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Abstract
Protecting installations containing dangerous forces in armed conflicts against
reprisals is one of the challenges of recent decades. Since the destruction of the
whole or a part of these installations could result in the release of dangerous forces
and causing irreparable damage to civilians and civilian property, it seems necessary
to establish customary and contracting international rules to protect them against
reprisals. Article 56 (4) of the First Additional Protocol of 1977 to the Geneva
Conventions of 1949, and rules 6.8 and 1006.9 of the Red Cross model manual on
the law of armed conflicts for armed forces of 1999, without any conditions, prohibit
reprisals against workshops and installations containing dangerous forces, but these
actions in armed conflicts are still observed. Article 85(3)(c) of the First Additional
Protocol of 1977 in certain circumstances condemns the attack on works and
installations containing dangerous forces as a serious violation and considers it a war
crime. In this article, attempts have been made to analyze and evaluate the attacks on
works and installations containing dangerous forces in the framework of the reprisal
system.
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چکیده
حفاظتتاز زتأسیستتا زحتتا نزریه یتتانزاکهرتتاخزصمزت استتاا زتستتراار زصمزمه متتهز ت تا ز
تالفیجویار ز زجار زچالشیانزصی یانز ایهزتاسوبزتیشوص.ز زآرجتازهت زت هیتلزهرتیزیتاز
جزئیز ینزتأسیسا زتیتو ر زتوجلزمیازش نزریه یانزاکهراخز ز م صزلکاا زجبه نراپذیهزم ز
جاعیازغیهرظاتیز ز تو لزغیهرظاتیانزشوص،زلز مز یجتاصز و دت زترهم تتیز زدهفتیزمتینز لاررتیز
م تنظومزحاایاز زتأسیسا زتذهومزصمزمه مهز تا زتالفیجویار زضه منزم رظهزتیمس .زمن ز4ز
تاصۀز65زپه تکلز لز لاتا یز7711زمت زهنو رستزیونیتازنز7747زژرتوز ز و دت ز.8ز5ز ز.7ز7005ز
تجاود ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀز7777زستریلزسته ،زمت نزیتیطزشته یز
ت اذز تا زتالفی جویار زدری زهامگاهیاز زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزم زتنعزههصه رت ز،ز
لیزهااهانزصمزت اساا زتسراار زشای ز ینز تا زیستیم.زتتاصۀز«ج»ز()3ز86زپه تکتلز لز
لاا یزحار زم زهامگاهیاز زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزم زصمزشته یکیزمت زدنتو نززررت ز
ج نزتاکومز زصمزحکمزجنایازجنگیزترریزههصهز سا.زصمز ینزروشتامزسعیزش هز ستاززحارت ز
م زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزصمز اللزرهاصز تا زتالفیجویار زتاریلز ز م یامیزشوص.ز ز
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مقدمه
سالیاسازه زت اساا زتسراار زصمز صیزرراطزجهانزم تو زتتیزپیورت صز زیاتو مهزاستام ز
جاریز زتالیزمسیامزمهجانزتیره .زیهچت زدرتومز زتکنولتوژنزپیشتهفازمیشتتهنزتتیزهنت ،ز معتاصز
ت اساا زریزز سیعتهزتیشوصز زم تبعزاسام زگستهصهتهنزم زم مامزتیآی زه زتش صتاززت هیتلز
تو لزغیهرظاتی،زضه منز زگاهزاکهراخز زآنزجار ز سا.ز زپیات یانزراگو مزت استاا ،ز داتالز
اصاار نز سازه زتاازدنو نز تا زتالفیجویار ز زسونزیکیز ز هفینزتت اسمزدری ز هفز
صیگهز رجامزتیگیهص.ز ینز تا زصمز غرلزتو مصزتوجلز م صزاسام زم ز فته صز ز تتو لزغیهرظتاتیز
تیشوصز زمهزش زحاال ز ز والریزش نزم رت زت استا زتتیز فز یت ،ز لتیزفاجعت زمتامتهزینزمعت ز
تالفیجوییز تاریز سازه ز ینز تا زدریت زهامگتاهزیتازز زتأسیستا ززحتا نزریه یتانزاکهرتاخز
سوم زتیگیهص.زاسام زتستریمز زغیهتستریمزراشیز زتالفیجوییزدری زتأسیستا ززتتومصزمات ز
صمزت اساا زتسراار ،زاکهیاییزم زم صربالزص مصزه زتیتو ر زم زته ی ز ر گی،زستالتاز ز تنیتاز
رسانیازتنجهزشوصز زصمزرهایا،ز حتاالزمه ه منزسرحزپسز زپایانزت اساا زم زهایشزصی .
سوالزصمزااللزت اساا زصمز ه نزگذشت ،زیکیز زشیوهیانزغرب زمهزصشانزمیازههصنزریه یتانز
بیعیزیازسااتۀزصستازمشتهزمتوصهز ستا.زصمزربتهصزتومگتامتنز7زصمزستالز،7376زرظاتیتانزستوئیسز
ت ت سنگیاز زتن یانزصماتانزم زصمزسه شیبیز ر اتن ز زماز یجاصزمدلز ز حشازصمزتیتانزستفوفز
صشان،زم زپیه نزصسازیا ی ر ز). (Pictet et al., 1977: 678زصمزسالز،7738زتراتتا زهشتومزچتینز
م تنظومزترامر زمازلشکهیانز متشزژ پن،زصستومزص صر زس یانزم صاارتۀز مصزصمزرزصیکتیزچارتگزچتوزم ز
مشکنن زه زم ز یجاصزاسام ز زت هیلیانزگستهصه نز رجاتی ز) .(Pictet et al., 1977: 679ز
زمام تهینزراور یانز تا زتالفیجویار زدری زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزتیتو نز
م زت هیلزس یانز صمز زتهن2زصمزجنگزجهاریزص مزصمزآلاانزم زسالز7743ز شامهزههصزهت زمت ز
م صزاسام زفه ریزم ز فه صزغیهرظاتیز ز تینیتازنز م دتیزتنجتهزشت ز (Pictet et al., 1977:
) .678صمزجنگز یه نز زده ق،زصمزسادا ز لی زپسز زحارۀزیو ییزدته قزمت زفه صگتاهزتههآمتاص،ز
ریه نزیو ییز یه نزم زتالفیزتجا زده قز تیزداریتا زگستتهصهز نزمستیامنز ز یت فزتهتمز ز
سته تژیکزرظاتیزآنزهشومز زیاچنینزتأسیساتیزتارن زپاالیشگاهیانزرفتازهههتوخز زمصتهه،ز
چاهیانزرفازماماگهگه،زت ا نزرفازتوسلز زتأسیسا زگا نزهههوخزم زی فزحارت ز ته مزص ص.ز3ز
یاچنینزصمز مت نز ینزجنگ،زریه نزیو ییز متشز یه نزم زتالفیزحاال زده ق،ز تیزداریتا ز
توسومزم زشاشیهزسو ن،4زریه گاهز تایزصمزحالزسااازده قزم زرامز یته خزم زمابتام نزهتهص.ز
1. Battle of Morgarten occurred on Nov 15, 1315
2. Eder and Mohne
ز

