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Abstract
Adoption of 598 resolution from Iran, although the end of the armed conflict
between the Iranian and Iraqi governments, was not the end of war and bloodshed
for many people in Iran, especially in the western border regions of the country. The
tribulations of the daily peoples of these areas with the mines planted by Iraq during
the imposed war had not been so devastating to them since the war. Therefore, the
legal obligation of the Iraqi government to declare areas mined in Iran and clear
them is one of the main concerns of the Iranian government and people. Following
the accession of the Iraqi government to the Second Protocol to the Convention on
the Prohibition or Limitation of the Use of Certain Conventional Weapons Which
Are Highly Seductive or Blind, and the Ottawa Convention, the way for the Iraqi
government to clean up Iran's minefields is much greater than but the initial step in
this direction seems to Despite the existence of customary obligation, be to annex
the Iranian government to these conventions.

Keywords
Minefields Cleaning Imposed War, Iraq, Minefields Map.

1. Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
Email: rasoulghorayshe@yahoo.com
2. Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran and Assistant Prof,
Department of International Law, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran,
Iran (Corresponding Author). Emai: sabberniavarani@iran.ir
Received: December 9, 2018 - Accepted: October 20, 2019

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟21-1 :
DOI: 10.22059/jplsq.2019.271126.1882

تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مینگذاریشده ایران
در جنگ تحمیلی
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
سید رسول قریشی  ،1صابر نیاورانی

*2

چکیده
پذیرش قطعنامة  598از جانب ایران ،هرچند پایان مخاصمة مسلحاان یل د لت هلا ایلران ت
عراق یول ،اما یرا یس ار از مرلم ایران ی تیژه لر مناطق ملرز رلرک ورلور پایلان جنل ت
خونریز نبول .مص ب ها لس ت پنج نرم ولرلن هلر رتز ملرلم ایلد منلاطق یلا م دهلا
واشت شده توسط عراق لر طول جن تام حی ،مصائبش ومتر از زملان جنل نبلول .ازایلدرت
ا زام حقوقی لت عراق ی اعالم مناطق م دگذار شده لر طول جن یا ایران ت پاوساز آنها
از مهمترید لردر ها لت ت مرلم ایران اس  .پل از ا الاق لت ل علراق یل پرتتمل لتم
ونوانس ون منع یا مادتلی استفاله از سالحها متعارف خاص و ی شدت آس برسان فرض
شده یا آثار وورووران لارند ت ونوانس ون اتاتا ،راه یرا ا زام لت علراق یل پاوسلاز م لالید
م د ایران یس ار ی رتر از پ ش مه ا شده اس  ،اما ی نظر میرسد گام ایتدایی لر اید زم ن  ،یلا
تجول تعهدات عرفی ،ا ااق لت ایران ی اید ونوانس ونها یاشد.
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مقدمه
مقایحة حموم ها سبب ورت شدن جمع  ،آتارگی آنها ،خرایی زیرساخ ها ت مسلائحی از ایلد
لس میشول .پ از اتمام جن  ،آتشی یا صحح ،یازماندگان ت آتارگانی و یل ملوطد خلول
یازمیگرلند ،تا سالها یا مرمالت ناشی از جنل لسل یل گریبانانلد ت یعضلا ایلد مرلمالت
تهدیدونند ح ات آنها ن ز اس (گحی .)2 :1389 ،لر اید م ان آثار قای انفجار ن ز از جنل
یرجا میماند و تا مدتها پ از اتمام جن ت اتمام فعا ها یازسلاز  ،جلان سلاونان را
تهدید میوند .مهمات عمل نمرله ،التات جنگلی منهدمنرلده ت م دهلا ،یخرلی از ایلد یقایلا
هستند و عام اساسی لر تهدید جان ساونان ی شمار میآینلد .جنل تام حلی علراق عح ل
ورورمان ن ز عار از خرون افراطی نبول .توس ی زتر عراق عح ل ورلورمان از 13فلرترلید
 1359ی صورت پراونده یلول (ه لوم .)54 :1376 ،املا لر تاپسل د سلاعات صلبح  31شلهریور
 ،1359ی صورت گسترله ت یرنام ریز شده آراز شد (پارسالتسل  .)17 :1371 ،ازایلدرت آرلاز
تهاجم از منظر مجامع ی دا مححی ،همان  31شهریور اعالم شد (زملانی .)43 :1376 ،یلا خاتملة
جن پ از قبول قطعنامة  598صالره از شورا امن  ،آنچ یرا ایران از هم مهمتلر یلول،
یاث مسئو ی دا مححی لت عراق ت جنایات جنگی ارتمایی از طرف آنان یول ،چراول علراق
لر طول جن  ،مرتمب جنایات جنگی متعدل از جمح قت  ،شمنج  ،رفتار ر رانسانی یا افلرال
مورل حمای ونوانس ونها ژنو ،تخریب ،مصالر گسترل اموال ت ن ز موارل و نقض مقررات
ت عرفهللا قای ل اعمللال لر لرگ ر هللا مسللحاانة ی دا مححللی را لر یرمیگ للرل ،شللده یللول
(س اهرسللتمی .)212 :1383 ،ایللران پلل از هرلل سللال جنلل ناخواسللت یللا عللراق ،یللا
یر12800و حومتر مریع از مناطق تا پوشش جن را لر شرایط ونونی لرگ ر مرلمالتی لارل
و مهمترید آنها آ ولگی ی م د ت مهمات عم نمرله اس و هلر سلا یل ورلت ت مجلرتح
شدن افرال زیال منجر میشول ( .)Nafissi, 2005یراساس آخلرید آملار سلازمان محل متالد1،
حدتل  160م ح لون مل د عمل نمرله لر  70ورلور جهلان ملدفون اسل ت سلا ن  24هلزار
ر رنظامی توسط م دها زم نی ،ورت یا مجرتح میشوند .لر تاقع لر هر 22لق ق جان یل
نفر ت لر هر رتز  32نفر ت لر هر ماه  2هزار قریانی را از سراسر جهان میگ رل (گحی.)1 :1389 ،
طبق اعالم مروز اطالعات مح متاد لر ایران ،سا ن ی ش از 15تا 20هزار نفر ورت ت مجلرتح
جدید ی تاسطة یقایا ایدگون موال منفجره هستند ول یل ش از 80لرصلد از ایلد قریان لان را
ر رنظام ان ترم میلهند .لر اید م ان سهم وولوان ییگناه ن ز  3تلا 4هلزار نفلر لر سلال
اس  .ایران یا لارا یولن حدتل 16م ح ون م د خنثینرده ،یعد از مصر لتم د ورلور آ لوله یل
1. United Nations, Mine action and effective coordination: the United Nations policy. Sectoral policy:
information management for mine action, Report of the Secretary-General, Addendum 2, UN Doc.
A/56/448/Add.2 of 17 October 2001.
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م د لن اس  .یراساس آمارها جمعآتر شده ،م دها یاقیمانده از زمان جن نزلیل یل 4
م ح ون ت 200هزار همتار از اراضی ایران را آ وله ورله اس 1.آ ولگی ی م د ت موال منفجلره لر
مرزها رریی ت جنوک رریی یر اثر جن تام حی سبب شد ایران یل یملی از قریان لان یلزر
م د لر جهان تبدی شول .ی گفتة هماهن ونند مق م سازمان مح متالد لر تهلران ،تقریبلا
رتز لت نفر ت سا ن حدتل 800ن فر لر مناطق آ وله ی م د لر پنج استان مرز ایران زخملی
یا جان خول را از لس میلهند .استانها ایالم یا مساح یل م ح لون ت 700هلزار همتلار،
خوزستان یا مساح ی م ح ون ت 380هزار همتار ،ورمانرلاه یلا مسلاح  691هلزار همتلار،
آذریایجان رریی یا مساح  59هزار همتار ت ورلستان یا مساحتی ی تسلع یل هلزار ت480
همتار ،ینا ی تاق ق انجمد حمای از مصلدتمان ایلران ،یل ترت ب آ لولهترید نقلا ی حسلاک
میآیند .تعدال از اید م دها لر اتای جن توسط ن رتها عراقی وار گذاشت شده ت یا ملرتر
زمان ی ل عوام جو حساس شده ت خطرناکتر از رتز اتل عم میونند ت پاوسلاز آنهلا
یس ار سخ تر اس 2.حدتل 15سال پ از پایان جنل  ،مسلئو پاوسلاز م لالید مل د از
سو تزارت ورور یل تزارت لفلاس سلهرله شلد ت ایلد تزارتخانل یلا یهرهگ لر از تجه لزات
م دزلایلی ماننلد م دولوک تفتلان مرل ول پاوسلاز اسل  ،لر ونلار ایلد تزارتخانل یرخللی
سازمان ها ر رلت تی همچون وانون مرارو یرا پاوساز م د ،انجمد حمای از مصدتمان
م د ایران ت ...ی طور مواز مر ول فعا انلد .حلال مسلئو حقلوقی لت ل علراق ت سلایر
لت ها صاحب فناتر چ س ؟ لت عراق ی عنوان لت تی و اید م دها را لر طول جنل
وار گذا شت ت سبب ت یلانی اصلحی خسلارات ناشلی از آن اسل  ،لر ملور  15آگوسل 2007
ونوانس ون منع م د ضد نفلر یلا ونوانسل ون اتلاتا ،لر ملور  24سلهتامبر  2014ونوانسل ون
سالحها متعارف خلاص ت پرتتمل اصلالحی لتم آن را لر خصلوص ممنوع ل ت مالدتلی
ی وارگ ر م دها ،تح ها انفجار ت سایر ایزارها پذیرفت ت ی آنها محاق شده اسل 3.پلذیرش
 .1یرگرفت از تارنما تاریخ ایرانی یا عنوان 20م ح ون م د لر خاک ایران؛ یرجا مانده از لتر جن تام حی ی
آلرس http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/1540/0/20 :یارگذار شده لر1390/08/30 :؛ مراهدهشده
لر.1396/02/10 :
تب ان یا عنوان :ایران لر مااصر  16م ح ون م د ی آلرس:
 .2یرگرفت از تارنما
 https://article.tebyan.net/73694یارگذار شده لر1387/06/14 :؛ مراهدهشده لر.1396/02/15 :
 .3تاریخ ا ااق لت عراق ی اید معاهدات پ از اتمام جن تام حی مییاشد ،مممد اس اید سؤال ی ذهد
متبالر شول آیا مفال اید معاهدات عطف یماسبق خواهند شد یا خ ر؟ لر اید زم ن مال 28عهدنامة تید لر
مورل حقوق معاهدات ( )1969ی صراح ی ان میلارل و اص یر عطف یماسبق نردن معاهدات اس  ،یا اید
توض ح و اید اص لارا خصوص مطحق نمی یاشد زیرا ه چ امر ورورها یا سایر تایعان حقوق ی دا مح
را منع نمیوند معاهده ا منعقد نمایند و انارافی از اص ی طریق صریح یا ضمنی یاشد (ض ائیی گد ی،
 .)118 :1383یا مداق لر موال مختحف ونوانس ون مرخص میشول و ی ل خصوص یررلتستانة
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اید ونوانس ونها ت معاهدات ی دا مححی ،ا زامات ت تظایف حقلوقی مرخصلی را یلر عهلد لتل
عضو از جمح لت عراق قرار خواهد لال .ازایدرت اید نوشتار یا لرک اهم مسئحة مل د یلرا
ورورمان یا توج ی یرآترلها اشارهشده ت یا ورتد ت معحول ولرلن حلدتل  70نفلر لر ملاه ت
همچن د توج تیژ جهانی ی آثار مخرک اید اسلحا یلر امن ل انسلانی ،توسلعة اقتصلال ت
ما ط زیس ت سایر جنب ها اجتماعی آن ،میووشد ی اید سؤال اساسی پاسخ لهد ول آیلا
ا ااق لت عراق ی ونوانس ونها منع ی وارگ ر ت استفاله از م د ،راه را یرا ا لزام آن یل
پاوساز مناطق م دگذار شده ایران لر طول جن هموارتر خواهد ساخ یا خ ر؟ یل منظور
پاسخ لهی ی اید پرسش ،مقا لر لت یخش ی رشت تاریلر لرآملده اسل ول لر یخلش اتل،
یراساس حقوق یررلتستان  ،ی وارگ ر م د ت نقض حقوق ی دا مح عرفی توسط عراق یررسی
خواهد شد ت لر یخش لتم ی صورت موجز ی ا زامات ت تعهدات لت عراق لر یرایر لت ایران
یراساس تعهدات معاهداتی خواه م پرلاخ .

