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Abstract
The legislature law of war prisoners in different periods of his-

tory and among religions and legal systems behaves as the most impor-
tant  problems, and always has been more prominent. It has been the fo-
cal problem of different nations’ concerns, governments and philanthropic 
lawyers. The Humanitarian Law regulations is deeply rooted in History, 
because “war” has been the focus and central problem of all the modern 
and primitive Human societies and they all obeyed and maintain of some 
distinct regulations, in which along the centuries the governments have 
subordinated or violated them. Of course, there must be a clear distinc-
tion between the governmental attitudes in theory and pragmatically. We 
should discriminate respect for the rights of prisoners of war.However, 
the systematization of philanthropic international Human rights (in form 
of series of Humanitarian principles and regulations in war times was of 
special concerns of many different governments, and by lawful and legisla-
tive points of view has obtained the practical and legislative aspects) does 
not have a long and extended history behind itself. But in this arena, the 
Islamic legislature system more and precedent to any other lawful systems 
ascertained on the observation of  Humanitarian regulations in wars and 
conflicting occasions. 
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چکیده
مســاله حقوق اســیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام  های 
حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین  المللی در گذشته و حال مطرح 
بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت  ها، دولتها و حقوقدانان بشــر دوســت بوده است.

مقررات حقوق بشردوستانه ریشــه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون 
همواره جنگ بین انســان  ها وجود داشته و این جنگ  ها، همیشــه تابع نظاماتی بوده  اند، که 
دولت  هــا طی قرن  ها، آنها را رعایت یا نقــض کرده  اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل 
در خصوص رعایت حقوق اســیران جنگی می  بایســت قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام   مندی 
حقوق بشردوستانه بین  المللی)به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد 
توجــه دولت  ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است(ســابقه چندان 
طوالنی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اســام بیش و پیش از  ســایر نظامات حقوقی به 
لزوم رعایت مقررات انســان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است.روش اجرای تحقیق حاضر 

توصیفی-تحلیلی است.
واژگان کلیدی: اســیر جنگی، جنگ، حقوق بشردوســتانه، کنوانسیون سوم 

ژنو، اسام.
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درآمد
مطالعه ســیر تاریخ بشــری بیانگر ایــن واقعیت تلخ و گزنده اســت که قدمت 
جنگ،نزاع، درگیری و خشــونت به قدمت حیات انســانی و زیست اجتماعی است.از آغاز 
خلقت و داســتان هابیل و قابیل تا زمان حاضر، مقابله با ســتیزه گری، خشونت طلبی و 
تمایل به جنگ و درگیری، همواره دغدغه اصلی کســانی بوده که در پی حل اختاف  ها 
وایجاد و گسترش صلح، دوستی و آشتی میان انسان  ها و جوامع مدنی بوده  اند، زیرا جنگ 
و درگیری  های متعدد و مستمر که در طول تاریخ بشری جریان داشته، چنان خشونت بار 
بوده و آثار وحشتناکی از خود به جای گذارده که به حق از آن به»بایی«1 تعبیر شده که 
باید جهان و جهانیان را تا حد ممکن از مصائب آن)از جمله قتل، کشتار بی رحمانه، تجاوز، 
غارت و بردگی و ...( در امان نگه داشــت.در گذشته جنگ به عنوان حق کشورها استقرار 
یافته و نقشی تعیین کننده در سیاست دولتها داشته است.دولت  ها بدون واهمه از عواقب 
جنگ  ها جهت دستیابی به اهداف خود و تحمیل شاخص  های ملی بدان دست می  یازیدند.

طبعاً تا زمانی که جنگ فی  نفســه مشروع تلقی می  شد و توسل بدان جزو عناصر اساسی 
حاکمیت دولت  ها به شــمار می  رفت رعایت حقوق انســانی در جنگ و همچنین حقوق 
اســیران جنگی کمتر مورد توجه قرار می  گرفت و این امر که ضرورت قانون نمی  شناسد2 
اصلی طبیعی در روابط دولتها با یکدیگر و با اتباع به شمار می  رفت)حجازی، 1394: 23(. 
تداوم این جریان، بویژه در جنگ    های جهانی که منجر به نابودی هزاران اسیر جنگی شد 
دولت  ها، نهادهای بین  المللی، ســازمان  های بشر دوستانه و علمای حقوق را بر آن داشت 
تا تمام تاش خود را مبذول دارند تا شــاید با تحت قاعده درآوردن جنگ،از شــدت آالم 
وارده بر قربانیان آن بکاهند. این تاشــها ابتدا موجب پیدایش یک دســته قواعد عرفی و 
سپس تدوین قواعدی در حمایت از قربانیان جنگ شد که مهمترین آنها کنوانسیون  های 
چهارگانه 1949 ژنو و دو پروتکل الحاقی 1977 به کنوانســیون  های چهارگانه ژنو است.

در این میان کنوانســیون ســوم ژنو و بعضی مواد پروتکل  هــای الحاقی آن به موضوع از 
حقوق اســیران جنگی می  پردازند. بدین ترتیب قواعد حمایت از اسیران جنگی در حقوق 

بین  الملل بشردوستانه توسعه یافت. )داعی، 1387: 2(

1. مقدمه منشور سازمان ملل متحد.
2. NecessityKnows no Law.
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بســیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوســتانه در عصر 
حاضر، که تنها در دو ســده پیش مورد توجه جامعه غرب و ســازمان  های جهانی قرار 
گرفته است، در قوانین فقهی اسام و از جمله در متون شیعی وجود دارد.فقهای شیعه 
در این زمینه مباحثی را)البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده( در ابواب فقهی 
جهاد گنجانیده  اند.توجه به ســیر تاریخی شکل  گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در 
اســام نشان می  دهد که مسلمانان نســبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به 
قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشــگام بوده  اند و سابقه بسیار طوالنی دارند.)قائدان و 
دیگران، 1393: 1 ( لذا نکتۀ اساســی که در مقایسۀ وضعیت حقوقی اسیران جنگی در 
حقوق بشردوستانۀ اســامی و حقوق بین  الملل بشردوستانه باید مدنظر قرار گیرد، آن 
است که بررسی واقعی مفهوم اسامی حقوق بشردوستانه، باید در چارچوب تاریخی آن 
توجه و ارزیابی شود. در اصل برای هر گونه مقایسه میان این دو نظام، باید عامل مکان 
و زمان درنظر گرفته شود. اسام در قرن هفتم میادی پا به عرصه وجود نهاد، درحالی 
که مفهوم حقوق بشردوستانۀ بین المللی تا نیمه دوم قرن بیستم هم هنوز متبلور نشده 
بود. ازاین رو، ســیزده قرن فاصله میان تولد این دو مفهوم وجود دارد و اگر این فاصلۀ 
زمانی را با وضعیت جهان و جامعه آن روز مقایســه کنیم، قطعاً به این نتیجه می  رسیم 
که حقوق اسام بسی مترقیانه  تر از حقوق بین الملل امروز گام برداشته است. )موسوی، 

زوار جالی، 1395: 28(
چگونگی تعامل و رفتار با اسیران جنگی را می  توان بازتابی از نوع نگرش نظام  ها 
و مکاتب نســبت به انسان و بشر دانســت؛ از همین رو، اسام به عنوان دینی انسانی و 
بشری نسبت به این مباحث سکوت نکرده، بلکه با دادن تعالیم و ارائه شیوه  های منصفانه 
از رفتار با اســیران، افقی روشن فراروی انســان  ها به خصوص بشر امروز قرار داده و به 
عبارت دیگر،اسام راهبردها و رهیافت  های منصفانه  ای برای زمان آغاز جنگ، چگونگی 
جنگ و مسائل مربوط به صلح و اسیران جنگی ارائه نموده است. ) حبیب نژاد، 1392: 
537( در آیاتی از قرآن کریم اسیر از گروه  هایی برشمرده که مستحق دلجویی، مهربانی 

و نیکی است و او را در ردیف مسکین و یتیم قرار داده است.1 
با درک مراتب فوق سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه نسبتی بین

1. بنگرید به:سوره انفال آیه 70؛ سوره انسان، آیه 8-9.نیز بنگرید به فقه الجهاد ج 2، ص 839.
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مفاد و رویکرد حقوق بین  الملل بشردوســتانه و حقوق بین  الملل اســامی در خصوص 
حقوق اســیران جنگی وجود دارد؟به نظر می  رســد رویکرد حقوق بشردوستانه اسامی 
هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل بیش و پیش از حقوق بشردوستانه بین  المللی به 

رعایت حقوق اسیران جنگی ملتزم می  باشد.