.3زپایگاهز ال زمساریز متشزجاهومنز سالتیز یه ن:زaja.ir
.4ز ینزداریا زصمزتامیخز8زتههز7367ز(30زسپتاتبهز)7780زسا تار ییز ز جه زش .ز یز ینزداریا زریه گتاهزمتهقز
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مینزسالیانز7784زتاز7781ز مژیمزس مزحستینزریتززحت لزپتنتزتهتبت زحاالتتیزصمز التلز
تا زتالفیجویار زدری زتأسیسا ز تاتیزموشتههز رجتامزص ص.ز7ز زصیگتهزراورت زیتاززحارتۀزمژیتمز
سه ئیلزصمز1زژ ئنز7787زم زم هتومزیست نز یه خزده قزموصزه زتوسطزفه رستوزنیتاززستاات ز
ش هزموصز).(Fischer, 1981: 174-167 et Le Guelte, 2014زصمز ینز تین زیاچنینزتیتو نزمت ز
ایعزتتع صنزصمزجنگزده قزدری زهویاز شامهزههصز).(Momtaz,1991: 203-219ز ز
م صلیلز هنشز فکامزداوتیزم ز ینز بیلزحاال ز زچنینزجنبت زیتازییز زت استاا ،زهایتتۀز
مین لارریزسریلزسه زینگاتیه زصمزسالز7765زپتزیشرتوزیسز و دت زتهمتوطزمت زتات صزهتهصنز
اکهیاییزم زه زصمز ثنانزجنگزتتوج زجاعیازغیهرظاتیزتیشتوصز م ئت زهتهص،زتتاصهز نزصمزتتومصز
حاایاز زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزم زریززصمزآنزگنجار .زصمز عز ینز مزسریلزسته ،ز
م تنزلۀزصدوتیز زص لایازموصزتازمه نز دکانزتصوریازهریزم زچنینزتأسیساتیزمازیک یگهزم زتو فقز
مهسن .زدال همهزس یاز زآبمن یا،زریه گاهیانزیست نزتول زمهقزریززهت زصمز اتهزجنتگزجهتاریز
ص مزم دنو نزتنبعزمالروهزاکهزپ ی زآت هزموص،زصمزتفاصزپیشرویسز ینزتاصهزگنجار هزش  .ز
زآرجازه زت اساا زیاو مهزصمزسه سهزجهانز زمت ز یتزژهزصمزتنکرتۀزحستاوز ز ستته تژیکز
اا متیار زصمزجهیانز ساز زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزتارن زس یاز زریه گتاهزیتازز غرتلز
صمزتجا م زتنا قزتسکوریز زتالزتجاعز زتاههززغیهرظاتیانز ز تو لزغیهرظاتیز عزش ه ر ،ز
لز مزمهمسیزصی گاهزحروقزمین لارلزمشهص ستار زم زتأسیسا زتذهومزصمزمه مهز داالزاصاار زصمز
اللز تا زتالفی جویار زصمز ثنانزت اساا زتستراار ز دتمز زمتینز لاررتیز زغیتزهمین لاررتزیز
ضه منزم رظهزتیمس .ز ینم ،زپژ یشزحاضهزمازم شزتوسیفی-زتبیینیزصمزپیزپاست گوییزمت ز
ینزپهسشز سریز سازه زآیاز ساستاززصمزت استاا زتستراار زتبتاصم ز مت ززتالفتیزجتوییزدریت ز
تأسیسا ز حا نزریه یانزاکهراخز زتشه دیازمهاومص مز ستا ز زصمز ص تت زمت زپهستشزیتانز
فهدیز یهزپاسخزص صهزشوص:زآیازصمزدهسۀزمین لارریزسا هامیانزحرو یز ه مص صنزم تنظومزتنتعز
تالفیجوییزدری زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزصمزااللزت اساا زتسراار ز یجتاصزشت هز
سا زآیاز و د زدهفیزحرتوقزمتینز لارتلزمشهص ستتار ز زتأسیستا ززتتذهومزصمزمه متهز ت تا ز
تالفی جویار زحاایازتیهن زآیازتالفیجتوییزدریت زتأسیستا ززحتا نزریه یتانزاکهرتاخ،زصمز
ت اساا زتسراار زمین لارریز زغیهمین لارریزتامعز و د زیکسانز سا
ز

اقدامات تالفیجویانه از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
صمزچامچوبزرظامزحروقزمین لارل،زآسانتهینزضااراز جه ،زتالفی جوییز سا؛زم ینتعنازه ز گهز
مغ صزم ز ومزهاتلزتنه مزش ،ز لیزاسام ز مصهزم زتأسیسا ز تایز سیه خزچن نزسنگینزربوص.
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هفزتراملزم زتعه زاوصزمی توجهیزهن ،زم یکامنزه زپتیشزم نزص لتزازآستزیلصیتز هز ته مز
تیگیهص،زتترامالزدالزرکهصنزم زتعه زاوصز سا.ز ینزرظامزصمز سکالحزرظامزدالزتترامل7زرامز
ص مصزه زرظاتیزتبتنیزمهزترامر م تثلز زتالفیجوییز سا.ز تازحروقزمین لارتلزمشهص ستتار ززیتاز
حروقزحاهمزمهزت اساا زتسراار ،2زتالفیجوییزم زر زم ومزهاتلز لیزتازح صنزتانو زههصهز
زصمزمهایزتو مصز ینز تا زم زمازتا صیایاییزتریت زستااتز ز ستاز.زتانودیتازیتا،زتکرتقز
ریساز زتا صیایا،ز زلااظز سعاز زتع ص،ز یاصزریستن ز(دستکهن،ز.)3:7371ز فتقزتعهیت ز
هایسیونزحروقزمین لارل،ز مزتالفی جویار زدبام ز ساز زداریزغیه اروریزیاه هزمتاز داتالز
مزه زم زشکلزصفا ز زاوص،زصمزپاسخزم زرر زتعه ز بریزسوم زتیگیهص.زصمزستالزیتازنز ایتهز
تالفیجوییزتا صزم زدارتیزشت هز ستازز هت زصمز تتانزت استاۀزتستراار ،زمت زتیتز نز ت مز
اصاار نزه ز مت ز رجامزگهفت ز سا،ز داالزتیشوصز).(ILC, 2001:128ز ز
هنو رسیونیانزچهامگارۀز7747زژروز زپه تکلز لز لاا یز7711زم زتعای زتذهوم،ز زجار ز
تهمتهین ز ز امل ز تکاتهین ز سناص ز ه مص صن زمین لارری زتوجوص زصم ز تینۀ زتانودیا ز تا ز
تالفیجویار ر زه ز ت اذز ینز تا زدری ز فه صز ز تو ل زغیهرظاتی ز زجار زمیاام ن،ز ااییا،ز
سه نزجنگی،ز تو لزفهینگی،زتایطز یساز زتأسیسا ز زهامگاهیانزحا نزریه یانزاکهراخزم ز
تانو زتیسا ص 3ز(هوللز زیای ،ز:7374ز.)287-282زحروقزمین لارلزمشهص ستارۀزدهفیزضانز
آرک زتالفیجوییزدری ز فه صز ز تو لزغیهرظاتیزصمزت اساا زتسراار زم زصمزتجاود ز و د ز2006ز
هایتۀزمین لارریزسریلزسه زصمزیاینز تین ،زتنعزتیهن ،ز ت اذز ینز تا زم زدری زرظاتیانز ز
ی فزرظاتیزتجا زتیشاامصز زآنزم زتامعزتا صیایاز زشه یزتیهن .ز فقزتاصۀز 746ز ینز
تجاود ز و د ،ز تا زتالفیجویار زمای زصمز هنشزم ز«رر زج نز ز بری»زحروقزمین لارلز
مشهص ستار ز زم تنظوم ز ص م زههصن ز هف زتت اسم زم زپیه ن ز ز و د زتزموم ز زم دنو ن زآاهینز
م هحل زسوم زگیهص؛زیاچنینز تا زتالفیجویار زتیمایسازمازدالزتت رفارۀز هفزتت اسمز
1. The Reciprocal System
2. Jus in bello

