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 چکیده

با توجه به در زمان اشغال خصمانه را بررسی می کند. عمومی و امنیت حاکم بر حفظ نظم  قواعداین مقاله 
ق رخ در عرا 2003-2004سال  در مانند آنچه ،بین المللیی مسلحانه ی مخاصمه  درخشونت گسترده امکان 

. است اجتناب ناپذیرامری  آنها عالیت های مرتبط و هم پوشاندخالت نیروهای نظامی و پلیس در ف ،داد
طبق و  ،وجود دارندنیز در حقوق بشردوستانه  ،مانند حق حیات ،حاکم بر اجرای قوانین یحقوق بشر هنجارهای

د. این امر نهدایت مخاصمات را می دهز نیو  اعمال قانوناجازه ی اِعمال قواعد مربوط به این شاخه ی حقوق 
که در نهایت حمایت از  ،می شودو حقوق بشر  منجر به اِعمال هم زمان این قواعد از طریق حقوق بشردوستانه

 اشغالی را افزایش می دهد. سرزمینساکنان 

و ضد شورش  ،امنیت عراق وضعیت ،هدایت مخاصمات اعمال قانون، ،توسل به زور ،اشغال کلمات کلیدی:
 حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه. ،و حفظ نظم کنترل ،شورش

 

حل نشده در مورد چگونگی  مسائلی ،راجع به اشغالوجود رکن مهم معاهده و حقوق بین الملل عرفی  علی رغم

ط که توسل به زور توس ی مانده است. تمرکز اصلی بحث این استو نظم در یک سرزمین اشغالی باق حفظ قوانین

ای نگاه به اشغال خصمانه اشغالگر تحت حکومت حقوق بین الملل بشردوستانه است یا حقوق بشر. این مقاله با

 ؛ قواعد حقوقی حاکم بر توسل بهت خشونت آمیز رخ می دهد به بررسی این مسئله می پردازدکه در آن مقاوم

ی یط پیچیدهقوانین در این شرا ونگی اِعمال ؛ و چگنام می بردو نظم  اشغالگر را در حفظ قوانینقوای زور توسط 

 .امنیتی را ارزیابی می کند

بحث ؛ و شامل ر اشغال را نام می بردحاکم ب قواعدبخش تقسیم شده است. بخش نخست به شش  ی حاضر مقاله

 و زمان آغاز این ،وادار می کند حفظ نظماشغالگر را به  کهمی شود  درباره ی سرچشمه ی تکالیف بنیادینی

                                                           
 مرجان قنبری برگردان به فارسی: 1
شکده جنگ دریایی ایاالت متحده است و پیش از آن به عنوان مشاور کل سرتیپ کنث واتکین استاد سابق حقوق بین الملل چارلز اچ. استیکتن در دان 2

 قضایی نیروهای کانادا خدمت می کرد.



ای که اغلب نظم از شرایط امنیتی پیچیده ی بهتربه منظور ارائه ی درک ،بخش دومدر . گیردرا دربر می تکالیف

ای که در یک مخاصمه ی مسلحانه که از گروه های سازمان یافته -ماهیت خطرات امنیتی ،در آن حفظ شودباید 

. مورد بحث واقع می شود -لی را دربر می گیردی بین المللی فعال شرکت دارند تا فعالیت های مجرمانه ی معمو

عراق به عنوان نمونه ای از  2003-2004و از جنگ  دادهجنگ جهانی دوم ارجاع این تحلیل به اشغال حین 

. به منظور ارائه ی مثالی از عصر حاضر درباره ی پیچیدگی شرایط استفاده می کند «شونت آمیزخ»اشغال 

شباهت های میان به بخش سوم  خواهد شد. ی ویژهتأکیدمخاصمه ی عراق  بر امنیتی در طول چنین اشغالی

ی غیر بین المللی اشاره می  اشغال و هدایت لشکرکشی ضدشورشی در مخاصمات مسلحانهزمان حفظ نظم در 

بر این امر  .بیان خواهد شدای در طول چنین لشکرکشی قش مهم کنترل کردنن ،به خصوص در این بخش کند.

ید در باجمعیت یک سرزمین اشغالی  یروهای امنیتی حین انجام عملیات در میانر به فردی که نمحیط منحص

 تأکید می ورزد. آن فعالیت کنند

بشردوستانه  حقوق بشر وقواعد چهارم محدودیت هایی را که  بخش ،پس از تعیین ماهیت تهدیدات امنیتی

پذیری بر مسئولیت  ین بخش هم چنین به الزامات. ابه زور مشخص کرده اند احصا می نماید درباره ی توسل

 نسبت به ین امر محدودیت های بنیادینی. او حقوق بشر می پردازد بشردوستانه طبق موازین حقوق بین الملل

جهت حفظ امنیت مهیا  دولت اشغالگر توسل به زور ایجاد می کند و صحنه را برای بحث از گزینه های دراختیار

صل نسخ ا راجع به ،حقوق بشردوستانههمتایش  منظور ارزیابی رابطه ی حقوق بشر با بخش پنجم به می کند.

شر در مدت قواعد حقوق ب بررسی ادغام بلند بردر این بخش بحث می کند.  قاعده ی خاص قانون عام توسط 

و رژیم های  ،مانند حق حیات ،میان قواعد یا معیارها ،شده است. در این راستاتأکید خاصی  حقوق بشردوستانه

نه( تفکیکی به وجود آمده )حقوق بشر و حقوق بشردوستا که این قواعد یا معیارها در بطن آن ها هستند حقوقی

 اعمال قانونحین  «ایتعارض قاعده»در سرزمین اشغالی  کهحمایت می کند از این تفسیر  ن همگرایی. ایاست

لملل بشر چارچوب حقوق بین اهر دو بر حقوق بشر در  یمبتن اعمال قانونهنجارهای  ،در این راستا وجود ندارد.

اشغال خصمانه می  هنگام ،ور در عملتوسل به ز این مقاله به ،د. در پایانعمل می کن و حقوق بشردوستانه

ا هدایت یاعمال قانون که استفاده از قواعد مبتنی بر حقوق بشر  استحاضر این  هشوتأکید پژ پردازد.

به ماهیت تهدیدی حکومت بر توسل به زور  اقدامات احتیاطی در حمله( جهت یری ومخاصمات )مانند هدف گ

 .شویم بستگی دارد که با آن روبه رو می

 قانون حکومتاشغال و 

 اشغال استقرار

شامل دسته بندی اشغال به طور تعدادی مسئله ی چالش برانگیز وجود دارد. این مسائل درباره ی مفهوم اشغال 

آغاز اشغال؛ و تعیین  تعیین زمان ،حقوق بین الملل بشردوستانه ر سازنده ی اشغال از نظرتعیین عناص ،کلی

برای « اشغال». واژه نین سرزمین های اشغالی می شوندقانونی مانند حق حیات به ساک هایحقتسری  ونگیچگ



نترل یک دولت سرزمین تحت کاز فعالیت هایی به کار می رود که شامل قرارگرفتن  ی وسیعاتوصیف گستره

. آدام روبرتز هفده نوع اشغال را می شود ،عنوان حاکمیتی است یا نهادی که فاقد ،سازمان بین المللی ،خارجی

. سایر دسته بندی های جنگ و پس از جنگ تا زمان صلح را در بر می گیرد که از زمان ،شناسایی کرده است

ایی که تحت اقتدار سازمان ملل متحد عمل می ممکن شامل کنترل تمام یا بخشی از سرزمین توسط نیروه

مال گسترده ی عاِ امیحیک مکتب فکری وجود دارد که  4.می باشند و اشغال توسط یک نهاد غیردولتی 3کنند

باقی می ماند که حقوق  ی صوریبه عنوان معیار "اشغال خصمانه"مفهوم کالسیک اگرچه  5،حقوق اشغال است

 6زیابی می شود.در برابر آن ار اشغال معموالً

یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین  حیطه یکه تنها در  ،ین متذکر می شود که اشغال خصمانهاتیورام دینش

خالف قاعده یا حتی  یاین امر اغلب در این باور خیالی پنهان می شود که ،ایجاد می شودها المللی میان دولت 

مخاصمه ی مسلحانه است از معمول و جدایی ناپذیر اگرچه این اشغال بخشی  7انحراف از حقوق بین الملل است.

جنگ در طول مرزهای مشخصی که با مرزهای اصلی بین المللی منطبق نیستند به ثبات »چرا که هنگامی که 

ه عنوان موضوع ب ثر او درآمدهمناطق هم مرز که توسط طرف متخاصم گرفته شده و تحت کنترل مؤ ،برسد

 که شود قبوالنده دولت یک به که عبارت از این استاین چالش اغلب  8«می شوند. شناختهاشغال خصمانه 

ایال بنونیستی بررسی کرده است که اشغالگران مدرن به دالیل گونه گونی ترجیح می دهند که  9.است اشغالگر

ی این نشانه نخستین و مهم ترین  وضعیت اشغالگر» تصدیقه نظر او . بنپردازند اشغالی مناطق اداره به مستقیماً

 استقرارمسئله ی کلیدی تعیین زمان  ،بنابراین 10«.امر است که اشغالگر حقوق اشغال را رعایت خواهد کرد

 اشغال در حقوق است.

                                                           
3 Adam Roberts، ‘What is a military occupation?’، in British Year Book of International Law، Vol. 55، No. 

1، 1984، p. 261. See also Eyal Benvenisti، The International Law of Occupation، Princeton University 

Press، Princeton، 1993، p. 4، and Gregory H. Fox، Humanitarian Occupation، Cambridge University Press، 

Cambridge، 2008، p. 4. 
4 A. Roberts, above note 3, pp. 292–293.  
5 Ibid., p. 250; E. Benvenisti, above note 3, p. 4. 
6 A. Roberts, above note 3, pp. 261–262:  

است، و از خصیصه ی ارتکاب توسط دولت متخاصم  «اشغال سرزمین دشمن»او متذکر می شود که اشغال خصمانه کم و بیش مترادف عبارت 

 :ر.ک.م چنین در سرزمین دولت دشمن، حین یک مخاصمه ی مسلحانه و پیش از عقد قرارداد صلح برخوردار است. ه

Yoram Dinstein، The International Law of Belligerent Occupation، Cambridge University Press، 

Cambridge، 2009، pp. 31–32. 
7 Y. Dinstein, above note 6, p. 1.  
8 Ibid. 
9 See Hans-Peter Gasser، ‘Protection of the civilian population’، in Dieter Fleck (ed.)، The Handbook of 

International Humanitarian Law، 2nd edition، Oxford University Press، Oxford، 2008، p. 276. 
10 E. Benvenisti, above note 3, p. 5. 



زمانی »: این گونه بیان می کندجنگ زمینی معیار حقوقی اشغال را  قواعدراجع به الهه  1907مقررات  42ماده 

اشغال تنها در  .باشد متخاصمحت اقتدار عینی و مؤثر ارتش سرزمین اشغال شده محسوب می شود که تیک 

تعریف یک جنبه از این  11«خصوص این قلمرو در شرایطی اعمال می شود که این اقتدار مسلم و مستقر باشد.

ین است که معنای اقتدار مستقیم می گذارد ا تأثیراعمال قانون برای اشغالگر  که بر مسئله ی مسئولیت دولت

راهگشا در این زمینه  12کنوانسیون چهارم ژنو 64مقررات الهه و ماده  43در واقع چیست. ماده قر مسلم و مست

و تضمین را جهت اعاده خود  تواناقدامات در  اشغالگر باید تمامی»مقررات الهه  43ده . به موجب ماخواهند بود

اینکه آن مگر  ،ور به کار گیردم االجرای آن کشقوانین الز در عین رعایتنظم و امنیت عمومی تا حد ممکن 

کنوانسیون چهارم ژنو نیز منعکس شده است که  64در ماده  این تکلیف 13«قوانین مطلقاً مانع این کار باشند.

می تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت اشغالگر » بیان می کند:

اشخاص » نوانسیونآن کهم چنین  14«داره ی منظم اراضی مزبور ضروری باشد...دولت مزبور... و برای تأمین ا

 ،حفظ قوانین ت حمایت می شمارد و جهتدربرابر کلیه ی اعمال و تهدیدات خشونت بار تحرا  «تحت حمایت

 15کند.می ایجاد قواعدی و غیره  شده بازداشتافراد  ،دادگاه ها

همواره به راحتی قابل تعیین  ،تبدیل یک تهاجم به اشغال یقلحظه ی دق» ،ه در یک معنای فنیک گفته شد

معنایی مضیق برای مانند مقررات الهه دو تفسیر سنتی ارائه شده است. رویکرد اول در این راستا  16«نیست.

دیده شده  17)تفسیر مضیق(. رویکرد دوم که در تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو ژان پیکتهل به کار برده است اشغا

 ،)تفسیر موسع(. درباره ی رویکرد نخست ن کنوانسیون ارائه می نمایددر آرا  فسیر وسیع تری از اشغالت ،است

اشغالگر  سرزمین تنها زمانی اشغال شده است که واقعاً تحت کنترل و اداره ی یک»لزلی گرین اشاره می کند که 
                                                           
11 Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land, annex to Hague Convention 

Respecting the Laws and Customs of War on Land (hereafter Hague Regulations), 18 October 1907, Art. 

42.  
اوت  12چهار کنوانسیون ژنو عبارتند از: کنوانسیون اول ژنو راجع به بهبود وضعیت مجروحین و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد،   12

؛ کنوانسیون سوم ژنو 1949اوت  12وضعیت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا، ؛ کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود 1949

 .1949اوت  12؛ کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، 1949اوت  12راجع به رفتار با اسیران جنگی، 
13 Hague Regulations, Art. 43. Y. Dinstein, above note 6, p. 89. 

اشاره دارد و لذا ترجمه ی کلمه ی امنیت در متن  «نظم عمومی و زندگی»به زبان فرانسه به  43ین اشاره می کند که متن اصلی ماده اتشدین

 :ر.ک.انگلیسی باید با توجه به محتوا معنا شود. هم چنین 
E. Benvenisti, above note 3, p. 7, n. 1; and Marco Sassòli, ‘Legislation and maintenance of public order 

and civil life by Occupying Powers’, in European Journal of International Law, Vol. 16, No. 4, 2005, p. 

663. 
14 GC IV, Art. 64, para. 3. 
15 Ibid., Arts. 27 and 47 et seq. 
16 A. Roberts, above note 3, p. 256. 
17 Jean S. Pictet (ed.)، The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary، (IV) Geneva 

Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (hereafter Geneva Convention 

IV Commentary)، ICRC، Geneva، 1958، Art. 6، p. 60. 



 18«.باشداقعاً قادر به اعمال کنترل در آن اشغالگر و باشد و تنها به آن بخش از سرزمین اشغال شده می گویند که

این تفسیر منعکس کننده ی این نظر است که هیچ اقتداری به جز اقتدار تحمیل یا تجویز شده توسط اشغالگر 

و  ،باشد و جمعیت خلع سالح شده ،حلی دیگر در آن منطقه مؤثر نباشندو نیروهای م ،نباید وجود داشته باشد

ؤثر قوانین و نظم را م یدر دسترس به نحو ده از سربازان  موجود یابا استفاصورت لزوم  دربتواند »اشغالگر  دولت

اشغال به  ،صم استنفوذ صرف بر سرزمین متخا در حالی که تهاجم به معنای»این راستا در  19«.برقرار نماید

تحده امریکا علیه )ایاالت م 1948ن گیری قضیه ی گروگا 20«بر مناطق درگیر اشاره دارد. اعمال کنترل مسلم

 میان تهاجم و اشغال این گونه قائل به تفکیک شد: 21ویلم لیست و سایرین(

بیرون راندن عمال اقتدار دولتی به منظور بر عملیات نظامی داللت دارد درحالی که اشغال حاکی از اِ واژه تهاجم»

 دستگاه اجرایی برای حفظسیس ف تخریب مقاومت سازمان یافته و تأتعری پیش فرض ایندولت مستقر است. 

در این حالت است  ،که کنترل اشغالگر حفظ شود و کنترل دولت داخلی از بین رود جایی تا ،نظم و مقررات است

 22«آن منطقه اشغال شده خوانده می شود.که 

در قضیه فعالیت  2005از کنترل با تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در سال  ی مشخصسطحوجود ضرورت 

ر که طبق آن استقرا ،مسلحانه در سرزمین کنگو )جمهوری دموکرات کنگو علیه اوگاندا( منطبق استهای 

به دیوان اجازه نمی دهد که حضور سربازان اوگاندایی مستقر در فرودگاه »فیزیکی سربازان در یک فرودگاه 

 در عوض باید مشخص 23«الهه توصیف کند. 1907مقررات  42کیسانگانی را به عنوان اشغال در معنای ماده 

جایگزین اقتدار دولت کنگو نیز اقتدار خود را  مستقر بودند بلکه در مکان های خاص سربازهانه تنها »شود که 

درباره ی پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین  2004نظریه ی سال نه این پرونده و نه  24«کرده بودند.

                                                           
18 Leslie C. Green، The Contemporary Law of Armed Conflict، 3rd edition، Manchester University Press، 

Manchester، 2008، p. 285; Y. Dinstein، above note 6، pp. 38–42. Lassa Oppenheim، International Law: A 

Treatise، ed. Hersch Lauterpacht، Longmans، Green and Co.، London، 1952، p. 434، 

ی تصاحب کشور اکنون مشخص است که صرف تهاجم، اشغال تلقی نمی شود...اشغال یعنی تهاجم به عالوه»: می نویسدپنهایم وا

 «دشمن...اشغالگر برای اداره ی سرزمین نهادی ایجاد می نماید که مهاجم چنین کاری نمی کند.
19 L.C. Green, above note 18, p. 258. 
20 Gerhard von Glahn, The Occupation of Enemy Territory, Lund Press, Inc., Minneapolis, 1957, p. 28. 
21 United States of America v. Willem List, et al., Case No. 7, 19 February 1948, Trials of War Criminals 

Before the Nuremburg Military Tribunals, Vol. 11, Government Printing Office, Washington، 1950 

(hereafter Hostage case). 
22 Ibid.، p. 1243. 
23International Court of Justice (ICJ), Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo 

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 19 December 2005, p. 231, para. 177, available at: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10455.pdf (last visited 26 September 2011) (hereafter Congo 

case).  
24 Ibid.، p. 230، para. 173. 



بر اساس  26تحت کنوانسیون چهارم ژنو اشاره نکردند. «شغالا»به مسئله ی تفسیر موسع تر  25اشغالی فلسطین

اشغالگر باید در موقعیتی باشد که بتواند بر سرزمین اشغالی حکمرانی کند اگرچه اعمال  ،چنین تفسیری

اجرایی او را  یاشغالگر در ایجاد قوهناتوانی  ،که اشغال در حقوق استقرار می یابد هنگامی البته 27حاکمیت نکند.

 28بری نمی سازد. برعهده دارد حقوق بین الملل بشردوستانه الیفی که طبقاز تک

پیکته حمایت ارائه شده برای غیرنظامیان را به حداکثر می رساند. تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو موسع تفسیر 

ده وابسته به وجود وضعیت اشغال در معنای ما»اعالم می کند که اِعمال کنوانسیون نسبت به اشخاص حقیقی 

نیز اجرا می قبل از استقرار رژیم اشغالی ثابت  به مرحله ی تهاجمِنسبت کنوانسیون این و مفاد  «نیست 42

شامل وضعیت هایی که یک گروه گشت بدون قصد ماندن به سرزمین دشمن وارد می شود نیز امر این  29د.شو

در قضیه ی دادستانی علیه بین المللی کیفری برای یوگوسالوی سابق  یمحکمهشعبه ی بدوی  می شود.

 31شناخته شده است.نیز در ادبیات آکادمیک را به کار برده که این تفسیر  اشغالاز  تری موسعتفسیر  30نالتیلیچ

ماده  ین المللی صلیب سرخ این است کهرویکرد فعلی کمیته ی ب 32قرار گرفت. اگرچه این تفسیر هم مورد انتقاد

که هم زمان معتقد  در حالی ،قوقی برای تعیین وجود اشغال بداندمعیار ح ارائه دهنده ی رامقررات الهه  42

 از کنواسیون چهارم ژنو را پایین تر ی مشخصتئوری ارائه شده توسط ژان پیکته آستانه ی اعمال قواعد است که

از  ترجر به حمایت بشردوستانه ی بیشمرحله ی تهاجم می تواند منمی آورد و در نتیجه اعمال آن قواعد در 

 هنوز به اشغال در نیامده است.که از نظر حقوقی بشود  یاشخاص تحت حمایت در سرزمین مورد تهاجم

                                                           
25ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, 9 July 2004, ICJ Reports 2004, p. 136, available at: http://www.icj-

cij.org/docket/files/131/1671.pdf (last visited 18 October 2011) (hereafter Wall case).  

26 Marten Zwanenburg, ‘Existentialism in Iraq: Security Council Resolution 1483 and the law of 

occupation’, in International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 856, December 2004, p. 749. 
27 Yoram Dinstein، ‘International law of belligerent occupation and human rights’، in Israel Year Book of 

Human Rights، Vol. 8، 1978، pp. 105–106; E. Benvenisti، above note 3, pp. 5–6. 
28 E. Benvenisti, above note 3, p. 5. 
29 Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 6, p. 60. 
30 ICTY، Prosector v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic، Judgment، Case No. IT-98-34-T، 31 March 

2003، pp. 74 75، paras. 219–223.  

 43استفاده کرد و در ارزیابی خود از ماده  «تفسیر مضیق»درباره ی تعیین وضعیت اشغال از  42با این حال دادگاه در تحلیل خود از ماده 

 را به کار برد. «تفسیر موسع» ،«اشخاص حقیقی»مقررات الهه راجع به 
31 See A. Roberts, above note 3, p. 256.  
32 Y. Dinstein, above note 6, pp. 38–42. 

 :ید بههم چنین نگاه کن
M. Zwanenburg, above note 26, p. 749 

 قابل انتقاد است. پرسشیبدوی از کنوانسیون چهارم ژنو او در مورد قضیه ی دادستان علیه نالتیلیج، می گوید که تفسیر شعبه ی 



تکالیف  شمول گسترشبه عنوان یکی از مسائل حقوق معاهدات  ،اگرچه تحت تأثیر مالحظات بشردوستانه

 ه عملی چالش برانگیز است.گروه های گشت و مهاجمان از دیدگا ،کنوانسیون چهارم ژنو به تهاجماتمذکور در 

از مقررات کنوانسیون  ی محدودتراشد مجبور به شناسایی دستهتفسیر با این که درصدد اعمال هر نیروی نظامی

د در وضعیتی که کنترل سرزمین در هر دو معنای مادی و نکه عمالً می توان مقرراتی ،چهارم ژنو خواهد بود

 الهه و کنوانسیون چهارم ژنو به منظور تکالیف مقررات انجام 33د.نشو اعمال ،است یت همراهمحدودبا زمانی 

ور خاص چالش به طنباشد اگر غیر ممکن حتی  ن نظم در جایی که کنترل مؤثر وجود نداردحفظ و تضمی

سطحی از کنترل است وجود اجرای مؤثر قوانین مستلزم  ،در ادامه خواهد آمد. همان طور که برانگیز خواهد بود

به راحتی  یت گذرا و سریع التکامل مربوط به مراحل اولیه ی تهاجم یا هنگام هدایت گروه پاسبانیوضع که در

 . حاصل نمی شود

 را اصول کلی مسلم حقوق بشردوستانه هنگام برخورد با جمعیت غیرنظامیدر هر صورت فرمانده ی نظامی باید 

. همان طور که در رعایت نماید ،یت می کندسرزمین حما حتی در شرایط عدم اشغال ،که از جمعیت غیر نظامی

عرف  ،منعکس شده است 34مطالعات حقوق بین الملل بشردوستانه ی عرفی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ

 بخش الهام ژنو چهارم کنوانسیون در موجود اصول خصوص، این درمی تواند برای چنین قواعدی منبع ارائه کند. 

نی که در مورد رفتار با غیرنظامیان در طول چنین وضعیت های گذرا به دنبال . برای کساهستند عرفی قواعد آن

یک طرف مخاصمه  در جایی که اشخاص در اختیار 35لحاقی اولپروتکل ا 75ماده  ،اقتداری معاهده محور هستند

ماده  ،لبه همین شک 36از رفتاری مناسب طبق کنوانسیون ها یا پروتکل الحاقی برخوردار نیستند اعمال می شود.

 37رفی قابل اجرا در چنین شرایطی باشد.قواعد عالهام بخش ممکن است  75

 

 

                                                           
33 H.-P. Gasser, above note 9, pp. 276–277, Rule 528, para. 3. 

به  عدر حوزه های مورد سؤال راج  (13-26ین بخش پیشنهاد شده است که شماری از مقررات بخش دوم کنوانسیون چهارم ژنو )مواد در ا

 مال می شوند.عحمایت کلی از جمعیت ا
34 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck، Customary International Humanitarian Law، Vol. I، 

Cambridge University Press، Cambridge، 2005 (hereafter ICRC Customary Law Study). 
35 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), opened for signature December 12, 1977 1125 

UNTS 3 (hereafter Additional Protocol I or AP I).  
36 Yves Sandoz، Christophe Swinarski، and Bruno Zimmermann (eds.)، Commentary on the Additional 

Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949، ICRC، Geneva، 1987، para. 3015. 
37 Marko Milanovic، ‘Article 75 AP I and US opinio juris’، in European Journal of International Law: 

Talk!، 9 March 2011، available at: http://www.ejiltalk.org/article-75-ap-i-and-us-opinio-juris/ (last visited 

February 2012)، for a discussion of the customary law status of AP I، Art. 75. 



