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بررسی اقدامات تالفیجویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق
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چکیده
از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها ،میراث تجدیدناپذیر کل شرلریت موبلوی ملیشلوند ،زلم
رعایت اص تفکیک شین اهداف نظامی غیرنظامی منع انجلا ادلدامات تالفلیجویانله 3علیله
اموال غیرنظامی شهطور علا املوال فرهنگلی شلهطلور الاد ر الالل مماصلمات مبللوانه
عرفلی شلینازملللی ر اولود منلع
اجتنایناپذیر است .از جمله مهمترین اسنا دلرار ا
تالفی جویی علیه اموال فرهنگی ر مماصمات مبلوانه ،میتوان شه شنلد  4ملا  4کنوانبلیون
 4594الهه ،شند  3ما  93پر تک ا ل ازوادی ر  4511داعد  441مجموعله دواعلد عرفلی
حقوق شین ازمل شرر ستانه ( )5009اشاره کر  .شا جو اسنا ملذکور ،کماکلان شلاهد انجلا
تالفی جویی از سو طرفین متماصم تمریب اموال فرهنگی ملتها هبتیم؛ نمونۀ ایلن ملدعا
حمالت تالفی جویانه عراق ر جنگ تومیلی علیه اموال فرهنگی ایران انجا ایلن ادلدامات ر
شهر شاستانی شر نیک 4ر االل جنگها یوگبال است .نتایج پژ هش حاضر ،شلر ضل
سااتار دواعد موجو زم تمرکم شر ضمانت اجرا اسنا مذکور تأیید مینما .
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مقدمه
ت یین دلمر مجاز شرا توس شه اددامات تالفی جویانه ر حقوق مماصمات مبلوانه مبلئلها
شبیار منادرهشرانگیم است .زتها ر گذشته شارها شه اددامات تالفیجویانه شهعنلوان سلیلها
شرا مجبور کر ن یگران شه اجرا حقوق مماصمات مبلوانه متوس شده شرا مرلر عیت
این اددامات شه ض ساز کار حقوق مماصمات مبلوانه استنا کر هاند (کوزب هاید:4354 ،
 .)515ممنوعیتها مود یتها انجا اددامات تالفیجویانه ر اثنا مماصلمات مبللوانه،
شیتر ید از مهمترین ارکان «حقوق ر جنگ »4موبوی میشو  .شلا آنکله کمیتلۀ شلینازملللی
صلیب سرخ منع انجا اددامات تالفیجویانه را «مطلق» ملی انلد ،امنلۀ اتملای ایلن ادلدامات،
شلهاولود ر مماصلمات مبلللوانه غیلرشینازملللی ،همننللان ر هازلها از اشهلا دللرار ار
).(Newton, 2010:36
شا جو ان قا م اهدات توافقنامهها مت لد شلینازملللی ر اولود ممنوعیلت انجلا
اددامات تالفیجویانه علیه طرف متماصم ،شه یژه علیله افلرا املوال غیرنظلامی ماننلد املوال
فرهنگی ملت ها ،شورشمتانه کماکان شاهد دوع این اعمال ر عرصهها االی شینازمللی ر
گوشه کنار کر ااکی هبتیم .این جنگ ها شه شر ز ابارات شبیار اعم از ناشو سرمایههلا
ملی آثار فرهنگی ،هنر تاریمی منقول غیرمنقول از جمله اشنیۀ شاستانی ،اماکن ملذهبی،
پرسترگاهها ،موزهها کتاشمانهها منجر میشو که یا گار پیرینیان ملل نرلانههلا هویلت
ملی ،میهنی اعتقا ایران اسلت سلرمایههلا ارزشلمند هبلتند کله نلاشو یلا ر
ابارت شه آنها جبران ناپذیر غیرداش شازگرت است شرریت را شا ال فقلر گبلتر ها ر
ر االل جنگ ایران عراق ،زلت
این زمینه ر شهر میساز  .شرا مثال ،ر هۀ  00میال
دت عراق شارها علیه مناطق غیرنظامی اموال فرهنگی ایران مبا رت شه انجا حمالت اومانه
یا اددامات تالفی جویانه کر که از آن جمله می توان شله حملالت ایلن ر یلم شله مبلجد جلامع
اصفهان ،شق ۀ انیال نبی ر شوشتر آثار شاستانی ر ساسانیان ر دور شلیرین اشلاره کلر
(عبگر  . )4-9 :4359 ،از سو یگر ،از نمبتین اددامات تالفیجویانۀ ایران علیه ر یم ش ل
ران فاع
عراق ،می توان از شمباران شانک مرکم این کرور توسط نیر هوایی ایران ر ا ای
مقدس نا شر  5.همننین حمالت تالفیجویانه اعش ر سال  5009شه شهر پازمیرا ر سلوریه