.3زتاصۀز45زهنو رسیونز لز(زتنعزتالفیزجوییزدری زمیاتام ن،ز ااتیزیتا،زهامهنتان،زستااتاانزیتاز ز ستایلززتاتاز
حاایاز ینزهنو رسیون)؛زتاصۀز41زهنو رسیونزص مز(تنعزتالفیجوییزدری زمیاام ن،ز ااییا،زهامهنتان،زرا یتاز ز
سایلزتاازحاایاز ینزهنو رسیون)؛زمن ز3زتاصۀز73زهنو رسیونزسومزژرتوز(زتنتعزتالفتیزجتوییزدریت ز سته نز
جنگی)؛زمن ز3زتاصۀز33زهنو رسیونزچهاممزژروز(زتنعزتالفیجوییزدری زجاعیازغیهرظاتی)؛زتتاصۀز20زپه تکتلز
لز لاا یز(زتنعزتالفی جوییزدری ز فته صز ز تتو لزتاتازحاایتازم تشزص مز یتنزپه تکتلزهت زتشتتالزمتهز
اوصم یانزمه من،زهشتی یاز زشتنا میانزمیاامستتاریز زیو پیاایتانزمهت منزتتیزشتوص)؛زمنت ز7زتتاصۀز62ز
په تکلز لز(زتنعزتالفیجوییزدری ز تو لزغیهرظاتی)؛زمن ز3زتاصۀز63زپه تکلز لز(زتنتعزتالفتیزجتوییزدریت ز
تو لزفهینگی)؛زمن ز4زتتاصۀز64زپه تکتلز لز(زتنتعزتالفتیز جتوییزدریت ز تتو لزضته منزمته نزمرتانزستکنۀز
غیهرظاتی)؛زمن ز2زتاصۀز66زپه تکلز لز(زتنتعزتالفتیزجتوییزدریت زتاتیطز یستا)؛زمنت ز4زتتاصۀز65ز(زتنتعز
تالفیجوییزدری زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخ).
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تناسلزص شت زماش ؛زتصایمگیهنزصمز ینز تین ز زسونزماالتهینزتراتا زص لتیزگهفت زشوصز زم ز
تا زتبعیاز هفزتراملز ز و رین،زتالفیجوییزتتو زشوص (Henckaerts & Doswald-Beck,
) .2005: 518زما زآرک زپه تکل زص م ز لاا ی ز شامه ن زم زتانودیا ز ت اذ ز تا زتالفیجویار زصمز
ت اساا زتسراار زغیهزمین لارریزرایهن ز زحروقزمین لارلزمشهص ستارۀزدهفیزتالفیجوییزصمز
ینزت اساا زم زم سه حا زتانو زتیهن  7ز (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005:526 et
) ،Obradovic, 1997: 562-565زلیکن زص تنۀ زتوسل زم ز تا زتالفیجویار زصم زت اساا ز
تسراارۀزغیهمین لارریزیاچنانزصمزیال نز ز مهامز ه مزص مصز).(Newton, 2010: 361

رویکرد حقوق بینالملل بشردوستانه به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
حروقزمین لارلزمشهص ستار ،ز بقزتعهی ،زم شزتهایز زحرتوقزمتینز لارتلز ستازهت زمتازمدایتاز
تالحظا زمشهص ستار زم زحاایاز ز رسانزتتیزپتهص صز)(Al-Duaij, 2004: 59ز زر ستتینزچتامچوبز
حرو یز سازه زحاایاز زتأسیستا ززحتا نزریه یتانزاکهرتاخزصمز تتانزت استاا زتستراار زمزز
تاریلز زمهمسیزتیهن .زحروقزتذهوم،زتنهازپسز زشه زت اسا ز امریاز داالزتییامت ز زصمزتتومصز
یهزص ز هفزتت اسم،زسهفرظهز ز ینک زه میکزآغا گهزت استا زمتوصهز رت ،زمت ز تومززیکستانز جته ز
تیشوصز).(Mir, 2017: 2ز فقزمن ز7زتتاصۀز65زپه تکتلز لز لاتا یز،7711زتنظتومز زهامگتاهزیتزازیتاز
تأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخ،زس یا،زآبمن یاز زریه گاهیانزیست نزتول زمهقز سازه زحارت ز
م زآرهازتوجلزمیازش نزریه یانزاکهرتاخز زتتعا بتازز م صزلکاتا زشت ی زمت زجاعیتازغیهرظتاتیز
تیشوصز(تجاود ز سناصزژرو،ز:7370ز(Turpin, 1992:803et Cloşcӑ, 1981: 291-323 ).)354
پیشهفازدرومز زتکنولوژنز زیکزسوزتولی زجنگ فز میانزپیشهفت تهز زت هبتتهزم زصمزپتیز
ص شت ز ز زسونزصیگه،زتوجلزستااازهامگتاهزیتاز زتأسیستاتزیزهت زمت زیتهزشتکلزصممهگیهرت زۀز
ریه یانزاکهراخ ر ،زش هز سا.ز فز یشزآگتاییز زت تا ه زراشتیز ز رهت مز یتنزتأسیستا زز
م یژهزصمزت اساا زتسراار ،زتوج زحروقزمین لارلزمشهص ستار زم زم ز ینزترولت زجرتلزهتهزصهز
سا.زصمزیاینز تین زپامه نز ز سناصز ه مص صنز زدهفیزصمز تینۀزحروقزمین لارریزمشهص ستار ز
ت ینزش هز سازه زم ومزسهیحزیازضانیزمت زلتز مزحفاظتاز زحاایتاز زتأسیستا ززتتذهومز
پهص ات ر ؛ز زآنزجار زتیتو نزم زپه تکلیانز لاتا یز7711زمت زهنو رستیونزیتانزچهامگارتۀز
7747زژرو،ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀز7777ز زتجاود ز و د زحروقزمین لارتلز
مشهص ستارۀزدهفیز2006زتصوبزسریلزسه ز شامهزههص .ز
.7زتاصۀز748زتجاود ز و د زحروقزمین لارلزمشهص ستار زدهفیززتصوبزسالز2006زترهمزتتیزهنت :ز«ز تهفزیتانز
صمگیهزصمزت اساۀزتسراارۀزغیهمین لارریزحقزتوسلزم ز تا زتالفیجویار زم زر مر .زستایهز ت تا زتترامتلز
دری ز فه صنزه زصمزت اسا زشههازتستریمزر شت ز زیازم زشههازاوصزپایانزص صه ر ،زتانو زتیماش  ».ز
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 .1ممنوعیتهای غیرمستقیم تالفیجویی علیه تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
تانودیاز ت اذز تا زتالفیجویار زدری زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهرتاخزصمزمعیتیزتفتاصز
سناصزمین لارری،زم سه حازذههزش هزز زصمزمعییزریززم ومزضانی مت زآنز شتامهزشت هز ستاز.ز
تانودیایانزغیهتستریمزتالفیجوییزدری ز ینزتأسیسا زصمزتفاصزذیلزتنعکسزش هز سا :ز
ز

