدین ایوبی وقتی مشاهده کرد آموقۀ کافی برا تغایۀ اسرا وجود ندارد ،تعداد از آنان
را آزاد کرد هرچند که این عم خطر پیوستن دوبارۀ آنها را به نیروهها دشهمن بهههمهراه
داشت (محقق داماد ،همان ،ص .)933ابو یوس  9نیز خاررنشان میکند« :اسرا تها زمهانی کهه
در مورد آنها تصمیمی اتتام گردد ،باید ارعام شوند و به نحو خوبی با آنهها رفتهار شهود ،اسهرا
باید از سرما و گرما و نظایر آن حفظ گردند و درصورتی که لباس نداشهته باشهند ،بایهد بهرا
آنها تدارک دیده شود ،چنانکه سنت پیامبر (ص) نیز همین بهوده اسهت» (حمیهداهلل ،همهان،
ص.)299

 .2 .9حق بر احترام و سالمت
از مهم ترین حقوقی که دربارۀ اسرا باید رعایت کرد ،حفظ شأن و منزلت اسیر و رعایت احترام
نسبت به اوست .بند  2مادۀ  93کنوانسیون سوم ژنو ،بهصهراحت تأکیهد مهیکنهد کهه قهدرت
بازداشتکننده باید از ارتکاب اعمال غیرانسانی از جانب هر عضو دیگر ممانعت بهعم آورد
بهویژه باید از اسیران جنگی در برابر خشونت ،تهدیهد ،تهوهین و کنجکهاو عمهومی حمایهت
کرد .بنابراین نمیتوان اسیران جنگهی را از میهان خیابهانهها شههر عبهور داد و آنهها را در
معرض تماشا عموم گااشت ،زیرا افزون بر اینکه نوعی توهین تلقی میشود ،امکهان آسهیب
دیدن و خشونت علیه آنان وجود دارد .در این خصوص میتوان به عملکرد کشور عهراق اشهاره
کرد که در جریان جنگ دوم خلیج فارس ،خلبانان اسیر متحدین را در خیابانهها بغهداد در
معرض تماشا عموم قرار داد که نقض آشکار مادۀ  93کنوانسیون سوم ژنو بود (فلک ،همان،
ص.)938
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز نهتنها بر رعایت رفتار انسانی ،بلکه بهر خهو رفتهار و
داشتن رفتار برادرانه با اسرا در رول مدت اسارت همواره تأکید شده است .در حقوق اسه می
هم بر موارد پیشگفته و هم بر مجاز نبودن شکنجه در هر شرایطی تأکید شده اسهت .انزجهار
پیامبر از شکنجه در روایات متتلفی نمایان است ازجمله در مسئلۀ سهی بن عمهرو عهامر
(که خطیبی زبردست بود) ،عمر بن خطاب از رسول خدا (ص) خواست بهه او اجهازه دههد تها
 .9یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن خنسیس بن سعد بن بجیر (993-982ق) ،معروم به ابویوس  ،قاضی نامدار
و از بنیانگااران فقه حنفی است .همچنین او اخبار ،انساب ،ایام عرب و مغاز را خوب میدانست و در
سال 999ق در زمان خلیفۀ عباسی ،مهد (حک958-991 :ق) به منصب قضاوت رسید و از سال  999تا
زمان مرگش بهمدت  99سال در زمان خ فت هاد عباسی (حک ))991-979 :و هارونالرشید (حک:
 )979-913در این منصب باقی ماند و قاضیالقضات بغداد نام گرفت.
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دندانها سهی را درآورد تا او دیگر قادر به ایراد خطابه علیه پیامبر (ص) نباشد .پیامبر(ص)
در پاسخ فرمود« :من او را از شک نتواهم انداخت ،زیرا اگر چنان کنم ،خداوند مرا که رسهول
اویم از شک خواهد انداخت» (ابنالک یهر ،بهیتها ،ص .)399ازایهنرو ،مسهلمانان حهق ندارنهد
کوچک ترین آزار و امیتی نسبت به اسرا داشته باشند همچنین اهانت به آنها نیز جایز نیست
و باید اخ ق اس می رعایت شود (اسد  ،9393 ،ص.)99

 .3 .9حق بر انجام فرایض دینی
یکی از موضوعاتی که در س مت روحی اسیران جنگی مؤثر است ،آزاد دادن به آنهها بهرا
انجام فرایض دینی است .انجام مراسم ماهبی ،تنها تابع مقررات انضباری مقررشهده از سهو
فرماندهان است .ولی از یک ررم ،مقررات دولهت بازداشهتکننهده نمهیتوانهد انجهام مراسهم
ماهبی را غیرممکن سازد و یا به رور کلی آن را منع کند و از ررم دیگر ،اسیران جنگی نیهز
حق ندارند با اجرا مراسم ماهبی و دینی خود ،در نظم اردوگاه اخت ل ایجاد کنند .این امهر
در مادۀ  39کنوانسیون سوم ژنو تأکید شهده اسهت .همچنهین بهر اسهاس ایهن مهاده ،قهدرت
بازداشتکننده باید اماکن مناسب را برا برگزار آیینها ماهبی فراهم نمایهد .افهزون بهر
این ،مادۀ  35این کنوانسیون اجازۀ فعالیت روحانیون دینی را در تکمی آزاد عبادت اسیران
جنگی میدهد .روحانیون اجازه دارند با اسیران م قات کنند ،برا آنها جلسه بگاارند ،آنهان
را موعظه کنند و قدرت بازداشتکننده باید تسهی ت الزم را در این زمینه فراهم سازد.

 .9 .9حق بر نامهنگاری
یکی دیگر از حقوقی که اسیران جنگی از آن برخوردارند ،حق نامهنگار با اقوام خویش است.