 قانون حکومت

این امر مربوط به  38است. قانون حکومتحفظ نظم در یک سرزمین اشغالی مستلزم تعهدی واضح نسبت به 

قانون »عنوان  مقررات الهه به 43ماده  ،ایجاد حق برای ساکنین سرزمین است. در مورد حقوق بشردوستانه

در حالی که از کنوانسیون چهارم ژنو به عنوان  ،توصیف شده است 39«برای اداره ی اشغال اساسی کوچک

مورد پذیرش بین المللی برای اداره ی قانونی سرزمین  دستورالعمل های ،ی حقوق جمعیت اشغال شدهالیحه»

کنوانسیون  41،به ویژه در مقررات الهه ،از جمله حق حیات ،قواعد حقوق بشریاد می شود.  40«های اشغالی

. این امر هم چنین در تفسیر مورد حمایت واقع شده اند 43پروتکل الحاقی اول 75و ماده  42،چهارم ژنو

 ذاته برای و بالکنوانسیون چهارم نیز منعکس شده است که می گوید: نباید فراموش شود که کنوانسیون ها اوالً

 44اند و نه برای حفظ منافع دولت.هحمایت از غیر نظامیان تدوین شد

                                                           
38 See Ian Brownlie، The Rule of Law in International Affairs، Martinus Nijhoff Publishers ،The Hague، 

1998، pp. 213–214.  

قتدار ناشی از قانون باشد؛ قانون باید عناصر حکومت قانون  این گونه نشان داده شده اند که اعمال قدرت توسط مقامات رسمی باید مبتنی بر ا

مقننه و قضائیه باید تفکیک شوند؛ قوه ی قضائیه نباید تحت کنترل قوه ی  ،با استانداردهای ماهوی و شکلی عدالت منطبق باشد؛ قوای مجریه

 مجریه باشد و کلیه ی اشخاص حقوقی باید مطیع قانون باشند.
39 E. Benvenisti, above note 3, p. 9.  
40 Ibid.، p. 105. See also Yoram Dinstein، ‘The international law of inter-state wars and human rights’، in 

Israel Yearbook of Human Rights، Vol. 7، 1977، p. 149. 

ر مقررات الهه و کنوانسیون د -مخصوصاً در سرزمین های اشغالی –ین در این اثر می گوید: حقوق بشر غیرنظامیان در زمان جنگ اتشدین

 چهارم ژنو ذکر شده اند.
41  See Hague Regulations, Art. 46: 

حقوق و شرافت خانواده، زندگی افراد و امالک خصوصی و هم چنین اجرای مراسم مذهبی باید محترم شمرده شود. اموال خصوصی نباید »

 «مصادره شوند.
اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به »که می گوید:  27ماده  1، بند 48، ماده 27ماده  1نگاه کنید به کنوانسیون چهارم ژنو، بند   42

احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود می باشند. در هر زمان با آنان 

گونه عمل خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهند به انسانیت رفتار خواهد شد و من جمله در مقابل همه 

  «گردید.

Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 27, p. 201  :ماده ی حاضر »در مورد حق حیات می گوید

ح است که تلویحاً به آن اشاره دارد، چرا که بدون وجود این مقررات الهه حق حیات را به طور خاص نام نمی برد. اگرچه واض 46برخالف ماده 

 «حق توجیهی برای ذکر سایر حقوق وجود ندارد.
اعم از آن که توسط غیرنظامیان و یا مأمورین  ،اعمال زیر در هر زمان و هر مکان»پروتکل الحاقی اول:  75برای مثال طبق بند دو ماده   43

 (2 قتل( 1 به خصوص: ،صحت جسمی و روانی اشخاص ،سالمت ،خواهد بود: الف( خشونت نسبت به حیاتممنوع بوده و  ،نظامی ارتکاب یابد

 «قطع عضو. (4مجازات بدنی  (3انواع شکنجه روحی و جسمی 
44 Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 2, p. 21.  



دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر نیز از حقوق اشخاص در سرزمین اشغالی حمایت می کند.  مقررات

بیان کرد که هر دو  45ایت تهدید یا استفاده از سالح هستهدر قضیه ی مشروعی 1996نظریه مشورتی سال 

 حقوق و ق بشر در زمان جنگ اعمال می شودبدین معنا که حقو ،دسته رژیم حقوقی با هم اعمال می شوند

 موازین مطابق حیات حق از خودسرانه محرومیت مصادیق تعیین برای قاعده ی خاص  عنوان به بشردوستانه

 2004در سال  46همان طور که دیوان در قضیه دیوار ،به عالوه عمل می کند. مخاصمات زمان در بشر حقوق

وع حقوق بین الملل منحصراً موض برخی از حقوقممکن است وجود دارد:  یاحتمال سه وضعیت»بیان کرد 

؛ برخی دیگر می توانند موضوع انحصاری حقوق بشر باشند؛ در حالی که برخی دیگر می توانند بشردوستانه باشند

 47«.ن شاخه های حقوق بین الملل باشندموضوع هر دوی ای

دات یا به عنوان حقوق بین الملل عرفی در سرزمین اشغالی قابل حقوق بشر یا به عنوان موضوع حقوق معاه

سرزمینی فرا حقوق بشر دارای کاربرد معاهدات که  بر آنندعمال است. برخی دولت ها مانند ایاالت متحده اِ

همان طور که دیوید  49.با محدودیت سرزمینی روبه رو نیستعرفی بشر حقوق بین الملل در حالی که  48،ندنیست

تکلیفی  ی که از اَعمال آن متأثر شده استشخص برابر که بگوییم یک دولت در این ،اشاره کرده است رکرتزم

مجموعه  حوزه ی این حقوق عرفی در 50«.عام الشمولی حقوق بشر منطبق نیستبا مفهوم بنیادین » ندارد

 ،شکنجه ،برابر قتل رد که نشانگر شمول حمایت ،منعکس شده است ایاالت متحدهقانون روابط خارجی  مقررات
                                                           
45  ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, ICJ Reports 

1996, p. 226, p. 240, para. 25, available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf (last visited 

February 2012) (hereafter Nuclear Weapons case). 
46  Wall case, above note 25, pp. 45–46, para. 105. 
47 Ibid., at p. 178, para. 106.  
48 Noam Lubell، Extra territorial Use of Force Against Non-state Actors، Oxford University Press، Oxford، 

2010، pp. 197–198، discussing the United States position; Michael J. Dennis، ‘Application of human rights 

treaties extra territorially in times of armed conflict and military occupation’، in American Journal of 

International Law، Vol. 99، No. 1، 2005، p. 119. 
49 Major Sean Condron (ed.)، Operational Law Handbook، Judge Advocate General’s Legal Center and 

School، Charlottesville، VA، 2011، p. 45، available at: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/ 

operational-law-handbook_2011.pdf (last visited February 2012). See also N. Lubell، above note 50، p. 

235; Noam Lubell، ‘Challenges in applying human rights law to armed conflict’، in International Review 

of Red Cross، Vol. 87، No. 860، December 2005، p. 741; Y. Dinstein، above note 7، p. 71. See also 

Nuhanovic v. The State of the Netherlands، Court of Appeal in The Hague، case number 200.020.174/01، 

5 July 2011، p. 17، para. 6.3، available at: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR5388 (last 

visited 4 November 2011); Mustafic-Mujic et al. v. The State of the Netherlands، Court of Appeal in The 

Hague، case number 200.020.173/01، 5 July 2011، p. 18، para. 6.3، available at: 

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR5386 (last visited February 2012). 
50 David Kretzmer، ‘Targeted killing of suspected terrorists: extra-judicial executions or legitimate means 

of self-defence?’، inEuropean Journal of International Law، Vol. 16، No. 2، 2005، p. 184. 



 در این قانون تحقیرآمیز یا توقیف اجباری طوالنییا  ،غیر انسانی ،بی رحمانه ا مجازات هایی یا سایر رفتارها

کند.  قواعد حقوق بشر را به کنترل کردن مرتبط می   امریکا قانون روابط خارجی شایان ذکر است که 51است.

در مواردی که باید در  ،تل نقض حقوق بین الملل به شمار می روددر آن قانون ذکر شده است که درحالی که ق

برای مثال سلب حیات توسط مأمورین پلیس در » :نمود این امر صادق نخواهد بود شرایط فوری سلب حیات

نقض حقوق  ایر اشخاص بی گناه یا برای جلوگیری از جرایم شدیدجام وظیفه در دفاع از خودشان یا سزمان ان

هم حقوق حقوق بشردوستانه و  ن حق حیات و سایر حقوق ساکنین هم دربنابرای 52«تلقی نمی شود.بین الملل 

 .واقع شده اندحمایت مورد بشر 

 حفظ نظم و امنیت عمومیقوق بشر و بشردوستانه با یکدیگر معموالً هنگام ح قواعد تعاملچگونگی مسئله ی 

از آن جا که اشغال یک سرزمین به مخاصمه ی  ،1950ریچارد باکستر در سال طبق گفته ی  مطرح می گردد.

به وسیله ی قوانین دشمن امری اجتناب منطقه ی اشغال شده  آزردگی ساکنین» ،انه پایان نمی بخشدمسلح

مرتکب اعمالی می شوند که امنیت نیروهای  ،یجمع به تنهایی یا دسته ،آن ها در مواقع زیادی... و ناپذیر است

جنبش های مقاومت سازمان » با ذکر عبارتدر کنوانسیون سوم ژنو این واقعیت  53«.نداشغالی را تهدید می ک

پروتکل  44ماده  3در بند مندرج  «مسلح رزمنده»هم چنین به مفهوم امر این  54منعکس شده است. «یافته

 در»دی خاص درباره ی حفط وضعیت رزمنده وجود داد قواعدر این بند که  ،الحاقی اول نیز مرتبط است

یک رزمنده ی مسلح قادر نیست خود را  ،مخاصمات مسلحانه مواقعی وجود دارد که به دلیل ماهیت مخاصمات

                                                           
51 Restatement of the Law: The Foreign Relations Law of the United States، Vol. 2، American Law 

Institute Publishers، St. Paul، MN، 1987، pp. 161–175 (hereafter Restatement of Foreign Relations Law). 
52 Ibid، pp. 163–164، para. f. 
53 Richard R. Baxter، ‘The duty of obedience to the belligerent occupant’، in British Year Book of 

International Law، Vol. 27، 1950، p. 235. 
و  2اده ، مهکنوانسیون سوم ژنو، مقاومت در زمان اشغال از شرکت در درگیری علیه نیروهای مهاجم تفکیک شده است. مقررات اله 54

را دارای وضعیت دشمن قانونی شمرده و هنگام دستگیری آن  (levée en masse) قیام عمومی 4بند الف ماده  6کنوانسیون سوم ژنو، شق 

بی آنکه  ،ای هستند که در موقع نزدیک شدن دشمناهالی اراضی اشغال نشده قیام عمومی ها را واجد حمایت های اسیر جنگی می داند.

داشته باشند ارتجاالً برای مبارزه با دشمن اسلحه به دست می گیرند مشروط به اینکه علناً حمل اسلحه نمایند را نیروهای منظم فرصت تشکیل 

و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند. چیزی که مبهم است این است که برای برخورداری از شرایط شرکت کننده ی قانونی در مخاصمه ی 

گرچه شرکت انفرادی افراد تحت شمول این تعریف نیست. نگاه  ،مان یافتگی الزم برای این اهالی چه میزان باید باشدمسلحانه درجه ی ساز

 کنید به:

James Molony Spaight، War Rights on Land، MacMillan، London، 1911، pp. 51–56. 

 ند. نگاه کنید به:اهالی سرزمینی که به اشغال در آمده است حق انجام اعمال فوق را ندار

 Howard Levie، ‘Prisoners of war in international armed conflict’، in International Law Studies، Vol. 59، 

1977، p. 42. 



به سرزمین شناسایی وضعیت رزمنده را شماری از دولت ها  ،در چنین شرایطی 55«.به این نحو متمایز سازد

در وه کنوانسیون چهارم ژنو به عال 56زادی بخش محدود کرده اند.خاصمات مسلحانه ی جنبش های آاشغالی و م

ی که برابر اشخاصاقدامات کیفری در  و در مورد 57اجباریاقامت تعیین و شده بازداشت  حبس غیرنظامیان مورد

 58.به دولت اشغالگر مرتکب جرم می شوند متضمن مقرراتی است به قصد اضرار

نه مقررات الهه و نه  ،تفانهمتاس 59مستلزم کنترل جمعیت است.ای در هر جامعههم چنین حفظ نظم عمومی 

عمل کنترل گرچه  ،ندارندی مستقیم کنوانسیون های ژنو و نه پروتکل الحاقی اول به کنترل کردن اشاره 

مجاز عملی بازداشت و تعقیب مجرمین یا زندانیان امنیتی است که طبق حقوق بشردوستانه  ،توقیف مقتضی ذات

با هدایت مخاصمات علیه شرکت  کنترل تعاملنمی کند که اً بیان به عالوه حقوق معاهدات مشخص 60است.

پیش از پرداختن به چگونگی تعامل کنترل و عملیات  ،. اگرچهکنندگان در درگیری ها به چه صورت است

این  داشته باشیم.تصوری از چالش پیچیده ی امنیتی که می تواند در طول اشغال واقع شود  ابتدا باید ،نظامی

 اکنون به این مسئله خواهد پرداخت. هم یتحلیلمقاله ی 

 ی امنیتی در سرزمین اشغالیشرایط پیچیده

 به توضیح پیچیدگی چالش امنیتی موجود «آرام»در برابر اشغال  «خشونت آمیز»ابتدا با بحث از مفهوم اشغال 

ه ویژه اشغال و ب ،جنگ جهانی دوم مثال های تاریخی اشغال خشونت آمیز در زمان .می پردازیمدر زمان اشغال 

و شدت درگیری هایی که ممکن است طی چنین  ،حوزه ،کید بر ماهیتبرای تأ 2003-2004اخیر عراق در سال 

بهتر بحث حقوقی آتی درباره چارچوب های حاکم بر حفظ  درکاین روش به  .به کار می روند ،تی رخ دهداشغاال

دولت میان  اشغال و رابطه ی خاص مختلف وجود انواعبه واسطه ی  نظم در سرزمین اشغالی کمک می کند.

از حقوق  مجزا  حقوق اشغال به عنوان شاخه اییل بر این است که گاهی تما ،سرزمین اشغالی و اهالی اشغالگر

 جایگاهیدر »که اشغال نظامی  اشاره شد  .بر مخاصمات حکومت دارد در نظر گرفته شود بشردوستانه که عموماً 

به  62«.عالیت های نظامی وسیعی صورت نمی گیردفدر منطقه ی اشغالی »و  61«دمیان جنگ و صلح قرار دار

                                                           
له در رزمنده باید در زمان هر دخالت نظامی و در زمان هایی که پیش از آغاز حم ،. در چنین شرایطی44ماده  3پروتکل الحاقی اول، بند   55

 بازه ی دید طرف مقابل قرار دارد اسلحه را به صورت علنی حمل کند.
 فرانسه و آلمان مراجعه نمایید. قابل دسترسی در: ،بریتانیا ،اعمال شده توسط کانادا هایشرطبرای مثال به   56

http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=470&ps=P ( 2012آخرین بازدید فوریه  ). 
57  GC IV, Art. 78. 
58 Ibid., Art. 68. 
59 John Keegan، A History of Warfare، Vintage Books، New York، 1993، p. 57:  

 این یعنی آن ها کنترل شده اند. ،جوامع متمدن که همه ی ما دوست داریم در آن ها زندگی کنیم تحت حکومت قانون هستند
60 GC IV, Arts. 64–78. 
61 Danio Campanelli، ‘The law of military occupation put to the test of human rights’، inInternational 

Review of the Red Cross، Vol. 90، No. 871، September 2008، p. 654. 



ایج عملیات حفظ صلح بیش تر از با مشکالت ر»  ،هنگام حفظ نظم عمومی ،هر دولت اشغالگر ،همین شکل

شد که هیچ به نحوی باماهیت وضعیت امنیتی در سرزمین ممکن است  63«.رو به روست الدولی جنگ بین

می  تلقیمخاصمات  «از سرگیری»یا  «آغاز»این واقعه د هدی هم رخ یا اگر خشونتلی رخ ندهد؛ خشونت متداو

 64یاد می شود. «آرام»اشغال به عنوان این وضعیت از  ،ن صورتدر ای شود.

ی از جریان یا مدت در آن ها مخاصمه ای در جریان نبوده بدون شک اشغال های نسبتاً آرامی هم وجود دارند که

این استفاده منجر به حدی که ممکن است زا است تا از چنین عباراتی مشکل . اگرچه استفاده ذردآن می گ

خصمانه همزیستی مسالمت آمیز قاعده و هدایت مخاصمات  در زمان اشغالِ تفسیرهایی شود که به موجب آن ها 

اشغال خصمانه  .ر نرودک حقوق بین الملل بشردوستانه به شماالینف ءحقوق اشغال جزیا  ،تلقی شود استثناء

از ی وسیع انیروی اشغالگر با گسترهو تاریخ جنگ ثابت می کند که ممکن است  65محصول جنگ است اساساً

طوالنی و برآمده از خشونت بیش از  ،گستردهوضعیت های  شمار . ممکن استچالش های امنیتی مواجه باشد

 وضعیت های آرام باشد.

 از آن جا کهاند. م و اخیراً در عراق بازتاب یافتهغال های جنگ جهانی دواین وضعیت های خشونت آمیز در اش

تدوین  مقیاس و خشونت مخاصمات جنگ جهانی دوم ،از حوزهی ابا پیش زمینه 1949کنوانسیون چهارم ژنو 

قواعد حاکم بر حمایت از جمعیت غیر نظامی و رفتار با . خواهند بود مثال های این جنگ مفید ،ه استشد

بدین منظور طراحی شده اند که صرف نظر از هویت آن  یت دولت اشغالگر را به خطر می اندازندانی که امنکس

اِعمال شوند. مروری بر ماهیت و ساختار مقاومت در برابر  به نحو عام الشمول قدرت یا مقاومت سازمان یافته

 .نمودخواهد  پیچیدگی وضعیت امنیتی برخاسته از اشغال خشونت آمیز را روشن ،اشغال

 گروه های مقاومت در زمان جنگ جهانی دوم

از گروه هایی که در برابر اشغال مقاومت می کردند ارائه می گوناگون ترین مثال ها را احتماالً جنگ جهانی دوم 

 ،انگیزه ،ترکیب ،به خصوص از حیث وسعت»چنین عملیات هایی  ،مخاصمهاین دهد. به دلیل مقیاس جهانی 

 های نوعی به شباهتواجد یک عملیات مقاومت اغلب تنها »و  «یر در سراسر جهان متفاوت بودندرسالت و تأث

                                                                                                                                                                                           
62 Ibid.، p. 659. 
63 M. Sassòli, above note 13, p. 662. See also Joshua S. Goldstein، Winning the War on War: The Decline 

of Armed Conflict Worldwide، Dutton، New York، 2011، p. 130.  
64 University Centre for International Humanitarian Law, Expert Meeting on the Right to Life in Armed 

Conflict and Situations of Occupation, held at Geneva, 1–2 September 2005, pp. 22–23, available at: 

http:// www.geneva-academy.ch/docs/expert-meetings/2005/3rapport_droit_vie.pdf (last visited February 

2012) (hereafter UCIHL Meeting Report). See also Louise Doswald-Beck، ‘The right to life in armed 

conflict: does international humanitarian law provide all the answers?’, in International Review of the Red 

Cross, Vol. 88, No. 864, December 2006, pp. 892–894. 
65  Y. Dinstein, above note 6, p. 1. 



در پرتو آغاز سریع جنبش های مقاومت در سراسر اروپا  یدایشپ چگونگی 66«.دیگری است عملیات مقاومت

 مدت زیادی 67«.است حیرت انگیز ،امه ریزی پیش از جنگغیاب کلی برن»و  های آلمان در اروپا یسریع پیروز

و مواضع  ،روحیات متعارض ،ارتباطات ناکافی ،پناهگاه به دلیل کمبود زمین مناسب برای جنگ جهانی دوم از

تر از ی پیچیدهنوعاز  و ایتالیا ،فرانسه ،بلژیک ،هلند ،دانمارک ،نروژ ،چکسلواکی ،مقاومت در لهستان ،سیاسی

مزبور های مقاومت  ،یکل برخوردار بود. به طور ،یوگوسالویجنگ چریکی در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی یا 

و فعالیت  ،جمع آوری اطالعات ،«خرابکاری یا انهدام ،ترور»عمال که اَ ی بودنددر قالب افراد یا گروه های کوچک

در حالی که برای  ،نیروی هوایی متفقین را انجام می دادندسقوط کرده ی کمک به اعضای  نهایی هم چو

 68ش چریکی پنهانی تالش می کردند.ساخت ارت

اغلب در ارتش های عملیات چریکی حاکم بر مناطق گروه های پارتیزان در روسیه ی مرکزی و شمالی  ،در مقابل

ای از واحدهای ای آن ها گسترهفعالیت ه 69ند.پرسنل داشت 000،20تا  000،12و بین  ،وسیع فعالیت کرده

در محیط سیاسی  70ای هماهنگ شده با ارتش سرخ را در بر می گرفت.انهدام تا عملیات ه کوچک برای کمین و

پارتیزان های و تیتوهای وطن پرست و گروه مقاومت عمده وجود داشتند. چتنیک های پیچیده ی یوگوسالوی د

تیتو برای  71اگرچه بعدها شکافی ترمیم ناپذیر میان آن ها به وجود آمد. ،مقاومت را باهم شروع کردندکمونیست 

را  «های داخلیپارتیزان »اما هم چنین به قول آلمانی ها  72،سعه ی سازمان نظامی منظم کار می کردتو

سایه عمل  در به عنوان دولت ،امات منهدم کنندهاستخدام می کردند. هم زمان با کشتار سربازها و هدایت اقد

 73کردند.

ر محافظه کارانه و دیگری یک راهکا» است که دو راهکار برای گروه های مقاومت به وجود آمده اشاره شد

هدایت می که عملیات به منظور حفظ رژیم سابق  که در آن ،استراهکار محافظه کارانه  روسیه مثال 74«.انقالبی

معرف راهکار  ،بودند یقدرت از رژیم تبعیدکه در حال جنگ برای سلب  ،در حالی که پارتیزان های تیتو ،شد

                                                           
66 Robert B. Asprey، War in the Shadows، Vol. I، Doubleday & Co. Inc.، Garden City، NY، 1975، p. 409. 
67 John Shy and Thomas W. Collier، ‘Revolutionary war’، in Peter Paret (ed.)، Makers of Modern Strategy 

from Machiavelli to the Nuclear Age، Princeton University Press، Princeton، 1986، p. 833. 
68  R. B. Asprey, above note 66, pp. 417–418. 
69  Ibid., p. 460. 
70  Ibid., p. 461. 
71  Ibid., p. 472. 
72 See John Ellis، From the Barrel of a Gun: A History of Guerrilla، Revolutionary and Counter-

insurgency Warfare، fromthe Romans to the Present، Greenhill Books، London، 1995، pp. 165–166. 
73  R. B. Asprey, above note 66, p. 481. 
74  J. Shy and T.W. Collier, above note 67, p. 833. 



ایلی مبنی بر پایان اشغال تم ازجنبش های مقاومتی نه تنها انگیزه ی دهد که این نشان می  75انقالبی بودند.

 .گذارد برمی خیزد ثیر میسی خودشان که بر هدایت مخاصمات تأمقاصد سیا بلکه از

به جنگ انقالبی مربوط می  تربیشتحت تأثیر جنگ جهانی دوم   76تونگ درباره ی جنگ چریکیو تسئکتاب ما

با موضوع جنگ علیه مهاجمین ژاپنی اشغال کننده ی چین نوشته  1937کتاب در سال شود. هرچند که این 

از جمله  و اشاره می کند که واحدهای چریکی ممکن است از عناصر مختلفی ئما ،شده بود. در توضیح این جنگ

های و حتی گروه  ،درجه داران دشمن ،پلیس ،شبه نظامیان محلی ،واحدهای ارتش منظم ،توده های مردمی

این واقعیت  که مؤکد «آن ها عقبه ی دشمن است حوزه ی اصلی فعالیت»عمالً  77راهزن تشکیل شده باشند.

طبق ارزیابی های انجام  78که مخاصمه ی مسلحانه وقتی که سرزمین اشغال می شود اغلب ادامه می یابد.است 

نگجویان غیرنظامی کمونیستی چین جایی که ج ،اندهثر بودهای چریکی به طور خاص در خاور دور مؤنیروشده 

 79.کردند می کمک ژاپنی نیروهای از واحد  25نمودن محدود در کومینتانگ منظم واحدهایبه

در حالی که تلقی فعالیت های خشونت آمیز جنبش های مقاومت جنگ جهانی دوم به عنوان اثری از عصر 

ست. حدود شصت سال پس از جنگ ی دیگر ایزاز چ مثال اخیر عراق حاکی ،کننده باشد گذشته می تواند اغوا

. به و درجات خشونت به چشم می خورد ،زه هاانگی ،تاروش های عملی ،جهانی دوم تنوعی از گروه های مقاومت

 های مجرمانه ی حین خطراتفعالیت  مواجه با های چالش ،در راستای حفظ قانون و نظماشغال عراق عالوه 

پیچیدگی وضعیت امنیتی  بررسی تفصیلیپر رنگ می کند.  را ای شورشیامنیتی ایجاد شده توسط فعالیت ه

 .شغال خشونت آمیز مخصوصاً مفید خواهد بودعراق در درک ماهیت ا 2003پس از تهاجم سال 

 عراق در امنیتی ی پیچیده وضعیت

 صدور با د،ش آغاز 2003 مارس 20 در که عراق، علیه ائتالف نیروهای متداول عمدتاً و سریع نظامی عملیات

 رسیده اتمام به جنگی های عملیات عمده ی بخش»: اینکه بر مبنی بوش جمهور رئیس  جانب از ایبیانیه

 81بوده، اختالف مورد عراق اشغال ی دوره دقیق مدت چند هر. شد نزدیک خود پایان به 2003 می 1 در ،80«اند

                                                           
75 Ibid.  
76 Mao Tse-Tung، On Guerrilla Warfare، trans. Samuel B. Griffith، University of Illinois Press، 

Champaign، IL، 2000. 
77 Ibid., pp. 71–76. 
78 Ibid., pp. 52–53. 
79 J. Ellis, above note 72, p. 200. 
80 Thomas E. Ricks، Fiasco: The American Military Adventure in Iraq، Penguin Press، New York، 2006، p. 