1. تعریف جنگ در اسالم و حقوق بین  الملل
1-1. تعریف و مفهوم جنگ در اسالم

برای ورود به هر بحث نخست باید واژه  های کلیدی و اصلی را تعریف کرد.با آنکه 
می  دانیم و می  پذیریم که جنگ دارای بار حقوقی خاصی اســت ولی باید اذعان داشت که 
بسیار مشکل و شاید هم غیر محتمل باشد که بتوان تعریفی آن  چنان جامع و مانعی ارائه 
داد کــه دربرگیرنده تمام مولفه  های الزم برای اوضاع و احوال مختلف باشــد.لذا به گمان 
بسیاری هیچ تعریفی از جنگ رضایتبخش نیست و وجود حالت جنگ با توجه به شرایط 

مختلف تعریف خاص خود را می  طلبد.
»حرب« یا »جنگ« در اســام، همانگونه که صاحب »لســان العرب« و دیگران 
گفته اند، به معنای دشــمنی و ستیزه اســت و با »قتال« و»مقاتله«که به معنای کشتن، 
ســتیزه به قصد کشتن، کشتار و کشتار طرفینی است، قریب  المعنی می  باشد.این معنا به 
خودی خود، مذموم و منفور اســت؛ اما فرهنگ اســامی شرایط خاصی را برای این فعل 
دارد که موجب تغییر مفهوم آن از» حرب« به »جهاد« یا »جهاد فی سبیل اهلل« یا »قتال 
فی ســبیل اهلل« شده است؛ جهاد به معنای به کارگیری تمام توان موجود در جنگ است 
که با یک خصوصیت، دارای بار معنوی مثبت می  شــود و آن »قید فی سبیل اهلل« است.

در حقیقت، جهاد جنگی را گویند که»در راه خدا« باشــد. )احسانی فر،1392: 50-49( 
با توجه به تعریف فوق می توان چنین بیان نمود که جهاد در اســام )جنگ در راه خدا( 
واجد اصول و اهدافی متمایز از جنگ در حقوق بین  الملل می  باشد. به این معنا که جنگ 
در اسام، دارای ویژگی  های خاصی است که موجب تقویت اقدامات بشردوستانه می  گردد؛ 
در راه خــدا بودن جهاد )نســاء، 76( و رعایت عدالت در آن)بقره، 190( اساســی ترین 
ویژگی  های جنگ در اســام اســت که آن را از جنگ  های مرسوم و با انگیزه  های مادی و 
انتقام جویانه جدا می  کند و موجب راهبری آن در انگیزه و روش درست و انسانی می  شود.
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1-2.تعریف و مفهوم جنگ در حقوق بین  الملل
در حقوق بین  الملل، جنگ شــیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور اســت که 
می  توان آن را از نظرحقوقی چنین تعریف نمود:»جنگ ابزار سیاســت ملی، مجموعه  ای 
عملیات و اقدامات قهرآمیز مســلحانه  ای است که در چارچوب مناسبات کشورها)دو یا 
چند کشور( روی می  دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنان با یکدیگر 
و همچنین کشــورهای ثالث می  شــود.در این جهت حداقل یکــی از طرفین مخاصمه 
درصددتحمیل نقطه نظرهای سیاســی خویش بر دیگری اســت.به این ترتیب عملیات 
قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می  باشند)ضیایی بیگدلی، 1365: 
48(.همچنین جک لووی کارشناس مطالعات جنگ هم این واژه را اینگونه تعریف کرده 
است:»خشونت ســازمان یافته تمام عیار در بین گروههای سیاسی مشخص«.گاستول 
بوتول جامعه شناس مشهور جنگ و صلح جامعه شناس شهیر فرانسوی و صاحب کتاب 
»فلســفه اجتماعی ابــن خلدون« این واژه را به معنای مبارزه مســلحانه و خونین بین 
گروههای ســازمان یافته می  داند.)جمالی،1382: 284(.البته حقوق بین  الملل مشخص 
نمی  کند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی 
به طور کلی، جنگ زمانی آغاز می  شــود که توسل موثر و واقعی با اسلحه صورت گرفته 
باشد و پایان قطعی جنگ هنگامی است که قطع عملیات خصمانه با انعقاد معاهده صلح 

میان متخاصمان برقرار شود.

2. مطالعه تطبیقی تعریف اسیر در اسالم و حقوق بین  الملل
2-1. تعریف اسیر در اسالم

در ادبیات حقوقی اســام اسیر، از ریشه»اســر« به معنای به چنگ آوردن و به 
دست  آوردن و گرفتن است.اسیر دشمنی است که در حال جنگ یا پس از جنگ گرفتار 
می  شود)حجازی، 1394: 107(.گفته شده است در اسام منظور از اسیر، فردی است از 
اهل دارالحرب که گرفتار مسلمین شده است)طباطبایی، 1360: 357(. اسیران جنگی 
از دیدگاه فقهای اســام در یک تقســیم بندی کلی به دو گروه تقسیم می  شوند؛ یک 
گروه زنان و کودکان که در اصطاح به آنان سبی می  گویند و گروه دوم مردان جنگجو 

و پیکارگر که در اصطاح به آنان اسیر می  گویند.
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با وجود وجوه اشــتراک بین تعریف اســیر در حقوق اسام با حقوق بین  الملل، 
تفاوت  هایی نیز بین این دو وجود دارد.در حقوق بین  الملل، اسیر به کسی اطاق می  شود 
که به هر صورت در میدان جنگ دســتگیر شود؛ خواه داوطلبانه تسلیم شود و خواه به 
اجبار او را دستگیر کنند)روسو، 1369: 103(.اما در حقوق بین  الملل اسام، کسانی که 
خود را تســلیم کنند، با شرایط زیر اسیر شمرده نمی  شــوند و آزاد خواهند شد.الف:در 
بحبوحه جنگ و پیش از معلوم شــدن سرنوشت جنگ)پیروزی مسلمین( تسلیم شده، 
تقاضای امان نمایند.ب:تقاضای امان آنها از سوی رهبر مسلمین یا هریک از مسلمانان با 
درنظر گرفتن مصالح اسام و مسلمین پذیرفته شود)عظیمی شوشتری، 1392: 172(.

2-2. تعریف اسیر در حقوق بین  الملل
در خصــوص تعریف و مفهوم اســیر در نظام حقوق بین  الملل بشردوســتانه الجرم 
می  بایســت به آخرین ســند بین  المللی جامع مرتبط با نظامات حقوق مخاصمات مســلحانه 

رجوع نمود.قسمت »الف« ماده 4 کنوانسیون 1949 ژنو در مورد مفهوم اسیر چنین است:
1- اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین چریک ها و دسته های 
داوطلب که در زمره نیروهای مسلح مزبور باشند؛ 2- چریک ها و اعضای سایر دسته  های 
داوطلب نهضت  های مقاومت متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل و یا خارج خاک 
خود مشــغول عملیات باشند؛ 3- اعضای نیروهای مســلح منظم، که خود را وابسته به 
دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دســتگیرکننده به رســمیت شــناخته 
نشــده باشد؛ 4-کسانی که همراه نیروهای مسلح هســتند بدون آنکه مستقیما در زمره 
آن باشــند؛ از قبیل اعضای غیرنظامی کارکنــان هواپیمای جنگی، خبرنگارهای جنگی، 
تهیه کننده های اجناس و اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده دار آسایش نیروهای 
مسلح هستند؛5-کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی از جمله فرماندهان، ناخدا و کارکنان 
هواپیمایی کشــوری دولت های متخاصم، که به موجب این مقررات حقوق بین  الملل از 
معامله مســاعدتری برخوردار نیســتند؛ 6-اهالی اراضی اشغال نشده که درموقع نزدیک 
شــدن دشمن بدون آنکه فرصت تشــکیل نیروهای منظم را داشته باشند، ارتجاالً برای 
مبارزه با دشمن اســلحه به دست می  گیرند؛ مشروط به اینکه عمًا اسلحه حمل نمایند 
و قوانین جنگ را محترم شمارند.همانگونه که ماحظه می  شود در کنوانسیون فوق، در
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حقیقت اســیران جنگی تعریف نشده  اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در 
این کنوانسیون برخوردارند اکتفا شده است.