برابر کنوانسیون سوم ژنو ،حداک ر پس از گاشت یک هفته از ورود به اردوگاه ،هر اسیر جنگی
باید حق داشته باشد به رور مستقیم با خانوادها و آژانس مرکز اسیران جنگی نامهنگهار
کند و آنها را از خسارت خود آگاه سازد .9بر پایۀ این کنوانسیون ،اسیر حهق دارد حهداق دو
نامه در ماه و چهار کارت در ماه ارسال نماید .2قهدرت بازداشهتکننهده نمهیتوانهد مهانع ایهن
مکاتبه شده یا تأخیر در آن ایجاد کند (فلک ،همان ،ص.)997
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز با استفاده از نصوصی که در آن معصومین (ع) احسان و
 .9کنوانسیون ژنو ،مواد  79و .923
 .2کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .79
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نیکی با اسیران را به مسلمانان سفار کردهاند ،میتوان استنباط نمود کهه ارتبهاط اسهیر بها
خانواده ،با ابزار چون مکاتبه و نامه ،به شرری که موجب افشا اسهرار نشهود ،جهایز اسهت
(حبیب نژاد ،همان ،ص .)559همچنین این حق به اسیر داده میشد که در خصهوص امهوالی
که در مملکت خود دارد وصیتنامه تنظیم کند و در صورت امکهان بها اقهوام خهویش مکاتبهه
داشته باشد .بدیهی است که وصیت و نامۀ و باید به رریق مقتضی به مقامات دشمن اره ع
داده شود (حمیداهلل ،همان ،ص.)299

 .2اختیارت دولت اسیرکننده در وت مدت اسارت
 .9 .2خلع سالح اسرا و بازجویی از آنان
اسیران جنگی پس از به اسارت درآمدن باید خلع س ح و بازرسی شوند .این امر تضمینکنندۀ
این است که توقی آنها توقیفی امنیتی است ،اما حهق قهدرت بازداشهتکننهده در بازرسهی
محدود نیست .قدرت بازداشتکننده حق دارد از این امر آگاه شهود کهه اسهیران جنگهی چهه
اشیایی را با خود حم میکنند .در حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در خصوص برخورد با اموال
ررم مقاب جنگ ،قاعده این است که «هریک از ررفین میتواننهد تجهیهزات نظهامی رهرم
مقاب را به عنوان غنیمت جنگی تصاحب کنند» .رویۀ دولتها این قاعده را بهمنزلۀ یک قاعدۀ
عرفی حقوق بین المل در زمینۀ درگیر ها مسلحانه بینالمللی قاب اعمهال مهیدانهد .ایهن
قاعده که ررفین میتوانند تجهیزات نظامی ررم مقاب را بهعنوان غنیمهت جنگهی تصهاحب
کنند ،در کد لیبر مکر شده است و منعکسکنندۀ سابقۀ رهوالنی در درگیهرهها بهینالمللهی
است (فلک ،همان ،ص .)999-959این قاعده تلویحاً در مقررات الهه و کنوانسیون سهوم ژنهو
هم اشاره شده است که اشعار می دارد :اسرا جنگی حق دارنهد امهوال خصوصهی خهود را در
ملکیت خود نگاه دارند 9یعنی لوازم شتصی (به است نا اسلحه ،اسهب ،تجهیهزات نظهامی) و
ک ه خودها فلز  ،ماسک ها ضد گاز و کلیۀ اشیا که بهمنظور حفاظت شتصی است و نیهز
لوازم مربوط به پوشش یا تغایۀ آنها جزء غنایم شمرده نمیشود و در اختیار خودشهان بهاقی
میماند .همچنین پول و اموال ارزشمند همراه اسیر جنگی را نمیتوان از آنها گرفت مگر بهه
دستور یکی از افسران دولتها توقی کننده و پس از دادن رسهید ،تها ایهن پهول و اشهیا در
پایان اسارت به آنها بازگردد .2این امر در دستورالعم نظهامی اسهترالیا نیهز مکهر شهده کهه
«غنایم جنگی عبارت است از تمام آنچه که از اسرا جنگی اخا میشود به غیر از آنچهه کهه
 .9مقررات الهه ،مادۀ  9کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .)9(98
 .2کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ )9(98و(.)9
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بتوان آن را متعلقات شتصی نامید» (هنکرتز و دوسوالدبک ،همان ،ص.)289
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز افراد دشمن را پس از دسهتگیر و بههاسهارت گهرفتن
بازرسی میکردند و اموال آنها را بهغنیمت میگرفتنهد .البتهه در اینکهه غنهایم جنگهی تنهها
شام تجهیزات نظامی می شود یا اموال شتصی نظامیان دشمن را هم دربر میگیرد ،مسهتند
و روایتی در دست نیست و میتوان گفت بسته به شراین تسهلیم و اوضهاع و احهوال ،متفهاوت
است .در روایتی آمده است ،در خیبر پیامبر (ص) شرط کرد که افراد دشمن شکسهتخهورده،
همه چیز را تسلیم کنند مگر لباسهایی که بر تن دارند .از این روایت میتوان نتیجهه گرفهت
که چون لباس جزء لوازم شتصی است ،پس بهنظر میرسد در عصهر پیهامبر (ص) نیهز لهوازم
شتصی جزء غنایم نباشد ،ولی بههرحال رویهۀ واحهد در دسهت نیسهت (حمیهداهلل ،همهان،
ص.)289
همان رور که در مقدمه اشاره شد ،اسیر برا ررفی که او را به اسارت گرفته اسهت ارز
نظامی دارد ،زیرا از او میتوان بهعنوان یک منبع ار عاتی استفاده کرد .بنهابراین ،برابهر مهادۀ
 97کنوانسیون ژنو ،بازجویی از اسیران مجاز است ،ولی آیین بازجویی باید بهدرسهتی صهورت
گیرد .هرگونه شکنجۀ جسمی یا روانی یا هر شک دیگر از اعمال فشار بهه اسهیران جنگهی بها
هدم کسب ار عات از آنهها ممنهوع اسهت .همچنهین نمهیتهوان اسهیران جنگهی را کهه از
پاستگویی خوددار میورزند ،تهدید کرد ،به آنها توهین نمود یها رفتهار نامناسهب بها آنهان
داشت .به این ترتیب ،کتک زدن خلبانان نیروهها متحهدین کهه بههعنهوان اسهیر نگههدار
میشدند ،از سو عراقیها در جنگ خلیج فارس 9119م ،نقض فاحش مهادۀ  97کنوانسهیون
سوم ژنو قلمداد شده است (فلک ،همان ،ص .)999در خصوص بستن دسهت و پها اسهیران،
مقررۀ مشتص و صریحی در کنوانسیون سوم ژنو وجود ندارد ،ولهی ایهن امهر در جنهگهها
متتلفهی رخ داده اسهت .در جنهگ دوم خلهیج فهارس ،تصهاویر سهربازان عراقهی در صههحرا
عربستان درحالی که دستهایشان از پشت بسته شده بود و منتظر انتقهال بودنهد ،در سراسهر
جهان مشاهده شد (همان ،ص .)998بهعنوان یک قاعده ،بستن اسیران جنگی در اردوگهاههها
ممنوع است ،اما در میدان نبرد ممکن است بستن سربازان قاب توجیه باشد ،زیرا هدم اولیه،
توقی سربازان و جلوگیر از فرار آنها یا ممانعت از تتریب تجهیهزات اسهت .بههرهور کلهی
می توان گفت وقتی برابر کنوانسیون سوم ژنو ،شلیک به اسیران جنگی برا جلوگیر از فهرار
آنها مجاز است 9پس میتوان استدالل کرد کهه بسهتن آنهها نیهز بهه رریهق اولهی مطهابق
کنوانسیون میباشد.

 .9کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .92
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در حقوق بشردوستانۀ اس می با توجه به موارد زیر ،بهنظر میرسد نحوۀ برخهورد بها اسهرا
دارا ضوابن خاصی است .برا م هال ،پیهامبر اکهرم (ص) همهواره از شهکنجه دادن بیهزار
میجستند و بر خو رفتار با اسیران تأکید داشتند .از ایشان نق شهده اسهت کهه «خهدا
تعالی کسانی را که مردم را در این دنیا شکنجه میدهند ،عااب خواهد کرد» (محقهق دامهاد،
همان ،ص .)959اما در خصوص بستن اسیران ،بتش اول آیۀ  9سورۀ محمد (ص) این امهر را
کام ً مجاز میکند« :و زمانی که کام ً بر مشرکان غلبه کردید اسرا را محکم ببندید .»9...البته
این آیه به بستن اسرا در میدان نبرد اشاره دارد و نه در مح نگهدار آنها ،2زیرا ادامهۀ آیهۀ
یادشده ،بر آزاد اسرا با فخا فدیه یا بدون آن اشاره میکنهد .3شهیوۀ عمه پیهامبر (ص) در
خصوص اسیران جنگی این بود که یا آنها را میان مجاهدانی که در جنهگ شهرکت داشهتند،
تقسیم مینمود تا در خانهها خود نگههدار کننهد یها در مسهجد از آنهها محافظهت شهود
(عظیمی شوشتر  ،همان ،ص )975به این ترتیب ،رفتار بدون خشونت و همراه با احتهرام در
فرهنگ اس می مشهود است.