145. See also European Court of Human Rights (ECtHR)، Case of Al-Skeini and Others v. The United 

Kingdom، application no. 55721/07، 7 July 2011، para. 10، available at: http://www.unhcr.org/refworld/ 

pdfid/4e2545502.pdf (last visited February 2012) (hereafter Al Skeini case). 



 82.است رسیده پایان به 2004 ژوئن 28 در و شده آغاز 2003 یم 1 از اشغال این که است آن بر باور عموماً

 ،بغداد مرکز به 2003 آوریل 9 تاریخ در متحده ایاالت نظامیان با ورود ،اشغال 83رسمی آغاز از پیش حتی

 ایستادند، عمدتاً متجاوز، نظامی نیروهای و گشت، ناپدید عراق دولت و پلیس اقتدار. شد شروع چپاول و آشفتگی

 شادی همگانی، نشاط ندارند، مداخله قصد متحده ایاالت سربازان که شد آشکار آنکه ضمح به»: کردند تماشا و

 سساتمؤ و ها فروشگاه کردن تهی برای یافته سازمان تالشی به سرعت به اقتصادی طلبی فرصت و آزادسازی،

 38.000 نشد آزاد همچنین و مرکزی، اقتدار رفتن میان از 84«.شد تبدیل ارزش با هرچیز از پایتخت عمومی

 از موجی خود که شد ایمجرمانه عناصر آمدن فراهم به منجر ،2002 سال در حسین صدام توسط زندانی نفر

 بنابر»: که است شده گفته 85.انداخت راه به را ها خانه به تهاجم و جنسی، تجاوز ربایی، آدم قتل، شامل خشونت

 کشته متحده ایاالت ی مداخله پس از سال در عراقی غیرنظامی 10.000 کم دست کارانه، محافظ های تخمین

 86«شدند.

 آنچه ی گسترده شدن متالشی. نبودند آماده عمومی نظم فروپاشی برای کافی ی اندازه به نظامی ریزان برنامه

 فرمان ،2003 می 23 مورخ بعدی تصمیم ی نتیجه در شد، می محسوب ارزشمند چندان نه پلیس نیروی یک

 چنانکه. گردید اوضاع شدن تروخیم موجب عراقی نهادهای انحالل بر مبنی تالف،ائ موقت حکومت 2 شماره

 نیز داخله وزارت محلی امنیتی نیروهای و پلیس بلکه ارتش، شامل تنها نه امر این» است، نوشته ریکس توماس

 الحظهم قابل شکافی عراقی، پلیس نیروی یک بازسازی منظور به چشمگیر های تالش رغم علی 87«.گردید می
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 جنوب) المللی بین ی شاخه در ،2004 ژوئن 30 تاریخ از که شده بیان سکینیاال ی پرونده در 96.است بوده
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 از پس هرچند که 2004 نوامبر عملیات متعاقباً، 104.کرد نابود را ساختمان 100 تا 75 و بود هوایی یورش 150

 محسوب فلوجه تصرف برای پیشین های تالش آمیز موفقیت تکمیل عمل، در اما شد، انجام اشغال رسمی پایان

 شلیک مورد 2500 و ای، خمپاره ی حمله 14000 هوایی، یورش 500 شامل مختلف حمالت با گردید، می

 شورشیان وقت-پاره نیروهای از نفر هزار دو و 105اصلی نیروهای نفر 1000 علیه و بود همراه تانکی گلوله
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 می که است خشونتی باالی سطح نمایانگر روشنی به مخاصمه ی گستره 107.گردید امریکایی نیروهای از نفر

 نجف و فلوجه مانند عراق شهرهای در نبرد. دهد رخ یافته سازمان مسلح های گروه با درگیری هنگام به تواند

 می شمار به شهری چریکی های عملیات به روستایی مناطق در سنتی چریکی های عملیات از گذار بازتاب
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 جنگجویان مسلمان، ناراضیان عرب، گرایان ملی توسط شورش 112.اند بوده نوسان در وقت ارهپ پیکارجویان

 رغم علی مذهبی تندروهای و خارجی های تروریست حضور. شد می حمایت مذهب سنی افراطیون و خارجی،

 و حاریانت حمالت مانند هایی عملیات در مشارکت به ایشان ی عالقه داشتن نظر در با ها، آن اندک تعداد

 توسط همچنین شورش 113.گردید می محسوب اوضاع تشدید در نیرومند عاملی شده، گذاری بمب خودروهای

 تابستان از پیش تا 114.شد می حمایت مجرمانه اقدامات از حاصل مالی منابع طریق از و مالی، گران تسهیل

 پایان با. هستند چشمگیر و حظهمال قابل شورش یک با مبارزه درگیر ائتالف نیروهای که بود شده آشکار 2004

 تغییر کننده اداره مقامات علیه حمالت طبیعت هرچند، یافت المللی غیربین یماهیت مخاصمه اشغال، رسمی

 امنیتی نیروهای ایجاد شورشیان، خشونت کردن متوقف منظور به را خود های فعالیت ائتالف بنابراین،. نکرد

 115.داد گسترش مذهب سنی اجتماع با طرواب بهبود و اقتصادی بازسازی عراقی،

 هم توان می آن طریق از که کند می فراهم و معرفی را چارچوبی شورش، عنوان به مقاومت از شناختی چنین

 نیروهای اساسی و اولیه نقش داشتن نظر در شامل امر این. نمود ارزیابی را و هدایت مخاصمات کنترل پوشانی

 با بایستی پلیس نقش حال، این با. باشد می نظامی نیروهای تکمیلی های فعالیت و ضدشورش اقدامات در پلیس

 .شود ارزیابی پرخطر های وضعیت در موجود عملی های محدودیت داشتن نظر در

 کنترل کردن و شورش، با مقابله اشغال،

 ضد شورش و شورش،

 متحده ایاالت دریایی ارانتفنگد و ارتش شورش ضد دستورالعمل در توان می را اشغال و شورش میان ارتباط

 داده توسعه افغانستان و عراق در امریکا نظامی نیروهای روی پیش امنیتی های چالش به پاسخ در که یافت،

 و کنترل تضعیف منظور به طوالنی و یافته سازمان نظامی -سیاسی کشمکش یک» عنوان به شورش 116.شد

 قدرت و کنترل افزایش با که سیاسی، مقامات ردیگ یا کننده، اشغال دولت مستقر، حکومت یک مشروعیت

 خوب حکمرانی بر را خود تمرکز شورش ضد کالسیک دکترین 117.است شده توصیف «است همراه شورشیان
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 62، و خمپاره AK-47، RPG-7sرا باحضور پنج عضو گروه سنی مسلح به نارنجک های دستی، سالح های ماشینی  2003او جلسه ی ژوئن 
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Marine Corps Warfighting Publication No. 3-33.5، University of Chicago Press، Chicago، 2006 (hereafter 

Counterinsurgency Manual). 
117 Ibid., p. 2, para. 1–2. 



 همان به دیدگاهی چنین. است قائل شورشی تهدیدات با مقابله در عمل کنترل برای عمده ینقش و دهد می قرار

خواهد  اعمال قابل نیز اشغال وضعیت یک در است، اعمال قابل داخلی ی مسلحانه ی مخاصمه یک در که اندازه

 قانونی پایان از پس( عراق یا و ائتالف) دولتی مقامات روی پیش امنیتی خطرات ماهیت که واقعیت این. بود

 118است. منعکس امر همین در یافت، ادامه ها خشونت کنترل برای درگیری اما، نکرد تغییری اشغال

 که است عاقالنه. است مردم برای جنگ شورشی، جنبش یک»: کرد بیان 1996 در تامپسون رابرت سر چنانکه

 کشور سراسر در دولتی اقتدار و قانون، و نظم ی اعاده به نسبت بایستی حکومتی اقدامات شرایطی چنین در

 نظم حفظ رانی،حکم میان پیوند 119«.گردد کسب آن حمایت شده و میسر جمعیت مهار که جایی تا شود اعمال

 یک اجرای منظور به 120.است شده منعکس معاصر نظامی دکترین در شورش ضد های عملیات و قانون، و

 داخلی اطالعاتی های سرویس و پلیس نیروی ی توسعه ضرورت، صورت در و کارگیری، به شورش، ضد عملیات

 های فعالیت به مربوط اطالعات آوری جمع در مهم العاده فوق ینقش پلیس. برخوردارند سزا به یاهمیت از

 121کند می بازی شورشیان

                                                                                                                                                                                           
  د:شو می دیده پیکته ژان تفسیر در اشغال و شورش میان بالقوه ارتباط 

Jean S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, (III) Geneva Convention 

Relative to the Treatment of Prisoners of War, ICRC, Geneva, 1960, Art. 4, p. 58, 
اوت  12ارتباط بالقوه میان شورش و اشغال در تفسیر ژان پیکته دیده می شود: تفسیر کنوانسیون سوم ژنو درباره ی رفتار با اسیران جنگی، 

جهت مواجه با دیدگاهی که اعطای شرایط اسیر جنگی را به اعضای  .58، صفحه 4، ماده 1960، کمیته بین المللی صلیب سرخ، ژنو، 1949

تصور این امر که جنبش های مقاومت سازمان  ،گفته شده است که: به نظر ما ،های مقاومت سازمان یافته شورش مشروع تلقی می کند جنبش

باید متعلق به  ،یافته و اعضای سایر گروه های شبه نظامی و اعضای نیروهای داوطلب که مستقل از نیروهای نظامی رسمی فعالیت می کنند

اند که این مقرره منجر به قانون شورش برای ی این کنوانسیون نظر دادهاستدالل نویسندگانی را که در باره ،ی باشندیکی از طرفین درگیر

 ساکنین سرزمین اشغالی می شود را رد می کند.
118 A. Roberts, ‘Transformative military occupation’, above note 81, p. 617. 

شاید حتی اجرای  ،این احتمال باقی می ماند که توسل به زور ،گر اشغال به صورت نظری خاتمه یافته باشدآ. روبرتز اشاره می کند که حتی ا

 رخ بدهد.  ،که قریباً مشابه اشغال است ،اقتدار اداری
119 Robert Thompson، Defeating Communist Insurgency، Hailer Publishing، St. Petersburg، 1966، p. 51. 

See also David Galula، Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice، Frederick A. Praeger، New 

York، 1964، pp. 89–90; and Frank Kitson، Low Intensity Operations: Subversion Insurgency and 

Peacekeeping، Faber & Faber، London، 1971، p. 49. For an overview of the history of counter-insurgency 

theory, see Daniel Marston and Carter Malkasian, ‘Introduction’، in D. Marston and C. Malkasian, above 

note 94, pp. 13–19. 
120 Counterinsurgency Manual، above note 116، pp. 360–361، paras. D-38–D-39. 
121 R. Thompson, above note 119, pp. 104–106; Counterinsurgency Manual, above note 120, pp. 229–230, 

paras. 6–90–6–91; D. H. Bayley and R. M. Perito, above note 84, p. 78. 



 پلیس، شامل کارآمد حقوقی نظام یک های نشانه. است قانون حکومت به احترام نیازمند قانون و نظم حفظ

 بشردوستانه حقوق در عموماً  امر این 122.است کیفری نظام یک و دادگستری های دادگاه موضوعه، قوانین

 جایگاه حفظ و 124ها دادگاه عملکرد استمرار 123،سرزمین اشغالی دراعمال قانون  متداو که است، شده منعکس

 این ی مشاهده داشت، بیان 1911 در اسپایت جیمز که همانگونه 125.کند می الزامی را قضات و عمومی مقامات

 و رود می شمار به خوب حکمرانی ضروری شرط شوند، می مجازات کاران تبه» و است مجرا عدالت که امر

یک از مقررات  هیچ» ،این  وجود با 126«.دهد می افزایش و توسعه را بیگانگان حاکمیت به ساکنین تسلیم

 ی رویه 127«.ندارد حکومت اشغالی های سرزمین در اعمال قانون بومی های دستگاه خاص مشکلبر  معاهدات،

 با موجود پلیس های دستگاه جایگزینی شامل رویه این تاریخی، نظر از. است بوده متفاوت اشغالگر هایدولت 

 محلی جانبداران برکشیدن حتی و الزم؛ های بررسی از پس موجود پلیس نیروهای حفظ خود؛ مسلح نیروهای

 128.است بوده موجود نیروهای بر مستولی مناصب در ها آن دادن قرار و کننده اشغال دولت

 نظم حفظ و کنترل

 شده توصیف ناگزیر وضعیتی عنوان به آنچه طی کشور این یسپل عراق، علیه 2003 سال هاجمت از پس بالفاصله

 امنیتی نیروهای انحالل با وضعیت این 129.شد ناپدید یابد، استقرار قانونی طور به اشغال آنکه از پیش حتی است،

 تبدیل مهاجم ائتالف نیروهای مسئولیت به جرم و قانونی، بی چپاول، ساختن متوقف بنابراین،. نیافت بهبود عراق

 بی وضعیت یک که نیست مجاز وی و کند، حفظ را قانون و نظم بایستی کننده اشغال» که است شده اشاره. شد

  به عراق پلیس نیروهای از برخی آنکه رغم علی 130«.تحمل کند اشغالی سرزمین در را نظمی بی و قانونی

 نظامی نیروهای این 131شدند، برقرار سرانجام پلیس ی تازه نیروهای آموزش های برنامه و بازگشتند، خدمت

                                                           
122 Counterinsurgency Manual, above note 116, pp. 360–361, paras. D-38–D-39; D.H. Bayley and R.M. 

Perito، above note 84, p. 79. 
وانین موجود امری ضروری است مگر آنکه رعایت آن ها مطلقاً منع شده قاین ماده اشاره می کند که رعایت ». 43مقررات الهه، ماده   123

اقعی یا تعلیق قوانین کیفری توسط دولت اشغالگر در مو ءبرای الغا ،در این ماده ،64هم چنین نگاه کنید به کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  «باشد.

 مقرراتی بیان شده است   ،که این قوانین امنیت او را تهدید می کند یا مانع اجرای کنوانسیون حاضر باشد
124 GC IV, Art. 64. 
125 Ibid., Art. 54. 
126 J. M. Spaight, above note 54, p. 358. 
127  G. von Glahn, above note 20, p. 136. 
128  Ibid. 
129 J. Keegan, above note 85, p. 206. 
130 Y. Dinstein, above note 27, pp. 105–106. This also extends to the actions of the occupying forces. See 

Y. Dinstein، above note 6, p. 208; Congo case, above note 23, para. 323: 

 طمینان یابد که نیروهایش در غارت گری دخیل نمی شوند.اشاره نمود که هر طرف متخاصم وظیفه ی مراقبت دارد تا ا قضیه کنگودیوان در 
131 D. H. Bayley and R. M. Perito, above note 84, pp. 8–17.  



 ضد اقدامات دیگر و عراق اشغال در که گونه همان .نمودند می پر را موجود امنیتی خالء بایستی که بودند

 و وظایف تا است نیاز نظامی نیروهای به گاه شود، می دیده یکم و بیست قرن در افغانستان مانند شورشی

 مناطق به دسترسی کنترل کلیدی، تاسیسات از حفاظت» نندما وظایفی. دهند انجام را پلیسی کارکردهای

-بی وضعیتی چنین حال این با 132«.خرابکاران بازداشت یا بازرسی، های ایستگاه انسانی نیروی مینتأ امنیتی،

 به بایستی خارجی شورش ضد نیروهای» و اند ندیده آموزش وظایف این انجام برای الزماً ها آن زیرا نیست، نقص

 چنین هم واقعیت این 133«.گیرند قرار نظر مد پلیس و نظامی نیروهای تفکیک با رابطه در مطلوب گویال عنوان

 های سالح با هستند( پلیسی وظایف) اعمال قانون وظایف انجام حال در که نظامی نیروهای که کند می ایجاب

 دیده را الزم آموزش  و شده مجهز( اغتشاش ضد ی منفجره مواد مانند کشنده کمتر های سالح شامل) مناسب

 .باشد متناسب وظایفی چنین انجام  با که کنند اعمال را زور از سطحی چنان باید همچنین. باشند

 اشغال وضعیت در نظم و قانون حفظ چالش

 در امر این. دارد وجود شود گرفته کار به باید و تواند می چگونه پلیس اینکه مورد در هایی محدودیت همزمان

 و  عراق اشغال در که طور همان. دارد اهمیت اعمال قانون برای هنجاری چهارچوب یک اعمال ابلیتق ارزیابی

 در تواند می المللی بین ی مسلحانه ی مخاصمه شد داده نشان دوم جهانی جنگ زمان های اشغال در آن از قبل

  در که دوم ی انتفاضه باختری، ی کرانه و غزه مدت طوالنی اشغال طول در حتی. یابد ادامه اشغال زمان سراسر

 آرامش های دوره از پس دوباره را ها درگیری تواند می مسلحانه ی مخاصمه که داد نشان شد آغاز 2000سال 

  134کند. ور شعله محدود خشونتبا  یا نسبی

 سخت بسیار اغلب. نباشد یکسان قلمرو یک مناطق تمام در مقیاس یا شدت لحاظ از خشونت سطح است ممکن

 شوند می شناخته «موزائیکی» نبردهای عنوان به آنچه طی را مقاومت جنبش یک شورشی های فعالیت که تاس

 و چریکی، های تاکتیک از استان یک در» است ممکن  شورشیان مثال، برای. نمود محدود زمان یا مکان یک به

 با مشابه شکل به است ممکن مقاومت 135.کنند استفاده «شهری رویکرد و تروریستی حمالت از دیگر استانی در

 اغلب ها حمله اما. باشد شهر یا قلمرو یک کنترل دنبال به است ممکن و شود سازماندهی متداول نیروی یک

 میان جنگ»به  امر این. هستند جمعیت میان شدن پنهان پی در که گیرند می صورت چریکی نیروهای توسط

 فعالیت با همراه خشونت از فراتر بسیار اغلب ایطیشر چنین در خشونت ی درجه. شود می منتهی 136«مردم
                                                           
132 Ibid., pp. 77 and 80. 
133 Ibid., p. 81. 
134 S. Catignani, above note 94, p. 235, 

 ،ه خود گرفت که تا شلیک سالح به وسایل حمل و نقل اسرائیلیکاتیگنانی اشاره می کند که خشونت از انتفاضه اول صورتی کامال متفاوت ب

 و جایگیری وسایل منفجره ی پیشرفته گسترش یافت. ،کمینگاه ها
135 Counterinsurgency Manual, above note 116, p. 14, para. 1–37. 
136 General Rupert Smith, The Utility of Force: The Art of War in the Modern World, Penguin Books, 
London, 2007, pp. 3–4. 



 توسط که دفاعی های عملیات و ها حمله با آسانی به نیست قادر پلیس نیروی. است معمولی ی مجرمانه های

 و تانک ضد های راکت شده، گذاری بمب های اتومبیل انتحاری، های بمب خمپاره، به مجهز مسلح های گروه

 کند. مقابله شوند، می مانجا اتوماتیک های سالح

 مانند) نظمی بی ،(خرابکاری یا تروریسم مانند) براندازی شورش، جنگ، شامل تواند می امنیتی مسایل استمرار

 دهند، رخ همزمان طور به همگی توانند می که موارد این 137.باشد عادی جرم و( راهپیمایی تظاهرات، اعتصاب،

 برای تجهیزات و آموزش لحاظ از نیرو بهترین الزماً پلیس 138«.کنند می سخت بسیار را پلیس نقش تعیین»

 شش به توان می را پلیس وظایف کلی طور به. نیست امنیتی تهدیدهای از کامل و گسترده طیف این با مقابله

 لباس بدون جنایی بازپرسان دهد، می انجام را عمومی وظایف و داشته فرم لباس که پلیسی: نمود تقسیم دسته

 از محافظت و تظاهرات و اعتصاب با مقابله برای شورش ضد پلیس مرزبانان، مخفی، اطالعاتی مورانما فرم،

 اثبات منظور به که شوند می شناخته پلیس اصلی وظایف عنوان به نخست ی دسته دو 139.سیساتتأ و پرسنل

 140.ندبرخوردار بنیادین یتاهمی از «افراد نیازهای به پاسخ در عدالت و امنیت کردن فراهم برای دولت توانایی»

 معرض در اغلب ،بشردوست فعاالن و ها نشان آتش اورژانسی، پزشکی پرسنل با همراه پلیس اصلی نیروهای

 ضد اقدامات به مشغول نظامی نیروهای میان بایستی نتیجه در 141.هستند شورشی های حمله ریسک بیشترین

 امر این به اما. باشد داشته وجود همکاری دارند کزتمر جمعیت از حفاظت روی بر که پلیس نیروهای و شورشی

 حمایت برای ایوسیله عنوان به باید نظامی نیروهای از است، نیاز کنشی نیروی به اگر» که است شده اشاره نیز

 142«.آن جانشین عنوان به نه و نمود، استفاده پلیس نیروهای از

 اینکه رغم علی. است همکاری خواهان میزان چه تا غیرنظامی جمعیت که دارد وجود نیز لهمسأ این همچنین،

 ی مبارزه یک در» که کند می ایجاب ضدشورش اقدامات طبیعت است، مواجه دشمن غیرنظامیان با اشغالگر

 عراق اشغال در که گونه همان 143«.باشد آنان حمایت و همدلی آوردن دست به پی در بایستی فرد چریکی

 گسترده باعث نموده و دشمنی ایجاد اشغالگر نیروی به نسبت تواند می نظم و قانون حفظ در ناکامی بود آشکار

                                                           
137 D. H. Bayley and R. M. Perito, above note 84, pp. 71–72. 
138 Ibid. 
139 Ibid., p. 73. See also Counterinsurgency Manual, above note 116, p. 230, para. 6–92. 

و نیروهای شبه نظامی  ،پلیس حمل و نقل ،پلیس مرزی ،فری و قاچاقاین فرمان مقابله با شورش، از چهار نوع پلیس نام می برد: پلیس کی

 آموزش دیده. 
140 D. H. Bayley and R. M. Perito, above note 84, pp. 73–74. 
141 Ibid., p. 75. 
142 Ibid., p. 77. 
143 Michael Walzer، Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations، Basic Books، 

New York، 1977، pp. 186–187. 



 تفسیر به ءاتکا اگر حتی 145.اندبوده وجهی چند عراق در شورش های انگیزه اگرچه 144شود؛ شورش شدن تر

 اشغال استقرار زمان تا نظم و قانون حفظ به نسبت حقوقی مسئولیت که باشد معنا بدین حقوق از فوق مضیق

 ایبرجسته عملیاتی و اخالقی مزیت ممکن، فرصت هر در مجرمانه های فعالیت نمودن محدود شود، نمی غازآ

. بود نخواهد منفور ساکنان نظر از مورد، هر در قلمرویی، هر اشغال. داشت برخواهد در کننده اشغال قدرت برای

 دست به برای که مختلفی های گروه ودوج با اشغال، رسیدن پایان به هنگام به است ممکن امنیتی وضعیت این

  146.بشود نیز تر پیچیده حتی کنند، می رقابت سیاسی کنترل آوردن

 داخلی پلیس دخالت و خصمانه های فعالیت مشروعیت

 نیروهای میان تعامل کند ترپیچیده قانون و نظم حفظ در را اشغالگر دولت نقش تواند می که دیگری عامل

 اجباری مشارکت ژنو چهارم کنوانسیون 51 ی ماده. است سرزمین اشغالی امنیتی یها نیروی و خارجی امنیتی

 که کاری هر انجام» به ها آن اجبار یا اشغالگر، دولت کمکی خدمات یا مسلح نیروهای در را حمایت تحت افراد

 انسیونکنو حال، این با 147.است کرده منع «کند نظامی های عملیات در مشارکت مسئولیت درگیر را ها آن

 ایاشاره اعمال قانون ی زمینه در موجود های درگیری با ها آن متقابل کنش و محلی پلیس نیروهای به مشخصاً

 در ژنو چهارم کنوانسیون تفسیر مسلحانه، مقاومت از ناشی امنیتی ی پیچیده وضعیت با رابطه در. است نکرده

 هیچ تحت» را نیروی پلیس سرزمین اشغالی که دهد می نشان تفسیر این. راهنماست یک کردن فراهم پی

 نیروهای توسط اقدامات این خواه نمود، شورشی مشروع اقدامات با مقابله در مشارکت به ملزم توان نمی شرایطی

 مقاومت های جنبش توسط خواه ،باشد شده آغاز داوطلب های گروه یا اشغالگر دولت با متخاصم طرف مسلح

 اشغالگر دولت با همکاری به نسبت داوطلبانه نحو به پرسنل این دارد الاحتم 148«.باشد شده دهی سازمان

 تحت که ارتکابی اقدامات ی مجرمانه طبیعت به توجه با که کند می اشاره تفسیر این همچنین. نمایند موافقت

                                                           
144 T.E. Ricks، above note 84، pp. 135–138; D.H. Bayleyand R.M. Perito، above note 88، p. 10; A.S. 

Hashim, above note 98, pp. 19–20. 
145 A. S. Hashim, above note 98, pp. 59–124: 

و  ،انتقام ،شرافت ،وطن پرستی ،فروپاشی نیروهای امنیتی عراق ،له حمایت از هویت سنیدر این صفحات ریشه ها و انگیزه های شورش از جم

 و اهداف سیاسی در رد اشغال خارجی بیان شده اند. ،مذهب ،انگیزه های قومی ،غرور
146 A. Roberts، ‘Transformative military occupation’، above note 81، pp. 615–616. 
147 GC IV, Art. 51. 
148  Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 54, p. 307; 

 برای اطالع بیش تر ار مسئله ی استخدام پلیس داخلی نگاه کنید به:

Kenneth Watkin، ‘Maintaining law and order during occupation: breaking the normative chains’، inIsrael 

Law Review، Vol. 41، 2008، pp. 182–184. 



