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چکیده
آموزش حرفه ای حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي به نیروهای دريايي در زمان صلح ،پیششرط اساسي رفتار صحیح در زمان مخاصمه

مسلحانه و ابزاری برای ترمیم آالم قربانیان ،نجات انسانیت و اجرای يک جنگ قانونمند ميباشد .آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه
دريايي به نیروهای دريايي به عنوان يﮑي از اهداف پايهای است که نه تنها موجبات ترويج و تقويت حقوق مخاصمه را فراهم
ميآورد بلﮑه منجر به تﻀمین امنیت و حفظ تمامیت ارضي جمهوری اسالمي ايران در پرتو احترام به قواعد حقوق مخاصمه
مسلحانه بینالمللي ميشود .هدف اصلي اين پﮋوهش تبیین ضرورت آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي در پرتو
اسناد بینالمللي و داخلي به نیروهای مسلح و بهويﮋه به نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران ميباشد .لذا
نگارنده در اين مقاله ضرورت آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي در نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری
اسالمي اير ان ،به منظور آشنايي کارکنان نیروی دريايي با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه را تبیین نموده ،و با ارائه راهﮑارها و
پیشنهاداتي ،زمینه ترويج و توسعه اين قواعد را در سطح نیروهای مسلح و نیروی دريايي را فراهم آورد .در اين راستا اين تحقیق
از نوع کاربردی -توسعهای بوده و روش تحقیقي پﮋوهش حاضر روش تحلیلي – توصیفي است .و روش جمعآوری اطالعات روش
کتابخانهای – اسنادی ميباشد.
واژگان کلیدی :آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه ،نیروهای مسلح ،نیروی دریایی ،حقوق بینالملل
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مقدمه
مخاصمه دريايي بخش مهمي از مخاصمات معاصر ،به ويﮋه در سطح بینالمللي را تشﮑیل ميدهد و حقوق مخاصمه دريايي از
عرصههای حقوق بین الملل است که به لحاظ ماهیت قواعد و نوع منافع و مصالح مربوطه از اهمیت بسزايي برای جامعه جهاني
برخوردار است .مخاصمه در دريا شرايط پیچیدهای دارد که هوشیاری و آگاهي ،از شرايط اساسي بقاء در دريا محسوب ميشود.
امروزه شرايط جنگ دريايي و کشتیراني بینالمللي عرصهای فراتر از ساير جنگها را در بر ميگیرد.
حقوق مخاصمه 1دريايي ،روابط میان طرفهای متخاصم با همديگر و با دولتهای بيطرف را در دريا تنظیم ميکند ،مبتني بر
قواعد عرفي و قراردادی متعددی ميباشند .اگر چه بسیاری از قواعد مخاصمات (مانند :رفتار با اسرای جنگي) در همه
جنگها مشترک هستند؛ اما مخاصمه دريايي از جهات ديگر تابع يک نظام حقوقي متفاوت است .محیطي که در آن مخاصمه
دريايي روی ميدهد ،با محیط جنگ زمیني متفاوت است؛ دامنه آن برای تأثیرگذاری بر حقوق دولتهای بيطرف بسیار
گستردهتر است؛ و قواعد حاکم بر جنگ دريايي ،آن طور که در مورد قواعد قابل اعمال بر جنگ زمیني مشاهده ميشود تا
حدود زيادی مورد توجه قرار نگرفته است(گرينوود .)33 :1391 ،2اما مخاصمه دريايي بهواسطه عوامل محیطي و ابزارهای
متفاوت از ساير جنگها ،دارای برخي ويﮋگيهای منحصر به فرد بوده که مجموعه خاصي از قواعد را ايجاب ميکند(ساسولي،3
بوير،4کوينتین.)1 ،5
اگر چه جنگهای دريايي همچون جنگهای زمیني مﮑرر تﮑرار نشدهاند ،اما مخاصمات اخیر نشان داد که يقیناً به حقوق قابل
اجرا در جنگ دريايي نیاز مي باشد .مخاصمه فالﮑلند اولین جنگ دريايي بعد از جنگ جهاني دوم بود ،اگر چه اساساً منجر به
مسائل جدی در ارتباط با ايمني غیرنظامیان يا کشتیراني بيطرف نشد اما مسائل مهمي را در ارتباط با استفاده از منطقه
ممنوعه مطرح کرد .انجام عملیات های دريايي در جنگ ايران و عراق و استفاده از روشهای جنگ دريايي توسط متخاصمین،
ضرورت رعايت اين قواعد را بهطور گسترده نشان داد .عالوه براين حمله به ايرباس ايراني توسط اياالت متحده امريﮑا مشﮑالتي
را در تعريف اهداف نظامي مطرح کرد .در جنگ خلیج فارس نیز عراق بهطور گسترده از روش محاصره استفاده کرد ،بدون
اينﮑه بهطور رسمي طراحي و اعالم شده باشد(دوسولدبک.)595 :1995 ،8
ارتش جمهوری اسالمي ايران «به استناد نص صريح اصل يﮑصد و چهل و سوم و يﮑصد و چهل و چهارم قانون اساسي
جمهوری اسالمي ايران ،ارتشي مﮑتبي و مردمي است و وظیفه پاسداری از استقالل و تمامیت ارضي و نظام جمهوری
اسالمي کشور را بر عهده دارد» و اساساً در شرح وظايف و مأموريتهای محوله به نیروی دريايي ارتش ،حراست و حفاظت از
مرزهای آبي و منافع جمهوری اسالمي ايران در درياها و آبهای بینالمللي به عنوان يﮑي از وظايف اصلي اين نیرو مشخص
شده است .بديهي است نیروی دريايي به عنوان يک نیروی راهبردی بايد از منافع کشور و خطوط مواصالتي آن که در اقصي
نقاط آب های دنیا گسترش پیدا کرده ،محافظت کند ،زيرا درياها يﮑي از بهترين راه های اقتصادی در جهان هستند و در حال
حاضر کشتيهای تجاری ايران بايستي از آبراهها و گلوگاههای مختلف دنیا عبور کنند(سیفي ،کريمي .)808 ،1398 ،مسلما در
صو رت وقوع مخاصمه مسلحانه دريايي ،پیشگام جنگ دريايي ،نیرو دريايي ارتش جمهوری مسلح ايران ميباشد که اين وظیفه
خطیر و مهم را بر عهده دارد ،که الزمه اجرای صحیح اين وظیفه خطیر آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي است.
نﮑته حائز اهمیت ديگر اين است که جمهوری اس المي ايران با عنايت به اينﮑه پیرو دين مبین اسالم بوده و همواره در زمینه
احترام به ارزشهای بشردوستانه پیشقدم بوده و نقش بسیار واال و برجستهای در نهادهای حقوق بشردوستانه از قبیل هالل
احمر و کمیته صلیب سرخ و نیز کارهای مقدماتي و تدوين کنوانسیونهای مرتبط با اين حوزه را ايفا نموده ،لیﮑن در طول
سالیان متمادی بعد از انقالب ،همواره در معرض اتهامات واهي فراواني از سوی دشمنانش با هدف در انزوا قرار دادن آن واقع
شده ،لذا با توجه به عﻀويت جمهوری اسالمي ايران به کنوانسیون های حقوق مخاصمات مسلحانه و متعهد بودن آن به اجرای
 -1امروزه واژه حقوق مخاصمه جايگزين حقوق جنگ گرديده است.
2 -Greenwood
3 - Sassòli
4 - Bouvier
5 - Quintin
6-Doswald-Beck
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تعهدات مندرج در اين کنوانسیونها ،ترويج و آموزش اصول حقوق مخاصمات مسلحانه به نیروهای مسلحاش بخشي از تعهدات
اصلي آن بهشمار ميرود.
ترويج و آموزش اصول حقوق مخاصمات بهمنظور پیشگیری از گسترش دامنهی جنگها و رعايت معیارهای انساني و اخالقي
در مخاصمات مسلحانه به صورت يک جنبش جهاني در آمده است .حقوق مخاصمات بینالمللي در سالیان اخیر به عنوان يﮑي
از پرچالشترين مباحث حقوقي در صحنه بین المللي مطرح بوده و بسیاری از کشورها چه از نظر اصالح قوانین داخلي ،چه از
نظر الحاق به معاهدات بینالمللي و چه از نظر تشﮑیل کمیتههای ملي و ارگان های مسئول دولتي ،در اين رابطه اقدامات قابل
مالحظهای را انجام دادهاند (ملکزاده 1398 ،و .)99 :1391
بدون ترديد ،آموزش حرفهای حقوق مخاصمات در زمان صلح ،پیششرط اساسي رفتار صحیح در زمان مخاصمه مسلحانه و
ابزاری است برای ترمیم آالم قربانیان ،نجات انسانیت ،نوع بشر ،و تحقق صلح .از اين رو اگرچه اکثر اعﻀای نیروهای مسلح
نسبت به اينﮑه حقوق مخاصمات مسلحانه از چه چیزی صحبت ميکند ،آگاهي دارند ،اما گاهي که از آنها خواسته ميشود
مأموريت نظام ي خود را در چهارچوب موازين حقوقي به اجرا درآورند ،اطمینان خاطر چنداني از خود نشان نميدهند .آنها
معموالً بیم دارند که در اين امر کارايي الزم را نداشته باشند .واحد مربوط به روابط با نیروهای مسلح و امنیتي در کمیتهی
بینالمللي صلیب سرخ سالهاست به کشورها کمک ميکند تا اين اصول حقوقي را در فعالیتهای آموزشي و تمريني نیروهای
مسلح خود بگنجانند تا از اين طريق نوعي رفتار حرفهای و انﻀباطي در بین کساني که در سطوح تاکتیﮑي سالح حمل
ميکنند ،شﮑل گیرد و به نوبهی خود به ادغام اين اصول در روند تصمیمگیریهای نظامي در بخشهای عملیاتي و در
فعالیتهای نظارتي که ضامن رعايت اين قواعد در حین عمل باشند ،منجر گردد (آنتوني پ .و .و همﮑاران.)13 :1391 ،
«آموزش» ماهیتي دوگانه دارد که آمیزه ای از حق و تﮑلیف است .برای حق بودنش ،افزون بر آرای انديشوران ،در اسناد داخلي
و بینالمللي متعددی مورد استناد واقع شده است ،از جمله بند  3اصل سوم قانون اساسي ،اصل سي ،بند يک اصل چهل و
سوم ،بند  3همان اصل ،مادۀ  28اعالمیه جهاني حقوق بشر و مادۀ  9اعالمیه اسالمي حقوق بشر ،در پارهای ديگر اسناد
بینالمللي و منطقهای نیز بر حق آموزش 1تأکید شده است .برای تﮑلیف دانستن آموختن ،بايد به ضرورتهای اجتماعي و
تخصصي  -در برخي حوزه های شغلي ،مانند پزشﮑي ،امور نظامي و نیز فوق تخصصي -شدن امور توجه کرد ،که به وجود
چنین مسئولیتي در بند  1مادۀ  29اعالمیه جهاني حقوق بشر ،و برخي اسناد منطقهای حقوق بشر ،نیز اشاره شده است
(نوری.)21 :1393 ،
آموزش ،يعني آموختن رموز و مسئولیتهای حرفه ای ،افزون بر آن که حق نیروهای نظامي است ،تﮑلیف آنان نیز ميباشد.
برای تأمین همین هدف عالي است که در مواد  41کنوانسیون اول 49 ،کنوانسیون دوم 121 ،کنوانسیون سوم و 144
کنوانسیون چهارم از کنوانسیونهای پیش گفته ،تصريح شده است« :دولتها موظفاند مقررات اين قرارداد را ،در زمان جنگ و
صلح در کشور خود اشاعه دهند و به ويﮋه تدريس آن را در برنامه آموزش نظامي ،و در صورت امﮑان ،در برنامههای تعلیمات
کشور بگنجانند ،بهطوری که عموم مردم به ويﮋه نیروهای مسلح شرکت کننده در جنگ ،و کادر پزشﮑي و مذهبي نیروهای
مسلح از اصول آن آگاهي کامل داشته باشند» (نوری .) 23 :1393 ،با اين حال علیرغم همه اين تأکیدات که مورد وفاق جامعه
بینالمللي و جوامع بشری است ،در کمتر مخاصمهای ميتوان اين پایبندی به حقوق انسانها را مشاهده کرد و همین عامل
سبب تﻀعیف اين حقوق و واکنش مناسب نهادهای بینالمللي در تعقیب و پیادهسازی آن شده و اين سوأل پیش ميآيد که
آيا آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه در سطح نیروهای مسلح و نیروی دريايي ضرورت دارد؟ اگر ضرورت دارد ،چگونه آموزش
ميتواند موجبات ترويج و تقويت آن را فراهم آورد؟
نیروی دريايي به عنوان بازوی نظامي و بخش مهمي از نیروهای مسلح سازمانهای دولتي جمهوری اسالمي ايران ميباشد که
به هنگام وقوع مخاصمه مسلحانه دريايي ضمن اعمال اقتدار و نمايش پرچم کشور در عرصه دريا که بخش مهمي از عرصه
بینالمللي است ،به دفاع از تمامیت ارضي ،حفظ خطوط مواصالتي کشتیراني ،و منافع ملي در عرصه دريا ميپردازد .از اينرو از
آنجا که در جامعه بینالمللي شناخت صحیح قواعد ،موجب مي گردد که ضمن رعايت اقتدار ملي ،اقدام متناسب حقوقي و
1- The Right to Education
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سخت در مقابل هر گونه تعرض به تمامیت ارضي کشور صورت پذيرد ،در مقابل عدم آشنايي با قواعد حقوق مخاصمات
مسلحانه دريايي مي تواند ،منجر به نقض اصول اساسي بشردوستانه ،موجبات مسئولیت دولت را در بر داشته باشد .روشن است،
بر مبنای فرضیه اصلي تحقیق آموزش و رعايت قواعد مخاصمات مسلحانه دريايي به عنوان قواعد معاهدهای و عرفي به
نیروهای مسلح ضرورت دارد که اين نقش برعهده نیروهای دريايي ميباشد .بر همین اساس بر اساس فرضیه دوم ،آموزش
حقوق مخاصمه مسلحانه دريايي به نیروهای دريايي به عنوان يﮑي از اهداف پايهای است که نه تنها موجبات ترويج و تقويت
حقوق مخاصمه را فراهم ميآورد بلﮑه منجر به تﻀمین امنیت و حفظ تمامیت ارضي جمهوری اسالمي ايران در پرتو احترام به
قواعد حقوق مخاصمه مسلحانه بینالمللي ميشود .لذا هدف اصلي اين پﮋوهش تبیین ضرورت آموزش قواعد حقوق مخاصمات
مسلحانه دريايي در پرتو اسناد بینالمللي و داخلي به نیروهای مسلح و بهويﮋه به نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری
اسالمي ايران ميباشد .و نیز پیشنهاد راهﮑارهايي برای آموزش اين قواعد به نیروهای مسلح دريايي ميباشد .ضرورت اين
تحقیق نیز از اين رو است که اثبات نمايد ،آموزش مداوم افراد و ايجاد آمادگي حرفهای در آنان برای ايفای رسالت اجتماعي
خود نه تنها مهم و ضروری است ،بلﮑه اهمیت اين آموزش برای متصديان برخي مشاغل از جمله نظامیان از آن جهت که به
تناسب حرفهی خود در معرض سوءاستفاده از قدرت عاريتي خويشاند و يا هر گونه خطای حرفهای آنان آثار دهشتناک و
غیرقابل جبران رخ ميدهد ،که آموزش حرفهای اين قواعد ميتواند از اين خطاها جلوگیری نمايد .نگارنده در اين مقاله ضرورت
آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي در نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران ،را در پرتو اسناد
بین المللي و قوانین و مقررات داخلي ،به منظور آشنايي کارکنان نیروی دريايي با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي را
تبیین مينمايد.
روش تحقیق
روش تحقیقي نوشتار حاضر روش تحلیلي – تبییني است .منظور از اين روش اين است که ضمن بیان خصوصیات يک
موقعیّت در صدد است تا با جمعآوری داده ها در بیان بررسي وضع موجود به ارزيابي آن بپردازد .در واقع از آنجا که روش
تحلیل دادهها در تحقیق مورد نظر روش شن اخت منطقي است .اين نوشتار در صدد است تا با مشاهده قﻀايا از طريق استدالل-
های منطقي و درست با استنباط صحیح احﮑام حقوقي و تحلیل و تفسیر آنها ،ضرورت آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه
دريايي در نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران را مد نظر قرار دهد ،در اين راستا اين تحقیق از نوع کاربردی-
توسعه ای با تأکید بر جنبه آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي ميباشد .روش جمعآوری اطالعات روش کتابخانه-
ای است ،با رجوع به منابع از طريق کتب ،اسناد ،نشريات ادواری و اينترنت و فیش برداری به دادههای تحقیق دست مييابیم.
جنگ دريايي مخاصمه مسلحانهای است که از زيردرياييها و کشتي های جنگي هدايت و فرماندهي ميشوند و توسط ناوهای
نیروی دريايي صورت مي گیرند .مخاصمات حتي اگر از دريا به زمین هم انجام شود ،جنگ دريايي است .مانند بمباران دريايي
يک کشور توسط ناوهای جنگي دشمن(ضیاييبیگدلي .)99-100 :1313 ،اما بدون ترديد اين تعريف سنتي از جنگ دريايي
که نشأت گرفته از قواعد پیشین و قراردادی ميباشد ،با توجه بهکارگیری فناوریهای نوين و ابزار و روشهای جنگي جديد و
نیز تحوالت حقوقي در عرصه مخاصمات مسلحانه دريايي ،همخواني نداشته و تعريف بهروزتری را خواستار ميباشد .از اينرو
بهنظر ميرسد در يک تعريف کلي و کامل« ،جنگ دريايي به معني استفاده از تاکتیکها و اجرای عملیات نظامي بر روی ،زير،
و يا برفراز دريا ميباشد»(ساسولي ،بوير،کوينتین . )2 ،در اين تعريف با جمع دو عبارت تاکتیک و عملیات نظامي تا حدودی
انواع روشها و ابزار جنگ دريايي از جمله بهکارگیری کشتيها ،زيردرياييها ،مینهای دريايي ،محاصره دريايي و  ...مد نظر
قرار گرفته شده است.
حقوق جنگ دريايي بخشي از بدنه گسترده حقوق قابل اجرا در مخاصمه مسلحانه است« .حقوق جنگ دريايي ،روابط میان
طرفهای متخاصم با يﮑديگر و با دولتهای بيطرف را در دريا تنظیم مي کند ،تا حد زيادی در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوايل
قرن بیستم در قالب اسناد بینالمللي جای گرفته است .اعالمیه ها و معاهداتي که پیﮑره اصلي حقوق جنگ دريايي را تشﮑیل
ميدهند ،عمدتاً در کنفرانسهای صلح  1999و  1901الهه به امﻀا رسیدهاند»(نیﮑنام .)51 :1398 ،با وجود اين حتي برخي
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اسناد قديميتر مثل اعالمیه  1958پاريس در مورد قاچاق جنگي هنوز از اهمیّت زيادی برای جامعه بینالمللي برخوردارند .بعد
از کنفرانس  1901الهه اقدامات پراکندهای برای تنظیم قواعد و مقرّرات ن اظر به جنگ دريايي صورت گرفت که اعالمیه 1909
لندن در مورد قاچاق جنگي و پروتﮑل  1938لندن دربارۀ زيردرياييها حاصل آن اقدامات تلقي ميگردند(زماني.)31 :1315 ،
پس از تالشهای بينتیجه  1901و  1909برای ايجاد دادگاه غنائم بینالمللي ،همچنین در مقابل تالشهای موفقیّتآمیزی در
سال  1930و  1938برای جلوگیری از جنگ زيردريايي علیه کشتیراني تجاری صورت گرفت« ،قواعد ناظر بر جنگ زيردريايي،
بهطور گسترده توسط متخاصمین جنگ جهاني دوم ناديده گرفته شدند»(پرووست ،)114 :2002 ،1لیﮑن به استثنای بخشي از
حقوق ژنو که در سال  1949با کنوانسیون دوم برای حمايت از مجروحین ،بیماران و کشتيشﮑستگان به اوج خود رسیده
است ،متأسفانه تا به امروز هیچ کنفرانس بینالمللي نتوانسته است پیشنويس قواعدی برای حمايت از غیرنظامیان و اهداف
غیرنظامي در مقابل فعّالیّتهای خصومتآمیز در دريا را تحت پوشش قرار دهد(کالشون .)21 :2011 ،2در حال حاضر ،قواعد
اساسي مربوط به هدايت مخاصمات مسلحانه در کنوانسیونهای ژنو  1949مقرر شده است و به همان میزان پروتﮑل الحاقي
اول  ،1911عالوه بر جنگهای زمیني ،در مورد جنگهای دريايي (حمله به اهداف ساحلي) به کار برده ميشود.
صرفنظر از کنوانسیون دوم ژنو ،که به مجروحان ،بیماران ،کشتيشﮑستهها مرتبط ميشود ،هیچ يک از معاهدات منعقده پس
از سال  1945به صورت خاص به موضوع جنگ دريايي نپرداختهاند و برخي از مهم ترين مقرّرات پروتﮑل اول الحاقي ،در مورد
جنگ دريايي قابل اعمال نیستند مگر تا آنجا که ب ر جمعیّت غیرنظامي مستقر در خشﮑي تأثیر داشته باشند يا علیه اهداف
زمیني هدف گیری گردند .نتیجه آن که بیشتر قواعد جنگ دريايي هنوز قواعد بینالملل عرفي هستند .بنابراين در فقدان قواعد
مثبته ،عملﮑرد متخاصمین در جنگ را به داوری افسران و مقامات نظامي نخواهد سپرد(ماريسﮑا ،3ماسلن)11-13 :2000 ،4؛
لذا قواعد عرفي جنگ تنها قواعد اجرايي هستند که در صورت عدم وجود حقوق معاهدهای قادرند کشورهای متخاصم را به
يﮑديگر پیوند دهند(ضیاييبیگدلي .)19 :1313 ،اين اصل اگر چه بهطور مستقیم مخاصمات را کنترل نمينمايد اما زيربنای
حقوق برای توسعه حمايت های بشردوستانه در حقوق مخاصمات مسلحانه جهت تعیین ماهیّت تعهدات بشردوستانه در قرن
بیستم (بیست و يﮑم) ميباشد(استفنت.)11 :2001 ،5
شايد مهم ترين سند حاکم بر جنگ دريايي پس از جنگ جهاني اول پروتﮑل الحاقي اول  1911ميباشد ،عالوه بر جنگهای
زمیني ،تا حدودی در مورد جنگهای دريايي (حمله به اهداف ساحلي) بهکار برده ميشود .بر اساس بند  3ماده  49پروتﮑل
اول ،مقرّرات بخش اول (مواد  « )49-81بر هرگونه جنگ زمیني ،هوايي يا دريايي که ممﮑن است بر جمعیت غیرنظامي ،افراد
نظامي يا اهداف غیرنظامي واقع در خشﮑي تأثیر بگذارد ،اعمال مي گردد .اين قواعد بر کلیه حمالت از دريا يا از هوا علیه اهداف
واقع در خشﮑي ،اعمال ميشود»(کالشون ،دلیسن ،8تانجا .)21 :1991 ،1در خصوص قابلیّت اعمال قواعد پروتﮑل الحاقي بر
جمعیّت غیرنظامي يا افراد غیرنظامي در طول جنگ دريايي ،اين ماده و همچنین بند  4ماده  49پروتﮑل اول در حمايت از
مواضعي متﻀاد و متناقض مورد استناد قرار گرفتهاند .بند  3ماده  49پروتﮑل اول صرفاً اعمال مواد  49-81پروتﮑل را در جنگ
دريايي مستثني ميسازد .ساير مقرّرات پروتﮑل اول به ويﮋه مواد  35-41قابل اعمال هستند .بخش اول پروتﮑل ،ناظر بر جنگ
دريايي است که ممﮑن است بر جمعیّت غیرنظامي واقع در خشﮑي ،تأثیر بگذارند و عالوهبراين ،در خصوص حمالت از دريا
علیه اهداف واقع در خشﮑي نیز قابل اعمال ميباشد(هینگ .)553 :1391 ،9بند  4ماده  51مقرر ميدارد که متخاصمین در
انجام عملیات نظامي خود در دريا تمام احتیاطات معقول را برای احتراز از سلب حیات افراد غیرنظامي و خسارت به اهداف
غیرنظامي مبذول خواهند داشت .از اينرو بند  3ماده  ،49مواد  49تا  81پروتﮑل را در موارد زير قابل اعمال ميسازد :الف:

