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 چکیده
 در حم   در همم  و جنمگ  بمر  حم   در همم  نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که ضرورت

  ۀکننم یمتنظم  ومح ودکننم     قواعم   بهبر جنگ  ح  در ضرورت نظامی. شودیم جنگ مطرح
 در لمین   پمردازد. شمون   ممی   متوسل زور به توانن یم آن موجب بهها دولت که احوالی و اوضاع
 طرفی  استفادۀ مورد ابزارهای وها روش به مربوط هاییتمح ود به مخاصمات مسلحانه حقوق

است کمه جایاما     مسئلهی پرداخت  به ای  در پمخاصمه اشار  دارد. ای  نوشتار  یک جریان در
قی ضرورت نظامی در مخاصمات مسملحانه گاونمه اسمت. در پاسمب و بما اسمتفاد  از روش       حقو

الملل بای  گفت نموعی تحمود در   ی بتحلیلی و مالحظۀ منابع عرفی و موضوعی حقوق -توصیفی
 نظمامی  ضمرورت  اقتضمای  صورت در که ش یم غاغلب ادعا گذشته در ای  حوز  رخ داد  است.

 ضمرورت  کمه  بود معناب ی  ادعا ای . کرد ع ود مخاصمات مسلحانه بر حاکم مقررات از توانیم
اممروز  مطماب    . نم ارد  کمارایی  دیار امروز  لین  ای  دی گا  است  حقوق مافوق و فراتر نظامی

شناسم   پمح حقموق و    المللی بای  گفت که اگر ضرورت  حقموقی نممی  حقوق بشردوستانۀ بی 
هم در حوزۀ حم    استثنایک  عنوانبهرت نظامی را بای  مقرراتی هم وجود ن ارد. در نتیجه ضرو

در جنگ و هم ح  بر جنگ قلم اد کرد  البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد کمه بم ون   
 احراز آنها  ضرورت محق  نخواه  ش .
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 مقدمه
ده  که در حم ود حقموق جنمگ  از همر نموع و      یمی مخاصمه اجاز  هاطرفضرورت نظامی به 

میزان زور الزم برای تحمیل شنست و سلطۀ کامل بر دشم  با صرف کمتری  هزینمه از لحما    
  مالی  جانی و زمانی استفاد  کنن .

   اسمت.  همای جنامی شم   یو شم در طود تاریب ماهیت بشردوسمتی سمبب محم ود شم ن     
یی در زمینۀ محم ود کمردن   هاتالشی ق یمی بیانار هاتم نی مربوط به هانوشتهتری  ییابت ا

اتنا کرد  بر آنۀ اصلی که بای  مسئلهای جنگ و ت وی  و تنظیم قواع  مرتبط با آن است. یو ش
ه ف جنگ وادار کردن دشم  به تسلیم است و ایم  اممر مسمتلزم از کمار      هرگن ای  است که 

ان اخت  و ناتوان ساخت  نیروهای مسلح دشم  تا ح  ممنم  اسمت  لمین  ایم  اممر بایم  بمه        
همای  یتمحم ود های غیرضروری منجر نشود. البته یبآسطریقی حاصل شود که به خسارات و 

ماهیممت بشردوسممتانه ن اشممته و بسممیاری از   الزاممماًی جناممی همماروشدر زمینممۀ  شمم  وضممع
مالحظات نظامی  سیاسی یا اقتصادی داشته است. با ای  حماد   های ابت ایی ریشه دریتمح ود

نیاز به ایجاد تعادد و توازن میان مالحظات بشردوستانه و اق امات نظامی الزم برای پیمروزی در  
کن  و ضرورت نظامی  اصل اساسمی  یمجنگ ماهیت اصلی حقوق مخاصمات مسلحانه را تعیی  

 (.Dinstein, 2004: 16شود )یمو محوری در ایجاد ای  توازن محسوب 
ی داخلمی  هاجنگاصطالح ضرورت نظامی در ادبیات نظامی ایاالت متح ۀ آمرینا و از زمان 

در ایماالت متحم   و در    7603رود. ای  اصطالح اولی  بمار در سماد   کار میی بهاگسترد  طوربه
(. لیبمر بهتمری    83Forrest, 2007: 1  مطمرح شم  )  7  با عنوان ک  لیبر799دستور کلی شمارۀ 
شود و کم  لیبمر بیمانار توسمعه و     یمدر میانۀ قرن نوزدهم در آمرینا تلقی  2شاگرد منتب کانت
 هما ارتم  و  هادولتمخاصمات مسلحانه است. در سیستم کانتی  در خصوصاعماد اصود کانتی 

هما و  ینمه هزبه  بای  پیوسته منافع مورد انتظار از کاربرد هر گونه تاکتیک و ابزار نظامی را نسبت
بسنجن  و تاکتیک یا ابزار مزبور تنها در صورتی استفاد  شود کمه منمافع    آنهااشتباهات ناشی از 

 (.Orend, 2000: 49-51های ناشی از آن باش  )یبآسحاصل از آن بیشتر از مضرات و 
ۀ ای  مفهوم متمرکز ش   مح ودکنن لیبر در تعریف خود از مفهوم ضرورت نظامی بر نق  

 کن :یمصورت تعریف ک  لیبر ای  مفهوم را ب ی  71است. وی در مادۀ 
 از لمزوم و  اسمت  ش    عبمارت  شناخته متم ن یهاملت نزد درکه چنانآن نظامی  ضرورت»

 و ضمروری بمود    و حتممی  جنمگ  اه اف به نیل تضمی  برای که اق اماتی دسته از آن ضرورت
 «.هستن  جنگ م رن حقوق با مطاب 

                                                           
1. Lieber Code 

2. Immanuel Kant 
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دانمم   در ایمم  ممماد  یمممیر ناپممذاجتنممابیبممر بممه لحمما  سیاسممی بممروز جنممگ را هرگنمم  ل
ی در اروپا پی ا اگسترد بازتاب  سرعتبهکن . ک  لیبر یمهایی را نسبت به جنگ وارد یتمح ود

هم یک  7پروس 7619کرد و توسط ان یشمن ان بزرگی مورد حمایت و دفاع قرار گرفت. در ساد 
کرد. اما پذیرش ک  لیبر توسط پروس مح ود و مشمروط بمود و نظریمۀ    ک  مشابه ک  لیبر صادر 

 Cowling, 2001: 131-136)ی ج ی قرار گرفت )نظرهااختالفضرورت نظامی مورد مباحثات و 
را در ممورد ضمرورت نظمامی     2البته پروس و متعاقبماً آلممان در نهایمت دیم گا  کالزویمتح     