نقض حقوق بشردوستانه توسط عطراق در بطهکارگیری مطین در ططول
جنگ تحمیلی
حقوق یررلتستان یر مادتلی سالح ی عنوان تس ح جنگی تم ورله ،ی ناو ول یرخلی از
تسح اات ت رتشها جنگی را ممنوس اعالم ت تأو د میوند حمالت یایسد عح اهداف نظلامی
هدای شوند (گریدتتل .)32 :1387 ،محزتمات جنگی یاید طبق ن ازها یرری  ،ی مالدتلی
تد لر لهند ،چراو یرر ن تنها رای حقوق اس  ،یحم منبع آن ن ز تحقی میشول ( Brownlie,
 .)1998: 28لر نظم حقوقی ی دا مححی ونونی ،حقوق یررلتستان یا یل سحسلح قواعلد وحلی،
حمای از قریان ان جنگی ت مادتل ورلن عمح ات نظامی ،تنها لوترید حقوقی قای قبول اس
و قواعد راجع ی سازماندهی ن رتها شرو وننده لر جن ت همچنل د رتشهلا ت ایزارهلا
جنگی را تنظ م میوند ( .)Roberts, 2000: 673ایلد رتیملرل متضلمد ت مبتنلی یلر اصلول ت
ونوانس ون اص را یر عطف یماسبق شدن قرار لالهاند .از جمح یند  2مال  ،1ماله  4ت مال  :5لتل عضو
تعهد مینمایند تمام م دها ضدنفر را نایول سازند؛ مال  :6هری از لت ها عضو لر راستا هممار ت
وم ها ی دا مححی ی پاوساز م د ت فعا ها مریوط ت همچن د جه نایولساز م دها ذخ رهشده
وم خواهند نمول؛ مال  :7هری از لت ها عضو لر راستا شفافساز متعهد گرلیدهاند و مجموس
یا اخت ار خول را ت همچن د ما تمامی مناطق
تمامی م دها ضدنفر ذخ ره شد تا ما م
م دگذار شده را یا جزئی ترید اطالعات ی لی رو سازمان مح متاد گزارش ونند و همگی اید ا زامات
ی صورت مطحق ت یدتن اشاره ی زمان پ از زما جرا شدن ونوانس ون اس ت قطعا عطف یماسبق شدن
ونوانس ون را اثبات میونند.
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قواعد اس و لر یندها ذی ی آنها اشاره میشول ت استفاله از م د توسط علراق لر طلول
جن تام حی سبب نقض اید اصول ت قواعد شده اس .

 .1اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی
اص تفم ی د اهداف نظامی ت ر رنظامی ،اصول انسانلتستان را ی قواعلد حلاوم یلر رفتلار
متخاصمان پ وند میزند ( .)Green, 2008: 20-23یمی از ل یل ا لزامآتر یلرا رعایل قواعلد
حقوق یررلتستان  ،ضرترت حمای از جمع ر رنظامی ،لر منطقة جنگی ت مناطق مسلمونی
اس  .ازاید رت تفم نالرس ی د نظام ان ت ر رنظام ان مانع از اعمال قواعلد رفتلار حقلوق
مخاصمات مسحاان یر وسانی اس و ی نوعی لر مخاصم لرگ ر شدهاند .یرا تاقق اید املر
تسح ااتی و طرف د ی آن متوس میشوند ،یاید ی ش وها یل وار رتل ول متضلمد تفم ل
م ان رزمندگان ت ر رنظام ان یاشند (شهباز  .)6-7 :1386 ،اص تفم لر حقوق ی دا محل ،
لر مخاصمات لاخحی ت ی دا مححی از رنا یا یی یرخورلار اسل ()Murray, 2011: 891- 905؛
معاهدات یررلتستان لرصدل تب د مقرراتی اس و از افرال ر رنظامی ت ر رلرگ ر لر عمح ات
مسحاان حمای ونند .از سو لیگر ،مادتلی هایی یرا اقدامات ن رتها نظامی لر منلاطق
مسمونی ت نسب ی سمن ر رنظامی اعمال ونند.

 .2اصل ضرورت نظامی
اساس موازید حقوق یررلتستان یر نامادتل یولن حق یل وارگ ر ایزارهلا ت فنلون جنگلی
استوار اس و ی عنوان قاعد آمره ت عاما رلمول حقلوق تحقلی می شلول (شلریفی ت سلاعد،
 .) 117 :1372اص ضرترت نظامی ،زمانی پذیرفت اس و از زاتیة حقوق یررلتستان ی آن
نگریسلت شلول ( .)UK Ministry of Defence, 2004: 24اشلمال ضلرترت نظلامی ،یخرلی
جدایی ناپللذیر از هنجارهللا حقللوق ی د ا مح ل یررلتسللتان اس ل  ،ازایللد رت انسللانی وللرلن
لرگ ر ها مسحاان  ،رای ت رسا حقلوق را ترلم میلهلد (.)Kretzmer, 2005: 100
اص ضرترت نظامی ،چا ش م ان ضرترت ت ا زامات حقوق یررلتسلتان اسل ( & Boisson
 )Sands 1999: 284ت از آنجا و تا حد مبهم اس  ،می توانلد همهلة لسلتاترلها حقلوق
یررلتستان را ی مخاطره اندازل ،ی نظر می رسد سازش م ان قواعلد یررلتسلتان ت ضلرترت
نظامی یس ار مرم یاشد .ینایراید اسنال حقوق ی د ا مح یررلتستان یرا استنال یل عامل
ضرترت نظامی جنبة استثنایی قائ شده ت از ضرترت نظامی تعریلف مالدتلتر یلا عنلوان
«ضرترت مبرم نظامی» ارائ میوند .اص ضرترت ،علدتل از حقلوق یررلتسلتان را توج ل
نمی وند ت یرعم ی عنوان عام یازلارند لیگر عم میوند.
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 .3اصل منع ایجاد درد و رنج بیهوده و غیرضروری
طبق اید اص  ،نمیتوان از سالحهایی استفاله ورل و سبب رنج ت لرل یل ش از حلد میشلوند.
ازایدرت ،آزال لت ها لر انتخاک تسای ت ش وهها جنگی نامادتل ن سل (زملانی ت پ لر ،
 .)51 :1391اعالم ة  1868سدپترزیور  ،استفاله از سالحهایی را و ی طور ی هوله رنج ت لرل
از وارافتالگان را تردید نماید ت یا مر آنان را اجتناکناپذیر سازل ،ماموم مینمایلد .ملال 13
اعالم ة یرتوس  ،1874مال  23مقررات منضم ی ونوانس ون چهارم  1907هل ن لز ولاریرل
سالحها ،پرتاکشوندهها ،یا موال را و یرا ایجال رنج ت لرل ر ر زم طراحی شلدهاند ،ممنلوس
می سازل .لر راسلتا ایلد ممنوع ل  ،مقلررات موجلول ،حلق متخاصلمان لر انتخلاک تسلای
مجرتحساز لشمد را نامادتل نمیلاند .متد جدید از اید قواعد لر مال  35یند  2پرتتمل
اتل  1977ژنو تجول لارل و مقرر میلارل :حق طرفها مخاصم لر انتخاک ش وهها ت تسای
جنگی لر ه چ مخاصمة مسحاان ا نامادتل ن س ؛ ی وارگ ر سالحها ،پرتاکشوندهها ت موال
ت ش وهها جنگی از نوعی و ی تارل آترلن صدمات ی ش از حد ت لرل ر رضرتر منجر شول،
ممنوس اس .

