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 مطالعه تطبیقی رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه 

 در سیره نظامی پیامبر اعظم)ص( و جهان معاصر)قرن بیست و یکم(

 3نژاد شایق ، بهاءالدین قهرمانی2، سعید منصوری *1منصور کرباسی                                           

 چکیده

ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای  حقوق بشردوستانه که به حقوق در جنگ نیز معروف است، به مسئولیت

-ان، محیط زیست و غیره میمزروحان جنگی، اسیران، زنان، کودکویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی، طرف بهبی

نتایج مطالعاتی که در سیره نظامی پیامبر اعظم )ص( با استناد به کتب و روایات معتبر در این حوزه انزام   پردازد.

و    منتزه از سیره نظامی نبی اکرم )ص(  بشردوستانهحقوق    در اصو زیادی    اشتراکات که    دهدی مشده است نشان  

ی اسالم و پیامبر اعظم)ص( با طرح  دار کردن چهره خدشه  به دنبا قرن معاصر وجود دارد، امروزه دشمنان اسالم  

باشند، در حالی  های تروریستی تحت عنوان داعش و ... میطلبی و نژادپرستی با تشکیل گروهاتهاماتی چون جنگ

یات دانسته است و پیامبر اسالم نیز خود از عاملین به  که اسالم اجرای حقوق بشر دوستانه را از مقتضیات و ضرور

شاهد نقض اصو  بنیادین   همچناناهمیت حقوق بشردوستانه نزد کشورهای دنیا،  باوجودآن بوده است.امروزه 

  رهیحقوق بشردوستانه در س  نیادیاصو  بنحقوق بشردوستانه هستیم. لذا هدف از انزام این تحقیق مقایسه رعایت  

 -یفیتوص  ی ،روشو از نظر      از نوع کاربردی  ، این تحقیقباشدیم(  21و عصر معاصر)قرن  اعظم)ص(    امبریپ  ینظام

  از منابع و آثار یبردار شیو ف یاکتابخانه  صورتبه ها داده یآور جمع روش است.  یفیک تیو از نظر ماهتحلیلی 

ها از روش تحلیل محتوی  کیفی استفاده شده است.  هت تززیه و تحلیل دادهباشد. همچنین ج روایی معتبر می

و   یالمللن یبوجود همپوشانی بین اصو  بنیادین حقوق بشردوستانه  رغمیعل : دهدی منتیزه این تحقیق نشان 

افتراقات    در سیره نظامی پیامبر اعظم )ص( اما در رعایت و اجرای آن اصو  در قرن معاصر  بشردوستانهاصو  حقوق  

 . شودمی قابل انکاری مشاهده  غیر  و  فاحش

 بشردوستانه، سیره نظامی، جنگ، اصو  بنیادین  : حقوقکلیدی یهاواژه

 

)نویسنده دانشزوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنو ، . 1

 karbasi43@gmail.comمسئو (؛

 . دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنو .2

 تاریب اسالم، استادیار دانشگاه تهران.. دکترای 3
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 مقدمه

ها ای است که در طو  تاریب، حیات انسان را به خطر انداخته و جان میلیونترین پدیدهجنگ مهم

ملیتی و جهانی ستانده و هنوز آتش جنگ در ای،  های مختل  قومی و قبیلهانسان را در درگیری

ها در ور است. حقوق بشردوستانه)حقوق در جنگ( ناظر به حقوق انسانبرخی کشورها شعله

.)موسوی هاستآنموقعیت جنگ است و هدف آن کمک به قربانیان جنگ و کاهش درد و آالم 

 (237، 1393بزنوردی، 

ر حقوق بشردوستانه )بعد از جنگ او  و دوم المللی حاکم بترین قواعد و مقررات بینمهم

میالدی در مورد بهبود سرنوشت مزروحان و  1949ی ژنو در سا  جهانی( طی چهار معاهده

بیماران نیروهای نظامی، رفتار با اسیران جنگی و حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ، 

اند. اما در عصر حاضر شاهد تهتمام کشورها به آن پیوس تقریباًشکل گرفت که در حا  حاضر 

باشیم؛ در حالی که پیامبر نقض حقوق بشردوستانه در یمن، سوریه، افغانستان، عراق و ... می

غزوه  34سا  حکومت خود در مدینه که حدود  10سا  قبل در طو   1400گرامی اسالم)ص( 

ر به رعایت حقوق سریه را مدیریت و فرماندهی نموده است همواره سپاهیان خود را ام 85و 

ی بشردوستانه و حفظ کرامت انسانی نموده است که مصادیق عملی آن همانند خورشیدی بر سینه

 باشیم.می هاآندنبا  بیان برخی از  درخشد و در این تحقیق ما بهتاریب بشریت می

 مسئلهبیان 

نظران که برخی از صاحب آنچهی انسانی از جنگ گریزی نیست و از طرفی برخالف در جامعه

موجب اختتام و یا پایان قواعد و مقررات   تنهانهمسائل سیاسی و حقوقی به آن اعتقاد دارند، جنگ  

 هاآنشود که هدف  ای از موارد موجب وضع قوانین جدید نیز میشود بلکه در پارهالمللی نمیبین

. حقوق در باشدیممند کردن رفتار متخاصمات و انسانی کردن جنگ کشیدن و یا قانون به نظم

پس  معموالًهای منزر به انعقاد و یا وضع چنین قوانینی، جنگ و یا حقوق بشردوستانه و تالش

رحمانه مردم و تخریب اموا  و سوز که موجب کشتارهای بیهای مخر  و خانماناز وقوع جنگ 

 (24، 1385گیرد.)پورمحمدی، صورت مینان شده، های آدارایی

اسالم اجرای حقوق بشردوستانه را از مقتضیات و ضروریات دانسته و فقهای اسالمی، با وضع 
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عنوان  اند. پیامبر اعظم )ص( بهقاعده )الضرورات تبیح المحظورات( بر همین مطلب صحه گذاشته

شد و به خاطر ها زیر پا نهاده میحقوق انسان راحتیآور الهی در عصر جاهلیت که بهآخرین پیام

ریخته و بیشترین زمان خود خود را می همنوعانشمشیر برده و خون  های واهی دست بهبهانه

منظور حفظ کرامت انسانی پرداختند، بهرا در طو  سا  به جنگ و خونریزی، چپاو  و غارت می

 به دنبا امروزه معاندین اسالم به طرق مختل   و اتمام فضایل اخالقی مبعوث گردید. در حالی که  

 باشند.طلب قلمداد کردن آن میی اسالم و پیامبر )ص( و جنگ دار نمودن چهرهخدشه

شود و المللی توجه زیادی به حقوق بشردوستانه میهمچنین در عصر حاضر در جوامع بین

المللی حقوق بشردوستانه بین  ها و نهادهای گوناگونی در پی اجرایی کردن اصو  بنیادینسازمان

های استعماری و مدعیان دروغین در دنیا هستند اما مکرر شاهد نقض این حقوق توسط قدرت

باشیم. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی چگونگی رعایت اصو  بنیادین حقوق آن می

عه تطبیقی بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم)ص( و عصر معاصر از طریق انزام یک مطال

 .باشدمیدر این حوزه 

 اهمیت و ضرورت

دشمنان اسالم در طو  تاریب همواره با طرح شبهاتی مانند عدم رعایت حقوق بشردوستانه، 

های اخالقی و ... سعی در ، تحزرگرایی، سلب آزادی و ارزشینژادپرستطلبی، خشونت، جنگ 

هایی داشته و امروزه با تشکیل گروهمخدوش نمودن چهره اسالم و نحوه توسعه آن در جهان 

ا...( به جنایات  رسو مانند داعش، النصره، القاعده و ... با پرچم اسالمی)ال اله اال ا... و محمد 

-ای و بیشترین شبکهترین ابزارهای تبلیغاتی و رسانهزنند و با استفاده از مدرنفزیعی دست می

ر جهانی القاء نمایند و اگر چنین تحقیقی انزام ای و فضای مزازی آن را به افکاهای ماهواره

بیشتر مردم دنیا که خبری از اسالم و اهداف عالیه انسانی آن ندارند، آن را باور  بساچهنشود 

کنند. در حالی که اسالم دین رحمت و مغفرت بوده و به دنبا  رهایی انسان از چنگا  ظلم و 

 باشد.ان میجور، جهالت و ظاللت و مبارزه با طواغیت زم

در این میان رعایت حقوق بشردوستانه و رعایت حقوق زنان، کودکان، افراد پیر و ناتوان و... 