و ضرورت هیچ  3جنگ مق م بر حقوق جنگ استی هاضرورتپذیرفتن . به موجب ای  دی گا   
و تنها مح ودیت وارد بر رفتار فرمان   نظمامی ایم  اسمت کمه      1پذیردینممح ودیت حقوقی را 

 رفتار وی بای  در راستای تحق  یک ه ف نظامی باش .
ی جنگ بمرای توجیمه بخشمی از    هاضرورتدر جریان دو جنگ جهانی سران آلمان از اصل 

ی تجاری  مردم غیرنظامی و اسمرای جنامی   هامحمولهیز خود علیه براناتأمل اق امات گالشی و
استفاد  کردن . پح از جنگ دوم متفقی  تصمیم گرفتن  کمه سمران آلممان را تحمت تعقیمب و      

مسمتقیماً و صمراحتاً    1ی جنامی هاضرورتیجۀ ای  امر نظریۀ نت درمحاکمه کیفری قرار دهن  و 
 (.Horton, 2006: 588مطرح و بررسی ش  )در محاکمات نورنبرگ و توکیو 

ی جنگ در دادگا  نورنبرگ محنوم ش  و به تعبیمر برخمی   هاضرورتنارش آلمانی به اصل 
ی نورنبرگ و توکیو ناقوس مرگ ای  نظریه نواخته ش  و ای  هادادگا ان یشمن ان در محاکمات 

باقی مان   نظریمه و مفهموم    آنچهها ی گیرسیجۀ ای  نت دراعتبار گردی . یبکامل  طوربهمفهوم 
ضرورت نظامی بود که به سیاق و ادبیات مفهومی که لیبر از ضرورت نظامی مطمرح کمرد  بمود     

انعنماس نظریمۀ منم رر در     هادادگا توان گفت که محاکمات ای  یمبسیار نزدیک بود. در اصل 
 .(ICRC, 1987; 1386)منشور ملل متح  بودن  

  کمه اممروز    7711ی الحاقی هاپروتنلو  7717های گهارگانۀ ژنو یونکنوانسپح از آن در 
شمود  بما الفما  و    یمم شمناخته   تری  منبع معاه اتی حقوق مخاصمات مسملحانه یاصل عنوانبه

  تا ح ی که مالحظات 1  امنیت و ضرورت نظامی مطل 0ضرورت مبرم همچونعبارات مختلفی 
  تما حم ی کمه مالحظمات عملمی و      7نظمامی  اتیم عمل  ضرورت مطل  بنمابر  6نظامی اجاز  ده 

                                                           
1. Prussia 

2. Carl von Clausewitz 
3. " Kriegsraison geht vor Kriegsmanir” (Kriegsraison takes precedence before the laws of war)  

4. "Not kennt kein Gebot" (Necessity knows of no legal limitation) 

5. Kriegsraison 
6. Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 

Field. Geneva, 12 August 1949, art.34;(except in case of urgent necessity) 

7. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 
1949, art. 5; (in those cases where absolute military security so requires) 

8.. Ibid, art. 16; (As far as military considerations allow) 
9. Ibid, art. 53; (rendered absolutely necessary by military operations)  
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  بمه مفهموم ضمرورت نظمامی     2و هر گا  ضرورت مبرم نظامی ایجاب نمای  7عملیاتی تجویز کن 
 اشار  ش   است. 

رس  که ای  اسناد نارش لیبر به مفهوم ضرورت نظامی گمرای  دارد. ایم  اممر را    یمنظر به
پروتنمل   31نیز مشاه   کمرد. در تفسمیر ممادۀ     7711پروتنل الحاقی اود  31توان در مادۀ یم

 بیان ش   است که: 7711الحاقی اود 
اسمت    موجمود ی االجراالزمدر ای  ماد  تأکی  مج دی بر حقوق  ش  مطرحاصل و مفهوم »

خمواهی یما   یآزادالمللمید بمرای   ی بم خوا  مخاصمۀ مسلحانه قانونی یما غیرقمانونید داخلمی یما     
ی متعمارف یما   هما سمالح و یا در راستای دفاع مشمروعد بما اسمتفاد  از     تجاوزکارانهکشورگشایید 

یرمتعارف باش . در هر صورت طرفی  جنگ در استفاد  از هر شیو  و ابزار و به هر طریقی کمه  غ
 .(ICRC, 1987; 1382) «تمایل داشته باشن   آزاد و نامح ود نیستن 

نق  و جایاا  ضرورت نظمامی در   در خصوصهای مختلف ی گا ددر ادامۀ ای  نوشتار ابت ا 
خصوص مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه بررسی خواه  ش  و سپح با لحما  کمردن ایم     

بمه الزاممات مربموط بمه آن      یک استثنا نسبت بمه حقموق مخاصممات مسملحانه     عنوانبهمفهوم 
 پرداخته خواه  ش .

 

 لحانهمس مخاصمات بر حاکم جایگاه ضرورت نظامی در ارتباط با مقررات
مسلم بر فراین  هنجارسازی و وضع مقمررات حماکم بمر     طوربهمفاهیم ضرورت و ضرورت نظامی 

معنا نیست کمه پمح از وضمع مقمررات     مخاصمات مسلحانه تأثیری بسزا دارن   اما ای  امر ب ی 
دهن   بلنمه در اعمماد قواعم     یممزبور ای  مفاهیم تأثیر خود را نسبت به ای  مقررات از دست 

کنن . ضمرورت در ارتبماط بما    یمور نسبت به واقعیات موجود نیز نق  خاص و مهمی را ایفا مزب
 توان  یک یا گن  کارکرد متع د داشته باش .یمای  قواع 

نسبت به قاع ۀ اصلی محسوب شودد که در ای  صورت تعه   3ضرورت ممن  است یک استثنا
ده  و گسمترۀ  قاع   را تا ح  ممن  تخفیف میبر رعایت الزامات آن ناشی از آن قاع ۀ اصلی مبنی

قلم اد شمودد   1یک توجیه عنوانبهسازد. مطاب  کارکرد دوم ضرورت ممن  است یمآن را مح ود 
یعنی غیرقانونی بودن رفتاری را توجیه کن  و اگر ای  توجیه یعنی ضرورت نظامی وجمود ن اشمت    

یک توجیه  خطما و غیرقمانونی بمودن     عنوانبه ش   اما ضرورت نظامییمآن رفتار غیرقانونی تلقی 

                                                           
1. Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 

Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949, art. 27; (so far as operational requirements permit) 
2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, art. 54; (where required by 
imperative military necessity) 