عاوه بر این پروتکل 1977 الحاقی به کنوانســیون ســوم ژنو 1949 در بند 1 
ماده 43 به جای برشماری گروه  های مختلف یک قاعده واحد ارائه داده است.به موجب 
این قاعده می  توان اسیر جنگی را به شرح ذیل تعریف نمود:»تمام نیروها، تمام گروهها 
و تمام واحدهای مسلح و سازمان یافته  ای که تحت امر یک فرمانده مسوول رفتار افراد 
تحت امر خود، می  باشــند و دارای یک رژیم انتظامی داخلی هســتند که باعث رعایت 
قواعــد حقوق بین  الملل در جنگ می  گردند می  توانند از وضعیت حقوقی اســیر جنگی 

برخوردار گردند«.

3. واکاوی مبانی قانونی و رفتاری حمایت از اســیران جنگی در اسالم 
و حقوق بین  الملل در گذر تاریخ

موضوع اســیران جنگی و رفتــار با آنها از قدیمی  تریــن موضوعات روابط 
بین  الملل جامعه و تاریخ بشــریت بوده است.اسناد تاریخی گواه گذشت روزهایی 
ســیاه و بشر قدیم است، روزهای سیاه جنگ و خون و عصیان. در ستیزه  هایی که 
دولت  هــا و قدرت  ها به راه می  انداختند، مردم را به عنوان دشــمن مقابل یکدیگر 
قرار می  دادند و هر کدام تا توان داشــتند از طرف مقابل می  کشتند.آنان در فرض 
پیروزی، زندگان را به اسیری می  بردند و اسیران نیز از تیغ فاتحان در امان نبودند 
و در فرض حیات از هرگونه حقی محروم می  شــدند و کشــتن اسیران اصل اولیه 
در برخورد با آنان تلقی می  شــد. )محقق داماد، 1383: 9( نحوه برخورد با اسیران 
جنگی به نســبت نوع تمدن و تفکر بشری در ادوار مختلف تاریخ مراحل متفاوتی 
را طی کرده اســت.در دوران باســتان و قرون میانه اســیر جنگی معنا و مفهوم 
امــروزی را نداشــت و در برخورد با او به هیچ روی ماحظات انســانی و اخاقی 
ملحوظ نظر قرار نمی  گرفت.چه بســا اســیران که بر حســب رسم ها و سنت  های 
غیرمتمدنانه زمان خود کشته می  شدند و یا به عنوان شیء در اختیار قدرت پیروز 
در کارهای ســخت مورد اســتفاده قرار می  گرفتند و یا به عنــوان برده به فروش 

(Openheim,lauterpacht,1965: 301) می  رفتند
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البته در دوران کهن نیز  اندک نشــانه هایی از رفتار انســانی با اسیران جنگی به 
چشــم می  خورد.به عنوان مثال پادشــاه حمورایی)1686-1728 قبل از میاد مسیح( در 
»کد حمورابی«(Hammurabi Code) دستور داده بود اسیران جنگی در قبال اخذ فدیه 
آزاد شــوند.کوروش کبیر نیز )در قرن هفتم قبل از میاد(در زمینه رفتار انسانی با اسیران 
جنگی دستورهایی دارد.به عنوان مثال وی دستور داد مجروحین کلدانی مانند مجروحین 
ســپاه ایران مداوا شــوند.(dieter& others,1995: 12-13) از همه مهمتر اینکه پیامبر 
گرامی اســام )ص( قواعدی مترقــی در این زمینه وضع کردند.1 بــه همین دلیل تاریخ 
صدر اسام گزارشگر رویدادهایی است که نشان دهنده رفتار پسندیده و انسانی اسام در 
قبال اســیران جنگی است.اسام دینی است که بخش عظیم تعالیم آن در راستای تحلیل 
از مرتبت انســان و برای تکمیل و تعالی کرامت او اختصاص یافته اســت. به همین دلیل 
نخستین مدافع منحصر به فرد حقوق بشر و منادی آن در جهان بوده است.اسام قرن  ها به 
سبب حمایت از حقوق بشر مورد قهر و ستم صاحبان قدرت و ثروت بوده است و نخستین 
گردانندگان و حامیان آن کســانی بوده  اند که از حقوق و آزادی  های خود محروم بوده و به 
امید رسیدن به حقوق از دست رفته خود به اسام پناه می  برده  اند.)پروین، 1395: 125(

جامعه اسامی در زمان رسول خدا)ص( برای نخستین بار در سال دوم هجرت 
و در ســریه»عبداهلل بن جحش« با موضوع اسارت روبرو شد )آیتی، 1378: 253( جین 
پیکتت، حقوقدان سوییســی که در تهیه کنواسیون  ها و پروتکل  های مزبور تاش بسیار 
کرده و شروح زیادی در این زمینه نگاشته می  گوید:خواستم تمام قواعد انسان دوستانه 
بین  المللی را در قالب جمله  ای جامع و فراگیر تبیین کنم.نهایت آنچه توانستم ارائه دهم 
 Pictet,1966:)»این اصل اســت:»با دیگران آن چنان کن که مایلی با تو آنچنان کنند
455,462). جالب این اســت که ایــن جمله عیناً در کلمات پیامبر اســام)ص( آمده 
است:مومن نیست کسی، مگر آن که برای دیگران آن پسندد که برای خود می  پسندد.

1. به عنوان مثال در جنگ بدر اســیری از پیامبر اکرم تقاضای آزادی کرد و آن حضرت وی را  به شــرط اینکه در جنگ با 
مســلمانان شرکت نکند آزاد کرد)مســتدرک ج 11، ص120،ح 12587( و یا اینکه ایشان پس از فتح مکه تمام مردم مکه 
اعم از رزمنده و غیر رزمنده را عفو کردند)کافی، ج 3،ص 512، ح 2 و ج 5ص 10 ح 2( جهت اطاعات بیشتر نک به:محقق 
داماد،مصطفی، جایگاه حقوق بشردوســتانه در علم سیر اسام در بررســی تحوالت اخیر بشردوستانه بین المللی:مجموعه 
مقاالت نخستین همایش حقوق بشر دوستانه بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،)دبیرخانه کمیته 

ملی  حقوق بشردوستانه،تهران،سرسم 1382، ص 89(.
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تاریــخ گویای این واقعیت اســت که رفتار یهودیان و مخصوصاً رفتار مســیحیان 
با اســرای جنگی در جنگهــای صلیبی، رفتاری همراه با ایذاء و شــکنجه بوده و حتی در  
بســیاری از موارد در عربستان قبل از اسام اسرا را از دم تیغ می  گذارند )ضیایی بیگدلی، 
1366: 174-177(.همچنین گروســیوس، نظر جالبی در مورد اســرا دارد:»کسی که در 
جنگ اســیر می  شــود حق فرار ندارد« و این نشــان دهنده رواج رفتار غیر انسانی در آن 
دوران بود.اما در اندیشــه اسامی، اســارت جنگی یک اقدام سرکوب کننده نیست، بلکه 
اقدامی احتیاطی و بازدارنده تلقی می  شــود که در مورد دشمنی که ساح خود را بر زمین 
گذاشته اتخاذ می  گردد1)ضیایی بیگدلی،1366: 162(.تاریخ اسام سرشار از مواردی است 
که بیانگر رفتار پسندیده اسام و همراه با عطوفت پیامبر)ص( در قبال اسیران می  باشد که 
امروزه حقوق بین  الملل بر آن حکم می  کند.تاریخ اســام که به 14 قرن پیش بازمی  گردد، 
مملو از جریانات و رویدادهایی اســت که بیانگر نحوه رفتار پســندیده و انسانی اسام در 
قبال جنگجویان دشمن است که به اسارت نیروهای اسام درمی  آمدند.ولی مبنای تاریخی 
حقوق بشردوستانه بین  ا  لمللی یعنی از زمانی که رعایت یک سلسله اصول و مقررات انسانی 
در ایام جنگ مورد توجه دولت  ها قرار گرفت و منجر به تنظیم و تصویب موافقت  نامه بین 
دولت  ها شد  و از لحاظ حقوقی جنبه قانونی و عملی پیدا کرد، سابقه چندان طوالنی ندارد 