 .4اصل تناسب
اص تناسب از اصول مهم حقوق ی دا مح یررلتستان اس  .اصلحی ول ماه ل عرفلی لارل ت
مب د اید اس و آس بها تارله ی ر رنظام لان ول از خسلارت ناشلی از عمح لات نظلامی
حاص میشول ،یاید متناسب یا مزی قطعی ت مورل انتظار یاشد و از انجام عمح لات نظلامی
انتظار میرتل .شلرتس یل حمحل ا ول گملان ملیرتل سلبب تحفلات ر رنظام لان ،آسل ب یل
ر رنظام ان ،آس ب ی اموال ر رنظام ان یا ترو بی از اید موارل شول ت اید خسلارات زیلاله یلر
مزی ع نی ت مستق م نظامی مورل انتظار یاشد ،ممنوس اس  .یعد لیگلر ایلد اصل  ،ممنوع ل
استفاله از آن ایزار ت رتشها جنگی اس و یراساس ماه تران سلبب ترتل آسل ب یل ش از
اندازه میشوند (لتسوا دی ت همملاران .)121 :1391 ،ازایلدرت اصل تناسلب رهآترل لت اصل
ضرترت نظامی ت انسانی یولن اس ت مؤید آن اس و زیانها حاص از عمح ات نظامی یایلد
یا فواید نظامی متناسب اس ت خسارت مذوور از فواید نظامی حاص از عمح لات مزیلور تجلاتز
نمند ( .)Sachadev, 1999: 437لیوان لائملی ی دا مححلی لالگسلتر لر قضل ة ماترملات ت
لیوان ی دا مححی لالگستر لر قض ة تنگ وورفو اید اصول را اصول ات لة حقلوق ی دا محل ت
یرری ( )ICJ Rep, 1949: para. 10 and PCIJ Rep, 1924: para. 16ت لر قضل ة ن ماراگوئل ،
اصول وحی ین الید حقوق یررلتستان نامگذار ورله اس (.)ICJ Rep, 1986: para. 103
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الزامات دولت عراق در خصوص مناطق مینگذاریشطده در ایطران بطر
طبق تعهدات معاهداتی
یراساس گزارش انجمد حمای از مصدتمان ایران ،تعدال شهدا م دها واشت شده توسط عراق
لر طول جن تام حی لر اسلتانها ایلالم  7/25لرصلد ت مجرتحلان  6/20لرصلد ،خوزسلتان
1/21لرصد شه د ت  8/18لرصد مجرتح ،ورمانراه  8/30لرصلد شله د ت  9/31لرصلد مجلرتح،
آذریایجان رریی  7لرصد شه د ت  2/14لرصد مجلرتح ت ورلسلتان  4/15لرصلد شله د ت 5/14
لرصد مجرتح میرسد1.تجول اید آمار تمانلهنده یاید مسئو ن ایرانی را جه ا زام لت ل علراق
ی ح مرمالت مریو ی م دها واشت شده لر طول جن تام حی ی تماپو انلدازل ،لر همل د
زم ن لت عراق پرتتم لتم از معاهد ممنوع استفاله از سالحها خاص را و مممد اسل
سبب صدمات جبرانناپذیر شول یلا لارا آثلار ر رقایل تبعل ض یاشلد ،یلا عنلوان «ممنوع ل ت
مادتلی ی وارگ ر م دها ،تح ها انفجار ت سایر ایزارها» ت ونوانس ون اتاتا لر خصوص منلع
تو د ،استفاله ،ذخ ره ت انتقال م دها ضدنفر ت نایول آنها را قبول ورله ت ی آنهلا محالق شلده
اس  ،ا ااق ت پذیرش اید معاهدات ی دا مححی تعهدات ت ا زاماتی را یرا لتل عضو از جمح لت
عراق لر پی خواهد لاش و لر ذی ت لر یندها جداگان یدانها خواه م پرلاخ .

 .1الزام دولت عراق به عدم استفاده و نقل و انتقال مین
پرتتم لتم اصالحی اگرچ نسب ی پرتتم ات ل پ رلرف ماسوسلی لاشل  ،لر خصلوص
ممنوع استفاله از م د ،ممنوع مطحق را اعمال نمرله ت استفاله از یرخی م دهلا خلاص
را اجازه لاله اس  .اید پرتتم لر موال  4تا  7خول ،چند نلوس سلالح را ملدنظر لارل :م دهلا
ر رپرتاکشونده ،م دها پرتاکشونده ،تح ها انفجار ت لیگر ایزارها .ملال  4ی لان ملیلارل:
استفاله از هرگون م د ضدنفر ر رقای شناسایی ممنوس اس  .پرتتم ات ة چنل د مالدتلیتی
نداش  ،ذا ه چ مانعی لر یل وارگ ر م دهلا پالسلت می ول یلا تجه لزات م دیلاک قایل
شناسایی نبولند ت ی م زانی زیال همراه یلا لرجلات فراتانلی از خطلر ،تو لد میشلدند ت یلرا
پاوساز وننده ،ر رنظام ان ت ن رتها حافظ صحح خطرناک یولند ،تجول نداش ( Matheson,
 .)1997: para. 158-167یراساس یند  2ضم مة فنی ،مقرر شده اسل م دهلا ضلدنفر زتملا
یاید مقدار  8گرم یا ی رتر آهد لاشت یاشند تا یتوان آنها را یا لسلتگاهها م دیلاک شناسلایی
ورل .اید قسم از ضم مة فنی ،م دها تو دشده یعلد از اتل ژانویلة  1997را مرلمول ایلد
تب ان یا عنوان :ایران لر مااصر  16م ح ون م د ی
 .1یرگرفت از تارنما
 https://article.tebyan.net/73694یارگذار شده لر1387/06/14 :؛ مراهدهشده لر.1396/02/15 :

