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بررسی روشها و فنآوریهای جنگ دریایی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
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-1دکتري حقوق بینالملل عمومی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دريايی حضرت امام خمینی (ره)
 -2کارشناس ارشد معماري کشتی دانشگاه علوم دريايی امام خمینی(ره)
چکیده
جنگ در دريا شرايط پیچیدهاي دارد و اين شرايط جداي از بهکار گیري تکنیکها ،قوانین به روزي را خواستار میباشد .بسیاري از قواعد
جنگ دريايی با قواعد ساير جنگها مشترک است اما قواعد جنگ دريايی بسیار پیچیدهتر از ساير جنگها میباشد .ممنوعیّت اصول
حقوق بین الملل که در حقوق مخاصمات مسلحانه در قالب حقوق بشردوستانه تدوين شده است شامل دو اصل اساسی میباشد :ممنوعیّت
کاربرد سالحها و روشهايی است که آسیب غیرضروري و درد رنج بیهوده وارد میآورند و ممنوعیّت کاربرد روشها و ادوات نظامی که به-
طور مستقیم قادر به تفکیک اهداف و اموال غیرنظامی نیستند .محدود کردن ابزارها و روشهاي جنگی ،به معنی تعادل برقرار کردن بین
ضرورت نظامی و آسیبهاي وارد آمده به وسیله برپايی جنگ در جهت حمايت از افراد غیر رزمنده است .در جنگ دريايی از ابزار و
شیوههاي خاصی استفاده میشود .حقوق بشردوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ میپردازد و به داليل انسان دوستانه حق طرف-
هاي مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوههاي جنگی محدود میکند .هدف از اين مختصر بررسی روشهاي جنگ دريايی از
منظر حقوق بینالملل بشردوستانه بوده ،و اثبات مینمايد حقوق بینالملل بشردوستانه بر روشها و ابزارهاي جنگ دريايی قابلیت اعمال
دارد .روش تحقیقی نوشتار حاضر روش تحلیلی – توصیفی است و روش جمعآوري اطالعات روش کتابخانهاي است.

واژگان کلیدی :جنگ دریایی ،حقوق بینالملل بشردوستانه ،روش ،فنآوری.
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و تناسب» اصل محدوديّت و اصل حسن نیت ،همگی مؤيد
اين مطلب است(.)28
جنگ دريايی بخش مهمی از جنگهاي معاصر بهويژه در
سطح بینالمللی را تشکیل میدهد و حقوق جنگ دريايی
از عرصههاي حقوق بینالملل است که به لحاظ ماهیت
قواعد و نوع منافع و مصالح مربوطه از اهمیت بسزايی براي
جامعه جهانی برخوردار است .از اينرو صدها کیلومتر مرز
دريايی در جنوب و شمال جمهوري اسالمی ايران ،و
شرايط پیچیده و حساس کنونی ضرورت آشنايی با روش-
هاي جنگ دريايی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه را
آشکار میسازد .اساسا شیوهها و وسائل نبرد در جنگ
دريايی متفاوت از شیوه و وسائل نبرد در جنگ زمینی
نیست .با اين حال ،در جنگ دريايی از شیوهها و وسائل
خاصی استفاده میشود که از نظر حقوق بینالملل بعضاً
مشروع و بعضاً نامشروع است .محدود کردن ابزارها و
روشهاي جنگی ،به معنی تعادل برقرار کردن بین
ضرورت نظامی و آسیبهاي وارد آمده به وسیله برپايی
جنگ در جهت حمايت از افراد غیر رزمنده است .اين را
میتوان در مقدمه معاهده الهه  1988در مورد جنگ
زمینی ديد( .)33ابزارهاي جنگی ممنوع ،سالحهايی
هستند که باعث آسیبها و درد و رنج بیهوده میشوند ،و
نمیتوانند بهطور مناسب بین افراد نظامی و غیرنظامی
تفکیک قائل شوند و باعث آسیبهاي طوالنی مدت و
شديد به محیط زيست شوند( .)33ممنوعیّت اصول حقوق
بینالملل که در حقوق مخاصمات مسلحانه در قالب حقوق
بشردوستانه تدوين شده است شامل دو اصل اساسی
میباشد :ممنوعیّت کاربرد سالحهايی است که آسیب
غیرضروري و درد رنج بیهوده وارد میآورند و ممنوعیّت
کاربرد روشها و ادوات نظامی که بهطور مستقیم قادر به
تفکیک اهداف و اموال غیرنظامی نیستند .در جنگ
دريايی از ابزار و شیوههاي خاصی استفاده میشود .اين
شیوهها و وسائل عبارتند از :بمباران دريايی ،مینگذاري
دريايی ،موشکهاي دريايی ،اژدرهاي دريايی ،مناطق
ممنوعه ،محاصره دريايی و باالخره استفاده از زيردريايی.
نگارنده در اين مختصر در پی آن است که به اين سوال
پاسخ دهد ،آيا حقوق بشردوستانه بر روشهاي و ابزارهاي
جنگ دريايی قابلیت اعمال دارد؟ .که در راستاي پاسخ به
سوال مذکور فرضیه حقوق بشردوستانه بر روشهاي و
ابزارهاي جنگ دريايی قابلیت اعمال دارد ،مطرح شده

 .1مقدمه
يکی از مسائل مهم و مطرح در روابط بینالمللی ،همواره
مسأله جنگ بوده است« .جنگ گذرگاهی است که روابط
نسبتاً آرام و هماهنگ را به درگیري خشونتآمیز متصل
میکند» ( )21و به عنوان يکی از جلوههاي بارز توسل به
زور در قالب عمل قهر آمیز قلمداد میشود که آثار و
عواقب آن نه تنها دامنگیر رزمندگان بلکه غیرنظامیان نیز
میشود .از اين رو ،ابتدا توسل به جنگ محدود شد (میثاق
جامعه ملل) ،سپس با انعقاد میثاق بريان-گلوک (،)1928
توسل به جنگ بهطور کلی ممنوع اعالم شد ،بعد از جنگ
جهانی دوم ،منشور ملل متّحد توسل به زور را ممنوع
دانست .نفرت و تنفر از خشونت ،ويرانی جنگهاي
بینالمللی ،آن هم از نوع بیبديل و افراطی در مقیاس
جهانی ،زمینهساز تالش براي ايجاد سازوکاري جهت غلبه
بر هرج و مرج ناشی از حاکمیّت نامحدود بود( .)22به
موازات پیشرفت علوم و فنون ،جنگها و مخاصمات نیز
گستردهتر و مدرنتر گرديده است ،بهطوري که میتوان
ادعا نمود که برخی از پیشرفتهاي علمی و تکنیکی امروز
علیه انسان و در جهت از بین بردن اوست؛ وجود
سالحهاي سبک و سنگین پیشرفته ،آسان و سهلالوصول،
سالحهاي بیولوژيک ،شیمیايی ،لیزري و  ،...همگی در
جهت نابودي انسان و ناديده انگاشتن کرامت ذاتی وي
است و اين خطر بالقوه همواره در کمین انسانهاست.
پیدايش حقوق بشردوستانه کالسیک را بايد از زمان
تشکیل صلیب سرخ بینالمللی دانست .کنوانسیون ژنو
مصوب  ،1864در خصوص بهبود وضعیّت مجروحان
نظامی در صحنه نبرد ،حقوق بشردوستانه معاصر را
پايهگذاري کرد .اين کنوانسیون قوانین و عرفهاي جنگی
قديمی و ناقص و پراکندهاي را که از مجروحین و
امدادگران آنها حمايت میکرد ،تقويت کرده است .اين
قوانین و عرفهاي جنگی مشتمل بر بیش از پانصد هزار
معاهده دو جانبه ،قواعد رفتاري ،میثاقها و متون ديگر
بوده است( .)10کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو  1949و
پروتکلهاي الحاقی  1977را میتوان ثمره تاريخ بشريت
در دستيابی به حمايت از انسان و اموال وي و تلطیف آثار
جنگ دانست .انديشه تدوين حقوق بینالملل جنگ و
درخواست براي انسانی کردن جنگ از طريق متعادل
ساختن «ضرورت نظامی» و بکارگیري اصولی مانند «تمايز
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قواعد حقوق طبیعی است .صرفنظر از قواعد کلی که در
مورد تمامی انواع جنگها قابل اعمال هستند ،در زمینهي
حقوق جنگ زمینی ،حقوق جنگ هوايی ،حقوق جنگ
دريايی و حقوق بیطرفی ،قواعد ويژهاي اعمال میشود.
اگر چه بسیاري از قواعد بشردوستانه( ،براي مثال قواعد
مربوط به رفتار با اسراي جنگی) در تمامی انواع جنگ
مشترک هستند؛ اما جنگ دريايی از جهات ديگر تابع يک
نظام حقوقی متفاوت است؛ محیطی که در آن جنگ
دريايی روي میدهد با محیط جنگ زمینی متفاوت است؛
دامنة آن براي تأثیرگذاري بر حقوق دولتهاي بیطرف
بسیار گسترده است(.)20