و به نیمه دوم قرن نوزدهم میادی برمی  گردد.)موسوی، 1394: 291(
»کد لیبر« مورخ 24 آوریل 1863 دربرگیرنده نخستین تاش مفصل جهت تهیه 
مقررات مربوط به حمایت از اســیران جنگی است.کمیته بین  المللی صلیب سرخ هم پس 
از  تاســیس در سال 1863 نقش مهمی در این توسعه ایفا کرد.مثًا در مورد مسائل کلی 
مربوط به رفتار اســیران جنگی در نخستین کنفرانس بین  المللی صلیب سرخ که در سال 
1867 در پاریس برگزار شد، گزارشی ارائه گردید.سرانجام»هانری دونان« با سخنرانی خود 
تحت عنوان یکســان سازی شرایط اسیران جنگی در سال 1872 در لندن مبنای جدیدی 
را برای مذاکرات بین  المللی پایه ریزی کرد.کنفرانس بروکســل مورخ 27 اوت 1874 برای 
نخستین بار موجب تهیه 12 ماده در مورد حمایت از اسیران جنگی در جریان مخاصمات 

2. عاوه بر این، قســاوت یهود در برخورد با مخالفان، در تاریخ معروف اســت، تا آنجا که جرجی زیدان در تاریخ تمدن 
می-نویســد:در یکی از جنگهایی که به تحریک یهودیان میان روم و ایران رخ داد، یهودیان 800 هزار مســیحی اسیر را 

از ایران خریدند و همگی را مانند گوسفند سر بریدند. )ابراهیمی، 1391: 50: 2(
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مسلحانه شد.هرچند سند نهایی کنفرانس بروکسل الزم  االجرا نشد ولی مبنای نخستین 
مقررات حمایتی مندرج در معاهدات چندجانبه الهه در سالهای 1899 و 1907 را فراهم 
ســاخت. )فلک،1392: 428-429( مقررات حمایت از اسیران جنگی در  معاهده1907 
الهه  تدوین شــد که بر مبنای آن افرادی که اســیر جنگی محسوب می  شوند؛ مشخص 
شده و بر اصل »رفتار انسانی«با اسیران جنگی تاکید شد.حوادث جنگ جهانی اول نشان 
داد، قواعد الهه برای حمایت از اسیران جنگی کفایت نمی  کرد.به منظور رفع این اشکال 
در ســال 1921 کمیته بین  المللی صلیب سرخ کنفرانسی را تشکیل داد که پیش  نویس 
کنوانســیون مربوط به رفتار با اسیران جنگی را به تصویب رساند.این پیش  نویس اسیران 
جنگــی را از مقــررات الهه که حاوی قواعد جنگ بود مجزا ســاخت و به عنوان مبنای 
بحث میان کمیته بین  المللی صلیب ســرخ و دولتهای عضو در دهه 1920 مورد استفاده 
قرار گرفت.بحث  های مورد نظر منجر به انعقاد کنوانســیون ژنو 1929 در خصوص رفتار 
با اســیران جنگی گردیدکه چهل و هفت دولت در مذاکرات آن شرکت داشتند.هرچند 
کنوانســیون ژنو بر مقررات الهه مبتنی بود ولی باید این کنوانســیون را سرآغاز عصری 
نوین برای حمایت از اسیران جنگی تلقی کرد.کنوانسیون 1929 ژنو اولین سندی است 
که در زمینه حمایت از اسیران جنگی، یک نهاد حمایتی و نظارتی ایجاد کرد.1 اما فجایع 
ناشی از جنگ جهانی دوم، ضرورت بازنگری کنوانسیون 1929 ژنو را نمایان ساخت.این 
بار نیز کمیته بین  المللی صلیب سرخ ابتکار عمل را به دست گرفت و بین سالهای 1946 
تــا 1948 پیش نویس های متعددی را با نمایندگان جمعیت های صلیب ســرخ و دول 

عضو کنوانسیون 1929 به بحث و مذاکره گذاشت.
پس از برگزاری کنفرانس صلیب ســرخ در اســتکهلم در ســال 1948 که طی 
آن پیش  نویس کمیته بین  المللی صلیب ســرخ درخصوص تکمیل کنوانسیون، حمایت از 
اسیران جنگی محل بحث قرار گرفت، سوییس کنفرانس دیپلماتیک ژنو را در سال 1949 
برگزار کرد که در آن 62 دولت شرکت کردند.این کنفرانس دیپلماتیک چهار کنوانسیون 
ژنو مورخ 12 اوت 1949 را به تصویب رساند.ســومین کنوانســیون، مقررات کنوانسیون 
رفتار با اســیران جنگی مورخ 1929 را گســترش داده و بهبود بخشید.کنوانسیون 
سوم ژنو یکی از گسترده ترین موارد تدوین حقوق بشر دوستانه قلمداد شده است.

1. منظور از نهاد»قدرت حامی« و اختیارات آن است که در مواد 86 تا 88 این کنوانسیون ذکر شده اند.
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در این کنوانسیون که بر اساس تجارب نقض قواعد بشردوستانه کنوانسیون 1929تهیه 
شد، قواعد بنیادین مهمی در زمینه حمایت از اسیران جنگی تدوین و گسترش یافت یا 
به طور کامل مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقررات جدیدی افزوده و مقررات پیشین با 

نظم و ترتیبی دیگر تنظیم شد تا اهمیت آنها افزایش یابد.

4. مبانی قانونی رفتار انسانی با اسیران جنگی در اسالم و حقوق بین  الملل
توسعه و اعمال مقررات حقوق بشردوســتانه بین  المللی برای حمایت از اسیران 
جنگی دربرگیرنده عناصر اخاقی، نظامی و سیاســی است.رفتار انسانی با اسیران جنگی 
ریشــه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای 
جان افرادی که آنها را به اسارت گرفته اند یا ارتش آنها ندارند.این امر مبنای رفتار انسانی 
پیش  بینی شــده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را تشکیل می  دهد. بدین جهت از بین 
مســوولیت  هایی که دولت بازداشــت کننده در قبال اسیران جنگی دارد، رفتار انسانی با 
آنان مهمترین مســوولیت است. ممنوعیت رفتار بر خاف شئون انسانیت مورد توافق دو 
نظام حقوق اســامی و بین  المللی است و ضرورت رفتار انسانی با دشمن از قواعد مسلم 
اسامی است. در مورد طرز رفتار با اسرای جنگی نیز حقوق و فقه سیاسی اسام احکامی 
را وضع کرده اســت که بر مبنای آنها با اســیر از آغاز اسارت تا پایان، بر اساس اصول و 
کرامت انسانی برخورد می  شود. یکی از محققان در این زمینه می  نویسد:»رهنمود حقوق 
اســامی در زمینه طرز رفتار با اســرای جنگی، متضمن احکامی   است که مفاد حقوق و 

عرف بین  المللی مدرن هرگز به پای آن نمی  رسد« )محقق داماد، 1383: 156(.
تاریخ اسام مملو از جریانات و رویدادهایی است که بیانگر نحوه رفتار پسندیده 
و انسانی اسام در قبال جنگجویان به اسارت درآمده دشمن می  باشد.باید گفت در اسام 
الگوی رفتاری با اسیران جنگی در اهداف اصلی جنگ نهفته است که جدا از اهداف عالیه 
اسام نمی  باشد. هدف اصلی اسام گسترش و ترویج شریعت اسام تا مرحله جهانشمولی 

است تا سعادت همه انسانها تامین و صلح و امنیت در سراسر گیتی ایجاد گردد.
در اسام الگوی رفتاری با اسیران جنگی براساس آیات قرآن خصوصاً آیه 8 سوره 
دهر ترسیم شده است که نمونه عملی آیه شریفه اهل بیت پیامبر اسام)ص( هستند که 
بعد از سه روز روزه داشتن غذای افطار خود را با آنکه بدان نیاز وافری داشتند به اسیری
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انفــاق نمودند و به همیــن دلیل می  توان ادعا نمود که در اســام طرز رفتار با 
اســیران جنگی به نحو احسن ترسیم شــده و منطبق با همان مواردی است که 
تازه بعد از سالها حقوق بین  الملل در قرن بیستم بدان دست یافته است)گنجی، 