1. jus in bello

 .5شایان یکر است که طبق اسنا موجو  ،از جمله گمارش سایت کمیتۀ شینازمللی صلیب سلرخ ،تملامی ادلدامات
ضلواشط انجلا شلده
تالفیجویانه ایران ر چارچوی دواعد حقوق شینازمل شرر ستانه شا رعایت شلر
زمانی این اددامات صورت گرفته که ایران موق شه انجا آن شو ه ض یت او را شه شلورا امنیلت گلمارش
Available at: ICRC/Customary IHL/practice/IRI/Rule 146.
کر ه است.
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که شه تمریب میراث فرهنگی این منطقه از جمله م بد شاستانی «ش » 4منجر شد ،نمونۀ یگر
از این اددامات موبوی میشو .
متماصمان شد ن توجه شه ارزش جایگاه آثار فرهنگی سایر مل شهعنلوان میلراث مرلتر
شرریت آیندگان ،صرفا شا هدف از میان شر ن نرانهها ر پاها هویت ملیت شمن ،تض ی
ر حیه تهی کر ن زت ملت طرف متماصم از ارزشها ،عالیق مت لقات م نلو ملا
مرشو شه نیاکان او که پیرینۀ تمدن اعتبار ایران موبوی میشو  ،دود غلبه شر شمن
تالفی کر ن اعمال متملفانه اومانه ایران را ارند ر این زمینه شهندرت شهطور توا فی
اغلب شهطور ت مد این آثار را هدف حمالت تهاجمی یا حمالت تالفیجویانه درار می هند.
شه منظور جلوگیر از جنگ اعمال ارونت ،از جمله اددامات تالفی جویانله ،ممان لت از
تمریب از میان رفتن میراث تاریمی اموال فرهنگی ملتها ،طی سازیان متما شهاولود
جهانی ،چندین م اهلده کنوانبلیون شلین ازملللی تلد ین ملور پلذیرش
پس از جنگ
زت ها درار گرفته است که از جمله مهمترین آنها میتوان از م اهلدات  4501 4055الهله،
کنوانبیون  4594الهه ر اوود حمایت از اموال فرهنگی پر تک ا ل آن ر هملان سلال،
کنوانبیونها  4545نو پر تک ا ل ازوادی  4511شه آن ،مجموعه دواعلد عرفلی حقلوق
شینازمل شرر ستانه صلیب سرخ ( )5009نا شر .
از آنجا که سازیان سال است که نقلا ممتلل جهلان شله یلژه منطقلۀ اا رمیانله رگیلر
مماصمات مبلوانۀ شینازمللی غیر شینازمللی اسلت ر اثنلا ایلن مماصلمات ،ابلارات
زطمات شی شمار ر دازب اددامات تالفیجویانه شه اموال فرهنگلی مللتهلا ار ملیشلو کله
موجب ناشو یا تمریب کلی یا جمئی میراث شاستانی تکرارنردنی شرریت میگر  ،زم انجلا
پژ هری ر این زمینه ،ضر ر شهنظر میرسد .هدف از این پژ هش ،یافتن پاسلخ ایلن پرسلش
است که آیا اساسا انجا حمالت ر دازب اددامات تالفیجویانه نببت شه اموال فرهنگی شلمن،
مجاز مرر ع است؟ همننین شه پرسش ها فرعلی ر ایلن زمینله پاسلخ ا ه شلو کله آیلا
ساز کارها حقودی درار ا شرا حمایت از اموال فرهنگلی ر شراشلر ادلدامات تالفلیجویانله
پیششینی شده است؟ ر صورت مثبت شو ن پاسخ ،آیا ساز کارها ملذکور چلارچوی حملایتی
جام ی شرا حفظ اموال فرهنگی هر یک از طرفین ر شراشر اددامات تالفیجویانه طلرف مقاشل
ر اثنا مماصمات مبلوانه ایجا کر هاند؟ آیا دواعلد حقلوق شلین ازملل شرر سلتانۀ عرفلی
میتواند مانع از انهدا تمریب اموال مذکور شو ؟ شر مبنا پرسشها مذکور ،ایلن فرضلیات
متوور است :انجا حمالت ر دازلب ادلدامات تالفلی جویانله نبلبت شله املوال فرهنگلی فادلد
مرر عیت است؛ شه منظور حمایت از املوال فرهنگلی ر شراشلر ادلدامات تالفلیجویانله ،پلارها
ساز کارها حقودی درار ا پیششینیشده اسلت؛ سلاز کارها پلیششینلیشلده ،چلارچوی
1. Bel Temple in Palmyra, Syria
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حمایتی جام ی را شرا حفاظت از اموال فرهنگی طرفین متماصم ر شراشر اددامات تالفیجویانه
طرف مقاش ر اثنا مماصمات مبلوانه ایجا نکر هاند؛ دواعد حقوق شلینازملل شرر سلتانه
عرفی نمیتوانند مانع از انهدا یا تمریب اموال فرهنگی شوند.