در شرایط جنگ نکته بسیار مهمی است و شناخت ابعاد و جایگاه آن در سیره نظامی پیامبر از 

و مخر ، های نامتعارف کارگیری سالحاهمیت ویژه ای برخوردار است. در دنیای امروز عدم به
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در مقررات  صراحتبهحمایت از زنان و کودکان، احترام به حقوق سالمندان و افراد ناتوان و... 

 شود.اجرا نمی یدرستبهالمللی آمده است ولی بین

 اهداف

 هدف کلی 

و اعظم)ص(  امبریپ ینظام رهیحقوق بشردوستانه در س نیادیاصو  بنی رعایت ق یمطالعه تطب

 .معاصر عصر

 اهداف اختصاصی 

 ی نظامی پیامبر اعظم)ص(.تبیین رعایت حقوق بشردوستانه در سیره.  1

 های قرن بیست و یکم.ترین جنگ تبیین رعایت حقوق بشردوستانه در مهم. 2

 اصلی  سؤال

 عصر با  در مقایسه اعظم)ص( امبریپ ینظام رهیحقوق بشردوستانه در س نیادیاصو  بنرعایت 

 چگونه است؟ معاصر

 فرعی  یهالسؤا

 ؟اندکدمی نظامی پیامبر اعظم)ص( مصادیق رعایت حقوق بشردوستانه در سیره. 1

 های قرن بیست و یکم چگونه بوده است؟ترین جنگ رعایت حقوق بشردوستانه در مهم. 2

 تعریف واژگان کلیدی

 حقوق بشردوستانه

راسررت کردن سررخن، درسررت کردن وعده،  حقوق جمع حق بوده که به معنی .1:تعریف لغوی

   ، موجود ثرابرت و نرامی از اسرررامی خرداونرد متعراحقبرهیقین نمودن، ثرابرت شررردن، غلبره کردن 

 .(9142، 1377)دهخدا، 
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 عموم یا برای گروهی از طوربهکه برای نوع بشر  یزیازهر چعبارت است واژه بشردوستانه . 2

)ملکزاد و  احترام به بزرگی فطری انسان را تضمین کند مردم در شرایط خاص مفید باشد و

 .(36، 1387فرید، 

 تعریف تخصصی 

ها حقوق بشردوستانه عبارت است از مزموعه قوانین و مقرراتی که هدفش تعیین حقوق انسان

به سخن دیگر حقوق بشردوستانه تنها مربوط تخاصمات مسلحانه است؛    یدراثنادر زمان جنگ و  

 همچونهای خاصی از اشخاص به بحبوحه درگیری مسلحانه است و فقط شامل حمایت از گروه

، 1383)محقق داماد، شود می انیرنظامیغها، بیماران و اسرای جنگی و نیز شهروندان و زخمی

66). 

 سیره نظامی 

 تعریف لغوی  

معنای رفتن است و خود کلمه سیره به معنای روش و رفتار و سنت »سیر« به    یسیره از کلمه.  1

 .(399ص  ،6ج ق،1414،ابن منظور) باشدمی هیئتو طریقت و 

 .(188 ص ،1380)عبدالل، گویند راه، روش، سنت و داستان را سیره می. 2

 تعریف تخصصی 

اسالم )ص( »سیره« اطالق نگاران اسالمی، به شرح حا  دوره زندگی پیامبر در اصطالح وقایع

هایی که در زمان صلح و جنگ یا متارکه صادر شود. گفتار و کردار پیامبر )ص( و فرمانمی

لمه، سیره پیامبر نامیده گردیده به معنای خاص کشامل سنت ایشان می مزموعاًاند و  فرمودهمی

 .(23، 1389)مصطفی سقاء و همکارانش،  شده است

 جنگ 

 تعریف لغوی

رد، پیکار، رزم، آورد، زد و خورد و کشتار میان چند تن یا میان سپاهیان دو کشور)عمید نب. 1

 .(56، 1366زنزانی، 
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 گوینددرگیری خصمانه با قصد ساقط کردن و از میدان درکردن حری  را جنگ می هرگونه. 2

 .(286، 1386)نوروزی، 

 تعریف تخصصی 

-داند که دو یا چند کشور علیه همدیگر انزام میمی افتهیسازمانهدلی با  جنگ را خشونتی 

 یریکارگبهگیرد. کالو زوتیس معتقد است جنگ،  های داخلی را در برنمیاین تعری ، جنگ دهند.  

ها در راه خدمت به حد اعالی خشونت در راه خدمت به دولت یا کشور است. البته همه جنگ 

رسد تعریفی که کوئینی از جنگ ارائه گیرد. در مزموع، به نظر میکشور صورت نمیدولت و 

 :گویدهای باال باشد. وی میتر از تعری دهد، جامعمی

)نخزوان، روهای مسلح برای انزام مقصود است جنگ هنر سازمان دادن و به کار گرفتن نی

1317 ،17) . 

 اصول بنیادین

   تعریف لغوی

چیزی که مبنای چیز دیگر باشد و او را به فرع تزاید باشد، ریشه، اساس، قاعده، قانون و جمع .  1

 .(71، 1376)مشیری،  باشدمیاصل 

استوار شود در برابر فروع  هاآن، قواعد و قوانینی که هر علم بر هاهیپااصو : قواعد، قوانین، . 2

 .(2082، 1377)دهخدا، 

 تعریف تخصصی 

که در دستور مزبور العمل شارع نسبت به افراد در حالت شک و تردید بدون اینبه معنی دستور

رود. کش  از واقع ملحوظ باشد. اصل در این معنی در مقابل ظاهر و دلیل و اماره به کار میجهت  

گویند در فقه آن را اصل عملی میگویند و اصل با این معنی را در حقوق جدید فرض قانونی می

 .(48، 1387دی، )جعفری لنگرو

 شناسی روش

 است. یف یک تیو از نظر ماهتحلیلی  -یفیو از نظر روش توص کاربردی از نظر هدف قیتحق  نیا
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 (.33، ص 1989، 1)برگ مبانی فلسفی روش کیفی از نظام فلسفی تفسیری ریشه گرفته است

، بر درک اندیشناخت داریپدشناسی های کیفی که مبتنی بر پارادایم تفسیری و روشپژوهش

ها، نگاهی در ایرن حالت نگاه به پدیده .معنای رویدادها توسط افراد تحت مطالعره اسرتوارند

نگر است و دنبا  کردن این روش، راهی است برای کسب آگاهی از طریق گرایانه و جامعکل

 (.25، ص 2000، 2)دنزین هاکش  معرانی پدیرده

 صورتبه تحقیق با توجه به موضوع و اهداف مطرح شده در این هاداده یآورروش جمع

 منابع و آثارالمللی حقوق بشردوستانه و کتب مغازی و اسناد بیناز  یبردارشیو ف  یاکتابخانه

باشد و جهت تززیه و تحلیل در این تحقیق از روش تحلیل محتوی کیفی استفاده روایی معتبر می

 شده است.

در بیان روایی و پایایی، بین تحقیقات کمی و کیفی تفاوت وجود دارد. در این مطالعه که به 

به کار گرفته شده در تعیین  یهاروشروش تحلیل محتوی کیفی انزام شده است، فرایندها و 

، همچنین اعتبار منابع استفاده شده نقش تحقیق از اهمیت باالیی برخوردار استروایی و پایایی 

در این رابطه دارند. در این تحقیق از منابع معتبر فارسی، عربی و انگلیسی و همچنین از  مهمی

 طوربهاز منابع جدید و مربوط به دهه اخیر بوده که  هاآنمنابع معتبر روایی مرتبط که بیشتر 

 ، استفاده شده است.شوندیممستقیم یا غیرمستقیم به سیره پیامبر اعظم)ص( مربوط 

 وابق تحقیقپیشینه و س

توان به برداری شده است میدر این تحقیق بهره هاآناز جمله پیشینه و سوابق مرتبط که از 

های دانشگاهی »بررسی جایگاه حقوق بشردوستانه در اسالم در مقایسه با حقوق پژوهش

 یهاجنگ ، »بررسی تاریخی حقوق بشر دوستانه در    (1386،  فرمزاهدی)  «یالمللنیببشردوستانه  

، »بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشردوستانه در اسالم و  (1391)مطهری،  پیامبر)ص(«

، »جایگاه حقوق بشر دوستانه از منظر امام خمینی )ره( در  (1385)حسن خانی،  مسیحیت«

 یهانیسرزمو اشغا   یالمللنیبو »حقوق بشر دوستانه  (1395)روشن،  دوران دفاع مقدس«

 

1. Borg 

2. Denzin 
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های »حقوق بشر دوستانه چنین کتا اشاره کرد. هم (1378) زمانی، ایران در جنگ تحمیلی«

 بشر دوستانه«  المللنیب،»حقوق    (1395) لطفی و همکاران،    «یالمللنیبدر منابع اسالمی و اسناد  

 (1383)محقق داماد،    «رهیافت اسالمی  یالمللنیبحقوق بشردوستانه  ، »  (1392)ضیایی بیگدلی،

کتب مغازی و منابع روایی استفاده   (1391)فلک،    و »حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه«

 شده است.