)1 :35 ،1348
در قوانین و مقررات حقوق بین  الملل بشردوســتانه نیز اصل رفتار انســانی 
با اســرای جنگی در اســناد مختلف مورد تاکید قرار گرفته اســت که در ادامه به 
آنها خواهیم پرداخت.در حقوق بین  الملل تاکید بر آن اســت که اســیر جنگی باید 
همواره (At All Times) از»رفتار انســانی« برخوردار شود. اصل رفتار انسانی ابتدا 
در کد لیبر»ماده 76« و اعامیه بروکســل)بند 2 ماده 23( شناســایی و سپس در 
مقررات الهه)ماده 4( تدوین شده و در ماده 3 مشترک کنوانسیون  های ژنو1 و سایر 
کنوانســیون  های آن از جمله ماده 13 کنوانســیون سوم منعکس و در پروتکل  های 
 (Fundamental Guarantee) »الحاقی اول و دوم به عنوان»تضمین  های اساســی
از آن یاد شــده است.)بند 1 ماده 75 پا 1 و بند 1 ماده 4 پا 2( در مواد 3 مشترک 
کنوانســیون  های چهارگانه ی ژنو و ماده 46 کنوانســیون اول ژنو و مواد 12 و 47 
کنوانســیون دوم ژنو و مواد 13 و 14 و 16 کنوانســیون ســوم ژنــو و ماده 100 
کنوانســیون چهارم و همچنین مــواد 10 و 54 پروتکل اول؛ به عــاوه مواد 4 تا 
18 پروتکل دوم الحاقی، به بیان اصل رفتار انســانی و مصادیق آن به تناســب مواد 
و موضوعــات، درباره قربانیان نیروهای دولتی یا ضــد دولتی درگیر در مخاصمات 
مســلحانه بین  المللی یا داخلی پرداخته شده است.البته هرچند در اسناد فوق  الذکر 
تعریفی از »رفتار انسانی« ارائه نشده ولی در بعضی از اسناد بین  المللی2 به آن تحت 
 Henkaerts) 3عنوان احترام به »کرامت انسانی« و منع بدرفتاری اشاره شده است

(& others,2005: 306

1. بند 1 ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو، ماده 12 ک 1، ماده 12 ک 2، ماده 13 ک 3 و مواد 5 و 27 ک 4.
2. از جمله این اسناد عبارتند از بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 5 کنوانسیون آمریکایی 

حقوق بشر، ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و تفسیر عمومی شماره 21 کمیته حقوق بشر و غیره.
3. تصویربرداری از اســیران جنگی و پخش آن از رسانه های عمومی، مصاحبه و وادار کردن آن ها به توهین به مقامات 
کشورمتبوعشان، رژه بردن و یا چرخاندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی و به تماشا گذاشتن آنها ممنوع است و نقض 

(Dieter& others,1995: 329)اصل رفتار انسانی محسوب می شود
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5. حق دسترســی کیفی و کمی اســیران جنگی به آب و غذا از منظر 
تطبیقی در اسالم و حقوق بین  الملل

در حقوق بشردوستانه اسامی بر امر فراهم کردن آب و غذا برای اسیران تاکید 
شــده اســت.آب و غذا چه در حال حاضر و چه در گذشــته، باالخص در میدان جنگ، 
اساســی ترین نیاز جنگجویان بوده و هست.با این وصف، در آیات 8 و 9 سوره انسان به 
ماجرایی اشاره شده است که در آن اهل بیت نبی اکرم)ص( در شرایطی سخت و دشوار، 
فقیر، مسکین و اسیر را بر خود مقدم داشتند و تنها خوراکی  های خویش را در حالی که 

خود به خاطر روزه بسیار گرسنه بودند، به آنها دادند.
رفتــار همراه با رافت امام علــی)ع( در آخرین روزهای زندگی با قاتلش، ابن 
ملجم مرادی که دردســت او و فرزندانش اســیر بود، حکایت از ســیره محبت آمیز 
امامان)ع( با اســیران می  کند.امام علی)ع( فرمود:»اطعام االسیر و االحسان الیه حق 
واجب«)وســایل الشــیعه، باب 23، حدیث 3(1 »غذای کافی دادن به اسیر و نیکی 
کردن به او، از حقوق واجبی اســت که اسیر دارد«.از امام جعفر صادق)ع( نقل شده 
اســت که: غذا دادن اســیر حقی است بر گردن کســی که او را اسیر کرده، هرچند 
بخواهد فردا او را بکشد.همانا شایسته است غذا و آب داده شود و در سایه نگهداری 
گردد و با او به مدارا رفتار شــود.خواه کافر باشــد و یا غیر کافر.)میرشریفی، 1395: 
466( عاوه بر این  ها مســلمانان در جنگ بدر بســیار به اسرا احترام می  گذاشتند و 
حتی به آن  ها رطب و نان تازه می  دادند.فردی به نام ابو عزیز بن عمیر که در همین 
جنگ اســیر شــده بود، می  گوید:»وقتی از بدر مرا به سوی مدینه می  آوردند، همراه 
گروهی از انصار بودم.چون به غذا می  نشســتند، نان را به من می  دادند و خودشــان 
خرما می  خوردند)ارزش نان به دلیل کمبود گندم در مدینه برای مســلمانان در آن 
زمان بیشــتر بود( و این به سبب سفارشی بود که پیامبر)ص( درمورد اسیران کرده 

بود«)عظیمی شوشتری، 1392: 175(
عاوه بر اسام در نظام حقوقی بین  الملل نیز بر حق آب و غذای اسیران 
جنگی تاکید شــده است چرا که وظیفه تامین خوراک و پوشاک اسرای جنگی 
از اصول دیرپای حقوق بین  المللی عرفی است که در کد لیبر-Lieber Code-ا

1. وسائل الشیعه،باب 23،حدیث 3.
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اعامیه بروکســل و دستورالعمل آکسفورد مورد تایید قرار گرفته است.1 این موضوع در 
دســتورالعمل الهه نیز تدوین گردیده است و هم اکنون به موجب کنوانسیون سوم ژنو 
قابل اعمال اســت.2 در کنوانســیون چهارم ژنو، مفاد این قاعده نسبت به غیرنظامیانی 
که در نتیجه درگیری  های مســلحانه آزادی آنان ســلب گردیده نیز قابل اعمال است3.  
)هنکرتز، دوسالد بک، 1387: 616-617( برپایه ماده 26 کنوانسیون سوم تامین غذا و 
آب شــرب کافی به این مفهوم است که ضمن رعایت عادات غذایی اسیران جنگی، آنان 
نباید دچار ســوء تغذیه، افت وزن و یا بیماری شوند.گرســنگی دادن اسیران جنگی به 
هردلیل یا هر انگیزه  ای ممنوع اســت.4 در صورتی که »قدرت اسیرگیرنده« توان تامین 
مواد غذایی اســیران جنگی را نداشته باشد، یا باید آنان را آزاد کرده و یا به دولت ثالث 
منتقل کند.(Dieter& others,1995: 351) گرســنگی دادن اسیران جنگی به منظور 
مجازات فردی یا دســت جمعی در پاراگراف 6 ماده 26 منع شــده است.از سوی دیگر 
ماده 89 کنوانسیون سوم نیز مقرر می  دارد تنبیه  های انضباطی نباید به گونه  ای بر جیره 
غذایی اسیران جنگی تاثیر بگذارد که سامتی آنان به مخاطره بیافتد.در ضمن به منظور 
حفظ ســامتی اسیران جنگی و تامین ســایر مایحتاج آنان ماده 28 کنوانسیون ایجاد 

فروشگاه در تمام بازداشتگاه  ها را پیش بینی کرده است.