است .از اينرو اين نوشتار در صدد است تا با بیان تحوالت
حقوق بشردوستانه بینالمللی به بررسی استفاده از فن-
آوريها و روشهاي جنگ دريايی از منظر حقوق
بشردوستانه پرداخته و اثبات نمايد که قواعد حقوق
بشردوستانه بر فنآوريها و روشهاي جنگ دريايی
قابلیت اعمال دارد.
روش تحقیقی نوشتار حاضر ،روش تحلیلی – توصیفی
است .منظور از اين روش اين است که ضمن بیان
خصوصیات يک موقعیّت در صدد است تا با جمعآوري
دادهها و بیان بررسی وضع موجود به ارزيابی آن بپردازد .و
روش جمعآوري اطالعات روش کتابخانهاي است ،با رجوع
به منابع از طريق کتب ،اسناد ،نشريات ادواري و اينترنت و
فیش برداري به دادههاي تحقیق دست میيابیم.

 .1-2حقوق بینالملل حاکم بر جنگ دریایی
جنگ در دريا شرايط پیچیدهاي دارد که هوشیاري و
آگاهی از آن از شرايط اساسی بقاء در دريا محسوب
میشود .امروزه شرايط نیروي دريايی و کشتیرانی
بینالمللی در يک روي فراتر از ساير جنگها را در بر
میگیرد و اين شرايط جداي از بهکار گیري تکنیکها،
قوانین را نیز بهروز خواستار میباشد .از سوي ديگر درست
است که بسیار از قواعد جنگ دريايی با قواعد ساير
جنگها مشترک است اما بهطور کلی قواعد جنگ دريايی
بسیار پیچیدهتر از ساير جنگها میباشند .جنگ دريايی،
مخاصمه مسلحانهاي است که بوسیله زيردريايیها و
کشتیهاي جنگی هدايت و فرماندهی میشوند و توسط
ناوهاي نیروي دريايی صورت میپذيرد .مخاصمات حتی
اگر از دريا به زمین هم انجام شود ،جنگ دريايی است.
مانند بمباران دريايی يک کشور توسط ناوهاي جنگی
دشمن( .)17لیکن حقوق جنگ دريايی ،که روابط میان
طرفهاي متخاصم با يکديگر و با دولتهاي بیطرف را در
دريا تنظیم میکند ،تا حد زيادي در نیمه دوم قرن
نوزدهم و اوايل قرن بیستم در قالب اسناد بینالمللی جاي
گرفته است .اعالمیهها و معاهداتی که پیکره اصلی حقوق
جنگ دريايی را تشکیل میدهند ،عمدتاً در کنفرانسهاي
صلح  1899و  1907الهه به امضا رسیدهاند .با وجود اين
حتی برخی اسناد قديمیتر مثل اعالمیه  1856پاريس در
مورد قاچاق جنگی هنوز از اهمیّت زيادي براي جامعه
بینالمللی برخوردارند .بعد از کنفرانس  1907الهه
اقدامات پراکندهاي براي تنظیم قواعد و مقرّرات ناظر به
جنگ دريايی صورت گرفت که اعالمیه  1909لندن در

 .2حقوق بینالمللی بشردوستانه حاکم بر جنگ
دریایی
اصول بنیادين حقوق بشردوستانه به سبب ماهیّت خود
قواعدي هستند که توسط کلیه دولتها حتی توسط
دولتهايی که کنوانسیون متضمن آن قواعد را تنفیذ
ننمودهاند بايد اعمال شود و طرفین مخاصمه ملزم به
رعايت آن و حتی متضمن اجراي قواعد آن هستند .حقوق
بشردوستانه در هیچ وضعیّتی قابل تعلیق نیست؛ و
مسئولیّت نقض حقوق بشردوستانه عالوهبر کشورها،
متوجه افراد نیز هست( .)18اساساً «حقوق بشردوستانه
مجموعه قواعد بینالمللی است که ضمن تعیین حقوق
افراد انسانی و کشورها در مخاصمات مسلحانه اعم از
بینالمللی و غیر بینالمللی تکالیف افراد و کشورها در آن
مخاصمات را نیز روشن میکند»( )6؛ و هدف حقوق
بشردوستانه تخفیف درد و رنج انسان در زمان جنگ
است( .)1حقوق بینالملل بشردوستانه قواعدي است که به
محدود کردن آثار ناشی از جنگ میپردازد و به داليل
انسان دوستانه حق طرف مخاصمه را در انتخاب و استفاده
از ابزارها و شیوههاي جنگی محدود میکند ،غیرنظامیان
را حمايت کرده ،به تأمین شأن و کرامت واالي انسان
پرداخته و نیز به تعقیب ،محاکمه و مجازات جنايتکاران
جنگی میپردازد(« .)26برخی از مهمترين قواعد حقوق
بشردوستانه واجد خصیصه نقض ناپذيري مطلقاند»(.)19
لیکن بررسی اسناد و قواعد در بر دارنده حقوق حمايتی
بشردوستانه به خوبی نشان میدهد که روح حاکم بر
کلیت قواعد بشردوستانه کامالً برگرفته از اصول اخالقی و
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پروتکل اول در حمايت از مواضعی متضاد و متناقض مورد
استناد قرار گرفتهاند .بند  3ماده  49پروتکل اول صرفاً
اعمال مواد  48-67پروتکل را در جنگ دريايی مستثنی
میسازد .ساير مقرّرات پروتکل اول به ويژه مواد 35-41
قابل اعمال هستند .بخش اول پروتکل ،ناظر بر جنگ
دريايی است که ممکن است بر جمعیّت غیرنظامی واقع در
خشکی ،تأثیر بگذارند و عالوهبراين ،در خصوص حمالت از
دريا علیه اهداف واقع در خشکی نیز قابل اعمال
میباشد( .)20منع عرفی هدف حمله قرار دادن جمعیّت يا
افراد غیرنظامی ،اين منع نخستین بار در بند  2ماده 51
پروتکل اول تدوين گرديد مشروط به اينکه احتمال برود
که جمعیّت يا اهداف غیرنظامی تحت تأثیر قرار گیرند
قابل اعمال است(.)20
جنگ دريايی در اصل بر مسئله بیطرفی مبتنی شده
است .در نتیجه ،جنگ دريايی در محدودههاي باز محل
رفت و آمد کشتیهاي بیطرف جريان دارد .کشتیهاي
دشمن محمولههايی از مبدأ کشورهاي بیطرف و يا به
مقصد آن کشورها و يا متعلق به آنها را حمل میکنند،
جنگ نمیتوانند در رابطه با سهمی که بیطرفها در
صادرات و واردات کاالهاي دشمن دارند بیتفاوت بماند .و
گستره قلمرو اجراي مخاصمات مسلحانه در دريا ،به
معناي منطقهاي که در آن اقدامات جنگ دريايی میتواند
اعمال گردد مشتمل است بر:
سرزمین طرفهاي مخاصمه که براي نیروي دريايیمتخاصم قابل دسترسی باشد،
آبهاي داخلی ،آبهاي مجمعالجزايري و دريايسرزمینی طرفهاي مخاصمه،
درياي آزاد شامل منطقه انحصاري _ اقتصادي ،و-قلمرو هوايی باالي مناطق فوقالذکر.