1- Provost
2- Kalshoven
3 - Maresca
4- Maslen
5- Stephenst
6- Delissen
7- Tanja
8- Heinegg
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عملیات دريايي؛ هر چند محل انجام آنها زمین نیست و فقط در مناطق دريايي صورت ميگیرد ،لیﮑن ممﮑن است متوجه
جمعیت غیرنظامي يا هدف های غیرنظامي روی زمین گردد .ب :بمباران دريايي علیه هدفهای روی زمین .از سوی ديگر بند 4
ماده  49مقرر ميدارد که مقررات بخش چهارم به ديگر قواعد حقوق بینالمللي قابل اعمال در مورد حمايت از غیرنظامیان و
اهداف غیرنظامي در دريا در مقابل آثار مخاصمات افزوده ميشود و بر اين اساس ،روشن است که قواعد بخش چهارم نه فقط
در مورد عملیاتي که از دريا علیه زمین صورت ميگیرد ،بلﮑه در مورد درگیری کشتيها با يﮑديگر نیز اعمال ميشود(زماني،
 .)51 :1315از اين رو ،بخش اول پروتﮑل در خصوص عملیات کشتي علیه کشتي ،کشتي به هوا و يا هوا به کشتي قابل اعمال
است مشروط به اينﮑه احتمال برود که جمعیت يا اهداف غیرنظامي تحت تأثیر قرار گیرند .به عبارت ديگر ،عملیات مذکور تنها
در صورتي تحت پوشش بخش اول پروتﮑل است که خسارت تبعي برای موجودات انساني يا اهداف غیرنظامي واقع در خشﮑي
داشته يا ممﮑن است داشته باشد .از اين رو مواد  51و 52پروتﮑل اول ،نسبت به حمالت علیه کشتيهای تجاری يا مینگذاری
قابل اعمال نیستند .اين عملیات ،مشمول «قواعد حقوق بینالملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دريايي» هستند .از جمله
بند  3ماده  49و بند  4ماده  49پروتﮑل اول ،اين امر به خوبي روشن و مستفاد ميگردد .از آنچه گفته شد چنین استفاده مي-
شود که مقررات پروتﮑل اول را در احراز اصول و قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دريايي نیز بايد مورد توجه قرار
داد(هینگ.)553 :1391 ،
عالوهبراين گروهي از حقوق دانان و کارشناسان نیروهای دريايي کشورهای مختلف تحت نظر سازمان بینالمللي حقوق
بشردوستانه «سانرمو» 1و با همﮑاری سازمان جهاني صلیب سرخ در سال  1994دستورالعمل سانرمو را بر اساس حقوق
بینالملل ايجاد کردند که برای مخاصمات مسلحانه در دريا قابل کاربرد ميباشد و با وجود اينﮑه يک سند الزامآور نميباشد ،اما
بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در درياست ،بهطور کلي حقوق بینالملل عرفي در
مخاصمات مسلحانه دريايي را مورد قبول و مورد توجه قرار داده است .و برخي نیز بر اين اعتقادند که دقیقترين و متداولترين
قواعد ناظر بر جنگ دريايي در راهنمای سانرمو و به همان میزان در کتابچههای نظامي ملي دولتهای مختلف مشاهده
ميشود ،که نمونه آن کتابچه نظامي اياالت متّحده امريﮑا برای عملیّاتهای دريايي است(کلین.)298 :2011 ،2
قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي صرفاً مبتني بر حقوق معاهدات نیستند ،بلﮑه به موازات معاهدات ،هنجارهای عرفي و
يا اصول کلي ،به عنوان منابع حقوقي جايگزين معاهدات مد نظر قرار داده شدهاند .با اين حال« ،حقوق عرفي جنگ دريايي و
بيطرفي و اصول کلي مربوط به جنگ دريايي ،در شرايط حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي يک استثنا به شمار مي-
آيند»(والﮑر .)391 :2004 ،3حقوق مخاصمه بینالمللي دريايي در مواردی که در آن دو يا چند دولت در وضعیت مخاصمه
هستند اعمال ميشود ،سناريوی مخاصمه دريايي توسط طرفین متخاصم در قلمرو سرزمیني ،دريای سرزمیني ،آبهای
داخلي ،منطقه انحصاری اقتصادی ،فالت قاره و آبهای مجمعالجزايری و دريای آزاد صورت ميگیرد .بدون ترديد محتوای
اکثريت اسناد جنگ در تالش بوده است که جنگ های زمیني را تحت قاعده درآورد ،لﮑن با توجه به اينکه محتوای اين اسناد
بیشر ماهیت حقوق عرفي دارند ،قاعدتا بر ساير شیوههای مخاصمات بینالمللي اعم از دريايي ،هوايي ،سايبری ،فﻀا و  ...اعمال
ميشود .از اينرو تعیین حقوق مخاصمه بینالمللي دريايي برای اعمال بر مجموعهای از قواعد حاکم بر عملیات نظامي دريايي
است .مطمئنا ،اين حقوق در اصول اساسي حقوق مخاصمه بینالمللي قابل اجرا بر مخاصمه زمین مشترک هستند ،اما خاص
بودن اقدامات ناشي از جنگ دريايي ،تدوين حقوق مخاصمه دريايي را به عنوان يک مشتق خاص از حقوق مخاصمه بینالمللي
توجیه مينمايد .در حمايت از اين نظر ميتوان الگوی مناسبي را که از حقوق بینالمللي نشأت گرفته است ،دنبال کرد ،که
بخش خاصي از آن را ميتوان در محیط زيست دريايي ،حقوق درياها مشاهده کرد ،که شناسايي حقوق مخاصمه بینالمللي
دريايي را به عنوان يک شاخه حقوقي منحصر به فرد تسهیل مينمايد و کمک ميکند تا وضعیت خاص آن در شرايط سختي
که در آن عملیات نظامي در اقیانوسها انجام ميشود ،شفاف شود ،بهويﮋه آنجا که با آسیبپذيری قربانیان جنگ دريايي و