 هب توجه بدون -دارد حق اشغالگر دولت» که رسد می نظر به باشند، نمی ژنو سوم کنوانسیون 4 ماده شمول

 149«.باشد داشته مشارکت خصمانه های فعالیت مجازات و پیگیری در که بخواهد داخلی پلیس از -فعاالن انگیزه

 بودن قانونی داخلی، پلیس دخالت درباره گیری تصمیم برای کلیدی هایمولفه از یکی رسد می نظر به نتیجه در

 حالی در. کنند اثبات را خود بودن رزمنده وضعیت مشروعیت توانند نمی که بود خواهد شورشیانی های فعالیت

 می استفاده 151«غیرممتاز جنگجویان» به اشاره برای 150نوعی طور به گاه «مبارز» یا «رزمنده» مانند عباراتی که

 بدون مخاصمات در مستقیم که مشارکت دهد نمی تغییررا  نتیجهاین  اصطالحاتی چنین بردن کار به شود،

 حقوق به توجه با 152.شود کیفری تعقیب و رسیدگی به منجر تواند می بودن رزمنده قانونی وضعیت از مندیبهره

 به مبادرت و کند وضع کیفری مقررات تواند می اشغالگر دولت که امر این آگاهی از اشغال، وضعیت بر حاکم

                                                           
149  Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 54, p. 307. 
150 ICRC Customary Law Study, above note 34, p. 3،  

که نشانگر اشخاصی است که از حمایت اعطا شده به  ،در معنای نوعی خود به کار رفته است...«رزمنده»در این جا بیان شده است که واژه ی 

 اما استفاده از این واژه وضعیت رزمنده بودن یا اسر جنگی بودن را برای آن ها به وجود نمی آورد. نگاه کنید به: ،یرنظامیان برخوردار نیستندغ

Michael N. Schmitt، Charles H.B. Garraway، and Yoram Dinstein، The Manual of the Law of Non-

international Armed Conflict With Commentary، International Institute of Humanitarian Law، Sanremo، 

2006، p. 4; Seealso ‘Third Meeting of Experts: The Use of Force in Occupied Territory، 29–30 October 

2009، Geneva’، in ICRC، Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration of Foreign 

Territory، report prepared and edited by Tristan Ferraro، ICRC، March 2012 (hereafter ‘Use of Force in 

Occupied Territory’). 
151 Richard R. Baxter، ‘So-called “unprivileged belligerency”: spies، guerrillas، and saboteurs’، in British 

Year Book of International Law، Vol. 28، 1951، p. 323،  

در این اثر این گونه تعریف شده است: اشخاصی که نه هم چون غیرنظامیان در صلح با آن ها برخورد می شود و  «جنگجوی غیرممتاز»واژه ی 

اسرای جنگی در عملیات خصمانه  ژنو راجع به 1949کنوانسیون  4بدین جهت که آن ها بدون دارا بودن شرایط ماده  ،نه مانند اسرای جنگی

 شرکت کرده اند. نگاه کنید به:

Knut Dörmann، ‘The legal situation of “unlawful/unprivileged” combatants’، in International Review of 

the Red Cross، Vol. 85، No. 849، March 2003، pp. 45–74،  

جو غیرقانونی/غیرممتاز در معاهدات حقوق بشردوستانه بین المللی نیامده است و برای چنین دورمن اشاره می کند که واژه ی رزمنده/جنگ

 اشخاصی حمایت هایی را بیان می نماید.
152 Yoram Dinstein، The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict، 2nd 

edition، Cambridge University Press، Cambridge، 2010، pp. 36–37.  

باید گفت که یک رزمنده ی غیرقانونی  ،او در اشاره به این شرکت کنندگان در جنگ ذکر می کند که در تمایز متقابل یک رزمنده ی قانونی

عرض تعقیب و اما وی در م ،ه مجازات کردماگرچه چنین فردی را نمی توان بدون محاک ،نمی تواند از وضعیت اسیر جنگی بهرمند شود. لذا

 مجازات توسط دادگاه نظامی است. هم چنین نگاه کنید به:

L.C. Green, above note 18, p. 137:  

پروتکل الحاقی اول را درباره ی حمل علنی سالح هنگام حمله یا پیش از حمله رعایت  44ماده  3گرین می گوید که کسانی که شرایط بند 

 ه شمار روند.نکنند ممکن است رزمنده ی غیرقانونی ب



 مدیریت و امنیت همچنین و اشغالگر نیروهای اموال و اعضا اشغالگر، دولت امنیت تضمین» جهت در اقداماتی

  153.کند می منعکس را مقاومتی های فعالیت اکثر قانونی غیر ماهیت نماید، «ارتباطی خطوط و تاسیسات

 تمامی در توان می که است معنی این به اعمال قانون و مخاصمات در کنندگان شرکت مشروعیت میان یرابطه

 شورشیان علیه ،سرزمین اشغالی در لیسپ نیروهای از قانونی نحو به استثنایی، بسیار موارد جز به شرایط،

 به بعید بسیار سازد برآورده را ژنو سوم کنوانسیون الزامات مقاومت جنبش یک اینکه احتمال زیرا نمود، استفاده

 154.رسد می نظر

 قابل معین فاصله از که ممیزه ثابت عالمت یک داشتن» یا سالح آشکار حمل مانند الزاماتی رعایت ،ستارا این در

 العاده فوق کنند می فعالیت اشغالی قلمروی در که اییافته سازمان های گروه برای ممکن است «باشد یصتشخ

 ها یونیفرم از بخشی اگر حتی. گردد ها آن های فعالیت شدن مجرمانه موجب تواند می نتیجه، در و باشد، سخت

 اعضای بودن رزمنده قانونی وضعیت اثبات ایبر لزوماً خود، خودی بهاین امر  ،مورد استفاده قرار گیرند عالئم یا

 «مجرمانه» مخاصمات، در ها مشارکت گونه این طبیعت که هاست مدت 155.نیست کافی مقاومت گروه یک

 داخلی پلیس نیروی بر تکیه. گیرد قرار ارتش و پلیس توجه مورد امور این شود می باعث که است شده محسوب

 در را پلیس تواند می امر نای آنکه علت به ویژه به باشد، آمیز مناقشه تواند می اشغال طول در نظم حفظ برای

 می اشاره ژنو چهارم کنوانسیون تفسیر که چنان. هستند ها آن هموطنان که دهد قرار افرادی و ها گروه برابر

 و کامل ریوفادا با» بتواند پلیس تا دنشو وضع وظایف این تعریف منظور به باید داخلی مقررات و قوانین کند،

  156.دده انجام را خود اقدامات «گیرد قرار تفسیر مورد ها آن علیه بعداً کنوانسیون مقررات اینکه از ترس بدون

 «مخاصمه طرفین از یکی به تعلق»

 با قانونی رزمندگان عنوان به ،را یافته سازمانمقاومت  جنبش یک اعضای قانونی وضعیت که دیگری ی مسئله

 یا رود می شمار به مخاصمه طرفین از یکی به «متعلق» مسلح گروه آیا که است این کند، می مواجه مشکل

 یک به که یافته سازمان مسلح های گروه و اشغالگر دولت میان ی مخاصمه که است شده اظهار چنین 157.خیر

                                                           
153 GC IV, Art. 64(2); see also Arts. 65–68. 
154 G. von Glahn, above note 20, pp. 51–52. See also Colonel G.I.A.D. Draper, ‘The legal classification of 

belligerent individuals’, in Michael A. Meyerand Hilaire McCoubrey(eds)، Reflections on Lawand Armed 

Conflict: The Selected Works on the Laws of War by the Late Professor Colonel G.I.A.D. Draper, OBE, 

Kluwer Law International, London, 1998, p. 201; H. Levie, above note 54, pp. 39–40. 
155 Hostage case, above note 21, p. 1244 
156 Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 54, p. 307 and n. 7: 

ژنو درباره ی حمایت از غیرنظامیان در زمان  1949اوت  12پیش نویس اعالمیه ی قابل اعمال بر افسران پلیس کنوانسیون های  هدر آن ب

دلیل اجرای فرامینی که از طرف مراجع افسران پلیس به هیچ وجه نباید به  ،جنگ اشاره شده است. که بیان می کند که حین یا پس از اشغال

 ا مجازات شوند به ویژه اگر اجرای این دستور بخشی از وظایف آن ها بوده باشد.یصالح در آن زمان با حسن نیت صادر می شد جریمه 
157 GC III, Art. 4 A (2). 



 ی ستانهآ رویکرد، این موجب به. شود گرفته نظر در المللی بین غیر است ممکن ندارند «تعلق» مخاصمه طرف

 در تادیچ ی قضیه در مذکور خاص سطح به مخاصمه رسیدن به بستگی ها گروه این دخالت برای نیاز مورد

 خاصی شدت و یافته سازمان مسلح های گروه درگیری و دخالت) المللی بین غیر ی مسلحانه مخاصمات با رابطه

. است تفسیر قابل المللی بین غیر ی مسلحانه ی مخاصمه ی آستانه حال، این با 158.داشت خواهد( مخاصمه از

 از خود ارزیابی در بشر حقوق آمریکایی کمیسیون 159آرژانتین، علیه خوآن کارلوس آبِیا ی قضیه در مثال برای

 حقوق بودند، کرده حمله دولتی نیروهای به مسلح فرد نفر دو و چهل آن طی که ساعته سی ایمخاصمه

-محکمه ی رویه در نظر مورد معیار با متفاوت ایضابطه اعمال از حاکی یا امر این 160.نمود اعمال را بشردوستانه

 می خشونت ضروری زمان مدت و شدت با رابطه در پایین نسبتاً ای آستانه اعمال ی منزله به یا ،ی یوگسالوی

 ختارسا یک وجود مانند- مسلح گروه یک یافتگی سازمان ارزیابی ضوابط به که حدی تا ،ستارا این در 161.باشد

 انجام و ریزی برنامه تدارکات، فرماندهی، مرکز وجود مسلح، گروه درون انتظامی مکانیزم و قواعد فرماندهی،

 این 163.شوند اعمال اوضاع و احوال و شرایط با مطابق بایستی ضوابط این 162شود، می مربوط -غیره و عملیات

                                                           
158 ‘Use of Force in Occupied Territory’, above note 150, pp. 18–21; Jelena Pejic, ‘The protective scope 

of Common Article 3: more than meets the eye’, in International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 

881, March 2001, pp. 191–193. See also ICTY، Prosecutor v. Duško Tadi´c، Decision on the Defence 

Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction، Case No. IT-94-1-A، Decision of 2 October 1995، para. 

70; ICTY، Prosecutor v. Duško Tadi´c، Case No. IT-94-1-T، Opinion and Judgment (Trial Chamber)، 7 

May 1997، paras. 562–568; ICTY، Prosecutor v. Ljube Boskoski، Case No. IT-04-82-T، Judgment (Trial 

Chamber)، 10 July 2008، paras. 175 et seq. 
159 Inter-American Commission on Human Rights، Juan Carlos Abella v. Argentina، Case 11.137، in 

InterAmerican Yearbook on Human Rights، Vol. 13، 1997، 602 (Commission report) (hereinafter the 

Abella Report). 
160 Lindsay Moir، ‘Law and the Inter-American Human Rights System’، in Human Rights Quarterly، Vol. 

25، pp. 189–190. For a discussion of the Abella Report regarding its reliance on humanitarian law norms. 
161 See Susan Breau، Marie Aronsson، and Rachel Joyce، ‘Discussion paper 2: droneattacks، international 

law، and the recording of civilian casualties of armed conflict’، Oxford Research Group، June 2011، 
available at: 

http://www.google.com/search?q=Discussion+Paper+2%3A+Drone+Attacks%2C+International+Law%2

C+and+the+Recording+of+Civilian+Casualties+of+Armed+Conflict%E2%80%9D%2C&sourceid=ie7&r

ls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=&oe= (last visited February 2012)، for reference to the Abella 

case in the context of applying the intensity and duration criterion for assessing the threshold for a non-

international armed conflict. 
 نگاه کنید به: ، بین المللی کیفری برای یوگوسالوی سابق یمحکمهجهت شناخت معیار سازمان یافتگی در رویه ی   162

J. Pejic, above note 158, p. 192, 
163 Stanley A. McCrystal، ‘It takes a network: the new frontline of modern warfare’، in Foreign Policy، 

March/April 2011، available at: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/22/it_takes_a_network?print=yes&hidecomments=yes&p

age=full (last visited February 2012).  



 جنگ به مشغول ی یافته سازمان مسلح یها گروه آن در که است آشکار اشغال های وضعیت در خصوص به امر

 در متدوال نیروهای به نسبت کمتری تمرکز و مراتب سلسه که ایشیوه با معموالً محور، شبکه چریکی های

. دهند می انجام را خود های عملیات داراست، غیره و سنتی فرماندهی ساختار سنتی، فرماندهی مراکز با رابطه

 بین مخاصمات میان تمایز» که است واقعیت این داخلی، مخاصمات ی تانهآس ارزیابی در ها چالش از یکی

 بسیار دارند، خود در را دو هر از هایی جنبه که کنونی مخاصمات های وضعیت در المللی بین غیر و المللی

 های وضعیت ی قاطعانه توصیف برای توافقی مورد مکانیزم هیچ حاضر حال در» نتیجه، در 164«.است دشوار

 165.ندارد وجود «بار خشونت

 ایوسیله عنوان به است ممکن المللی بین غیر ی مسلحانه ی مخاصمه های آستانه اعمال تئوری که حالی در

 این اما باشد، جذاب نسبتاً جدید، یا پراکنده های شورش موارد در اشغال، هنگام به خشونت کردن محدود برای

 این شدت و سطح دامنه، لحاظ از عراق یا دوم جهانی جنگ در آمیز خشونت های اشغال با کمی ارتباط تئوری

 بین غیر ی مسلحانه ی مخاصمه یک ی آستانه آیا که ماند می باقی پرسش این عالوه به 166.دارد ها درگیری

 ی کننده فراهم سیاسی، ایمسئله عنوان به صرفاً یا شود می اعمال حقوقی ی مسئله یک عنوان به المللی

 که است این انگیزد برمی را بحث کمترین که موضعی. است جدید مخاصمات شناسایی برای نهگرایا عمل ابزاری

 پلیس نیروهای از استفاده با رابطه در حال هر در. شود گرفته کار به گرایانه عمل دیدگاه یک از تواند می آستانه

 ی«مجرمانه» طبیعت واقع در المللی بین غیر ی مسلحانه مخاصمات حقوق اعمال شورشیان، با مقابله برای

 در کننده شرکت اعضای قانونی وضعیت که است دلیل این به امر این. کند می برجسته را شورشی های فعالیت

 ی مخاصمه در جنگی اسیر وضعیت: آید نمی حساب به معضل یک دیگر مسلح ی یافته سازمان های گروه

 167.نیست موجود المللی بین غیر ی مسلحانه

                                                           
164 Theodor Meron, ‘The humanization of humanitarian law’, in American Journal of International Law, 

Vol. 94, No. 2, 2000, p. 261. 
165  Ibid. See also S. Breau et al., above note 161, p. 5: 

یک گروه شورشی باید  توافقی درباره ی میزان سازمان یافتگی وجود ندارد، اما به نظر می رسد که نسبت به این قضیه که»اشاره کرد که  بورو

 «وجود دارد. وفاقی عامبه عنوان طرف مخاصمه به جای آورد  3کامالً سازمان یافته باشد تا بتواند تکالیفش را بر اساس ماده 
166 UCIHL Meeting Report, above note 64, p. 29: 

مانند خشونت های مسلحانه با  -مشترک 3معنای ماده که بیان می دارد که آستانه ی تعیین وجود مخاصمه ی مسلحانه ی غیربین المللی در 

آستانه ی مفیدی برای تعیین شروع یا از سر گیری مخاصمات در بخش مرتبط سرزمین اشغالی که درگیری ها در  -سطحی مشخص و طوالنی

 آن از فعالیت های مقاومت نشات می گیرند ارائه می نماید.
167 Emily Crawford، The Treatment of Combatants and Insurgents under the Law of Armed Conflict، 

Oxford University Press، Oxford، 2010، p. 78،  

در این اثر اشاره شده است که اسیر جنگی در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی معادلی ندارد، در حالی که مقررات مخاصمات مسلحانه ی 

درگیری ها را ممنوع یا جرم انگاری نکرده است، حقوق بین الملل این شرکت کنندگان را از حکومت حقوق غیر بین المللی صراحتاً شرکت در 

 داخلی بر آن ها مصون نمی دارد. هم چنین نگاه کنید به:



 ی مخاصمه یک عنوان به اشغالگر دولت و مقاومت های جنبش میان های درگیری که ورتیص در عالوه، به

 این. آمد خواهد وجود به نیز دیگری حقوقی و عملی های پیچیدگی آید، شمار به المللی بین غیر ی مسلحانه

 داشت؛ هدخوا پی در را المللی بین غیر ی مسلحانه مخاصمات بر حاکم مقررات از ایمجموعه اعمال امر،

 و. است نشده توصیف شفاف طور به المللی بین ی مسلحانه مخاصمات بر ناظر حقوق ی اندازه به که مقرراتی

 های گروه و اشغالگر دولت میان های درگیری که موضوع این اظهار شد، خواهد بحث آینده در که گونه همان

 با کرد، محسوب المللی بین غیر ی مسلحانه ی مخاصمه یک توان می را مشخص ی یافته سازمان مسلح

 .است ناسازگار نیز حقوق از بلندمدت و مرسوم تفسیرهای

 وضعیت. شوند می انجام المللی بین ی مسلحانه ی مخاصمه حیطه ی در اشغالگر دولت نظامی های عملیات

 ایفا را داتیتعه بلکه نیست قلمرو یک «حاکم قدرت» اشغالگر. دارد وجود مخاصمه گونه همین در تنها اشغال

 ممکن مقاومت. است گذاشته وی ی عهده بر المللی بین ی مسلحانه مخاصمات بر حاکم حقوق که نماید می

 مشارکت مخاصمات در کهباشد  افرادی چنین هم و یافته، سازمان مسلح های گروه از طیفی شامل است

 در مقاومت موضوع، این به توجه با. کنند می فعالیت اشغالگر امنیتی منافع علیه صورتی هر به یا داشته مستقیم

 که شود، می متعدد مسلح های گروه میان پیچیده متقابل ی رابطه یک شامل اغلب آمیز خشونت اشغال طول

 قدرت از حمایت در حتی یا واحد، فرماندهی یک تحت فعالیت جای به ایرابطه چنین قالب در ها گروه این

 همکاری نظامی های فعالیت انجام در یکدیگر با است، شده جایگزین اشغال با سرزمین بر آن اقتدار که سیاسی

 وضعیت تشخیص با رابطه در ژنو سوم کنوانسیون شکلی و سختگیرانه مقررات به توجه با که حالی در. نمایند می

 ولتد یک به وابسته کنند می مقاومت اشغال مقابل در که یافته سازمان مسلح های گروه ی همه جنگی، اسیر

 نمی وارد مخاصمات این المللی بین ماهیت به حکمی یا موضوعی ی خدشه هیچ امر این شوند، نمی محسوب

 فاکتور یک دادن دخالت مخاصمات، بندی دسته برای جنگی اسرای وضعیت مالک بر تکیه رسد می نظر به. کند

 مقاومت های گروه از برخی عضایا. است ژنو سوم کنوانسیون ی دامنه از خروج نوعی و فرمالیستی ضروری غیر

 محسوب جنگی اسیر مخاصمه طرفین از یکی به تعلق بنابر است ممکن کنند می مبارزه اشغال دوران در که

 بندی دسته یا ماهیت مورد در مقررات این. است کنوانسیون مقررات آثار ی حوزه در امر این اما شوند،

 مسلح های گروه وابستگی از نظر صرف است ممکن عملی رطو به این، بر عالوه. کنند نمی صحبت مخاصمات

 این های تاکتیک یا یافتگی سازمان میان تفاوتی هیچ دارند، شرکت مخاصمه در که مختلف ی یافته سازمان

 علیه دهند، می انجام شورشی های فعالیت یکدیگر همکاری با اغلب که ها، گروه این. باشد نداشته وجود ها گروه

 چنین موجود المللی بین ی مسلحانه ی مخاصمه ی نتیجه در که دولتی کنند؛ می مبارزه لگراشغا دولتیک 

 وضعیتیدر  مختلف انواع به مخاصمه این بندی دسته کهنکته  این فهم. است آورده دست به را حقوقی وضعیت

                                                                                                                                                                                           
Lindsay Moir، The Law of Internal Armed Conflict، Cambridge University Press، Cambridge، 2002، p. 60; 

and Liesbeth Zegveld، The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law، Cambridge 

University Press، Cambridge، 2002، p. 36. 



 بر در مزیتی چه باشد می غیرنظامی جمعیت همان از حمایت شامل و امنیتی، و عملیاتی محیطی اساساً که

 است. دشوار دارد،

 سیاسی منافع است ممکن مسلحانه مقاومت های گروه شد، داده نشان دوم جهانی جنگ در که طور همان

 موضوع این 168.کنند می فعالیت مشترک دشمن یک علیه همزمان گوناگون، دالیل به اما باشند داشته متفاوتی

 دولت های فعالیت بر حاکم حقوق اما امر این 169.شد یدهد نیز 2004-2003 در سال عراق اشغال در همچنین

 داده نشان 1948 ها گروگان ی قضیه در که چنان. دهد نمی تغییر را آن جنگی های عملیات جمله از اشغالگر،

 اشغال دولت اقدامات یونان، و یوگوسالوی در مختلف مقاومت مسلح های جنبش علیه مواجهه با رابطه در شد،

 بی» ،«اشغالی سرزمین در اشخاص جان و اموال، از حمایت و جرایم، مجازات نظم، حفط» ایراست در کننده

 آنکه رغم علی 170«.است محدود الهه 1907 مقررات ویژه به الملل، بین حقوق ی شده شناخته قواعد به گمان

 در موجود اصلی بنیان ها کنوانسیون این بود، نیز 1949 ژنو های کنوانسیون مقررات موضوع عراق در مخاصمه

  171.نساخت دگرگون را ها گروگان یرأ

 اشغال وضعیت بر داخلی مخاصمات بر حاکم حقوق درنگ بی و آسان عمالاِ ادعای که داشت ویژه توجه بایستی

 در ویژه به است ممکن امر این. بردب سوال زیر را ژنو چهارم کنوانسیون ترگسترده اعمال قابلیت تواند می

 یا دارند، شده جایگزین دولت با اندک یارتباط مقاومت نیروهای تمامی یا اکثریت کهیابد  زبرو هایی موقعیت

 برای تالش به کننده اشغال دولت ساختن ملزم با همچنین امر این. نیست موجود ها آن میان ایرابطه چنین

 ایجاد باعث خود، لیداخ همتای با رابطه در المللی بین ی مسلحانه مخاصمات بر حاکم حقوق همزمان اجرای

 لحاظ از ، حال هر بهاما  دهند، رخ است ممکن یهای موقعیت چنین. گردد می پیچیدگی از تریافزون سطوح

                                                           
168 R. B. Asprey, above note 66, pp. 434–435: 

پنج گروه مختلف تشکیل شده بود، که یکی از آن ها  ، مقاومت سازمان یافته در فرانسه از1943در این کتاب نشان داده شده است که در فوریه 

گروه شلیک کنندگان و پارتیزان های فرانک را تشکیل   هیچ ارتباطی با دولت اشغال شده نداشت: جبهه ی ملی کمونیست، که تقریباً یک سوم

یز همکاری کردند و در صدد تأسیس ارتشی می دادند، کنترل بر واحدهای خود را از دست ندادند اما با قدرت های متحد و سایر گروه ها ن

 محرمانه بیش تر به جهت نیاز به شناسسایی، اسلحه، و پول بودند تا وطن پرستی. هم چنین نگاه کنید به:

Matthew Bennett، ‘The German Experience’، in Ian F.W. Beckett (ed.)، The Roots of Counterinsurgency: 

Armies and Guerrilla Warfare 1900–1945 ،Blandford Press ،London ،1988 ،p. 74.  