3. Exception 

4. Justification 
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شمود. در نهایمت   یمم کن  و مانع از مجرمانه و غیرقانونی شناخته ش ن عمل آن عمل را برطرف می
محسوب شودد یعنی مرتنمب فعمل خمالف قمانون را از      7یک معافیت عنوانبهضرورت ممن  است 

  2ئولیت مرتنب است.مسئولیت معاف کن . معاف کردن مجرم شامل حذف یا کاه  مس
یک توجیه در محاکمات مرتبط بما جنمگ جهمانی دوم رد     عنوانبهتوسل به ضرورت نظامی 
توان  اقم امات مامایر بما    ینمیننه ضرورت نظامی ابر وجود آم  مبنیش  و پح از آن اجماعی به

ود. های موجود در قواعم  حقموقی تفسمیر شم    یتمح ودحقوق موضوعه را توجیه کن  و فراتر از 
 (.Downey, 1953: 251مان  )یمعبارت دیار در ح  یک استثنا باقی به

با روینرد ایجاد تعادد واقعی بمی  ضمرورت نظمامی و مالحظمات      حقوق مخاصمات مسلحانه
بشردوستانه توسعه و تنامل یافته است. البته ای  دو مفهموم در ممواردی بما ینم یار تعمار  و      

ای  تضارب و مواجهمۀ   و معاه اتی حقوق مخاصمات مسلحانهت اخل دارن . گن ی  قاع ۀ عرفی 
صراحت انحراف از ای  قواعم  را تما حم ی کمه الزممۀ ضمرورت       احتمالی را م نظر قرار داد  و به

 در خصموص ( کنوانسمیون گهمارم الهمه    g)23رای مثماد ممادۀ   بم  3.ان کرد نظامی باش   تجویز 
ریب و تصرف امواد دشم  ممنموع اسمت    کن  که در زمان جنگ تخیمی زمینی مقرر هاجنگ
عرفمی نیمز    به موجب حقوق مخاصمات مسملحانۀ  1یننه ضروریات جنگ گنی  اقتضا کن .امار 
ش ۀ دشم  نبای  منه م شون . با وجمود  یفتوقهای تجاری یکشتطرف و یبهای تجاری یکشت
ایم  وسمایل ممنموع    که مطاب  شرایط و اوضاع و احواد موجود  مصادر  یا توقیف یدرصورتای  

 1توان ای  وسایل را منه م کرد.یمبود  و برخی شرایط خاص دیار هم مهیا باش   
  انم  ش  ضمیمه  آنهاای  شروط استثناکنن    محتوا و نیز تعه ات موجود در قواع ی را که به 

 آنهما کلی تفماوتی نم ارد کمه مخاطمب ایم  قواعم ی کمه نسمبت بمه           طوربهکنن . البته یمتع یل 

                                                           
1. Excuse 

شود یا ح اقل یمگرفته صحیح فر  معناست که رفتار انجامیک معافیت ب ی  عنوانبهی ش ن ضرورت تلق .2
ش   و اگر رفتار توجیه یمشود و اگر ای  معافیت وجود ن اشت  آن عمل جرم قلم اد ینمناپسن  و خالف تلقی 

گردد  اما مرتنب یمف تلقی ش   باش  و ضرورت یک توجیه برای آن محسوب شودد یعنی رفتار ناپسن  و خال
کن  و مجرمانه بودن عمل به قوت خود باقی یمآن مسئولیت ن ارد و ای  توجیه مسئولیت فرد را رفع  در قباد

 رس . ر.ک:ینمانااری ی  صورت به مرحلۀ جرمدر ااستد و نهایتاً اگر ضرورت یک استثنا تلقی شود  
Model Penal Code, official draft and explanatory notes, Complete Text of Model Penal Code as Adopted 

at the 1962 Annual Meeting of the American Law Institute, at Washington, D.C., May 24, 1962 

 31  33  6و یا مواد  7717کنوانسیون گهارم ژنو  17  مادۀ 7717کنوانسیون اود ژنو  19برای مثاد مادۀ  .3
د 7717کنوانسیون سوم ژنو  720د مادۀ 7717کنواسیون دوم ژنو  17  26  6د مواد 7717یون اود ژنو کنوانس
د و مادۀ 7711پروتنل الحاقی اود  17  01  02  11د مواد 7717کنوانسیون گهارم ژنو  711  713  13مواد 
 .7711پروتنل الحاقی دوم  71

4 Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land, Oct. 18, 1907, art. 23(g) 

5. San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994, arts. 139, 

151. At: https://www.icrc.org/ihl/INTRO/560%3FOpenDocument 
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باشن  یا اشخاص حقیقی و ای  امر تفاوتی در کارکرد حقموقی   هادولتاستثنائاتی وضع ش   است  
که آیا ضرورت نظامی عممل یمک دولمت را توجیمه      مسئلهکن . لین  ای  ینمای  استثنائات ایجاد 

 در خصموص الململ  ی بم شود  موضوع قواع  حقوق یمکن  یا سبب معافیت دولت از مسئولیت می
و ای  موضوع که آیا ضرورت نظامی ینی از علل موجهه یما از اسمباب    7گرددیم هادولتیت مسئول

شمود  یمم تلقی  آنهارفتار و اعماد مجرمانۀ  در خصوصمعافیت از مسئولیت کیفری نسبت به افراد 
 (.Schabas, 2010: 488-489الملل کیفری است )ی بیا خیر  موضوع مربوط به حقوق 

ورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه و تأثیر آن نسبت بمه ایم    در خصوص جایاا  ضر
ی  ای  ترمهمقواع  و مقررات نظریات مختلفی در طود تاریب بیان ش   است. در ادامه برخی از 

 شود.بررسی می اختصاربهنظریات 

 

 نظامی و جنگی ضرورتفراحقوقی بودن مفهوم . 1
ی جنگ و الزامات هاضرورتدی  و اساسی یعنی قواع  جنگ نتیجۀ کشمن  میان دو نهاد بنیا

مشمروط و مقیم   الزاممات     طمور بهجنگ بای   در حادی هادولتناشی از تم ن و انسانیت است. 
ی که برای اعماد و کاربرد زور الزم باشم    تا ح همچنان  آنهاناشی از تم ن را رعایت کنن   اما 

ی جنگ است. مطاب  ایم  نظریمه در تعمار     هاضرورتاز آزادی عمل برخوردارن  و ای  معنای 
ی جنگ و مالحظات بشردوستانه ممن  است ینی بر دیاری غلبه کن  یما بمی    هاضرورتمیان 

 هما ضمرورت ی جنگ بر مالحظات بشردوستانه ایم   هاضرورتآنها سازش برقرار شود و در غلبۀ 
 (.McCoubrey, 1991: 219-220کنن  )یممفهومی فراحقوقی پی ا 