مورد قاچاق جنگی و پروتکل  1936لندن دربارة
زيردريايیها حاصل آن اقدامات تلقی میگردند(.)9
بعد از جنگ جهانی دوم ،کنوانسیون  1949ژنو براي
بهبود وضع مجروحان ،بیماران و غرقشدگان نیروهاي
مسلح در دريا ،بخشی از جنبههاي بشردوستانه حقوق
جنگ دريايی را تحت پوشش قرار داد ،اما قواعد جديدي
را در مورد جنگ دريايی به ارمغان نیاورد .از اين رو حقوق
جنگ دريايی تا مدتها چه از جانب دولتها و چه از
طرف نويسندگان به فراموشی سپرده شد .اين امر در حالی
است که در جهان امروز بیش از هفتاد دولت از نیروي
دريايی برخوردارند و بیم آن میرود که با وضع يکجانبه
قوانین داخلی و يا صدور اعالمیه ،در فقدان يا ابهام معیار
ارزيابی و سنجش اعتبار اين اسناد در سطح بینالمللی،
شاخصهاي ملی خود را بر جامعه بینالمللی تحمیل
کنند( .)30حقوق جنگ دريايی عمدتاً بر معاهدات و
اعالمیههايی مبتنی است که در اواخر قرن نوزدهم و اوايل
قرن بیستم به امضا رسیده بود .در جنگهاي اعراب و
اسرائیل ،جنگ ويتنام ،درگیريهاي هند و پاکستان و در
جنگ ايران و عراق ،حق بازرسی و تفتیش کشتیهاي
بیطرف به اجرا گذاشته شد ولی واکنشی معتبر مبتنی بر
تعارض اين حق با منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کاربرد
زور در روابط بینالمللی مشاهده نشد( .)9بسیاري از اصول
حقوق بشردوستانه که در جنگ زمینی قابل کاربرد
هستند ،همچنین مربوط به عملیّات دريايی نیز میباشند.
هنگامی که مذاکرات مربوط به پروتکلهاي الحاقی به
کنوانسیونهاي ژنو در ژوئن  1977پذيرفته شدند ،بر
اساس بند  3ماده  49پروتکل اول ،مقرّرات بخش اول
(مواد « )48-67بر هر گونه جنگ زمینی ،هوايی يا دريايی
که ممکن است بر جمعیّت غیرنظامی ،افراد نظامی يا
اهداف غیرنظامی واقع در خشکی (جنگ زمینی) تأثیر
بگذارد ،اعمال میگردد .اين مقرّرات همچنین بر کلیه
حمالت از دريا يا از هوا علیه اهداف واقع در خشکی،
اعمال میشود اما قواعد حقوق بینالملل قابل اعمال در
مخاصمات مسلحانه در دريا و هوا را تحت تأثیر منفی قرار
نمیدهد .ناوهاي جنگی و زيردريايیها براي حمله از زمین
علیه کشتیها يا هواپیماها در دريا ،در هنگام جنگ به کار
برده میشوند»( .)6در خصوص قابلیّت اعمال قواعد
پروتکل الحاقی بر جمعیّت غیرنظامی يا افراد غیرنظامی در
طول جنگ دريايی ،اين ماده و همچنین بند  4ماده 49

مناطق خارج از جبهه جنگ را نیز میتوان به دو گروه
تقسیم کرد :اول آبهاي سرزمینی کشورهاي بیطرف،
اصلی که به موجب ماده  2عهدنامه سیزدهم الهه مورخ
 1907در حقوق موضوعه معمول و مجري شده ،اين است
که انجام هرگونه عمل خصمانهاي در آبهاي بیطرف
ممنوع است .با اين حال ،اجراي اين قاعده مشروط به
رفتار خود کشور بیطرف است ،زيرا متخاصمان تنها به
بیطرفی احترام میگذارند که آن کشور ،خود رعايت
بی طرفی را بکند .يک سابقه مهم در اين زمینه وجود دارد
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میکنند .اما قبل از ورود به اين بحث به بیان اصول کلی
جنگ دريايی میپردازيم:
 حق طرفهاي مخاصمه در انتخاب روشهايجنگی ،نامحدود است.
 نه جمعیّت غیر نظامی و نه افراد غیرنظامی رانمیتوان هدف حمله قرار داد.
 طرفهاي متخاصم بايد همواره بین رزمندگانو غیر رزمندگان تفکیک و تمايز قائل شوند.
 حمالت را صرفاً بايد به اهداف نظامی محدودنمود.
 در برنامهريزي يا تصمیمگیري پیرامون اقدام بهجنگ در دريا و يا در هوا ،کلیه طرفهاي
مخاصمه بايد تضمین نمايند کلیه احتیاطهاي
ممکن را براساس حقوق بینالملل در مخاصمات
مسلحانه به منظور احتراز از سلب حیات
غیرنظامیان و صدمه به اهداف غیرنظامی ،به
عمل آوردهاند.
 کشتیها و هواپیماهايی که مثالً با پايینکشیدن پرچم يا هر شیوه ديگر تسلیم شدهاند،
ديگر نبايد مورد حمله قرار گیرند.
 بعد از هر مخاصمه ،طرفهاي درگیر بايد بدونتأخیر کلیه اقدامات و تدابیر ممکن را به منظور
پیجويی و نجات کشتیشکستگان ،مجروحان و
بیماران و حمايت از درمان مناسب يا عدم
معالجه صحیح و همچنین پیجويی از مردگان و
حمايت از آنها در برابر غارت به عمل آورند.

و آن تصمیم شوراي غنائم فرانسه مورخ  22نوامبر 1917
در قضیه تینوس 1است .دوم مناطق قراردادي ،همچنین
برخی از مناطق دريايی که موضوع عهدنامههاي بینالمللی
است ،از مخاصمه به دور میباشند و نظام بیطرفی آنها از
قبل تعیین شده است :کانالهاي سوئز و پاناما ،تنگه
ماژاالن ،مجمعالجزاير آالند(.)17
 .2-2اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی
قواعد حاکم بر جنگ دريايی ،آن طور که در مورد قواعد
قابل اعمال بر جنگ زمینی مشاهده میشود تا حدود
زيادي مورد توجه قرار نگرفته است .چرا که احتمال کمی
وجود دارد که قواعد پیچیدهتر ،واقعاً رعايت شوند .اين
موضوع در زمینه حقوق جنگ دريايی تعین دارد؛
موضوعی که درباره آن نه تنها از سال  ،1907هیچ
معاهدهي جامعی وجود نداشته ،بلکه قواعد عرفی پیچیده
مربوط به آن در سطح وسیعی در جريان جنگ جهانی
دوم ،نقض گرديد .حتی دادگاه نورنبرگ ،در قضاياي
مربوط به درياساالر «کارل دونیتز »2و «اريک ريدر،»3
نظريههاي متمايز «نجات پس از غرق شدن يک کشتی» و
«انتقال پرسنل قبل از غرق کردن در جايی که اسیر کردن
ممکن نیست» را با يکديگر خلط کرد( .)14صرفنظر از
کنوانسیون دوم ژنو ،که به مجروحان ،بیماران،
کشتیشکستهها مرتبط میشود ،هیچ يک از معاهدات
منعقده پس از سال  1945به صورت خاص به موضوع
جنگ دريايی نپرداختهاند و برخی از مهمترين مقرّرات
پروتکل اول الحاقی ،در مورد جنگ دريايی قابل اعمال
نیستند مگر تا آنجا که بر جمعیّت غیرنظامی مستقر در
خشکی تأثیر داشته باشند يا علیه اهداف زمینی
هدف گیري گردند .نتیجه آن که بیشتر قواعد جنگ
دريايی هنوز قواعد بینالملل عرفی هستند .مؤسسه
بین المللی حقوق بشردوستانه در قالب طرح «سان رمو»4
در سال  1994به بررسی حقوق جنگ دريايی پرداخته که
حاصل آن ارائه گزارشی دربارهي قواعد قابل اعمال در
جنگهاي دريايی معاصر است( .)20اکثريت قواعد مربوط
به جنگ دريايی از قواعد حقوق بینالملل عرفی پیروي