 .2 .2دستهبندی اسرا و منع تبعیض ناروا
برابر مادۀ  99کنوانسیون سوم ژنو ،هرگونه تبعیض بر اساس نهژاد ،ملیهت ،عقایهد مهاهبی یها
نظریات سیاسی یا معیارها مشابه ،غیرقانونی است .رفتار بهدون تبعهیض و برابهر بها اسهیران
جنگی باید از جانب قدرت بازداشتکننده تضمین شود حتی اگر بتوان اسیر را بر اساس نژاد،
ملیت ،عقاید ماهبی و غیره تقسیمبند کرد .باوجوداین ،بند  3مادۀ  22کنوانسیون سوم ژنهو
حاو قاعدها در خصوص تبعیض م بت است .گروهبند اسیران بهر اسهاس زبهان ،ملیهت و
عرم میتواند دارا مزایایی باشد .همچنین در خصوص رفتهار بها زنهان ،کنوانسهیون یادشهده
مقررات خاصی برا حمایت از آنان بیان کرده است .برابر بند  3مادۀ  22کنوانسیون سوم ژنو،
باید سعی شود حتی االمکان اسیران بر اساس ملیت ،زبهان ،آداب و رسهوم خهود دسهتهبنهد
شوند .این امر بهویژه در جنگهایی که یک رهرم آن از متحهدین (متشهک از چنهد دولهت)
هستند ،اهمیت بسهزایی دارد کهه اسهیران از دولهتهها متتله بها تابعیهتهها متفهاوت
 .9فَإِما لَقِیتُمُ الَّاِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّه إِمَا فَثْتَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ.
 .2البته تعبیر به «فشدوا الوثاقاً» (با توجه به اینکه وثاق به معنا رناب یا هر چیز است که با آن میبندند)
اشاره به محکم کار در بستن اسیران است مبادا که اسیر از فرصت استفاده کند و خود را آزاد ساخته،
ضربۀ کار را وارد سازد( .ر.ک .جمعی از نویسندگان زیر نظر آیتاهلل مکارم شیراز  ،9379 ،ص-999
.)318
 « .3و آنگاه اسرا را با اخا فدیه یا بدون آن آزاد سازید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد».
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دستهبند شوند .افزون بر این ،کنوانسیون فرض را بر اسارت جداگانۀ افسران گااشته اسهت
یعنی افسران و فرماندهانی که بهاسارت در میآیند ،جدا از سربازان عاد نگهدار شوند .این
رویه در جریان جنگ جهانی دوم پایرفته شده بود (فلک ،همان ،ص.)999
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز اعمال تبعیض م بت در مهوارد خاصهی پایرفتهه شهده
است .اس م با اینکه م حظات انساندوستانه را نسبت به تمامی اسرا رعایت مهیکنهد ،امها در
دادن حقوق بیشتر یا کمتر به اسرا ،موقعیت و منزلت اجتماعی آنها را نیز درنظهر مهیگیهرد.
برا م ال ،نق شده است ،زمانی که دختر مقوقس 9اسیر شهد ،رسهولاهلل فرمهود« :دختهران
س رین استحقاق توجهی خاص جدا از دیگهران را دارنهد .نسهبت بهه ههر انسهانی کهه روز
واالمقام بوده و اکنون آن منزلت را از دست داده است رحیم باشهید» (محقهق دامهاد ،همهان،
ص .)952اس م ،اعمال م رفتها متناسب با موقعیت اسیر را در حقیقت بههم ابهۀ رعایهت
حداق م حظات انسانی در حق اسیر بهحساب میآورد.
از حقوق دیگر که در اس م تأکید شده و باید رعایت شود ،حفظ وحدت خانوادگی اسیر
است .در اس م در مواقعی که زن و شوهر بهاسارت درمیآمدند ،زن از شوهر جدا نمیشهد و
اوالد نیز از والدین جدا نمیماند .همچنین فقها اتفاق نظر دارند که جدا کردن کودکِ کمتر از
هفتسال از مادر جایز نیست (همان ،ص.)959

 .3 .2بهکار گماشتن اسرا
حضور تعداد زیاد اسیر جنگی برا مدت روالنی در اردوگهاههها ممکهن اسهت بهه تضهعی
وضعیت جسمی و روحی آنها بینجامد .لاا برا جلوگیر از فرتوت شدن و حفهظ آنهها در
وضعیت مناسب جسمی و روحی ،بهکار گماشتن آنها در اردوگاهها مفید خواهد بود .بهه ایهن
ترتیب ،برابر کنوانسیون ژنو ،قدرت بازداشتکننهده مهیتوانهد از اسهیران بهرا انجهام برخهی
کارها غیرنظامی استفاده کند .2البته حق قدرت بازداشتکننده در استفاده از اسرا برا کهار
کردن نامحدود نیست .اول اینکه تعهد به کار کردن تنها شهام اسهیران جنگهی اسهت و دوم
اینکه ،سن ،جنس ،درجه و توان جسمی ،همگی باید مورد توجه قرار گیرد .همچنهین بههکهار
گماشتن اسیران بیمار ممنوع است .به این ترتیب ،استفاده از اسیران جنگی که بنیۀ ضهعیفی

 .9مقوقس در تاریخ اس م بهعنوان یکی از حاکمان مصر و معاصر محمد (ص) معرفی شده است که اغلب با
کورو  ،پاتریارک اسکندریه ،شناخته میشود .او مصر را به نمایندگی از ررم امپراتور بیزانس اداره
میکرد.
 .2کنوانسیون سوم ژنو ،مواد  )9(91و .59
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دارند ،برا انجام کارها فیزیکی ستت برخ م کنوانسیون سوم ژنو است .9در این خصوص،
حمایتها خاصی از زنان نیز پیشبینی شده است .واضح اسهت کهه اسهتفاده از نیهرو کهار
اسیران جنگی ،هم به نفع خودشان و هم به نفع قدرت بازداشتکننده است 2بهه شهرری کهه
مقررات کنوانسیون سوم مراعات شده ،به بردگی مبدل نشهود .3البتهه کنوانسهیون سهوم ژنهو،
قدرت اسیرگیرنده را به تأمین شغ اسیران جنگهی ملهزم نمهیکنهد (داعهی ،9387 ،ص.)95
کنوانسیون سوم ژنو در خصوص افسران ارشد است نایی دارد .برابر مادۀ  ،91افسران ارشد تنها
میتوانند کارها نظارتی 9انجام دهند و از کارهها اجبهار معهامانهد .کنوانسهیون مصهداق
کارها نظارتی را تعیین نکرده است ،ولی همه بر این امر اتفهاق نظهر دارنهد کهه کارههایی را
میتوان به آنها سپرد که مناسب شأن آنهها باشهد .همچنهین اسهرا جنگهی را نمهیتهوان
برخ م ارادۀ آن ها به کارهایی گمارد که غیربهداشتی یا خطرناک (م خن یساز مین) یها
تحقیرآمیز باشد ،5ولی اگر خود آنها داورلب شوند ،قدرت بازداشتکننده میتواند از آنها در
این زمینه استفاده کند.
این درحالی است که  9999سال پیش در حقوق اس م مقرر شده است کهه اگهر اسهیران
بهکار گرفته شوند ،باید در مقاب پرداخت مزد و اجرت باشد ،و مسلمانان حهق ندارنهد کهه در
این خصوص به کارگر اسیر خیانت کنند (الزحیلی ،9188 ،ص.)991

پایان اسارت
در مبحث پایان اسارت و تعیین تکلی برا اسیران جنگی ،بین حقوق بشردوستانۀ اس می و
کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو تفاوتها بیشتر نسبت به دیگر موضوعات مطرحشهده وجهود
 .9همان ،مادۀ 91
 .2هدم ا ز استفاده از نیرو کار اسیران جنگی ،حفظ س مت و توانایی ها جسمانی آنان است و نه منافع
اقتصاد قدرت اسیرکننده .البته می توان گفت ،حداق در سطحی که هزینۀ نگهدار اسرا تأمین شود،
برا دولت اسیرکننده منافع اقتصاد نیز مطرح است.