ی جنمگ مقم م بمر حقموق جنمگ اسمت و ضمرورت همیچ         هاضرورتجب ای  دی گا  به مو
کمه تشمخید دهم  وضمعیت     یدرصمورت پذیرد و یک فرمانم   نظمامی   ینممح ودیت حقوقی را 

توان  خود را از مقررات جنای معاف کن . مفسر اصلی ای  نظریه کارد یمکن   یمجنای اقتضا 
گونمه  یم  اکمه شمرایط   یدرصورتتوان  یمحقوق جنگ معتق  است که هر گونه انحراف از  2الدر

که تبعیت از مقررات جنمگ موجمب شمود تحقم  یمک      یدرصورتاقتضا کن   توجیه شود  یعنی 
ه ف جنای یا اجتناب از یک خطر ج ی بمه تمأخیر بیفتم   تبعیمت از آن قواعم  الزم نیسمت       

(Horton, 2006: 585 در ای  دی گا  اگر در قواع  تصریح به اسمتث )      نای ضمرورت نظمامی نشم
همر  شود که بی  ای  مفهوم و مالحظات بشردوستانه تعارضی وجمود نم ارد و در   یمباش   فر  

ی که بی  ای  دو مفهوم تقابل و تعارضی ایجاد شود  مقررات حقوقی غلبه ضرورت بر ایم   مورد
 .(O’Brien, 1957: 119-137سازد )ینممالحظات را ممنوع 

                                                           
1. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001, 

art. 25: comments 19-21 

2. Carl Lüder 
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مشروعیت ته ی  یا کاربرد  در خصوصدگستری در نظریۀ مشورتی خود المللی دای بدیوان 
کلی گنی  ته ی  یا کاربردی خمالف حقموق    طوربهکن  که هرگن  یمی بیان اهستهی هاسالح

توان  از ح  بقای کشورها و در نتیجه ح  دفاع ینمالملل بشردوستانه خواه  بود  اما دیوان ی ب
ی  دیوان همچن 7ی کن .پوشگشمافت   یمبه خطر  آنهاو موجودیت که بقا در زمانی آنهامشروع 

ی در اهسمته قطعی تعیی  کرد که آیا ته ی  یا کماربرد سمالح    طوربهتوان ینمکن  که یممقرر 
شرایط حاد و خاصی که موجودیت اساسی یک کشور در معر  خطر قرار گرفته اسمت  قمانونی   

 2است یا خیر.
که ای  تردیم  دیموان در خصموص کماربرد      ان کرد وان  برخی بیان در مقابل ای  دی گا  دی

ی در شرایط حاد و به استناد دفاع مشروع  ممن  است فراتر از ح  بمر جنمگ بمه    اهستهسالح 
همای مشمابه   یتوضمع ی استنباط شود که شمامل  اگونهبهحقوق در جنگ نیز تسری پی ا کن  و 

ا با وجمود مامایرت کلمی آن بما حقموق مخاصممات       دفاع مشروع نیز باردد و ح  دفاع مشروع ر
 ,Greenwoodی قلم اد کن  )اهستهی هاسالحتوجیهی برای ته ی  یا کاربرد  عنوانبه مسلحانه

250, 264-1999: 249.)3 
 

 عدم امکان رعایت مقررات بشردوستانه. 3
 یننه:ادی گا  دیار در ای  زمینه عبارت است از 

یننمه همیچ فمردی منلمف بمه انجمام یمک کمار         ابمر  رد مبنیدر حقوق شرطی ضمنی وجود دا»
صمریح بیمان شمود امنمان      طمور بمه یرممن  نیست. البته ای  امر بای  ضمنی باش   گراکه اگر غ

شود  فقط یمیرممن  صحبت غکه از یک امر از آن بسیار زیاد است. بنابرای  زمانی سوءاستفاد 
 (.Pictet, 1985: 88) «بای  یک ع م امنان واقعی م نظر باش 

توان از تبعیت از قواع  و هنجارهای حقموقی بمه   یممطاب  ای  نظریه در برخی موارد خاص 
رسم  کمه ایم     یمنظر (  البته بهMcCoubrey, 1991: 220استناد ع م امنان واقعی سر باز زد )

ت ۀ شروط ضمنی و صریح ضمرور جانبهمهرد  در خصوصآشنار با نظر وی  طوربهدی گا  پینته 
به اعتقاد وی در غیر ایم  صمورت دیامر گیمزی بمه نمام        گراکهگیرد  یمنظامی در تعار  قرار 

 (.Hayashi; 2010: 54حقوق جنگ وجود نخواه  داشت )

                                                           
1. International Court of Justice (ICJ), Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 

Opinion, 1996, at 226, 262-63 

2. Ibid, at 266 

های دیاری همانن  مسئولیت ینهزمۀ ضرورت و صیانت از خود در مسئل در خصوصث نسبتاً مشابهی مباح .3
 گیرد. برای مثاد ر.ک:یممطرح ش   است که خارر از موضوع ای  نوشتار قرار  هادولتالمللی ی ب

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001, art. 

25 and it’s comments. 
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 1کنترل و مهار مفهوم ضرورت نظامی. 3
شمود و ضمرورت نظمامی صمرفاً     یمم مردود شمناخته   کامالًفراحقوق بودن ضرورت نظامی امروز  

یک استثنا نسبت به مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه ایفمای نقم  کنم .     عنوانبهتوان  یم
توانم   یمم بینی ش   باشم   ضمرورت نظمامی    ی پصراحت از قبل که بهیدرصورتعبارت دیار به
ش  ( انحمراف از تعهم ات یمک قاعم ۀ موضموعۀ      بینیی پاستثنایی )در حیطۀ استثنای  طوربه

ترتیب مفهموم ضمرورت نظمامی موضموعی اسمت      تجویز کن . ب ی را  حقوق مخاصمات مسلحانه
مربوط به تفسیر قواع ی از حقوق مخاصمات مسلحانه کمه صمراحتاً شمروط اسمتثنایی در ایم       

بمه اوضماع و احمواد     با توجهموردی و  صورتبهبای   مسئلهی  ای  همچنخصوص داشته باشن . 
 (.Hayashi (B); 2013: 685خاص هر اق ام ج اگانه ارزیابی شود )

ی اجمازۀ تخطمی از   سمادگ بمه یک استثنای صریح  حقوق  عنوانبهبا قلم اد کردن ضرورت نظامی 
ده   جز در مواردی که گنی  امنانی از طریم  شمروط   ینممقررات خود به استناد ضرورت نظامی را 