 .1 .1حمایت از افراد غیرنظامی
من ز7زتاصۀز67زپه تکلز لز لاا یزترهمزتیهن :ز«جاعیازغیهرظاتیزصمزمه مهزاکه زراشتیز ز
داریا زرظاتیز زحاایازمهاومص مزاو ینت زشت ....ز».زشتقز« لت ز»زمنت ز4ز یتنزتتاصهزحاتال ز
هومهوم ر زدری ز ی فیزم زه زی فزرظاتیزتاسوبزرایشور ،زتانو زتیهن ز زشتقز«ب»زمنت ز
6ز ینزتاصهز شعامزتیص مصزحار نزه زتاکنز سازم زهشت زیاز اایزش نز فه صزغیهرظتاتیزیتاز
م صزآسیلزم ز تو لزغیهرظاتیزتنجهزگهصص،زم زشکریزه زاسام زتذهومزمیشز زتزیازرظتاتیز
تومصرظهزماش ،زحارۀزهومهوم ر زتاسوبزتیشوصز زتانو ز سا.زمهز ینز ساو،زت هیلزهرتیزیتاز
جزئیزتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزم دنو نزم شیز زداریا زرظاتیزصمز التلزحارت زیتاز
تا زتالفی جویار زه زم زهشت زیاز اایزش نزغیهرظاتیانزتنجهزشوص،زتغایهزمازتفاصز ینزتاصهز
موصهز زتانو ز سا.ز فقز ستفسامیۀزپه تکلز لز لاا یزحتیز گهزشه یطز داتالزحاایتاز یتژهز
جوصزر شت زماش ،ز هفزتت اسمزمای زیاو مهزتیانزاسام ز مصهز زتزیتازحاستلز زت هیتلز
ی ف،ز سلزتناسلزم زت رظهز ه مزصی ) .(Pictet et al., 1987: 613-628ز
ز

 .2 .1حمایت از اموال غیرنظامی
من ز7زتاصۀز62زپه تکلز لزترهمزتیهنت زهت ز تتو لزغیهرظتاتزیزربایت زیت فزحارت زیتاز ت مز
تالفی جویار ز ه مزگیهر .ز فقزرظهیۀزتفسیهنزپه تکلز لز لاا ی،ز تو لیزه زمه نز ستتفاصهزیتانز
غیهرظاتیز ه حیزش هزماشن ،زربای زی فزحاال ز عزشور ،زتگهزآرک زدات تاززصمزپشتتیباریز ز
تا زرظاتیزمت زهتامزم رت ز) .(Pictet, 1978: 630زآرجتازهت زهامگتاهزیتاز زتأسیستا ززحتا نز
ریه یانزاکهراخ،ز تو لزغیهرظاتیزتاسوبزتیشور ،زتانودیازتصهحزصمز ینزمن زم زتتیزتتو نز
م زتأسیسا زتذهومزریززتسهنزص ص.ززز ز

 .3 .1حمایت از اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی
من ز4زتاصۀز64زپه تکلز ل،زه زم زحاایاز ز تتو لزضته منزمته نزمرتانزجاعیتازغیهرظتاتیز
اتصاصزص مص،زصمزمن ز4ز دالمزتیهن زه ز ینز تو لزربایت زیت فز ت تا زتالفتیزجویارت ز ته مز
گیهر .ز فقزرظهیۀزتفسیهنز ینزتاصه،زدبام ز تو لزضه منز غرلزم زتأسیسا ز زذاایهزآبز شامهز
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ص مصز).(Pictet, 1978: 630; Boutruche, 2000: 887-2016ز زآرجازه زتأسیسا زحا نزریه یانز
اکهراخز زجار زس یاز زآبمن یازم زتی تو نزصمز تهۀز تو لزضه منز زحیاتیزمه نزغیهرظاتیانز
مهشاهص،ز ینم زتیتو نزتنعزتالفیجوییزدری زآرهازم زم ومزغیهتستریمز ز ینزتتاصهز ستتنباطز
ههصز) .(Zemmali, 1995: 601-615ز
ز

 .4 .1منع کلی حمالت خصمانه
بقزتاصۀز( ()7ل )()2ز61زپه تکلز ل،زتت اساانزمای زیهز مز حتیا یزتاکنزم زم دالزآ مرت زز
تاز فه صز ز تو لزغیهرظاتیزی فزحاال ز ه مزرگیهر .زمن ز( ()3ل )()2ز ضاف زتتیزهنت زهت ز تهفینز
تت اسمزمای ز زحار نزه زتاکنز سازم زهشت زیاز اایزشت نزغیهرظاتیتانز ز م صزآستیلزمت ز
تو لزغیهرظاتیزتنجهزگهصصزه ز ینزاسام زمیشز زتزیازرظاتیزتتومصز رتظتامزماشت ،زاتوصص منز
هنن .زم ز ینزتهتیل تاصۀز،61زحاال زاصاار زم زم ومزهری،ز زجار ز تا زتالفیجویارت زدریت ز
تأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخ ه زمیمزآنزمه صزم سکۀزمیازش نزریه یانزاکهرتاخزتوجتلز
اسام زجاریزم زغیهرظاتیان شوص،زصمز اللز تا ز حتیا یزحینزحاال زتانو زتیهن .ز
ز

 .4 .1ممنوعیت نقض جدی پروتکل اول
تاصۀز86زپه تکلز لزم زترامر زمازرر زپه تکلز لز اتصاصزص مصز زصمزمن ز3ز دالمزتیهنت زهت ز
رجامزتعا نزپامه نز داالزه زم زتهگزیازآسیلزج نزم زتااتیازجسایزیازسالتاز فه صزتنجهز
شوص،زرر زج نز ینزپه تکلزتاسوبزتیشوص.ز زجار ز داالزتذهوم،زشقز«ج»ز ینزمن ز ستازز
ه ز فقزآنزحار زدری زمنایاز زتأسیسا ز حا نزریه یتانزاکهرتاخ،زمتازدرتمزمت ز ینکت زچنتینز
حار نزتوجلزاسام یانزمیش ح زجاری،ز اایزش نزغیهرظاتیانزیاز مصزآت نزاسام زم ز
تو لزغیهرظاتی،زتصهحزصمزتاصۀز( ()3ل )(761)2زشوص،ز زتتو مصزررت زجت نزپه تکتلزحاضتهز
سا.ز ینم ،زتنعزتالفیجوییزدری زتأسیسا زتذهومزریززم ومزضتانیزصمز یتنزتتاصهزتستتتهز
سا.زمن ز6زتاصۀز86زریززترهمزتیهن زم نزآرک زم زتفاصزهنو رسیونیانزژرتوز زپه تکتلزحاضتهز
لکا نز مصزشوص،زرر زج نز ینز سناصزصمزحکمز«جنایازجنگتیز»زتررتزیزتتیزشتوص.زمنتامه ین،ز
تیتو نزرتیج گیهنزههصزه زحاال زاصاار ز زتش صاز تا زتالفیجویارت زدریت زتأسیستا زز
حا نزریه یانزاکهراخزصمزت اساا زتسراارۀزمین لارریزتص قزجنایازجنگیز سا.ز ز
.7ز فقزتاصۀز()3ز( ل )ز()2ز،61زتت اساانزتیمایساز ز رجامزحار نزه ز حتاالزتیم صزم ومز تفتا یزتنجتهزمت ز
م صزس تۀزجاریزم زغیهرظاتیان،ز اایزش نزآرهاز زاسام زم ز تو لزغیهرظاتیز زیازتجاود نز زآرهتازشتوصزز
ه زصمزترایس زمازتزیازرظاتیزدینیز زتستریایزه زپیشمینیزتیشوصزصمزرتیجتۀز یتنزحارت زحاستلزگتهصص،ز
میشز زح ز رتظامزماش ،زاوصص منزهنن .زز ز
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 .5 .1منع هر گونه آسیب به اموال ضروری حیاتی غیرنظامیان
تاصۀز74زپه تکلزص مزترهمزتیهن زه زحار ،زت هیل،زجام جاییزیاز رترالزمیفای ۀز تو لزضه منز
مه نزمرانزجاعیازغیهرظاتیزتارن ز،....زتأسیسا زآبزآشاتی ریز زلو مزآمهساریزتانو ز سا.ز ز
آرجازه زتأسیسا زتصهحزصمز ینزتاصهزصمز تهۀزتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخز ه مزتیگیهر ز
زرظهزم زآرک زحار ز زت هیل،زتتیز تو رت زمت زیتهزرتو زداتلزاشتورازآتیتززز زجارت ز ت تا ز
تالفی جویار زریزز القزشوص،ز ینم زتنعزتالفی جوییز(صمزت اساا زتسراارۀزغیهمین لارری)زم ز
تیتو نزم ومزغیهتستریمز ز ینزتاصهزمهص شازههص .ز