6. حق بر عبادت اسیران جنگی در اسالم و حقوق بین  الملل
یکی از موضوعاتی که در سامت روحی اسیران جنگی موثر است، آزادی دادن 
به آنها در انجام فرایض دینی می  باشــد.حق احترام به اعتقادات دینی و فردی اشخاص، 
برخاف آشکارســازی و ابراز آن عقاید مشمول هیچ  گونه محدودیتی نیست. در حقوق 
اســامی مواردی چون اعطای تســهیات و امکانات الزم برای انجام مراسم و تشریفات 
مذهبی در صورتی که جنبه تبلیغی نداشته باشد و تنها در میان اسیران هم  کیش انجام

1. کد لیبر-Lieber Code- ماده 76)مندرج در جلد دوم، فصل 37، شماره 9(، اعامیه بروکسل، ماده 27.
2. دستورالعمل الهه، ماده 7،کنوانسیون سوم ژنو ماده 25-32 و ماده 125.

3. کنوانسیون چهارم ژنو، مواد 76، 85، 87 و 89-92 و ماده 142.
4. تاریخ گویای این اســت که در جریان جنگ اقیانوس آرام، سربازانی که به اسارت ارتش ژاپن درآمده بودند، به دلیل 
کمبود آب و غذا و نیز مکانی برای اســتراحت دچار ســوء تغذیه و مبتا به بیماری هایی مانند اســهال خونی و ماالریا 

.(kyoichi,2008: 47)شدند
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پذیرد، می  تواند قابل قبول باشــد.همچنان  که در مورد اهل ذمه، انجام مراسم مذهبی به 
رســمیت شناخته شده است.همچنین داشتن عقاید مخالف، تدین به ادیان دیگر غیر از 
اســام و گرایش های سیاســی انحرافی و نظایر آن هم که به فکر و عقیده اسیر مربوط 
اســت، مانع از برخورداری اسیر از حقوق شــناخته شده وی نخواهد بود)عمید زنجانی، 
1385، 206: 6(. در ســیره پیامبر اکرم)ص( نیز بر این حق تصریح شــده است. ایشان 
با حلول ماه رمضان اســیران جنگی را آزاد می  کرد.در روایات آمده اســت:»کان رسول 
اهلل)ص( اذا دخل شــهر رمضان اطلق کل اسیر«»رسول  خدا)ص( با حلول ماه رمضان 
تمامی اســیران جنگی را آزاد می  کرد«.این روایت هم در منابع شیعی، مانند مناقب1 و 

هم منابع اهل سنت2 آمده است. )رحمانی،1392: 255(
لزوم رعایت احترام به اعتقادات و مناسک مذهبی اشخاصی که در سرزمینهای 
اشــغالی حضور دارند،  در کد لیبر-Lieber Code- اعامیه بروکســل و دستورالعمل 
آکسفورد نیز مورد شناسایی قرار گرفته است3. این الزام در مقررات الهه به رشته تدوین 
درآمد.4 این تعهد نســبت به تمامی اشخاص مورد حمایت کنوانسیون چهارم ژنو تسری 
می  یابد.5 کنوانســیون  های ژنو در یکسری قواعد مشــروح ناظر بر مراسم کفن و دفن، 
سوزاندن اجساد، فعالیتهای مذهبی اسرای جنگی و اشخاص محبوس و آموزش کودکان 
یتیم یا کودکانی که از والدین خود جدا افتاده  اند، مقرر می  دارند که احترام به مذاهب و 
مناسک دینی بایستی به اجرا درآورده شود.6 لزوم رعایت احترام به اعتقادات و مناسک

1. مناقب شهر آشوب، ج1، ص 72.
2. نیل االوکار، ج 8، صص 140 و 148.

3. کد لیبر Lieber Code، ماده 37، اعامیه بروکسل، ماده 38؛دستورالعمل آکسفورد، ماده 49.
4. مقررات الهه، ماده 46.

5. کنوانسیون چهارم ژنو ماده27، بند اول، ماده 38، بند سوم و ماده 58.
6. کنوانســیون اول ژنو، ماده 17، بند ســوم)در صورت امکان، دفن میت بر طبق شــعائر مذهبی که بدان تعلق دارند(؛ 
کنوانسیون سوم ژنو مواد 34-36)فعالیتهای مذهبی اسرای جنگی(، ماده 120، بند چهارم)در صورت امکان دفن اسرای 
جنگی متوفی بر طبق شــعائر مذهبی که بدان تعلق دارند« و بند پنجم)سوزاندن اجساد اسرای جنگی متوفی براساس 
مذهب متوفی(؛ کنوانسیون چهارم ژنو، ماده 50 بند سوم)در صورت امکان، آموزش کودکانی که در اثر جنگ یتیم شده  
یا از والدین خود جدا افتاده اند توســط اشــخاصی از مذهب خودشان(، ماده 76، بند سوم) کمک روحی برای اشخاص 
بازداشــت شده در مناطق اشغالی(، ماده 86)مراســم مذهبی برای افراد محبوس(، ماده 93)فعالیت های مذهبی افراد 
محبوس( و ماده 130، بند اول)در صورت امکان دفن محبوســین متوفی بر طبق شعائر مذهبی که بدان تعلق دارند( و 

بند دوم)سوزاندن اجساد محبوسین بر طبق شعائر مذهبی متوفی(.
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مذهبی در پروتکل  های الحاقی 1 و 2 نیز به عنوان تضمین اساسی برای غیر نظامیان و 
افراد خارج از صحنه نبرد مورد شناسایی قرار گرفته است.1 

البته ابراز اعتقادات شــخصی، انجام فرایض مذهبی و دســتیابی به کمک  های 
معنوی ممکن اســت منوط به رعایت برخی مقررات متعارف و منطقی باشــد.ماده 18 
مقررات الهه و ماده 34 کنوانســیون سوم ژنو مقرر می  دارند که اسرای جنگی در انجام 
فرایض مذهبی خود آزاد هستند، مشروط بر آنکه این امر خللی در مقررات نظامی راجع 
به نظم و انضباط ایجاد نکند.2 هرچند انجام مراســم مذهبی تنها تابع مقررات انضباطی 
مقرر شده توســط فرماندهان اســت. ولی از یک طرف مقررات دولت بازداشت کننده 
نمی  تواند انجام مراســم مذهبی را غیرممکن سازد و یا به طور کلی آن را منع کند و از 
طرف دیگر اسیران جنگی هم حق ندارند با اجرای مراسم مذهبی و دینی خود، در نظم 
اردوگاه اختال ایجاد کنند. بلکه باید بین حفظ نظم بازداشتگاه و انجام فرایض مذهبی، 
نوعی آشــتی برقرار شــود.عاوه بر این،ماده 35 کنوانسیون سوم به روحانیون دینی در 

تکمیل آزادی عبادت اسیران اجازه فعالیت می  دهد.

7. مطالعه تطبیقی اسکان اسیران جنگی در اسالم و حقوق بین  الملل
از جمله حقوق اســیران جنگی بر اســاس روایات پیشوایان دینی)ع(، در اسام 
درنظرگرفتن مســکن است.چنان که رســول خدا اجازه نداد تا اسرای بنی قریظه را که 
محکوم به قتل بودند، در گرمای آفتاب روز تابســتان نگهدارند.3 )وهبه الزحیلی،1412: 
405( همچنین در روایت ســلیمان بن خالد آمده کــه پیامبر)ص( فرمود:» خوردنی و 
آشــامیدنی و ســایه بان باید برای اســیر فراهم گردد)احمدی میانجی، 1411: 217(.

مقصود از سایه بان همان مسکن مناسب است.امام صادق)ع( فرموده اند:»اسیر را باید از 
گرما به سایه جای داد و با او به نرم خویی رفتار کرد«)کلینی، 1407، 35: 5(

مطابق موازین حقوق بین  الملل بشردوستانه نیز »قدرت اسیرگیرنده« می  تواند 

1. پروتــکل الحاقی 1، ماده 75)1()مصوب به اجماع()مندرج در کتاب 2، فصل 32، شــماره3826(؛ پروتکل الحاقی 2 
ماده 4)1( )مصوب به اجماع(.