 .3ممنوعیت بردگی در کد لیبر (مادۀ 23،92و  )58تصریح شده است .این ممنوعیت در مقررات الهه و
کنوانسیون ژنو و پروتک اول الحاقی بیان نشده است ،ولی با توجه به قواعد و مقررات متتل حاکم بر کار
اسیران جنگی ،این ممنوعیت قاب استنباط است .البته ممنوعیت بردگی و تجارت برده در تمام اشکال آن
در مادۀ  9پروتک دوم الحاقی مکر و ضمانت اساسی شمرده شده است .در منشور نورنبرگ نیز این اقدام
جنایت علیه بشریت قلمداد شد .در مادۀ  9و مادۀ  )C ( )I( 7اساسنامه دیوان بینالمللی کیفر نیز جنایت
علیه بشریت محسوب شده است.
 .9منظور از کارها نظارتی « »supervisoryکارها غیرید است.
 .5کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .52
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دارد البته از تشابهات این دو نیز نباید غاف شد که در این بتش به بیان آنها میپردازیم.
کنوانسیون سوم ژنو برا پایان اسارت دو حالهت را پهیشبینهی کهرده اسهت :اله ) فهرار
موفقیتآمیز ،9که اگر صورت گیرد ،دولت بازداشتکننده از تمامی تعهدات خهود در خصهوص
اسارت مبرا میشود .ب) آزادساز اسیر از اسارت ،2آزادساز هم شام بازگردانهدن اسهیران
جنگی بهشدت زخمی در جریان درگیر به میهنشان و هم شهام آزادسهاز و بازگردانهدن
اسیران جنگی پس از پایان جنگ میشود.
باید گفت صِرم آزادساز موجب رها شدن قدرت بازداشتکننده از تعهداتش نمهیشهود،
بلکه آزادساز با بازگرداندن اسیران جنگی به میهنشان مرتبن است .همچنین با مرگ اسهیر
جنگی ،اسارت خاتمه خواهد یافت .3ازآنجا که یکی از اهدام بههاسهارت گهرفتن جلهوگیر از
شرکت بیشتر نظامیان ررم مقاب در جنگ است ،آزادساز اسیر این خطر را به همهراه دارد
که اسرا پس از بهبود و کسب آمادگی دوباره ،در کنار نیروها کشور خهود در درگیهر هها
شرکت کنند .ازهمینرو ،مادۀ  997کنوانسیون سوم ژنو ،بهخدمت گماشتن افهراد بازگشهته را
در امور نظامی فعال ممنوع میکند .باوجوداین ،اسیران جنگی را نمیتوان برا شرکت دوبارۀ
آنها در درگیر ها به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد .از نظر زمهانی ،اسهیران جنگهی بایهد
پس از پایان متاصمات فعال بدون تأخیر آزاد شوند و به میهن خود بازگردند .برابر مهادۀ 998
کنوانسیون یادشده ،قدرت بازداشتکننده اختیار تعیین محدودۀ زمانی برا آزادساز اسرا را
ندارد .عبارتِ بدون تأخیر ،نشاندهنده این است که بهمحض پایان یافتن درگیر هها فعهال،
باید اسرا آزاد شوند و این امر به مااکرات صلح یا موافقتنامۀ رسمی آتشبس وابسهته نیسهت.
بر اساس حقوق بین المل  ،تعهد بر آزادساز به رفتار متقاب دولت وابسته نیست باوجوداین،
رویۀ دولتها حاکی از آ ن است که ررفین جنگ آزاد کردن اسرا را بهر عمه متقابه مبتنهی
میدانند (فلک ،همان ،ص.)985
در حقوق بشردوستانۀ اس می اعتقاد بر این است که امام یها فرمانهده ارتهش در خصهوص
اسرا میتواند چند اقدام انجام دهد که از میان آنها ،آزادساز اسرا بر اسهاس عطوفهتْ مهورد
توجه امام و در اولویت قرار گرفته است (محقق داماد ،همان ،ص .)939درواقهع ،اسه م شهیوۀ
قت اسرا و برده ساز را کهه در دوران جاهلیهت روا داشهت ،متوقه کهرد (عهدنان،2999 ،
ص .)988قرآن کریم در سورۀ محمد (ص) آزاد اسرا بر اساس عطوفت (حتی بهدون گهرفتن

 .9کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .19
 .2کنوانسیون سوم ژنو ،مواد  991تا .991
 .3البته در کنوانسیون سوم ژنو ،فوت اسیر بهعنوان یکی از موارد پایان اسارت بیان نشده است.
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فدیه) و پس از پایان جنگ را سفار کرده است .9از جنگ بدر تها زمهان فهوت پیهامبر (ص)،
هرازگاهی آزاد اسرا ب عوض اتفاق میافتاد ازجمله اینکه هنگام حلول ماه مبهارک رمضهان،
پیامبر دستور آزاد همۀ اسرا را صادر میفرمود .بعضی افراد نیز به دلی داشتن برخی صفات
و کمههاالت عههالی آزاد مههیشههدند (عههاملی ،9993 ،ص .)321آزاد از رو عطوفههت انسههانی
می تواند مشروط یا غیرمشروط باشد .در حالت اول ،اسیر جنگی باید در قبال آزاد از شراین
معینی پیرو کند .رسول خدا (ص) در جنهگ بهدر ،شهاعر بهه نهام ابهوعزآه را آزاد سهاخت،
مشروط بر اینکه پس از آزاد به گروههایی که با اسه م و پیهامبر (ص) مهیجنگنهد ،ملحهق
نشود ،ولی ابوعزآه پیمانشکنی کرد و از قضا در احد اسهیر شهد و رسهول خهدا (ص) در برابهر
التماس او فرمود« :مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمهشود اگر تو را آزاد کنم خواهه گفت
که دو بار محمد را فریب دادم» (جعفریان ،9383 ،ص.)529
در موارد هم ک ه ربق دستور امام یا فرمانده ،اسرا بهین افهراد سهپاه بههعنهوان غنیمهت
تقسیم می شدند ،دستور مجدد فرمانده مبنهی بهر آزاد ایهن اسهیران ،بهه رضهایت هریهک از
کسانی که برده را بهعنوان سهم خود به غنیمت گرفته بهود ،بسهتگی داشهت .بهرا م هال در
خصوص اسرا هوازن ،پیامبر اجازه داد به تمام کسانی که مای اند از بردگانی که بهه غنیمهت
گرفته بودند ،صرم نظر کرده ،آنها را آزاد سازند ،از بیتالمهال غرامهت داده شهود (حمیهداهلل،
همان ،ص .) 252در خصوص بردگی گرفتن در دوران پیامبر و فلسفۀ این امر در ادامهه بحهث
خواهد شد.