آلرس:
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استاندارل میلاند ت یرا م دها تو د قب از آن ،ی لتر ن سا یرا جایگزید ولرلن لر
نظللر میگ للرل .لر خصللوص م دهللا ضللدنفر ر رپرتاکشللونده ن للز پرتتم ل اعللالم مللیلارل:
ی وارگ ر چن د م دهایی ممنوس اس مگر اینمل یراسلاس اسلتاندارلها ضلم مة فنلی ،یلا
ایزارهللا خولانهللدامی ت خولازوارانللداز تجه للز شللده یاشللند .لر صللورت فقللدان چنلل د
سازتوارهایی ،م دها یایلد لر منطقل ا عالم گذار شلده ،ولار گذاشلت شلوند ول از سلو
ن رتها نظامی ونترل ،یا حصاروری یا سایر تسای ت رتشها حفاظ شوند .یل عالته ایدگونل
م د ها یاید قب از ترک منطق  ،پاوساز شوند ،مگر ،منطق ی لت لیگر تاگلذار شلول ول
مسئو رعای مقررات اید ماله ت پاوساز یعد آنها را تقبل ونلد .لر خصلوص م دهلا
پرتاکشونده از لتر ن ز مطایق مال  6پرتتم  ،مییایس یا لر نظر گرفتد لت مع ار یملار گرفتل
شوند :نخس ؛ موقع م دها پرتاکشده یراسلاس مختصلات ت نقلا مرجلع ،عالم گلذار
شوند؛ لتم؛ م دها یایستی از سازتوار خولانهدامی ت خول از وارانداز یرخورلار یاشند .لر مورل
تح ها انفجار ن ز آمده؛ ی وارگ ر چن د ایزارهایی لر منلاطقی ول ممملد اسل جمع ل
ر رنظامی لر آنها یاشد ،منو ی نزلی یولن آنها ی اهداف ت ما ها لرگ ر نظامی اسل ،
ا بت یا منظور لاشتد اقدامات احت اطی یرا حمای از ر رنظام لان (ینلد  3ملال  7پرتتمل ).
مال  3پرتتم اصالحی ،ضمد مسئول لانستد اعضا لر قبال ی وارگ ر چن د جن افزارهلایی
ت ی ان تعهد آنها لر پاوساز  ،انتقال ،انهدام ،یا حفظ آنها مطایق اسلتاندارلها ملورلنظر (ینلد
 ،)2استفاله از نوعی از اید جن افزارهایی را و اساسا ی منظور ایجال جراحلات مفلر سلاخت
شدهاند ،ممنوس میشمارل (یند  ،)3زتم مطایق ایلد تسلح اات یلا اسلتاندارلها ملورلنظر را
ضم م فنی ی ان میوند (یند  ،) 4ت استفاله از چن د ایزارهایی ر ا و مممد اسل متصل یل
سازتوار یاشند و هنگام پاوساز ت خنثی ورلن لر اثلر تملاس م ناط سلی منفجلر شلوند،
ممنوس میوند (یند  .)5اتصال هرگون لستگاه ضدلسلتمار ول ممملد اسل پاوسلاز ایلد
تسح اات را یا خطر مواج سازل ،ر رمجاز میشلمارل (ینلد  .)6هلدفگ ر ایلد سلالحها را لر
همة شرایط عح اهداف ت افرال ر رنظامی ی صورت فرل یلا جمعلی ممنلوس میلانلد (ینلد )7
استفاله یدتن تفم اید سالحها را ر رمجاز اعالم میوند (یند  )8ت هنگلام یل وارگ ر آنهلا،
همة اقدامات ت احت ا ها عمحی ت مممد یرا حمای از ر رنظام لان (ینلد )10ت اخطارهلا
قبحی مؤثر را زم میشمارل (یند  ،)11اما پرتتم لتم اصالحی ن ز نتوانس نگرانیها جامعلة
جهانی را از ی د یبرل ،چراو م د را وامال منع نمرله یول ،ممنوع ل اسلتفاله از مل د مالور ت
هدف اصحی موفق معاهد اتاتا یول ت یدتن ممنوع وام استفاله از آن ،سلایر ممنوع هلا
ی نت جلة مثبل نمیرسل د ( .)Cahill, 1995: 550یلا تجلول مخا فل ورلورها مختحلف یلا
ممنوع مطحق استفاله از م دها ضدنفر ت ارائة پ رلنهالهایی مختحلف ،ممنوع ل وامل ت
مطحق لر یند «ا ف» مال  1آترله شد ت تمامی پ رنهالها رل شدند .لر خصوص ممنوع نق
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ت انتقال م د ،پرتتم لتم اصالحی لر مال  8اقدام ی تضع مقرراتی لر جه ممنوع انتقال
م دها ورل :یند  1مال  8انتقال م دهایی را و استفاله از آنهلا لر ایلد پرتتمل ممنلوس شلده
اس  ،ممنوس میلاند .یند  2انتقال م دها مجاز ت ممنوس ،ی لریاف وننلدهها ر رلت تلی را
ممنوس ورله ت لر یند  3انتقال هر نوس م د ی لت هایی ول ا زاملی یل ایلد پرتتمل ندارنلد،
م منوس شده اس  ،از طرفی هر لت تی یاید تضم د وند هرگون انتقلا ی یراسلاس ایلد ملاله ،لر
پ رت از مقررات پرتتم ت قواعد حقوق یررلتستانة ی دا مححی صورت پذیرل (ینلد  4ملال .)8
ایدگون مقررات لتل ثا ث را تا تأث ر قرار میلهد .لت ها عضو لر قرارلالهلا لتجانبلة
خول یا اید لت ها ،یاید چن د مقرراتی را رعای ونند .لر خصوص حم تنق  ،لر ینلد  4ملال
 2ونوانس ون اتاتا آمده اس هرگون نقل م دهلا ضلدنفر یل یلا از سلرزم د محلی ت انتقلال
ما م یا ونترل یر م دها ممنوس اس  .اید تعریف از انتقال همان معنلا انتقلال لر پرتتمل
لتم اصالحی اس  .یر انتقال م دها ضدنفر استثنائاتی تارله آمده و لر مال  3ونوانس ون ی
آن اشاره شده اس  .انتقال م دها ی منظور انهدام و یاید ی س ستم نظارتی قلو یلر انتقلال
حاوم یاشد؛ انتقال ی منظور توسلع ت آملوزش خنثیسلاز ت پاوسلاز آنهلا ،ا بتل یل منظور
جحوگ ر از استفاله لت ها از اید یند یرا ذخ ر م دهلا مقلرر شلد ،تعلدال ایلد م دهلا از
حداق مقدار و یرا مقاصد یا زم اس  ،نباید فراتر رتل ت ثب حداق تعدال ایلد م دهلا
یاید لر حد صد هزار یا ومتر یاشد ت یاید طبق مال  7لت ها عضلو تعلدال م دهلایی را ول
جه آموزش نگهدار میوند ،ی صورت سا ان گزارش لهند.

 .2الزام دولت عراق به کمک به مأموران و قربانیان مین
یمی از تمه دات پرتتم لتم اصالحی ،تعهد اعضا لر حمای از ه أتها ت ملأمورانی اسل ول
ی منظور انجام مأموری ی مناطق آ لوله یل مل د اعلزام میشلوند ،چراول احتملال لارل آنهلا
یراساس تصم م اروان سازمان مح متاد ،سازمانها منطق ا یلا یراسلاس توافقهلا لت یلا
چندجانب ت لر چارچوک ه أتها یررلتسلتان ت یل منظور پاسلدار از صلحح ،حق ق یلایی،
وم رسانی ت پاوساز م دها ی منطقة لرگ ر اعزام شوند ،اعضا موظفاند لر حمای از آنان
اقداماتی شام پاوساز م د ت ییخطر ساختد سایر سالحها تا لر اخت لار گذاشلتد اطالعلات
مریو ی م الید م د ،موقع وار گذاشتد سلالحها ت نرلان لالن راههلا املد ت ...را انجلام
لهند .لر مورل مأموری هایی و یراساس تصم م شورا امن ت یل منظور پاسلدار از صلحح،
نظارت ت مراقب صورت میپذیرل ،تعهد طرف د لر حمای از چن د ن رتهایی اجبلار اسل ت
لر سایر موارل ،انجام مأموری ها یاید یا توافق لت مورلنظر انجام پذیرل تلا تعهلد یل حمایل
فعح پذیرل (یند (1ا ف) مال  )12لر مقای  ،ایدگون ن رتها ت ه أتها ن لز موظفانلد تملامی
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اطالعاتی را و یراساس اید ماله لریاف میلارند ،مارمان نگهألارند؛ قوان د لت ها م زیلان
را رعای ونند ت از اقدامی م ایر یا ییطرفلی ت ماه ل ی دا مححلی چنل د تظلایفی خلوللار
ترزند .اعضا چن د ه أتها ت ن رتهایی ی منظور انجام تظلایف خلول از مزایلا ت مصلون ها
زم یرخورلار خواهند یول (یند  7مال  .)12لر هم د زم ن یند  3مال  6ونوانس ون اتلاتا ن لز
تعهداتی لر وم ی قریان ان م دها ضدنفر ت سازگار مجلدل اقتصلال ت اجتملاعی آنهلا ت
مساعدت ت مرارو سایر ورورها لر انجلام آن را آترله اسل  .ایلد ینلد ی لانگر اهم ل تیلژ
سازمانها ر رلت تی ی دا مححی اس  ،چراو هرچند یس ار از ورلورها خلول یل ومل یل
قریان ان تمای نران لاله ت حمای خول را از آترلن ق د وم ی قریان ان لر ونوانس ون اعلالم
ورلهاند ،ت ی سازمانها ر رلت تی ی دا مححی از جمح وم تة ی دا مححی صح ب سر یلا اعلالم
اینم وم رسانی ی قریان لان مل د فراتلر از مراقب هلا جراحلی ت پزشلمی ت ملا ی اسل ت
وم ها ی دا مححی یرا اح ا اقتصال ت اجتماعی یازماندگان ناشی از انفجار مل د ضلرتر
اس  ،یر لرج عبارت «اح ا مجدل توانایی اقتصال ت اجتماعی» لر یند  3مال  6تأو د ورلند
و یا فرارها اعمالشده توسط آنان ،لت ها عضو ی قبول آن تد لالند .همچن د اید ماله
تظ فة وم ی قریان ان را عالتهیر لت ها یر عهد سازمان مح متاد ،سازمانها ی دا مححلی
ر رلت تی ت لت تی ت سازمانها لت تی ت ر رلت تی لاخ ورورها قرار لاله اس .

 .3الزام دولت عراق به ثبت اطالعات مربوط به مینها و شفافسازی
هنگام یاث لر خصوص اصالح پرتتم لتم لر زم نة ثب اطالعات ت شفافساز  ،وارشناسلان
نظامی پ رنهال لالند موقع م دها مجهز ی س ستم خولانهلدامی ت خولخنثیسلاز ولار
گذاشت شده ن ز عالتهیر سایر موارل یاید ثب شول ( .)ICRC Rep, 1997: para. 40ینایراید مال
 9پرتتم تعهداتی را یر اعضا تام ورل :ثب ت ضلبط موقع هلا اسلتفاله از م دهلا ،تحلة
انفجار ت سایر ایزارها یاید مطایق یا ضم مة فنی یاشد ،ازایدرت لر ملورل م دهلا ر رپرتلایی،
تحة انفجار ت سایر ایزارها ،موقع مال یل وارگ ر آنهلا یایلد یلا تع ل د حلداق لت نقطل
مختصات ما مورلنظر ت تخم د ایعال آن منطقل ت ته لة نقرل ها ت لیاگرامهلا مریلو یل
چن د مناطقی و نرانلهند مال ط ت تسلع آنهاسل  ،صلورت پلذیرل .یل منظور رلیلایی ت
پاوساز اید جن افزارها ،نقرل ها ت لیاگرامهلا یایلد شلام اطالعلاتی از نلوس ،تعلدال ،شل و
وارگذار  ،نوس ف وز ت مدت آن ،تاریخ ت مدت زمان وار گذاشتد آنها یاشلد .لر ملورل م دهلا
پرتاک شونده ،موقع ت ما تخم د آنها یاید یا مختصات نقا مرجع تع ل د شلول ت تعلدال ت
انواس م دها پرتاکشده ،تاریخ ت مدت وارورل آنها ت مدت زملان خولانهدامشلوندگی آنهلا ن لز
ثب شول .نسخ ها لیگر از ثب چن د اطالعاتی لر اخت ار سطوحی از فرمانلدهان گذاشلت
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میشول تا ایمنی آنها تضم د شول .تمامی م دهایی و پ از زما جرا شدن پرتتمل تو لد
میشوند ،یا زیان انگح سی یا زیانها محی از طریق اید اطالعات عالم گلذار میشلوند ،ت ا
واریرل آنها ممنوس اس  :نام ورور اصحی ،سال ت ماه تو د ،شمار سریال یا شمار قطع  ،چنل د
اطالعات ثب شدها از سو طرف د مخاصم نگهدار میشول؛ اطالعاتی لر مورل مناطقی و
چن د ایزارهایی لر آنها وار گذاشت شده اس  ،املا لیگلر لر ونتلرل یملی از طلرف د مناقرل
ن س  ،مییایس لر صورت رفتار متقای طرف لیگر ت تا آنجلا ول منلافع امن تلی آنهلا اجلازه
میلهد ،لر اخت ار طرف لیگر یا لی رو سازمان مح متاد قرار گ رل؛ چن د اطالعلاتی را یایلد
یراساس موافق نام ها لتجانب  ،لر ات د فرص منترر ورل .لر راستا شفافسلاز ملال 7
ونوانس ون اتاتا ورورها عضو را محزم میوند حداوثر 180رتز پ از زما جرا شدن معاهده
ت ی صورت سا ان لر مورل اقدامات خول لر خصوص م دها ضدنفر گزارشهایی را ی لی رو
سازمان مح متاد تاوی لهند .لی رو تنها گزارشها ورورها عضو را لریافل میونلد ت
محزم ن س اطالعات را ی جز ورورها عضو لر اخت ار لیگلران قلرار لهلد ،اگرچل یسل ار از
ه أت ها تمای لارند اطالعاتران لر اخت ار عموم یاشد .همچن د لی رو لر ارزیایی گزارشها
تاصح محزم ی پذیرش نظریة لت ارائ لهنده لر ارزیایی آن ن س .