1- Sanremo
2- Klein
3- Walker
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تأثیر جنگ دريايي بر روی ترافیک دريايي ارتباط پیدا ميکند(جورديﮑاس .)11 :2010 ،1براساس بند  5ماده  13دستورالعمل
سانرمو ،حقوق مخاصمه بینالمللي ،قواعد بینالمللي ايجاد شده از رهگذر معاهدات يا عرفهای بینالمللي است که حق
طرفهای مخاصمه را برای استفاده از شیوهها يا وسايل جنگي محدود ميکند يا از دولتهايي که طرف مخاصمه نیستند و يا
اشخاص و اهدافي که از مخاصمه متأثر ميگردند يا محتمل است که تأثیر پذيرند ،حمايت به عمل ميآورد(هینگ:1391 ،
.)552
صرف نظر از وضعیت متعارف حقوق مخاصمه بینالمللي به عنوان حقوق عرفي ،عرفها و شیوههای بيشماری در حال حاضر با
همزيستي قواعد حقوق معاهدات توسعه يافته است ،اين پويايي در امور دريايي در حال حاضر بیشتر بوده و محرکي شده است
که فرايند عمومي حقوق مخاصمه بینالمللي دريايي از طريق کدهای راهنمای ملي قدرتهای بزرگ توسعه يابد(جورديﮑاس،
 .)9 :2010از اين رو ،علیرغم اينﮑه هیچ معاهده و مقررات خاصي که اصول کلي حقوق مخاصمه بینالمللي قابل اعمال بر جنگ
زمیني را به جنگ در محیط دريايي تسری دهد وجود ندارد .با اينوجود شﮑي وجود ندارد اصول عرفي خاصي برای همه
اشﮑال مخاصمه مسلحانه کاربرد دارد .شايد مهمترين اصلي که تصور ميشود در هر مخاصمه مسلحانهای قابل اعمال باشد ،اين
است که طرفین در انتخاب ابزار و روشهای جنگي محدود ميباشند .اين اصل کلي بههنگام مخاصمه دريايي به عنوان حقوق
مخاصمه دريايي بر طرفین متخاصم اعمال ميشود.
اصل منع درد و رنج بیهوده
محدود کردن ابزارها و روش های جنگي ،به معني تعادل برقرار کردن بین ضرورت نظامي و آسیبهای وارد آمده به وسیله
برپايي جنگ در جهت حمايت از افراد غیر رزمنده است .اين را ميتوان در مقدمه معاهده الهه  1999در مورد جنگ زمیني
ديد(دبلر .)39 :2005 ،2ابزارهای جنگي ممنوع ،سالحهايي هستند که باعث آسیبها و درد و رنج بیهوده ميشوند ،و
نميتوانند به طور مناسب بین افراد نظامي و غیرنظامي تفﮑیک قائل شوند و باعث آسیبهای طوالني مدت و شديد به محیط
زيست شوند(دبلر .)42 :2005 ،اين اصل بهتدريج استحﮑام بیشتری يافت تا جايي که بند يک ماده  35پروتﮑل الحاقي اول
 1911به کنوانسیونهای چهارگانه  1949ژنو آن را مورد تأکید قرار داد .ترمینولوژی يا لغات بهکار برده شده با دقت انتخاب
شده است .در ماده  22معاهده چهارم  1901الهه ،لفظ وسايل جنگ بهکار رفته و در متن پروتﮑل اول  1911لفظ روش به
آن اضافه شده است ،غرض حشو و زيادهگويي نبوده است .وقتي گفته ميشود وسايل ،منظور اسلحههايي است که به-
کارگرفته ميشود ،وقتي گفته ميشود روشها منظور استفادهای است که متخاصمین از آن وسايل ميکنند (زماني:1315 ،
 .)55در بحث مخاصمه دريايي کنوانسیونهای الهه تا حدودی تالش نمودند به کارگیری برخي ابزارهای دريايي را محدود
نمايند ،برای نمونه کنوانسیون هشتم الهه بهکارگیری مین های دريايي تماسي خودکار را محدود نموده است .و در مورد
روشهای جنگي ممنوع معاهده  1922واشنگتن استفاده از زيردرياييها را محدود ميکند .و زيردرياييها را از حمله به
کشتيهای تجاری منع ميکند(دبلر.)48 :2005 ،
اصل تفکیک
ممنوعیت هدفگیری موجود در بند  2ماده  51پروتﮑل الحاقي اول در مورد جمعیت غیر نظامي بهطور مستقیم به اقدامات
جنگ دريايي که ممﮑن است جمعیت غیر نظامي در دريا و يا مستقر بر روی مردم زمین را تحت تأثیر قرار دهد ،قابل اجرا
است .از اينرو تنها اهداف نظامي مي تواند موضوع حمله قانوني واقع شوند .عالوهبراين هر ممنوعیت خاصي بر ابزار و روشهای
مخاصمه م سلحانه ،مبني بر اين است که هر عملي که قائل به تفﮑیک نباشد و يا نتواند بهطور مستقیم علیه اهداف نظامي
خاص هدايت شود يا اثراتي که نتواند به عنوان الزامات حقوقي محدود شود ،ممنوع است .از آنجا که معیار تمايز ،مدون در ماده
 49پروتﮑل الحاقي اول ،نیز بر حقوق مخاصمه بینالمللي دريايي اعمال ميشود ،استفاده از ابزار و روشهای جنگ دريايي که
نميتوانند علیه اهداف نظامي خاص هدايت شود و يا اثرات آنها نميتوانند به چنین اهدافي محدود شود ممنوع است .پاراگراف
دوم ماده  49پروتﮑل الحاقي اول نیز اشاره ميکند که مقررات مربوط به حمايت از اهدف غیرنظامي ،بهطور کلي بر اثرات
1-Jurídicas
2- Doebbler
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خصومت به زمین ،هوا و يا دريا اعمال مي شود و تمام حمالت از دريا و يا از هوا علیه اهداف زمیني را در بر ميگیرد .در جنگ
دريايي نیز پیمان شﮑني ،سوء استفاده از نمادها و ديگر نشانههای حمايتي (مواد  31تا  40از پروتﮑل الحاقي اول و پاراگراف
 110و  111دستورالعمل سانرمو) ممنوع است (جورديﮑاس .)10 :2010 ،بر اساس اصل تفﮑیک اشخاص تحت حمايت شامل
مجروحین ،کشتي شﮑستگان ،اسرا و هر کس ديگری که خارج از عنوان رزمنده باشد (از کار افتاده باشد) از حمله مصون است
و چنین شخصي نميتواند هدف حمله واقع شود.
اصل تناسب
در مورد قابلیت اعمال اصل تناسب در مخاصمه دريايي ،شمار زيادی از منابع نشان داده است که اشاره به مزايای بدست آماده
از عملیات نظامي خاص در پرتو حمله به عنوان بخشي از کل اتخاذ ميشود نه از جداسازی يا بخشهای خاصي از عملیات .بر
مبنای اصل تناسب نیاز است که يک مهاجم اقدامات احتیاطي اتخاذ نمايد که اثرات حمله را نسبت به غیرنظامیان را به حداقل
برساند .اتخاذ اقدامات احتیاطي در انتخاب سالح و تاکتیک ،بهگونهای صورت پذيرد که خسارات جانبي به اهداف غیرنظامي و
آسیب اتفاقي به غیرنظامیان به حداقل رسانده شود؛ و انتخاب هدف از میان اهداف بالقوه منجر به ارائه برتری نظامي
شود(اشمیت .)41 :2009 ،1در پرتو همین اصل چنان که دستوری مبني بر اين باشد که اشخاص تحت حمايت نبايستي زنده
بمانند ،جنايت جنگي رخ ميدهد.
اصل اقدامات احتیاطی
اصل اقدامات احتیاطي در حمله به خسارت يا تلفات جانبي اشاره دارد .و اين امر غیرقانوني نیست ،اگر در طول حمله به
اهداف نظامي مشروع ،جراحت جزئي به غیرنظامیان يا خسارت جانبي به اهداف غیرنظامي وارد شود .در هنگام حمله،
فرماندهان نظامي ملزم به رعايت اقدامات احتیاطي ميباشند .کتابچه راهنمای سانرمو حاوی يک بخش در مورد اتخاذ اقدامات
احتیاطي قبل از راه اندازی يک حمله ،مشابه آنچه که در ماده  51پروتﮑل اول درج شده است ،ميباشد که برای کمک به
جلوگیری از حمالت غیرقانوني در نظر گرفته شده است(دوسلودبک .)592 :1995 ،قواعد دستورالعمل سانرمو در مورد
ا قدامات احتیاطي در حمله مستقیما از پروتﮑل الحاقي اول  1911اتخاذ شده است .اما هنوز مشخص نیست که آيا بند 48
کتابچه راهنمای سان رمو راه حل عملي برای انجام خصومت در دريا را ارائه ميدهد .استفاده از مفهوم امﮑانپذيری ،مطمئنا
برخي از مشﮑالت را کاهش ميدهد .با اين حال ،اگر عملیات دريايي در مناطق دريايي با ترافیک متراکم ،مانند خلیج فارس
انجام شود ،احتماال تقريباً غیرممﮑن است که اشیائي که اهداف نظامي نیستند در ناحیه حمله وجود نداشته باشد .اما قواعد
حقوقي صرفاً وضعیت خاصي را مد نظر قرار ميدهند ،و مطمئنا تست عملي را نميپذيرند(هینگ .)219 :2008 ،با اين وجود،
نیروی دريايي اياالت متحده بیشتر يک نگرش ذهني را پذيرفته است ،البته نگرش فرمانده نظامي برای اجرای ماموريت و
حمايت قهری بر چشم انداز تنظیمي باال تمرکز کرده است :فرماندهان نیروی دريايي بايستي همه اقدامات احتیاطي معقول را
اتخاذ کنند ،از جمله اتخاذ مالحظات بشردوستانه و اقدامات نظامي ،برای محفوظ نگهداشتن حداقل تلفات غیرنظامي و
خسارات ،سازگاری با اجرای ماموريت و امنیت را در بر داشته باشد .در هر نمونه ،فرمانده بايستي تعیین کند که جراحت
اتفاقي و خسارت غیرعمدی بیش از حد نخواه د بود ،بر اساس يک ارزيابي معقول و صادقانه از حقايق قابل دسترس برای او
صورت ميپذيرد.
اصل ضرورت نظامی
ضرورت نظامي نیز از جمله اصولي است که مبنای عرفي داشته و بر مخاصمه مسلحانه دريايي قابل اعمال ميباشد .در قﻀیه
گروگانگیری ديوان اظهار داشت :ضرورت نظامي به متخاصم اجازه ميدهد ،بهمنظور وادار کردن دشمن به تسلیم کامل در
حداقل زمان ممﮑن و با کمترين هزينه از هر مقدار و نوعي از زور که نیاز است استفاده کند .اصل ضرورت مجوز گرفتن حیات
نیروهای مسلح دشمن و ديگر اهدافي که تخريب آنها قانوني است را داده است .در نهايت اگر تخريب منطبق با ضرورت نظامي
نباشد ،در نوع خودش نقض حقوق بینالملل محسوب مي شود .بايستي ارتباط معقولي بین تخريب اموال و غلبه بر نیروهای
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دشمن وجود داشته باشد(دارلي .) 192 :2009 ،1در ديدگاه مدرن ضرورت نظامي در حقوق مخاصمه مسلحانه در مفهومي که
قاعدهسازی شده است ،جزء قواعد ذاتي است .بنابراين ،ضرورت نظامي يک اصل مهم است که نبايستي ناديده گرفته شود.
حقوق مخاصمه مسلحانه در جمهوری اسالمی ایران
اقدامات جمهوری اسالمي ايران در زمینه قوانین و مقررات انسان دوستانه و آموزش حقوق مخاصمه را ميتوان در حوزههای
معاهدات بینالمللي تصويب شده ،قانون اساسي و قوانین و مقررات نیروهای مسلح ،مقررات کمیته ملي حقوق بشردوستانه ،و
کنوانسیون و قوانین و مقررات در حال تصويب ،تقسیمبندی نمود .که در اين مبحث به فراخور نیاز مورد بحث و بررسي قرار
خواهند گرفت.
جمهوری اسالمي جزو پیشگامان احترام به ارزشهای انسان دوستانه بوده و به عنوان يﮑي از فعاالن جنبش جهاني هالل احمر
و صلیب سرخ ،نقش بسیار فعالي در زمینهسازیها و مذاکرات مقدماتي و کنفرانسهای مرتبط داشته است (ملکزاده 1398 ،و
 .)99 :1391مطابق با قوانین جمهوری اسالمي ايران ،بهخصوص اصول هفتاد و هفتم و يﮑصد و بیست و پنجم قانون اساسي،