و تحقیقات زیادی انزام   فاتیتألپیامبر اعظم )ص(    یهاجنگ در موضوع حقوق بشردوستانه و  

است. لیکن در  شدهپرداختهتحت عنوان مغازی  هاآنشده که بیشتر به تاریب و چگونگی وقوع 

این تحقیق عالوه بر موارد فوق با بررسی و نقد منابع روایی در خصوص غزوات صدر اسالم به 

د کردن اسرا، رفتار های عینی رعایت حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر مانند آزامصداق

با مزروحان، رفتار با سالخوردگان، زنان، کودکان و برخورد با غیرنظامیان و سکنه شهرهای 

های دوران معاصر به وضعیت اجرایی چنین با نظر به جنگ شود. همو ... پرداخته می شدهاشغا 

 است. شدهپرداختهحقوق بشردوستانه در جهان معاصر)قرن بیست و یکم( نیز 

 بانی و مفاهیم نظریم

 المللی حقوق بشردوستانه بین

ها حقوق بشردوستانه عبارت است از مزموعه قوانین و مقرراتی که هدفش تعیین حقوق انسان

تخاصمات مسلحانه است؛ به سخن دیگر حقوق بشردوستانه تنها مربوط   یدراثنادر زمان جنگ و  

 همچونهای خاصی از اشخاص به بحبوحه درگیری مسلحانه است و فقط شامل حمایت از گروه

، 1383)محقق داماد، شود یز شهروندان و غیرنظامیان میها، بیماران و اسرای جنگی و نزخمی

66). 

توان اصو  های قانونی موجود در آن میبر ماده ات و با تکیهها و معاهدبر اساس کنوانسیون

 از:  اندعبارتمشخصی را به عنوان اصو  حقوق بشردوستانه مطرح کرد؛ این اصو  

»کرامت انسانی، اصل ضرورت، اصل تناسب، اصل محدودیت، اصل منع ایزاد درد و رنج 

، وجدان و فطرت انسانی)اصل بیهوده، اصل تفکیک، اصل احتیاط و پیشگیری و اصل انصاف

ها و معاهدات و مارتنس(«. باید توجه داشت که این اصو  در حقیقت برآمده از روح کنوانسیون
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 .(114، 1395)امامی، های قانونی هستند ماده

 حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم)ص(

 عنوان الگوی واقعی اسالمقرآن کالم وحی و قانون زندگی اسالمی و سنت پیامبر اعظم)ص( به

)کان خلقه قرآن( بیانگر این حقیقت است که در اسالم اصالت با صلح است نه جنگ و جنگ تنها 

منظور دفاع از حیخیت و کیان جامعه اسالمی و حقوق مسلمانان در مقابل تهاجم دشمن مزاز به

دشمن  یهرزمانفرماید در حین جنگ نیز قرآن خطا  به پیامبر)ص( می 1است. شدهشمرده

 3و در صورت جنگ اصو  انسانی را رعایت نماید و از حد تزاوز نکنند.  2پیشنهاد صلح داد بپذیرد

ی نظامی ج تحقیقات صورت گرفته شده، اصو  بنیادین حقوق بشردوستانه در سیرهبنا بر نتای

از: »اصل کرامت انسانی، اصل ضرورت، اصل تناسب، اصل محدودیت، اصل  اندعبارتپیامبر)ص( 

حفظ  منع ایزاد درد و رنج بیهوده، اصل تفکیک، اصل احتیاط و پیشگیری، اصل عدالت، اصل

 .(263، 1396« )کرباسی، خششمحیط زیست و اصل عفو و ب

 و تجزیه و تحلیل هاافتهی

ی نظامی پیامبر اعظم)ص( و قوانین با توجه به اصو  بنیادین مشترک حقوق بشردوستانه در سیره

 پردازیم:المللی به بررسی نحوه اجرای این اصو  در هر یک از این دو میبین

 اصل کرامت 

اصل کرامت، انسان باالتر از حق حیات حق کرامت دارد و خداوند متعا  او را تکریم  موجببه

( کرامت عبارت از آن است که انسان 280، 1370و برتری داده است.)جعفری تبریزی،  4فرموده

 

 ان اال  حق بغیر دیرهم من  اخرجوا لقدیر؛ الذین نصرررهم علی الل ان و ظلموا بانهم یقاتلون للذین اذن .1

  فیها یذکر مسرزد و  صرلوت و بیع و  صرومع لهدمت ببعض بعضرهم الناس اللّه دفع ال لو و  اللّه ربنا  یقولوا

 40و  39عزیز. حج  لقوى اللّه ان ینصره من اللّه لینصرن و کخیرا اللّه اسم

 61و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الل ،انفا ، .2

 190 المعتدین. بقره، یحب ال الل ان تعتدوا ال و یقاتلونکم الذین الل سبیل فی قاتلوا و .3

 ممن کخیر علی وفضرررلنراهم الطیبرات من رزقنراهم و البحر و البر فی حملنراهم و ادم بنی کرمنرا لقرد و .4

 70تفضیال. اسرا/ خلقنا
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ارزش خواهد بود. مخلوقی پاک و شری  و عزیز و کامل است، در غیر این صورت حق حیات او بی

و برای انسان در هر وضعیتی وجود دارد. انسان دارای مناعت طبع است و  کرامت ذاتی است

( و این بدان معنی است که 1383ای دارد که نباید تنز  کند و به پستی گراید،)هنزی، رتبه

موظ  به رعایت حریم حقوقی او هستند و  کهآنانسان مستحق احترام است چه از سوی دیگر

 ل به ارزش است.چه خود او که برای خویشتن قائ

اند. به عنوان به چنین امری توجه داشته یخوببهی نظامی پیامبر اعظم)ص( ایشان در سیره

بدانید که هیچ . پروردگار شما یکى است و پدر شما یکى! فرمایند: »اى مردمکه می آنزانمونه 

بر هیچ عربى را بر هیچ عزمى برترى نیست و هیچ عزمى را بر هیچ عربى و هیچ سفیدى را 

که  آنزا( و یا 350، 1404)مزلسی،  1سیاهى و هیچ سیاهى را بر هیچ سفیدى، مگر به تقوا«

ها( را مخله ننمایید و طفل و نوجوان و راهب )کسى را که در قله کوهى فرمایند: »)کشتهمی

: دارند که(، و یا در جایی دیگر بیان می138، 1407)طوسی، 2کند( نکشید«زندگى مى ییتنهابه

( و در روایتی 177،  1404)مزلسی،    3نسبت به سگ گزنده باشد«  اگرچه»از مخله کردن بپرهیزید  

اگر به فالنی )شخصی واجب القتل( دست پیدا کردید او را بکشید و حق ندارید او فرمایند: »می

( 345، 1404)ابن منصور،  4«را بسوزانید کسی حق عذا  با آتش را ندارد مگر خالق آتش

 شاهد این موضوع هستیم. یتدرسبه

ایم. از جمله های بسیاری شاهد نقض آشکار اصل کرامت انسانی بودهدر دوران کنونی در جنگ 

 ایم.ی آمریکا به افغانستان شاهد این موضوع بودهدر جریان حمله

مارس  11در ساعات اولیه  ،شودعام پنزوائی نیز شناخته مینام قتل کشتار قندهار که با

 شانزده بیلز، رابرت نام به متحدهایاالت ارتش گروهبانان از یکی رخ داد. در این حادثه 2012

 

. یا أیّها النّاس، إن ّربَکم واحد، و إن ّأباکم واحد، أال ال فضل لعربی ّعلى عزمیّ، و ال لعزمیّ على عربی،  1