تاریخچۀ اقدامات تالفیجویانه تا پیش از کنوانسیونهای  1191ژنوو و
پروتکلهای الحاقی آن
«تالفیجویی» ،ر م نا زغو  ،اددا غ یردانونی از جمله اددا همراه شا اعمال ز ر است کله شله
شک فاع از او  ،ر پاسخ شه یک نقل ت هلد دبللی صلورت ملیگیلر  .ر سلالهلا اایلر
تالفی جویی شه عملی که ر زمان مماصمۀ مبلوانه ،شه میمان اددا اومانها که اشتلدا انجلا
شده ،اعمال میشو  ،مود شده است ).(ILC, 2001: 128
تا درن نوز هم اددامات تالفی جویانه ر شرایطی مجاز شو  .ر الالل جنلگهلا اسلتقالل
آمریکا ،جنگها ناپلئون جنگ  4045متدا ل شو که شرا انجا اددامات تالفیجویانه علیله
کرتیها جنگی شمن تودی اموال آنان مجوز رسمی صا ر میشلد ).(Roland, 2018: 43
ا زین تالش جد شرا توصی حقوق جنگ ،ر «کد زیبر» 4یا ستوراز م ها ارتلش زلت
ایاالت متود آمریکا ،ر سال  4003من کس شد ) .( Nahlik, 1988:203ما  51کد زیبلر شله
اددامات تالفی جویانه پر ااته است که شرحبب ضر رت شهعنوان آارین راه چاره ر مقاشله شلا
اددامات ارونتآمیم طرف مقاش  ،اعمال ارونت را مجاز انبته است ).(Nahlik1988: 204
اددا ش د جام ۀ شینازمللی شرا تد ین حقوق مماصمات مبلوانه عرف جنلگ ،صلد ر
«اعالمیۀ شر کب » ر سال  4014شو که شه شکلی مود تر از کد زیبر اما شا موتوایی شهتلر از
آن ،شه موضوعات حیطۀ حقوق جنگ پر اات .موا  30 49اعالمیۀ شر کب  ،انجا حملالت
شمباران (که اددامات تالفی جویانه را نیم شام میشو ) ر مناطق سکونت غیرنظامیلان علیله
اموال غیرنظامی را ممنوع میکند؛ زیکن از آنجا که هیچیلک از زلتهلا ،شله یلژه زلتهلا
ددرتمند تمایلی شه مت هد سااتن او شه رعایت این دوانین ر زمان مماصلمه نداشلتند ،ایلن
اعالمیه شه توویب نرسید ).(Schindler and Toman,1988: 22
مؤسبۀ حقوق شین ازمل شریتانیلا ر هملان سلال ر اجالسلی ر نلو اعالمیلۀ شر کبل را
شررسی کر شر مبنا آن « ،ستوراز م آکبفور » ر اولود دلوانین جنلگ زمینلی را ر
سال  4000ر  00ما ه تهیه کر ) .(Schindler and Toman,1988: 35-37ملوا 00 09 ،04
ستوراز م آکبفور شه اددامات تالفیجویانه ر مماصمات مبلوانه میپر از ضمن تقبلی
1. Lieber Code
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این اددامات ،ر موار ااد حا شا رعایت شرایطی م لین ،از جملله اصل تناسلب ،دواعلد
حقوق شرر ستانه ،اصول ااالدی ستور فرمانده ک دوا ،تالفیجویی را مجاز می اند.
ستوراز م آکبفور هیچگاه از زواظ حقودی ازما آ ر نردند ،اما
اگرچه اعالمیۀ شر کب
تأثیر چرمگیر شر تووالت ر یهها ش د ر زمینۀ شک گیر حقلوق جنلگ حمایلت از
سلتوراز م
اموال فرهنگی اشتند (مب و کوشک .)54:4350 ،ش دها اعالمیلۀ شر کبل
آکبفور پایهها کنوانبیونها  4501 4055الهه را ترکی ا ند.
ر سال  4555ر نو ،کنوانبیونی ر اوود رفتلار شلا اسلرا جنگلی ایجلا شلد کله از
مهمترین نوآ ر ها آن ،منع اددامات تالفیجویانه علیه افرا شلو  .شنلد  3ملا  5کنوانبلیون
 ،4555ضمن اعال ممنوعیت اددامات تالفیجویانه علیه اسرا جنگی ،شر زم احترا رعایلت
شأن انبانی آنان تأکید میکند (.) ICRC, 2018: art.2
ل مؤسلس آن
ر سال  4549منرور مل متود ر کنفرانس سانفرانبیبکو شله امضلا
رسید .منرور ر پرتو منع توس یا تهدید شه ز ر (شند  4ما  )5منوور انبتن این حلق ر
شرایط فاع مرر ع (ما  ،)94تالفیجویی را ممنوع کر .

رویکرد کنوانسیونهای  1191ژنو و پروتکولهوای الحواقی  1111بوه
اقدامات تالفیجویانه
کنوانبیونها چهارگانۀ  4545نو ،که شیرتر زتهلا شله آنهلا پیوسلتهانلد ،مولد یتهلا
ممنوعیتهایی را شرا تالفی جویی علیه افرا غیرنظامی اموال غیرنظامیان که توت ادتدار هر
یک از طلرفین دلرار ارنلد ،4ر نظلر گرفتلهانلد .ملا  40کنوانبلیون ا ل نلو ،ملا (41)5
کنوانبیون  ،ما ( 43)3کنوانبیون سو ملا  33کنوانبلیون چهلار  ،ممنوعیلتهلا
مرشو شه اددامات تالفی جویانه علیه افرا اموال توت حمایت این کنوانبیونها ر مماصمات
مبلوانه شین ازمللی را ت یین کر هاند .شا جو این ،کنوانبیونها چهارگانه ر اوود اشیا
اموال فرهنگی حمله یا تالفیجویی علیه این گونه اموال املاکن مت للق شله شلمن سلمنی
نراندهاند .کاستیها کنوانبیونها مذکور ر این زمینه را پر تک ا ل ازوادی شه ایلن اسلنا ،
ر سال  ،4511تا حد زیا مرتفع کر ه است.
پر تک ا ل ازوادی ،ر چند ما ه ،شه موار منع اددامات تالفیجویانه پر ااتله اسلت :ملوا
( ،94) ( ،50از ل )( ،95ج)( ،94) ( ،93ی) ،90) ( 99انجللا ادللدامات تالف لیجویانلله علیلله
 .4این افرا عبارتاند از :مجر حان ،شیماران ،کرلتیشکبلتگان ،کارکنلان پمشلکی ملذهبی ،رزمنلدگان اسلیر
غیرنظامیان.
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اشماد توت حمایت ،افرا اموال غیرنظامی ،میراث فرهنگی آثار هنر تلاریمی ،اشلیا
ضر ر شرا شقا غیرنظامیان ،مویط زیبت تأسیبات حا نیر هلا اطرنلا را ممنلوع
کر ه است ( سیاه رستمی.)344 ،305 -304 :4305 ،
ما  93ر اوود حمایت از اموال فرهنگی اماکن مذهبی اش ار می ار :
«شا عنایت شه دواعد مقررات م اهد الهه  4594ر ارتبا شا حفاظت اموال فرهنگی حلین
مماصمات مبلوانه سایر اسنا شینازمللی مرتبط ،ارتکای اددامات زیر ممنوع میشاشد:
 .4انجا حمالت علیه اشنیه آثار تاریمی ،هنر یا اماکن ملذهبی کله میلراث فرهنگلی
مل موبوی میشوند؛
 .5شکارگیر اشیا اماکن مذکور جهت حمایت از عملیات نظامی؛
 .3انجا اددامات تالفیجویانه علیه اموال مذکور ممنوع میشاشد».
ازوادی که مکم ما  3مرتر کنوانبلیونهلا چهارگانلۀ نلو اسلت شله
پر تک
مماصمات مبلوانه غیرشینازمللی میپر از  ،ر اوود اددامات تالفلیجویانله سلاکت اسلت.
علت این مبئله آن است که زتها مطرح کر ن اددامات تالفلیجویانله مرمولا منلع ایلن
اعمال را شهنوعی شه رسمیت شنااتن شورشیان شهعنوان طرف مماصمه تلقی میکر ند .شلایان
توری شده است که انجا «هر گونله عملیلات جنگلی»
یکر است که ر ما  40پر تک
(که شهطور غیرمبتقیم تالفیجویی را نیم شلام ملیشلو ) ،علیله میلراث فرهنگلی مللتهلا
استفا ه از این اموال شرا مقاصد نظامی ممنوع است.