اصل تفکیک :اصول بنیادين حقوق مخاصمات مسلحانه
دريايی همینطور قواعد روشهاي خاص جنگ دريايی
علیرغم قابلیّتهاي محدود ،تابع قواعد تفکیک اهداف
هستند .از آنجا که اصل تفکیک ماهیّت عرفی نیز دارد و از
اين رو در جنگ دريايی نیز معتبر است ،در ماده 48
پروتکل الحاقی اول تدوين شده است .البته ماده 48
پروتکل تنها در چارچوب محدوديّتهاي ذکر شده ،در
جنگ دريايی قابل اعمال است .با اين حال ،قابلیّت اعمال
اصل تفکیک بر جنگ دريايی بر اساس حقوق عرفی ،عاري
از اختالف است .از اين رو ،بهکارگیري روشهاي جنگ
دريايی که علیه يک هدف نظامی مشخص جهتگیري
نشده يا قابل جهتگیري نباشد يا آثار آنها را نتوان به اين

1. Tinos
2.Karl

Donitz
Ridr
4. San Remo
3.Erik
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اهداف محدود کرد ،ممنوع است .البته اين اصل حمالت
منتهی به خسارت تبعی و جنبی را که در پرتو اصل
تناسب قابل تحمل است ،منع نمینمايد(.)20
با توجه به اصول بنیادين مخاصمات مسلحانه دريايی و
اصل کلی بشريت توجیه وجود مجموعه متفاوت براي
نیروهاي سطح و زيرآب تنها با اشاره به مالحظات عملی
دشوار است .در هر حال ،حمالت بايد به اهداف نظامی
محدود باشد .تنها اگر در يک هدف بهوضوح ويژگی نظامی
بودن آن مشخص شود ،میتواند مورد حمله قرار
بگیرد( .)11حقوق (تا حدي عرف) يا بهطور خاص شرايط
جنگی اجازه میدهد که تحت شرايط خاصی ،کشتیهاي
غیرنظامی به ناو جنگی تبديل شوند؛ و اين میتواند عاملی
در عدم تشخیص ،تفکیک بین کشتیهاي تجاري و ناوهاي
جنگی باشد .در جنگ جهانی دوم ،بريتانیا تاکتیک
استفاده از کشتیهاي فريبنده (کشتیهاي تجاري مسلح
شده) را بهکار برد و به کشتیهاي جنگی به عنوان
کشتیهاي تجاري مجوز داد ،به اين امید که وقتی
زيردريايی دشمن براي اعالم اخطار به سطح آب میآيد ،با
سالحهايی که بر روي آن نصب شده بود بهطور ناگهانی
ظاهر شده و زيردريايی را غرق کنند ،بديهی است که اين
وضعیّت فرماندهان زيردريايی را ترغیب نمیکرد که
عملیّاتشان را با حقوق مرتبط با اعالم اخطار اولیه به
کشتیهاي تجاري تطبیق بدهند ،اسناد و مدارک خدمه
کشتی را تفتیش و بازرسی کنند ،و بعد تصمیم بگیرند که
آيا میتوانند آن کشتی را تخريب کنند .آنچه که واضح
است نه حقوق درياها ،نه حقوق بشردوستانه از مصادره
کشتیهاي غیرنظامی که وظايف نظامی را در يک شرايط
اورژانسی انجام میدهند ،جلوگیري نمیکنند .بديهی است
که اين کشتیهاي غیرنظامی تبديل به اهداف نظامی
میشوند( . )40اما در صورت شک و ترديد ،فرض ويژگی
غیرنظامی بودن هدف ،حاکم است و حمالت بايد متوقف
گردند .در اينجا بحث احتیاط در حمله مطرح میشود .از
آنجا که تعهد به اتخاذ اقدامات احتیاطی مقتضی قبل از
آغاز يا دستور به حمله ،در ماده  57پروتکل اول تدوين
شده است که متخاصمین متعهد به محدود کردن حمالت
خود به اهداف نظامی و حتیاالمکان مصون داشتن افراد و
اهداف غیرنظامی هستند و متعهد به اتخاذ اقدامات
احتیاطی مقتضی نیز میباشند .در غیر اين صورت تعريف
اهداف نظامی و اصل تفکیک ،بیمعنا خواهد بود(.)20

اصول ضرورت نظامی و تناسب ،در حقوق جنگ
دريايی نیز جزء اصولی بنیادين و اساسی هستند .منطق
رايج و مشهورترين دلیل در جهت حقوق جنگ ،درخواست
براي انسانی کردن جنگ از طريق متعادل ساختن
«ضرورت نظامی» با «عالئق و نگرانیهاي بشري» است.
اصول بنیادين وراي اين مقرّرات« ،تمايز» و «تناسب»
پیرامون محور ضرورت و نیاز به حفظ اين تعادل دور
میزند .اصل «تناسب» نیز متخاصمین را به خودداري از
ايراد خسارت غیرمتناسب بهمنظور برتري نظامی که بايد
حاصل و عايد گردد ،ملزم میکند( .)16اصل ضرورت در
فعّالیّت نظامی بايد براساس داليل نظامی توجیه شده
باشد؛ فعّالیّتی که فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است.
اين بدان معناست که حمله به غیرنظامیان و کسانی که
خارج از صحنه نبرد قرار دارند ،ممنوع است زيرا با اين کار
هیچ مزيّت نظامی به دست نمیآيد .همچنین هر اقدامی
که بر حسب ضرورت براي انهدام اموال دشمن به عمل
میآيد بايد با قواعد مربوط به تمايز و تناسب مطابقت
داشته باشد( .)23اصول ضرورت و تناسب از مهمترين
اصولی هستند که زيردريايیها ملزم به رعايت آنها در تمام
شرايط میباشند.
اصل محدودیّت و منع درد و رنج بیهوده ،در جنگ
طرفهاي درگیر در بهکارگیري ابزارها ،سالحها ،وسايل و
شیوههاي نبرد ،محدوديّت دارند( .)7ساير محدوديّتها
روي وسايل و شیوههاي جنگ زيردريايی احتماالً از
مجموع حقوق بشردوستانه پروتکل الحاقی اول به
کنوانسیونهاي ژنو گرفته شده است که در راهنماي سان
رمو نیز ديده میشود .بهويژه انتخاب وسايل و روشهاي
جنگی نیز نامحدود نیستند ،يکسري ممنوعیّتها براي
بهکارگیري سالحها و موشکها وجود دارد و وسايل و
روشهاي جنگی که موجب آسیبهاي بسیار زياد و يا درد
و رنج بیهوده میشوند يا آنهايی که موجب آسیبهاي
شديد ،طوالنی مدت و گسترده به محیط زيست میشوند
ممنوعاند( .)37معناي اين اصل آن است که استفاده از
سالحهايی که آسیبهاي غیرضروري يا جراحات بیش از
حد لزوم وارد نمايند ،ممنوع است( .)23هدف جلوگیري از
آسیب غیرضروري براي اولین بار در اعالمیه سنپترزبورگ
 1868طراحی شد که استفاده از پرتابههاي انفجاري
داراي وزن کمتر از  400گرم را غیرقانونی اعالم کرد .اين
قاعده اساسی در ماده  22منضمات هر دو کنوانسیون
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آنهايی هستند که در هر دو جنبه نظامی و اقتصادي نقش
مؤثري در حمايت و تقويت آمادگی رزمی دشمنان ،دارا
میباشند»( .)38به نظر میرسد چنین اهدافی را بايد در
وضعیّتهاي حقوقی مورد ارزيابی قرار داد که آيا ممکن
است آنها براي انجام مأموريّت ضروري فرض شوند؟ يک
ارزيابی کامل از اهداف نظامی معین مینمايد که تعريف
اهداف نظامی در وضعیّتهاي خاص بهترين پیشنهاد
ممکن و معیار براي ترسیم خط بین حمالت قانونی و
غیرقانونی در دريا میباشد .انجام مأموريّت يک مفهوم
خیلی مهم به صالحیّتهاي قانونی صريح اعطا کرده
است( .)36بنابراين« ،پايگاه دريايی و نظامی ،انبارها،
فرودگاهها ،و لنگرگاهها ،خطوط ارتباطی و اهداف صنعتی
که در تالشهاي دشمن مشارکت دارند به تناسب
مشارکت ،اولويت حمله را تعیین میکنند»( .)34در نهايت
در جنگ دريايی نیز مانند جنگ زمینی نیازمند به تفکیک
اهداف نظامی از غیرنظامی میباشیم و در واقع مهمترين
تفکیک ،تفکیک میان کشتیهاي تجاري و غیرتجاري
است که رويه عملی بینالمللی و بهطور غیرمستقیم
قرارداد هفتم الهه آن را به رسمیّت شناخته است.