 .6 .1منع حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
گهچ زپه تکلزص م،ز ز تو لزغیهرظاتیزصمزت اساا زتسراارۀزغیتهزمتینز لاررتیزحاایتازهرتیز
م دالزرایآ مص،زتاصۀز76ز ینزسن زصمزحاایاز زهامگاهیاز زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخز
شعامزتیص مصزه زتأسیسا زتذهومز زجار زس یا،زآبمن یاز زریه گاهیانزیستت ز نزتولت زمتهقز
حتیز گهز ی فزرظاتیزماشن ،زربای زی فزحار ز ه مزگیهر ،زچنارچ ز ینزحاال زمت زآ صزشت نز
ریه یانزاکهراخز زصمزرتیج ز م صزلکاا زش ی زم زجاعیازغیهرظاتیزتنجهزشتوص،زتانودیتاز
حارۀزتصهحزصمز ینزتاصه،زم ومزغیهتستریمزتانودیازتالفیجوییزم زریززتیتو ر زصم مهگیهص .ز
ز

 .7 .1منع حمله از سوی نیروهای سازمان ملل
اد ۀز1ز5.ز و د ز7777زسریلزسه زترهمزتیهن زصمسومتیه زداریا زرظاتیزدریت زتأسیستا زز
حا نزریه یانزاکهراخزیعنیزس یا،زآبمن یاز زریه گاهیانزیستت ز نزتولت زمتهقزتوجتلزآ صز
ش نز ینزریه یازشوصز زتتعا بازآسیلیانزش ی زم زغیهرظاتیتانز مصزستا ص،زریه یتانزستا تازنز
ترل ربای زچنینزتأسیساتیزم زی فزحاال زرظتاتیز ته مزصینت ز (Rogers & Malherb, 2000:
).237زرظهزم ز ینک زتالفیجوییزرودیزحار زرظتاتیزتاستوبزتتیزشتوص،زتتیزتتو نزتنتعز ت تاذز
تا زتالفیجویار زدری ز ینزتأسیسا زم ز زتفاصز اد ۀز.1ز5زم ومزضانیز ستنباطزههص .ز

 .8 .1اعمال مراقبتهای ویژه
فقز اد ۀز42زتجاود ز و د زحروقزمین لارلزمشهص ستارۀزدهفیز،2006زچنارچت زهامگتاهزیتاز ز
تأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزتارن زس یا،زآبمن یاز زریه گاهیتانزیستت ز نزتولت زمتهقز ز
سایهزتأسیسا زتسترهزصمز ینز تاهنزیازصمزتجتا م زآرهتازتتومصزحارت ز تعزشتور ،زمت زتنظتومزز
جروگیهنز زمیازش نزریه یانزاکهراخز ز م صزاسام زش ی زمت زغیهرظاتیتان،زته بتازیتانز
یژهزمای زم دالزآی .زدبام ز«حار »زصمز ینزتاصهزتتیزتو رت زمت ز تومززغیهتستتریمزمت ز ت تا ز
تالفیجویار زریززصاللازهن .ز ز
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 .9 .1لزوم رعایت مفاد کنوانسیونهای ژنو
اد ۀز741زتجاود ز و د ز ایه لذههز شعامزتیص مص:ز« تا زتالفیجویارت زدریت ز تتو لزتتومصز
حاایازهنو رستیونزیتانزژرتوز ز....زتانتو ز ستاز».زصمزتوضتیحز یتنز ادت ه،زصمزاصتوصزتنتعز
تالفیجوییزدری ز تو لزغیهرظاتیزذههزش هز سازه زدال همتهزهنو رستیونزیتانزژرتو،زتانودیتاز
تصهحزصمز ینز اد هزم ز تو لزتاازحاایازپه تکلز لز لاا یزریتززتستهنزتتیزیامت زهت ز زآنز
جار زم زتانودیازتالفیجوییزدری زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخز(تاصۀز)65ز شتامهزشت هز
ساز).(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 523-525زززززز
ز

 .2ممنوعیتهای مستقیم تالفیجویی علیه تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
په تکلز لز لاا یزم زهنو رسیون یانزژروز زتجاود ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀز
7777زسریلزسه ز زجار ز سناصزمین لارریزتاسوبزتتیزشتور زهت زسته حتازز ت تاذز ت تا ز
تالفیجویار زدری زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزم زتنعزههصه ر  :ز
ز

 .1 .2رویکرد پروتکل اول الحاقی
من ز4زتاصۀز65زپه تکلز لز لاا یزترهمزتیهن :ز«حار زم زیهیکز زهامگاهیا،زتأسیسا زیاز یت فز
رظاتیزتذهومزصمزمن ز7زم دنو نز مزتالفیجویار ،زتانو ز سا».زمن ز7ز ینزتاصه،زس یا،زآبمن یاز
زریه گاهیانزیست نزتول زمهقزم زم دنو نزتأسیسا زحتا نزریه یتانزاکهرتاخز دتالمز ز ضتاف ز
تیهن زحتیزچنارچ زتأسیسا زتذهوم،زی فزرظاتیزتاسوبزشور ،زصمسومتیهت ززحارت زمت ز یتنز
ی فزتوجلزمیازش نزریه یانزاکهراخز زتتعا باز م صزلکاا زشت ی زمت زجاعیتازغیهرظتاتیز
شوص،زربای زی فزحاال زتالفیجویار ز ه مزگیهر ز) .(Pictet et al., 1978: 665ز
ز