باید یادآور شد ،حالت دیگر که کنوانسیون سوم ژنو برا پایان اسارت پیشبینی کهرده،
 .9محمد 9 /آیه حکم اسیران جنگی را بیان میکند که پس از پایان جنگ باید دربارۀ آنها اجرا شود .قرآن
کریم میفرماید« :یا بر آنها منت بگاارید و بدون عوض آزادشان کنید و یا از آنها فدیه و عوض بگیرید و
آزاد نمایید» به این ترتیب ،اسیر جنگی را نمیتوان پس از پایان جنگ بهقت رساند ،بلکه رهبر مسلمین
ربق مصالحی که درنظر میگیرد ،آن ها را گاه بدون عوض و گاه با عوض آزاد میسازد و این عوض در
حقیقت یک نوع غرامت جنگی است که دشمن باید بپردازد .البته حکم سومی در این باره در اس م وجود
دارد که اسیران را به صورت بردگان درآورند ،ولی آن یک دستور الزامی نیست ،بلکه در صورتی است که
رهبر مسلمین در شراین خاصی آن را الزم ببیند و شاید به همین دلی در متن آیه قرآن بهصراحت نیامده
و تنها در روایات اس می بیان شده است .یکی از فقها شیعه به نام فاض مقداد در کتاب کنزالعرفان
مینویسد« :آنچه از مکتب اه بیت نق شده ،این است که اگر اسیر بعد از پایان جنگ گرفته شود ،امام
مسلمین متیر به سه اقدام است :آزاد ساختن بیقیدوشرط -آزاد کردن و گرفتن فدیه و برده ساختن آنها
و در هر صورت قت آنها جایز نیست» (  ،9ص .)395سپس در ادامۀ آیه میافزاید« :این وضع باید
همچنان ادامه یابد و دشمنان را درهم کوبیده و گرو هی را به اسارت درآورید تا جنگ بار سنگین خود را بر
زمین نهد» .تنها وقتی دست بکشید که دشمن درهم شکسته و آتش جنگ خامو شود( .ر.ک .جمعی از
نویسندگان ،زیرنظر آیتاهلل مکارم شیراز  ،9379 ،ص)218 -999
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فرار است .در رول اسارت ،اسهیران جنگهی ممکهن اسهت موفهق بهه فهرار شهوند .برابهر ایهن
کنوانسیون ،فرار اسیران جنگی زمانی موفقیتآمیز تلقی می شود که  .9و به نیروها مسلح
یا متحد پیوسته باشد .2 .و به سرزمین بیررم وارد شده یا بهگونها دیگر سرزمینی را که
تحت کنترل دشمن است ،ترک کرده باشد .3 .به یک کشتی در آبها داخلی پیوسته باشهد
که تحت کنترل قدرت بازداشتکننده نیست .9آن دسته از اسیران جنگی که موفهق بهه فهرار
میشوند اگر دوباره بهاسارت درآیند ،به علت فرارشان مجهازات نتواهنهد شهد ،2ولهی تنهها در
خصوص اعمال خود ممکن است مجازات شوند .بهرا م هال ،اگهر اسهیر جنگهی هنگهام فهرار
مرتکب جرائمی منحصراً برا تسهی فرار خود شود که متضمن ههیچگونهه اعمهال خشهونت
علیه اشتاص نباشد ،ازقبی ِ استفاده از سند جعلی یا پوشیدن لباس غیرنظامی ،فقن مشهمول
مجازاتها انضباری خواهد شد .بهعنوان آخرین راهح نیز قدرت بازداشتکننهده حهق دارد
از س ح علیه اسیران جنگی استفاده کند 3البته تنها در صورتی میتوان از س ح استفاده کرد
که نگهبانان در معرض خطر جد باشند .اگر اسیر پس از فرار ،خود را تسلیم کند ،نمیتهوان
به سو او تیرانداز کرد ،زیرا انگیزه از بهکار بردن س ح که همان جلوگیر از فرار میباشد،
ازبین رفته است.
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز چنانچه اسیر فرار کند و به ورن خهود بهازگردد ،آزاد
قلمداد میشود مگر اینکه عهد و پیمانی دربارۀ فرار نکردن بسته باشد که در این صورت بایهد
به آن پایبند باشد ،زیرا خداوند خائنین را دوست ندارد .از سو دیگر اگر مسلمانی بهه دسهت
دشمن اسیر شود ،متعهد به تسلیم یا اراعت از احکام دشمن نیست و اگر امکان فرار یا آسیب
وارد کردن به اموال دشمن وجود داشت ،میتواند این کار را انجام دهد .ولی هرگهاه مسهلمانی
عهد میکرد و قول میداد که فرار نکند ،بایهد بهه قهول خهویش وفهادار مهیمانهد (خهدور و
حیدرآباد  ،9387 ،ص.)991
مقررات عهدنامۀ سوم و بهرور کلی قواعد حقوق جنگ در باب مبادلۀ اسرا سهاکت اسهت.
لیکن رویۀ عملی کشورها در ری اعصار نشاندهندۀ این است کهه مبادلهۀ اسهیران متصوصهاً
بی ماران و مجروحان شدید ،بسیار معمول بوده است .این امهر ممکهن اسهت ناشهی از توافهق و
تراضی کتبی و مستقیم ررفین جنگ به صورت موافقتنامهۀ خهاص یها پیمهان موقهت تهرک
متاصمه برا مبادلهۀ اسهیران باشهد و یها ناشهی از مسهاعی جمیلهۀ 9قهدرت حهامی .کمیتهۀ
 .9کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .)9( 19
 .2کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .)2(19
 .3کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ .92
 .9مساعی جمیله یا همان کوششها نیکو ،روشی برا ح و فص مسالمتآمیز اخت فات بینالمللی است که
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بینالمللی صلیب سرخ نیز میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
در حقوق بشردوستانۀ اس می نیهز حکومهت اسه می وظیفهه دارد زمینهۀ آزاد اسهرا
مسلمان را با دادن پول از بیتالمال فراهم کند .قرآن کریم نیز بهصراحت مقهرر داشهته اسهت
که سهمی از درآمد دولت باید به آزاد اسرا تتصیص داده شود .9مطابق احکام اس می ،برا
مبادلۀ اسرا الزم نیست حتماً تعداد اسرا دو ررم برابر باشد .برا م ال پیامبر (ص) ،عقیلی
را که اس م آورده بود ،آزاد کرد و آزاد او را فدیۀ 2دو مسلمان دیگر قرار داد (محقهق دامهاد،
همان ،ص .)939ابوبکر ،خلیفۀ اول ،متال گرفتن فدیه بود و تأکید داشت ههر مسهلمانی کهه
در دست غیرمسلمان اسیر است باید از رریق بیتالمهال آزاد شهود (خهدور و حیهدرآباد ،
همان ،ص .)997همچنین فینالی ،مورخ غربی ،نق کرده است :مبادلۀ منظم اسرا با مسلمانان
از اوای عهد کنستانتین پنجم به سال 791م997 /ق (معاصر منصور عباسی) آغاز شده اسهت.
در سال 717م975 /ق (معاصر هارونالرشید) شرری جدید در معاهدها که برا مبادلۀ اسرا
تنظیم شده بود ،گنجانده شد که رهرفین را ملهزم مهیکهرد تمهام اسهرا اضهافی را در برابهر
پرداخههت مبلههغ ثههابتی بههرا هههر نفههر آزاد کننههد (حمیههداهلل ،همههان ،ص 292بههه نق ه از،
.)Finaly,History of Byzantine Empire, vol.1, p.106
یکی دیگر از تصمیماتی که امام در خصوص اسرا میتوانهد بگیهرد ،اعهدام اسهیران اسهت.
بررسی موارد که از زمان رسول خدا (ص) وجود دارد ،حاکی از این است که مجازات مهرگ
دربارۀ اسیر (به ما هو اسیر) اعمال نمیشد مگر در خصوص جرائمی که اسیر پیش از اسهارت
و خار از محدودۀ جنگ مرتکب شده بود و ارتباری با اسارت نداشت (محقهق دامهاد ،همهان،
ص .)937این موضوع در مادۀ  85کنوانسیون سوم ژنو نیز منظور شده است که مقرر میدارد:
مینماید
بهموجب آن ،ررم سومی با رضایت دولتها دارا اخت م به صورت وسارت دوستانه ت
مااکرۀ میان دولتها مربوط را امکانپایر سازد بدون اینکه لزوماً پیشنهادها اساسی برا ح اخت م
به آنها ارائه نماید.