 م.و ال ألحمر على أسود، و ال ألسود على أحمر، إال بالتَقوى، إن أکرمکم عند الل أتقاک

 . التمخلوا و التقتلوا ولیدا و المتبتال فی شاهق.2

 . إیاکم و المخلۀ و لو بالکلب العقور.3

 .ان اخذتم فالناً فاقتلوه و ال تحرقوه فانه ال یعذ  بالنار اال ر  النار. 4
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یز در جریان ن دیگر تن شش. کرد عامقتل قندهار والیت پنزوائی ولسوالی در را افغان غیرنظامی

تن از آنان از اعضای یک خانواده  این حادثه زخمی شدند. نه نفر از قربانیان کودک بودند و یازده

 1.ای به آتش کشیدعام اجساد را در خانهشدند. این گروهبان آمریکایی بعد از قتلمحسو  می

. ندمقامات حکومتی افغانستان با محکوم کردن این عمل مزرمانه، آن را »قتل عمد« خواند

مه علنی بیلز در افغانستان ای، خواستار محاکهمچنین شورای ملی افغانستان با صدور قطعنامه

متحده، لئون پانتا، با رد این درخواست از سوی مقامات افغانستان، شد؛ اما وزیر دفاع ایاالت

ژوئن   16متحده ممکن دانست. بیلز در  محاکمه سرباز آمریکایی را تنها تحت قوانین نظامی ایاالت

هایی محکوم نشد و قرار شد تنها سا فقره قتل عمد به اعدام    16در دادگاه آمریکا در ازای    2013

داند که چرا مرتکب این کشتار را در زندان بگذراند. او در جریان محاکمه خود اذعان کرد که نمی

ها عمل یک فرد بوده متحده به این نتیزه رسیدند که این قتلشده است. اگرچه مقامات ایاالت

ز تعدادی از اعضای شورای ملی افغانستان است؛ اما یک گروه تفحص پارلمانی افغانستان متشکل ا

اند. سرباز آمریکایی« در این قتل دست داشته  20، به این نتیزه رسیدند که »2012مارس    15در  

 .شدت از سوی واشنگتن تکذیب شدهرچند که این ادعا به

فعلی آمریکا در  جمهورسیرئهایی که توسط گروه تروریستی داعش که به اقرار جنایت

نقض اصل کرامت  انگرینماگیرد، انزام می شدهلیتشکاش توسط خود آمریکا مبارزات انتخاباتی

الملل از جمله اقدام علیه بشریت،  مهم و جدی بین جرائمانسانی است.اقدامات این گروه از حیث 

دن افراد، تزاوز ها، گردن زسوزاندن انسان زندهزنده، یکودک کشکشی و جنایت جنگی،  نسل

جنسی به زنان و دختران، فروش زنان و دختران به عنوان برده و قرار دادن فیلم این جنایات در 

ها های مزازی برای ایزاد خوف و وحشت و ارعا  بر همه جوامع جهانی و انساناختیار شبکه

خورد با مزرمین المللی مشخصی وجود دارند و تکلی  نحوه برآشکار است. در هر مورد اسناد بین

المللی از جمله شورای حقوق بشر اند. که در این خصوص مزامع مختل  بینرا مشخص کرده

المللی دولتی بینهای معروف غیرالمللی صلیب سرخ یا برخی سازمانسازمان ملل، کمیته بین

های اند که داعش مرتکب جنایتبان حقوق بشر در این مورد چندین بار گزارش دادهمخل دیده
 

 www.dailyafghanistan.com، 11:00، ساعت 1396تیر  20روزنامه افغانستان،  .3
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 المللی شده است.مختل  مهم بین

رفتار داعش با زنان بسیار زشت و قبیح بوده، از جمله اینکه داعش زنان را مورد تعرض قرار 

برخورد  1دادند که در عملیات انتحاری خودشان را منفزر کنند.داده و به آنان آموزش میمی

همفکر و طرفدار این گروهک هستند  ظاهربهزنانی که : شوددیده می دودستهداعش با زنان، در 

اما زنان دیگری هستند که شاید تا یکی دو   .اندپیوسته هاآنو گویا برای همکاری داوطلبانه به 

روز پیش، یک شهروند عادی سوری یا عراقی بودند؛ در مذهب سنی یا شیعی یا حتی ایزدی؛ اما 

 ینظامشبهو دیارشان، حاال اسیر دست  مشتی  سرخانهسوز داعش بر با ناز  شدن بالی خانمان

 .اند از چندین ملیت مختل عزیب و غریب

به این . "جهادنکاح" پایه و ساختگی هستند به نامی او ، گرفتار یک فتوای بیزنان دسته

هاد آنان خواهند در اجر و پاداش جهادگران داعش شریک باشند و در جکه اگر می  شدهگفتهزنان  

 هاآنسهمی داشته باشند، برای ارضای شهوت سربازان داعش داوطلب شوند و از این طریق به 

 خدمت کنند.

دانند و پرچم ال اله اال الل و محمد که خود را مسلمان واقعی میتروریست داعش    انینظامشبه

ری به عنوان راهی برای گیگری و باجحتی به قاچاق انسانی، رواج روسپیدارند    به دست  اللرسو 

اند. داعش از خشونت جنسی به عنوان روشی برای مزازات، تحقیر و درآمدزایی متوسل شده

اطالعات دریافت و  هاآنشود از می ترآسانکند و از این راه کنتر  ساکنان محلی استفاده می

از  کدامچیه، در آورندیم سرزنانها بر شکی نیست که آنچه داعشی2.خانمان کردرا بی هاآن

و هیچ توجیه دینی و حتی عقالنی ندارد. بر این رفتار،  گنزدینمشرعی اسالمی  یهاچهارچو 

در میان آنان که ایمان   یکارزشتکسانى که دوست دارند که  »توان گذاشت.  نامی جز فحشاء نمی

[ خواهد بود، و خدا]ست که پردرداند، شیوع پیدا کند، براى آنان در دنیا و آخرت عذابى آورده

 

، سرررراعرت  4/6/1396، روز برازدیرد 2581114اردیبهشررررت ، کرد خبر  26. خبر گزاری مهر ، 1

11:00(www.mehrnews.com) 

 ،12:00، ساعت 4/6/1396، روز بازدید 88830، کد خبر  1394اردیبهشت ،  19. شیعه نیوز ، 1
 (www.shianews.com) 
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 1«.دانیدداند و شما نمىمى

( 2006) لبنان و رژیم صهیونیستی روزه 33 جنگ  جریان در( میالدی) 2006 ژوئیه 30 در

 به بمب دو برخورد .گرفت قرار قدس اشغالگر ژیمر نظامیان بمباران و حمله مورد قانا روستای

 غیرنظامی شهروند 54 شدن کشته به قانا روستای مرکز در چهار طبقه مسکونی ساختمان یک 

 معلو  کودکان و فقیران از بسیاری. انزامید بسیاری شدن زخمی و کودک 37 از بیش جمله از

بر   گفتند  صهیونیست  یهاخاخام. خوابیدندمی  ساختمان  این  در  نبودند  منطقه  از  فرار به  قادر که

-چنین حکمی از سوی خاخام  .است  مباح  لبنان  جنو   در  قانا  در  مردم  کشتار  تورات،  حکم  اساس

 2باشد.ی نقض اصل کرامت انسانی میدهندهخوبی نشانهای صهیونیست به

مناطق سیار بهداری و آسیب در جریان جنگ عربستان در یمن، رژیم صعودی با حمله به 

کنوانسیون او  ژنو، موجب آسیب  24و  19های رساندن به کارکنان آن و نقض آشکار ماده

صورت آشکارا حقوق بشردوستانه را به بیترتنیابهرساندن به مزروحان و زخمیان نیز گردید و 

 3نقض کرده است.