 .1 .1 .2مصادیق تخریب تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
فقز ستفسامی ز ینزتاصه،زصمز تانزت اسا ،زیهیکز ز هفینزتالشزتیهنن زم سیرۀزمیتازهتهصنز
ریه یانزاکهراخز بیعیزیازسااتۀزصسازمشه،زمهزصشانزاوصزچیههزشور .زصمز ثنانزجنگزجهاریز
ص مزصمزسالز،7744زرظاتیانزآلاانزم تنظومزتاارعاز زپیشه نزصشتان،زتوجتلزشت ر زچنت ینز
یز مزیکتامز ز تینیانز م دیزیرن زم ز یهزستیلزحاستلز زآبزصمیتازفته زم ص.زصمزیاتینزجنتگ،ز
حاال زدات ر نزریززدری زس یانزآمی-زمه یزسوم زگهفا7.زصمزااللزجنگزهتهه،زیو پیاایتانز
.7زشناات ش هتهینزتومصزت هیلزس یازتهموطزتیشوصزم زس یانز صمز زتوینزصمزآلاانزصمزتیز7743زه زپیشتتهزذهتهز
آنزمفا.ز ینز تا زم زاسام ز یاصنز زجار زت هیلزهریزیازجزئیز726زهاماار ،زم ز یهزآبزمفتنز3000زیکتامز
تینزهشا م ن،زهشت زش نز7300زرفهز زجار زد هز نز فه صز اه جیز ز ر ریانزریه یانزتتفرینزتنجهزش .ز ز
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جنگی،زس یاییزم زه زآبزتنا قزهشا م نزصمزم شزشاالیزهشتومزم زتتأتزینزتتیزههصرت ،زیت فز
حار ز ه مزص صر .زصمزجنگز یتنام،زس یاز زآبمن یازتومصزحار ز عزش ر ،زیهچن ز یاال زتتات هز
دالمزههصزه زحاال زتذهومزم ومزتصاصفیز رجامزگهفت ز سا .7ز
ز
 .2 .1 .2ممنوعیت حمالت نظامی
م صلیلز هنشز فکامزداوتیزم ز ینز بیلزحاال ز زچنتینزجنبت زیتاییز زت استاا ،ززهایتتۀز
مین لارریزسریلزسه زینگاتیه زصمزسالز7765زپیش رویسز و د زتهمتوطزمت زتات صزهتهصنز
اکهیاییزم زه زصمز ثنانزجنگزتتوج زجاعیازغیهرظاتیزتیگهصصز م ئ زههص،زتتاصهز نزصمزتتومصز
حاایاز زتأسیسا زحا نزریه یتانزاکهرتاخزم زریتززصمزآنزگنجارت هزمتوصز (Bugnion, ICRC
).Report: 2018زصمز عز ینز مزسریلزسه ،زم تنزلۀزصدوتیز زص لایازموصزتتازمته نز دکتانز
تصوریازهریزم زچنینزتأسیساتیزمتازیکت یگهزمت زتو فتقزمهستن .زدتال هزمتهزست یاز زآبزمنت یا،ز
ریه گاهیانز رهژنزیست نزریززه زصمز اهزجنگزجهاریزص مزم دنو نزتنبعزمالروۀزاکتهزپ یت ز
آت هزموص،زصمزتفاصزپیش رویسز ینزتاصهزگنجار هزش .زپسز زتباحثا زمستیامزصمزهتامگه ه،زتفتاصز
پیشرویسزم سوم زتتنزتاصۀز65زفعریزصمآت زه ز زسونزهنفه رسزصیپرااتیکزمازهنسارستووز
م زتصویلزمسی .زت ینز ینزتاصهز زصمجزتنعزتالفیجوییزصمزآنز ز یایاز یاصنزمهاومص مز ساز
ه زمای زآنزم زم زفالزریکزگهفا ) .(Bugnion, ICRC Report: 2018ز
م یهیز سا هامگاهیاز زتأسیسا زصیگهنزریزز جوصزص مر زه زحتا نزریه یتانزاکهرتاخز رت ز ز
ینگامزحاال ز اصمزم زمیازههصنزآنزیستن ؛زمه نزتثالزهاماار یاییزم زتصومزهنی زه زتاصتوال ز
حا نزساومزتولی زتیهنن ز زصمزسوم زمیازش نز ینزتولی زمت زشتکلزگتا ،زهتلزیتکزتنکرت ز
تیتو ر زمازاکهزتو ج زشوص؛زچنینزما صیاییزه زگاهزتیتو رن زج نزماشن ،زحتیزصمز تانزسترحز
ریززصمزمهایزهشومیازم و زپیوست ر ).(Lorenz, UNEP: 2003زتعت صنز زرااینت گانز تیت مز
موصر زه زمتو رن زسایهزتأسیسا زم یژهزپاالیشگاهیاز زتجهیز زذایههسا نزرفاز زفه مصهیانزآنز
م زریززصمز ینزفههسازجانزصین ،ز لیزظایه زتذ هه زتوفریاآتیززربوصز زپیشنهاصصین گان،ز هحز
اوصزم زپسزگهفتن .زصمز ینزاصوصزمای زتصهأزم ز ینزتسئر زتوج زشوصزه زصمزسوم زت هیتلزیتاز
آتشزگهفتنز ینزتأسیسا ،زجاعیازغیهرظاتیزمازاکهزج نزتو ج زتیشور .زمیشکز زآرجتازهت ز
تاازحاایاز یژهز ه مزص صنزچنینزتأسیساتیزداالزتشکال زالیناریزم ز یجاصزتیهن ،ز املزصمخز
سازه زچه زهنفه رسزصیپرااتیکز تاریه ز ینزتانودیایازم زتصتویلزهتهص،زآرهتازم زمت ز تتو لز ز
شیانزااصزتا صزههصز) .(Sandoz, 1987: 665-676ز
. 7ز بقز ظهام زرااین ۀزجاهومنزصتوهه تیکز یتنتامزصمزهنفته رسزصیپرااتیتکزتت ینزپه تکتلز لزز لاتا ی،زصمز
االلزجنگ،ز557زز سااز زس یازیازت هیلزش ه ر زیازاسام زصی ه ر .
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رظهیۀزتفسیهنزتاصۀز65زصمز ص ت زتی فز ی :ز«په تکلز ل،ز زآتتشزمت زدنتو نززیتکز«ریته نز
اکهراخ»زیاصزرای هن ،ز یه زتصومز ینک زهامگاهیاز زتأسیسا زمتو رن زتوجلزآتشسو نزشتور ،ز
صشو مز سا.زماز ینزحال،زشایانزیتاصآ منز ستازهت زهنو رستیونز70ز هتبتهز7780زصمزاصتوصز
تانودیازمهایزسالحیانزتتعامف،ز ستفاصهز زسالحیانزآتش زدری زغیهرظاتیانز زحتیزدریت ز
ی فزرظاتیزم زه زصمزتنا قزتجاعزغیهرظاتیانزتسترهر ،زتانتو زتتیزهنت .زتنظتومز ز ینکت ز
هامگاهیاز زتأسیسا زتاازپوشش،زصمزمه مهز«حاال »زتومصزحاایاز ته مزتتیزگیهرت ،زمه ستاوز
تاصۀز47ز په تکتلز لز(تعهیت زحارت ز زص تنتۀز جته )،زمت زتعنتانزحاایتازصمزمه متهز« ت تا ز
اشوراآتیززصشان»ز ساز) .(Sandoz, 1987: 601-608ز
ز
 .3 .1 .2استثنای حمله و تخریب تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک
مای زاا هرشانزشوصزه ز بقزمن ز2زتاصۀز47زپه تکلز ل،زتنعزحاال زتصتهحزصمزتتاصۀز65زمت ز
ییامت ز
آنزم شز زسه تینزاوصزهت زتاتازهنتتهلز تهفزتت استمز ته مزص مصزریتززتستهنزتت ز
).(Sandoz, 1987: 665-676ز زسونزصیگه،زهامگاهیاز زتأسیسا زصمزمه مهزت هیل،زجام جاییزیتاز
غیه املز ستفاصهزش ن،زتارن زآرچ زصمزتاصۀز64زصمزتتومصز تتو لزضته منزمته نزمرتانزجاعیتاز
غیهرظتاتیزدنتو نزشت هز ستاز،ز زحاایتازمهاتومص مزراتیزشتور ز).(Sandoz, 1987: 651-661ز
ینم ،ز ضحز سازه زچنارچ زتو عیاز یجابزهن زیکزص لازتیتو ر زهامگتاهزیتاز زتأسیستزا ز
تسترهزصمزآنزم شز زسه تینزاوصزم زه زتاازهنتهلزص مص،زت هیلزیازغیه املز ستتفاصهزهنت .ز
یهزص لتیزت تامز سازتاامز تا زال مزم ز ت اذزهن زتاز زتصتونزتارت نزجاعیتازغیهرظتاتیز
هشومزاوصز زحاال ز اینانزحاسلزهن ز) .(Sandoz, 1987: 665-676ز
ز
 .4 .1 .2منع مطلق اقدامات تالفیجویانه
تازصمزاصوصز تا زتالفی جویار زدری زتأسیسا زتومصزما ،زمنت ز4زتتاصۀز65زمت زسته حازز ز
م نزذههزییطزشه یز ت اذز ینز تا زم زتنعزههصهز ساز ز ستناصزم ضته م ززرظتاتیزریتززصمز
اصوصزرر زتانودیازتالفی جوییزدری زتأسیسا زتذهومزس قزرایهن .هامگاهیاز زتأسیسا ز
حا نزریه یانزاکهراخزمای زمازدالتازتش ص زدالتاگذ منزشور .ز ز
صمزمن ز،5ز ز هفینزتت اسمزصماو سازم دالزآت هز سازتازم تنظتومززتیتاینزحاایتاز ز
هامگاهیاز زتأسیسا ز حا نزریه یانزاکهرتاخ،زمتینزاتوصزتبتاصم زمت ز رعرتاصزتو فرناتت زیتانز
میشتهنزهنن ،زه زمیتهصی ز تیزمسیامزسوصتن ز سا.زمسیامنزتؤسستا زز زتشتکیال ز جتوصز
ص مر زه زت هیلزمیهوصۀزآرهازجاعیازغیهرظاتیزم زصمزتعهضزآسیلیانزشت ی ز ته مزتتیزصیت ،ز
تارن ز تاهنزذایهۀزسواا،زهاماار یانزتولی زتاصوال زحا نزساومز زغیهه.ز یتنز تکتانزریتزز
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تتصومز سازه زمازمههه گیهنز زرظام ز ت م زیتانزحاتایتگه،زست زیا،زآبمنت یا،زریه گتاهزیتانز
یست نزتول زمهقز زتنا قزپیه تونزآرهازمی هفز دالمزشور .زچنتینزتو فتقزیتاییزتتیزتو رت ز ز
جار زشه طز جه نز ینزتاصهزریززماش  .ز
 .5 .1 .2رویۀ بینالمللی
صمزاصوصزم یۀز یاییزمین لارریزصمز ینز تین زتیتو نزم زم یۀزهشومیانزتصته،زآلاتان،ز یتالزیتا،ز
مهیتاریاز ز یاال زتتا هز شامهزههصزه زجارگیزتؤی زتنعزتالفیجوییزدری زتأسیسا زحا نزریه یانز
اکهراخ رت ز).(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 3487زصستتوم لعالزرظتاتیز م زصفتا ز
سته لیاز()7774ز زصفتهچۀزم یناانزفهتار یانز متشز ینزهشوم ریزز دالمزتیهن زهت زتأسیستا زز ز
هامگاهیانزحا نزریه یانزاکهراخزسهفازم زس یا،زآبمن یاز زریه گتاهزیتانزیستت ز نزتولت زمتهقز
القزتیشوص.زصمسومتیه زچنینزتأسیساتیز ی فزرظاتیزتاسوبزشور ز زحار زم زآرهازم زمیتاز
ش نزریه یانزاکهراخز زصمزپیزآنز مصزآت نزاسام زج نزم زجاعیازغیهرظاتیزمینجات ،ز ینز
تأسیسا زربای زتومصزحار ز عزشور .ز فقز ینزصستوم لعال،زحاال زغیه تاروریزدریت زتأسیستا زز
حا نزریه یانزاکهراخ،زرر زدا هزیازجنایازجنگیزج نزترریزتیشتوصز زم رت زمستی گیزمت ز
جه ِئمزجناییزم زصمزپیزاو ی زص شتاز).(Australia Defence Force Manual, 1994: 933-937زصمز
یاینز تین زمای ز فز صزه زرظاتناتۀزآتو شزریه یانزتسرحزمرژیکز ظهامزتیص مصز یت فزاتاصز ز
جار زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزحتیزصمزسوم زحار زم ز یت فزتشتام ز زستونز تهفز
تت استتم،زربای ت زتتتومصزحار ت ز تتعزشتتور ز)(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 817ز.ز
صستوم لعالیتانزرظتاتیزهشتومیاز نزمنتین،زهارتاص ،زهرابیتا،زهه ستی،ز هتو ص م،زفه رست ،زآلاتان،ز
تجامستان،ز یتالیا،زیرن ،زریو یرن ،زم ستی ،زآفهیرتانزجنتومی،ز ستپاریا،زستوئیس،زتوگتو،زآمژ رتتین،ز
آذممایجان،زجاهومنزچک،ز مصنز زلبنانزریززمازدبام تیزهم میشزتشام زتؤی زتیاتینزپیشگفت ر .ز ز