عافیمت یما   معناسمت کمه وجمود توجیمه  م    بینی ش   باش . ای  امر ب ی صریح استثنایی از قبل پی 
کننم گان  ی تم و بر ضرورت نظامی قابل پذیرش نخواه  بود. به همی  منظمور  استثنایی ضمنی مبنی

  انم  بمود  ی که درصم د پمذیرش ضمرورت نظمامی     هر موردمقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه در 
 .(2Dinstein, 2009: para. 1-18) 2ان کرد صراحتاً آن را در قالب قیود و شروط استثنایی مقرر 

اشار  کردد در جریان جنمگ   هادولتتوان به یک مورد از رویه و عملنرد یمی  خصوص در ا
ها دسمتایر شم     یسیانالتع اد زیادی از اسرای جنای آرژانتینی که توسط  3فالنلن /مالویناس

ی شمون   در  ناهم ار کنواسمیون سموم ژنمو بمر روی زممی        22یننه مطاب  مادۀ ای جابهبودن   
ش ن . مطاب  شرایط خاص مخاصمه در اطراف جزایمر اقیمانوس   یمی ناه ارهای نظامی یکشت

محمل   در خصوصتوان گفت که از طری  نقض اجرایی مقررات کنوانسیون یمآتالنتیک جنوبی 
ی اسرا  تحق  ه ف اصلی کنواسمیون سموم  یعنمی شمرایط انسمانی در محمل توقیمف و        ناه ار

ای از یننه صرفاً فهرست سماد  ایر است تا پذامنان ترآسانود  بازگردان ن سریع اسرا به کشور خ
موارد رعایت یا ع م رعایمت خشمک مقمررات ارائمه شمود. عم م شمنایت در زمینمۀ ایم  اقم ام           

شنلی از ضمرورت تلقمی    عنوانبهتوان یمها هم خود دلیلی بر ای  م عاست. ای  امر را یسیانال
یننمه از  اۀ بشردوسمتانه ایجماد کمرد  اسمت  بم ون      کرد که تاییری در اعماد دقی  یمک مقمرر  

                                                           
1. Taming Military Necessity 

 توان به مواد زیر اشار  کرد:یمرای مثاد بدر ای  زمینه  .2
 13المللی کیفری  مادۀ ی باساسنامه دیوان  b-xiii-2-6  مادۀ 7791کنوانسیون گهارم الهه  g-23مادۀ 

  و مواد 7717کنوانسیون اود ژنو  6  مادۀ 7717کنوانسیون دوم ژنو  26دۀ   ما7717کنوانسیون گهارم ژنو 
 .7711پروتنل الحاقی اود  13و  02  11

3. Falklands/Malvinas conflict 
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(. McCoubrey, 1991: 227-228کمرد  باشم  )   نظمر صمرف یابی به ه ف اساسی آن قاعم    دست
شمود و بمه   البته بای  توجه داشت که هرگن  ضرورت نظامی یک استثنای صریح محسموب ممی  

نسبت به قواعم ی   آنهاو در تصریح نیاز دارد  همانن  موارد استثنایی که پی  از ای  مطرح ش  
همچون منع تخریب امواد و منع حمله به منابع حیاتی غیرنظامیان استثنائاتی وارد شم   بمود    

یژ  وبهضمنی قابل استنباط است   طوربهبر ضرورت نظامی لین  در مواردی نیز استثنای مبتنی
نابود کردن و تخریمب یمک    یننه آیااعبارت دیار  احراز یننه ه ف نظامی گیست  بهادر تعیی  

شود یا نه  در تعیی  ضرورت حمله بمه آن هم ف   یمه ف نظامی مزیت قطعی نظامی محسوب 
 (.Bogliolo, 2012: 28کامالً مؤثر است )

در ینمی از آرای خمود    7المللی کیفری برای یوگسالوی سماب  ی بدر همی  خصوص دیوان 
شمود  مامر در ممواردی    یمیرنظامی جرم تلقی کن  که ه ف قرار دادن افراد و اه اف غیمبیان 

ای  امر بیانار ای  ننته است که گاونه  2که ای  امر به موجب ضرورت نظامی توجیه ش   باش .
ان یشمن ان حقوقی تمایل به پذیرش آن داشتن   عممالً در   آنچهمفهوم ضرورت نظامی فراتر از 

 حقوق جنگ نفوذ و روار پی ا کرد  است.

 

استتثنای صترید در زمینت      عنوانبهالزامات ضرورت نظامی و  هامؤلفه
 مسلحانه مخاصمات بر حاکم مقررات

یمک   عنموان بهضرورت نظامی  در خصوصکه اشار  ش  تعریفی جامع و مورد اجماعی گونههمان
استثنا وجود ن ارد. در مقام یک استثنا  ضرورت نظامی یک اق ام را نسبت بمه قواعم  خاصمی از    

یابی بمه یمک هم ف    دستاستثنا کرد  و تا ح ی که اق ام مزبور برای  ات مسلحانهحقوق مخاصم
یننه بتوان ضرورت نظامی را یک استثنا محسموب  اکن . برای یمنظامی الزم است  آن را تجویز 

 کرد  وجود گن  شرط الزامی استد
 وجود یک ه ف نظامی و نیاز مبرم به اق ام نظامی در جنگد .7

 حق  ه ف نظامی مزبور باش د وگنی  اق امی الزمۀ ت .2

 3بودن توسل به زور و اق امات نظامی. من قاع   .3

مطاب  شرط سوم ضرورت نظامی تنها در مواردی قابل پذیرش اسمت کمه تعهم ات خاصمی     

                                                           
1. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 

2. Prosecutor v Blaskič, (IT-95-14), ICTY Trial Chamber, 2000, para 180 
 برای مطالعۀ بیشتر در خصوص عناصر و الزامات مفهوم ضرورت نظامی ر.ک: .3

Downey; 1953: 254-262 

Hayashi; 2010: 62-94 

Hayashi(A); 2013: 255-260  
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صراحتاً با شروط استثنایی گنی  امری را مقرر کرد  باشم   در واقمع ایم  شمروط هسمتن  کمه       
کنن . از آنجما کمه ایم     یمیا توجیه  به یک استثنا تب یل ی یک معافیت جابهضرورت نظامی را 

ان   اگر ینی از ای  شروط نسبت به یک اق ام نظامی وجود ن اشته باش   آن یوستهپهمبهشروط 
 یک استثنا  از لحا  نظامی غیرضروری تلقی خواه  ش . عنوانبهاق ام در مفهوم ضرورت نظامی 

 

 جنگ در نظامی اقدام به مبرم نیاز و نظامی هدف یک الف( وجود
بررسی مفهوم ضرورت نظامی بای  یک ه ف نظامی خاص وجود داشته باش  و اق امات  منظوربه

ی باشم  کمه   اگونمه بمه نظامی در راستای آن ه ف نظامی انجام گرفته باش . وضعیت نظامی بای  
ف نظمامی را تعیمی  و   انجام اق امی نظامی فوریت و لزوم داشته باش  که ای  لزوم و فوریت هم  

کن  و از طرف دیار نیز اق ام نظامی هم بای  در راستای ای  هم ف باشم  تما لمزوم و     یمتعریف 
 فوریت آن را تأمی  کن .