خصوصاً مادهی  9قانون مدني که مقرر ميدارد « :مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسي بین دولت ايران و ساير دول منعقد
شده باشد ،در حﮑم قانون است» ،لذا معاهدهی بینالمللي در حﮑم قانون عادی است و قدرتي برابر با قانون عادی را دارد
(ضیاييبیگدلي .)99 :1395 ،دولت ايران ،به کنوانسیونهای متعددی 2از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو پیوسته و متعهد
به رعايت مفاد آنها ،از جمله مقرره فوق است .عالوه براين جمهوری اسالمي ايران به دلیل الزامات شرعي و مباني اسالمي و
توجه به «اصل اسالمي بودن» و «اصل تدافعي بودن» مندرج در دکترين و استراتﮋی نظامي نیروهای مسلح و نیز فرهنگ
اصیل حاکم از زمان باستان ،حتي اگر تعهدات بینالمللي هم وجود نميداشت ،اين اصول را سرلوحه دفاع نظامي خويش قرار
ميداد( .ملکزاده 1398 ،و  .)99 :1391رويه عملي و بینالمللي جمهوری اسالمي ايران در طول  9سال دفاع مقدس خود
گويای اين امر است که در مقابل تجاوز عراق و نقضهای فاحش حقوق مخاصمه؛ همچون بﮑارگیری سالح شیمیايي هرگز به
اين اقدام دست نیازيد و در حال حاضر نیز با حمايت و ارسال کمکها انسان دوستانه به کشور يمن پیشگام اين امر در عرصه
بینالمللي ميباشد.
جمهوری اسالمي ايران با توجه به اصول دوم و سوم و فصل سوم قانون اساسي ،کرامت و ارزش واالی انسان را صرف نظر از هر
گونه تعلق قومي ،مذهبي ،جنسیتي و زبان مد نظر قرار داده است و بر رعايت حقوق بنیادين و آزادیهای اساسي انسانها
تأکید مي نمايد و با توجه به مقررات شريعت اسالمي و روح و فرهنگ اسالمي مبني بر حفظ شأن و کرامت انسانها و پیشینه
تاريخي تمدن ايراني ،رعايت موازين اخالقي و انساني و محدوديتهای نظامي در قبال غیرنظامیان بهويﮋه زنان ،کودکان،
مجروحین ،اسیران ،محیط زيست ،ام وال فرهنگي و اماکن عبادت را باور دارد .بر همین اساس ،مجموعه فعالیتها ،اقدامات و
مواضع جمهوری اسالمي ايران در خصوص قانونگذاری ،ترويج ،اجرای و توسعه حقوق بینالملل بشردوستانه انجام شده است.
براساس مادۀ  8قانون ارتش جمهوری اسالمي ايران ،يﮑي از اصول و ويﮋگيهای اساسي نیروهای مسلح« ،اصل تدافعي بودن»
ميباشد و به موجب اين اصل ،نیروهای مسلح با بهره گیری از تمامي توان خود دشمن را از تعرض باز داشته و در برابر هرگونه
1- Daryl
 -2جمهوری اسالمي ايران تا کنون کنوانسیونهای ذيل را تصويب نموده است :عهدنامه ژنو مورخ  22اوت  1984مربوط به حمايت از مجروحان،
بیماران جنگي و کارکنان بهداری ،اعالمیه سنپترزبورگ مورخ  29نوامبر  1989در مورد ممنوعیت در استفاده از گلولههای انفجاری کالیبر کوچک،
پروتﮑل ژنو  1925در زمینه منع کاربرد گازهای خفهکننده ،سمي يا ديگر گازها و روشهای باکتريولوژيک جنگي ،پروتﮑل لندن مورخ  8نوامبر 1938
در زمینه ممنوعیت حمله به کشتيهای بازرگاني توسط زيردرياييها ،عهدنامههای ژنو مورخ  12اوت  ،1949اين عهدنامهها شامل چهار قرارداد است
اين عهدنامهها عبارتند از :الف) عهدنامه های مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران مسلح هنگام اردوکشي ،اين عهدنامهها ،جانشین عهدنامههای
ژنو مورخ  1908 ،1984و  1929شد ،ب) عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق شدگان در نیروهای مسلح در درياها ،ج)
عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگي ،اين عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ  21ژوئیه  1929شد ،د) عهدنامه مربوط به حمايت از افراد
غیرنظامي در زمان جنگ ،قرارداد الهه مورخ  14مه  1954در زمینه حفظ میراث فرهنگي در زمان جنگ ،کنوانسیون  1993راجع به سالحهای
شیمیايي ،کنوانسیون  1910منع استقرار سالحهای هستهای و ساير سالحهای انهدام دسته جمعي ،کنوانسیون  1911منع تﮑمیل و توسعه و تولید و
ذخیره سالحهای باکتريولوژيک و سمي و انهدام سالحهای مذکور ،کنوانسیون  1989منع گسترش سالحهای هستهای ،کنوانسیون  1983منع آزمايش-
های سالحهای هستهای در جو و فﻀای ماورای جو و زير زيرآب و قانون کنوانسیون پناهندگان (.)1951
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تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبیه و سرکوب مينمايند و در عین اعتقاد به اصل عدم تعرض ،ملل مسلمان يا مستﻀعف
غیرمعارض با اسالم را برای دفاع از خود ياری ميکنند (ملکزاده 1398 ،و  .)111 :1391از ديدگاه مقررات نظامي اين اصل با
اصول  ،151 ،150 ،143و  152قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران تطابق دارد ،مواضع جمهوری اسالمي ايران را به عنوان
يک کشور طرفدار صلح و ثبات با مواضع کشورهايي که در سرتاسر جهان برنامه های نظامي مداخله جويانه دارند متفاوت مي-
کند .زيرا کشورها استﮑباری ترجیح ميدهند در تعرضات نظامي خود تابع محدوديتهای قانوني نباشند و در نتیجه سعي در
کم رنگ کردن قواعد حقوق بشردوستانه خواهند داشت و بالعﮑس کشورهای صلح دوست سعي در نهادينه کردن اين اصول
دارند .با اين توصیف بديهي است که جمهوری اسالمي به عنوان يک کشور صلحدوست و طرفدار ثبات در منطقه و جهان،
تالشي بینالمللي و حقوقي مﻀاعفي برای مهار تجاوزگریها و فناوری های ويرانگر نظامي کشورهای استبدادی و ايجاد
محدوديتهای نظامي بینالمللي به عمل ميآورد( .رعايت حقوق بشردوستانه بینالمللي.)12 :1390 ،
آيیننامه انﻀباطي نیروهای مسلح مصوب  1389/10/20مقام معظم رهبری و فرماندهي کل قوا «مدظلهالعالي» که به لحاظ
مقام تصويب کننده آن از قداست و اهمیت خاصي برخوردار است ،در فصل هشتم خود تحت عنوان «قسمتي از قوانین و
مقررات مربوط به رزم منطبق با مقررات قرارداد ژنو که اجرای آن مورد تصويب قرار گرفته است» ،از ماده  11تا  15تﮑالیف
خاصي را در خصوص حقوق جنگ بر عهده کارکنان نیروهای مسلح از قبیل :مشخصات کارکنان نیروهای مسلح و رزمندگان
داوطلب منطبق با قراردادهای ژنو ،رفتار انساني با زخميشدگان و اسیران جنگي ،مراقبت از مجروحین ،بیماران و مغروقین
(مواد  11الي  ،)13مصونیت بیمارستان ها و بناهای فرهنگي و وسايل نقلیه حمل بیماران دارای عالئم ويﮋه (هالل احمر و
صلیب سرخ ،ماده  ،)14و ساير حمايتهای مربوط به اسرا ،اموال غیرنظامي ،اصول دادرسي منصفانه و( ...ماده  )15قرار داده
است .اما در هیچﮑدام از مقررات مذکور تﮑلیف به آموزش حقوق مخ اصمه به نیروهای مسلح را که يک تعهد بینالمللي مي-
باشد ،اشارهای نشده است.
در قانون تشﮑیل وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح مصوب  ،1389/05/29در ماده  4بند «ر» ،آموزش و آمادهسازی
پرسنل کادر ثابت وزارت و سازمان وابسته در رستههای رزمي جهت پذيرش مسئولیتهای محوله در جنگ با همﮑاری
نیروهای مسلح را يﮑي از وظايف آن بر شمرده است و براساس بند «ی» همین ماده تهیه و تنظیم لوايح مورد نیاز نیروهای
نظامي و وزارت و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس تدابیر کلي فرماندهي کل ،پیگیری جهت سیر مراحل قانوني ،ابالغ
قوانین و مصوبات هیأت وزيران از طريق ستاد کل به نیروهای نظامي و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات نیز از جمله وظايف
ديگر اين نهاد ميباشد که به نظر مي رسد با توجه به خأل در قوانین داخلي و با عنايت به اينﮑه رعايت و تﻀمین حقوق
مخاصمه مسلحانه يﮑي از الزامات نیروهای مسلح و نیز تعهدات بینالمللي جمهوری اسالمي ايران ميباشد ،از فحوای اين ماده
استنباط ميشود که وزارت دفاع با همﮑاری ستاد کل ملزم ميباشد که با تصويب آيیننامه و صدور دستورالعمل و يا پیشنهاد
لوايح قانوني ،جهت سیر تصويب توسط مجلس شورای اسالمي ،زمینه قانونگذاری جهت رفع خألهای موجود در حوزه حقوق
مخاصمه مسلحانه در نیروهای مسلح و زمینه آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه را برای اعﻀای نیروهای مسلح فراهم آورد.
در قانون اختصاصي ارتش جمهوری اسالمي ايران نیز در شرح وظايف نیروهای سه گانه (زمیني ،هوايي و دريايي) به ترتیب در
مواد  10بند «و» 11 ،بند «و» 12 ،بند «ه» ،الزام به آموزش نیروهای تحت امر خود جهت انجام ماموريتهای محوله را مقرر
داشته است .لیﮑن همانگونه که ذکر شد مي توان تﮑلیف به آموزش حقوق بشردوستانه را از فحوای اين مواد استنباط نمود ،و
بايستي ستاد کل نیروهای مسلح با همﮑاری ارتش جمهوری اسالمي ايران با صدور دستورالعمل و يا تصويب آيیننامههايي
زمینه اجرای آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه را فراهم آورند.
آئیننامه کمیته ملي حقوق بشردوستانه در ارديبهشت و خرداد ماه  1319به تصويب هیات وزيران جمهوری اسالمي ايران
رسید ،اين کمیته تﻀمین به فراهم آوردن زمینه رعايت و اجرای حقوق بشردوستانه و لزوم رعايت حقوق بشردوستانه در
مخاصمات مسلحانه و تالش برای تسﮑین آالم بشری و را در دستور کار خود قرار داد .و برای رسیدن به همین مقاصد عالي
است که بند  3مادۀ  3آيیننامه ی کمیته ملي حقوق بشردوستانه جمهوری اسالمي ايران ،مصوب هیئت وزيران ،بر «آموزش و
ترويج مفاهیم حقوق بشردوستانه در میان نیروهای مسلح ،عموم مردم ،و در مقاطع مختلف تحصیلي» تأکید دارد .کمیته مزبور
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با درک ضرورت ترويج فرهنگ احترام به انسانها ،بهويﮋه آنان که با مصائبي همچون جنگ مواجه شدهاند ،آموزش و ترويج
اصول و مفاهیم حقوق بشردوستانه را در شمار وظايف انساني و اسالمي خود دانسته است (نوری ،1393 ،ص  ،)24که به
اقداماتي در اين زمینه از جمله چاپ کتب ،برگزاری سمینار و همايش های تخصصي ،ايجاد کتابخانه بشردوستانه و  ...دست
يازيده است ،اما کافي نیست .لذا بر اساس بند  4ماده  ،3کمیته تهیه و ارايه پیشنهاد تصويب قوانین و مقررات در جهت رعايت