 اصل ضرورت

زور را به کار  یاگونهبهتواند تا آن اندازه و بنابر اصل ضرورت در جنگ هر متخاصمی تنها می

ایراد خسارت نامتناسب   هرگونهگیرد که برای شکست دشمن ضروری است، بنابراین آنان باید از  

 ، خودداری ورزند.موردنظربا برتری نظامی 

فرمایند: »ای علی، هرگز نظامی پیامبر اعظم)ص( خطا  به حضرت علی)ع( می یدر سیره

 تودستجنگ نکن، مگر آنکه ابتدا او را به اسالم دعوت کنی. به خدا سوگند اگر خداوند به    یباکس

فردی را هدایت کند، برای تو از همه آنچه که خورشید بر آن طلوع و غرو  کند، بهتر 
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فرصت   هاآنفرمایند: »با مردم مدارا کنید و به  و یا در جایی دیگر می  (28،  1367)کلینی،  1است«

به حقّ دعوتشان کنید بر ایشان متازید؛ زیرا که اگر مردمان روى زمین را،   کهآندهید و پیش از  

دارم تا زنان و فرزندانشان را ]به اسارت[   ترخوشاز شهرنشین و چادرنشین، مسلمان نزد من آورید  

که فرمودند: »ابتدا ( و یا آن216 ، 1401 )المتقی الهندی،2ید و مردانشان را بکشید«نزد من آور

مسلمان شود برای تو از  تودسترا به اسالم دعوت کن و در ادامه فرمودند: اگر یک نفر به  هاآن

کنیم که پیامبر مشاهده می بیترتنیابه( 12، 1391بهتر است«. )مطهری،  یموسرخشتران 

 به اصل ضرورت توجه داشتند. اعظم)ص(

 در جنگ آمریکا در افغانستان شاهد یکی از موارد بارز نقض اصل ضرورت هستیم. گزارش

 افغانستان  در  بشردوستانه  حقوق  قواعد  نقض  از  حاکی  نیز  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون

 یکی  که  گذشته  هایسا   در  خصوصاً  است  داشته  همراه  به  را  افراد غیرنظامی  تلفات  بیشتر  و  بوده

 انتحاری، حمالت. است داشته قربانی هزاران و گردیده محسو  جنگ  هایسا  ترینخونین از

 بیشترین   هوایی  حمالت  و  راکتی حمالت  و  جاده  کنار  هایمین  قتل، و  ترور  زمینی،  هایدرگیری

 نیو مخالف  درگیر طرفین که است ضروری و الزم لذا.  است داشته پی در را غیرنظامیان تلفات

 حقوق  مقررات  و  قواعد  اصو ،  به  بگذارند  احترام  و  باشند  خویش  تیمسئول  متوجه  حکومت  مسلح

 قابل  آن  مرتکبان  و  گردیده  مسئولیت  موجب  قواعد،  این  از  تخطی  نوع  هر  که  بدانند  بشردوستانه و

 افراد کشتن که باشند متوجه باید دولت مسلح مخالفین لذا. هستند قضایی و تعقیب حقوقی

 ترور  ها،گیریبه گروگان  باید  و  بوده  ممنوع  غیرنظامی  اموا   و  افراد  به  رساندن  آسیب  و  غیرنظامی

 صحرایی هایمحاکمه و از دهند خاتمه ،هاآن امخا  و غیرنظامی افراد کشتن مسافران، قتل و

 3.ورزند اجتنا 

ی نزات دو سرباز به بهانه هاآنعلیه لبنان،  یستیونیصه میرژی روزه وسهیسدر طی جنگ 

 

مّا طلعت علیه تدعو هو أیم اللّه ألن یهدى اللّه على یدیک رجال خیر لک مأحدا حتّى التقاتلنّ . یا علیّ 1

 الشمس و غربت.

. ترألَفوا النّراس، و ترأنَوهم، و التغیروا علیهم حتى تردعوهم، فمرا على األرض من أهرل بیرت مردر و ال وبر إال 2

 تأتونی بهم مسلمین أحب ّإلی ّمن أن تأتونی بنسائهم و أوالدهم و تقتلوا رجالهم.

 www.dailyafghanistan.com، 11:00، ساعت 1396تیر  20. روزنامه افغانستان، 3
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چنان جنایتی را رقم زدند که مغایر با اصل ضرورت در حقوق بشردوستانه بود.   یستیونیصه  میرژ

ی عمدی و مستقیم به اهداف توان به کشتار وسیع غیرنظامیان، حملهاین جنایات می یازجمله

 انی، عدم رعایت اتخاذ تدابیر حفاظتی دربارهی عمدی از سپر انسامدادی و غیرنظامی، استفاده

 ی مناطق مسکونی، اشاره کرد.حمایت از غیرنظامیان و تخریب گسترده

 اصل تناسب

بنابر اصل تناسب صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی 

 (.169، 1392)کنعانی ، رود نباید بیشتر باشدکه از آن حمله انتظار می

اگر به فالنی )شخصی واجب القتل( دست پیدا کردید او را بکشید و فرمایند: »پیامبر)ص( می

، 1404)ابن منصور،    1«حق ندارید او را بسوزانید کسی حق عذا  با آتش را ندارد مگر خالق آتش

وز آفتا  را با گرمی اسلحه اند: »حرارت رقریظه فرموده( و یا در ارتباط با یهودیان اسیر بنی243

( و در 405،  1998)وهبه الزحیلی ، 2جمع نکنید، آزادشان بگذارید تا خنک شوند.« هاآن برای 

استفاده کند برای همیشه کنند: »قومی که غالب شود و از پیروزی خود سوءجایی دیگر بیان می

کور از توجه پیامبر ( موارد مذ85، 1985مورد خشم خداوند واقع خواهد شد« )الشیبانی، 

 اعظم)ص( به اصل تناسب حکایت دارد.

 نقض اصل ی خلع سالح این کشور صورت گرفت، اینی امریکا به عراق که به بهانهدر حمله

 حمله هدف با شده گرفته بکار ابزارهای ادوات و آیا که شودمی مطرح پرسش این زیرا گردید؛

 یک  به نیاز اساساً بود، متناسب است؟ فرضی یکشتارجمعهای  سالح از کشور این سالح خلع که

 شهرها تخریب سالح، خلع هدف، مسلماً داشت؟ افزارهای مدرنجنگ  از استفاده و گسترده حمله

 یکشتارجمع  تسلیحات  از  استفاده  با  آمریکا  طلبید. دولتنمی را یک کشور ارضی تصرف و اشغا  و

 از ناشی عوارض از عراق مردم از بسیاری اکنونهمو  شد نفر هزاران شدن کشته باعث در عراق

 کشورشان  به  حمله  در  شدهیغن  اورانیوم  حاوی  سالح  و  شیمیایی  هایسالح  از  هاآمریکایی  استفاده

 انسان یک در عراق که است بعید دیگر نسل سه تا باورند این بر عراقی کارشناسان. برندمی رنج
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 گذاشت بر جای کشور این با جنگ در که شدهیغن اورانیوم اشعه اثر چراکه بیاید، دنیا به کامل

 1.ماندمی باقی قرن یک  تا

طور مکرر اصو  بنیادین حقوق در جریان جنگ عربستان در یمن، دولت عربستان به

 سعودی  هایاین موارد نقض اصل تناسب است. جنگنده  یازجملهنماید.  بشردوستانه را نقض می

 استفاده ایخوشه هایبمب از یمن شما  در 2015 آوریل 17 در صعده استان به حمالت در

 ارسالی سالح کش  چنینهم و صنعا در سمی شیمیایی هایبمب از چنین استفادههم. اندکرده

 استفاده  »سارین«  سمی  گاز  تهیه  در  که  تروریستی  هایگروه  به  سعودی  عربستان  توسط  شیمیایی

 2ی نقض حقوق بشردوستانه و اصل تناسب است.دهندهخوبی نشانشود، بهمی

 اصل محدودیت

اعتبار و اهمیت   حائزها  حمایت از انسان  منظوربهاز جمله اصولی که بر حقوق جنگ حاکم است و  

ایزا  نماید، آن ضرورت باید  است، این است که اگر ضرورت جنگ را که امری غیرانسانی است

دوستانه همواره بر آن است تا از میزان سبعیت و  هایی مقید گردد. اندیشه انسانمحدودیتبا 

رحمی در منازعات حق انتخا  ها بکاهد و در جهت کاستن از موارد بیگری در جنگ وحشی

 نمایدکند را منع مییسالح را محدود ساخته و استفاده از سالحی که رنج و درد زائد ایزاد م

 .(67، 1386)مزاهدی فر، 

ای را ویران نسازید و درختی را فرمایند: »خانهدر ارتباط با اصل محدودیت پیامبر)ص( می

از جنگ باز دارد و یا بین شما و مشرکین )متزاوز( مانعی  شماراقطع نکنید، مگر درختی که 

فرمایند: ارتباط با عدم کشتار غیرنظامیان می( و یا در 574، 1413)شیب صدوق، 3ایزاد کند«