 .2 .2شروط اتخاذ اقدامات تالفیجویانه
اد ۀز7005زتجاود ز و د زهاممهصنز7777زحروقزت اساا زتسراار زم ز تا زتالفیجویار ز
اتصاصزص مص.زمن ز7ز ینز ادت ه،زتالفتیزجتوییزدریت زهامگتاهزیتاز زتأسیستا ززحتا نزریه یتانز
اکهراخزم زتانو زتیهن .زصمزم شزصیگهنز زآنزدنو نزش هز سازه زرر زحروقزت استاا زز
تسراار ز زسونزصشانزم اوصناوصزتجو نزمه نزت کیز زترهم زحروقزمین لارلز زتوستلز
م زتالفیجوییزریساز زص تنۀّزتوسلزم ز تا زتالفیجویار زمستیامزتات صز ستاز & (Rogers
).Malherbe, 2000: 103-104زیاچنینزذههزش هز سازه ز دیانزریه یانزتسترحزراتیزتو رنت ز
مأسازصستومزحاتزال زتالفتیز جویارت زم زستاصمزهننت ز زفرتطزفهتارت ییزهتلزیتازمتاالتهینزترتامز
تصایمگیهر ۀزسیاسیزهشومزتجا زمت زست مزچنتینزفهتتاریز ستا.ز فتقز یتنزتتاصه،زیت فز ز
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تالفیجوییزتیمایسازتیاینز ت اذزشیوهیتازنزجنگتیزتشته زماشت ز زپتیشز زتبتاصم زمت ز
تالفیجوییزمای زم زصشانز اکامزص صهزشوص.زیاچنینز مزتالفتیزجویارت زمایت زمتازررت زتعهت ز
هفزتت اسمزتناسلزص شت زماش ز زم زتا زتو زدالزتت رفار ز زسونزصشان،زم ز ت تا ز
تالفی جویار زریززپایانزص صهزشوص.زتالفیجوییزسهفازدری زریه یانزرظتاتیز زتجهیتز ز ز یت فز
رظاتیز تکانپذیهز ساز) .(Rogers & Malherbe, 2000: 103-104ز