و اجرای حقوق بشردوستانه را برعهده دارد و به نظر ميرسد که کمیته ملي حقوق بشردوستانه ميبايستي با تنظیم و پیشنهاد
لوايحي به هیئت وزيران جهت سیر تصويب در مجلس شورای اسالمي ،زمینه رفع خألهای موجود در قوانین داخلي و اجرايي
نمودن کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه را فراهم آورد.
همانگونه که ذکر شد بر اساس قانون اساسي کلیه معاهدات و قرادادهای بینالمللي پس از تصويب مجلس شورای اسالمي
رسیده الزماالجرا ميشوند .و براساس ماده  9قانون مدني کلیه معاهدات بینالمللي در حﮑم قانون عادی تلقي ميشوند .اين
موضوع در برخي از مواد کنوانسیونهای ژنو و الهه مورد اشاره واقع شده است و به استناد اين مواد دولتها ملزماند با اقدام به
قانونگذاری ،مقررات و قوانین داخلي خود را با مقررات کنوانسیون های مذکور هماهنگ نموده و قوانین و مقررات کیفری
مناسبي برای مجازات متخلفین وضع نمايند .البته جمهوری اسالمي ايران در برخي از موارد علیرغم حﻀور فعال در تدوين
قوانین و مقررات خاص بین المللي ،در مقام تصويب اين قوانین در مجلس شورای اسالمي و الزم االجرا نمودن آن در داخل
کشور با مشﮑالتي روبرو بوده است ،از جمله مي توان به حﻀور ايران در کنفرانس تدوين اساسنامه رم در خصوص تشﮑیل
دادگاه کیفری بینالمللي ،پروتﮑلهای الحاقي اول و دوم اشاره نمود ،لیﮑن تاکنون پس از قريب به  30سال از امﻀا مقدماتي
اساسنامه رم ،و پروتﮑلهای الحاقي اول و دوم ،مجلس شورای اسالمي موفق به تصويب اساسنامه و پروتﮑلهای مذکور نشده
است .البته اقداماتي در سالهای اخیر صورت گرفته و دولت «اليحه الحاق جمهوری اسالمي ايران به پروتﮑل اول و دوم الحاقي
به کنوانسیونهای ژنو مصوب  »1949را تهیه و برای تصويب به مجلس شورای اسالمي ارائه نمود.
يﮑي از مسائل بسیار مهمي که نیاز به قانونگذاری داخلي دارد بحث جنايات جنگي ميباشد ،در تعريفي کلّي «جنايت جنگي،
تم ام اعمالي است که عامداً قوانین و عرف جنگ را ناديده ميگیرد» ،به موجب اساسنامه مصوب  1999و نیز تشﮑیل دادگاه-
های رسیدگي به جنايات جنگي توسط شورای امنیت پديدهايي است که نميتوان به راحتي در قبال آنها بيتفاوت ماند ،زيرا
محتوای اساسنامه دادگاه کیفری جزء حقوقي عرفي بین المللي است و نیز ديوان در تعقیب کیفری جنايات جنگي قاعدتا به
تابعیت متهم و الحاق يا عدم الحاق کشور متبوعش توجه نميکند .از سوی ديگر براساس ماده  11اساسنامه ديوان ،صالحیت
ديوان کیفری جنبه تﮑمیلي دارد و چنانچه کشورهای عﻀو ،قوانین ماهوی و دادگاه صالح برای تعقیب جنايتﮑاران جنگي
تﮑمیلي داشته باشند و مجرمین جنگي را خود راساً محاکمه و مجازات نمايند و با آموزش مقررات حقوق بشردوستانه زمینه
ارتﮑاب جرائم غیر انساني را از میان بردارند ،امﮑان مداخله ديوان کیفری منتفي خواهد شد.
بر عﮑس اگر نظام حقوقي داخلي با اين سیستم حقوق بین المللي سازگاری پیدا نﮑند و از طرفي نیروهای مسلح از وجود
مقررات حقوق بینالمللي بياطالع بمانند  ،يقیناً امﮑان مداخله خارجي و ايجاد مسئولیت کیفری احتمالي برای نیروهای مسلح
وجود خواهد داشت .با بیان ضرورتهای فوقالذکر واضح و روشن است ،ترويج و اجرای حقوق بشردوستانه به عنوان يک راهﮑار
استراتﮋيک ملي محسوب مي گردد که در درجه اول دولت به معنای اعم کلمه و در درجه دوم نیروهای مسلح مﮑلف به آن
هستند در نتیجه وزارتخانههای ذی مدخل در اين رابطه و دستگاه های قﻀايي و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ناگزيرند
که برنامه ها و راهﮑاری عملي و فني را مورد بررسي قرار داده و زمینه ساز اجرای کامل قوانین مذکور را فراهم آورند (کمیته
ملي حقوق بشردوستانه .) 19-20 :1391 ،ذکر اين نﮑته خالي از فايده نیست که تنها مادهای که به جرمانگاری در اين حوزه
پرداخته ،ماده  121قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب  1392/10/09ميباشد ،مقرر ميدارد؛ «هر نظامي در زمان
جنگ با دولتي که قرارداد ژنو مورخ  1949را امﻀاء نموده يا بعداً به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير عالئم هالل
احمر يا همرديف آن را در منطقه عملیات جنگي بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا دو سال
محﮑوم ميشود» ،که برای جرمانگاری جرائم جنگي کافي نميباشد.
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علیرغم مسائل ذکر شده دولت ايران به ترتیب براساس مواد  ،148 ،129 ،50 ،49کنوانسیونهای چهارگانه ژنو نسبت به
پیگیری قﻀايي جرائم مندرج در اين معاهدات ملتزم شده است .و بايد براساس آنها ضمن جرمانگاری جرائم جنگي و جنايات
جنگي در حقوق داخلي ،زمینه محاکمه و مجازات مجرمان را فراهم آورد .علیرغم عدم عﻀويت ايران به اساسنامه ديوان
کیفری ،اين نﮑته را مي بايستي مد نظر قرار داد که بدون عﻀويت در ديوان ،با توجه به اختیارات شورای امنیت به موجب
منشور ملل متحد و اساسنامه ،ممﮑن است يک وضعیت به ديوان ارجاع شود؛ همانگونه که درباره وضعیت دارفور سودان و
لیبي ،اتفاق مذکور رخ داد .حال آن که عﻀويت در ديوان يک شرط پیشروی شورا قرار ميدهد و آن عدم تعقیب مجرمان در
کشور است .بدين تر تیب عدم عﻀويت به منزله از دست دادن فرصت ،مخصوصاً برای طرح شﮑايت در ديوان و محروم شدن از
منافع آن است .البته تا کنون دو مصوبه تحت عنوان « نحوه رسیدگي به شﮑايات جنايات جنگي ،کشتار جمعي و تعهدات ناشي
از رژيمهای بشردوستانه و ضد بشری» به ترتیب در مورخههای  91/3/22و  91/5/13تصويب شده است که با ايراد شورای
نگهبان مواجه گرديده است و تا کنون مراحل تصويب آن تﮑمیل نشده است.
ضرورت آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه
رعايت و تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه يﮑي از الزامات دولتهای ميباشد .هريک از طرفهای درگیر بايد حقوق بین-
المللي بشردوستانه را از طريق نیروهای مسلح خود ،نیروهای تحت نظارت و يا ديگر اشخاص و گروههايي که در واقع ،تحت امر
يا طبق دستورات يا کنترل آن عمل مي کنند ،رعايت و تبعیت از آن را تﻀمین نمايد .الزام دولتها در رعايت حقوق بینالمللي
بشردوستانه بخشي از تعهد کلي آنها در رعايت حقوق بینالملل است .اين تعهد در کنوانسیونهای  1929و  1949ژنو نیز
مورد تصريح قرار گرفته است .با اين حال مادهی  1مشترک کنوانسیون های ژنو در تدوين اين ماده اين الزام را آنچنان بسط
داده که در عین حال بتواند موضوع الزام تﻀمین رعايت حقوق بینالمللي بشردوستانه را نیز در بر گیرد .تعهد و تﻀمین رعايت
اين حقوق در مادهی  1پروتﮑل الحاقي اول نیز به چشم ميخورد (ماری هنﮑرتر ،و همﮑاران .)100 :1391 ،الزام يک دولت بر
طبق اين قاعده ،فقط محدود به تﻀمین رعايت حقوق بینالمللي بشردوستانه توسط نیروهای مسلح خو د نبوده ،بلﮑه تﻀمین
رعايت اين حقوق از سوی اشخاص يا گروه هايي که در واقع بنا به دستور آن دولت عمل ميکنند يا تحت کنترل آن هستند را
نیز شامل ميگردد .و اين يﮑي از ويﮋگي های استثنايي حقوق مخاصمات مسلحانه است .از اينرو اين قواعد ،يک سرباز يا فرد
غیرنظامي که بر خالف اين قواعد عمل مي کند ،از نظر کیفری در برابر تمامي آن اعمال مسئول تلقي ميشود و برای ارتﮑاب
جنايات جنگي مشمول محاکمه است .اين مسئولیت کیفری برای اعﻀای نیروهای مسلح در سطوح و درجات مختلف قابل
اجراست .در مقابل محاکماتي که پس از جنگ جهاني دوم انجام شد نشان داد که تنها افرادی که در عاليترين سطوح دولت
هستند و فرماندهای عالي نظامي را مي توان به جنايت علیه صلح ،يعني نقض جدی حقوق توسل به جنگ متهم کرد (گرین
وود .) 82 :1391 ،بدون ترديد پیش فرض رعايت قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح آموزش قواعد
مذکور به آنها ميباشد.
تﮑلیف دولتها به آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي به نیروهای مسلح خود ،اولین بار در مواد  28و 21
کنوانسیونهای  1908و  1929ژنو برای حمايت از مجروحین و بیماران تدوين گرديد .سپس اين موضوع در کنوانسیونهای
چهارگانه  1949ژنو و پروتﮑلهای الحاقي آن ،در کنوانسیون الهه برای حمايت از اموال فرهنگي و پروتﮑل دوم آن و همچنین
کنوانسیون برخي تسلیحات متعارف بازخواني گرديد ،که همه اين اسناد بر الزام به آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بین-
المللي به نیروها در زمان صلح تأکید دارند .1بنابراين اعﻀای نیرو های مسلح بايد در ارتباط با حقوق و وظايفشان طبق حقوق
مخاصمات مسلحانه آموزش ببینند .و از آنجايي که در مورد رعايت حقوق مخاصمات مسلحانه مسئولیت فردی وجود دارد.
صرفاً تدوين حقوق و اتﮑا به مفهوم کلي مسئولیت دولتي در قبال تﻀمین رعايت آن حقوق کفايت نميکند .دولتها نیز
موظفند اقدامات خاصي جهت تﻀمین رعايت حقوق مذکور به عمل آورند از جمله تعهد دارند که با جرايم جنگي و موارد نقض
 -1کنوانسیون اول ژنو ،مادۀ  ،41کنوانسیون دوم ژنو ،مادۀ  ،49کنوانسیون سوم ژنو ،مادۀ  ،121کنوانسیون چهارم ژنو ،مادۀ  ،144پروتﮑل الحاقي اول،
مادۀ  ،93پروتﮑل الحاقي دوم ،مادۀ  ، 19کنوانسیون الهه در خصوص حمايت از اموال فرهنگي ،مادۀ  ،25پروتﮑل الحاقي دوم الهه در خصوص حمايت از
اموال فرهنگي ،مادۀ  ،30کنوانسیون برخي سالحهای غیر اتمي ،مادۀ .8
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فاحش برخورد کنند و نیز ملزم هستند از طريق فرماندهان ارشد خود تﻀمین کنند که مقررات مفصلي جهت اجرای
کنوانسیون ژنو درباره افراد مجروح وضع گردد ،دولتها وظیفه دارند متن کنوانسیون و پروتﮑلهای را در وسیعترين سطح
ممﮑن در زمان صلح و نیز در زمان جنگ منتشر نمايند .به گونه ای که همه مردم بتوانند از آن با اطالع شوند و متعهد هستند