 .9توبه 99 /این آیه مصارم زکات را مشتص میکند .از نتستین کارهایی که پیامبر اکرم(ص) در مدینه انجام
دادند ،تشکی بیت المال بود که یکی از منابع آن را زکات تشکی میداد .یکی از موارد پرداخت زکات برا
آزاد ساختن بردگان است یعنی سهمی از زکات به مبارزه با بردگی و پایان دادن به این موضوع ضد انسانی
تتصیص داده میشود و اصوالً برنامۀ اس م در خصوص بردگان ،برنامۀ «آزاد تدریجی» است که نتیجۀ
نهایی آن ،آزادساز همۀ بردگان بدون روبرو شدن با واکنشها نامطلوب اجتماعی آن است و تتصیص
سهمی از زکات به این موضوع ،گوشها از این برنامه را تشکی میدهد (ر.ک .جمعی از نویسندگان ،زیر
نظر آیت اهلل مکارم شیراز  ،8 ،9379،ص.)3-5
 .2فدیه انواع گوناگونی دارد ازجمله پول ،مال ،جنگافزار ،آموز و غیره .اگر فدیه ،آزاد اسرا جنگی
مسلمان که در دست دشمن قرار دارد باشد ،به این حالت مبادلۀ اسرا گویند.
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« اسرا جنگی که مطابق قوانین دولت ،اسیر شهوند ،بهه دلیه جرائمهی کهه قبه از اسهارت
مرتکب شدهاند ،تحت پیگرد قرار میگیرند و حتی در صورت محکومیهت از مزایها معهین در
این کنوانسیون بهرهمند خواهند شد» ازجمله ضمانت اجرا کیفر و انضباری تهابع قواعهد
زیر است:
 هیچ اسیر را نمیتوان برا یک عم  ،بیش از یکبار مجازات تنبیهی یها انضهباری
کرد.
 اسیران جنگی را نمی توان به مجازات محکوم کرد مگر نسبت به اَعمالی کهه اگهر آن
اَعمال از سو نیروها مسلح قدرت بازداشتکننده انجام شود ،همان مجازات اِعمهال
خواهد شد.
 باید به اسیران فرصت دفاع از خود داده شود.
 مجازاتها جمعی در قبال اعمال فرد و همچنین مجهازاتهها وحشهیانه ممنهوع
است.
 تحت هیچ شرایطی نمیتوان اسیر جنگی را در دادگاهی محاکمه کرد که اسهتق ل و
بیررفی و را تضمین نمیکند .ارگانها قدرت بازداشتکننده میتواننهد در قبهال
برخی بینظمیها اسرا ،مجازاتها انضباری هم علیه آنها اعمال کنند.
بنابراین اگر اسیر جنگی پیش از اسارت مرتکب جرمی نشده باشد ،امام دستور به اعدام او
نمی دهد .باید گفت جنگ تا زمانی که ربق ضوابن و مقررات متصهوص بهه خهود پهیش رود،
بههیچوجه جرم شمرده نمیشود و رزمندها که در میهدان نبهرد اسهت عمه مجرمانهها را
انجام نمیدهد بنابراین اسیر کردن و یک مجازات نیست ،بلکه صرفاً به این علت اسهت کهه
امکان ادامۀ نبرد از او سلب شود.
9
قرآن کریم میفرماید« :فقن آنانی را که با تو مقاتله میکنند به قته برسهان»  .بنهابراین،
کیفر قت را نمیتوان بهعنوان مجازات بر اسیر جنگی اعمال کرد ،چون شهتص اسیرشهده در
حال مقاتله نیست .ولی میتوان این مجازات را بر اسیر اعمال کرد که مرتکب جرمهی شهده
است که چنین مجازاتی دارد زیرا در این حالت ،مجرم در اختیار دولت اس می که صه حیت
قانونی نسبت به تعقیب مجرم را دارد ،قرار گرفته است .نق ههایی از پیهامبر (ص) وجهود دارد
که اعدام ابوالبتتر بن هشام را منع کرد ،زیرا و بسیار آرام و غیرمهاجم بود ،ولی عقبه بهن
ابو معن را به دلی عم تجاوزگرانه او علیه شتص پیامبر (ص) اعدام نمهود .همچنهین النضهر
بن حارث اعدام شد ،چون از شرورترین و سرستتترین بهتپرسهتان بهود (همهان ،ص.)931
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بنابراین همانرور که اشاره شد ،در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز هماننهد کنوانسهیونهها
چهارگانۀ ژنو ،اعدام اسیران خودسرانه نبوده ،بلکه تابع جرم و جنایاتی است که آنهها هنگهام
نبرد یا پیش از آن مرتکب شدهاند.
یکی دیگر از موارد که نسبت به اسرا جنگی در اعصار گاشته صورت مهیگرفهت و در
دوران حکومت اس می نیز کموبیش وجود داشهت ،بههبردگهی گهرفتن آنهها بهود .در حقهوق
بینالمل معاصر ،بردگی منسوخ و منع شده است و حتی کنوانسهیونههایی نیهز در خصهوص
منع تجارت بردگی وجود دارد .9در حقوق بشردوستانۀ اس می نیز با توجه به نص صریح قرآن
که م ئک و فرشتگان در مقاب حضرت آدم به سجده افتادند و مطابق با اصول مسلم اسه می
که انسانها را آزاد و برابر می داند ،توجیه بردگی انسان بسیار مشک است .باوجوداین ،اسه م
از آغاز ،بردگی را ملغا نساخت و اجازه داد که هرچند به صهورت محهدود ،انسهانههایی مالهک
انسانها دیگر شوند .در زمان ظهور اس م ،نظام بردگی در سراسر جهان به صورت گسهترده
و همگانی رایج بود .ثروتمندان از نیرو فکر و جسمی بردگان استفاده مهیکردنهد و بتهش
عمدۀ فعالیتها اجتماعی بهوسیلۀ بردگان صورت میگرفت .شهاید یکهی از دالیه پهایر
بردگی در آغاز امر این بوده که شارع مقدس اس م نتواسته است با الغا فور این اص  ،بهر
نابسامانیها اجتماعی دامن بزند ،بلکه با برنامههریهز تهدریجی و واقهعبینانهه ،زمینهههها
برچیده شدن آن را فراهم آورده و به این هدم نای شده اسهت (ابراهیمهی ،9319 ،ص.)999
یکی دیگر از عل عنوان شدن ررح آزاد تهدریجی بردگهان و عهدم الغها اصه بردگهی بهه
صورت عمومی و دفعی آن در اس م ،این بود که چون نظام بردهدار در سراسر جهان شایع و
مرسوم بود ،آزاد بردگان موجود در یک جامعه و به صورت عمومی میتوانست خطر بزرگهی
برا آن جامعه و حتی خود بردگان بهدنبال داشته باشد و نتیجۀ فور آزاد بردگان با توجه
به اینکه گاهی بتش عظیمی از جامعه را بردگان تشکی میدادند ،عبارت بود از :وجهود یهک
جمعیت بزرگ بیکار و بیخانمان در جامعه .بنابراین اگر آزادساز بردگان بهرهور گسهترده و
همزمان انجام میشد ،مشک ت بزرگی دربر داشت .پس بهترین راه بهرا آزادسهاز بردگهان،
همان بود که آنان با یک برنامۀ دقیق و حسابشده بهتدریج آزاد و جاب جامعه شوند تا ههم
برا آنان و هم برا جامعه خطر بهوجود نیاید (همان ،ص.)951
در قرآن کریم نیز آیها وجود ندارد که بهصراحت بردگی گرفتن را مجاز شهناخته باشهد.