کنند به قتل ها زندگی می»پیران، زنان، اطفا ، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله
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فرمایند:»او را بگویید که ( و یا خطا  به خالد بن ولید می25، 1403)مزلسی، 1نرسانید«

(.  457،  1404ی از کافران را بکشی«)ابن هشام،  کودک یا زن  کهآنکند از  پیامبر)ص( تو را نهی می

از امام صادق)ع( روایت است که: »پیامبر)ص( از کشتن زنان و کودکان در دارالحر  نهی کرده 

اند تا آنزایی که آنان وارد کارزار نظامی شوند، حتی اگر آنان وارد جنگ شده کهآناست مگر 

و در این مسئله چیزی تو را نترساند« )الحر العاملی، توانی مدارا کن و از کشتن آنان پرهیز کن  می

 )ص( به اصل محدودیت هستیم.اللرسو شاهد دقت نظر  بیترتنیابه( 48، 1409

حقوق بشردوستانه را نقض کرده است. با توجه به  وضوحبهرژیم صهیونیستی در جنگ غزه 

 ازحدشیب هایآسیب که هاییسالح از استفاده که است این محدودیت اصل از که  منظوراین

 مطابق  که  کرده  استفاده  غزه  در  هاییسالح  از  یستیونیصه  می. رژاست  ممنوع  دارند،  همراه  به  الزم

 و نکرده  عملیاتی را  زاآتش  هایسالح  کارگیریبه  محدودیت  اصل و  است  نبوده  المللیبین  موازین

 2.است کرده نقض را بشردوستانه حقوق بنابراین

های مناطق مسکونی و غیرنظامی مردم یمن توسط حمالت سنگین نظامی و بمباران

ویژه زنان و کودکان و سالخوردگان را در پی داشته هها تلفات جانی برای غیرنظامیان و بسعودی

های یمن از جمله های شهری مانند آ  و برق و بیمارستاناست. همچنین تخریب زیرساخت

ها و تعرضات با اعالمیه درآوردن مردم یمن بوده است. این آسیب زانوبهها برای اهداف سعودی

تحت عنوان »اعالمیه ژنو«  کودکان کهجامعه ملل، در حمایت از  1924شانزدهم سپتامبر 

، و همچنین اعالمیه مزمع 1959و نیز اعالمیه حقوق کودک مصو  بیستم نوامبر  شدهب یتصو

، مربوط به حمایت از زنان و کودکان در 1974م دسامبر عمومی سازمان ملل متحد در چهارده

های ژنو پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون 77و مادّه  مسلحانهمواقع بحرانی و مخاصمات 

ویژه نسبت کودکان در برابر هر شکل از حمله »غیرمحترمانه«؛ در بهدر خصوص احترام  1977

 گونه التفاتی به اصل ضرورت ندارد.ان هیچشاهد هستیم که عربست بیترتنیابه تضاد است.
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 اصل منع ایجاد درد و رنج بییوده

-ایزاد تاًیماههای جنگی افزارها، پرتابه و مواد و روشجنگ  کارگیریبهاصل کشورها از  بنابراین

 اند.و صدمات غیرضروری منع شده ازحدبیشهای کننده جراحت

استفاده کند برای همیشه شود و از پیروزی خود سوءفرمایند: »قومی که غالب  پیامبر)ص( می

( و نیز در ارتباط با یهودیان اسیر 85، 1985مورد خشم خداوند واقع خواهد شد«)الشیبانی، 

جمع نکنید، آزادشان  هاآنفرمایند: »حرارت روز آفتا  را با گرمی اسلحه برای قریظه میبنی

(. با ذکر این موارد توجه پیامبر)ص( به 405، 1998)وهبه الزحیلی، 1بگذارید تا خنک شوند.«

 کنیم.اصل منع ایزاد درد و رنج بیهوده را دریافت می

 باعث  در آن کشور  کشتارجمعی تسلیحات  از  استفاده  با  آمریکا در جریان جنگ با عراق  دولت

 استفاده از ناشی عوارض از عراق مردم از بسیاری اکنونهمو  دش نفر هزاران شدن کشته

 رنج کشورشان به حمله در شدهیغن اورانیوم حاوی سالح و شیمیایی هایسالح از هاآمریکایی

 کامل  انسان  یک  در عراق  که  است  بعید  دیگر  نسل  سه  تا  باورند  این  بر  عراقی  کارشناسان.  برندمی

 کشور این در میالدی 2003 سا  جنگ  در که شدهیغن اورانیوم اشعه اثر چراکه بیاید، دنیا به

 2.ماندمی باقی قرن یک تا گذاشت برجای

در جریان حمالت رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز شاهد نقض اصل منع از درد و رنج بیهوده 

 سالح فلز از  یستیونیصه  میرژ ارتش استفاده درباره شکایتی لوموند نشریه هستیم. بنابر گزارش

 اتمی انرژی المللیبین به آژانس نیز عربی کشورهای برخی است. شده مطرح 3انفزاری متراکم

 است گرفته کار به را هاییگلوله باریکه غزه به حمله در یستیونیصه میرژ که اندهکرد شکایت

 شده، ضعی  اورانیوم از ناشی اصلی است. خطر شده موجود ضعی  اورانیوم هاآن ترکیب در که

 زیست محیط و شودمی پراکنده هوا در اورانیوم اکسید سم کند.می که ایزاد است مسمومیتی

 تحقیق کمیته گزارش شود. طبقمی کلیه دیدگیآسیب باعث ویژهبه آن جذ  کند.می را آلوده
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 (www.tasnimnews.com)1120542، کدخبر 8:30، ساعت 1396تیر  19. خبرگزاری تسنیم ،2

.3  Dime 
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 را نوین نامتعارف هایسالح غزه جنگ در رژیم صهیونیستی اشغالگر نیروهای نوین، هایسالح

 رژیم که رسیده نتیزه این به نهایتاً  مزبور کمیته .اندکاربردهبهغیرنظامی  جمعیت قبا  در

های بمب ترموباریک، هایبمب متراکم، فلزی ذرات حاوی انفزاری هایصهیونیستی سالح

 .است  کاربردهبه را های نوینسالح انواع دیگر و سفید فسفر و اورانیوم حاوی هایسالح ای،خوشه

های نامتعارف شاهد این امر هستیم که رژیم صهیونیستی باعث استفاده از سالح ترتیباینبه

 (35،  1391)موسوی،  موجب ایزاد رنج و درد فراوان به ساکنان نوار غزه شده است.

 اصل تفکیک

المللی بشردوستانه این است که طرفین مخاصمه را ملزم نماید تا بین هدف اصلی حقوق بین

های حقوقی ی نظامهمه موردقبو نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شود. چنین هدفی 

شود که در عمل نیز مورد توجه باشد. و حقوق بشردوستانه موقعی به این هدف نائل میمی

صل تفکیک مفهومی جز تمایز ندارد، تمایز میان اهداف های مخاصمه قرار گیرد. بنابراین اطرف

 نظامی و اهداف غیرنظامی.

 )حمیری،1ها را نباید کشت«فرمایند: »فرستادگان و گروگاندر جایی که پیامبر)ص( می

فرمایند: »مشرکان را بکشید و به پیران و کودکانشان امان ( و یا زمانی که می1416،113

(، و یا زمانی که در ارتباط با کشتن تعدادی کودک توسط 48، 1404دهید«)شیب حر عاملی ، 

جو هستند که به قتل کودکان قدر ستیزهای امروز آنفرمایند: »چرا عدهمسلمین در جنگ می

فرمایند: »پیران، زنان، اطفا ، (، و در جایی دیگر می92،  1401زنند«)المتقی الهندی ،  دست می

، 1404کنند به قتل نرسانید.«)مزلسی، ها زندگی میرها و بیغولهعابران و رهبانان را که در غا

دار را قطع را غرق نکنید و درختان میوه هاآنها را مسوزانید، با آ  فرمایند: »نخل( و یا می25

 ( حکایت از توجه ایشان به اصل تفکیک دارد.29، 1421)کلینی، 2نکنید و مزارع را آتش نزنید.«

 فلسطین  اشغالی  هایسرزمین  در  را  زیادی  جنایات  تاکنون  تاسیس  زمان  از  صهیونیستی  رژیم

کشی، تخریب مناز  کشتار، غارت، هتک حرمت زنان، مردان، کودکان، نسل .است شده مرتکب

 

 . الیقتل الرسل و ال الرهن.1

 .ال تحرقوا النخل و ال تغرقوه بالماء، و ال تقطعوا شزره مخمره و ال تحرقوا زرعا. 2
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 کنار در،  فلسطین در حضور و پیدایش ابتدای از یستیونیصه میرژو مزارع از این جمله است. 