2. مقررات الهه، ماده 18،کنوانسیون سوم ژنو، ماده 34.
3. آثار الحرب، ص 405.
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اسیران جنگی را بازداشت نماید )آنان رادر بازداشتگاههایی بدین منظور اسکان 
داده و از بازداشــتگاه نگهبانــی دهد(.اما چنین بازداشــتگاههایی نباید در مناطق فاقد 
شرایط بهداشتی و یا خطرناک ایجاد شوند )مواد 19 و 21 ک 3( با توجه به مواد 22 و 
29 کنوانســیون سوم که به شرط بازداشتگاه و موقعیت جغرافیایی آن می  پردازد ایجاد 
بازداشــتگاه  های اسیران جنگی در مناطق خشک وکویری که فاقد آب آشامیدنی کافی 
اســت و تامین حداقل شرایط بهداشتی آن امکانپذیر نیست، مجاز نمی  باشد.به عاوه تا 
آنجا که امکان دارد شــرایط اسکان اسیران جنگی الزم است با عادات آنان منطبق بوده 
و برایشــان سخت و طاقت فرسا نباشد.بازداشــتگاه باید از لحاظ نور و رطوبت مناسب 

بوده و دارای وسایل اطفاء حریق و پناهگاه  هایی به منظور مقابله با حمله هوایی باشد.
همچنین مطابق ماده 25 کنوانسیون سوم ژنو وضع مسکن اسیران جنگی باید 
به خوبی وضع مســکن نیروهای کشور بازداشت کننده که در همان ناحیه اقامت دارند 
باشند.در وضع مسکن اسیران جنگی باید اخاق و عادات آنان را مورد رعایت قرارداد و 

در هیچ حالی نباید وضع مسکن مضر به سامت آنان باشد.

8. کار اسیران جنگی از منظر اسالم و حقوق بین  الملل؛ حق یا تکلیف؟
در جاهلیت، اســیران جنگی در معرض انواع شکنجه، قتل، قطع عضو و بیگاری قرار 
می  گرفتنــد و حتی گاهی در بارگاه خدایان قربانی می  شــدند )احمدی،1411: 116(؛ اما در 
اســام نمی  توان از اســیر بیگاری کشید.اســیر جنگی از نقطه نظر حق دریافت مزد و نحوه 
اشــتغال، حکم خاصی ندارد و مشــمول مقررات عمومی حقوق کار در اســام است.بی  شک 
بیگاری کشــیدن از اســیران و وادارکردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد 
نمی  تواند مصداق احســان باشد که در قرآن و ســنت بر انجام آن در حق اسیران تاکید شده 
است)عمید زنجانی، 1385، 200: 6( بیگاری از مصادیق بارز بی  احترامی به شخصیت و کرامت 
انســانی است و مخالف توصیه معصومین )علیهم الســام( از جمله پیامبر اکرم)ص( است که 
فرمودند»استوصو باالســری خیرا«.پیامبر در جریان فتح فدک، اسیران را به خدمت در باغ  ها 
مشــغول کرد و دســتور داد چیزی از محصوالت باغ  ها به عنوان دستمزد به اسیران پرداخت 
شود)استرآبادی، 1374: 271(برهمین اســاس فقها نیز فتوا داده  اند که مسلمانان نمی  توانند 

در پرداخت اجرت، به کارگران اسیر کوتاهی و خیانت کنند)احمدی میانجی، 1411: 218(.
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عاوه بر اسام در نظام حقوق بین  الملل بشردوستانه نیز حقوق کار اسیران جنگی 
مورد شناســایی قرار گرفته اســت.حضور تعداد زیادی اسیر جنگی برای مدت طوالنی در 
اردوگاهها و جلوگیری از فرتوت شدن و حفظ آنها در وضعیت مناسب جسمی و روحی،زمینه 
کارکردن آنها را فراهم می  ســازد. بنابراین بر طبق کنوانسیون ژنو، قدرت بازداشت کننده 
می  تواند از اســیران جهت انجام برخی کارهای غیرنظامی استفاده کنند.1 این کنوانسیون 
در مورد افســران ارشد استثنایی دارد.طبق ماده 49، افسران ارشد تنها می  توانند کارهای 
نظارتی2 انجام دهند و از انجام کارهای اجباری معاف  اند.همچنین اســیران نباید مجبور به 
کارکردن به مدتی زاید بر ساعات کار روزانه یا مراحلی طوالنی تر از حداکثر آنچه که برای 
کارگزاران محلی مقرر گردیده، شوند و باید از روزی یک ساعت استراحت، یک روز تعطیل 
در هفته و 8 روز پیاپی تعطیل در هر سال برخوردار گردند.3 باید مزد مناسبی در برابر کار 
خود دریافت نمایند.4 از دیگر ســو حق »قدرت اسیرگیرنده« در بهره  برداری از نیروی کار 
اسیران جنگی نامحدود نیست.این حق تنها با درنظر گرفتن سن، جنس، درجه، توانمندی 
و اســتعدادهای اسیران جنگی در زمینه  های غیر مرتبط با فعالیت  های نظامی قابل اعمال 
است و و تنها در زمینه کارهای مرتبط با حفظ و نگهداری بازداشتگاه، کشاورزی، خدمات 
عمومــی، صنایع غیرمرتبط با فعالیت  های نظامی، فعالیتهای ســاختمانی و حمل و نقل و 
بارگیری که جنبه نظامی نداشــته باشــد، فعالیت  های یازرگانی، هنری، خدمات خانگی و 
مانند آن قابل اعمال است)مواد 49-51 ک 3(.همچنین اشتغال اسیران جنگی در صنایع 

فوالد، ماشین سازی و شیمیایی تحت هر شرایطی ممنوع است.5 
نهایتاً اینکه وادارکردن اسیران جنگی به انجام کارهای مرتبط با فعالیت  های

1. بند 1 ماده49 و 50 کنوانسیون سوم ژنو.
2. منظور از کارهای نظارتی)supervisory( کارهای غیر یدی است.

3. ماده 53 کنوانسیون سوم ژنو.
4. ممنوعیت بردگی در کد لیبر)ماده 42، 23 و 589 تصریح شــده اســت.این ممنوعیت در مقررات الهه و کنوانسیون 
ژنو و پروتکل اول الحاقی بیان نشــده اســت، ولی با توجه به قواعد و مقررات مختلف حاکم بر کار اســیران جنگی، این 
ممنوعیت قابل اســتنباط است.البته ممنوعیت بردگی و تجارت برده در تمام اشکال آن در ماده 4 پروتکل دوم الحاقی 
ذکر و ضمانت اساسی شمرده شده است.در منشور نورنبرگ نیز این اقدام جنایت علیه بشریت قلمداد شد. در ماده 6 و 

ماده I( )C(7( اساسنامه دیوان بین الملل کیفری نیز جنایت علیه شریت محسوب شده است.
5. علت این ممنوعیت آن اســت که معموالً این صنایع در طول جنگ در راســتای فعالیت های نظامی قرار گرفته و در 

زمره اهداف نظامی طرف مقابل محسوب می شوند.
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نظامی)ماده 50( و یا کارهایی خطرناک)خنثی ســازی مین( و تحقیرآمیز باشــد ممنوع 
است)ماده 52(.مگر اینکه اسیران جنگی خود داوطلب انجام چنین کارهایی باشند)درهر 
صورت استفاده از اسیران جنگی در فعالیت  های خطرناکی مانند مین روبی ممنوع است1(.

9. مطالعه تطبیقی حق بر معالجه و بهداشت در اسالم و حقوق بین  الملل
از ســفارش و توصیه های مکرر در رابطه با مراعات حال اسیران که از پیشوایان 
معصوم بیان شــده نحوه برخورد با اسرای مجروح اســت که نیاز بیشتری به مراعات و 
احســان دارند.از این جهت، در صورت مجروح یا مریض بودن اسیر که نیازمند معالجه 
باشــد، باید در حد امکان کوشــش نمود و امکان معالجه را فراهــم کرد.چنان که امیر 
مومنان علیه الســام دستور داده چهل نفر از خوارج را که مجروح شده بودند، به کوفه 
آورده و مداوا کنند.سپس ایشان فرمود»به هرجا که می  خواهید بروید«.)دریس،1395:  
81()به این جهت که امکان مداوا نبوده و خویشــان مجروحان بهتر می  توانستند نسبت 
به معالجه آنها اقدام کنند(.همچنین برخی از فقها، براســاس اصل کلی احسان و اکرام 
به اســیران معتقدند: اگر اســیر زخمی باشــد، به مقتضای این که احسان حق واجبی 
برای اســیر است، بایستی درمان گردد.مخصوصا اگر اسیر مسلمان بوده و جزو باغیان و 

شورشیان باشد)احمدی میانجی، 1411: 234(.
در حقوق بین  الملل بشردوســتانه نیز قدرت بازداشــت کننــده ملزم به اجرای 
اقدامات ضروری بهداشتی اســت، مطابق ماده 15 کنوانسیون سوم ژنو دولت بازداشت 
کننده اسیران جنگی، مکلف است نگاهداری آنان را به رایگان فراهم آورد و معالجه طبی 

را که وضع مزاجی آنها اقتضا دارد مجاناً تامین کند.2 
در ماده 20 کنوانســیون ســوم ژنو نیز بر لزوم رعایت اقدامات بهداشتی الزم 
به منظور تامین نظافت و ســامت بازداشتگاهها و جلوگیری از بیماری  های واگیردار 

تصریح شده است.