که کنوانسیون ژنو را به اعﻀای نیروهای مسلح خود به ويﮋه به پرسنل پزشﮑي ،روحانیون و افراد مسئول امور اسرای جنگي
بیاموزند ،دولت ها همچنین ملزم هستند با ياری جمعیت صلیب سرخ يا هالل احمر ملي ،افراد واجد شرايطي را برای کمک به
اجرای کنوانسیونها و پروتﮑل های ژنو با تاکید ويﮋه بر فعالیت کشورهای حامي آموزش دهند (آنتوني پ .و .و همﮑاران:1391 ،
.)315
نیروهای مسلح بايد برای برنامهريزی ،اجرا و کنترل آموزش صحیح اصول حقوق مخاصمات مسلحانه در زمان صلح و پیش از
وقوع جنگ اقدام نمايند .تعهدات فرماندهان نظامي ،به کنترل و نظارت بر اعمال و اجرای حقوق مزبور و مقابله با تخلفات
مربوطه محدود و منحصر نميشود .مطابق مقررات پروتﮑل اول ،آنها همچنین مﮑلف هستند که الزاما اطالعات ناظر بر حقوق
مزبور را اشاعه دهند .به واقع اعﻀای عالي مقام و طرفین مناقشه مشخصا خواسته شد که الزم است فرماندهان ،متناسب با
سطوح مسئولیتشان ،تﻀمین کنند که اعﻀای نیروهای مسلح از تعهداتشان بر اساس عهدنامه و اين پروتﮑل آگاهي يابند
(شريفي طرازکوهي .)159 :1390 ،فرماندهان کلیه ردههای فرماندهان بايد تﻀمین کنند که زير دستان آنها نه تنها قواعد
مورد نظر را ميدانند بلﮑه در وضیعتي قرار دارند که قادر به اعمال آنها در زمان وقوع درگیری بر طبق درجه و وظیفهشان
هستند .فرماندهان همچنین موظفند از نقض آن قواعد اجتناب کرده و در صورت لزوم در اين زمینه مداخله نمايند (آنتوني پ.
و .و همﮑاران .)331 :1391 ،الزام فرماندهان نسبت به اطمینان از آگاهي اعﻀای نیروهای مسلح تحت امر خود نسبت به
وظايف ايشان بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي در مادهی ( 91 )2از پروتﮑل الحاقي اول نیز مقرر شده است .اين
ماده مبتني بر اين استدالل است که مؤثرترين راه برای تﻀمین رعايت تعهد دولتها در زمینه آموزش نیروهای مسلح خود ،آن
است که فرماندهان در مقابل آموزش نیروهای تحت امر خود مسئول باشند.
پارگراف  1مادهی  ،8پروتﮑل الحاقي اول از طرفین قرارداد ميخواهد «برای آموزش پرسنل واجد شرايط تالش کنند تا اعمال و
اجرای عهدنامهها و اين پروتﮑل و بهويﮋه اقدامات دولتهای حامي آنها تسهیل شود» .در واقع آموزش حقوق مخاصمات
مسلحانه زماني نتايج مثبت در پي خواهد داشت که فرماندهان فرآيند تعلیم و آموزش را از جمله وظايف خود دانسته و
براساس موازين حقوق مخاصمات مسلحانه دستوراتي را در جهت تﻀمین رعايت حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي صادر
نمايند .زيرا « به لحاظ کیفری در قبال جنايات جنگي که مطابق با دستورات آنان ارتﮑاب مييابد مسئولیت بر عهده دارند .آنان
همچنین در قبال جنايات جنگي که توسط زيردستان نشان ارتﮑاب يافته و در شرايطي که ايشان بايستي از ارتﮑاب آن
جلوگیری کرده يا مرتﮑب را به مجازات ميرساندند ،از اين تعهد تخلف ورزيدهاند ،مسئولیت بر عهده دارند» (ماری هنﮑرتر و
همﮑاران.)109 :1391 ،
ضرورت آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران
توسعه همه جانبه و پايدار ،برنامه و آرمان همه کشورهاست و همگي نیز اعتراف مي کنند که فرهنگ و آموزش زيربنای چنین
توسعه مطلوبي است .آموزش ،بنیادی ترين رکن از ارکان مهندسي هر کشور است که ميبايست از برنامۀ نخستین دولتها
باشد( .برازنده )291 :1393 ،و آموزش کارکنان نیز موجب باال بردن دانش تخصصي کارکنان ميشود به نحوی که بتوانند
وظايف شغلي خويش را به نحو احسن انجام دهند و برای قبول مسئولیتهای بیشتر و مهمتر آماده شوند (مطلبي:1393 ،
 .)14از اينرو هدف اصلي آموزش حقوق ،برقراری صلح میان انسانها ،روبط بین فردی ،گروهها ،کشورها ،جوامع و فرهنگ-
هاست .بهطور کلي کاهش يا حتي از بین بردن انواع مشﮑالت انسانها را مي توان هدف آموزش دانست .در اسناد باالدستي
کشور اشارات تلويحي و مختصری به مقوله صلح و آموزش آن شده است؛ برای نمونه در سند چشمانداز ايران در افق ،1404
سیاست های کلي برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمي ايران ،گسترش همﮑاریهای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللي ،پرهیز از
تشنج در روابط کشورها ،تقويت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم ،و تحﮑیم روابط با جهان اسالم ترسیم و اعالم شده
است .بنابراين برای رسیدن به اين اهداف عالي با در نظر گرفتن تغییر و تحوالت ملي بینالمللي و جهاني ميبايستي تمامي
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عرصهها در برنامههای آموزش عالي گنجانده شود (مرزوقي .) 391 :1398 ،تا موجب ارتقای دانش و مهارتها ،بهبود نگرشها و
تغییر ارزش های مورد نیاز برای تغییر رفتار و اعمال ميشود .چرا که آموزش حقوق منجر به حل و فصل مسالمتآمیز
اختالفات و افزايش تعاون و همبستگي بین افراد و کشورها ميشود (سیفي و همﮑاران.)159 :1391 ،
ظهور کنوانسیونهای بینالمللي در عرصه فعالیتهای دريانوردی و کشتیراني  ،اهمیت آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه
دريايي ،خصوصا برای ناوگان های نظامي را دو چندان کرده است؛ امروزه با ورود فناوریهای نوين در عملیاتهای دريايي،
آموزش چگونگي استفاده از اين فناوریها مي تواند به عنوان يک مهارت برای کارکنان نیروهای دريايي مطرح شود؛ ضرورت
ارتقاء سطح آموزش دريانوردان بر طبق استانداردهای بینالمللي جهت افزايش مهارت و شايستگي آنان ،از اهمیت زيادی
برخوردار است( .کاظمي عسﮑراني و همﮑاران .)1393 ،اين قواعد حقوقي بايد در فعالیتهای آموزشي و تمريني نیروهای
دريايي گنجانده شوند تا از اين طريق نوعي رفتار حرفهای و انﻀباطي در بین کساني که در سطوح تاکتیﮑي عمل ميکنند،
شﮑل گیرد و به نوبهی خود به ادغام اين اصول در روند تصمیمگیریهای نظامي در بخشهای عملیاتي و در فعالیتهای
نظارتي که ضامن رعايت اين قواعد در حین عمل باشند ،منجر گردد (آنتوني پ .و .و همﮑاران.)13 :1391 ،
بنابراين ،بر کارکنان نیروی دريايي به عنوان پیشگامان رعايت قواعد بینالملل حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي ،الزم است که
شناخت کافي از قواعد حقوق مخاصمات دريايي و نیز ظرفیت قوانین و مقررات داخلي کشور بهمنظور بهرهگیری از ابزارهای
دريايي را داشته باشند .بدون ترديد اقدامي نسنجیده موجبات مسئولیت بینالمللي کشور را در پي خواهد داشت .در حقیقت،
يﮑي از عوامل نقض حقوق مخاصمات مسلحانه بینالملل دريايي و وقوع مسئولیت بینالمللي در عرصه دريا ،عدم آگاهي و
اطالع کارکنان نداجا و بعﻀاً دستگاههای نظامي از قواعد بینالمللي و داخلي ميباشد .پس اگر مسئولین مربوطه صرفنظر از
اين تفاوت ها ،بدلیل نداشتن آموزش الزم و همچنین عدم شناخت قوانین حقوقي در اين رابطه ،منجر به نقض قواعد بینالمللي
شود ،آن دولت طبق حقوق بینالملل ،مسئول عمل متخلفانه بینالمللياش ميباشد.
بديهي است ،آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي به افسران نیروی دريايي کمک ميکند تا واقعیتهاى مورد نزاع
و اختالفى را توام با علم و آگاهى و حلم تحمل بررسى و تحلیل کنند .اين امر کمک مىکند تا آنها براى درک و فهم نتايج
اعمالشان و نتايج اعمال کارکنان زيرمجموعهشان آماده شوند .لذا ضروری است که مقوله آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه
بینالمللي دريايي ،يک مقوله جدى در جامعه دريايي تلقى گردد .اين آموزش موجب ،افزايش دانش مربوط به قواعد حقوقي در
عرصه بینالمللي؛ استنباط و استدالل منطقي اوضاع و احوال موجود؛ آگاهى از اصول و ارزشهاى حقوق مخاصمات مسلحانه
بینالمللي دريايي؛ عملﮑرد صحیح و منطبق با موازين بینالمللي و در راستای منافع ملي؛ توانائى حﻀور در عرصههای بین-
المللي و ديپلماتیک؛ توانائى بر حل اختالفات مطابق با اصول حقوقي بینالمللي و درک صحیح و استفاده از مﮑانیسمهاى
حمايتى مخاصمات مسلحانه بینالملل دريايي در سطوح ملى ،منطقهاى ،بینالمللي ميشود.
بنابراين اعﻀای نیروهای دريايي بايد در ارتباط با حقوق و وظايفشان طبق حقوق مخاصمات مسلحانه بینالملل دريايي آموزش
ببینند .و از آنجايي که در مورد رعايت حقوق بینالملل مسئولیت فردی وجود دارد .صرفاً تدوين حقوق و اتﮑاء به مفهوم کلي
مسئولیت دولتي در قبال تﻀمین رعايت آن حقوق کفايت نميکند .دولت ها نیز موظفند اقدامات خاصي جهت تﻀمین رعايت
حقوق مذکور بهعمل آورند از جمل ه تعهد دارند که با جرايم جنگي ارتﮑابي در دريا توسط کارکنانشان برخورد کنند و نیز ملزم
هستند از طريق فرماندهان ارشد خود تﻀمین کنند که مقررات مفصلي جهت اجرای قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه بین-
المللي دريايي وضع کنند ،دولت ها همچنین ملزم هستند با ياری نهادهای بینالمللي و ملي ،افراد واجد شرايطي را برای کمک
به اجرای قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي دريايي آموزش دهند (آنتوني پ .و .و همﮑاران .)315 :1391 ،در زمینه
آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي جهت کارکنان نظامي اصول خاصي وجود دارد .در زير تعدادی از اصول شاخص
در زمینه آموزش مورد اشاره قرار گرفته شده است .هدف از اين اصول کمک به فرماندهان ،پرسنل و مربیان در انجام وظايف-
شان به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه بینالملل دريايي ميباشد .در زمینه آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي
اصول خاصي وجود دارد .در زير تعدادی از اصول شاخص در زمینه آموزش مورد اشاره قرار گرفته شده است .هدف از اين
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اصول کمک به فرماندهان ،پرسنل و مربیان در انجام وظايفشان به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه بینالملل دريايي
ميباشد.
-