با توجه به این نکته که مخاصمه ی میان گروهی، عملیات های قدرت اشغالگر آلمانی و عملیات های علیه او، در حیطه ی یک مخاصمه ی 

 مسلحانه ی بین المللی روی داد و نه یک مخاصمه ی داخلی.
169 A. S. Hashim, above note 98, pp. 170–176: 

اشاره می کند که در عراق، حدود بیست گروه مسلح مختلف درگیر در مقاومت وجود داشت. در حالی که احتمال وجود ارتباط میان این  هاشم

اندکی گروه ها با رژیم سابق صدام حسین وجود نداشت، این امر موجب نشد که هدایت مخاصمات به نفع یا ضرر نیروهای اشغالگر ائتالف حتی 

 خصیصه ی بین المللی بیابد.
170 Hostage case، above note 21، pp. 1243–1244. 

 الهه هستند. 1907مکمل مقررات  1949. کنوانسیون های ژنو 154و کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  135کنوانسیون سوم ژنو، ماده   171



 مسلح های گروه که مواقعی در همچنین. نمود پرهیز ها آن از ممکن حد تا بایستی حقوق موثر و منسجم اعمال

 از مجزا المللی بین غیر ی مسلحانه ی مخاصمه چندین وقوع احتمال هستند، دخیل ها درگیری در شماری بی

 بررسی در تئوری یافته، سازمان مسلح های گروه مشروعیت بر تمرکز هنگام به آن، بر افزون. دارد وجود هم

. ماند می ناکام نمایند، می مخاصمات در مستقیم مشارکت به مبادرت غیرنظامی اشخاص آن طی که وضعیتی

 نظر در المللی بین ی مسلحانه ی مخاصمه یک در کننده مشارکت عنوان به را ها آن بایستی که نیست روشن

 . المللی غیربین ی مسلحانه ی مخاصمه یک در شخصی چنین عنوان به یا گرفت،

 نیست معنا بدان امر این شود، می اعمال اشغالگر بر که است مسلحانه مخاصمات الملل بین حقوق که حالی در

 بیان تادیچ یرأ چنانکه. دهند رخ اشغالی قلمروی در توانند نمی هرگز المللی بین غیر ی نهمسلحا مخاصمات که

 ای مخاصمه است ممکن کنند می مبارزه یکدیگر با یافته سازمان مسلح گروه دو که هنگامی به کند، می

 یک عنوان به است ممکن ها گروه این میان درگیری چنین اشغال، با رابطه در. پیوندد وقوع به مسلحانه

 هر در. قاعده نه و است، استثنا یک این حال، این با. شود گرفته نظر در المللی بین غیر ی مسلحانه ی مخاصمه

 نقشی پلیس نیروهای که را استدالل این مخاصمه، یک دانستن المللی غیربین ماهیتاً شد، اشاره چنانکه مورد،

 داخلی مخاصمات در غیردولتی اشخاص مشارکت. نماید می یتتقو دارند غیرقانونی فعالیت چنین با مقابله در

 توسط که است زمانی دیر نیست، مخدر مواد قاچاق یا سرقت مانند متداول جرائم ی بردارنده در الزاماً هرچند

 در کشور امنیتی منافع علیه که اقداماتی با. است شده تلقی «مجرمانه» ماهیت دارای ویژه ایگونه به ها دولت

 نظام دخالت به منجر ناگزیر امر این. شود برخورد جرم عنوان از است ممکن شوند، انجام مخاصماتی چنین

 شود. می محسوب آن ناپذیر جدایی بخش کنترل که بود، خواهد کیفری عدالت

 گروه از متنوع یطیف توسط که هایی فعالیت جمله از اشغالگر، دولت علیه آمیز خشونت اقدمات نهایی، تحلیل در

 المللی، بین ی مسلحانه مخاصمات بر حاکم حقوق تحت سادگی به شوند، می انجام یافته سازمان مسلح های

 بر حاکم حقوق اعمال از ناشی محدود منافع که فهمید بتوان دشوار. گیرد می قرار اشغال حقوق شامل

 بر اعمال قابل تریافته هتوسع و منسجم حقوق اعمال بر تواند می چگونه المللی غیربین ی مسلحانه مخاصمات

 از تفسیری آمیز تصنع و خواسته خود پیچیدگی این مجموع، در. باشد داشته برتری المللی بین مخاصمات

 .است مطلوب نه و ضروری نه اشغالی، قلمروی ساکنان از حمایت ترگسترده دیدگاه

 پلیس عملکرد تقدم

 منظور به که دارند حق هستند، نظم و قانون حفظ مسئول که اشغال مقامات» پلیسی، عملکرد انجام با رابطه در

 نظیر عمومی مقامات که آن رغم علی 172«.کنند همکاری درخواست پلیس از مجرمانه های فعالیت سرکوب

                                                           
172 Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 54, p. 307. See M. Sassòli, above note 13, p. 

665: 



 اذعان ژنو چهارم کنوانسیون تفسیر 173نمایند، خودداری وجدانی دالیل به خود وظایف انجام از توانند می پلیس

 ایوظیفه شان همشهریان منافع راستای در خود مناصب در ماندن باقی به نسبت اتیمقام چنین که کند می

 ایشان بودن قادر و توانایی، مندی،عالقه میزان به است ممکن ها آن استخدام قابلیت نهایت، در 174.دارند اخالقی

. باشد شورشیان علیه زور از استفاده شامل تواند می که وظایفی باشد؛ داشته بستگی پلیسی وظایف در شرکت به

 درگیری احتمال -امنیتی نیروهای با همراه و - جدید حکومت یک استقرار داد، رخ عراق در چنانکه حال، این با

 .دهد می افزایش را ضدشورش های عملیات در پلیس نیروهای

 با مقابله برای یامنیت عملیات از بخشی عنوان به هم و کلی طور به اعمال قانون با رابطه در هم که است روشن

 می حفظ اشغال طول در را خود بنیادین اهمیت پلیسی اقدامات شورشی، های گروه غیرقانونی های فعالیت

 حقوقی نه و عملی نظر از نه شورش، یک ایمخاصمه ی جنبه از اعمال قانون نقش تفکیک حال، این با. کنند

 می مخاصمه طرفین یافتگی سازمان و ها گیریدر شدت نظیر عواملی شد، بحث باال در چنانکه. نیست ساده

 175.نماید فراهم شورشی های فعالیت برای را عملی مفید های شاخصه تواند

 را اشغالگر دولت داراست، را ژنو سوم کنوانسیون 4 ی ماده شرایط که «یافته سازمان مقاومت جنبش» یک اگر

 گروه بیشتر داد، رخ عراق در چنانکه حال، این با 176.باشد تر ساده بسیار تواند می تهدید شناسایی کند، تهدید

 مشارکت طریق از که هستند غیرنظامیانی واقع در و ندارند، را بودن قانونی ی رزمنده شرایط مسلح های

پلیس اغلب به واسطه ی ادغام با  ،به عالوه 177.دهند می انجام شورشی های فعالیت مخاصمات، در مستقیم

خود را در خط مقدم مخاصمه  ،یفای نقش مربوط به دفاع از اموال و افراد مورد حملهجوامع داخلی  و از طریق ا

 می یابد.

 178.کند اتکا  «پلیس تقدم اصل» بر عملیاتی طراحی که کند می ایجاب شورش ضد متداول دکترین با سازگاری

 بدین. است محلی پلیس توانایی افزایش و نظامیان دخالت کاهش کلیدی اهداف از یکی اصل، این مبنای بر

                                                                                                                                                                                           
مستقیم دارند( را هدف نمی گیرد بلکه این  مشارکتبر این نظر است که عملیات پلیس رزمندگان )یا غیرنظامیانی که در مخاصمات  ساسولی

 عملیات علیه غیرنظامیانی است که مظنون به تهدید نظم عمومی هستند. 
173 GC IV, Art. 54. 
174 Geneva Convention IV Commentary, above note 17, Art. 54, p. 306. 
175 ICTY، Prosecutor v. Duško Tadi´c، Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction، above note 158، para. 70. 
176 Hostage case، above note 21، p. 1244.  

ی قانع کننده در پرونده مبنی ااست برخی گروه ها به عنوان رزمندگان قانونی عمل نمایند. دیوان اشاره کرد که ادلهممکن  محدود یدر شرایط

بر این امر وجود دارد که برخی واحدهای گروه ها هم در یوگوسالوی و هم یونان با شرایط حقوق بین الملل منطبق بودند.... اما نسبت بیش 

 نتوانستند با قواعد جنگ هماهنگ شده و در نتیجه از حقوق رزمنده ی قانونی برخوردار شوند.  تری از گروه های پارتیزان
177 M. Sassòli, above note 13, p. 665, n. 21. See also D. Kretzmer, above note 50, p. 207. 
178  D. H. Bayley and R. M. Perito, above note 84, pp. 68–69: 



 آموزش شوند، می گرفته کار به جمعیت میان در شورش با مقابله برای که پرسنلی یعمده بخش که ترتیب

 اتخاذ و موقعیت ارزیابی توانایی که رود می انتظار ها آن از و برند، کار به را زور میزان کمترین که باشند دیده

 چرا باشد، ثیرگذارتأ پلیس اقدامات بر تواند می شورشی الیتفع حال، این با 179.باشند داشته را درست تصمیم

 که است آشکار همچنین 180«.است نیروها این کارآمدی به نسبت مانعی و پلیس، به نیاز از حاکی امنی نا» که

 مجهز و متداول، نقش آموزش، یافتگی، سازمان چنانکه موجود، های درگیری از ناشی تهدید مقیاس و ماهیت

 ضد اقدامات یا اعمال قانون در دخیل امنیتی نیروی تنها پلیس که است آن معنای به پلیس، اینیروه بودن

 خال کنند، شرکت ها درگیری در بایستی اشغالگر دولت نظامی نیروهای. نیست اشغال یک طول در شورش

 باال در مطروحه ی لهمسئالبته  181.کنند حمایت پلیس های عملیات از و نمایند، پر را پلیس توانایی در موجود

 در زور از استفاده بر حاکم حقوقی های چارچوب یعنی چگونگی ارتباط «قانون حکومت و اشغال» بخش در

 به توجه با. است، باقی چنان هم پیچیده، امنیتی محیط این در مخاصمه به مربوط های فعالیت و اعمال قانون

 لهمسأ همین است، امنیتی نیروهای روی پیش که برجسته ییها چالش و «خشن» اشغال ی شده اثبات واقعیت

 .گرفت خواهد قرار ارزیابی مورد اینجا در

 کنترل کردن و مخاصمات در زور توسل به بر حاکم حقوقی های چارچوب

 بین حقوق و داخلی حقوق که پلیسی های عملیات طریق از عمومی نظم» که است کرده بیان یکی از مفسران

 بین حقوق تحت حکومت که نظامی های عملیات طریق از نه شود، می حاصل است محاک ها آن بر بشر الملل

 یافته سازمان مسلحانه مقاومت واقعیت به اذعان حال، این با 182«.است مخاصمات بر حاکم ی بشردوستانه الملل

 مجرمانه های فعالیت علیه شده انجام پلیسی های عملیات و مخاصمه به مربوط اقدامات میان تفکیک ،مداوم ی

 شاخه دو آشکارا سیستم یک ترجیح که حالی در 183.است شده ارزیابی چنین تعدیل موجب و نموده ترسخت را

 اما است، درک قابل اشغالی های سرزمین در نظامی و پلیسی های عملیات بر حاکم هنجاری های چارچوب برای

 چه و موضوعی نظر از چه راستا، این رد. است تر منسجم و ظریف راهکاری نیازمند امنیتی ی پیچیده وضعیت

                                                                                                                                                                                           
مداخله ی خارجی متمرکز بر ایجاد دولت مشروع خود محور مطرح می گردد. اگرچه این امر قابلیت اعمال برابر در حیطه ی یک  اصلاین 

 جهت حفظ نظم عمومی در شرایط اشغال را دارد.
179 Ibid., p. 69: 

ت که آن ها مجهز به سالح این اس نظامی تفکیک می نماید عبارتند ازلیس را از نیروی پای که اند که چهار خصیصهه کردهرانویسندگان اش

سبکند یا اصال سالح ندارند، به صورت شخصی یا گروه های کوچک به کار می روند؛ از صالحدید شخصی بیش تری استفاده می کنند، و 

 ساختار سازمان یافته ی متفاوتی از نظامیان دارند.
180 Ibid. 
181 Ibid., p. 77. 
182 M. Sassòli, above note 13, p. 665. 
183 Ibid. 



 184.باشد پلیس اقدامات به محدود صرفاً تواند می چگونه «امنیت و عمومی نظم» حفظ که نیست معلوم حقوقی،

 حقوق اجرای صرف از بیش چیزی عنوان به خود که است، «نظم و قانون» از ترگسترده مفهومی عمومی نظم

 .است گرفته قرار تفسیر مورد کیفری

 سالح خلع عمومی، تظاهرات کردن کنترل جرائم، به واکنش و جلوگیری شامل تواند می «نظم و قانون» فظح

 185.باشد بشریت علیه جرایم و جنگی، جرایم کشی، نسل نظیر سنگینی جرایم از جلوگیری و ها، گروه یا افراد

 و پیگرد مورد تواند می یافته سازمان ی مسلحانه مقاومت جنبش های فعالیت است، شده اشاره که چنان

. باشند کرده کسب را رزمندگان قانونی وضعیت جنبش اعضای که صورتی در مگر گیرد، قرار کیفری رسیدگی

 امنیتی های عملیات بر حاکم که بشردوستانه، و بشر حقوق هنجاری های چارچوب که است ضروری بنابراین

 از توان می را امر این. دهیم قرار توجه مورد نیتام حفظ در ها آن نسبی نقش تشخیص منظور به را ،هستند

 مانند) ها آن نسبی اعمال قابلیت بر ثرمؤ عوامل ارزیابی چارچوب، دو میان بنیادین های تفاوت شناسایی طریق

 .داد انجام قاعده ی خاص  ی قاعده کاربرد دادن قرار مدنظر و ،(سرزمین بر کنترل اعمال

 بشردوستانه و بشر حقوق نهنجاری قواعد تحت زور توسل به

 به مربوط اقدامات با متفاوت اساساً ایشیوه به را زور توسل به لهمسأ ،اعمال قانون بر حاکم نهنجاری قواعد

 پی در دارد، قرار بشر حقوق نهنجاری چارچوب ی پایه بر که ،اعمال قانون. دهد می قرار بررسی مورد مخاصمه

 اجتناب شدت به «کشتن برای شلیک» سیاست از 186.است ضروری مطلقاً قعموا به زور از استفاده نمودن محدود

 مظنون کردن دستگیر 188.باشد ناگزیر شدت به که رود می کار به زمانی تنها مرگبار زور بنابراین، 187.شود می

                                                           
184 Y. Dinstein, above note 6, pp. 91–94: 

و فرمان حقوق جنگ در زمین سال  1874با تکیه بر متن اصلی پروژه ی اعالمیه ی جهانی راجع به قوانین و عرف های جنگی دینشتاین  

ن برای کسب اطالع از دیدگاه مقررات الهه را می پذیرد که نظم عمومی و زندگی را شامل می گردد. هم چنی 43تفسیر موسعی از ماده  ،1880

 های مختلف راجع به حوزه ی نظم عمومی نگاه کنید به: 
E. Benvenisti, above note 3, pp. 9–11 
185 Timothy McCormack and Bruce M. Oswal, ‘The maintenance of law and order in military operations’, 

in Terry Gill and Dieter Fleck (eds.), The Handbook of the International Law of Military Operations, 

Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 445, para. 1. 
186 ECtHR، McCann et al. v. United Kingdom، Application no. 18984/91، Judgment of 27 September 1995، 
para. 148 (hereafter McCann); Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 

Officials، Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 

of Offenders، Havana، Cuba، 27 August–7 September 1990، para 9، available at: http://www2.ohchr.org/ 

english/law/pdf/firearms.pdf (last visited February 2012) (hereafter UN Basic Principles on Use of Force). 
187 ECtHR، McKerr v. United Kingdom، Application no. 28883/95، Judgment of 4 May 2001، para. 100 

(hereafter McKerr)، for reference to the term ‘shoot to kill’. 
188 UN Basic Principles on Use of Force، above note 186، para. 9. 



 که حالی در است، تناسب و ضرورت اصول به محدود زور از استفاده 189.دارد ترجیح وی کشتن بر آشکارا

 جدی، آسیب یا مرگ الوقوع قریب تهدید برابر در دیگران یا خود از دفاع برای آتشین های سالح از استفاده

 چنین که شخصی بازداشت است، حیات علیه وخیم خطری ی دربردارنده که مشخصی جدی جرم از جلوگیری

 190.است مجاز وی فرار از جلوگیری و کرده، ایجاد را خطراتی

 به مظنون موارد ی همه» از تحقیقات به الزام بشر، حقوق اروپایی دیوان قضایی ی رویه مسئولیت، با رابطه در

 تحقیقات و جلوگیری مورد در متحد ملل اصول در چنانکه را  191«سرپایی و دلبخواهانه فراقانونی، های اعدام

 در رسمی ثرؤم قاتتحقی» انجام به الزام به است، شده مقرر سرپایی و دلبخواهی فراقانونی، های اعدام از موثر

 بازجویی به تحقیقات شکل 192.است داده گسترش «اند شده کشته زور از استفاده ی نتیجه در افراد که مواردی

 جهانی استانداردهای با مطابق و بوده، دولتی مقامات از مستقل بایستی حال هر در اما نیست؛ محدود کیفری

 برنامه آموزش، نظیر مسائلی ی دارنده دربر بلکه دخیل، لپرسن بررسی شامل تنها نه است ممکن تحقیقات. باشد

 193.باشد دستورات و مداخله، قواعد ریزی،

 می قرار شناسایی مورد مخاصمات الینفک بخش عنوان به را مرگبار زور از استفاده بشردوستانه حقوق مقابل، در

 می دریافت مصونیت اند،بوده قانونی که ایشان توسط شده انجام کشتارهای با رابطه در قانونی رزمندگان. دهد

 می انتظار ایشان از و شده، داده دستور ها آن به دیده، آموزش ویژه طور به دولتی امنیتی نیروهای اعضای. کنند

 باشد نظامی مشروع اهداف به محدود بایستی حمالت آنکه رغم علی کنند، استفاده زوری چنین از که رود

 اشغال ی دوره شامل که المللی بین ی مسلحانه مخاصمات طول در نظامی روعمش اهداف 194(.اموال یا اشخاص)

 طرفین از یکی به که نامنظم مسلح نیروهای ها، دولت منظم مسلح نیروهای اعضای شامل باشد، می نیز

                                                           
189 See the Israeli High Court of Justice (HCJ)، Public Committee Against Torture in Israel v. Government 

of Israel، HCJ 769/02، Judgment of 11 December 2005، para. 40، available at: 

http://www.law.upenn.edu/academics/institutes/ilp/targetedkilling/papers/IsraeliTargetedKillingCase.pdf 

(last visited February 2012) (hereafter Targeted Killing case)، relying in part on the European Court of 

Human Rights decision in McCann، above note 186, p. 148، para. 235، for a discussion of human-rights-

based principles regarding law enforcement and the preference for arrest، investigation، and trial. 
190 The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010 (Turkel Commission), 

Report، Part I, January 2011, p. 233; UN Basic Principles on Use of Force, above note 186, para. 9. 
191 United Nations Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal، Arbitrary and 

Summary Executions، Economic and Social Council Res. 1989/65، 24 May 1989، Annex، in Economic 

and Social Council Official Records، 1989، Supp. No. 1، p. 52، UN Doc. E/1989/89، para. 9 (emphasis 

added). 
192 Mc Kerr, above note 187, p. 599, para. 111. 
193 Kenneth Watkin، ‘Controlling the use of force: a role for human rights norms in contemporary armed 

conflict’، in American Journal of International Law، Vol. 98، No. 1، 2004، pp. 19–20. 
194 AP I, Arts. 43, 48, and 50–52. 



 زور از که کسانی 195.کنند می شرکت مخاصمات در مستقیماً که است غیرنظامیانی و دارند، تعلق مخاصمه

 اموال و ندارند مخاصمات در فعال ینقش که غیرنظامیانی و مشروع، اهداف میان بایستی کنند می استفاده

 مرگ، به منجر است ممکن بشردوستانه حقوق در «تناسب» مفهوم اما، حال هر به. نمایند تفکیک غیرنظامی

 196.شود مشروع اهداف به شان نزدیکی دلیل به اموال و اشخاص این زیان یا آسیب

 از پیشگیری بر تمرکز عدم دلیل به اما داراست، را خود مسئولیت ساختار نیز بشردوستانه الملل ینب حقوق

 در. داند نمی ضروری را تحقیقات انجام شود می کشته شخصی که زمان هر در ،«کشتن برای شلیک» سیاست

 علیه جرائم جنگی، جرائم مانند داخلی و المللی بین کیفری حقوق ادعایی های نقض به عمدتاً تحقیقات مقابل،

 کیفری المللی بین دیوان ی اساسنامه در نمونه، برای. یابند می اختصاص نظامی قوانین از تخلف یا بشریت،

 به علم با عمدی صورت به حمله» که شود می واقع هنگامی جانبی آسیب یا مرگ به مربوط جنگی جرم ،1998

 وضوح به که آسیبی. . .  شود؛ هدایت غیرنظامیان علیه حد از بیش آسیب یا کشتار موجب ایحمله چنین اینکه

 تحقیقات آغاز197«.است حد از بیش حمله، این از ناشی بینی پیش قابل قطعی و مستقیم نظامی مزیت به نسبت

 یا کشتار آسیب، چنین وقوع به نسبت معقول ظنّی حکماً که است الزامی هنگامی تنها تحقیقات سایر یا ناییج

 بررسی فرمانده، دسترس در اطالعات میزان و شرایط، به بسته. باشد داشته وجود حدی از بیش نبیجا تخریب

 تحقیقات سایر یا جنایی تحقیقات انجام ضرورت نمودن مشخص منظور به است ممکن مقدماتی یابی حقیقت

 زیان، وقوع موارد با برخورد در سیاست یک عنوان به تحقیقات انجام به دستور از امر این البته 198.شود انجام

 .کند نمی ممانعت شورش ضد اقدامات نظیر خاص های عملیات در آسیب یا کشتار

 گذاری سیاست و عملیاتی مختلف دالیل به است ممکن عملیاتی یا اداری تحقیقات انجام به دستور عالوه، به

 را نبوده مقصود که هدفی و کند نمی کار باید که چنان تسلیحاتی سیستم یک که شرایطی در نمونه، برای: باشد

 پدیدار نادرست رفتارهای از الگویی یا کنند، نمی پیروی جاری های رویه از پرسنل دهد، می قرار اصابت مورد

                                                           
195 ICRC، Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International 

Humanitarian Law، ICRC، Geneva، February 2009، p. 25. 
196 AP I, Arts. 51(5)(b) and 57s. 
197 Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, A/CONF.183/9, Art. 8(2)(b)(iv), 

available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html (last visited February 2012) (hereafter 

Rome Statute). 
198  Michael N. Schmitt، ‘Investigating violations of international law in armed conflict’، in Harvard 

National Security Journal، Vol. 2، 2011، p. 63،  

ی سریع انجام شد، که در آن یک عضو نظامی که توسط افسر تحقیقات او اشاره می کند که این تحقیق ابتدایی توسط استرالیا به صورت بررس

تعیین شده بود، حقایق و اوضاع و احوال قضیه را ظرف بیست و چهار ساعت بررسی کند...هدف اولیه ی این بررسی تعیین ضرورت اقدام بیش 

 تر است.



 در یا افراد، فعل ترک یا فعل از ناشی تواند می مسئولیت 199.گردد نظامی فرمانده موجب نگرانی یک که شود

 بشر، حقوق در مسئولیت ساختار که است آن بر باور که حالی در 200.باشد مافوق یا فرمانده مسئولیت ی نتیجه

 دخالت و بوده، دار ادامه بشردوستانه ملی حقوق مبنای بر تحقیقات اعمال است، ترکاربردی و تریافته توسعه

 حقوق به متعلق که مسئولیت از مفهوم این کارکرد 201.است داشته افزایش المللی بین کیفری محاکم

 تخلفات از تحقیقات و جنگی جنایات به رسیدگی برای داخلی محاکم بر اشتکیه با غالباً است، وستانهبشرد

 202.است شده داده پوشش ادعایی

 «کنترل» و اشغالی سرزمین

 برای اجرایی های عملیات با ارتباط در اعمال قانون و مخاصمات هدایت بر حاکم هنجاری های چارچوب اعمال

 مقاومت آن در کهکند  می اعمال سرزمینی بر اشغالگر دولت که است کنترلی میزان از ثرأمت عمومی، نظم حفظ

 دولت آیا که دید بایستی نخست،. است مطرح شیوه دو به کنترل ی مسئله. است عملیات انجام حال در نیز

 شده اشغال اگر. خیر یا گردد محسوب شده اشغال قلمرو تا کند می اعمال سرزمین بر کافی کنترل اشغالگر

 نمی اعمال معاهداتی حقوق عنوان به ژنو چهارم کنوانسیون موجب به عمومی نظم حفظ به تعهد نشود، محسوب

 انجام طی نیروها این که مجرمانه یاقدامات سرکوب برای مداخله که نیست آن معنای به امر این چند هر شود،

 آن در امنیتی نیروهای که ایناحیه بر کنترل مسئله دوم،. نشود خواسته ها آن از کنند، می مشاهده ها عملیات

 دارد، وجود عمومی نظم حفظ به الزام که مواقعی در حتی رابطه، این در. شود می مطرح دهند می انجام عملیات

 کاهش چشمگیر ینحو به غالب، امنیتی شرایط توسط است ممکن اعمال قانون به مربوط اقدامات انجام توانایی

 .یابد

                                                           
199  Canadian Broadcasting Corporation, ‘Afghan deaths focus of special forces probe’, 14 September 

2010, available at: http://www.cbc.ca/news/canada/story/2010/09/14/sand-trap.html (last visited February 

2012). 
200 Rome Statute, above note 197, Arts. 25–28. 
201  Antonio Cassese، International Criminal Law، 2nd edition، Oxford University Press، Oxford، 2008، pp. 