1. هدف از اســتقال نیروی کار اســیران جنگی، حفظ ســامت و توانایی های جسمی آنان است و نه منافع  اقتصادی 
قدرت اســیرکننده. البته می توان گفت حداقل در سطحی که هزینه نگهداری اسرا تامین شود، برای دولت اسیر کننده 

منافع اقتصادی نیز مطرح است.
3. ماده 15 کنوانسیون سوم ژنو.
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درواقــع انجام امــور مربوط به اقدامات بهداشــتی و تامین نظافت و ســامت 
بازداشــتگاه  ها و درمان اســیران در مواد 29 تا 32 کنوانسیون سوم ژنو، برعهده دولت 

بازداشت کننده قرار داده شده است.1 

1. از جمله تامین و نگهداری توالت های تمیز، حمام و دوش، به عاوه هر اردوگاه باید دارای یک درمانگاه باشد که در آن 
رژیم غذایی رعایت و مراقبت های ویژه به عمل آید.وسایل عمل باید در آنجا مهیا باشد، اسیران جنگی نباید از مراجعه 

به پزشک برای معاینات پزشکی بازداشته شوند.معاینات پزشکی باید دست کم ماهی یکبار به عمل آید.
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برآمد
بــا مطالعه تاریخ در می  یابیم که جنگ، خشــونت و خونریزی واقعیت اجتناب 
ناپذیر حیات بشــری بوده و تاش  هــای مصلحان برای مقابله با ایــن پدیده مخرب و 
تهدیدگر حیات و شــان انسانی، در عمل به نتیجه نرســیده و نتوانسته است جنگ را 
منتفی کند.اســام به صورت خاص یکی از عوامل شکل  گیری و پیدایش مفاهیمی مثل 
حقوق بشر و حتی مفاهیمی مثل حقوق بشردوستانه در سال  های بعد از آن بوده است.

بنابراین اســام نه تنها خودش امروز این قابلیت را دارد که با مراجعه به آن بتوانیم در 
زمینه حقوق بشــر یا حقوق بشردوستانه مطالبی را عرضه کنیم، بلکه به لحاظ تاریخی 
به عنوان یک پدیده خارجی یکی از عوامل پیدایش این مفاهیم در بین بشــر بوده  است.

بســیاری از مفاهیم متعالی، بلکه همه مفاهیم متعالی در جامعه بشری به نحوی از انحا 
ریشــه در ادیان الهی دارد؛ به طور مثال یکی از دســتاوردهای دوران جدید که بر آن 
تاکید داریم و از آن به جامعه مدنی تعبیر می  کنیم با فرض این که مقصود ما از جامعه 
مدنی جامعه مبتنی بر قانون باشــد، همان امری است که درواقع منادی اصلی آن انبیاء 

و ادیان الهی بودند و به شکل کامل در اسام آمده است.
شــیوه انسانی و بشردوســتانه اســام، تاثیر زیادی بر امور مربوط به منازعات 
مســلحانه گذارد و نقش تعیین کننده  ای در شــکل  گیری و صورت بندی حقوق مدرن 
مربوط به جنگ ایفا کرد.با آمدن اســام، ضرورت و نیاز با مفاهیمی چون انســانیت و 
فتوت تعدیل گردیــد، و ضرورت برای اولین بار تابع و مقید به محدودیت  های بســیار 
گســترده شــد.اگر امروزه این قوانین برای حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر در 
مورد اسیران جنگی مورد تاکید قرار گرفته، قطعاً شارع مقدس اسام در دوران حکومت 
خــود در مدینه، همان اصول و قواعد را پیاده کرده و حقوق اساســی بشــر را در مورد 

اسیران جنگی رعایت فرموده است.
ریشــه  های قواعد و مقررات حقوق جنگ، به طور عام، و حقوق بشردوســتانه و 
حقوق حمایت از افراد تحت حمایت به طور خاص، کامًا در دستورات و تعالیم اسامی 
وجود دارد و نظر بعضی از صاحبنظران که این گونه قوانین را متخذ از حقوق اســامی 
می  داننــد، چندان اغراق  آمیز به نظر نمی  رســد. چرا که ادیان الهــی همواره بر مراعات 
حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه تاکید داشته  اند و در نهایت این قواعد
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در مجموعه ای از اسناد و معاهدات بین  المللی گردهم آمدند تا شالوده نظام بین  المللی 
حقوق بشردوســتانه را بنیان نهد.بنابراین، باید گفت که حقوق بین  المللی بشر دوستانه 
درواقع همان عرف  ها و قواعد رفتاری مورد تایید ملل و ادیان الهی است که به شیوه  ای 
امروزی در پاره  ای از اسناد بین  المللی و به ویژه کنوانسیون  های چهارگانه ژنو)1949( و 

پروتکل  های الحاقی آنها گردآوری و تدوین شده است.
دانشــمندان غربی از جمله اپنهایم به خاء غیر قابل توجیه هزار ساله بین دوره 
رومی تا انتشار کتاب»حقوق جنگ و صلح« گروسیوس پدر حقوق بین  الملل توجه کرده 
و با بررسی جایگاه اسام در شکل  گیری حقوق بین  الملل و نفوذ مفاهیم حقوق اسامی، 
موفق یه شناسایی حلقه مفقوده تاریخ توسعه حقوق بین  الملل و تاثیر انکارناپذیر حقوق 
اســامی بر حقوق بین  الملل معاصر شده اســت.هرچند بافاصله باید اذعان کرد که با 
وجود این شناســایی و تاثیر آن بر آثار به جامانده از دانشــمندان مســلمان، متاسفانه 
بی  اطاعی جامعه حقوقدانان مسلمان وعدم پردازش مناسب مطلب از سوی آنان سبب 
شد که در نگاهی خوشبینانه، نقش اسام در شکل  گیری حقوق بین  الملل به ویژه حقوق 
مربوط به جنگ و صلح و یا به تعبیر امروزی، حقوق بشردوســتانه به سهو نادیده گرفته 
شود.درحالی که پیامبراکرم)ص( نخستین شخصیتی در دنیا است که مقررات و قوانین 
عادالنــه جنگ را به طور جامع و کامل بیان و خود حضرتش در نبردهای صدر اســام 

رعایت کرد و برای اسیران حق حیات و زندگی را به رسمیت شناخت.
در مجموع از بررســی تطبیقی حقوق بشردوستانه اســامی و کنوانسیون  های 
چهارگانــه ژنو 1949 میادی و پروتکل های 1977 میادی الحاقی به آنها در می  یابیم 
که از نظر تاریخی، قدمت این اقدامات و توصیه های ائمه معصومین در خصوص رعایت 
حقوق اســیران جنگی به قرن  ها پیش برمی  گردد که همراه با ضمانت اجراهای موثر از 
ســوی خود پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( نظارت می  شــد.نهایتاً اینکه مطالعه و دقت در 
آداب جنگ در اســام، این حقیقت را آشــکار می  کند که آنچه امروزه در نظام حقوق 
بین  المللــی مورد تاکید قرار گرفته، چهارده قرن پیشــتر در متن تعالیم اســام وجود 
داشــته اســت.اهمیت این امر مخصوصا از این جهت است که در آن روزگار، نه نامی از 
حقوق بشردوســتانه-قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر در زمان جنگ-در میان بود و 

نه محتوای آن مورد نظر.
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