 1899و  1907الهه نیز تعیین شده و تأکید مینمايد که
«حق متخاصمین در توسل به وسايل آسیب زننده به
دشمن نامحدود نیست» .ماده  23قواعد الهه نیز استفاده
از سالحها و موادي را که موجب ورود آسیب غیرضروري
میشوند ممنوع اعالم کرد .قاعده موسوم به محدوديّت در
قطعنامه شماره  2444مجمع عمومی سازمان ملل متّحد
مصوب  1968در رابطه با پذيرش حقوق بشر در
مخاصمات مسلحانه مجدداً مورد تأيید قرار گرفت.
همچنین ماده  35پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهاي
ژنو  1949در پاراگراف دوم يادآور میشود که «استفاده از
سالحها ،پرتابهها ،مواد و روشهاي جنگی که باعث ورود
جراحت غیرضروري يا رنج زائد شود ممنوع است».
 .3-2اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در جنگ
دریایی
در جنگ دريايی اهداف نظامی صرفاً اهدافی که به تعبیر
امروزي داراي جوهرهي نظامی تلقی میشوند ،نیستند.
مشارکت در اقدامی نظامی «مؤثر» تلقی میشود ،که نه
تنها رابطه مستقیمی بین عمل و هدف وجود داشته باشد
بلکه پیامدهاي غیرمستقیم نیز تا آنجا که به اقدامات
نظامی منتهی میگردد کافی باشند .عالوهبراين ،تخريب
کلی يا جزئی ،تسخیر يا بیاثر سازي يک هدف بايد يک
منفعت نظامی قطعی در پی داشته باشد( .)20در پرتو بند
 3ماده  49پروتکل اول ،تعريف اهداف نظامی مندرج در
بند  2ماده  52پروتکل ،در مورد جنگ دريايی قابل اعمال
نمیباشد .اما بهرغم تفاوتهايی که بین جنگ دريايی و
زمینی وجود دارد ،توافق کلی بر اين است که اين تعريف
در چارچوب جنگ دريايی براساس حقوق عرفی نیز معتبر
است( .)20از اينرو اهداف نظامی ،رزمندگان و اهدافی
هستند که بهواسطه ،ماهیّتشان ،محل استقرار ،هدف يا
کاربرد ،سهمی مؤثر در آمادگی رزمی (عملیّات) و
پشتیبانی رزمی دشمن دارند ،و تخريب کلی يا جزيی،
تصرف يا خنثیسازي آنها ،براي حمله کننده يک مزيّت
صريح نظامی است .5همچنین بر اساس سوابق جنگ
دريايی« ،اهداف نظامی شامل اهداف نظامی قابل مشاهده،
ناوهاي جنگی دشمن ،کشتیهاي تدارکی دشمن ،و
کشتیهاي تجاري مسلح و يدک کشهاي جنگی دريايی
میباشند ،بعالوه ،در حمله زمینی ،اهداف نظامی ساحلی،

کشتیهای تجاری :مسئله مربوط به شرايطی است که
کشتیهاي تجاري ممکن است واجد شرايط اهداف نظامی
باشند و اين به يکی از دو داليل عملیّاتی و سیستماتیک
حائز اهمیّت است .مسیر کشتیها ،نوع محمولهها و
فعالیتهاي روي کشتی میتواند براي چنین شرايطی در
محیطی خاص کفايت کند .کشتیهاي تجاري دشمن غالباً
اهداف نظامی مشروع نیستند ،قبل از جنگ جهانی اول
حقوق مربوط به رفتار کشتیهاي تجاري را میتوان بهطور
مختصر ،خالصه کرد .هر کشتی تجاري اگر تحت پوشش
کشتیهاي جنگی دشمن به دريانوردي میپرداخت ،يا در
فعالیتهاي جنگی علیه دشمن به کار گرفته شوند ،از
قبیل مینريزي يا مینروبی يا قطع کابلهاي زيرآبی
میتوانست بدون اخطار مورد حمله قرار بگیرد .همچنین
کشتیهاي تجاري دشمن میتوانستند بیرون از آبهاي
بیطرف به تصرف درآيند ،و اگر آنها در مقابل بازديد،
تفتیش يا تصرف مقاومت میکردند میتوانستند مورد
حمله قرار گیرند .کشتیهاي تجاري تصرف شده دشمن
میتوانستند به داليل ضروري نظامی ،تخريب شوند .به
شرطی که مسافران ،خدمه و اسناد مدارک کشتی در يک
مکان امن جاي داده شوند(.)36

 - 5بند  2ماده  52پروتکل اول .1977
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يا مأموريتهاي بشردوستانه و کشتیهاي بیمارستانی مؤثر
را بر عهده میگیرند .از سوي ديگر «کشتیهاي مسافربري
که فقط به حمل مسافران غیرنظامی میپردازند،
کشتیهايی که انحصاراً براي واکنش در برابر آلودگی
محیط زيست ساخته يا بهکار گرفته شده باشند (ماده 52
طرح سان رمو) و بر اساس معاهده دوم  1949ژنو و به
عنوان قاعدهاي عرفی اشخاص کشتیشکسته در آب يا در
قايقهاي نجات ،هدفهاي نجات ،هدفهاي مشروع تلقی
نمیشوند»( )9؛ و کارکنان مذهبی و پزشکی ،تأسیسات و
محمولههاي پزشکی و درمانی (ماده  46کنوانسیون اول
ژنو ،ماده  47کنوانسیون دوم ،ماده  ،33بند  ،2شق ب
کنوانسیون سوم ژنو و ماده  20پروتکل الحاقی اول)؛
غیرنظامیان (بند  3ماده  33کنوانسیون چهارم ژنو ،ماده
 ،51بند پروتکل الحاقی اول)؛ محیط زيست طبیعی
(ماده ،55بند  ،2پروتکل الحاقی اول)؛ کارگاهها و
تأسیسات داراي نیروهاي خطرناک (ماده  ،56بند 4
پروتکل اول الحاقی)؛ يا اموال فرهنگی ماده  ،52شق
پروتکل الحاقی اول ،ماده  ،4بند  ،4کنوانسیون اموال
فرهنگی نیز بر اساس اعتقاد و توافق بینالمللی ،هدف
مشروع تلقی نمیشوند(.)36