رویکوورد حقوووق بووینالملوول بشردوسووتانۀ عرفووی در قلووال اقوودامات
تالفیجویانه بهطور عام
شهمنظور ح م ضالت موجو رفلع کاسلتیهلا دواعلد م اهلدها ر زمینلۀ حقلوق شلینازملل
شرر ستانه ،کمیتۀ شینازمللی صلیب سرخ از سال  4559طرح توقیقاتی شا عنوان «حقوق شینازملل
شرر ستانۀ عرفی» را شر مبنا ر یۀ زتها ،ر ستور کار او درار ا  .نتیجۀ نهایی این توقیقلات
شه تد ین  404داعد عرفی ر زمینۀ حقوق شینازمل شرر ستانه ر سال  5009منجلر شلد کله ر
رگیر ها مبلوانه اعم از شینازمللی غیلرشینازملللی داشل اعملال هبلتند .دواعلد 440 ،449
440مرشو شه شر کلی انجا اددامات تالفیجویانه ممنوعیتها علا ایلن ادلدامات نبلبت شله
ممنوعیتها ،از سلو ر یلۀ
افرا اموال غیرنظامی ر االل مماصمات مبلوانه است .این شر
ر شبیار از ستوراز م ها نظامی کرورها من کس شده است4.
زتها تأیید
 .4ر : .ستوراز م ها نظامی کرورها استرازیا ،سوئد ،شریتانیلا ،ایلاالت متولده ر یلۀ ل آر انتلین ،کانلا ا،
مکمیک ،هلند ،نر  ،زهبتان نم ئال.
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طبق داعد  ،449ر جایی که حقوق شینازمل  ،اددامات تالفلیجویانلۀ اولمانه را ممنلوع
نکر ه شاشد ،تالفلی جلویی شایلد شلا دلت ر شلرایطی الاد انجلا پلذیر & ( Henckaers
) .Doswald-Beck,2005:513این شر عبارتاند از:

 .1هدف اقدامات تالفیجویانه
سلتانه4

اددامات تالفیجویانه می توانند تنها ر اکنش شه نق جد حقوق شینازملل شرر
تنها شهمنظور ا ار سااتن طرف مقاش شه تب یت از دوانین ممشور صورت گیرند .شراسلاس داعلد
 490حقوق شینازمل شرر ستانۀ عرفی ،نق جد موداق جنایلت جنگلی اسلت (هنکرتلم
سوازدشک .)150 :4354 ،ر کنفرانس تد ین حقوق شینازمل الهه ،تمامی زی که ر ملور
مبا رت شه اددامات تالفی جویانه پاسخ ا ند ،م تقد شو ند که ف متملفانه ا زیه ،شر الینفک
اددا شه تالفی است (اشراهیم گ .)505 :4354 ،

 .2آخرین راهحل
اددا تالفیجویانه را فقط شهعنوان آارین حرشه شرا ا ار کر ن طرف مقاش شه رعایلت دلوانین
میتوان شهکار شبت ،ی نی زمانیکه سایر راهکارها شینتیجه مانده شاشلند .شراسلاس پلیشنلویس
موا مرشو شه مبئوزیت زتها (ما  ،)95زت آسیب یلده شایلد پلیش از توسل شله ادلدا
زلت مبلئول را از هلر
تالفی جویانه از زت مبئول شمواهد که شه ت هدات او عم کنلد
گونه تومیم ر اوود اددا متقاش آگاه کند پیرنها مذاکره شه آن زت شدهد (هنکرتلم
سوازدشک.)155 :4354 ،

 .3تناسب
اددا تالفیجویانه شای د متناسب شا تملفی شاشد که اددا ممشور شا هدف تود آن صلورت گرفتله
است .این دید ر ستوراز م آکبلفور (ملا  )00ر پلیشنلویس ملوا مرشلو شله طلرح
سوازدشک.)134 :4354 ،
مبئوزیت زتها (ما  )94تأیید شده است ( 5هنکرتم