هرچند در آیه  59سورۀ احزاب بهرور غیرمستقیم به برده گرفتن اشارتی میکند« :ا پیامبر
ما زنانی که مهرشان را دادها و آنان را که بهعنوان غنایم جنگی که خدا به تو ارزانهی داشهته
 .9مانند کنوانسیون منع تجارت برده و بردگی 9129م و کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی ،تجارت برده و نهادها و
عملکردها مشابه بردگی 9159م.
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مالک شدها ح ل کردیم .»...باوجوداین در سنت پیامبر نمونههها انهدکی وجهود دارد کهه
پیامبر (ص) دستور به بردگی گرفتن داده باشد ازجملهه اینکهه زنهان و کودکهان بنهیقریضهه
بهموجب تصمیم داور که خودشان انتتاب کرده بودند ،برده شده ،بهعنوان غنیمهت تقسهیم
گردیدند .همچنین اسرا قبیله عرب هوازان در سال هشتم هجر میان سپاه اسه م تقسهیم
شدند .اما بعدها که هوازنیها اس م آوردند ،به دلی اس م آوردنشهان ،آزاد شهدند (حمیهداهلل،
همان ،ص.)259
شراین رفتار مسلمانان با بردگان نسبت به رفتار دشمن با بردگان قاب قیاس نبوده اسهت.
هرجا اس م اجازۀ بردگی میداد ،آن را با موازین اس می محدود میساخت و مقهام و منزلهت
بردگان را در حد اربابان باال میبرد بهرور که بردگان حق رهرح دعهو در محهاکم را ههم
داشتند .درنتیجه ،بردگی در اس م امر عاریتی بود که بالطبع با ازبین رفهتن عله بههوجهود
آورندها ازبین می رفت .بنابراین ،برده ساختن اسرا جنگی اعم از ماکر و مؤنث بههیچوجه
الزامی نبود .از سو دیگر آزادساز برده بر اساس عطوفت یها در برابهر فدیهه نیهز از راههها
دیگر بوده که احتماالً به دلی مرجح بودنشان در قرآن توصیه شده است .9درضمن با اینکه
با توجه به شراین زمان و اقتصاد آن دوره ،بردگی گرفتنْ مرسهوم و مشهروع بهوده ،اسه م بهه
شیوه ها متتل برا رفع آن کوشیده است .م ً برا مجازات و کفهارۀ بعضهی گناههان یها
کفارۀ روزه خوار عمد و یا موارد تتل در حج ،آزاد بردگان را دستور داده است .از سو
دیگر ،شراین رفتار با اسرا و بردگان بهگونها بوده است که آنها در اختیار مجاهدان مسلمان
قرار میگرفتند و به این دلی زیر نظر آن مجاهد تربیت میشهدند ،اسه م مهیآوردنهد و آزاد
میگشتند.
همان رور که بررسی شد ،در خصهوص پایهان اسهارت در حقهوق بشردوسهتانۀ اسه می و
کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو راهکارهایی ارائه شده که دارا تشهابهات و تفهاوتههایی اسهت.
چیز که بیشتر بهچشم می آید این است که قواعد یادشده در کنوانسیون سوم ژنو ،با همهان
کیفیت و بلکه کام تر در حقوق بشردوستانۀ اس می و سیرۀ پیهامبر (ص) نیهز وجهود داشهته
است.

نتیجه
جامعۀ انسانی همواره در این آرزو بوده است که نزاع و دشمنی در بین ملتهها ازبهین بهرود و
صلح ،دوستی و همزیستی مسالمتآمیز جایگزین آن شود .اما چون در رول تاریخ ،این امر در
 .9محمد.9/
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حد یک آرزو و آرمان باقیمانده و جنگ و خشونت بهعنوان یک واقعیت تاریتی همواره وجود
داشته است ،بنابراین ،چارها جز تنظیم قواعد و مقهررات حقهوقی بهرا بههنظهم درآوردن و
محدود کردن درد و رنج ناشی از این پدیدۀ شوم وجود ندارد .ازجمله مسهائلی کهه رهی یهک
جنگ رو میدهد ،به اسارت گرفتن نیروها ررم مقاب است .مقولۀ رفتار با اسرا جنگهی
در حقوق بشردوستانۀ اس می و کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو و پروتک ها الحاقی به آنهها،
دارا قواعد و مقرراتی است که به رعایت حال این افراد و جلوگیر از پایمهال شهدن حقهوق
آنها میپردازد .از زمان آغاز اسارت و اینکه با چه اهدافی یک رهرم اقهدام بهه گهرفتن اسهیر
میکند ،در هر دو دسته ،حقوق بشردوستانۀ اس می و حقوق بینالمللی بشردوستانه ،قواعد
موجود است.
نکتۀ اساسی که در مقایسۀ وضعیت حقوقی اسیران جنگی در حقوق بشردوستانۀ اسه می
و حقوق بینالمل بشردوستانه باید مد نظر قرار گیهرد ،آن اسهت کهه بررسهی واقعهی مفههوم
اس می حقوق بشردوستانه ،باید در چارچوب تاریتی آن توجه و ارزیابی شود .در اصه بهرا
هر گونه مقایسه میان این دو نظام ،باید عام مکان و زمان درنظر گرفته شود .اس م در قهرن
هفتم می د پا به عرصه وجود نهاد ،درحالی که مفهوم حقوق بشردوستانۀ بینالمللی تا نیمۀ
دوم قرن بیستم هم هنوز متبلور نشده بود .ازاینرو ،سهیزده قهرن فاصهله میهان تولهد ایهن دو
مفهوم وجود دارد و اگر این فاصلۀ زمانی را با وضعیت جهان و جامعهه آن روز مقایسهه کنهیم،
قطعاً به این نتیجه میرسیم که حقوق اس م بسی مترقیانهتر از حقوق بینالمله امهروز گهام
برداشته است .ظهور اس م در دورانی محقق شد که جنگ ،است مار ،بردگی و جه در جامعۀ
جهانی شیوع داشت ،قدرت حهرم اول را مهیزد و جامعهۀ آن روز فاقهد سهاختار اجتمهاعی و
اقتصاد امروز بود.