یرقابل پمذیرش  غاگر یک اق ام نظامی در راستای ه ف خاصی انجام نارفته باش   آن اق ام 
ونت خواه  بود که وجود ضرورت بمرای  خواه  بود. هر عملیات نظامی دربردارن ۀ میزانی از خش

پمذیر اسمت.   یابی به اه اف خاصمی توجیمه  دستانجام ای  اق امات از لحا  نظامی تنها در زمینۀ 
یر خواهم   پذامنانتر اصل ضرورت نظامی در سایۀ بررسی اه اف نظامی ی دقو  ترشفافبررسی 

گرفته در راستای یمک  اق ام انجام. البته صرف اثبات ایننه (McDougal et al., 1961: 525)بود 
بر آن ه ف مزبمور بایم  ماهیمت نظمامی داشمته      کن  و عالو ینمه ف خاصی بود  است کفایت 

ی جنمگ زمینمی الحماقی بمه     هما عمرف مقمررات ممرتبط بما حقموق و      20باش . برای مثاد مادۀ 
ملمۀ نظمامی   کن  که در یک بمباران هموایی فرمانم   ح  یم  مقرر 7791کنوانسیون گهارم الهه 

بای  قبل از آغاز بمباران از تمام اختیارات خود برای اعالن اخطار به مقامات صالح استفاد  کنم    
گونمه اسمتنباط   یم  ااز ای  مقمرر    7مار در مواردی که احتماد آسیب ج ی وجود داشته باش .

د. هم ف  شمو یماقتضای ضرورت نظامی افسر مزبور از ای  تعه  بری  در صورتشود که تنها یم
 کننم   حملهش   در ای  خصوص اجتناب از خطر حمله نسبت به هواپیمای نظامی ابت ایی بیان

 .(Rogers, 2004: 88)است 
المللی ی بهای اشاالی توسط اسراییل  نیز دیوان ی سرزمساخت دیوار حائل در  در خصوص

 گراکمه می نبود  اسمت   دادگستری بیان کرد  که ای  اق ام در راستای یک عملیات و اق ام نظا
تموان  ینمم قبل پایان یافته است و در نتیجه ای  اقم ام را   هاسادمخاصمۀ نظامی در ای  منطقه 

بما پمذیرش    2یک اق ام ت افعی در راستای دفاع مشروع یا قابل توجیه براساس ضرورت دانسمت. 

                                                           
1. Hague Convention IV, 1907, art. 26 
2. International Court of Justice (ICJ), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 137, 142 
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که ای  اق ام توان گفت یمشود  ینمای  است الد که ساخت دیوار یک عملیات نظامی محسوب 
در راستای تحق  یک ه ف نظامی نبود  و در نتیجه بما مفهموم ضمرورت نظمامی قابمل توجیمه       

 (.Pertile, 2004:; 149-152نیست )

 

 گرفته الزم  تحقق هدف نظامی مزبور باشدب( اقدام انجام
 گرفته الزمۀ تحق  هم ف نظمامی  ضرورت نظامی مستلزم ای  امر است که رفتار خاصی که انجام

خاصی بود  باش . در نتیجه برای ارزیمابی ادعمای ضمرورت نظمامی بایم  ارتبماط بمی  اقم امات         
انجمام گرفتمه اسمت  از     آنهما تحق   در جهتگرفته از یک طرف و اه افی که ای  اق امات انجام

توانم  الزممۀ   ینمم طرف دیار بررسی و ارزیابی شود. از لحا  ضرورت نظامی یک رفتار و اقم ام  
گرفته از لحما  ممادی و عملمی    یننه اق ام انجاما ف نظامی خاص تلقی شود  مار یک ه تحق 

 مؤثر و مرتبط با تحق  ه ف نظامی مزبور باش .
ش   ن اشته باش   ای  اقم ام  یی تعگرفته ارتباط واقعی با تحق  ه ف نظامی اگر اق ام انجام

توجه داشت که لزوم و تأثیر یمک  یرقابل پذیرش خواه  بود. البته بای  غاز لحا  ضرورت نظامی 
اق ام در تحق  یک ه ف نظامی  ارتباطی با محق  شم ن حتممی آن هم ف نم ارد  یعنمی الزم      
نیست که الزاماً ای  اق ام سبب تحق  آن ه ف ش   باش   بلنه صرف مؤثر بودن عمل در جهت 

 (.Pertile, 2004: 151یابی به ه ف مالک است )دست
امی که الزمۀ تحق  ه ف مزبور باش   مشروط به رعایت دو شرط و از طرف دیار نیز هر اق 
یژ  شرط سوم  مجاز و قابل پذیرش خواهم  بمود. از جملمۀ ایم      وبهالزام دیار ضرورت نظامی و 

توان به کشت  یا دستایری نیروهای نظامی دشم   تخریب امواد و مسم ود کمردن   یماق امات 
تصرف امواد عمومی و اموالی که برای تأمی  معماش   مسیرهای ارتباطی نیروهای نظامی دشم  

یننمه بمه   انیروهای نظامی دشم  الزم است و همچنی  استفاد  از حیله و نیرنمگ مشمروط بمه    
 (.Downey, 1953: 257-260نقض پیمان یا حس  نیت منجر نشود  اشار  کرد )

 

 نظامی اقدامات و زور به توسل بودنمند قاعدهج( 

تابم   امما   یبرنمم ی را من قانونرس  که توسل به زور و خشونت هیچ یمنظر هرگن  در ظاهر به
سری قواع  باقی بمان . آثار نظامی زور و خشمونتی کمه بمرای    توسل به زور بای  در گارگوب یک

و  هما یبآسرود  نبای  در قیاس با یمکار ی و از کار ان اخت  نیروهای نظامی دشم  بهسازناتوان
ی بی  ضرورت امصالحهی خشونت من قانونعبارت دیار جراحات ناشی از آن نامتناسب باش . به
کنم   یمیختای خشونت جلوگیری افسارگساز  و سازدیمنظامی و مالحظات بشردوستانه برقرار 