 .9تصمیمگیری در باالترین سطح دولت
تومیم ر مور توس شه اددامات تالفی جویانه شاید از سلو شلاالترین مقاملات زتلی صلورت
گیر  .این دید ر ما  00ستوراز م آکبلفور نیلم آملده اسلت (Henckaers & Doswald-
1. serious violation of International Humanitarian Law
)2. Oxford Manual, Article 86 (ibid, 208); Draft Articles on State Responsibility, Article 51 (ibid, 209
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) .Beck, 2005:518منظور از شاالترین سط آن است که فرمانده یک هنگ ،گر هلان ،سلهاه یلا
زرکر نمیتواند ر اوود مبا رت شه انجا اددامات تالفیجویانه راسلا تولمیمگیلر ادلدا
کند (عبکر .)9:4351 ،

 .5پایان اقدامات تالفیجویانه
اددا تالفی جویانه شاید شه مو تب یت طرف مقاش از دوانین ،متود شو  .این شلر ر ملا
سلوازدشک .)133 :4354 ،شله زیل
 09ستوراز م اکبفور نیم تکرار شده است (هنکرتم
اهمیت این داعده ،ما  93طرح مبئوزیت زتها ل نیم این مطلب را صراحتا شیان میکنلد
(اشراهیم گ .)300 :4354 ،
داعد  ،440انجا اددامات تالفیجویانه علیه افرا توت حمایت کنوانبیونها نلو را (کله
پیرتر یکر شد) ممنوع کر ه است .از مهمترین موا پر تک ا ل ازوادی شه کنوانبیونها نلو،
ما  94است؛ شند  0این ما ه ضمن تأکیلد شلر حلق یاتلی فلاع از الو  ،تالفلیجلویی علیله
غیرنظامیان را ممنوع میکند.
فق داعد  ،440طرفها رگیر ر مماصمات مبللوانه غیلرشینازملللی حلق توسل شله
اددامات تالفیجویانه را ندارند .سایر اددامات متقاش علیله افلرا کله ر رگیلر هلا شلرکت
مبتقیم نداشتهاند یا شه شرکت او پایان ا هاند ،ممنلوع اسلت )(Henckaers & ,2005:526
 .Doswald-Beck,ما  3مرتر کنوانبیون هلا نلو نیلم ،هلر گونله اعملال ارلونت علیله
ازولادی نیلم شله هملین نولو ،حملله علیله
اشماد را ممنوع کر ه است .ما  4پر تکل
اشماصی را که ر رگیر ها نقری نداشتهاند یا یگر نقری شهعهده ندارند ،مجاز نمیشمار .

قطعنامووههووا و بیانیووههووای ارکووان سووازمان ملوول در خصووو

اقوودامات

تالفیجویانه
ر سال  ،4504شورا امنیت دط نامۀ  400او را ر اوود حملۀ انگلبتان شه یملن صلا ر
کر ضمن موکو کر ن این عم  ،اددامات تالفی جویانه را مغایر شا منرور سازمان مل متود
شرشمر ). (Alder, 2013: 185
شورا امنیت ر سال  ،4500دط نامۀ  550را شلهمنظلور موکلو کلر ن ادلدامات نظلامی
اسرائی علیه ار ن صا ر تأکید کر که این رکن انجا اددامات تالفیجویانله نیر هلا ارتلش
ر صورت تکرار این اعمال ،گا ها شیرتر مؤثرتر شر اواهد
اسرائی را توم نمواهد کر
اشت ).(Rubin, 2017:171
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دط نامۀ  50/59مجمع عمومی سازمان مل ( )4510توت عنوان «اعالمیلۀ اصلول حقلوق
شینازمل حاکم شر ر اشط ستانه همکار میان کرورها شراسلاس منرلور ملل متولد» ،4ر
ل
اص نمبت ،او ار از انجا اددامات تالفیجویانه از جمله شهکارگیر ز ر را از ظلای
شرمللیشللمار انجللا آن را مغللایر شللا منرللور مللل متوللد م رفللی مللیکنللد ( G.A,
.( RES26/25,1970:11
شیرک سازمان مل طی شیانیۀ  S/16611مورخ ئن  ،4504ضلمن اشلراز تأسل عمیلق از
حمالت عراق ر شهر شانه ،تأیید انجا این اددامات از سو کمیتۀ شینازملللی صللیب سلرخ،
اتمای تالفیجویی علیه شهرها ایران عراق را موکو کر .
شورا امنیت طی دط نامۀ  4310مورخ 50045شا تأکید شر مفا دط ناملههلا پیرلین ر
اوللود افغانبللتان ،ضللمن راواسللت از نیر هللا افغللان شللرا اجتنللای از انجللا ادللدامات
تالفیجویانه ،شر زم پا یبند کامل ایلن نیر هلا شله دواعلد حقلوق شرلر حقلوق شلینازملل
شرر ستانه تأکید میکند ) .(Saikal, 2018:723
شیانیۀ شورا امنیت ر سال  5049ر اوود تورف شهر شاستانی پلازمیرا ر سلوریه ،شلا
اشراز نگرانی از تمریب آثار تاریمی میراث فرهنگی این شهر شاستانی شه یژه م بد شل  ،3کله ر
فهرست میراث فرهنگی جهان ر یونبکو شه ثبت رسلیده اسلت ،شلر منلع توسل شله ادلدامات
تالفیجویانه تأکید کر ).(S.C/DEC, 2015:3

رویکرد کنوانسیون  1159الهه در زمینۀ اقدامات تالفوی جویانوه علیوه
اموال فرهنگی
ر اوود دلمر اجرایی ایلن کنوانبلیون شایلد گفلت کله مقلررات آن ،مماصلمات مبللوانۀ
شینازمللی غیرشینازمللی را ر شرمیگیر شین اددامات مبلوانه از طریق ارکی ،ریا هلوا
تمایم دائ نمیشو .
شهطور کلی ت هداتی که کنوانبیون  4594الهه ر اوود حمایلت از املوال فرهنگلی شلر
عهد طرفها مت اهد نها ه است ،مطلق نیبتند شا دیلد ضلر رت نظلامی ت لدی یافتلهانلد.
1. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among
States in accordance with the Charter of the United Nations approved in 25th session of the UN
General Assembly