آگاه ساختن باالترين ردههای نظامي ،در چهارچوب کنفرانسها ،نشستها ،کنفرانس فرماندهان و ساير فرصتها با
تأکید بر تعهد به وارد کردن قواعد حقوق مخاصمه در سیستم آموزش نیروهای مسلح و نیروی دريايي.

-

استفاده از اسناد مناسب آموزش ،برای يک آموزش مفید و کارآمد بسیار حايز اهمیت ميباشد .بايد تﻀمین شود که
اسناد مورد نظر در دسترس بوده و برای فرماندهان و مربیان قابل فهم باشند .برای آموزش رده تاکتیﮑي،
دستورالعمل ويﮋهای با تمرکز به نحوه رفتار و اجرای عملیات در هنگام نبرد پیشنهاد شده است.
در دستورات آموزش ساالنه يا ساير دستورات اساسي ،وظیفه آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بینالملل دريايي
بايد ذکر گردد و با تشريح جزئیات الزم چهار چوب کار مشخص شود.
همﮑاری نزديک میان بخشهای حقوقي ،عملیاتي و آموزشي در عاليترين بخشهای دفاعي و جنگي و ستادهای
فرماندهي.
ستاد فرماندهي از تالش برای ادغام نظاممند آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي (دريايي) در تمامي

-

دورههای آموزشي به ويﮋه دورههای فرماندهي حمايت خواهد کرد.
آموزش حقوق بشردوستانه بايد متقاعد کننده باشد .فرد تحت آموزش بايد به ضرورت رعايت حقوق مخاصمات
مسلحانه بینالمللي (دريايي) اعتقاد پیدا کند؛ بنابراين فرمانده يا مربي خود بايد به اين امر اعتقاد داشته باشد.