(Downey, 1953: 261 در خصوص .)  توان به گن  یمی خشونت نظامی و توسل به زور من قاع
یننه اق امی اتخاذ ش   باش  که از بی  اق امات ممادی نظمامی   اهم  اشار  کرد: نخست ۀ ممسئل
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ها و خسارات را در پی داشته است  البته الزم یبآسی  کمتربرای تحق  آن ه ف   مؤثرممن  و 
یابی به یک ه ف نظامی باش   دستنیست که اق ام مزبور تنها اق ام موجود از لحا  منطقی برای 

وجود دارن   هاروشافت  و معموالً دو یا گن  دسته از اق امات و یماتفاق  ن رتبه  امر ای گراکه
 توانن  مؤثر واقع شون . یممادی و واقعی در تحق  یک ه ف نظامی  طوربهکه 

زنم    یمم ای  عامل  معیار قبلی یعنی مؤثر بودن اق ام در تحق  ه ف نظمامی را تخصمید   
ع دی گنی  کارکردی نسبت به یک ه ف خاص دارن   اما بای  از بی  اق امات مت معموالً گراکه

شمود. اگمر در   یمم ی  آسیب و خسارات ممن  کمترای  اق امات  موردی انتخاب شود که سبب 
گرفتمه خسمارات   ش    اق ام دیاری وجود داشته که نسبت بمه افعماد انجمام   یی تعزمینۀ ه ف 

پمذیر  روش و رفتار به استناد ضمرورت نظمامی توجیمه   کرد  است  اتخاذ ای  یمکمتری را ایجاد 
 (.Hayashi, 2010: 73نخواه  بود )

یننه آسیب و جراحت وارد  در نتیجۀ کاربرد آن روش و اق ام خاص  نسبت به اۀ دیار مسئل
ی  میمزان آسمیب و   کمتمر منفعت حاصل از آن نامتناسب نباش . حتی اگمر اقم ام مزبمور دارای    

ق امات ممن  بود  باش   اما ای  خسارات متناسب با مزایای حاصمل از  جراحت نسبت به سایر ا
پذیر نخواهم  بمود. البتمه بایم  توجمه      آن نباش   باز هم ای  اق ام به لحا  ضرورت نظامی توجیه

کامالً آشنار و مشمخد نیسمت و ابهاممات     7داشت که ارتباط بی  ضرورت نظامی و اصل تناسب
که برخی تناسمب را از عناصمر ضمرورت نظمامی     یطوربهود دارد. نسبتاً زیادی در ای  زمینه وج

ای ضمرورت نظمامی را ینمی از عناصمر     ( و ع  ;O’Brien, 1957: 138, 148-149کنن  )یمتلقی 
(. در Rogers, 2004: 6کننم  ) یمم ارزیابی و بررسی تناسب در مخاصممات مسملحانه محسموب    

همای  یبآسم توجه قرار بایرد: الف( خسارات و ارزیابی تناسب در مخاصمه دو موضوع بای  مورد 
اتفاقی ناشی از حمله نسبت به افراد و اه اف غیرنظامید و ب( مزیت نظمامی عینمی و مسمتقیم    

 2حملۀ نظامی. در خصوصش   بینیی پ
ی جنای نامح ود نیسمت و  هاروشننتۀ بع ی ای  است که ح  طرفی  مخاصمه در اتخاذ 

عبمارت  شود  بای  منطب  با حقوق مخاصمات مسلحانه باشم . بمه  یمذ ابزارها و اق اماتی که اتخا
توان از ابزارهما و  ینمیابی به یک ه ف نظامی مشروع و منطب  با قواع  حقوقی دستدیار برای 

توان  اق امات و ابزار اتخاذش   را از حیطمۀ  ینماق امات غیرمشروع استفاد  کرد. ضرورت نظامی 
بمر  خاصمات مسلحانه یا قواعم ی کمه دربردارنم ۀ اسمتثنایی مبنمی     تجویز قواع  مطل  حقوق م

ضرورت نظامی نیسمتن   معماف کنم  و ایم  اقم امات نبایم  در مامایرت بما ایم  قواعم  باشمن             
(Downey, 1953: 262 .) 

  انم  شم   ارادی و اختیاری تسملیم   طوربهممنوعیت کشتار اسرای جنای یا دشمنانی را که 

                                                           
1. Principle of proportionality 

2. Protocol I, 1977, arts. 51(5)(b), 57(2)(b) 
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ای  یک ممنوعیت مطل  و ب ون قی  و شرط  7لی در ای  زمینه مطرح کرد.مثا عنوانبهتوان یم
ی باش  کمه امنمان   اگونهبهشود  در نتیجه اگر شرایط و اوضاع و احواد فرد اسیرکنن   یمتلقی 
کمه توسمط نیروهمای    یدرصمورت ی اسیر در حبح و بازداشت را ن اشته باش   برای مثاد ناه ار

جیرۀ غذایی مواجه شود  اگر اسیر جنای را بمه قتمل برسمان       ودبا کمبدشم  محاصر  ش   یا 
توان  به استناد ضرورت نظامی از خود دفاع کن . در ای  موارد هرگن  هم فی ماننم  حفم     ینم

رسم   لمین  اقم ام    یمم نظمر  جان خود و نیروهمای خمودی در مخاصممۀ مسملحانه مشمروع بمه      
شمود و  حاکم بر مخاصمات مسلحانه تلقی ممی  گرفته یعنی قتل اسیر جنای ماایر مقرراتانجام

 (.Hayashi (A), 2013: 259در نتیجه به استناد ضرورت نظامی غیرقابل توجیه خواه  بود )

یمری( اشمار    گگروگانتوان به پرون ۀ ایاالت متح   علیه لیست )پرون ۀ یمدر ای  خصوص 
های اشماالی  ی سرزمم غیرمسلح در به کشتار مرد 2کرد. در ای  پرون   فردی به نام والتر کونتز

کرد بما توجمه بمه حضمور نیروهمای زمینمی و       یمدر یونان و یوگسالوی متهم ش   بود. وی ادعا 
یی مانن  ای  اق ام  یک ضرورت نظامی هاروشتجهیزات ان ک  ارعاب و ترسان ن مردم از طری  

ط دادگما  رد شم    شم . ایم  ادعما و دفماع وی توسم     یمم برای برقراری نظم و امنیمت محسموب   
(Hostage Case, 1948: 757, 1281). 