 .5دط نامه  4310شورا امنیت ر اوود اددامات تالفیجویانه ر افغانبلتان شلا تأکیلد تأییلد دط ناملههلا
پیرین ر اوود موکومیت ازقاعده طازبلان ،ضلمن شناسلایی ضل یت شورانلی ر افغانبلتان ،شله زلم
زت انتقازی تأکید می رز .
زت این کرور شا سازمان مل متود نقش شورا ر ترکی
همکار
3. Temple of Bel, one of the most iconic monuments in Palmyra (Syria), destroyed by ISIS in August
2015.
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ضر رت نظامی ،تنها زیلی است که می تواند موجب نق ت هد حمایت از میراث فرهنگی شو ؛
ر ادع هر یک از طرفین مماصمه ،حتی ر صورت شهکارگیر اموال فرهنگی شهعنلوان اهلداف
نظامی از سو طرف مقاش  ،مجاز شه نق ت هدات الو مبنلی شلر حمایلت از املوال فرهنگلی
نیبتند کماکان ملم شه رعایت ت هدات او هبلتند ) .(Dulti,2002:152کنوانبلیون ،4594
تمل از ت هدات را صرفا ر موار که ضر رت حتمی نظامی ایجای کند مجاز می اند؛ زلیکن
ر اوود اددامات تالفی جویانه ،ر یکر این کنوانبیون متفا ت است .حبلب شنلد  4ملا 4
این کنوانبیون ل عضو مکل اند که از انجا هر گونه اددا تالفیجویانه علیه املوال فرهنگلی
او ار رزند .این شند جنبۀ مطلق ار  ،شهطور که نمیتوان شه شهانۀ ضلر رت نظلامی از آن
تأمل ار آن اسلت کله انجلا ادلدامات
عد ل کر  .نکتها که ر این اوود جا شول
تالفی جویانه علیه اموازی که ر مجا رت اموال فرهنگی درار ارند ،املوال ملذکور را ر م لر
اطر درار می هد .ر همین زمینه ،شند  4ما  4کنوانبیون ،شا شهکار شر ن اصطالح «هر گونله
عم اومانه» ،عال هشر منع حمالت هوایی ،ریایی زمینی شه اموال فرهنگی ،انجلا هلر نلوع
اددا تالفی جویانه علیه این اموال را نیم ممنوع کر ه است؛ مضافا شلر اینکله ممنوعیلت ملذکور،
تمریب آسیب رسانی شا هر سیله از جمله استفا ه از ملوا منفجلره ،شوزلد زر یگلر اشلمار
تجهیمات را نیم شام می شو  .این شند همننین درار ا ن تبلیوات ا ات نظامی ر مووطه
پیرامون اموال نظامی را ممنوع میکند که شا عنایت شه آن ،شهکارگیر اموال فرهنگی منلاطق
اطراف آنها ر زمان صل شرا مقاصد که شه احتمال دو ر زمان شر ز مماصمۀ مبلوانه این
اموال را ر م ر اطر درار می هد ،مجاز نیبت ) .(O’keef,2006:125ر عین حال ،اسلتفا
نظامی از اموال فرهنگی مووطۀ پیرامون آن توسط هر یک از طرفها مت اهلد کنوانبلیون،
سبب نمی شو که طرف مقاش از ازما شه عد اتمای هر گونه عم اولمانه ،از جملله ادلدامات
تالفیجویانه ،آزا گر (مب و .)430 :4350 ،
ر مقدمۀ پر تک  4555ازوادی شه کنوانبلیون الهله ،شلر زلم توسل ۀ حمایلت از املوال
فرهنگی ر مماصمات مبلوانه ،از طریق پیششینی نظا حمایلت علازی ،پلیششینلی ادلداماتی
شرا اجرا مقررات حمایتی ان کلاس پیرلرفتهلا حقلوق شلین ازملل تأکیلد شلده اسلت
(مب و )34 :4350 ،؛ شند  5ما  0این پر تک  ،ضمن تأیید شهکلارگیر املوال فرهنگلی ر
صورت شر ز ضر رت مطلق نظامی ،مقرر میکند که ترمیص این امر صلرفا شلر عهلد شلاالترین
مقا فرماندهی نظامی است چناننه امکان صلد ر سلتور از جانلب میبلر نباشلد ،مقلا
زیر ست مجاز شه صد ر ستورها مقتضی ر این زمینه است ).(Dulti,2002:41
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رویکوورد حقوووق بووینالملوول بشردوسووتانۀ عرفووی در قلووال اقوودامات
تالفیجویانه ،بهطور خا