-

آموزش بايد توسط مقامات رده میاني صورت گیرد .مناسبترين و مفیدترين فردی که ميتواند آموزش حقوق
مخاصمات مسلحانه بینالمللي (دريايي) را بر عهده بگیرد ،فرمانده رده میاني فرد تحت آموزش ميباشد.

-

-

البته در

آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي (دريايي) بايد مﮑمل آموزش نظامي و فعالیتهای تمريني باشد.
آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه موضوعي مربوط به متخصصان نیست.
با توجه پیچیدگي و ماهیت جامع اين موضوع ،آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي (دريايي) بايد گزينشي
باشد .طرحهای آموزشي بايد متناسب با مخاطبان مورد نظر و با در نظر گرفتن اينﮑه چه اصولي را يک واحد نظامي
برای انجام مأموريت خود در میدان نبرد واقعاً بايد بداند ،تعیین شود.
آموزش بايد ساده و مستمر باشد .ساده بودن آموزش امری ضروری است .آموزش و مرور مستمر مستلزم حفظ
آمادگي به میزان مناسب ،امﮑانپذير بودن اعمال تغییراتي در عزل و نصب پرسنل و معرفي وظايف جديد يا
اضطراری بر طبق حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللي (دريايي) ميباشد.
آموزش بايد عملي و واقعگرايانه باشد .از آنجا که آموزش عملي به طور معمول به تالشهای سازمان يافته بیشتر نیاز
دارد ،خطر تﮑیه بر تئوریها همواره وجود دارد .هیچ جايگزيني برای آموزش عملي وجود ندارد.
آموزش بايد منعﮑس کننده تازهترين اوضاع و شرايطي باشد که در آنها تعهدات مندرج در حقوق مخاصمات
مسلحانه بینالمللي (دريايي) به وقوع ميپیوندد (نعمتي ،سیفي.)44-45 :1391 ،
حال حاضر در مقطع تحصیلي کارشناسي رشته تفنگداران دريايي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نیروی

دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران يک درس دو واحدی تحت عنوان قواعدی کاربردی مخاصمات مسلحانه لحاظ گرديده
است که به نظر ميرسد برای شروع مناسب ميباشد اما کافي نیست .و مي توان اين واحد درسي را برای تمامي رشتههای
تحصیلي دانشگاههای افسری به اجرا در آورد.
راه کارهای پیشنهادی موثر در آموزش و اجرای حقوق مخاصمات دریایی
در ذيل راه کارها و پیشنهاداتي که منجر به ترويج حقوق مخاصمات دريايي شده و در نهايت زمینه آموزش حقوق مخاصمات را
فراهم ميآورد ،اشاره ميگردد:
 ترجمه رسمي قراردادهای ژنو و ساير اسنادی حقوق مخاصمات مسلحانه که به عنوان يک تعهد بینالمللي محسوب ميشودو مورد تصريح کنوانسیونهای چهارگانه ژنو نیز واقع شده است،
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 صدور دستورالعملها ،و دستورها و آموزشهای الزم به نیروهای دريايي تحت امر خود جهت تﻀمین رعايت حقوقمخاصمات بینالمللي که برای اولین بار در کنوانسیونهای  1999و  1901الهه (مواد  )1به تصويب رسید و در کنوانسیون
حمايت از اموال فرهنگي (ماده  ،)1پروتﮑل الحاقي اول (ماده  1بند  )1و همچنین پروتﮑل الحاقي اصالحي دوم کنوانسیون
برخي سالحهای متعارف مورد تصريح قرار گرفته شده است،
 بهره گیری از مشاوران حقوقي نیروهای مسلح در آموزش حقوق مخاصمات دريايي که بهکارگیری چنین مشاوراني صراحتاً درپروتﮑل الحاقي اول (مادهی  )92مقرر شده است،
 برگزاری آموزشهای ويﮋه حقوق مخاصمات مسلحانه ،جهت فرماندهان عالي رتبه و ارشد چرا که آنان مسئولیت ارائه آموزشدر زمینهی حقوق بینالمللي مخاصمات به نیروهای تحت امر خود را بر عهده دارند،
 اعزام افسران عاليرتبه نیروی دريايي به دورههای آموزشي بینالمللي که همه ساله توسط کمیته بینالمللي صلیب سرخ اجراميگردد ،ميتواند در رعايت و تﻀمین و اجرای حقوق مخاصمات دريايي توسط آنها و کارکنان تحت امرشان مفید واقع شود،1
 پیشنهاد لوايح به مجلس شورای اسالمي ،صدور آيیننامهها و دستورالعملهای اجرايي توسط ستاد کل نیروهای مسلح ،ستادارتش جمهوری اسالمي ايران و نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران در زمینه آموزش حقوق مخاصمات
مسلحانه به نیروهای مسلح،
 گنجاندن اصول اساسي حقوق مخاصمات مسلحانه در آموزشهای روزمره و اولیه کارکنان ،افسران ،دانشجويان افسری ،وسربازان وظیفه در بدو خدمت و حین خدمت،
ارائه درس حقوق مخاصمات مسلحانه (دريايي) به منظور آموزش حقوق مخاصمات به صورت  2واحد درسي در مقاطع
کارشناسي و کارشناسي ارشد در دانشگاههای نظامي و انتظامي،
 برگزاری دوره های طولي و عرضي آشنايي با حقوق مخاصمات مسلحانه (دريايي) در سطح نیروهای مسلح ويﮋه کارکنان،فرماندهان و افسران عالیرتبه نیرویهای مسلح.
 تشﮑیل انجمن حقوق بینالملل درياها و حقوق مخاصمات مسلحانه دريايي در نداجابحث و نتیجه گیری
طبق مفاد مواد  ،144 ،121 ،49 ،41کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و برخي معاهدات حقوق مخاصمات مسلحانه ديگر ،نیروهای
مسلح شرکتکننده در مخاصمات مسلحانه بايد برای رعايت و اجرای دقیق و صحیح اين قوانین و ديگر قوانین مربوط به حقوق
بشردوستانه ،آموزش صحیح ببیند ،زيرا اين حقوق صرفاً الفاظي صوری نیستند بلﮑه به آن اندازه دارای اهمیت هستند که عدم
اجرای آنها ،تخلّف و جرم محسوب ميشود و مستوجب مجازات مرتﮑبان و مجريان خواهد بود .در همین راستا مراکز آموزش-
های بدو خدمت در نیروهای مسلح ميبايستي سعي نمايند تا با ارائهی آموزشهای عمومي و تخصصي؛ افسران ،درجهداران و
کارکنان وظیفه مورد نیاز را منطبق با نیاز سازمان در شرايط جنگي تحت تربیت و آموزش قرار دهند ،مسلماً موجبات رعايت
اين قواعد را به هنگام وقوع مخاصمه مسلحانه را فراهم خواهد آورد.
قوانین داخلي جمهوری اسالمي از جمله قانون اساسي و قوانین اختصاصي نیروهای مسلح علیرغم اينﮑه بر اصول بنیادين و
اساسي اسالمي مبتني است و زمینه رعايت حقوق حقوق مخاصمات مسلحانه را در بطن خود دارد اما همچنان خألهای قانوني
در نظام حقوقي ايران مشهود است .لیﮑن راهبردها و برنامههای مبتني بر آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه نه تنها از جرم و
قرباني شدن افراد جلوگیری ميکند بلﮑه موجب ارتقا ايمني نیروهای مسلح ميشود و به توسعه پايدار کشورها نیز کمک

« -1برای نمونه کمیته بینالمللي صلیب سرخ برنامههای آموزشي متعددی در خصوص حقوق جنگ و در پاسخ نیازهای سطح مختلف نیروهای مسلح
تدارک ديده است اين برنامه های آموزشي شامل :ارائه سخراني و مباحثات مربوط به حقوق جنگ در دانشگاههای نظامي ،کارگاههای آموزشي سه روزه
برای مربیان ،سیمنارهای پنج روزه برای افسران نظامي عالي رتبه و مشاوران حقوقي ،عالوه بر اين کمیته بینالمللي صلیب سرخ در برگزاری دورههای
آموزشي در سطح بینالمللي مساعدت و همﮑاری الزم بعمل مي آورد .در اين دورها همه ساله صدها تن از افسران نظامي از سراسر جهان شرکت
ميکنند»( .رعايت حقوق بشردوستانه بینالمللي.)45 :1390 ،
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مينمايد .از اين رو با تمامي تفاسیر فوق ،اجرايي نمودن تعهدات مذکور بر دستگاههای قانونگذار و اجرايي کشور الزم است که
با وضع قوانین و آيین نامهها و نیز صدور دستورالعملهای نظامي ،زمینه آموزش و ترويج حقوق مخاصمات مسلحانه را برای
نیروهای مسلح و همچنین برای مردم عادی فراهم آورند.
پرواضح است که اجرای مؤثر حقوق مخاصمات مسلحانه به اشاعه و گستراندن آن وابسته است .کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و
پروتﮑلهای الحاقي  ،1911به ترتیب طبق مواد  144 ،121 ،49 ،41کنوانسیونهای چهارگانه  1949ژنو ،مادهی  93پروتﮑل
الحاقي اول و مادهی 19پروتﮑل الحاقي دوم ،تمام اعﻀای متعاهد را در حد امﮑان ملزم به انتشار گسترده متن کنوانسیونها
نمودهاند .چرا که فراهم کردن اطالعات حقوق مخاصمات مسلحانه  ،مبنايي ضروری است که از آموزش و ارتقای نگرش افراد به
سمت و سوی پذيرش بیشتر اي ن اصول به عنوان دستاورد توسعه اجتماعي و فرهنگي بشری نشأت ميگیرد .در واقع نظارت بر
حقوق مخاصمات مسلحانه را فقط وقتي مي توان انتظار داشت که مقامات ،نیروهای مسلح با محتويات و مفاهیم اين حقوق
آشنا شوند .از اينرو ،نیروهای مسلح به نوبه خود ملزم مي باشند ،بستر الزم را در مراکز آموزشي جهت کارکنان تحت امر خود
فراهم آورند تا ضمن آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه زمینه ترويج و رعايت آن را ايجاد نمايند.
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 و کمیته بینالمللي.ا.ا. ترجمه امور بینالملل قﻀايي ج،» «حقوق بینالملل بشردوستانه عرفي.)1391(. و همﮑاران، ژان،ماری هنﮑرتر
. تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، جلد اول، پوريا عسﮑری، ويرايش کتايون حسین نﮋاد،صلیب سرخ
 «بررسي رابطه ی آموزش و تربیت نیروی انساني در نیروی دريايي راهبردی و توسعه بهینه سواحل.)1393( . ابوطالب،مطلبي ورکاني
.1  شماره،1  دوره، پﮋوهشي آموزش علوم دريايي-  فصلنامه علمي،»مﮑران
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