 .4الزام دولت عراق به اعالم پاکسازی مناطق مینگذاریشده
یمی از عح اساسی تحفات ر رنظام ان لر له ها  80ت  90ی وارگ ر م دها ،یدتن تلالش لر
جه پاوساز آنها یول ( .)Mathson, 1997: 158-167ازایدرت پ رنهال شلد لت هلا لر قبلال
ی وارگ ر اید لست از سالحها مسئول شناخت شوند ت مسئو پاوسلاز را ن لز یل عهلده
گ رند .اید پ رنهال مورل پذیرش قرار گرف (مال ))2(3پرتتمل لتم :یالفاصلح پل از پایلان
لرگ ر ها فعال ،همة م دها ،تح ها انفجار ت لیگر ایزارها ،پاوساز یا منهدم شلدند ت یلا
لر صللورت حفللظ آنهللا لر آن منللاطق ،احت ا هللا زم لر نگهللدار آنهللا یلل عم آیللد ت
همانگون و لر مال  )2(5آملده ،منطقلةمورلنظر عالم گلذار  ،حصارورلی ت ونتلرل شلول.
لرصورتیو ی طرف مخاصم لر منطق ا از ایدگون سالحها استفاله ونلد ت لیگلر ونتلرل
منطق را لر لس ندارل ،تا جایی و طرف ونترلوننده اجازه میلهد ،هممار ها فنلی زم
جه ای فا تعهد نخست د ارائ وند .اعضا یاید نسب ی ن ی توافق لر زم نلة فلراهم ولرلن
مساعدتها فنی ت مال لر م ان خول ،یا سایر لت هلا ت سلازمانها ی دا مححلی لر جهل
عمح ات مرترک لر زم نة ایفا اید مسئو  ،تالش ونند .لر پ شنلوی ات لة ونوانسل ون
اتاتا ن ز یا اعطا ی لتر زمانی پنجسا یل ورلورها یل منظور انهلدام م دهلا واشت شلده
تالش شده یول ی مصائب ناشی از ایلد سلالح هرچل سلریعتر پایلان لهنلد ،ت لی لر اجلالس
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متخصصان تید ی اید نمت اشاره شد و توانایی ی ورور یرا اسلتخراج ت انهلدام م دهلا
ضدنفر ی ظرف تمن می ت تاق قاتی آن ورلور یسلتگی لارل ت لر ورلورهایی ول ی صلورت
عمده یا اید مرم رتی رت هستند ،مممد اس لهها سلال طلول یمرلد (.)Goose, 1997: 281
لر نت ج معاهده یاید ی ورورهایی و تصلور میورلنلد ممملد اسل یل ل تجلول لائملی
م دها استخراجنرده خول را لر معرض تخحف از معاهده یب نند ،اجازه میلال تا یدتن تاهمل
ی آن محاق شوند .یا لر نظر گرفتد نگرانیها مذوور ،پ شنوی لتم ،م ان انهلدام م دهلا
تاقع لر م الید م د ت خارج از م الید م د قائ ی تفم شد .لر مورل اتل یاید یلا توجل یل
استاندارلها ی دا مححی نران گذار شوند ت سه ظلرف ملدت له سلال از تلاریخ زما جلرا
شدن معاهده ،عمح ات انهدام ی پایان یرسد ،ت ی لر مورل لتم قاعده یر آن یول و یلدتن مهحل
مع د ت لر اسرس تق م دها منهدم شوند ت اخطارها فلور لر ملورل تجلول آنهلا لاله شلول.
یرا یرخی ورورها مدت 10لهسلا یلرا پاوسلاز م لالید مل د تاقعی نانل نبلول ،یل تیژه
ورورها فق ر و ی صورت یس ار گسترله یا مرم اید سالح رتی رت هستند ،نمیتوانسلتند
معاهدها را امضا ونند و آنها را محزم میورل لر عرض له سال ی آن عمل وننلد .همچنل د
انگحستان یا اشاره ی مرمالت پاوساز م الید م د لر جزایلر فا محنلد ،پ رلنهال لال لر ملورل
سرزم دهایی و از نظر اقتصال لر حاش هستند ت خطر ومتر از جانب آنها متوجل افلرال
ر رنظامی میشول ،استثنایی ی تجول آیلد ( .)Goose, 1997: 283ایلد پ رلنهالها یلا اعتلراض
سازمانها ی دا مححی رتی رت شلد ت ی شلدت یلا آن مخا فل ورلنلد .از طرفلی پلذیرش ایلد
لرخواس ها منو ی رأ اوثری ورورها عضو یول .لر نت ج یا پ رنهال صح ب سر جهانی
مقرر شد ،ا زام ی پاوساز م دها ضدنفر تاقع لر م الید مل د ،ظلرف ملدت له سلال تضلع
شول ،اما ورورهایی و زمان ی رتر ن از لارند ،میتوانند تقاضلا تمدیلد زملان ارائل لهنلد.
سرانجام لر مذاورات اسحو توافق شد پ رنهال تفم ما ها م دگذار شده ی م الید م د
ت خارج از آن و لر قا ب لت ماله یول ،یا حلذف لت عبلارت لر یل ملاله یل عبلارت «منلاطق
م دگذار شده» ،تبدی شول ت پ رنهال صح ب سر جهانی یا موافق سایر ورورها رتی رت شد
و مدت آن را  10سال ت لر مورل ورورهایی و توانایی آن لر مدت مزیلور را نداشلتند تلا 30
سال تمدید شد و لر مال  5اتلاتا آملده اسل ت یل تصلویب رسل د .ملال مزیلور اعضلا را لر
سرزم دها تا حاوم تران محزم ی رعای انهدام مناطق م دگذار شده میوند ،لر نت ج
لر شرایطی و ن رتها شورشی قسمتی از خاک ی لت را تصرف ورله یاشند ،لت مزیلور
مسئو تی لر قبال آن مناطق ندارل .همچنل د ملال  5لت هلا را موظلف میونلد تلا منلاطق
م دگذار شده را عالم گذار ت ونترل ونند ت از طریق حصارورلی یلا اسلتفاله از ایزارهلا
لیگر از آن مناطق حفاظ ونند ت حفاظ مؤثر از شهرتندان را تضم د ونند تا از ایلد طریلق
ا زام لت ها ی اعالم ت پاوساز مناطق م دگذار شده ،تاقق یاید.
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 .5الزام دولت عراق بطه رطراهآ روردن تجهیطزات ،همکطاری و مسطاعدت جهطت
پاکسازی مناطق مینگذاریشده
پرتتم اصالحی لتم لر مال 11خول از یل سلو اعضلا را لر خصلوص اجلرا مفلال تعهلدات
پرتتم از هممار ت مساعدت لیگر ورورها یرخورلار میلاند ت یرا آنم ایلد حلق ،یمطرفل
یاقی نماند ت ورورها یرخورلار از اممانات فنی نتوانند از هممار سریاز زنند ،اعضلا را متعهلد
ساخت اس و تجه زات ،موال ت اطالعات عحمی ت فنی مریو ی تاقق اید پرتتم ت یل تیلژه
پاوساز م دها را لر اخت ار سایر اعضا قرار لهند ت ه چگون مادتلیتی را یرا ته ت تدارک
اید تجه زات ت اطالعات تام نمنند .اید هممار ت مساعدت میتواند ی صورت فراهم آترلن
اطالعات مورل ن از یان لالهها مریو ی پاوساز م دها تایست ی سازمان محل متالد ول
ی صورت اطالعات مریو ی م دها مختحف فناتر پاوساز م دهلا ،فهرسل متخصصلان ت
ر ره اس ت میتواند از طریق س ستم سازمان مح متاد ،سایر ارولان ی دا مححلی یلا یراسلاس
توافقها لتجانب صورت پذیرل و لر یند  3مال  11آمده اس  .اما یا توج ی اینم مقلررات
اید پرتتم تنها مریو ی زمان صحح یا لتر پ از مخاصمات مسحاان ن س ت یرخی از آنهلا
فعا ها زمان مخاصمات را ن ز لر یرمیگ رل ،اید سؤال مطرح میشول و آیا اید تعهلد یل
هممار ت مساعدت لر اجرا مفال پرتتم ی آنجا ن ز گسترش مییاید و لت یا لت هلایی
محزم یاشند ی طرف د لرگ ر لر ی مخاصمة مسلحاان  ،یلرا مثلال لر رعایل اسلتاندارلها
مریو ی وار گذاشتد م دها یا سایر جن افزارهلا ،هم دطلور لر اسلتاندارلها تیلژ ثبل ت
ضبط مرخصات ت موقع ها ایدگون سالحها ی واررفت  ،وم ونند؟ ت آیا اگر لت ثا ثی
یر اید اساس ی یمی از طرف د لر اید خصوص یار رساند ،متهم ی نقلض ییررضلی نخواهلد
شد؟ همچن د آیا تعهد لت هلا عضلو ر رلرگ لر یل فلراهم آترلن م دهلایی یلا تجه لزات
خولانهدامی ت خولازوارانداز یرا طرف د لرگ ر ن ز تسر مییاید؟ لر پاسلخ یایلد گفل ات
ه چ مادتلیتی یرا هممار لر زمان مخاصمة مسحاان لر اید زم ن تجول ندارل ،اما یل نظر
میرسد یرا اینم لت ها ثا ث محزم نباشند لر زمان مخاصم ن ز ی هممار یا لت هلا
لرگ ر یهرلازند ،یند  6مال  ،11شر یدتن ایرال طم ی مقررات قانون اساسی ت سایر مقلررات
حقوقی اعضا را مطرح ساخت ت لر یند  7آن ن ز تمنو وژ تسح ااتی را مسلتثنا سلاخت اسل .
ینایراید لت ها ثا ثی و تمای ندارنلد لر زملان مخاصلمة مسلحاان یل طلرف یلا طلرف د
مخاصم لر اید زم ن مساعدت رسانند ،میتوانند یا استنال ی قوان د لاخحی خول از ایلد تعهلد
وحی شان خا ی ونند .اگرچ ترتل لت ها ثا ث لر امر هممار یا لت ها لرگ ر مخاصلم
لر زم نة رعای استاندارلها پرتتم لتم ،لر نهای ی سول لت ل مقایل ن لز اسل  ،چراول
اساسا اید پرتتم  ،سند حقوقی یررلتستان ا اس و لر جه اعمال مادتلی یل وارگ ر
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م دها ت وم ورلن خطر آنها تدتید شده اسل  .یل منظور پاوسلاز منلاطق م دگذار شلده ت
انهدام انبارها ذخ ر م د ،مساعدت ی دا مححی نقرلی ضلرتر ایفلا میونلد .همچنل د ایلد
مرارو سبب تضم د ا ااق سایر ورورهایی و توانایی انجام اید تعهدات را ندارند ،میشلول.
ازایدرت مال  6ونوانس ون اتاتا مقررات تیژها را لر اید خصوص آترله اسل ول یراسلاس آن
لت ها میپذیرند یا لیگر اعضا لر زم نة تاقلق منلدرجات ونوانسل ون همملار ت مسلاعدت
ی عم آترند .لر مقررات اید قسم ن تنها ی «حق هلر لت ل عضلو لر لرخواسل ت لریافل
مساعدت  ...از سایر لت ها عضو» (مال  6یند  )1تأو لد شلده اسل  ،فراتلر از آن یل تعهلد
لت ها عضو لر فراهم آترلن ت حق مرارو آنها لر تبالل تجه زات ،موال ت اطالعات عمحلی
ت فناتران مریو ی تاقق ونوانس ون (یند  )2اشاره شده اس .