نسلت به اموال فرهنگی

داعد  441از مجموعه دواعد عرفی حقوق شینازمل شرر ستانه ،مرموا شه منع انجا اددامات
تالفی جویانه ر االل مماصمات مبلوانه علیه اموال فرهنگی ملتهلا الزلت ار  .طبلق ایلن
داعده ،اددامات تالفیجویانه علیه اموال مور حمایت کنوانبیونها نو کنوانبیون الهه ناظر
شر حمایت از اموال فرهنگی ،ممنوع است .(Henckaerts and Doswald-Beck,2005:523).
ر مراح تهیۀ متن داعد  ،441نمایند اند نم شر این عقیده شو که املوازی کله نیازمنلد
حمایت هبتند ،صرفا شه موار طرحشده ر کنوانبیونها نو مود نمیشوند ،شلکه شه سلایر
کنوانبیونها مانند کنوانبیون  4594الهه همننین مناشع عرفی از جمله ارزشهلا ااالدلی
نیلم تبلر ملییاشنلد ) .(Henckaerts & Doswald-Beck, vol II.,2005:3456شنلد  4ملا 4
کنوانبیون  4594الهه ،که شه اسطۀ ما  ،45هم ر مماصلمات مبللوانۀ شلینازملللی هلم
غیرشینازمللی الز االجراست ،هر گونه اددا تالفی جویانه علیه اموال فرهنگی را منع ملیکنلد
شهطور سی ی من کسکنند حقوق شینازمل عرفی است (اکی  .)344 ،فلق استفبلاریۀ ایلن
کنوانبیون ،ر االل مذاکرات مرشو شه تد ین ما  ،4نمایند اسهانیا اظهار اشت که اجلرا
زلتهلا امکلانپلذیر اسلت؛
مفا کنوانبیون تنها ر صورت حمایت مؤثر ،اد ی حلداکثر
 ،طرح داعدها درار ا شهمنظور جلوگیر از اعمال او سرانه شه اسلطۀ
ازاین ر شه اعتقا
جو استثنا ضر رت نظامی ر شند  5این ما ه ،الز شهنظر میرسلد ).(Toman,1994:94-95
ر شرح ر ند نگارش شند  4ما  4آمده است که ممنوعیت اتمای ادلدامات تالفلیجویانله علیله
اشنیۀ تاریمی آثار هنلر  ،پلیش از ایلن ،ر طلرح ا زیلۀ تلد ین کنوانبلیون ر سلال 4530
گنجانده شده شو  .همننین یکر شده است که شراالف طرح یونبکو که تالفیجویی را تنها شله
شک حمله یا تودی اموال ممنوع میکند ،ر کنفرانس مرشو شله تلد ین کنوانبلیون حاضلر،
شرا امکان اتمای اددامات تالفی جویانله علیله املوال فرهنگلی هلیچ اسلتثنایی دائل نرلدند
ممنوعیت انجا این اددامات ،مطلق شد ن شر زواظ شد ) .(Toman, 1994:88همننین شند
 3ما  93پر تک ا ل ازوادی  4511اددامات تالفی جویانه ر مماصمات مبلوانۀ شلینازملللی
علیه شناها تاریمی ،کارها هنر یا اماکن مذهبی که میراث فرهنگی م نلو انبلانهلا را
سوازدشک .)144 :4354 ،ر مراحل تولویب
ترکی می هند ،ممنوع کر ه است (هنکرتم
داعد  ،441نمایند مور ضمن تأیید مفا پر تک ها ازوادی  ،4511تأکید کر که شلا اشتنلا
شر عم متقاش  ،هر یک از طرفین متماصم شر اساس حقوق شینازمل مولقانلد کله شلهمنظلور
جلوگیر از ارونتها آتی ،شه هر نوع عم ارونتآمیم اکنش نران هند .همننین شا
اشاره شه دضیۀ سالحها هبتها اظهار اشت منع تالفیجویی مطللق اسلت شله اسلتفا ه از
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همه نوع سالح مرشلو ملیشلو ؛ افلرا املوال تولت حمایلت هرگلم نبایلد هلدف حملالت
تالفیجویی از جمله حمالت هبتها ادع شوند ،چراکه اساسا ممنوعیت تالفیجویی مورح ر
کنوانبیونهلا نلو پر تکل هلا ازولادی آن جمئلی از حقلوق عرفلی موبلوی ملیشلوند
).(Henckaerts & Doswald-Beck, vol.II.2005:3452
ر همین زمینه ،ر استفباریۀ ما  93پر تک ا ل ازوادی نمایند شریتانیا اظهار اشت که
ر صورت دوع حمالت ت مد شمن شه اموال فرهنگی این کرلور نقل جلد ملا ،93
شریتانیا حق اتمای اددامات مقتضی شرا تود حمالت را شرا او موفوظ ملی ار  ،زلو آنکله
اکنش این کرور مغایر شا مفا ما  93شاشد ) . (Pictet,1987:146شلا جلو ایلن ضل یت ر
مماصمات مبلوانۀ غیرشین ازمللی شا شک تر یلد هملراه اسلت ،زیلرا ملا  40ایلن پر تکل
موتو هیچ ما ها که شبیه شند  3ما  93پر تک ا ل ازوادی شاشد ،نیبلت (اکیل :4359 ،
 .)345منع انجا اددامات تالفیجویانه علیله املوال فرهنگلی ر شبلیار از سلتوراز م هلا
نظامی دوانین ملی کرورها 4از جمله کرورها غیر عضو کنوانبیون الهه آمده است .5شنلد 4
«ج» ما  90طرح کمیبیون حقوق شین ازمل ر اوود مبئوزیتها زتهلا نیلم ر ملور
ت هداتی که از اددامات متقاش تأثیر نمیپذیرند ،مقرر میکند که ت هدات شا ماهیت شرر ستانه،
اتمای اددامات تالفیجویانه را منع میکنند ).(Pictet,2005:3452
ر شرح داعد  ،441این نکته راور توجه است که اسهانیا ر ستوراز م نظامی نیر ها
شند  4ما  4کنوانبیون الهه ،ضمن منلع
مبل او  ،شا اشاره شه شند  3ما  93پر تک
تالفی جویی علیه اموال فرهنگی ااطرنرلان ملیسلاز کله صلرفنظلر از مازکیلت عملومی یلا
اووصی این اموال ،تالفی جویی چه علیه میراث فرهنگی ،چه میراث غیرما ملتهلا ممنلوع
است ).(Pictet,2005:3457