435–444،  

. حقوق بین الملل کیفری بی مانند است، چرا که منشاء آن 6برای شناخت بیش تر محاکم بین المللی، هم چنین نگاه کنید به همان، صفحه 

 وستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری داخلی است.حقوق بشرد
202 See Robert Cryer، Håkan Friman، Darryl Robinson، and Elizabeth Wilmshurst، An Introduction to 

International Criminal Law and Procedure، 2nd edition، Cambridge University Press، Cambridge، 2010، p. 

64.  
شان دادند که هدف عمده این است که جرایم بین المللی ابتدائاً در سطح داخلی محاکمه شوند. به عالوه، جرایم جنگی جرایمی ندگان نسنوی

اند و گزینه ی مناسبی برای مباحث سیاسی، اجتماعی، کم داخلی مورد محاکمه قرار گرفتهاند و در محاهستند که از دیرباز جرم انگاری شده

، که در آن گفته شده که علت ایجاد محاکم کیفری عدم وجود یا عدم توانایی 580اند. اگرچه، نگاه کنید به همان، صفحه دهرویه و مشروعیت بو

 نظام عدالت کیفری داخلی بوده، اما غایت آن ها جایگزینی آن ها نبوده است.

http://www.cbc.ca/news/canada/story/2010/09/14/sand-trap.html


 دست به را سرزمین بر کنترل دوباره که بخواهد مقابل طرف مسلح نیروهای یا یافته، سازمان گروه یک چنانچه

 ایمقایسه رابطه این در 203.بود خواهد دوباره تجاوز یمثابه به عمل در گروه این علیه اشغالگر های عملیات آورد،

 204.باشد داشته وجود کاغذ روی تواند نمی نهات اشغال محاصره، مانند به. است شده انجام محاصره و اشغال میان

 مسئله که رسد می نظر به. نیست اشغال یافتن پایان معنای به الزاماً سرزمین موقت دادن دست از حال، این با

 موثر از اطمینان حصول برای امنیتی نیروهای ارسال به نسبت اشغالگر دولت توانایی عدم یا توانایی کلیدی، ی

-پریشان و مشقت با مواجهه در اشغالگر دولت چنانچه» است، شده گفته چنانکه. باشد خود تداراق و کنترل بودن

 به همچنین 205«.داد نخواهد کف از را موثر کنترل دهد، نشان پذیری انعطاف خود از بخواهد موقت های حالی

 یمناطق وجود» چنانکه شود، سرزمین تمامی «نبودن اشغالی» به منجر مقاومت از هایی بارقه که رسد نمی نظر

 طور به مناطق این که صورتی در را اشغال واقعیت کند، فعالیت ها آن در همچنان پیشین حکومت که محدود

 206«.داد نخواهد قرار تاثیر تحت باشد، جدا اشغالی سرزمین ی بقیه از موثر

 نجف و فلوجه نظیر شهرها از هایی قسمت یا شهرها بر ایدوره و موقت کنترل اعمال عراق، ی مخاصمه طول در

 شمار به اشغالگر قدرت عنوان به مناطق این در ائتالف نیروهای که نبود آن معنای به شورشی، نیروهای توسط

 در کنترل کافی دادن دست از که رسد می نظر به حال، این با 207.نداشتند عنوانی چنین دیگر یا آمدند نمی

 209.باشد یافته وقوع یوگوسالوی از هایی بخش در همچنین و  208دوم جهانی جنگ طی روسیه در موارد برخی

 اشغالگر حقوقی وضعیت رفتن دست از موجب معموالً مسلح گروه یک فیزیکی حضور صرف که دیدگاه این

                                                           
203  G. von Glahn, above note 20, p. 29. See also Elbridge Colby، ‘Occupation under the laws of war’، in 

Columbia Law Review، Vol. 25، No. 7، 1925، p. 910 : 

 چه اشغال به زور ایجاد شده باشد، به زور هم از بین خواهد رفت. چنان

Einsatzgruppen case (United States of America v. Otto Ohlendorf ،et al.) (Case No. 9)، 8–9 April 1948، 

Trials of War Criminals Before the Nuremburg Military Tribunals، Vol. IV، Government Printing Office، 

Washington، 1950، p. 492 (hereafter Einsatzgruppen case). 
204 G. von Glahn, above note 20, p. 29. 
205 Y. Dinstein, above note 6, p. 45. See also Hostage case, above note 21, p. 1243. 

، اگرچه پارتیزان ها در یونان و یوگوسالوی توانایی کنترل بخش هایی از کشور را داشتند، اما اشغال هم چنان باقی گروگان گیری قضیه طبق

 می توانستند کنترل فیزیکی بر سرزمین را ایجاد کنند. ،بود، چرا که واضح و مبرهن بوده که آلمان ها هرگاه می خواستند
206  L.C. Green, above note 18, p. 286. 
207  B. West, above note 100; and P. Cockburn, above note 100, pp. 184–185: 

ارتش المهدی در مرکز نجف قبرستان وسیعی را گرفته بود و درگیری های خیابانی با سربازان  2004که در آن اشاره شده است که در آوریل 

 بودند و سعی ما بر هدف گیری همه ی آن ها بود، بسیار شدید بود.امریکایی که داخل تانک ها 
 برای ارجاع به پارتیزان هایی که سرزمین را از اشغال آلمان ها نجات دادند نگاه کنید به: 208

Einsatzgruppen case, above note 203, p. 492،  

 ا انجام نمی دهد بلکه اعمال رایج جنگ را به جای می آورد.به عالوه، در غلبه ی مجدد بر سرزمین، اشغالگر اقدامات عادی پلیسی ر
209  See J. Ellis, above note 72, pp. 167–168.. 



 زمین بر چکمه» صرف آن، مبنای بر که است اشغال از ترمضیق تفسیریک  راستای در همچنین ،نیست

 نبود، چنین اگر 210.بود نخواهد اشغال حقوقی وضعیت موجد تجاوز یا شبیخون، زنی، گشت یک طی «گذاشتن

 از توانستند می هستند ها عملیات سایر یا شبیخون زنی، گشت مشغول که یافته سازمان مقاومت های جنبش

 شوند. اشغالگر تعهدات یافتن پایان موجب سادگی به تئوریک  لحاظ

 رفتن دست از رغم علی نظم حفظ به نسبت معاهداتی ئولیتمس اشغالگر، نیروهای کامل اخراج صورت در بجز

 است بعید عملی جهت از چه و حقوقی نظر از چه حال، این با. ماند می باقی همچنان ناحیه یک بر کنترل موقت

 است دلیل آن به امر این. باشد مناطقی چنین در نظم حفظ برای پایدار یاگزینه اعمال قانون های عملیات که

 نظر مورد امنیتی وضعیت بر کنترل از چشمگیر بسیار یسطح مستلزم ،اعمال قانون به مربوط اقدامات انجام که

 و است، موثر نمود، اعمال دولتی مقامات طریق از توان می که کنترلی ی درجه علت به پلیسی اقدامات. است

 در. باشد می انسانی اطالعات یآور جمع و الکترونیک، نظارت مخفی، ماموران از استفاده نظیر اقداماتی شامل

 آن از معمول طور به دولت یک که کنترلی باالی سطوح ی نتیجه در داخلی امنیتی های سازمان رابطه، این

 .دارند کار سرو شهروندان جان با است، مندبهره

 و افیاییجغر نظر از( است سبک سالح به مسلح معموالً که) مظنون یک کردن منزوی توانایی این نمونه، برای

 پلیسی اقدامات که است کردن دستگیر برای زور از استفاده به تهدید و برجسته فیزیکی حضور از استفاده سپس

 از استفاده غالباً که است منطقه یک بر کافی کنترل اعمال به نسبت ناتوانی مقابل، در. کند می موثر چنین را

 مطرح شورشیان با مقابله برای گزینه ترین گرایانه واقع وانعن به را امنیتی تهدید رفع منظور به نظامی نیروهای

 دخیل طریق از هدف تعیین بر حاکم حقوق به ویژه رهیافت یک برای ریزی برنامه هنگام به حتی. کند می

 علیه اسراییل در شکنجه علیه عمومی ی کمیته ی قضیه در اسرائیل عالی دیوان ،اعمال قانون موازین کردن

 بازداشت، به ناظر ترجیحات بر است ممکن که کرد عامل دو شناسایی به مبادرت ،2006 اسراییل، دولت

 کنترل ی مسئله و غیرنظامیان، و سربازان جان علیه خطرات عوامل، این. بگذارند تاثیر رسیدگی و تحقیقات

 فوق آمیز، شونتخ اشغال طول در توانند می اعمال قانون اقدامات که داد نشان دیوان آنکه رغم علی 211.بودند

 می انجام آن در عملیات که را ای منطقه ارتش آن در» که بود وضعیتی با رابطه در امر این باشند، عملی العاده

 است محتمل آن در که شود مواجه موقعیتی با است ممکن فرمانده یک مثال، برای 212«.نماید می کنترل شود

 جا آن در که باشند هدفی از، شدن دور یا به، ورود ایبر خود راه کردن باز از ناگزیر نظامی نیروهای که

 قرار حمله یا کمین خطر در عملیات انجام هنگام به همچنین است ممکن نیرو یک. است نظر مورد دستگیری

 اقدام اهمیت داشتن نظر در با را عملیات امکان قابلیت بایستی فرمانده یک هایی، موقعیت چنین در. گیرد

                                                           
210  However، see G. von Glahn، above note 20، p. 29،  

 او معتقد بود که اشغال با سلب مالکیت اشغالگر خاتمه می یابد، فارق از اینکه علت این سلب چه باشد.
211 Targeted Killing case, above note 189, para. 40. 
212  Ibid. 



 نیستند ها خشونت در دخیل که غیرنظامیانی و امنیتی نیروهای به مربوط های ریسک طرخ همچنین و اجرایی

 در اعمال قانون به مربوط اقدامات کاربستن به مبنای بر واکنش به نسبت هایی محدودیت چنین. نماید ارزیابی

 .است پلیس نیروهای معمولی و تجهیزاتی آموزشی، نقش ی دهنده نشان همچنین اشغال، طول

 آن معنای به ،اعمال قانون به مربوط وظایف کارآمد و موثر انجام منظور به کافی کنترل اعمال حتی حال، این اب

 213خاص های توانایی با واحدهای کشورها برخی هرچند. شد نخواهند واقع سرزمین آن در ها درگیری که نیست

 ند،وش می استخدام و شده داده وزشآم 214«کوچک سربازان» عنوان به محلی پلیس گاه و دهند، می توسعه را

: کند کمک ضدشورش های فعالیت به جمعیت وفاداری و حمایت کسب طریق از تواند می پلیس نهایتاً»

 بسیار بیان به 215«.کنند می ایفا را نقشی چنین آمیز خشونت تهدیدات بردن میان از طریق از نظامی نیروهای

 بمب یا بمب، حامل های اتومبیل خمپاره، ،(تانک ضد دستی های نارنجک های پرتابه) جی.پی.آر عملگرایانه،

 از کنترل قابل معمولی مجرمان که نیستند هایی سالح( IEDs) ابداعی انفجاری های دستگاه و انتحاری، های

 ساقط برای 2004 آوریل در شورشیان که است شده گزارش. باشند داشته اختیار در اعمال قانون واکنش طریق

 از استفاده همچنین 216.کردند استفاده هوا به زمین SAM-7 موشک یک از جنگی لیکوپتره یک کردن

 خطرات از آشکاری های نمونه 219عراق، و 218افغانستان، 217سومالی، در بالگردها کردن ساقط برای جی.پی.آر

 پلیس نچهآ. دارد وجود جنگی های سالح چنین به مسلح های گروه با مواجهه در که است نموده فراهم ایعمده

. است محدود دهند، انجام باشند مخاصمات در درگیر سرباز آنکه بدون توانند می قانون مجری مقامات سایر و

 بر حاکم هنجاری قواعد و سرزمین، بر شده اعمال کنترل میزان امنیتی، نیروهای های قابلیت تهدید، ماهیت

 .هستند طمربو یکدیگر به گریزناپذیر ینحو به همگی زور، از استفاده

 خاص یقاعدهاصل 

                                                           
213  M. Sassòli, above note 13, p. 668: 

 فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اشاره می کند. هم چنین نگاه کنید به: شنا به اعمال قانونآبه نیروهای نظامی  ساسولی

Grant Wardlaw، Political Terrorism: Theory، Tactics and Counter-measures، Cambridge University Press، 

Cambridge، pp. 97–100. 
214 D. H. Bayley and R. M. Perito, above note 84, p. 76. 
215 Ibid., pp. 76–77. 
216 J. F. Burns, above note 102. 
217 Mark Bowden, Blackhawk Down: A Story of Modern War, Grove Press, New York, 2010, p. 79. 
218 Ray Rivera, Alissa J. Rubin, and Thom Shanker, ‘Copter downed by Taliban fire; elite U.S. unit among 

dead’, in New York Times, 6 August 2011, available at: 

http://www.nytimes.com/2011/08/07/world/asia/07afghanistan.html?pagewanted=all (last visited 

February 2012). 
219 Rory Carroll، ‘11 killed as civilian helicopter is shot down in Iraq’، inThe Guardian، 21 April 2005، 
available at: http://www.guardian.co.uk/world/2005/apr/22/iraq.rorycarroll (last visited February 2012). 



پس از درک قابلیت دسترسی دو چارچوب هنجارین حاکم بر توسل به زور و وضعیت پیچیده ی امنیتی موجود 

چگونه در جهت کنترل توسل به زور اعمال  این پرسش باقی می ماند که این دو شاخه ی حقوق ،در زمان اشغال

پیچیده حول بسیار  یاگرچه بحث در این مورد است. ی آغاز خاص متضمن نقطه یقاعدهاصل  ،می شوند. مسلماً

خاص که توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه  یقاعدهاین محور وجود دارد که کارکرد مستقیم اصل 

 220ی سالح های هسته ای مطرح شد چیست.

و  ،مبهم در معنا ،گمراه کننده در توصیف» قاعده ی خاص در یک نظریه ی تفسیری گفته شده است که اصل 

خاص بودن حقوق بین الملل بشردوستانه که در سطحی بسیار کلی »با نگاه به  221«کم فایده در عمل است.

این اصل را واجد  ،«اعمال می شود و لذا حکومت آن به جای قواعد حقوق بین الملل بشر در زمان مخاصمات

این رویکرد که به ایاالت متحده  222.رائه می دهدتفسیر وسیع دیگری را ا ماهیت شدیداً انحصاری دانسته است

تر از ی صحیحثابت شده است که تفسیر 223ی امریکا و اسرائیل منتسب است رویکردی افراطی خوانده می شود.

نسبت به برخی از حقوق اشخاص در شرایط  عبارت از تفسیری است که به صورت موردی قاعده ی خاص 

اعمال می شود و طبق این  ،نمی شود مگر به قیمت نقض قاعده ی دیگرای اجرا مخاصمه ی واقعی که قاعده

اگرچه گفته می شود که  224«قاعده ی خاص حقوق بین الملل بشردوستانه اولویت دارد.»تفسیر در این شرایط 

 ،هنگام اِعمال همزمان این دو شاخه ی حقوق به کار می رود ،قانون عام را کامل می کند قاعده ی خاص اصل 

فرانسوآ  225حوی که قواعد حقوق بشر باید در پرتو هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه تفسیر شوند.به ن

معلوم نیست که »بیان کرده است که  قاعده ی خاص همپسون با تأکید بر این تزلزل در تفسیر درباره ی اصل 

جایگزین  قاعده ی خاص ت که بر عام است یا بدین معناس قاعده ی خاص  اولویتآیا این اصل فقط به معنای 

                                                           
220 Nuclear Weapons case, above note 45, p. 240, para. 25; 

 برای تبادر رویکردی که حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر . حقوق بین الملل عمومی را با یکدیگر ترکیب می کند، نگاه کنید به:
Nils Melzer, ‘Conceptual distinction and overlaps between law enforcement and the conduct of 

hostilities’, in T. Gill and D. Fleck, above note 185, p. 33. 

ملزر مفهومی از پارادایم اعمال قانون و مخاصمات ارائه می دهد که هر دو شامل حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق بین الملل عمومی می 

 .43حه شود. تعامل میان این دو پارادایم تحت حکومت قانون  خاص خواهد بود. نگاه کنید به همان، صف
221 Marko Milanovic, ‘Norm conflicts, international humanitarian law and human rights law’, in Orna Ben 

Naftali (ed.), International Humanitarian Law and International Human Rights Law, Oxford University 

Press, Oxford, 2011, p. 124. See also Françoise J. Hampson, ‘The relationship between international 

humanitarian law and human rights from the perspective of a human rights treaty body’, in International 

Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, 2008, p. 562. See also L. Doswald-Beck, above note 64, pp. 

898–900. 
222 Andrea Gioia, ‘The role of the European Court of Human Rights in monitoring compliance with 

humanitarian law in armed conflict’, in O. Ben-Naftali, above note 221, p. 213. 
223 Ibid. 
224 Ibid., p. 214. 
225 Ibid. 



به این نتیجه می رسد که معاهدات حقوق بین الملل بشردوستانه و  ی دیگرتفسیر 226«قانون عام می شود.

حقوق بشر معموالً با یکدیگر منطبق هستند اما مواردی هم وجود دارد که این تطابق حاصل نمی شود و این 

 227قاعده ی متعارض برتر می گردد.عدم انطباق منجر به یک انتخاب سیاسی در تعیین 

 ،رویکردی که اِعمال قواعد حقوق بشر را حتی در مواقعی که حقوق بشردوستانه اِعمال می شود مجاز می داند

-سبق قاعده»این تفسیر موجب  228«قاعده ای می شمارد که بر قواعد متعارض حاکم است.»را  قاعده ی خاص 

دقت و شفافیت قاعده و انطباق آن » ،در این راستا 229«می شود.ای که مطابق و مناسب آن وضعیت خاص است 

باید با نص  «قواعد متعارض»اگرچه این رویکرد  230«مهم ترین شاخص ها هستند. با اوضاع و احوال خاص قضیه

خاص قضیه ی سالح های هسته ای که حقوق بشردوستانه را به عنوان ابزار تفسیر قواعد حقوق بشر معرفی نمود 

د. یکی از راه های برخورد با عبارات این قضیه و هم چنین قضیه ی دیوار این است که پیشنهاد شود منطبق شو

مشخص » ،اشاره ای نشده است قاعده ی خاص در قضیه ی بعدی یعنی قضیه ی کنگو به اصل که از آن جا که 

هرچند که آشکار  231«.نیست که آیا حذف این اصل عامدانه بوده و نشانه ی تغییر رویکرد دیوان بوده است

نشانگر بازگشت از زبان  ،بالفرض که چنین حذفی واقعاً وجود داشته ،نیست چگونه چنین حذفی در آن قضیه

ترین شاید مناسب 232بوده است. ،به ویژه با توجه به اهمیت آن تصمیمات ،خاص دو رأی قبلی همین دیوان

                                                           
226 F.J. Hampson, above note 221, p. 558. 

ی خاص نسبت به قواعد حقوق ابشردوستانه هنگامی که واجد مقررههمپسون با دو پیشنهاد دیگر ادامه می دهد: اول، این که حقوق بین الملل 

یعنی اگر حقوق –له ی مطروحه وابسته است ئدوم این که قانون خاص به مسبشر در یک موضوع خاص باشد، بر آن برتری خواهد داشت؛ و 

 .558-562نداشته باشد، اولویت با حقوق بشر خواهد بود. به طور کلی نگاه کنید به همان، صفحات  ایقاعدهآن مورد  بشردوستانه در
227 M. Milanovic, above note 221, p. 124 
228 See Cordula Droege, ‘Elective affinities? Human rights and humanitarian law’, in International Review 

of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, 2008, p. 524. The alternate interpretation of the lex specialis rule is 

based on the work of Martti Koskenniemi, ‘Study on the function and scope of the lex specialis rule and 

the question of “self contained regimes”’, UNDoc.ILC(LVI)/SG/FIL/CRD.1andAdd.1،2004. See also 

Marco Sassòli, ‘The role of human rights and international humanitarian law in new types of armed 

conflicts’, in O. Ben-Naftali, above note 221, pp. 34 and 71; and Marco Sassòli and Laura M. Olson، ‘The 

relationship between international humanitarian and human rights law where it matters: admissible killing 

and internment of fighters in non-international armed conflicts’, in International Review of the Red Cross, 

Vol. 90, No. 871, 2008, pp. 603–604. 
229 C. Droege, above note 228, p. 524. 
230 Ibid. 
231 See ibid., p. 522. See also M. Milanovic, above note 221, p. 100. 
232 Y. Dinstein, above note 152, p. 23. 

 دینستین هم چنین می گوید که این لغزش چیز زیادی را اثبات نمی کند.



ست که این اصل به عنوان منشور فیلتر کننده ی در رابطه با حقوق اشغال این ا قاعده ی خاص توضیح اصل 

 233حقوق بشر در زمان مخاصمه ی بین المللی عمل می نماید.

تر را درباره ی تکالیف حقوق بشردوستانه مبنی بر حفظ نظم در سرزمین اشغالی اگرچه باید این پرسش اساسی

حقوق  ،در این راستا ؟نگریستعد حقوق بشر د به این مسئله به عنوان تعارض قوامطرح کرد که آیا بای

بشردوستانه و حقوق بشر بر یک فعالیت واحد یعنی کنترل سرزمین حکومت می کنند. وقتی در رابطه با 

معموال مقررات حقوق  ،یک رویکرد تعارض قواعد مطرح می گردد 235یا اشغال 234مخاصمات مسلحانه ی داخلی

پیشنهاد می شوند. چنین تفسیری با این دیدگاه انون اعمال قبشر به عنوان الگوی قانونی قابل اعمال برای 

ای درباره ی کنوانسیون چهارم ژنو هیچ داده 64مقررات الهه و ماده  43تقویت می شود که از آنجا که ماده 

این حقوق بشر است که توسل به زور توسط دولت اشغالگر را با  ،به دست نمی دهند مرگبارنیروی بالقوه ی 

و تکلیف او مبنی بر نگهداری و حفظ نظم و امنیت عمومی تحت حاکمیت خود قرار می  توجه به مسئولیت

حفظ واقعی نظم  ،در حالی که این تکلیف در معاهدات حقوق بین الملل بشردوستانه وجود دارد ،در واقع 236دهد.

 باید از طریق اعمال قواعد حقوق بین الملل بشر محقق شود.

ین دیدگاه باشد که معاهدات حقوق بشردوستانه فاقد مقررات خاص حاکم بر تا حدی که این ادعا مبتنی بر ا

آن گونه که در قضایای  ،قاعده ی خاص ممکن است حتی ادعا شود که اصل  ،چگونگی حفظ نظم هستند

بدون توجه به اصل  ،نباید اعمال شود. در این صورت ،مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری بیان شده است

تعارض قواعد حاصل نمی  ،مقررات حقوق بشر به عنوان قانون عام اعمال خواهند شد. اگرچه ،ی خاص قاعده 

در سرزمین اعمال قانون بشردوستانه به طور خاص بر فالیت های  قاعده ی خاص شود مگر در صورتی که 

بشردوستانه در ماهیت اذعان به وجود مخاصمه تصدیق این امر است که حقوق  ،اشغالی حاکم شود. در این راستا

بر حفظ نظم در سرزمین اشغالی حاکم است. پرسش این است که چگونه و تا چه حد این اتفاق رخ می دهد. این 

اگرچه این اصل ممکن است مورد تفسیر قرار  ،هستند قاعده ی خاص ها مسائل اساسی مربوط به اعمال اصل 

 گیرد.

                                                           
233 Y. Dinstein, above note 6, p. 86. 
234  William Abresch, ‘A human rights law of internal armed conflict: the European Court of Human 

Rights in Chechnya’, inEuropean Journal of International Law, Vol. 16، No. 4, 2005, p. 747. 

در  -ترندقواعد آن خاص ن جهت کهیبه ا–شود ه به  عنوان قانون خاص متوسل می او بیان می کند که منطقی که به حقوق بشردوستان

 مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی وجود ندارد....حقوق بشردوستانه ی مخاصمات مسلحانه داخلی اصوالً عام و به ندرت خاص است.
235  C. Droege، above note 232، p. 538. 

دولت اشغالگر دارای کنترل مؤثر است، و در وضعیت اعمال او بیان می کند که: در مفاهیم حقوقی انتزاعی، پاسخ باید این باشد که...هنگامی که 

 قرار دارد و قادر به دستگیری است، باید الزامات حقوق بشر را رعایت نماید. قانون
236 UCIHL Meeting Report, above note 64, p. 21. 