 .6تأثیرات الحاق دولت ایران به معاهدات ضدمین بر الزام دولت عراق به انجام
تکالیف معاهدهای
ایران پرتتم لتم اصالحی ونوانس ون یرخی سالحها متعارف ت ونوانس ون اتاتا را امضا نمرله
ت یل آنهللا محاللق نرللده اسل  ،ت للی لر گرلهماییهللا لیهحمات ل مریللو یل رتنللد اتللاتا ت
گف تگوها اسحو شرو ورله ت لر مراسم امضا ونوانس ون اتاتا ی عنوان ناظر حضور لاشلت
اس ( .)landmine Monitor, 1999: 883-886اگرچ ایران ،عضوی ونوانسل ونها ملذوور را
نهذیرفت  ،ت ی طرفدار از خحع سالح عمومی ،ی خصوص سلالحها ورلتار جمعلی را هملواره
سر وحة س اس خارجی قرار لاله اس  .لر خصلوص تالریم وحلی مل د ضلدنفر ن لز احتملا
چنانچ ی طور جهانرمول اعمال شول ت همة ورورها ی آن تد لر لهند ،ایران ن ز ی طور جد
موضوس را یررسی خواهد ورل (نوسپرس  .)792-793 :1379 ،اما ا ااق لت ایران ی معاهدات
مذو ور ،لر ا زام لت عراق ی انجام تعهداتش یرایر متد آنها یس ار تأث رگذار خواهد یول ،چراو
از ی طرف یراساس یندها  1ت  3مال 13پرتتم لتم ،لت هلا عضلو یل منظور مرلاتره ت
هممار لر زم نة مسائ مریو ی پرتتمل  ،اقلدام یل ترلم ونفلران سلا ن میوننلد ت
یراساس یند  4هم د ماله ،لت ها عضو موظفاند سا ن گزارشهلا ممتلویی لر خصلوص
انجام اقداماتی ماننلد انترلار اطالعلات مریلو یل پرتتمل یلرا ن رتهلا مسلحح ت جمع ل
ر رنظامی ،یرنام ها پاوساز م د ت توانبخری ت قانونگلذار لر خصلوص پرتتمل یل مقلام
ام د ارسال ونند ت ت ن ز گزارشها را یرا لت ها ارسال لارل ،یراساس یندها  1ت  2ملال
 ،14اعضا پرتتم موظفانلد یل منظور جحلوگ ر ت سلرووک تخحفلات احتملا ی ت همچنل د
مجازات متخحفان ،اقدامات زم از جمح قانونگذار لاخحی ت تام ضمان اجراها و فر را
ی عم آترند ،یراساس یند  3هم د ماله ،اعضا متعهد ی ترتیج ت انترار لستورا عم ها نظامی
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مریو ی پرتتم ت رتشها عم آنان ت همچن د آموزش ن رتها نظامی متناسب یا تظلایف
ت مسئو ها آنان لر مقای پرتتم هستند ت هری از اعضا مستندا ی ینلد  4یل عنوان ینلد
پایانی پرتتم ت مال  14متعهد ی مرورت لر زم نة تفس ر پرتتم از طریق لی رول سلازمان
مح متاد یا سایر ترریفات ی دا مححی هستند .از طرف لیگر ،لر مال  8ونوانسل ون اتلاتا یل
س ستم چندمرحح ا ی منظور اخذ توض ح از ی لت پ شی نی شده و لر یند  2آمده اس
اگر ی یا چند لت لر زم نة مرمالت مریو ی رعای مقررات ونوانسل ون از سلو لت ل
لیگر  ،خواهان توض ح ت هممار آن لت لل یاشند ،میتوانند از طریق لی رو سلازمان محل
متاد یرا آن لت تقاضا توض ح آن مسئح را ارسال لارند .لت ملورل تقاضلا یایلد ظلرف
مدت  28رتز اطالعات لرخواستی لت ل یلا لت هلا لرخواسل وننده را از طریلق لی رول
ارسال لارل .لر مرححة یعد مطایق ینلد  3همل د ملاله ،لرصلورتیو ظلرف 28رتز لت ل یلا
لت ها عضو ه چ پاسخی را لریاف نمنند ،میتوانند از طریق لی رو موضوس را یل اجلالس
لت ها عضو ارجاس لهند و لر اید خصوص لرخواسل ترلم جحسلة تیلژه خواهلد شلد.
همچن د مال  8مقرراتی را لر خصوص اعزام وم تة حق ق یاک مترم از ت م متخصصان ول
توسط لی رو تع ل د میشلوند ،پ شی نلی ولرله اسل  .ایلد ملاله امملان اعلزام وم سل ون
حق ق یاک ی منطقة مورلنظر ت زتم ایجال تسه الت یرا انجلام مأموریل ایلد وم سل ون از
سو لت یا لت ها ملورل تقاضلا ،ارائلة اطالعلات جمعآتر شلد وم سل ون یل اجلالس
لت ها عضو از طریق لی رو  ،یررسی اید اطالعات لر اجالس لت ها ،اخذ تصم م اجلالس
لر توص ی لت مورل تقاضا لر جه رعای تعهدات ،اممان پ رنهال اجالس لر مورل راهها ت
ایزارهایی یرا توض ح ی رتر یا ف صح موضوس مطایق یا حقوق ی دا مح را مطلرح ولرله اسل
( .)Goose, 1998: 285نمتل لرخللور توجل  ،پ شی نلی توصل اجلالس لت هلا عضللو لر
ی وارگ ر راهها ت ایزارهایی یرا ف صحة موضوس مطایق مقررات حقوق ی دا مح اس ت منظلور
از مقررات حقوق ی دا مح لر اید ملاله ،اشلاره یل راهح هلا مسلا م آم ز حل اختالفلات
ی د ا مححی اس و ایزارهایی مانند مذاوره ،سازش ،تاق لق ،لاتر ت قضلاتت ی دا مححلی را لر
یرمیگ رل .اما یا توج ی اینم هم د ونوانس ون لر مال  10خول اممان یرتز اختالف اعضلا لر
خصوص اجرا یا تفس ر ونوانس ون ت یرخی راهح ها احتما ی اید اخلتالف را مطلرح سلاخت
اس  ،و آن ایزارها ت راهمارها مورلنظر مال  8یا راهح ها مال  10متفاتت اس  ،یل عالته
راهح هایی چون مساعی جم ح  ،مذاوره ،سازش ،تاق ق ت حتی احتما نوعی از لاتر قبال لر
همان اجالس لت ها عضو ی عم میآید ت پ از آن اجالس تصم م میگ رل ی لت هلا
ذ نفع راهح ها لیگر توص وند .ی هلر حلال یل نظر میرسلد امملان توصل یل توافلق
لتجانب یا حتی ارجاس امر ی لیوان ی دا مححی لالگستر از مصالیق مورلنظر اید ماله یاشلند.
یمی از مهمترید تمه دات ونوانس ون اتاتا لر مال  9گنجانلده شلده اسل ول یل موجلب آن
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لت ها عضو متعهد شدهاند اقدامات مناسب حقوقی ،الار ت تضع ضمان اجرایی و فلر را
یرا یازلاش ت سرووک هرگون فعا ممنوس از سو اشخاص ت سرزم د تا صلالح یلا
تا ونترل لت ها انجام لهند .عبارت مهم اید ماله «مجازاتها و فر » اس  .جمح یند
ی واررفت لر اید ماله شب مال  7ونوانسل ون سلالحها شل م ایی ت ملال  3معاهلد منلع
آزمایشها جامع اس  .تفاتت مهم اید لت ونوانس ون یا ونوانس ون اتاتا اید اس ول لر آنهلا
اخت ارات قضایی فرامرز تجول لارل ت ورورها میتوانند شهرتندانی را و ونوانسل ون را نقلض
ورلهاند ،لر هر جا لن ا لستگ ر ت مجازات ونند.