پس از جنگ جهانی اول ،عقیدهاي که کشتیهاي تجاري
بايستی غرق شوند بهطور کلی غیرقابل پذيرفتن بود .واژة
«کشتی تجاري» بايد بهطور مضیق تفسیر گردد و اين امر
بهطور ضمنی ناوگان کمکی را مستثنی مینمايد؛ اما در
مورد کشتیهاي تجاري مسلح ترديد بر جاي میگذارد.
طبق پروتکل  1936لندن نیز ،در صورت اجتماع شرايط
خاص ،کشتیهاي جنگی و زيردريايیها مجاز به غرق
کشتیهاي تجاري دشمن يا بیطرف هستند .کشتیهاي
تجاري دشمن ،نیز میتواند مورد حمله قرار گیرند اگر
مرتکب عملی غیر از آنچه در ذيل ذکر میگردد ،شوند .در
چنین مواردي بايد حداکثر احتیاط به عمل آيد .اگر
کشتی تجاري دشمن هیچکدام از اعمالی را که ذکر
میشود ،صريحاً مرتکب نشود ،فرمانده مسئول بايد ثابت
کند که کشتی مورد نظر بهطور مؤثر به اقدام نظامی
مبادرت ورزيده و نابودي کشتی تنها واکنش ممکن بوده
است( .)20امروزه توافق گستردهاي وجود دارد که اگر اين
کشتیها مرتکب هر کدام از اعمال ذيل شوند به محض
رويت مورد حمله قرار گیرند اگر آنها:
 در عملیّات جنگی درگیر شوند (بهطور مثالمینگذاري ،خنثیسازي مین ،و )...؛
 داشتن سهم موثر در اقدام نظامی (بهطور مثالحمل مواد نظامی ،حمل گروههاي نظامی يا
تجديد قواي نظامی)؛
 ورود در سیستم اطالعاتی دشمن يا کمک بهآن ،در صورت نیاز ،کمک به تحقق يک نیت يا
هدف سیاسی اولیه؛
 حرکت در ستون کشتیهاي نظامی يا هواپیماينظامی دشمن؛
 سرپیچی از دستور توقف يا مقاومت جدي دربرابر بازرسی ،تفتیش يا ضبط کشتی؛
 مسلح بودن تا حدي که اين تسلیحات بتواند بهکشتی جنگی آسیب زند؛ يا
 مبادرت به هر فعالیت ديگري که آنها را درتعريف هدف نظامی قرار دهد(.)20

 .3روشهای جنگ دریایی و حقوق بشردوستانه
در جنگ دريايی از شیوهها و وسائل خاصی استفاده
میشود که از نظر حقوق بینالملل بعضاً مشروع و بعضاً
نامشروع است .در  13ژانويه  ،1969مجمع عمومی
سازمان ملل قطعنامه  )XXIII( 2444را براي ايجاد
محدوديّتهايی بر وسايل و روشهاي جنگ اتخاذ کرد.
طبق ماده  35پروتکل الحاقی اول  ،1977حق طرفین
درگیر در مخاصمه براي انتخاب روشها و وسايل جنگی
نامحدود نیست .اين ماده در دو پاراگراف متوالی بیان می-
کند:
 بهکارگیري سالحها ،پرتاب شوندهها و وسائل وروشهاي جنگی که منجر به وارد آوردن صدمات بیش از
حد و درد و رنج بیهوده میشوند ،را ممنوع میکند.
 بهکارگیري وسايل و روشهاي جنگی که هدف از آنهاوارد آوردن خسارات شديد ،طوالنی مدت بر محیط زيست
طبیعی باشد يا احتمال میرود چنین اثراتی داشته باشد،
ممنوع است .همانطور که گفته شد در جنگ دريايی از
ابزار و شیوههاي خاصی استفاده میشود .اين شیوهها و
وسائل عبارتند از :بمباران دريايی ،مینگذاري دريايی،

اهداف مورد حمایت :کشتیهاي متخاصم يا بیطرف تا
وقتی که در مخاصمات شرکت نکنند از حمله در هر
قسمتی از مخاصمات باشند مصون هستند .کشتیهاي
ماهیگیري ساحلی ،قايقهاي کوچک که در مناطق تجاري
بهکار گرفته میشوند ،کشتیهايی که تصدي مذهب ،علم
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صورت میگیرد بلکه در مورد درگیري کشتیها با يکديگر
نیز اعمال میشود(.)9

موشکهاي دريايی ،اژدرهاي دريايی ،مناطق ممنوعه،
محاصره دريايی و باالخره استفاده از زيردريايی ،که در زير
به تشريح آنها میپردازيم.

 .2-3مین دریایی

 .1-3بمباران دریایی

مینهاي دريايی از جمله وسائل و ادواتی میباشند که
حاوي مواد منفجره بسیار قوي و خطرناکی هستند و به
شیوههاي گوناگونی در زير آب منفجر میشوند( .)17در
میان ادوات نظامی سبک ،مین به عنوان ادوات انفجاري
تأخیري از اهمیّت استراتژيکی  -تاکتیکی خاصی برخوردار
است .کاربرد اين ادوات انفجاري در مخاصمات از لحاظ
استراتژيک براي حفظ تأسیسات نظامی شهرها و يا ايجاد
تأخیر در پیشروي نیروهاي متخاصم و نیز ممانعت و يا
ايجاد محدوديّت در مانور نیروهاي نظامی دشمن به کار
برده میشود .اما ،امروزه اين سالح نه تنها در قالب سنتی
خود جهت ممانعت از پیشروي سريع دشمن به کار گرفته
میشوند ،بلکه جمعیّتهاي غیرنظامی را نیز از طريق
گسترش هراس و ترس کنترل مینمايند( .)4در جنگ
انفصال توسط جنوبیها و در جنگ اسپانیا و آمريکا و نیز
در جنگ روسیه و ژاپن ثابت شد که مینها براي
کشورهاي بیطرف نیز خطرناک میباشند و اين امر باعث
بروز اختالف نظر میان علماي حقوق در مورد مشروعیّت
استفاده از آنها به عنوان وسیله نبرد گرديد( .)8سابقه
کاربرد مین به عنوان سالح در نبردهاي درياي به قرن 16
میالدي باز میگردد .در جنگ میان هلند و اسپانیا در
 1585میالدي ،هلنديها با قايقهاي کوچک حامل باروت
کشتیهاي اسپانیايی را منفجر میساختند اما مین در
قالب تکامل يافته آن به عنوان ادوات انفجاري در اعماق
آب ،در جنگهاي داخلی آمريکا ( )1861-5بهکار گرفته
شده است و از آن پس در مخاصمات دريايی از اهمیّت
نظامی برخوردار شد ،به گونهاي که در عصر حاضر نیز در
کلیه جنگهاي دريايی از جنگ ژاپن  1905گرفته تا
جنگ اول خلیج فارس  1990-91استفاده شده
است( .)13روشن است با توسعه و پیشرفت فنآوري،
مینهاي دريايی مدرن مبدل به سالحهايی چند کاربرد و
چند منظوره شدهاند .از اينرو فنآوري ،در ساختار
مینهاي دريايی تغییرات گستردهاي داشته که آنها را
میتوان از ساده به پیچیده طبقهبندي نمود :با توجه به
پیشرفتهاي رخ داده در اين صنعت ،مینهاي دريايی را
میتوان بهطور کلی به دو نوع مختلف طبقهبندي نمود:

بمباران دريايی يا به عبارت بهتر ،بمباران سواحل و بنادر
يک کشور به وسیله نیروي دريايی دشمن متخاصم،
موضوع قرارداد نهم الهه مورخ  1907میباشد .قرارداد
مزبور به عنوان يک قاعده عام ممنوعیّت بمباران بنادر،
شهرها ،روستاها و اماکن مسکونی و بهطور کلی شهرهاي
بیدفاع را مقرر میدارد اما تنها در دو مورد اين ممنوعیّت
مجرا نیست :الف :بمباران استحکامات و تأسیسات و
ملزومات نظامی و کشتیهاي جنگی واقع در بنادر .و ب:
بمباران در مواردي که مقامات محلی از تحويل آذوقه و
تدارکات الزم جهت نیروي دريايی دشمن خودداري
میکنند البته آن هم پس از يک اخطار رسمی و صريح.
اين عمل در صورتی مشروع است که امکان تهیه آذوقه و
تدارکات در محل موجود باشد بعالوه نیروي دريايی
دشمن در صورت تحويل گرفتن آذوقه و تدارکات بايد
بهاي آنها را نقداً پرداخت کند(.)17
بند  3ماده  49پروتکل اول نیز اعالم میدارد که مقررات
دربارة حمايت عام از جمعیّت غیرنظامی در مقابل آثار
مخاصمات (مواد  48تا  )67در مورد هر گونه جنگ
زمینی ،هوايی يا دريايی که بر جمعیتهاي غیرنظامی،
افراد يا اهداف غیرنظامی روي زمین تأثیر گذارند اعمال
میشود .اين مقررات درباره تمام حمالت از دريا يا هوا
علیه اهداف روي زمین اعمال میگردند .از اين رو بند 3
ماده  ،49مواد  48تا  »67پروتکل را در موارد زير قابل
اعمال میسازد:
الف :عملیات دريايی که هر چند محل انجام آنها زمین
نیست و فقط در مناطق دريايی صورت میگیرد ،لیکن
ممکن است متوجه جمعیت غیرنظامی يا هدفهاي
غیرنظامی روي زمین گردد .و ب :بمباران دريايی علیه
هدفهاي روي زمین :از سوي ديگر بند  4ماده  49مقرر
میدارد که مقرّرات بخش چهارم به ديگر قواعد حقوق
بینالملل قابل اعمال در مورد حمايت از غیرنظامیان و
اهداف غیرنظامی در دريا در مقابل آثار مخاصمات افزوده
میشود و بر اين اساس ،روشن است که قواعد بخش
چهارم نه فقط در مورد عملیّاتی که از دريا علیه زمین
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کشتیهاي تجاري را ممنوع اعالم کرده است .اين ماده
محدوده دريايی را که نیروهاي متخاصم میتوانند
مینگذاري نمايند مشخص میسازد .اگر چه رويه دولتها
پیش از سال  1907بیانگر مینگذاري در آبهاي داخلی و
بنادر متخاصمین در زمان نبرد بوده است و در تفسیر بر
طبق حسن نیت در قالب سیاق و معناي معمول عبارات از
واژه مقابل روشن میباشد که اين واژه شامل مسافتی از
درياي آزاد نیز بر حسب اوضاع و احوال میشود .رويه
دولتها نیز بیانگر بهکارگیري مینهاي دريايی به منظور
انسداد دهانه رودخانهها ،بنادر و تنگهها بوده است که خود
بیانگر آن است که همواره مین به عنوان يک سالح
مطلوب در جلوگیري از رفت و آمد در تنگهها محسوب
میشود .وضعیّت مینگذاري در تنگههاي بینالمللی در
زمان مخاصمات مسلحانه کامالً روشن نشده است؛ لذا عدم
وضوح قواعد حاکم بر آن به عنوان خالء اين کنوانسیون
محسوب میشود( .)4اصوالً استفاده از مینهاي دريايی
مشروع است اما از آنجايی که ممکن است چنین مینهايی
به کشورهاي بیطرف در جنگ نیز لطمه وارد آورد لذا
مقرّرات قراردادي در اين زمینه وضع شده است که
مهمترين معاهده بینالمللی حاکم بر وضعیّت مینهاي
دريايی قرار داد هشتم الهه مورخ  1907میباشد(.)17
کنوانسیون هشتم  1907الهه بر اساس تمايز بین دو نوع
مین زيردريايی ،که در اثر برخورد منفجر میشود ،پی
ريزي شده است :که بهکارگیري مینهاي ثابت قانونی
است مگر اينکه بعد از پاره شدن طناب اتصال همچنان
خطرناک بمانند .بند  1ماده  1کنوانسیون هشتم الهه
مقرّر میدارد که کار گذاشتن و استفاده از مینهاي شناور
خودکار تماسی ممنوع است مگر آنکه به گونهاي تعبیه
شده باشند که حداکثر يک ساعت پس از قطع کنترل از
سوي طرف مین گذارنده منفجر و يا خنثی شوند .و
همچنین استفاده از مینهاي شناور ممنوع است مگر
اينکه طوري ساخته شده باشند که حداکثر يک ساعت
پس از زمان از دست دادن کنترل آنها توسط متخاصمی
که آنها را در آب قرار داده ،قابلیّت انفجار خود را از دست
بدهند(.)9
بند  2ماده  1کنوانسیون هشتم ،بیانگر آن است که اصل
بر قانونی بودن کاربرد مینهاي تماسی خودکار ثابت است
مگر آنکه اين مین به فوريت پس از قطع طناب اتصال
لنگر مهارکننده آن خنثی نشده باشد .از سوي ديگر ،ماده

 -1مینهاي تماسی :مینهاي تماسی به دو دسته مهار
شده با لنگر و يا شناور تقسیم میشود .مینهاي لنگرشده6
يا ثابت (مهار شده به ته لنگر) در بستر دريا و توسط يک
زنجیر در زير سطح دريا شناور (معلق) میباشند .آنها
معموال بر اثر تماس با يک کشتی منفجر میشوند .مین-
هاي فاقد لنگر (شناور يا سرگردان )7نیز میتوانند در هر
عمقی از آب استقرار يابند .هنگامی که ريخته میشوند،
معموال دولت مینگذار هیچ کنترلی بر آنها بهويژه هنگامی
که آنها با جريان يا شرايط آب و هوايی غالب حرکت می-
کنند ،ندارد .بر اين اساس ،آنها بیشترين خطر را براي
ورود خسارت به اهداف غیرمعین را به همراه دارند.
 -2مینهاي نفوذي 8يا حساس به امواج دريايی ،از طريق
اثر هدف بر برخی شرايط فیزيکی در مجاورت مین يا بر
اثر تشعشعات ناشی شده از مین فعال میشوند .اولین مین
نفوذي در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت ،و
اخیرا ،روشهاي بهکارگیري ديگري ،از قبیل استفاده از
فشار مغناطیسی ،صوتی ،الکتريکی در آب (فشار الکتريکی
زيرآبی) گسترش يافته است .از جمله مینهاي نفوذي
میتوان به :مینهاي کفنشین ،9مینهاي کنترل از راه
دور ،10مینهاي متحرک پرتاپ شده از زيردريايی ،11مین-
هاي راکتی يا صعودي ،12اشاره نمود .البته در تقسیمبندي
ديگر ،مینهاي دريايی برخی اوقات به مینهاي مسلح يا
مینهاي کنترلی طبقهبندي میشوند ،مینهاي کنترل
شده داراي فنآوري پیشرفته هستند که میتوان آنها را از
طريق سیگنالهاي صوتی کدشده فعال و غیرفعال کرد ،و
«تا بهواسطه يک دستور مسلح نشوند ،فعال نمیشوند و
قابلیت تخريبگري ندارند» .و مینهاي مسلح آنهايی
هستند که با توپی در کف اقیانوس مستقر يا در سطح آب
شناور میباشند که منتظر برخورد با يک کشتی و انفجار
میباشند(.)12
حقوق بینالملل مناطقی را که در مخاصمات دريايی،
نیروهاي متخاصم میتوانند مینگذاري کنند را مشخص
نموده است ،ماده  2کنوانسیون هشتم الهه مینگذاري در
مقابل بنادر و سواحل دشمن به منظور انسداد مسیر
6