اً بر کنترل در سرزمین اشغالی حاکم است باید به این واقعیت ای مبنی بر این که حقوق بشر منحصرهر نتیجه

و پروتکل الحاقی اول متضمن حقوق بنیادین مانند حق حیات  ،کنوانسیون های ژنو ،اشاره کند که مقررات الهه

 ،مفاد برخی از این حقوق مانند حق حیات 237بر پایه ی آن ها قرار دارد.اعمال قانون  نحوه ی هستند که

حمایت از  ،ممنوعیت تبعیض ،منصفانهدادرسی  ،غیر انسانی یا موهن ،شکنجه و رفتار بی رحمانهممنوعیت 

به عالوه مشخص است که شناسایی  238و ممنوعیت بازداشت اجباری مشابه بودند. ،شرافت و حقوق خانوادگی

ضمین نظم و مقررات الهه برای حفظ و ت 43 مانند تکلیف ماده ،حقوق بشر برای ساکنین سرزمین اشغالی

چنین  239بر توسعه ی ماهوی معاهدات حقوق بشری در پایان جنگ جهانی دوم است. مقدم ،امنیت عمومی

مورد قبول ملل متمدن بوده و  یجزئی از اصول کلی حقوق ،اعمال قانوناز جمله قواعد مربوط به  ،قواعدی

ستانه و حقوق بین الملل عرفی از آن شناسایی آن حقوق و ادغام آن ها در معاهدات بشردو ،به عالوه 240هستند.

                                                           
237 For example, in respect of the European Court of Human Rights and its application of the European 

Convention on Human Rights provisions, see McCann, above note 186, on Art. 2(2) (the right to life); 

McKerr, above note 187, on Art. 2(2), Art. 13 (the right to an effective remedy), and Art. 14 (the 

prohibition against discrimination) of the European Conventionon Human Rights. Similarly, in respect of 

the application of the European Convention of Human Rights provisions, see Makaratzis v. Greece، 
Application no. 50385/99, 20 December 2004, on Arts. 2, 3 (the prohibitionagainst torture orinhumanor 

degrading treatment or punishment), and 13; Nachova and Others v. Bulgaria, Application nos 43577/98 

and 43579/98, 6 July 2005, on Arts. 2, 13, and 14; Kakoulli v. Turkey, Application no. 38595/97, 22 

November 2005, on Arts. 2(2), 8 (respect for private and family life), and 14; Huohvanainen v. Finland, 

Application no. 57389/00, 13 March 2007, on Art. 2; and Giuliani and Gaggio v. Italy, Application no. 

23458/02, 25 August 2009, on Arts. 2(2), 3, 6 (the right to a fair trial), and 13. 
. این مقرره شرط حفظ شرافت و حقوق خانوادگی، حیات افراد، اعتقاد مذهبی، و اموال 46نگاه کنید به مقررات الهه، ماده برای مثال  238

نیز منعکس شده است. هم  75و پروتکل الحاقی اول، ماده  27شخصی را ایجاد می کند. این امر هم چنین در کنوانسیون چهارم ژنو، ماده 

 توازن میان مفاد حقوق بشر و بشردوستانه نگاه کنید به: چنین برای اطالع بیش تر از
T. Meron, above note 164, p. 266. 
239 Reference to calling upon the population to assist in policing is found in the Great Britain War Office، 

Manual of Military Law، His Majesty’s Stationary Office، London، 1914، pp. 291–292، para. 381; and the 

American Rules of Land Warfare، Government Printing Office، Washington، DC، 1914، 10/917، p. 114، 

para. 319. See also Leslie C. Green، ‘The relations between human rights law and international 

humanitarian law: a historical overview’، in Susan C. Breau and Agnieszka Jachec-Neale (eds)، Testing 

the Boundaries of International Humanitarian Law، British Institute of International and Comparative 

Law، London، 2006، p. 49، where Green discusses the historical integration of human rights norms into 

IHL. 
240 Statute of the ICJ, Art. 38(1). See Malcolm N. Shaw, International Law, 6th edition, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2008, p. 98:  
، 3. در ماده 36، صفحه 19، پاورقی شماره ماهیت طوالنی مدت قواعد بنیادین اعمال قانون در تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو نیز دیده می شود

م مخالفت کند،  زاشاره شده است که، در مورد مخاصمه ی غیر بین المللی، هیچ دولتی نمی تواند با دشمن داخلی خود راجع به بررسی های ال

رت می کند. هم چنین نگاه کنید بدون توجه به ماهیت مخاصمه میان دولت و آن ها، برخی قواعد ضروری هستند که خود دولت بر آن ها نظا

 به:



در زمان اشغال تنها در اعمال قانون قواعد هنجاری اجرای کنترل یا سایر فعالیت های  ،زمان ادامه دارد. در نتیجه

تنی بر قواعد حقوق بشری هستند که حاکم وجود ندارند. بلکه آن ها مب حقوق بشر به عنوان چارچوب قانونی

درباره ی کاربرد  ذکر شد که قضیه ی سالح های هسته ای ،در این راستاحقوق است. جزء اصلی هر دو شاخه ی 

هم قواعد حقوق بشر  241.ه استبه عنوان یک قاعده و نه یک رژیم حقوقی حاکم بحث کرد قاعده ی خاص اصل 

 ند.هستو هم قواعد قابل اعمال بر هدایت مخاصمات جزئی از حقوق بشردوستانه 

دایی ناپذیر حقوق بین الملل بشردوستانه ی عرفی نیز هستند. براساس مطالعات قواعد حقوق بشر بخش ج

ممنوعیت  ،لزوم رفتار انسانی با بازداشت شدگان ،ممنوعیت قتل ،قوانین عرفی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ

ی قضائی را تضمینات ضرور محکمه ای که تماملزوم وجود  ،شکنجه و سایر رفتار های بی رحمانه یا غیر انسانی

همگی از جمله قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه ی اعمال قانون و سایر حمایت های مربوط به  ،کند رعایت

این کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه ی عرفی در  242عرفی در مخاصمات مسلحانه ی بین المللی هستند.

 عد حقوق بشر عرفی مهم است.تضمین این امر که خالئی در حقوق وجود ندارد به اندازه ی قوا

پروتکل الحاقی اول آشکارا تحت تأثیر اسناد حقوق بشری مانند اعالمیه  75ماده  ،در رابطه با حقوق معاهدات

تفسیر پروتکل  ،برای مثال 244بوده است. 1966و میثاق حقوق مدنی و سیاسی  2431948جهانی حقوق بشر

ی ]مربوط به  ری از تضمینات ارائه شده در بندهای الف تابسیا»بیان می کند که:  75الحاقی اول  ذیل ماده 

اگرچه تفاوت میان آن ها این  ،«در معاهدات و میثاق مربوط به حقوق بشر نیز ذکر شده اند دادرسی منصفانه[

خشونت بر  ،پروتکل در برابر تبعیض 245مقررات پروتکل الحاقی قابل عدول نخواهند بود. ،است که برخالف میثاق

و خطر ارتکاب چنین  رفتار موهن و تحقیر کننده ،شکنجه ،یا صحت جسمی یا روانی ،سالمت ،ضد حیات

و برای محاکمه در برابر دادگاهی که به صورت بی طرفانه و  246رفتارهایی حمایت الزم را در نظر گرفته است.

                                                                                                                                                                                           
Richard B. Jackson، ‘Perfidy in non-international armed conflicts’، in Kenneth Watkin and Andrew J. 

Norris (eds)، Non-international Armed Conflict in the Twenty-first Century، U.S. Naval War College 

International Law Studies، Vol. 88، Naval War College، Newport، RI، 2012، p. 251. 
241 See M. Milanovic, above note 221, p. 99. 
242 ICRC Customary Law Study, above note 34, pp. 299–383. 
243 Universal Declaration of Human Rights, 1948, in Ian Brownlie and Guy S. Goodwin-Gill (eds), Basic 

Documents on Human Rights, 5th edition, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 23. 
244 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, in I. Brownlie and G.S. Goodwin-Gill، 
above note 243, p. 358. 
245 Additional Protocol I Commentary, above note 36, Art. 75, para. 3092. However, see D. Campanelli, 

above note 61, p. 666; and E. Benvenisti, above note 3, p. 189: 

گفته شده است که حقوق مدنی و سیاسی در کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول نادیده انگاشته شده اند. این بحث ظاهراً  این اثر در

 و ازادی های مدنی مانند آزادی بیان و آزادی تظاهرات می باشد. حول حقوق سیاسی
246 AP I, Arts. 75(1) and (2). 



ابطه ی میان حقوق ر ،همان طور که یکی از مفسرین بیان کرده 247قانونی تشکیل شده مقرراتی وضع کرده است.

در تصویب اصول اساسی حقوق بشر در »بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در دوران پس از جنگ جهانی دوم 

دولت ها سایر تضمینات خاص مندرج در »اشاره شد که  248«پروتکل الحاقی اول مشخص می گردد. 75ماده 

در هیچ یک از پروتکل ها  ،دی بیان و رسانهحق آزادی جنبش ها و آزامانند  ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی را

اعمال قانون با  ی خاصاگرچه فهرست حقوق ثبت شده بسیار طوالنی است و این حقوق ارتباط 249«.قید نکردند

 دارند.

پروتکل مزبور را به عنوان یک قاعده ی  75و دولت هایی که ماده  ،دولت های متعاهد پروتکل اول ،در نتیجه

به عنوان جزء الینفک حقوق بین الملل مکلفند این قواعد حقوق بشری را  ،ی می پذیرندحقوق بین الملل عرف

این تکلیف در سرزمین های اشغالی و سایر عملیات نظامی نیز وجود دارد مانند  250بشردوستانه اعمال نمایند.

تکلیف هم چنان به  توانایی انجام این ،اگرچه همان طور که قبالً گفته شد ،حمالت و تهاجمات ،زمان پاسداری

اعمال مانند این که آیا دولت اشغالگر در سرزمین اشغالی از کنترل مؤثر در انجام عملیات  ،دارد عواملی بستگی

یکی از بزرگترین دولت هایی که عضو پروتکل نیست یعنی  برخوردار است. در این راستا باید ذکر شود کهقانون 

عالم کرد که در مخاصمات مسلحانه ی بین المللی بدون این که واجد ا 2011در مارس  ،ایاالت متحده ی امریکا

ای حاوی شناخت این قواعد لی که بیانیهدر حا 251پروتکل را اِعمال خواهد نمود. 75مفاد ماده  ،این تکلیف باشد

ی  قاعده»زبان این تکلیف بیانگر وجود  252،به عنوان قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه ی عرفی وجود ندارد

                                                           
247 AP I, Art. 75(4). 
248 See Christopher Greenwood, ‘Scope of application of humanitarian law’, in D. Fleck, above note 9, p. 

74, Rule 254. 
249 Michael J. Dennis, ‘Application of human rights treaties extraterritorially in times of armed conflict 

and military occupation’, in American Journal of International Law, Vol. 99, No. 1, 2006 p. 138. 
250 Federal Court of Canada، Amnesty International Canada and British Columbia Civil Liberties Union v. 

Chief of Defence Staff for the Canadian Forces، et al.، Case File No. T-324-07، Respondent’s Factum، 18 

January 2008، p. 26، para. 83، available at: http://web.ncf.ca/fk624/data/Factum%20-%20Crown%20 

(Charter،%20Jan%2008).PDF (last visited February 2012).  

پروتکل الحاقی  75مشترک کنوانسیون های ژنو و ماده  3دولت کانادا نزد دادگاه فدرال کانادا ادعا کرد که، در زمان مخاصمه ی مسلحانه، ماده 

یفری است اول به عنوان موضوع حقوق معاعدات یا عرف اعمال خواهند شد، تا حقوق اساسی شخص بازداشت شده را که متهم به یک جرم ک

ای غیر بین مخاصمه تضمین کنند، این مقررات به قواعد موجود در حقوق بشر شباهت زیادی دارند. در این دادرسی، مخاصمه ی افغانستان،

 .1، یادداشت 9، پاراگراف 3المللی لحاظ شد، همان صفحه 
251 Hillary Rodham Clinton, ‘Reaffirming America’s commitment to humane treatment of detainees’, 

Press Statement, 7 March 2011, available at: 

http://www.state.gov/secretary/rm/2011/03/157827.htm (lastvisited February 2012). 
252 See John B. Bellinger III and Vijay M. Padmanabhan، ‘Detention operations in contemporary conflicts: 

four challenges for the Geneva Conventions and other existing law’، in American Journal of International 

Law، Vol. 105، No. 2، 2011، p. 207،  



را به عنوان  75مفاد ماده »یک مقام رسمی سابق نیز متذکر شده بود که ایاالت متحده  ،است. به عالوه «آمره

 253«قانون حاکم بر تضمینات الزم برای اشخاصی که به دست دشمن افتاده اند تلقی می کند.

 قواعدم حقوق بشر و عا قواعدحقوق بشر و حقوق جنگ صرف یک تقابل ساده میان »رابطه ی پیچیده ی میان 

اند حقوق بین الملل بشر حوزه هایی را که در حقوق بشردوستانه مطرح نشده  254«خاص حقوق جنگ نیست.

مهم و برجسته نیز هم پوشانی دارند. الزم نیست که همواره  یاگرچه در حوزه های 255تحت پوشش قرار می دهد.

طور که اشاره قوق را به دیگری ترجیح دهد. همان در صدد تفسیری باشیم که اعمال یکی از این دو شاخه ی ح

موضوع هر دوی »را اینگونه مطرح کرد که برخی از حقوق  مسئله ی اِعمال هم زمان آن ها قضیه ی دیوار ،شد

که معموالً بر اساس قواعد  ،فردیحق دفاع مشروع  ،برای مثال 256«حقوق بین الملل هستند. این شاخه های

و عرفی  257ایوان موضوع حقوق بین الملل معاهدهدر حقوق بشردوستانه نیز به عن ،ددحقوق بشر ارزیابی می گر

 258مطرح می گردد.

درباره ی حقوق ساکنین سرزمین اشغالی درباره ی حق حیات آن ها و سایر حقوق مربوط به  را همین دیدگاه

اعضای نیروهای مسلح سازمان  ،حق حیات هنگام هدف قراردادن غیر نظامیان می تواند بیان گردد.اعمال قانون 

                                                                                                                                                                                           
در را  75را به عنوان حقوق بین الملل عرفی بیان کرد و نه قبول کرد که ماده  75نویسندگان این اثر معتقدند که نظام اداری نه ماده 

 مخاصمات غیر بین المللی مانند مخاصمه القاعده اجرا کند. اگرچه، هم چنین نگاه کنید به:

Supreme Court of the United States، Salim Ahmed Hamdan v. Donald H. Rumsfeld et al.، 548 U.S. 557، 

2006، No. 05.184، 29 June 2006، p. 633، 

پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی در قضیه  75الی امریکا تصمیم گرفتند که ماده در این قضیه اکثریت قضات دیوان ع

 ی القاعده در مخاصمات غیر بین المللی اعمال می شود.
253 William H. Taft IV, ‘The law of armed conflict after 9/11: some salient features’, in Yale Journal of 

International Law, Vol. 28, No. 1, 2003, p. 322. See also Michael J. Matheson، ‘Session one: the United 

States position on the relation of customary internation allaw to the 1977 Protocols Additional to the 1949 

Geneva Conventions’, in American University Journal of International Law and Policy, 1987, Vol. 2, p. 
427; Michael J. Matheson, ‘Continuity and change in the law of war: 1975 to 2005: detainees and POWs’, 

in George Washington International Law Review, Vol. 38, No. 3، 2006, pp. 547–548. 
254 A. Roberts, ‘Transformative military occupation’, above note 81, p. 594. 
255Ibid., p. 594; Y. Dinstein, above note 6, pp. 84–85.  
256  Wall case, above note 25, p. 131. See also Jochen Abr. Frowein, ‘The relationship between human 

rights regimes and regimes of belligerent occupation’, in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 28, 

1998, p. 8, 

 برای حمایت از اعمال مقررات حقوق بشر در شرایط مخاصمه ی مسلحانه، می توان به حقوق بشردوستانه استناد کرد.»او اشاره می کند که 
257 See GC I, Arts. 22(1) and 22(2) regarding arming medical personnel and sentries, etc.; AP I, Arts. 

65(3) and 67(1)(d) regarding arming persons for self-defence relating to civil defence. See also the Rome 

Statute, above note 197, Art. 31(1)(c). 
258 ICTY ،Prosecutor v. Dario Kordi´cand MarioC ˇerkez، Case No. IT-95-14/2-T، Judgment، 26 February 

2001، para. 451. 



می کنند در مقایسه با زمانی که حق حیات غیرنظامیانی  مشارکتیا اشخاصی که در مخاصمات مستقیماً  ،یافته

بدین ترتیب در ارزیابی  259متفاوت تفسیر می شود. یکه مشارکت فعال در مخاصمات ندارند مطرح است به نحو

ی امنیتی استانداردهای حقوق بشری اعمال خواهند شد. در این توسل به زور علیه غیرنظامیان توسط نیروها

عمال قواعد حقوق بشری موجود در حقوق بشردوستانه در ماهیت با قواعد منعکس شده در حقوق بشر اِ ،راستا

 منطبق خواهد بود.

 قواعدوه ی امکان تعارض بالق می توان ادعا کرد که ،با اشاره به این همکاری و تعامل میان قواعد حقوق بشر

این پرسش مطرح می شود که آیا  ،هنگام وجود مخاصمه 260میان این دو رشته ی حقوق بسیار محدود است.

مانند هدف  ،مبتنی بر حقوق بشر بر مخاصمات بیش تر است اعمال قانوناحتمال تالش برای اِعمال قواعد 

های رایج بیش تر است. این سؤال باید یا احتمال تالش برای اعمال قواعد حقوق بشردوستانه در کنترل  ،گیری

 261به صورت موردی این گونه مطرح شود که چرا این عمل ضروری یا از لحاظ حقوقی متناسب است؟

حقوق  قواعدمی توان به این خالء از طریق اِعمال  ،اگر در استفاده از یک رویکرد مکمل خالئی وجود داشته باشد

ای که قواعد حقوق بشر هر دادگاه یا محکمه 262عرفی پاسخ داد. ای یابشر به عنوان موضوع حقوق معاهده

می تواند به همان ابزارهای حقوق نرم توجه  ،تضمین شده در حقوق بین الملل بشردوستانه را تفسیر می کند

کار می حقوق بشر بهنینی هستند که طبق نظام مسئولیت کند که بیان کننده ی اصول حاکم بر اجرای قوا

برای یوگوسالوی سابق در قضیه ی دادستانی علیه کوناراچ بیان کرد که کیفری بین المللی  یمحکمه 263روند.

به  ،این دیوان در بسیاری از موارد ،به علت کمبود رویه ی قضایی در شاخه ی حقوق بین الملل بشردوستانه»

تصمیمات محاکم داخلی و  ،به عالوه 264«شاخه ی حقوق بشر روی آورده است. ابزارها و رویه های موجود در

طبق حقوق بشر نیز می توانند مورد  اعمال قانونای درباره ی ارزیابی فعالیت های نهادهای حقوق بشر منطقه

                                                           
259 Geoffrey Corn, ‘Mixing apples and hand grenades: the logical limit of applying human rights norms to 

armed conflict’،in Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010, p. 61. 
260 Yuval Shany, ‘Human rights and humanitarian law as competing legal paradigms for fighting terror’, 

in O. Ben-Naftali, above note 221, p. 25،  

به خاطر تکالیف بی شماری که  «مخاصمه ی مسلحانه»و  «قانون و نظم»های هنجارین میان پارادایم های  در این جا اشاره شده است که خأل

اشخاص در سرزمین های اشغالی وجود دارد باریک اند، این امر گزینه ی ضد تروریسم را برای نیروهای اشغالگر محدود می  برای رعایت حقوق

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تقویت شده است 23و  17کنوانسیون چهارم ژنو و مواد  27نماید. این مطلب با ارجاع به ماده 
261 G. Corn, above note 259, pp. 55–56: 

یابی دقیق و حساس زمان و مکان اعمال منطقی قواعد حقوق بشر قابل اعمال در زمان مخاصمه و اتمام این منطق، زمی گوید که بدون ار کورن

 خطر اعمال وسیع آن موجب ایجاد پتانسیل عدم کارایی تأثیر فعالیت های نظامی می شود.
262 C. Droege، above note 228, pp. 512–522، for a discussion of the meaning of ‘complementarity’. 
263  For example، the UN Basic Principles on Use of Force، above note 176. 
264 ICTY، Prosecutor v. Kunarac et al.، Case No. IT-96-23-T and IT-96-23/1-T، 22 February 2001، p. 160، 
para. 467. 



اصول کلی حقوق مورد قبول »یکی از منابع حقوق بین الملل  ،توجه واقع شوند. همان طور که قبالً اشاره شد

که اعمال قانون ارزیابی اصول کلی  265ن داخلی آن ها دیده می شود.است مانند اصولی که در قوانی «ملل متمدن

از این مزیت برخوردار است که  ،خواه در کامن ال خواه در حقوق نوشته ،انددر رویه های داخلی به کار رفته

  رفتار می گردد.این  موجب ارتقای شناسایی استاندارد جهانی 

ر به عنوان بخشی از حقوق بین الملل بشردوستانه نسبت به اعمال مبتنی بر حقوق بش اعمال قانوناعمال قواعد 

 اعمال این قواعد به عنوان موضوع ،والًآن ها تنها به عنوان حقوق بشر از مزایای مهم بی شماری برخوردار است. ا

وق ینی حقموجب جلوگیری از بحث دشوار کاربرد فراسرزم ،عرفیای یا معاهدهحقوق بین الملل بشردوستانه ی 

می  «منطقه ی جنگ»ممکن است مخاصمه ی مسلحانه در بخشی رخ دهد که به آن  می گردد. ایبشر معاهده

دریای آزاد و منطقه ی اقتصادی انحصاری  ،گویند و شامل سرزمین های طرفین مخاصمه شامل مرزهای ملی

برخی از  266ی دهند.تر در مناطق عملیاتی یا جبهه ی جنگ رخ مدر حالی که عملیات نظامی بیش ،بشود

ای در سراسر قلمروی طرفین مخاصمه مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه ممکن است در طی چنین مخاصمه

این امر شامل  267اِعمال شوند و فقط به مناطق مجاور درگیری های فعال محدود نباشند. گسترده یبه نحو

که بر تمام قلمروی اشغالی اعمال می  حقوق اشغال و مقررات حاکم بر حفظ نظم عمومی آن نیز می شود

 همقواعد حقوق بشری که در حقوق بشردوستانه نیز وجود دارند بر آن سرزمین اشغالی  ،در نتیجه 268گردد.

اعمال می شوند حتی اگر دولت اشغالگر بر این موضع باشد که تکالیف حقوق بشری او واجد کارکرد فراسرزمینی 

 269نسبت به آن قلمرو نیست.

                                                           
265 M.N. Shaw, above note 240, pp. 98–99; and Restatement of Foreign Relations Law, above note 51, p. 

152, para. 701(c)، 

که در آن گفته شده است که یک دولت باید حقوق بشر افراد تحت صالحیت خود را رعایت نماید، چرا که این امر بر اساس اصول کلی حقوق 

 است. در نظام های مهم حقوقی جهان ضروری
266 C. Greenwood, above note 248, pp. 59–62. 
267 Tadi´c, Decision on the Defence Motion, above note 158, para. 68. 
268  Geneva Convention IV Commentary, above note 17, p. 47: 

صرف این »خاصمه افتاده اند ذکر شده است که راجع به افرادی که به دست طرف دیگر م در این جا درباره ی صالحیت کنوانسیون چهارم ژنو

حقیقت که در قلمرو طرف دیگر مخاصمه در سرزمین اشغالی باشیم تلویحاً بدان معناست که کسی به دست دولت اشغالگر افتاده است. ممکن 

؛ هم چنین نگاه کنید به: ی. «نشوداست که قدرت دولت اشغالگر در این راستا هرگز واقعاً نسبت به اشخاص حمایت شده به موقع اجرا گذارده 

، او اشراه می کند که درباره ی اشغال خصمانه، کنترل مؤثر دولت اشغالگر در زمین، به مناطق 47-48، صفحات 4دینستین، پاورقی شماره 

 دریایی مجاو و فضای محاذی و زیرین نیز تسری می یابد. 
269 ‘Use of Force in Occupied Territory’, above note 150, pp. 111 and 117–119، 

برای پل زدن میان هواداران اِعمال حقوق بشر و هواداران اعمال  ی مناسباست شیوهای ممکن ادر این بخش اشاره شده است که چنین نتیجه

 انحصاری حقوق بشردوستانه باشد.



اعمال این قواعد از خطر موجود در پذیرش یک رویکرد انحصاری نسبت به هر یک از رشته های حقوق  ،دوماً

جلوگیری می کند. دفاع از اِعمال انحصاری حقوق بشردوستانه بدون شناخت قواعد حاکم بر توسل به زور در 

اعد هدایت مخاصمات )مانند چرا که قو ،به نحو بالقوه غیرنظامیان را در خطر می اندازداعمال قانون زمینه 

صرف اِعمال حقوق بشر در مقابله با  ،برعکساند. برای کنترل کردن تدوین نشده 270احتیاط در هدف گیری(

درجات باالی خطر موجود در خشونتی که ممکن است حین اشغال رخ دهد به چالش کشیده می شود. ناتوانی 

ا به خطر می اندازد بلکه غیر نظامیانی را که وظیفه ی در برخورد با این خطرات نه تنها نیروهای امنیتی ر

 نیز در معرض خطر قرار می دهد. ا بر عهده ی نیروهای امنیتی استحمایت از آن ه

با نقض حقوق وظیفه ی برخورد که  بر معاهدات حقوق بشری ای مبتنینهادهای منطقه علی رغم وجود ،سوماً

 271است.خاص محدود  یبه شرایط صالحیت این نهادها ،را دارندلی بشر توسط نیروهای امنیتی در سرزمین اشغا

قواعد حقوق بشر از طریق اجرای حقوق بشردوستانه می توان با این محدودیت  با تکیه بر مکانیسم های اِعمال

چرا که حقوق بشردوستانه واجد خصیصه ی جهان شمولی است و نسبت به کشورهایی که مورد  ،مقابله کرد

بلیت اِعمال وسیع حقوق بین اتری برخوردار است. این قاند از قابلیت اعمال گستردهدها واقع نشدهغفلت آن نها

ای و هم ت صالحیت نهادهای حقوق بشر منطقهبدین معناست که برخی از دولت ها هم تح الملل بشردوستانه

این امر مشکل زا تحت صالحیت چارچوب های مشابه مسئولیت در حقوق بین الملل بشردوستانه هستند. 