نتیجهگیری
ایران لتم د ورور آ وله ی م د لر جهان اسل  ،یلا تجلول پاوسلاز ها صلورتگرفت هنلوز
م دهایی لر لل خاک یاقی مانده اس ت از م ان شهرتندان عال قریلانی میگ لرل .حلدتل 30
سال از پایان جن میگذرل ،اما همچنان گاهی اخبار را میشنویم و م د جان همتطنلی را
گرفت اس  .نامعحوم یولن ما واش م دها ی ل عهدشلمنی لت هلا علراق لر تاویل
نقرة م دها واشت شده لر ایران ت ناوافی یولن تجه زات پاوساز  ،از مهمترید ل یل ونلد
شدن عمح ات پاوساز اس  .ا ااق ت پلذیرفتد عهدنامل ها ت ونوانسل ونها منلع اسلتفاله ت
ی وارگ ر م د از جانب لت عراق ه چ شمی لر ا زامآتر یولن آن معاهدات از ااظ حقلوقی
یرا لت عراق ت تجول راهها ا زام عراق جه اجلرا ایلد معاهلدات یلاقی نمیگلذارل ،املا
مرم اصحی عدم ا ااق لت ایلران یل ایلد معاهلدات ضلدم د اسل 1.اسلتد ل ورلورها
 . 1ا بت عدم عضوی ایران ی معنا مارتم مطحق از حقوق ت تما ف اید معاهدات ن س  ،چراو اید معاهدات
یخری از عم ا عم ی دا مححی ی لرل ت رنج شدید ناشی از م د ها ضدنفر اس  .اساس اید معاهدات یر
مقررات عرفی حقوق ی دا مح یررلتستان و تمامی لتل جهان ممحف ی رعای آن هستند ،قرار لارل
(مح زاله .)116 :1387 ،گفتنی اس و ات د یار ونوانس ون اتاتا توجهی خاص ی مسئحة حمای از قریان ان
واریرل تسح اات ممنوسشده لاش  .لر یند  3مال  ، 6اید ونوانس ون ره اف مبتنی یر ظرف را ی وار
گرف ت اعالم ورل هر لت تی و موقع ت ظرف اید وار را لاشت یاشد ،یاید وم ها خول را لر زم نة
مراقب ت توانبخری ت الرام مجدل اقتصال ت اجتماعی قریان ان م د ارائ وند . ...طبق مال هر لت تی و
توان وم لاشت یاشد ،یاید ی لت متبوس قریانی لر حوزهها اشاره شده یار لهد .تعهد و شاید ی
زم را لارند ،تعهد ی
نت ج نباشد ،ت ی قطعا یرا آن لست از اعضا جامعة ی دا مح و توان ت ظرف
تس ح ماسوک میشول (عسمر  .)966 :1395 ،از اید نمت نباید راف ماند و تفق مال  1مرترک
ونوانس ونها چهارگانة ژنو 1949همة لت ها متعهد ی مراعات ت تضم د مراعات موازید حقوق ی دا مح
یررلتستان ت از جمح جبران خسارت قریان ان مخاصمات مسحاان اند و لر موال ونوانس ونها چهارگان ت
پرتتم ها ا ااقی مذوور افتاله اس  .ینایراید اگر اید تعهد از سو مخاطب خاص آن ،یعنی لت یا گرته
مسبب خسارت ،جبران نرول ،همواره تعهد ی مراعات حقوق ی دا مح یررلتستان یرا سایر اعضا جامعة
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ر رعضو از جمح ایران لفاعی یولن اید سالح اس  .آنها معتقدند و از اید سالح یرا متوقلف
ورلن ،مادتل ورلن ت هدای ورلن1حرو لشمد ت حفاظ از مرزها اسلتفاله میشلول .ایلد
لست از ورورها همچن د از مارتم شدن از توان رزمی خول لر مقایح یا تهدیدات خارجی ایراز
نگرانی میونند .اما تجریة جن ها اخ ر نران میلهد تضع نبرلها والس وامال ت ر
شم لاله اس  .اید نبرلها مبتنی یر حمالت هوایی ،تهاجم زرهی ت عمح لات متالرک هلوایی
(هحییرن) اس  .جن ها لتگانة متفق د رریی یا صدام حس د ت سرع عم یگانها رریلی
لر نایول ارتش عراق نمونة آشمار از نبرلها نوید اس  .لر اید جن ها م الید تس ع م د
وار گذاشت شده توسط ارتش عراق ه چگون اختال ی لر پ ررت سریع یگانهلا متفقل د یل
سم ی دال ت سرنگونی نظام صدام ایجال نمرل .ینلایراید ت لر شل و نبلرل ،ولارایی م دهلا
ضدنفر زم نی را ی عنوان ی سلالح لفلاعی ی شلدت ولاهش لاله اسل  .همچنل د یل منظور
حفاظ از مرزها میتوان از راهها جایگزید همانند حصارها یرقی ،لیواروری ،احداث وانال،
پههال ت  ...استفاله ورل .ی هر صورت آنچ ضرترت فور لارل ،امر پاوساز م الید م د اسل
و ی هممار ی دا مححی ن از لارل ،اما اعمال تاریمها اقتصال تام حلی ت قهرآم لز ی مثایلة
یمی از اشمال نقض جوانب مختحفی از حقوق یرر ،سبب ترتل خسارت ت تأث ر مضاعفی یر مرلم
ایران شده اس  ،ی ناو و نتایج حاص از اید تاریمهلا ییشلباه یل اسلتفاله از ایزارهلا
جنگی ت مسحاان ن س  .لر هم د زم ن سازمانها ی دا مححی ملدعی حقلوق یرلر ت حقلوق
یررلتستان ی همة ورورها لارا اراضی آ لوله یل مل د ت مهملات عمل نمرله ،وم هلا
سخ افزار ت نرمافزار از جمح ماش دآ ت پاوساز ممان زه ،تجه زات حفاظ فرل مانند
جح ق ها ضدتروش ،ماافظ صورت ضلدتروش ت پوت دهلا ضلدانفجار ،تجه لزات پزشلمی،
نرمافزار مدیری اطالعات عمح ات م د ت وم ها نقد ت ر رنقد لیگر لارند ،لر اید عرص
ایران ی ل اینم لر معرض تاریمها ر رمنصفان ت ظا مانل حتلی لر املور یررلتسلتان ا
همچون م دزلایی از سو ررک قرار لارل ،سازمانها مذوور از اعطا ووچل ترید وم هلا
ی ورورمان لری میونند .سرتی اقدام عح م د سازمان مح و تمامی فعا ها مریلو
ی آ ولگی تسح ااتی لر لن ا را یرنام ریز ت یولج ریز میوند ،تاونون ه چ وممی ی ایلران
نمرله اس  ،لرحا یو ورورها همسایة ما مانند اف انستان ت علراق ،لر طلول چنلدید سلال
گذشت صدها م ح ون ل ر وم نقد ت تجه زاتی لریاف ورلهاند .ازایدرت اید تاریمها م ایر
رتح حقوق یرر اس ت از زتایا مختحف ،شهرتندان عال ورور را لر معرض لرل ت رنجی قلرار
لاله اس و خول ی مجازات جمعی منجر میشول .ی هر تقدیر رتنلد جهلانی شلدن ت اتضلاس
ی دا مححی ،موضوس تاریم وحی م د ضدنفر را ی صورت ی جریان یرگر ناپذیر لرآترله اسل
ی دا مححی پایرجا یاقی میماند (عسمر .)973 :1395 ،
1. Canalization
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و پ وست توسط لت ها عضو اید معاهدات ت صدها سازمان ر رلت تی فعال مطرح میشول.
شرایط جهانی ی صورتی اس و حتی لت ها ر رعضلو خلول را نلاگزیر از ارائلة یرنامل هایی
مبتنی یر .1 :مخا ف اصو ی یا استفاله از م د ی خصوص یرا مقاصد تهاجمی ت ر رلفلاعی؛ .2
توقف هرگون صالرات ت انتقال م د؛  .3پاوساز مناطق مسمونی آ وله ت لر نهای وم ملؤثر
یرا جحوگ ر از تصالم افرال عال یا م د ت ی وارگ ر تمه داتی جه توانبخری جسلمی ت
رتحی مصدتمان ت هممار ها ی دا مححی لر اید زم ن میلانند ت آن لست از ورورهایی ول
ی آن ییتوجهی نران لهند ،پ وست مورل ایرال ت لر مظان اتهام خواهند یول.