 صورتبه اشغالی هایسرزمین مسلمانان برابر در گرفته کار هایخشونت و نظامی مسائل تمام

 دلیل  به بارها یستیونیصه می.  رژاست داشته پافشاری نیز بشردوستانه حقوق نقض به گسترده

 است گرفته قرار ملل سازمان بشری حقوق گزارش نخست رتبه در زنان حقوق نقض

 . (34، 1395)موسوی،

باعث کشتار تعداد   تی واقع در والیت فرایبه روستا  2009مه    4حمالت هوایی آمریکا در  در  

زیادی از مردم غیرنظامی افغانستان شد. اگرچه آمارهای انتشاریافته اندکی باهم تفاوت دارند اما 

دهند. حکومت افغانستان اعالم داشته است که حدود ها خبر میهمه از تعداد زیادی از کشته

ها، بیشترین آمار را زنان و کودکانی ند که در میان کشتهغیرنظامی در بمباران کشته شد 140

اند. یک کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان هگشتدهند که به دنبا  پناهگاه میتشکیل می

متحده سبب این حادثه را اشتباهات خود در نفر اعالم کرده است. ایاالت 117ها را تعداد کشته

چنین گفت: »ناتوانی در تشخیص حضور افراد اشنگتن همانزام حمله هوایی عنوان کرد. و

های ناخواسته، موجب خسارات وارد به غیرنظامی و عدم جلوگیری از به حداقل رساندن آسیب

 «.غیرنظامیان افغانستانی شده است

 22شده در این حمله، تنها دولت افغانستان اعالم کرده است که در میان غیرنظامیان کشته

دادند. این کشتار غیرنظامیان از قربانی دیگر را کودکان تشکیل می 93اند و بوده سا نفر بزرگ 

های غربی نیز نتوانستند توجیهی قدری واضح بوده است که حتی رسانهمتحده بهسوی ایاالت

توان »یکی از برای آن بیابند. یک رسانه استرالیایی عنوان کرده است که این حمله هوایی را می

ن حمالتی عنوان کرد که تلفات غیرنظامی آن از آغاز اقدام نظامی غر  در افغانستان تریسنگین

 1«.نظیر بوده استکم 2001از سا  

 اصل احتیاط و پیشگیری

بایست احتیاط و پیشگیری الزم صورت بگیرد تا از کشته شدن و آسیب بر اساس این اصل می

 دلیل دیگران جلوگیری به عمل آید.دیدن بی

 

 24/11/1396، روز بازدید: 745800، کد خبر: 1396تیر  14. مشرق نیوز، 1
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اعالم   هاآنرا دعوت کن و یا به    هاآنفرمایند: »ابتدا  پیامبر)ص( خطا  به حضرت علی)ع( می

ی آغاز (. حضرت علی)ع( درباره نحوه207،    1413نباشد.«)شیب صدوق،    رانهیغافلگکن تا جنگ  

داد پیش از هر جنگی دستور میفرمایند: »رسو  خدا)ص(  )ص( میاللرسو کردن جنگ توسط  

های خدا گ را اعالن کنید )و ناگهان هزوم مبرید( و باید شعار شما یکی از اسمشعار جن

فرمایند: »رسو  خدا به هیچ گروهی (. امام صادق)ع( نیز می270،1405)ابن حیون، 1«باشد

شاهد رعایت اصل احتیاط و پیشگیری از  ترتیباینبه (. 28 ،1363 )کلینی،2شبیخون نزدند.«

 جانب پیامبر اسالم)ص( هستیم.

 روستای لبنان و یستیونیصه میرژ روزه 33 جنگ  جریان در( میالدی) 2006 ژوئیه 30 در

 ساختمان  یک  به  بمب  دو  برخورد  .گرفت  قرار  قدس  اشغالگر  رژیم  نظامیان  بمباران  و  موردحمله  قانا

 از  بیش  جمله  از  غیرنظامی  شهروند  54  شدن  کشته  به  قانا  روستای  مرکز  در  چهار طبقه  مسکونی

 فرار به قادر که معلو  کودکان و فقیران از بسیاری. انزامید بسیاری شدن زخمی و کودک 37

 حکم بر اساس گفتند صهیونیست یهاخاخام. خوابیدندمی ساختمان این در نبودند منطقه از

 3.است مباح لبنان جنو  در قانا در مردم کشتار تورات،

طی دو روز بمباران نیروهای آمریکایی به روستایی در  در جریان جنگ آمریکا در افغانستان

عام شدند. عالوه نفر، ازجمله زنان و کودکان، قتل  42کم  نزدیکی شهرستانی از توابع هرات، دست

نفر   1600یران کرد و حدود  خانه را و  100بر این مقامات افغانستان اعالم کردند که این بمباران  

در حا  مبارزه   هاآنخانمان بر جای گذاشت. در پاسب، نیروهای ویژه آمریکایی ادعا کردند که  بی

جمهور وقت افغانستان با ابراز خشم اند. حامد کرزای، رئیسبا نیروهای طالبان در این منطقه بوده

المللی و که نیروهای ائتالف بینیخود و مردم افغانستان نسبت به این کشتار گفت: »ما وقت

 

الشعار قبل الحر  و قا  لیکن فی شعارکم اسم من اسماء ان رسو  ا... صلی ا... علیه و آله امر باعالن . 1

 ... .ا

 .سلم عدواً قط ... صلی ا... علیه و آله و. ما بیت رسو  ا2

، 1462077، کد خبر 9:00، ساعت 1396تیر  21. خبرگزاری تسنیم ، 3
(www.tasnimnews.com) 
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شویم...این دردها شوند، بسیار متأثر میدهند و یا زخمی میسربازان ناتو جان خود را از دست می

جای انسان هستیم.«این بار واشنگتن به هاآندهد؛ اما ما مردم افغانستان هم مانند ما را آزار می

ش گرفت. سخنگوی پنتاگون، سرهنگ جرمی های انکار را در پیتوجیه جنایت خود، سیاست

های گونه اطالعات موثقی را از طریق کانا مارتین، گفت: »ما از اتهامات آگاه هستید، اما هیچ

وی همچنین افزود: »ما همه اقدامات الزم را برای کاهش   «.ایمعملیاتی برای حادثه دریافت نکرده

 «.ایمتلفات انسانی اتخاذ کرده

 1جدو  

 اصل کرامت انسانی 1

سیره نظامی 

 پیامبر)ص(

یکی دانستن تمامی مردم از همه نژادها؛ منع از مخله کردن، منع از تعذیب با آتش، منع 

 ، منع از تزاوز و کشتن زنان.یکودک کشاز 

 (21جهان معاصر)قرن 

( توسط گروهبان هاآنکشتار قندهار)کشتن کودکان و غیرنظامیان و سوزاندن اجساد 

 در جریان جنگ افغانستان.  ییکایآمر

ها، گردن زدن افراد، تزاوز جنسی به سوزاندن انسان زندهزنده ، یکودک کشو  یکشنسل

 زنان و دختران، فروش زنان و دختران به عنوان برده توسط داعش.

 های صهیونیست.دانستن کشتار مردم در قانا توسط خاخاممباح 

 نقض رفتار انسانی با اسرای جنگی توسط رژیم صعودی در جنگ یمن.

 اصل ضرورت 2

سیره نظامی 

 پیامبر)ص(

دعوت به صلح پیش از جنگ، تشویق به برقراری صلح و دوری جستن از جنگ کردن، 

 جنگ تنها در مواقع ضرورت.

 (21معاصر)قرن جهان 

 ازحدبیش زور    کارگیریبههای تروریستی و حمله امریکا به افغانستان و  بهانه ساختن گروه

 ضرورت.

ی روزه به لبنان به بهانه وسهیسی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ حمالت گسترده

 ضرورت. ازحدبیش زور  کارگیریبهو  یستیونیصه میرژنزات دو سرباز اسیر 

 تناسباصل  3

سیره نظامی 

 پیامبر)ص(

. تهدید به مورد خشم ازحدبیش تناسب در میزان مزازات و جرم صورت گرفته، منع از آزار  

 خداوند قرار گرفتن در صورت عدم رعایت تناسب.