 .3 .2حمایت از اموال خاص غیرنظامی
اد ۀز.8ز5ز و د ز7777زهایتۀزمین لارریزسریلزسه زترهمزتیهن :ز«ریه یانزسا تانزترلزدریت ز
تو لزتاازحاایاز ینزم شزتباصم زم ز ت اذز تا زتالفیجوییزرایرااین ».زم شزتتذهومزصمز
ینز اد ه،زم شز5ز سازه زتاازدنو نزتسریاا زجنگیز زشیوهیانزربهص،زم زحاایتاز زتاتیطز
یسا،ز تو لزفهینگی،ز تو لزضه منزمه نزمرانزغیهرظاتیانز زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهرتاخز
تیپهص ص.ز فقز اد ۀز.8ز،5زهایتۀزمین لارریزسریلزسه زتالفیجوییزدریت زتأسیستا ززتتذهومزصمز
ثنانزت اساا زتسراار زم زم نزییطز ی شه یزتکررازتانو زتیهن .ز
ز

نتیجهگیری
فقزتعای زمین لارریزه زم زتصویلزمیشتهزص لایازمسی هز سا،ز تا زتالفیجویارت زمایت ز
فرطزصمز هنشزم ز«رر زج نز ز بری»زحروقزمین لارلزمشهص ستار ز زمت زتنظتومزز ص مزهتهصنز
هفزتت اسمزم زپیه نز ز و د زتزمومز زم دنو نزآاهینزم هحلز رجامزگیهصز زتصایمگیتهنزصمز
ینز تین ز زسونزماالتهینزتراتا زص لتیزگهفت زشوصز زم زتا زتبعیاز هفزتراملز ز و رین،ز
تالفیجوییزتتو زشوص.زهنو رسیونیانزچهامگارۀز7747زژروز زپه تکتلز لز لاتا یز7711زمت ز
تعای زتذهوم،زتهم تهینز سناصز ه مص صنزمتینز لاررتیزتوجتوصزصمز تزینتۀزتانودیتاز ت تا ز
تالفیجویار ر زه ز ت اذز ینز تا زدری ز فه صز ز تو لزغیهرظاتیز زجار زهامگاهیاز زتأسیسا ز
حا نزریه یانزاکهراخزم زتانو زتیهن .زصمزحروقزدهفیزریززتنعزتالفتیزجتوییزدریت ز فته صز ز
تو لزغیهرظاتیز زتش صازدری زتأسیسا زتذهومزصمزت استاا زتستراارز ،زصمزتجاودت ز و دت ز
حروقزمین لارلزمشهص ستارۀزدهفیز2006زتنعکسزش هز سا.ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا ز
تسراارۀز7777زمازآرک زسن زحرو یزتاسوبزرایشوص،ز لیزم دنو نزتنبعزتوثقزمین لارریزهت ز
زسونزهایتۀزمین لارریزسریلزسه زتأیی ز زتنتشهزشت هز،ز امتلز تکتاز ز ستتناصز ستاز.ز و دت ز
تن مجزصمز ینزتجاودت ،زمتهاالفززپه تکتلزص مز لاتا یزهت ز شتامهز نزمت زتانودیتاز ت تا ز
تالفیجویار زصمزت اساا زتسراار زغیهمین لاررتیزراتیزهنت ،زتؤیتز ز و دت زحرتوقزمتینز لارتلز
مشهص ستارۀزدهفیزصمز تینۀزتنعزتالفیجوییزصمزت اساا ز ایهز سا .ز
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حروقزمین لارلزمشهص ستتار ،زحاتالز زرظتاتیزدریت ز فته صز ز تتو لزغیهرظتاتیز زجارت زدریت ز
تأسیساتیزم زه زتاکنز سازم زمیازش نزریه یانزاکهرتاخزتنجتهزشتوص،زتنهتازصمزستومتیزتانتو ز
تیهن زه زاسام ز مصهزمیشز زتزیازرظاتیزتتومصرظهززماشت ؛زصمز تعزچنارچت زحاتال زرظتاتیز
اسام زش ی زم مامزریا مص،زتشه طزمهزآرک زتأسیساتیزه زتومصزحار ز ه مزگهفت ر ،زسهمزتتؤثهزنزصمز
داریا زرظاتیزص شت زماشن ،ز رجامزآنزتجا ز سا،زحالزآرک زمن ز4زتتاصۀز65زپه تکتلز لز ز و دت ز.8ز
5ز ز.7ز7005زتجاود ز و د زهاممهصنزحروقزت اساا زتسراارۀز7777زسریلزسته زمت زسته حازز ز
م نزییطزشه یز ت اذز تا زتالفیجویار زدری زهامگاهیاز زتأسیسا زحا نزریه یتانزاکهرتاخزم ز
تنعزههصهز ز ستناصزم ضه م زرظاتیزم تنظومزرر زتانودیازتذهومزم زریززتکهحزرکهصه ر  .ز
تاصۀز(ج)ز()3ز86زپه تکلز لز لاا یزحار زم زهامگاهیاز زتأسیسا زحا نزریه یتانزاکهرتاخز
م زصمزشه یکیزم دنو نزرر زج نزتاکومز زصمزحکمز«جنایازجنگی»زترریزههصهز سا .ز
صمزسوم زمه زضه م زتکرقزرظاتی،زص لایازتیتو رن زهامگاهیاز زتأسیسا زاکهراخز عز
صمزااخزاوصزم زتنه مزیازغیه املز ستفاصهزهنن ،زتنوطزمهزآرک ز اینانزحاستلزهننت زآستیبیز
م زغیهرظاتیانز مصزرایشوص.
فقزمن ز5زتاصۀز،65ز زص لایازاو ست زش هز سازه زم تنظومزتیاینزحاایاز زهامگاهیتاز
زتأسیسا زحا نزریه یانزاکهراخزحینزت اساا زتسراار ،زمهتهینزم یکامزداتلزمت زمنت ز5ز
تاصۀز65زپه تکلز لز لاا یزتبنیزمهز مزص لایازم ز رعراصزتو فرنات یانزصیگهزصمز یتنز تینت ز
صمز تانزسرحز سا،زچنارچ زچنینزتعای تیزتنعر زرش هزماش ،زتیمایسازمتهزتعایت تیزهت ز ز
بلزتنعر زش ه ر ز ز تکانز داالزتستریمزتفاصزآرهاز جوصزص مص،ز تکاز ز ستناصزشوص .ز
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