منابع
 .1رارسی
الف)کتابها
 .1پارسالتس  ،منوچهر ،)1371(،نقش سازمان مح لر جنل

علراق ت ایلران ،تهلران :شلرو

سهامی انترار.
 .2لتسوا دی  ،وی ؛ هنمرتز ،ژانمار ( ،)1391حقوق ی دا مححی یررلتستانة عرفی ،جحد اتل،
قواعد ،ترجمة لفتر امور ی دا مح قو قضائ ت وم تة ی دا مححی صح ب سر  ،تهران :مجد.
 .3ض ائی ی گد ی ،مامدرضا ( ،)1383حقوق معاهدات ی دا مححی ،تهران :وتایخانة گنج لانش.
گریدتتل ،وریستوفر ( ،)1387حقوق یررلتستان لر مخاصمات مسحاان  ،تیراست لیتر فح  ،ی
اهتمام :س د قاسم زمانی ت نالر ساعد ،تهران :شهر لانش.
 .4ه وم ،وامرتن ( .)1376سازمان مح متاد ،ایران ت عراق ،ترجملة هوشلن راسلخی عزملی
ثای  .تهران :لفتر مطا عات س اسی ت ی دا مححی.

ب) مقاالت
لر یرایر تجاتز عراق یل ایلران ت

 .5زمانی ،س د قاسم « ،)1376( ،تأمحی یر مواضع شورا امن
ووی » ،فصحنامة س اس لفاعی ،ش 20ت .21
 .6زمانی ،س د قاسم؛ پ ر  ،ح در (« ،)1391وارورل منافع ح اتی لر حوزهها انسلانی حقلوق
ی دا مح  :حقوق یررلتستان » ،مجحة حقوقی لالگستر  ،پای ز ،ش .79
 .7س اهرستمی ،هاجره (« ،)1383مااومة صدام حس د ت تاح ل مواضلع جمهلور اسلالمی
ایران» ،فصحنامة مطا عات ی دا مححی ،ش .3
 .8شریفی طرازووهی ،حس د؛ ساعد ،نالر (« ،)1372ارزیایی تاح تهلاجم یل علراق از منظلر
حقوق ی دا مح » ،مجحة راهبرل لفاعی ،تهران :تایستان ،پ ششمار اتل.
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 «چا ش مفهوم رزمنده لر حقوق یررلتستانة ی دا مححی لر عصلر،)1387(  آرامش،  شهباز.9
.14  ش، پای ز ت زمستان، شهر لانش: تهران، مجحة پژتهشها حقوقی،»مبارزه یا ترتریسم
 «عدا پ از جن ت مسئو حمایل از قریان لان مخاصلمات،)1395(  پوریا،  عسمر.10
.4 ش، زمستان، تهران، فصحنامة مطا عات حقوق عمومی،» مسحاان
 ایزار ملدیریتی لر،)MAGIS(  «س ستم اطالعات ج راف ایی تقایع م د،)1389(  عحی، گحی.11
 مجموع مقلا ت چهلارم د ونگلر،»تسه ت تسریع رتند پاوساز مناطق آ وله ی م د
.ی دا مححی ج راف دانان جهان اسالم
 «تعهد لت ها ی یازی نی حقلوقی تسلح اات جدیلد لر،)1395(  س د حساما دید، سانی.12
.1  ش،46  لتر، یهار، فصحنامة مطا عات حقوق عمومی،» حقوق ی دا مح
 «راهبلرل جمهلور اسلالمی ایلران لر خصلوص تقویل حقلوق،)1386(  سع د، مح زاله.13
 سلال، زمستان ت یهار،  فصحنامة مطا عات لفاعی استراتژی،»مخاصمات مسحاانة ی دا مححی
.32  ت31 ش،نهم
 «م دها ضدنفر یا نگرشی یر مرمالت فرارت جمهور اسالمی،)1379(  زهرا،  نوسپرس.14
.3  ش، لتر چهارلهم، پای ز، س اس خارجی،»ایران

 انگلیسی.2
A) Books
1. Boisson, Laurence, Sands, Philippe. (1999). International Law, International
Court of Justice and Nuclear Weapons, Cambridge University Press.
2. Brownlie, Ian. (1998). Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon
Press, 1998.
3. Cahill, Kevin M. (1995). Clearing the Fields: Solution to the Global Land Mines
Crisis, New York: Basic Books and council on foreign Relations.
4. Doswald D-Beck, Louise and Henckaerts, Jean- Mareie, (2012). Customary
International Humanitarian Law, Vol. I: Rules, Translated by: ICRC, Majd
Publications (In Persian).
5. Goose, Stephen D. (1998). The Ottawa process and the 1997 mine Ban Treaty, in:
Year book of international Humanitarian Law Vol. 1.
6. Green Wood, Christopher, (2008). Humanitarian Law in Armed Conflicts, edited
by: Dieter Fleck, Translated by: Seyed Ghasem zamani and nader saed, S.D.I.L.
Publication (In Persian).
7. Green, Leslie C. (2008). The Contemporary Law of Armed Conflict, New York:
Juris Publishing, Inc.
8. Hume, Cameron R, (1997). The United Nations, Iran and Iraq, Translated by:
Houshang R Azmi Sabet, Center for International Research and
Education(CIRE), Tehran (In Persian).
9. International Campaigan to Ban Landmines, Landmine monitors Report. (1999).

 ؟؟ ؟؟، شمارۀ ؟؟، دورۀ ؟؟، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی20
Yearbook of International Campaign to Ban Landmines, Washington.
10. Parsadoust, Manuchehr, (1991). The role of the United Nations in the Iraq-Iran
war, Tehran, Enteshar co (In Persian).
11. UK Ministry of Defence. (2004). the Manual of the Law of Armed Conflict.
Oxford University Press.
12. Ziaee Bigdeli, MohammadReza, (2004). Law of International Contract, Tehran,
Ganjedanesh Publications (In Persian).
B) Articles
13. Alexander R. J. Murray, (2011), ''The Use of Combat Drones in Current
Conflicts- A Legal Issue or a Political Problem?'' Gottingen Journal of
International Law, Vol. 3, No. 3.
14. Askari, Pouria, (2017), “Jus Post Bellum and the responsibility to protect victims
of armed conflicts”, Public Law Studies Quarterly, Vol.26, Issue 4, Winter (In
Persian).
15. Goli, Ali, (2010), “Mine Action Geographic Information System (MAGIS):
Management application for improving and quickly mine clearance activities in
Iran”, Fourth International Congress of Islamic World Geographers (ICIWG),
April, Zahedan, Iran (In Persian).
16. Kretzmer, David, (2005), ''The Advisory Opinion:The Light Treatment of
International Humanitarian Law'', American Journal of International Law, Vol.
99, No. 1.
17. Lesani, Seyed Hesamaldin (2016), “Obligations of states to legal assessment of
new weapons in international law”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 46, Issue
1, Spring.
18. Malekzade, Saeid (2007), “The strategy of the Islamic Republic of Iran
regarding the strengthening of the rights of international armed conflicts”,
Quarterly Journal Scientific Research of Strategic Defence Studies, Vol. 9, Issue
31, Winter (In Persian).
19. Matheson J. Michael, (1997), ''The Revision of the Mine Protocol'', American
journal of International Law, Vol. 91 No. 1.
20. Noparast, Zahra (2000), “Anti-personnel mines with a view to the problems
facing the Islamic Republic of Iran”, Journal of Foreign Policy, Vol. 14, Issue 3,
Autumn (In Persian).
21. Roberts, Adam, (2000), ''Humanitarian Issues and Agencies as Triggers for
International Military Action'', International Review of the Red Cross, Vol, 82
No, 839.
22. Sachadev, A.K, (1999), ''Surface to Surface Missiles and International Law'',
Journal Strategic Analysis, June, Vol. 23, Issue 3.
23. Shahbazi, Aramesh (2008), “Challenges of the Concept of "Combatant" in
International Humanitarian Law in the Era of War on Terror”, Journal of Legal
Research, Vol. 7, Issue 14, Autumn (In Persian).
24. Sharifi Tarazkoohi, Hossein & saed, nader (1993), “Assessing the Analysis of

21 ...تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مینگذاریشده
the Invasion of Iraq from the Perspective of International Law”, Scientific
Quarterly Journal of Defense Strategy, Summer, Vol.1. (in Persian)
25. Sia Rostami, Hajar (2005), “Prosecution of Saddam Hussein and the Position of
Islamic Republic of Iran”, International Studies Journal, Vol.:1 Issue: 3 (In
Persian).
26. Zamani, Seyed Ghasem & Heidar Piri (2012), “Function of the Vital National
Interest in Humanity Scopes of International Law: Humanitarian Law”, The
Judiciary Law Journal, Vol.76, Issue 79, Summer (In Persian).
27. Zamani, Seyed Ghasem (1997), “A Reflection on the Security Council's Stance
on Iraq's Invasion of Iran and Kuwait”, Scientific Journal of defense policy, Vol.
8, Number 20 (In Persian).
C) Cases and Document
28. ICJ Reports. (1949). Corfu Channel Case, Judgment of April 9.
29. ICJ Reports. (1986). Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits Judgment.
30. ICRC Report. (1997). ''Review conference of the 1980 Convention'',
international Review of the Red Cross (ICRC), April, No, 317.
31. PCIJ Reports, (1924). Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment 1924
Series A.
32. United Nations, Mine action and effective coordination: the United Nations
policy. Sectoral policy: information management for mine action, Report of the
Secretary-General, Addendum 2, UN Doc. A/56/448/Add.2 of 17 October 2001.
D) Internet Resources
33. Nafissi, Nahid. (2005). Information about Landmine Explosion Victims,
provided to Landmine Monitor by IMC, Tehran, 25 August; Retrieved
September 1, 2017 from www.landmieiran.org.
34. www.article.tebyan.net.
35. www.tarikhirani.ir.