 (21جهان معاصر)قرن 
شده در جنگ با های حاوی اورانیوم غنیهای شیمیایی و بمباستفاده امریکا از سالح

 عراق. 
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 ای و  شیمیایی سمی در جنگ یمن.های خوشهعربستان از بمب استفاده

 اصل محدودیت 4

سیره نظامی 

 پیامبر)ص(

های جنگ و حفظ حقوق غیرنظامیان از جمله گیران، زنان، کودکان محدود کردن آسیب

 و مزروحین و نیز محدود کردن خسارات جنگی از طبیعت و اماکن عمومی و مسکونی

 (21جهان معاصر)قرن 

 دارند. ازحدبیش هایی که آسیب در جنگ غزه از سالح یستیونیصه میرژاستفاده 

گونه محدودیتی برای کاهش خسارات جنگی استفاده عربستان در جنگ یمن از هیچ

 کند.های طبیعی را نابود میکند و اماکن مسکونی و زیرساختنمی

 یریگجه ینت

مقایسه رعایت اصو  بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم)ص( با جهان معاصر  

 مصادیق معتبر در جدو  زیر انزام شده است. با ذکر اختصاربه

المللی با توجه به جدو  زیر، شاهد آن هستیم که رعایت اصو  بنیادین حقوق بشردوستانه بین

 بیهوده اصل منع ایزاد درد و رنج  5

 دلیل به اسرا و تنذیر مردم از عذا  الهی در صورت انزام این کار.پرهیز از رنج رساندن بی سیره نظامی پیامبر)ص(

 (21جهان معاصر)قرن 

های فراوان ها و رنجها و سمومی که موجب بیماریها در عراق از سالحاستفاده آمریکایی

 شد.برای مردم می

-هایی که حاوی اورانیوم ضعی  شده است و دیگر سالحصهیونیستی از سالحاستفاده رژیم  

 شود.برای ساکنین نوار غزه می ازاندازه شیبها و درد و رنج های نامتعارف که موجب بیماری

 اصل تفکیک 6

 سیره نظامی پیامبر)ص(
فرستادگان، تفکیک میان غیرنظامیان و نظامیان اعم از، کودکان، زنان، پیران، اسرا، 

 زخمیان، حیوانات، طبیعت و ...

 (21جهان معاصر)قرن 

 ها آنو حتی مباح دانستن خون  یستیونیصه میرژ کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط 

 .هاآن های طبق فتوای خاخام

کودکان، در جریان حمالت امریکا به روستایی در    خصوصبهکشتار غیرنظامیان افغانستانی  

 توابع والیت فرات.

 اصل احتیاط و پیشگیری 7

 دادن به دشمن.  جنگاعالنپرهیز از جنگ غافلگیرانه، هزوم ناگهانی و شبیخون و لزوم به   سیره نظامی پیامبر)ص(

 (21جهان معاصر)قرن 
 روزه و حمالت غافلگیرانه به مردم لبنان. 33در جنگ   یستیونیصه می رژمباالتی ارتش  بی

 به مردم افغانستان و کشتارهای آنان در طی این جنگ. ییکایآمرهزوم ناگهانی نیروهای 
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داعیه حقوق  ظاهربههایی که در جهان معاصر ضمانت اجرایی الزم را نداشته و توسط دولت

سا  قبل  1400شود در حالی که حدود راحتی زیر پا گذاشته میدهند بهبشردوستانه را سر می

پیامبر اسالم)ص( اصو  حقوق بشردوستانه را که ریشه در باورهای دینی و اعتقادی مسلمانان و 

 شدهنقلدر غزوات خود رعایت نموده که در تاریب و منابع روایی عامه و خاصه  عمالًاسالم دارد 

اصو  بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره چنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که  است. هم

از آن محروم   یالمللنیبنظامی پیامبر)ص( شامل سه اصل دیگر نیز هست که حقوق بشردوستانه  

از: اصل عدالت، اصل حفظ محیط زیست و اصل عفو و  اندعبارتهستند که این سه اصل 

نظامی پیامبر اعظم)ص(   اشتراکات و افتراقات اصو  بنیادین حقوق بشردوستانه در سیرهبخشش.

 :باشدمیزیر  به شرحجهان معاصر  المللیبینو مزامع 

اشتراکات: اصل کرامت انسانی، اصل ضرورت، اصل تناسب، اصل محدودیت، اصل منع ایزاد . 1

درد و رنج بیهوده، اصل تفکیک، اصل احتیاط و پیشگیری و اصل انصاف، وجدان و فطرت 

 انسانی

افتراقات: وجود اصل عدالت، اصل حفظ محیط زیست و اصل عفو و بخشش در سیره نظامی . 2

 .  المللیبیندر مزامع    شدهرفتهیپذپیامبر اعظم)ص(عالوه بر اصو  بنیادین حقوق بشر دوستانه  

 .شونداصلی و فرعی این تحقیق پاسب داده می یهاسؤا مشخص  صورتبهدر انتها 

 عصر با  در مقایسه اعظم)ص( امبریپ ینظام رهیحقوق بشردوستانه در س نیادیاصو  بنرعایت  

 چگونه است؟ معاصر

طور مفصل بحث کردیم قرآن و سنت پیامبر)ص( داللت بر این که در این تحقیق بهچنان

باشد و جنگ و اسالم دین رأفت و مهربانی و صلح میدارند که در اسالم اصالت با صلح است نه 

شدند اند و اگر در مقام دفاع مزبور به جنگ میگاه آغازگر جنگ نبودهپیامبر اسالم)ص( هیچ

کردند و سپاهیان خود را امر به را موعظه می هاآنکردند و ابتدا دشمن را به اسالم دعوت می

کردند، در حالی که امروزه در جهان معاصر هنوز رعایت حقوق بشردوستانه در انحاء جنگ می

ور است و علیرغم وجود قوانین و قواعد حقوق بشردوستانه آتش جنگ در برخی کشورها شعله

 المللی، شاهد نقض مکرر حقوق بشردوستانه هستیم.بین
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 ؟اندکدمی نظامی پیامبر اعظم)ص( مصادیق رعایت حقوق بشردوستانه در سیره

وق بشردوستانه در سیره پیامبر)ص( در حقیقت نحوه برخورد انسانی پیامبر)ص( نحوه اجرای حق 

با مسائل مربوط به جنگ است که در فهم ماهیت جنگ و مفهوم اخالق نظامی اهمیت بسزایی 

 اسالم، پرهیز  به  ی ایشان در هنگام جنگ عبارت بودند از: دعوتدارد. از جمله آدا  بشردوستانه

دشمن. پس از درگیری نیز ایشان با در نظر گرفتن  با رویارویی در صبر به تشویقجنگ،  آغاز از

ها ی اجرای حقوق بشردوستانه است سعی در احیای حقوق انسانمواردی چند که مصادیق نحوه

 رساندن  حداقل  انسانی، به  اولیه  نیازهای  از  دشمن  نکردن  داشتند؛ این موارد عبارت بودند از: منع

 زنان،  به تعرض عدم اجساد، و فراریان اسرا، مزروحان، به تعرض عدم دشمن، و خود هایکشته

 خیانت. و خدعه سالخوردگان، عدم و کودکان

 های قرن بیست و یکم چگونه بوده است؟ ترین جنگ رعایت حقوق بشردوستانه در مهم

ی هیروشیما و ناکازاکی در که بعد از جنگ جهانی دوم و فاجعه نیباوجودادر قرن بیست و یکم 

المللی ی بینها چهارگانه ژنو تصویب شد و حقوق بشردوستانه وجههقرن گذشته کنوانسیون

ی عمل کشورهایی که داعیه خصوصبهشاهد نقض این حقوق از جانب کشورها، و  بازهمیافت، 

رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین، جنگ آمریکا در به آن را دارند، هستیم. حمالت و تزاوز 

های تروریستی القاعده و داعش و نیز حمالت های گروهافغانستان و عراق و حمالت و تخریب

 این موارد هستند. یازجملهعربستان به یمن 

 پیشنیادها

ق سرازی و رفع ابهام از سره اصرل تناسرب، ضررورت و تفکیک در اصرو  بنیادین حقوشرفاف .1

 المللی.ی بینبشردوستانه

 ی سایر معصومین.بررسی رعایت حقوق بشردوستانه در سیره . 2

 های معاصر.بررسی مستقل رعایت حقوق بشردوستانه در هر یک از جنگ  . 3
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