درمجموع از بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانۀ اس می و کنوانسیونها چهارگانهۀ ژنهو
9191م و پروتک ها 9177م الحاقی به آنها در مییابیم کهه از نظهر تهاریتی ،قهدمت ایهن
اقدامات و توصیهها ائمه معصومین به قرنها پیش بر می گردد که همراه با ضمانت اجراها
مؤثر از سو خود پیامبر (ص) و ائمه ارهار (ع) نظارت میشهد .درنتیجهه ،فرضهیۀ اصهلی مها
تأیید می شود که این دو دسته حقوق دارا همسویی باالیی هستند .جا دارد به سهتن جهین
فراوان کرده
پیتکت ( ،)Jean Pictetحقوقدان سوئیسی ،که در تهیۀ کنوانسیونها ژنو ت
است اشاره کنیم که میگوید :خواسهتم تمهام قواعهد انسهاندوسهتانۀ بهینالمللهی را درقالهب
جمله ا جامع و فراگیر تبیین کنم .درنهایت آنچه توانستم ارائه دهم این اص اسهت کهه «بها
دیگران آنچنان رفتار کن که مایلی با تو آنچنان کنند» (محقق داماد ،همان ،ص .)959نکتۀ
قاب توجه و جالب این است که این ستن عیناً در کلمات پیامبر (ص) آمده است .نقه شهده
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است که عرب بادیهنشینی نزد پیامبر آمد ،رکاب شتر پیامبر (ص) را گرفت و گفت :ا رسول
خدا ،چیز به من یاد بده که بهوسیلۀ آن وارد بهشت شوم .پیامبر فرمود« :آنچه را که دوست
دار دیگران نسبت به تو روا دارند ،تو نیز همان را نسبت به آنان روا دار .و آنچه را که ناپسند
می دار دیگران نسبت به تو انجام دهند ،تو نیز آن را در حق آنان انجام نده» (کلینی ،بهیتها،
ص .)999درواقع می توان گفت ،رعایت قواعد و مقررات انساندوستانۀ بهینالمللهی در اسه م،
جزئی از دین است و از ارکان بنیادین ایمان قلمداد میشود .بنابراین میتوان قدم فراتر نهاد و
گفت که آن دسته از مقررات امروز که در کنوانسیونها چهارگانۀ ژنو و پروتک الحاقی آن
و مقررات الهه و سهایر قهوانین حقهوق بهین المله وجهود دارد ،بیشترشهان ریشهه در همهان
دستورات و تعالیم ادیان الهی به ویژه اسه م دارد کهه البتهه بها شهک و سهیاق نهوین تهدوین
یافتهاند مگر موارد جدید که چون در صدر اس م نبوده ،قواعد هم بهرا آن وضهع نشهده
است که آن هم با توجه به اصول و قواعد کلی موجود در اس م میتهوان در خصهوص مسهائ
جدید از سو مراجع عالیقدر اجتهاد شود .درنتیجه ،فرضیۀ دوم ما نیهز تأییهد مهیشهود کهه
قواعد و مقررات حمایتی معاصر در خصوص اسرا جنگی اصوالً ریشه در دسهتورات و تعهالیم
اس م دارد.

منابع و مآخذ
الف) فارسی و عربی
.9
.2
.3
.9
.5
.9
.7

قرآن کریم.
ابراهیمی ،محمد ( ،)9319اس م و حقوق بینالمل عمومی ،جلد دوم ،تهران :سمت.
اسد  ،علیمحمد ( ،)9393احکام جبهه ،چاپ دوم ،قم :مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی
و سیاسی.
امانیزاده ،علیاصغر ( ،)9382بررسی وضعیت اسرا ایرانی در اردوگاهها عهراق ،تههران:
سرو .
برزنونی ،محمدعلی (« ،)9371آثار حقوقی اعه ن جنهگ در اسه م و حقهوق بهینالمله
معاصر» ،مجله حقوقی ،شمارۀ بیست و پنجم ،ص .392-275
بو آزار ( ،)9391اس م در جهان امروز ،ترجمهۀ مسهعود محمهد  ،چهاپ اول ،دفتهر نشهر
فرهنگ اس می.
جعفریان ،رسول ( ،)9383سیره رسول خدا صلی اهلل واله وسلم(تاریخ سیاسی اس م) ،قهم:
دلی ما.
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 .8جمعی از نویسندگان ،زیرنظر آیهتاهلل مکهارم شهیراز ( 9379و  ،)9372تفسهیر نمونهه،
جلدها  8و  ،29تهران :دارالمکتب اس میه.
 .1حبیبنژاد ،سید احمد ( ،)9312حقوق اسیران جنگی در پرتو آموزهها اس می با تطبیق
بر کنوانسیون سوم ژنو ،مجموعه مقاالت اسه م و حقهوق بهینالمله بشردوسهتانه ،مرکهز
مطالعات تطبیقی اس م و حقوق بشردوستانه بینالمللی ،تهران :میزان.
 .99حجاز  ،محمدعلی ( ،)9387حقوق اسیران جنگی ،تهران :میزان.
 .99حمیداله ،محمد ( ،)9389سهلوک بهین المللهی دولهت اسه می ،ترجمهه و تحقیهق سهید
مصطفی محقق داماد ،تهران :مرکز نشر علوم اس می.
 .92خدور  ،مجید ( ،)9387جنگ و صلح در قانون اس م ،ترجمۀ غ مرضا سعید و مقدمهۀ
سید هاد خسروشاهی ،تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 .93رنجبریان ،امیرحسین ( ،)9312-13تقریرات درس حقوق جنگ ،دانشکدۀ حقوق و علهوم
سیاسی دانشگاه تهران.
 .99روسو ،شارل ( ،)9391حقوق متاصمات مسلحانه ،ترجمۀ سید علی هنجنی ،تهران :دفتهر
خدمات حقوق بینالمللی.
 .95داعی ،علی ( ،)9387حقوق اسیران جنگی در حقوق بینالمل بشردوستانه ،تههران :پیهام
آزادگان.
 .99سیاه رستمی ،هاجر و همکاران ( ،)9319حقوق بین المل بشردوستانه ناظر بر حمایهت از
افراد در درگیر ها مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو) ،تهران :مؤسسۀ آمهوز عهالی علمهی
کاربرد ه ل احمر.
 .97ضیایی بیگدلی ،محمدرضا (« ،)9399حقوق جنهگ و رفتهار بها اسهیران جنگهی» ،مجلهۀ
حقوقی ،شمارۀ هشتم ،ص .982-957
 .98رباربایی ،محمدحسین ( ،)9399تفسیر المیزان ،ترجمۀ سید باقر موسو همدانی ،جلهد
 ،39تهران :محمد.
 .91عظیمی شوشتر  ،عباسعلی ( ،)9312حقوق بینالمل اس م ،تهران :نشر دادگستر.
 .29فلک ،دیتر ( ،)9387حقوق بشردوسهتانه در متاصهمات مسهلحانه ،گروههی از مترجمهان،
کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه ،تهران :شهردانش.
 .29محقق داماد ،مصطفی ( ،)9383حقوق بشردوستانۀ اس می ،رهیافت اس می ،تهران :نشر
علوم اس می.
 .22ممتاز ،جمشید و امیرحسین رنجبریان ( ،)9387حقوق بین المل بشردوستانه متاصمات
مسلحانه داخلی ،تهران :میزان.
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 .23هنکرتز ،ژان مار و دوسوالدبک ،لوئیس ( ،)9387حقوق بین المله بشردوسهتانۀ عرفهی،
ترجمۀ دفتر امور بین المل قوۀ قضائیه جمهور اس می ایران و کمیتۀ بینالمللی صهلیب
سرخ ،تهران :مجمع علمی فرهنگی مجد.
 .29ابن ک یر ،اسماعی بن عمر (بیتا) ،البدایه و النهایه ،بیروت :دارالفکر.
 .25ابن هشام (بیتا) ،سیره رسول اهلل ،بیروت :دارالحیاء التراث العربی.
 .29احمد میانجی ( ،)9999االسیر فی االس م ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.
 .27مهبی ،احمد بن ع مان ( ،)9997تاریخ االسه م ،مغهاز  ،چهاپ اول ،بیهروت :دارالکتهاب
العربی.
 .28عاملی ،حر ( ،)9993وسای الشیعه ،چاپ پنجم ،بیروت :دارالحیاء التراث العربی.
 .21عدنان ،السید حسین (2999م) ،الع قات الدولیه فی االس م  ،بیروت ،مجد  ،چاپ دوم.
 .39کلینی ،محمد بن یعقوب (بیتا) ،الکافی ،تهران :دارالکتب االس میه.
 .39وهبه الزحیلی (9188م) ،آثار الحرب فی الفقه االس می ،دمشق :دارالفکر.
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