 های ب ون قی وشرط مقرر در مقمررات یتممنوعای  واقعیت را که نسبت به اق اماتی که 
تموان بمه ضمرورت نظمامی متوسمل شم         ینمکنن   یمرا نقض  مسلحانه مخاصمات بر حاکم

ی مخاصمه بایم   هاطرفی که انتخاب بی  همه یا هیچ مطرح کرد. در موارد عنوانبهتوان یم
بی  اق امات نامشروعی که در تحق  یک ه ف نظامی مشروع مؤثرن  و اق امات مشروعی کمه  

بای  بمه اقتضمای ضمرورت     آنهاشود  یک مورد را انتخاب کنن   یم به ترک ه ف مزبور منجر
خماب کننم    نظامی  با توجه به الزاماتی که در مورد آن مطرح ش   اقم امات دسمتۀ دوم را انت  

(Hayashi, 2010: 91-92.) 

یننه ضرورت نظامی در ظاهر و در ابت ای امر قابل پذیرش و قابل اسمتناد  ادر برخی موارد با 
. به بیانی دیار ممن  اسمت یمک   باش رس   اما در واقع ممن  است غیر قابل پذیرش یمنظر به

ی دیار ای  اسمتثنا  اقاع     اما صراحت استثنایی را بر مبنای ضرورت نظامی تجویز کنقاع   به
طمرفی  مخاصممه را از    7717کنوانسیون گهارم ژنمو   13را مح ود یا لاو کن . برای مثاد مادۀ 

کنم   مامر در   یمم منع  اشاالشانهای تحت ی سرزمتخریب امواد منقود یا غیرمنقود واقع در 
   .کن پی ا  ضرورت حتمی جنای  عملیات ۀواسطبهمواردی که گنی  تخریبی 

ینی نیروهمای  نشم عقبدر زمان  3به موجب ای  استثنا اق اماتی مانن  سیاست زمی  سوخته

                                                           
 برای مثاد ر.ک: .7

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907, art. 23 (c) 

2. Walter Kuntze 
3. Scorched earth policy  
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همای یمک منطقمه در    ی زمم پذیرفته ش   است  سیاستی که بمه موجمب آن کمل     کنن  اشااد
 :Pictet, 1958شمود ) یمم کنن   تخریمب شم   و آتم  زد     یمینی نشعقبکه اشاالاران زمانی

کن  یمبیان  7711پروتنل الحاقی اود  11مادۀ  2ش گنی  استثنایی  بن  رغم پذیریعل(. 302
که حمله  تخریب  انتقاد یا غیرقابمل اسمتفاد  کمردن امموالی کمه بمرای حیمات و بقمای ممردم          

 13شم   در ممادۀ   ایم  مماد  اسمتثنای وضمع     7باش .یمغیرنظامی ضروری و الزم است  ممنوع 
 .کنوانسیون گهارم را تخصید زد  است

تموان گفمت   یمی توسل به زور و ضرورت نظامی من قانونی که در خصوص امسئلهآخری  
گرفته در عرصۀ نبرد توان به استناد ضرورت نظامی اق امات انجامیمیننه زمانی اعبارت است از 

را توجیه کرد که ه ف نظامی که ای  اق امات در راستای تحق  آن انجام گرفته است  منطبم   
باش   در غیر ای  صمورت حتمی اگمر معیارهمایی ماننم  تناسمب و        خاصمات مسلحانهبا حقوق م

ی  آسیب و خسارت ممن  را در پمی دارد  نیمز رعایمت شم       کمتری  انتخاب روشی که همچن
از عمواملی اسمت کمه سمبب      مسمئله توان به ضرورت نظامی متوسل ش . ایم   ینمباش   باز هم 

یک استثنا نسبت به قواع  مطرح  عنوانبهه یا معافیت ی یک توجیجابهشود ضرورت نظامی یم
 در خصموص الهمه   7711کنوانسمیون   1ممادۀ   7رای مثماد بنم    ب(. Hayashi, 2010: 87شود )

حمایت از امواد فرهنای در زمان مخاصمات مسلحانه به حمایت از امواد فرهنای اشمار  کمرد    
 عنموان بهاستثنایی بر ای  قاع    و نه  عنوانبهای  ماد  به ضرورت نظامی  2است و در ادامه بن  

 کن :یمیک توجیه یا معافیت  اشار  
 کمه الزاممات   ممواردی  در مامر  بود نخواه  جایز ماد  ای  اود بن  در مذکور تعه  از تخلف»
 2«.نمای  ایجاب را امری گنی  اجباراً نظامی

 

 گیرییجهنت
مات مسلحانه محصود مصمالحۀ بمی    توان گفت که حقوق مخاصیمدر خصوص ضرورت نظامی 
حقموق   عنموان بمه است و هرگنم  ایم  حقموق اممروز       بشردوستانهضرورت نظامی و مالحظات 

ۀ غلبۀ بشردوسمتی بمر ضمرورت    منزلبهشود  اما ای  امر الزاماً یمشناخته  المللیی ببشردوستانه 
 نظامی نیست.

ومی خمارر از حقموق   ننتۀ مهم در ای  خصوص ایم  اسمت کمه اگمر ضمرورت نظمامی مفهم       
یک توجیه یا معافیت محسوب خواه   عنوانبهالمللی تلقی شود  در ای  صورت ی ببشردوستانۀ 

المللمی محسموب   ی بم ش   اما ضرورت نظامی از اصود و مفهومی داخل در حقوق بشردوسمتانۀ  

                                                           
1. Protocol I, 1977, art. 54(2) 
2. Ibid, art.4(2) 
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ه که مطرح ش   ضمرورت نظمامی را بایم  یمک اسمتثنا نسمبت بم       گونههمانشود و در نتیجه  یم
عاممل رافمع    عنموان بمه توان به ایم  مفهموم   ینمدانست و  مسلحانه مخاصمات بر حاکم مقررات

مسئولیت یا عامل موجهۀ جرم استناد کرد. از طرف دیار نیز ضرورت نظامی در هممی  مفهموم   
شون . یمالزامات ضرورت نظامی شناخته  عنوانبهاستثنا بودن نیز تابع قیود و شرایطی است که 

 ه ضرورت نظامی امروز  دامنۀ مح ودتری نسبت به گذشته پی ا کرد  است. در نتیج
 همچمون ی قابمل طمرح اسمت  ممواردی     اگسمترد  ی هابحثۀ ضرورت نظامی مسئلدر مورد 

تموان از منظمر   یمم همای مختلمف جنامی را    ها و راهناریو ش  ابزارها  هاسالحیری کارگبهامنان 
رسی کرد  که البته ای  امر مستلزم بررسی مص اقی موارد یک استثنا بر عنوانبهضرورت نظامی 

ی مختلف است و ضرورت نظامی را در هر مورد و با توجه به اوضاع و احواد حاکم بمر  هاسالحو 
 آن بای  ج اگانه بررسی کرد.  
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