پروندۀ پژوهی 3اقدامات تالفیجویانه علیه اموال فرهنگی
از جمله پر ندهها شااص ر زمینۀ اتمای اددامات تالفیجویانه علیه املوال فرهنگلی ،پر نلد
استراگر است.
 .4ستوراز م ها نظامی استرازیا ،کانلا ا ،اسلرائی  ،هلنلد ،نیوزیلنلد ،شریتانیلا ،ایلاالت متولده دلوانین االلی
شنگال ش ،هلند ،اسهانیا شریتانیا.
 .5شراساس گمارش کمیتۀ شینازمللی صلیب سرخ ر اوود عملکر زت ایلران ر جنلگ ایلران علراق ،ایلران
مرموا علیه شهرها مقدس عراق مبا رت شه انجا اددامات تالفیجویانه نکر  .ر یۀ مغلایر جلو ار کله
طبق آن حق رزر شریتانیا شه پر تک ا ل ازوادی ر اوود اددامات تالفیجویانله ،ملا  93ر ملور املوال
فرهنگی را ر شرمیگیر .
3. case study
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ا گاه شلین ازملللی کیفلر شلرا یوگبلال سلاشق ر سلال  ،5009شله پر نلد شلکایت
مدعیاز مو علیه پا ل استراگر ،4نرال شازنربتۀ ارتش مر می آن کرلور ،رسلیدگی کلر کله
ر سلامبر  4554شلو  .از جملله
متهم شه ارتکای جنایاتی توسلط نیر هلا تولت فرملان
اتهامات استراگر ،می توان از تمریب اشنیۀ تاریمی فرهنگی شاارزش حائم اهمیت ر منطقها
ر شهر شاستانی شر نیک ر کر اسی نا شر  .تمریب اموال فرهنگی شر نیک ،عال هشر آنکه
شه شک حمالت اومانه انجا گرفته شو  ،شمرلی از آن شلهطلور عامدانله ر دازلب ادلدامات
تالفی جویانه اعمال سله انگارانله صلورت گرفتله شلو کله شله اعتقلا ا گلاه ،تمریلبهلا
تالفیجویانه ،ر هر شرایطی ،مرموا ناد شند  4ما ما کنوانبیون  4594الهه هبتند که
عرفلی
اددامات مذکور را صراحتا منع ک ر ه است .اتهامات  ،شا استنا شله دواعلد دلرار ا
مماصمات مبلوانه رسیدگی شد شا استنا شه استثنا ضر رت نظامی مندرج ر ایلن اسلنا ،
صا ر شد ). (UN/Case No. IT-01-42-T,2005
ر نهایت حکم شش سال حبس شرا

نتیجهگیری
شا جو دواعد م اهدها مولرح ر شنلد  4ملا  4کنوانبلیون  4594الهله ،شنلد  3ملا 93
پر تک ا ل ازوادی شه کنوانبیونها نو مقررات موجو ر داعد  441مجموعه دواعد عرفی
حقوق شینازمل شرر ستانه شرا منع مطلق انجا اددامات تالفیجویانه علیله املوال فرهنلگ،
کماکان ر االل مماصمات مبلوانۀ شینازمللی غیرشینازمللی شاهد اتملای ایلن ادلدامات شله
ر آسیب شله اشلیا املوال فرهنگلی مللتهلا هبلتیم .عللت اصللی
شک تمریب ،انهدا
شی اعتنایی شرای متماصمان شه دط نامهها سرپینی از اجرا موافقتنامههلا شلینازملللی را
شاید ر عبارت «ضر رت نظامی» مورح ر مفا این م اهلدات جبلت جلو کلر  .شلا توجله شله
شر طی که ر اوود اتمای اددامات تالفی جویانه عنوان شده است ،ی نی ر اکنش شه نقل
جد دواعد حقوق شین ازمل شرر ستانه ،شهعنوان آالرین راهحل  ،رعایلت تناسلب شلا تملل
صورتگرفته ،تومیمگیر ر شاالترین سط ااتمۀ تالفیجویی شه مو تود نقل دلانون
از سو طرف متماصم ،شرا انجا این اددامات نمی توان شه دید ضر رت مطلق نظلامی اسلتنا
کر اموال فرهنگی را هدف حمالت تالفی جویانه درار ا  .این نکته را شاید مدنظر درار ا کله
از آنجا که اددامات تالفی جویانه اعمازی عامدانه شا شرنامهریم دبلی موبوی میشوند ،ازاینر
فق دواعد مفا کنوانبیون ها مذکور انجا این اددامات علیه اموال فرهنگی ،اساسا ممنوع
فادد مرر عیت است
الز است شا شازنگر ر اسنا شینازمللی ،هر گونه اددا تالفیجویانه علیه اموال فرهنگی شه
1. Pavle Strugar
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ر هر زمان مطلقا ممنوع اعال شو تمهیدات الز شهمنظور افمایش ظرفیلتهلا
هر شک
یوان شین ازمللی کیفر شهمنظور رسیدگی شه جرائم ارتکاشی ر این زمینه شهکلار گرفتله شلو .
همننین ضر ر است تا از سو ارکان ی رشط صالحیت ار ر عرصۀ شینازمللی ،شلر حبلن
اجرا کنوانبیونها پر تک ها ازوادی ر زمینۀ حمایت از اموال فرهنگی ممنوعیت انجا
اددامات تالفی جویانه علیه آنها نظارت مقتضی صورت پذیر  .ر سطوح ملی نیلم شایلد زلتهلا
تداشیر شرا حفظ اموال فرهنگی هنگا شر ز احتمازی مماصمات ارائۀ آموزشها فراگیر شله
نیر ها مبل ر این اوود اتمای کنند.
مر
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