می پردازند و این امر به طور بالقوه موجب افزایش  اعمال قانونبه مسائل مربوط به  چرا که هر دو ،نخواهد بود

 272مسئولیت پذیری می گردد.

زور به عنوان نقض حقوق بشردوستانه به این معناست  برخورد با سوء اِعمال ،در مورد مسئولیت پذیری ،چهارماً

احتماالً باید با یک نقض حقوق بشر به عنوان جرم  273تلقی شود. «یجرم جنگ»ن می تواند که واقعه ی ممک

                                                           
270 AP I, Art. 57(2). 
271  A. Cassese, above note 201, p. 389: 

ای شامل ارگان های قضایی مانند داداگاه اروپایی حقوق بشر، کمیسیون امریکایی، ره می کند که مکانیسم های نظارت منطقهآنتونیو کسسه اشا

هم چنین دادگاه افریقایی حقوق بشر و مردم و رکن ناظر یعنی کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم  و دادگاه امریکایی حقوق بشر هستند.

 نیز وجود دارند.
272  Congo case, above note 23, p. 245, para. 220; 

 دیوان در این قضیه اوگاندا را هم مسئول نقض مقررات حقوق بشر و هم مسئول نقض مقررات بشردوستانه دانست. هم چنین نگاه کنید به:

Human Rights Committee، General Comment No. 31، The Nature of the General Legal Obligation 

Imposed on States Parties to the Covenant، adopted on 29 March 2004 (2187th meeting)، 

CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13، 26 May 2004، para. 11. 
273  A. Cassese, above note 201, p. 81: 

ل مخاصمات مسلحانه به شمار می روند. بیان می کند که جرایم جنگی نقض جدی مقررات عهود یا قواعد عرفی حقوق بین المل آنتونیو کسسه

 :هم چنین نگاه کنید به
T. Meron, above note 164, p. 266: 



تری نسبت به عمل ارتکابی علیه بشریت بالقوه برخورد کرد. این جرم برای اثبات تقصیر نیازمند معیارهای بیش

مال آن محدود کننده به در اِع است چرا که آن عمل باید گسترده یا سازمان یافته باشد که این امر می تواند

 274شمار آید.

در سرزمین اشغالی در حقوق اعمال قانون شناخت این امر که قواعد حقوق بشرِ قابل اعمال نسبت به  ،در نهایت

این امر موجب همگرایی   بین الملل بشردوستانه نیز وجود دارند رویکردی جامع تر در اعمال قانون ارائه می کند.

حفظ نظم عمومی از طریق کنترل عادی  در دکترین و آموزش نیروهای نظامی مسئولِ  ترآسانو جامعه پذیری 

از حقوق  ی وسیعاحترام به طیف ،در نهایتیا مقابله با خطرات ایجاد شده توسط نیروهای شورشی می شود. 

 .اعطا شده است تری بیشمشروع قابل اعمال در زمان جنگ افزایش یافته و به جمعیت غیر نظامی حمایت

 حل مسائل عملی

 بشر حقوق در بشر حقوق بر مبتنى اعمال قانون هنجارهاى ختشنا هک بدانیم دقیقاً که است مهم همچنین

و هدایت  اعمال قانوناین شناخت موجب تسهیل ارتباط میان  .داشت نخواهد دربر را مواردى چه ،دوستانه

بشری به عنوان موضوع حقوق بین الملل  مخاصمات در طول اشغال خصمانه نخواهد شد. چه هنجارهای حقوق

علیه  موجود این چالش ها پابرجا خواهند بود.  تهدیدات ،بشردوستانه اِعمال شوند و چه در قالب حقوق بشر

ممکن  ،به ویژه به علت سازمان یافتگی گروه های مقاومت مسلحانه اشغالی امنیت اشغالگر و سکنه ی سرزمین

این تهدیدات ممکن است بسیار فراتر از  ند.و بسیار خشونت آمیز باش ،چیدهپی ،متنوع ،سازمان یافته است

توسط نیروهای امنیتی تحت توسل به زور  ،. در چنین شرایطیباشنداعمال قانون تهدیدهای معمول مرتبط با 

ی این شرایط به وضعیت منحصر کردنحکومت هنجارهای قانونی مرتبط با تهدید اعمال شده می باشد. نه تنها 

بلکه  ،نمی شودحفظ نظم و امنیت عمومی موجب یا هدایت مخاصمه به شمار می رود  اعمال قانونکه صرفاً 

 .چنین انحصاری در اِعمال قواعد حاضر نیز موجود نمی باشد

ست که واجد معیار قانونی برای برخورداری از ا ایوجود از طرف جنبش مقاومت مسلحانهدر جایی که تهدید م

یا از جانب غیرنظامیانی است که در  ،یا از سوی سایر گروه های مسلح سازمان یافته ،ه استشرایط رزمند

قواعد هدایت مخاصمات حاکم بر توسل به زور اعمال خواهند شد. هدایت  ،فعال دارند مشارکتمخاصمات 

                                                                                                                                                                                           
مشترک قابل تفکیک از  3به عنوان جرایم علیه بشریت و ماده کیفری مرون بیان می کند که جرایم مندرج در اساسنامه ی دیوان بین المللی  

خی مقررات بنیادین حقوق بشر هم پوشانی دارند و بدین ترتیب می توان گفت که این دسته از نیستند. این جرایم با بر نقض های حقوق بشر

 مقررات حقوق بشر در حقوق بشردوستانه جرم انگاری شدهاند.
274 A. Cassese, above note 201, p. 98; Cryer et al., above note 202, p. 233: 

ازمند ارتکاب سازمان یافته یا گسترده هستند، در حالی که جرایم جنگی به این خصیصه در آن جا بیان شده است که جرایم علیه بشریت نی

 نیاز ندارند، و یک عمل منزوی نیز می تواند جرم جنگی تشکیل دهد. هم چنین نگاه کنید به:

Darryl Robinson، ‘Defining “crimes against humanity” at the Rome Conference’، in American Journal of 

International Law، Vol. 93، No. 1، 1999، p. 48. 



د که در هرگاه ناامنی توسط غیر نظامیانی ایجاد شو 275حمالت فقط علیه اهداف مشروع نظامی ممکن است.

 276«عملیات خشونت بار منزوی و پراکنده و سایر عملیات مشابه ،شورش ها»در مخاصمات دخالتی ندارند اما 

نیروهای امنیتی حاکم  فعالیت هایمبتنی بر حقوق بشر بر اعمال قانون هنجارهای  ،در این صورت ،شرکت دارند

آموزش و  ،در دکترین های مختلفصورت عملی به خواهند بود. این تقسیم بندی میان کاربرد قواعد هم چنین 

 داشته است. ی گستردهتجهیز نیروهای پلیس و نیروهای نظامی بازتاب

یا مخاصمات  اعمال قانونممکن است نیروهای پلیس و نظامی هر دو در شرایطی که تحت حاکمیت قواعد 

این تهدیدات به  ند. بسیاری ازمخاصمه مواجه شو هست به کار روند و با تهدیدات ناشی از هر یک از طرفین

هرچند که در ارتباط  یا هدایت مخاصمات جای می گیرند.اعمال قانون تناسب در یکی از ساختارهای هنجارین 

گاهی تداخل و هم پوشانی خواهند داشت. این تهدید در فوق دو چارچوب هنجارین  ،با پیچیدگی شرایط امنیتی

به نظر برسد اما در واقع مربوط به مخاصمه ی  اعمال قانونیط وهله ی نخست ممکن است برخاسته از شرا

در پرسنل امنیتی ممکن است  ،همان طور که در عراق رخ داد ،باشد. برای مثالمی مسلحانه ی در حال وقوع 

خواه  ،محسوب می شود. این نیروهای امنیتی اعمال قانونکه یک کارکرد  ،ایست بازرسی به کار گرفته شوند

غیر  ای مسلح سازمان یافته نبوده و جزءبه منظور برخورد با اشخاصی که عضو گروه ه ،ه غیرنظامینظامی خوا

منطبق با و باید آموزش دیده بوده  ،مستقیم دارند محسوب نمی شوند مشارکتنظامیانی هم که در مخاصمات 

در دفاع ه عنوان آخرین حربه باید صرفاً ب ،به زور متوسل شوند. در چنین شرایطی با رعایت تناسب اعمال قانون

 به زور متوسل شد.مشروع ابتدائاً 

ممکن است ایست بازرسی برای پاسداری از یک پایگاه  هرچند که چنین وظایفی می توانند ماهیتاً متنوع باشند.

نظامی یا دسترسی به یک حوزه ی عملیات نظامی باشد و از نوع ایست بازرسی کنترل رفت و آمد وسایل نقلیه 

تشدید توسل به زور در کنار آن قواعد  ،است اعمال قانوناِعمال قواعد  موضع پیش فرضدر حالی که  اشد.نب

شلیک های هشداردهنده و غیره( می تواند به عنوان عامل تفکیک کننده ی  ،)هشدارهای شفاهی و دیداری

ضرورت فعالیت در  ،این راستا. در باشد ه با تهدیدات مجرمین عادیستر در مقایخطرات جدی نمایش و شناسایی

که بازتاب  قواعد تعهداین محیط امنیتی تداخل یافته که در آن شورشیان در میان جمعیت مخفی می شوند 

و  اعمال قانونقواعد تعهد برای  یهاگزینهاستفاده از  در مقایسه با هستندقواعد حقوق بشر و بشردوستانه 

معلوم شود که تهدید موجود ناشی از اعضای یک گروه سازمان . هنگامی که تر استمناسب هدایت مخاصمات

                                                           
275 AP I, Arts. 48, 50, 51, 52(2), and 57; 

اند باید کلیه ی تالش های ممکن انجام ، برای اطمینان از اینکه حمالت علیه غیرنظامیان یا اهداف غیر نظامی هدایت نشده57ماده  2طبق بند 

 شود. 
276 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of 

Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), of 8 June 1977, opened for signature 12, 

December 1977, U.N.T.S. 609, Art. 1(2); 

 اند.الیت مجرمانه مورد قبول واقع شدهگسترده به عنوان نشانه ی فع یمثال های موجود به طوربر اساس ماده فوق،  



در حمل می کند  دستگاه های انفجاری ابداعیای که از جمله از طریق وسایل نقلیهاست که  یافته یا غیر نظامی

در این  در این صورت چارچوب هدایت مخاصمات در حقوق اعمال می شود.  ،مستقیم دارد مشارکتمخاصمات 

اگرچه حاکمیت این قواعد بر توسل به زور علیه  ،موجب محدودیت توسل به زور نیست قانون اعمالشرایط 

 یهنگامی که سربازان یا نیروی پلیس باور 277مستقیم ندارند ادامه دارد. مشارکتغیرنظامیانی که در مخاصمات 

توسل به زور  ،دارند تمشارکمعقول دارند که تهدید موجود مستقیماً به افردی مربوط می شود که در مخاصمات 

و عدم ایجاد آسیب بیش از حد یا رنج غیرالزم  ،تناسب ،تحت حاکمیت اصول بشردوستانه مانند اصل تفکیک

 است.

اقدامات ممکن اتخاذ شده جهت  ،از جمله اطالعات موجود مولفهسرباز باید چند  ،معقول  در رسیدن به این باور

محل  ،العمل راننده یا عدم توانایی راننده در انجام عکس العمل عکس ،اخطار به خودرویی که نزدیک می شود

وضعیت  را در نظر بگیرد. یگرایش شورشیان به استفاده از آن روش جنگ ،شیء مورد نگهبانی ،ایست بازرسی

هنگام  اعمال قانونموجود ممکن است منجر به اِعمال زور به همان روشی شود که ممکن بود تحت ساختار 

ای وقت دارد که در مواجه با یک سرباز فقط به اندازه ،در دفاع مشروع رخ دهد. در چنین شرایطیعکس العمل 

دستگاه های انفجاری و زور مجاز در حقوق جهت پاسخ به  ،خطر فوری عمل کند. اگرچه همواره چنین نیست

 مشارکته در مخاصمات یا بمب های انتحاری اعضای گرو های مسلح سازمان یافته یا غیر نظامیانی ک ابداعی 

شده  سرباز ممکن است از اطالعات ارائه ،مستقیم دارند تحت حاکمیت قواعد هدایت مخاصمات است. برای مثال

یا سایر پست های بررسی و ایست بازرسی ها یا شاید حتی از بررسی تاکتیک ها  ،جاسوسی ،توسط نظارت هوایی

الزم نیست که قبل از اقدام جهت  ،. این سربازآگاه باشدمله مبنی بر قریب الوقوع بودن ح و فرآیند های مشخص

وقوع حمله یا نزدیک شدن حمله کننده و استقرار مواد منفجره توسط او صبر شدن رفع خطر  تا زمان قطعی 

 قواعد هدایت مخاصمات به زور متوسل شود. طبقسرباز می تواند  ،کند. در مقابله با آن تهدید

شلوغ و مناطق شهری در طول مخاصمه ی مسلحانه خطری واضح نسبت به غیر  بمب گذاری در بازارهای

خطر ممکن است نیرویی متناسب  این 278این عمل معادل عملیات جنگی است. نظامیان و نیروهای امنیتی است.

                                                           
او پیشنهاد می کند که شلیک کردن به یک ماشین به دلیل عدم توقف او در   p. 220N. Melzer, above note ,44نگاه کنید به   277

و این گونه نتیجه می گیرد که هر عکس العملی در ایست بازرسی معموالً تحت حکومت قواعد حقوق بشر قابل اعمال بر اقدامات پلیسی است 

به  مقابل اتومبیلی که به ایست بازرسی نزدیک می شود، باید با این هدف باشد که توسل به زور کشنده را به حداقل برساند و تنها زمانی منجر

اکیداً ضروری باشد اگرچه این نتیجه بر اقدامات  مرگ راننده گردد که برای حمایت از سربازان یا دیگران در برابر خطری نسبت به جان آن ها

 :قابل پیش بینی علیه اشخاص یا مواضع تحت حمایت در برابر حمله مبتنی است. هم چنین نگاه کنید به
M. Sassòli, above note 13, p. 666: 

و با حداقل  گرمجرم بدون استفاده از سالح می گوید که در مواقع ایست بازرسی، مقامات رسمی اعمال قانون باید برای دستگیری م ساسولی 

 صدمه و آسیب تالش کنند.
278 Roger Trinquier، Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency، Praeger Security 

International، Westport، CT، 2006، p. 21، n. 1،  



ی نبوده و در عوض همراه با نیرویی قوی باشد. نوع فعالیت مانند حفاظت از ایست بازرس اعمال قانونواعد با ق

عامل مهم تعیین کننده ی قواعدی که باید اعمال شوند نیست. هنگامی که خطر موجود توسط اعضای گروه 

پاسخ به این  ،مستقیم دارند ایجاد می شود مشارکتمقاومت سازمان یافته یا غیرنظامیانی که در مخاصمات 

قواعد هدایت مخاصمات  خطر ممکن است فارق از نوع عملکرد نیروهای امنیتی در آن هنگام تحت حکومت

هنگامی مطرح می شود که شورشیان از میان جمعیت آشوبگران اعمال قانون باشد. این ترکیب مخاصمات و 

 شلیک می کنند.

ه این بدان معنا نیست که پاسخ به حمله همواره بسیار خشونت بار خواهد بود. هنگامی که سربازی حین اگرچ

عکس  ،م برخورد با آشوبگران مورد حمله ی شورشیان قرار می گیردنگهبانی از محل ایست بازرسی یا هنگا

 چنین در شورشیان علیه کشنده زور به توسل ،صورت هر بهنخواهد بود.  اعمال قانونالعمل او محدود به قواعد 

همان طور که در  .باشد غیرنظامیان جانبی تلفات گیر چشم وقوع ی بالقوه امکان با همراه است ممکن شرایطی

 داشته معکوس یاثر ضدشورشی های لشکرکشی بر تواند می غیرنظامیان جانبی جراحات و تلفات ،راق دیدیمع

قاطع باشد و حتی صدمات جانبی  پاسخ حقوق بشردوستانه ممکن استدر حالی که  ،در نتیجه 279.باشد

 از استفاده ،درگیری تمقررا در خود گذاری سیاست در توانند می فرماندهان ،غیرنظامیان را نیز مجاز بشمارد

 280.دکنن محدود را توسل قابل زور

 قواعد منطبق بر زور به توسل وقتی حتی که این از است عبارت حقوق ضروری متنوع کاربردهای از دیگر یمثال

و مهمات  ایتوپخانه ،گرم های سالح از استفاده شمول مانند مهمی چندان ی نتیجه ،باشد بشردوستانه هنجارین

فلوجه اعمال شود. همان طور که در  ناشی از آن باید به صورت موردیو هر نیروی  قانون .داشت اهدنخوهوایی 

ای امنیتی که در پی ورود به شهر رخ داد؛ وضعیت ممکن است این گونه باشد که مخاصمه ی میان نیروه

فرو رود که  ،می کندو یک گروه مسلح سازمان یافته در مواضع دفاعی که در برابر آن عملیت مقاومت  هستند

در شرایط دیگر مانند هنگام  281ای یا هوایی(توپخانهه شلیک مستقیم یا غیر مستقیم شود )می تواند منجر ب
                                                           

 نید به:در فلوجه عراق رخ داد. نگاه ک 2003چنین وضعیتی در آوریل  279

T.E. Ricks, above note 80, pp. 138–142; B. West، above note 100, pp. 12–13. However, in Iraq: Violent 

Response: The U.S. Army in al-Falluja, Vol. 15, No. 7 (E), June 2003, p. 2:  

در موصل عراق  مشابه یم استفاده از آن ابزارهاست. رخداددیدبان حقوق بشر معتقد بود که  شورش یک موقعیت اعمال قانون است که مستلز

 رخ داد. نگاه کنید به:

Linda Robinson، Masters of Chaos: The Secret History of the Special Forces، Public Affairs، New York، 

2004، pp. 337–338. 
280 Counterinsurgency Manual، above note 116، p. 54، para. 2–4. 
281 Another example is the NATO airstrikes in Tripoli during the campaign in support of Libyan rebels 

seeking to take control of that country. See ‘Nato air strikes hit Tripoli in heaviest bombing yet’, in The 

Guardian, 24 May 2011, available at: 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/24/nato-airstrikestripoli-heaviest-bombing-libya (last visited 

February 2012). 



فرمانده پس از اعمال  ،هدف قرار دادن عضو غیر مسلح یک گروه مسلح که در یک ناحیه ی مسکونی مخفی شده

یت نظامی مرتبط قابل حصول از یک حمله ی احتیاطات الزم هدف گیری ممکن است تعیین کند که مز

 282.مات جانبی به غیر نظامیان استفات و لطلتر از خطر بالقوه ی تهمجنبشی م

تالش برای دستگیری افراد ممکن است گزینه ی  ،بر غیرنظامیان در پی جلوگیری یا کاهش تأثیرات جانبی

است موجب تغییر مزیت نظامی قابل حصول  یک هدف مهم تر ممکن ،اگرچهقانونی مناسب در آن شرایط باشد. 

 از هدایت یک عملیات شود و بدین ترتیب پس از رعایت احتیاط های متناسب حمله را توجیه نماید.

در  هم پوشانی و تداخلوجود  ،با توصیف پیچیدگی وضعیت و تهدیدهای گوناگون موجود در یک اشغال خصمانه

مشاوران حقوقی دولت ها )چه  ،محاکم ،چالش پیش روی دادگاه ها .عمال دو رژیم حقوقی اجتناب ناپذیر استاِ

و تحلیل گران حقوق عبارت است از جلوگیری از ارزیابی های صوری از حقوق که  ،نظامی و چه غیرنظامی(

پیچیدگی های تهدید و توانایی ها یا محدودیت های تاکتیکی نیروهای امنیتی را در بر نمی گیرند. اگر چه واضح 

نخستین و  رهن است که حفظ نظم و امنیت عمومی در سرزمین اشغالی تحت مقررات حقوق بشردوستانهو مب

است. این همان وضعیت مربوط به مسائل متدوال غیرنظامیان در سرزمین اشغالی اعمال قانون مهم ترین کارکرد 

ی مقابله با فعالیت که بخش ضروری عملیات ضد شورش طراحی شده برا اعمال قانونکه به فعالیت  283،است

وضعیت دولت اشغالگر مشابه شرایط  ،در این راستا نیز تسری می یابد. ،های مجرمانه ی گروه های شورشی است

یتی که پلیس یا لفعا .خواهد بود یک مخاصمه ی داخلی مقابله با شورش در خالل در صورتدولت پیشین 

یین مسئولیت ناشی از توسل به زور در چارچوب حقوق نیروهای نظامی انجام می دهند بدون توجه به این که تع

که مورد پذیرش وسیع واقع اعمال قانون باید با قواعد حقوق بشرِ حاکم بر  ،بشردوستانه یا حقوق بشر بوده است

 دولت اشغالگردر فرمان اعمال قانون این امر به موضع معمول اعمال قواعد حقوق بشری  اند منطبق باشد.شده

مگر آنکه وضعیت امنیتی در چارچوب هدایت مخاصمات  ،جهت حفظ نظم اشاره داردشردوستانه ب طبق حقوق

 284داخل شود.

                                                                                                                                                                                           
 این بمب گذاری در حیطه ی اشغال رخ نداد، اگرچه این بمب گذاری امکان استفاده از نیروی هوایی در مناطق شهری را پر رنگ نمود، به ویژه

 وهای مخالف در میان جمعیت در چنین مناطقی.از طریق گردآوری نیر
282 For example, see the Interpretive Guidance, above note 195, p. 81; M. Sassòli, above note 228, p. 85; 

and C. Droege, above note 228, p. 529.  

 ی به میزانی که باور وجود دارد نیست.در چنین وضعیت های اگرچه نتیجه ی اعمال قواعد هدایت مخاصمات و اعمال قانون
283 Elbridge Colby، ‘Occupation under the laws of war II’، in Columbia Law Review، Vol. 26، 1926، p. 151 

 ضرورت تفکیک کنترل کردن بر اساس قواعد حقوق بشر از هدایت مخاصمات همواره باقی خواهد بود. نگاه کنید به: 284

René Provost، International Human Rights and Humanitarian Law، Cambridge University Press، 

Cambridge، 2002، pp. 349–350،  

در حالی که فضای کافی برای ادغام و تعامل حقوق بشر و بشردوستانه وجود دارد، هریک از این دو عملی را انجام می دهد »او ذکر می کند که 

 «ت، و اصول هر یک از این دو نظام حقوقی تا حدی با اصول دیگری ناهماهنگ خواهد بود.که برای آن مناسب تر اس



 نتیجه گیری

در  2004تا  2003مانند اشغال واقع شده در سال  –اشغال خصمانه  ،نشان داد هشپژوهمان طور که این 

بار رو به رو کند. دیر زمانی است که  را با یک چالش امنیتی پیچیده و خشونت دولت اشغالگرمی تواند  -عراق

سرزمین را مسئول مراقبت از ساکنین  دولت اشغالگر ،نگهداری و حفظ نظم و امنیت عمومی تا حد ممکنتکلیف 

در مخاصمه ی  مشارکتبا کسانی که تمایل به  دولت اشغالگرممکن است که  ،اشغالی نموده است. در عین حال

 و گاهی تداخلشامل حفظ امنیت  ،. ناگزیردارند درگیر مخاصمه باشد مسلحانه ی بین المللی موجود را

از ضرورت کنترل جمعیت و این امر برخاسته  .و نیروهای نظامی می شود اعمال قانونهمپوشانی تالش میان 

 .های پلیس در مقابله با شورش استنیرو نقش برتر

جزء الینفک حقوق بین الملل بشردوستانه  ،مانند حق حیات ،قواعدای حقوق بشری مرتبط با اجرای هنجاره

مبنی بر حفظ نظمی است که در این شاخه ی  دولت اشغالگر هستند. این جدایی ناپذیری در انطباق با تکالیف

یافته است. این گونه حق ها در قالب موضوع حقوق بین الملل معاهدات یا حقوق بین الملل عرفی  دحقوق نمو

بر  که هنجاری هایساختار از باب دو شاخه ی حقوق این ،مال دارند. در نتیجهطبق حقوق بشر نیز قابلیت اع

اعمال این حمایت در  هم پوشانی دارند. دنبار می شو نیروهای امنیتی دخیل در انجام تکالیف اجرای حقوق

ابه و ن مشچارچوب حقوق بشردوستانه مزایای بی شماری دارد. از جمله ی این مزایا وجود چارچوب های هنجاری

مسئولیت است که حمایت ارائه شده از جمعیت غیر نظامی را افزایش می دهد. فارق از این  موجودساختارهای 

پرداختن به  ،که هنجارهای حقوق بشر در قالب موضوع حقوق بشردوستانه اعمال می شوند یا حقوق بشر

با محدودیت رو به حقوق  شاخه از دواین در حوزه ی  ،وضعیت پیچیده ی امنیتی در زمان اشغال به نحو مؤثر

قواعدی که نسبت به تهدید فعلی اعمال می شوند در نهایت بر استفاده ی مجاز از زور  ،روست. در این راستا

 .بودخواهند  حاکم قواعدطبق 