. Moored mines
. Drifting or floating mines
8
. Influence mines
9
. Bottom mines
10
. Remotely controlled mines
11
. Submarine launched mobile mines
12
. Rising or rocket mines
7
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 ،1967در مخاصمه فالکلند-مالويناس و در جنگهاي
خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفتند .هیچ قاعده خاصی
در مورد استفاده از موشکهاي کروز يا انواع ديگر آنها
هنوز در حقوق جنگ دريايی پديدار نشده است(.)20
حقوق سنتی ،قاعدهاي خاص را در مورد آنها در بر ندارد؛
لذا هنگامی که متخاصمین از موشکهاي کروز يا ساير
موشکها استفاده میکنند ،متعهد به تضمین اين امر
هستند که موشکها تنها به سوي اهداف نظامی
جهتگیري شوند .بهطور کلی وضعیّت تکنیکی
موشکهاي جديد ،متخاصمان را قادر میسازد تا با اصول
بینالمللی حقوق درگیريهاي مسلحانه دريايی به ويژه
اصل تفکیک خود را تطبیق دهند .اما هنوز مسائلی در
مورد تشخیص و هدفگیري وجود دارد .اگر استفاده از
موشکها و پرتاب شوندهها منوط به هدفگیري با دامنه
وسیع باشد ،متخاصمین متعهد به اتخاذ اقدامات احتیاطی
براي تضمین اين هستند که هر چیزي غیر از اهداف
نظامی ،مصون بماند .البته در صورت عدم امکان رعايت
اين امر ،مشروعیّت استفاده از موشکها را نمیتوان محل
ترديد قرار داد .موشکهاي مدرن به قدرت تفکیک و
انهدام هوشمند بسیار قوي مجهز هستند و معموالً اهداف
خود را گم نمیکنند .بنابراين در پرتو اصول بنیادين
مخاصمات مسلحانه دريايی ،تجهیز آنها با ابزارهاي خود
نابودگر يا امکانات شبیه آن ضروري نیست(.)20
امروزه «در جنگهاي مدرن به علت فنآوري نظامی برتر
دولتهايی مانند اياالت متحده امريکا ،اغلب عملیاتها از
فاصلههاي بسیار دور هدايت میشوند .حملههاي هوايی و
يورشهاي موشکی دريايی میتوانند از هر کجا به مناطق
مختلف دشمن صدمه بزنند و براي آنها اهداف نظامی در
سراسر اين مناطق پراکنده خواهد بود ،تفکیک بین اهداف
نظامی و اهداف غیرنظامی در اين شرايط ،پیچیده اما از
همه مهمتر است»( .)34از اين رو بدون رعايت اصول
عمومی حقوق بشردوستانه بهويژه اصل تفکیک« ،جهان
نمیتواند در زير چتر موشکهاي بالستیکی مجهز به
کالهکهاي اتمی به حیات خود ادامه دهد»(« .)4با توجه
به اصل تمايز میان اهداف نظامی و غیرنظامی ،موشکهاي
دريايی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :آنهايی که در
سطح رادار افقی به پرواز در میآيند ،و آنهايی که خارج از
سطح رادار پرواز ،و به هدف اصابت میکنند.

 3قرارداد هشتم الهه طرفین متخاصم را ملزم به رعايت
کلیه جوانب احتیاط بهمنظور حفظ امنیّت دريانوردي براي
کشورهاي غیر متخاصم مینمايد (اعالم مناطق خطرناک،
تأسیس يک سرويس راهنمايی ،مراقبت از مناطق
مینگذاري شده ،غیره) به پیروي از ماده  ،5قراردادهاي
متارکه جنگ همواره کشور مغلوب را به جمعآوري
مینهاي خود ملزم میکنند( .)8اما عملیّات مینروبی بايد
توسط دولتی به اجرا درآيد که خود اقدام به مینگذاري
نموده ،و همچنین میتواند توسط غیر متخاصمین انجام
شود(« .)24ناگفته پیداست که مینها فقط براي
هدفهاي مشروع نظامی از جمله بستن راههاي دريايی به
روي دشمن مورد استفاده قرار میگیرد و عملیّات
مینگذاري در آبهاي داخلی ،درياي سرزمینی يا آبهاي
مجمعالجزاير کشور متخاصم به هنگام شروع بايد امکان
خروج کشتیهاي بیطرف را فراهم آورد»( .)9از سوي
ديگر کشورهاي غیر متخاصم يا بیطرف در جنگ
میتوانند سواحل خود را مینگذاري نمايند به شرط آنکه
کشورهاي ديگر را از مناطق مینگذاري شده آگاه
سازند(« .)17از اين رو قرار دادن مینهاي ثابت در
منطقهاي معین و در چارچوب هدفهاي حمايتی با قواعد
جنگ دريايی مغاير نیست و منطبق با دفاع مشروع تلقی
میشود»(.)9
 .3-3موشک دریایی
فنآوري بهکار رفته براي اقدامات جنگ الکترونیکی و
جنگ افزارهاي هدايت شونده و اقدامات متقابل آنها به
میزان زيادي همواره در حال پیشرفت است .در واقع با
توجه به آنچه از جنگهاي هوايی در خاورمیانه و عملیّات
دريايی در آتالنتیک جنوبی مشاهده شد میتوان گفت که
استفاده موفقیتآمیز از جنگافزارهاي هدايت شونده عامل
تعیین کنندهاي در جنگهاي آينده خواهد بود .از آنجا که
امروزه حیطه عمل نقاط پرتاب و هدفها بايد گسترده
شوند تا حاملهاي از دور هدايت شونده يا سکوهاي مهار
شده هوابرد ،بالگردها ،اژدرهاي مخرب ،زيردريايی و
احتماالً سفینههاي هوايی را شامل میشوند(.)25
در استفاده از موشکها در دريا از جمله موشکهاي کروز،
اصول کلی حقوق جنگ دريايی اعمال میشود .درج يک
ماده خاص در مورد موشکها به اين معناست که جنگ
دريايی مدرن مورد توجه قرار گیرد .موشکهاي کوتاه برد
به نحو موفقیّتآمیزي در جنگ اعراب-اسرائیل در سال
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(ماده  1کنوانسیون مربوط به حقوق وظايف قدرتهاي
بیطرف در جنگ دريايی) .در هنگام استفاده از اژدرها
اقدام بايد مطابق با اصول جنگ دريايی و براي تضمین اين
باشد که تنها اهداف نظامی و نه ساير کشتیها و اهداف،
خسارت ببینند .به عبارتی ديگر اژدرهايی بهکار گرفته
شوند که از قابلیّت عالی و هدايت عامل ،حتی در آبهاي
کمعمق برخوردار باشد و بتواند روي هدفهاي اصلی،
هدايت شده و ساير هدفها را ناديده بگیرد .اين ماده از
بند  3ماده  1کنوانسیون هشتم الهه نشأت گرفته و
امروزه عموماً به عنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی
پذيرفته شده است .بهطور کلی اژدرهايی که هماکنون از
سوي نیروهاي مسلح دريايی استفاده میشوند ،شرايط
مندرج در جمله اول را دارند .مقرّرات جمله دوم با توجه
به دقت اژدرهاي جديد علیه کشتیهاي روي دريا يا زير
آن بهکار گرفته میشود .اما اژدرهاي هدايت شده ،در
مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهايی
حرکتشان جستجو میکنند؛ لذا میتوانند اهدافی غیر از
آنچه را که در وهله اول در نظر داشتند ،منفجر کنند.
هدف و مقصود جمله دوم يادآوري اين موضوع به
فرماندهی دريايی است که وظیفه خود را براي تضمین
اينکه تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهد ،اعمال
نمايد(.)20

موشکهاي هدايت شونده توسط سیستم رادار میتوانند
هدف مناسب را انتخاب و به آن برخورد کنند؛ در حالی
که موشکهاي خارج از سطح رادار ،معموالً توسط منبع
حرارتی هدايت میشوند و به صورت خودکار و مستقل
عمل میکنند .اين گونه موشکها از دقت کافی برخوردار
نیستند و کارکرد نادرست يا عملکرد ناکافی سیستم
هدايت آنها به معناي عدم تشخیص مناسب هدف است و
نمیتوانند بین اهداف نظامی و غیرنظامی در دريا قائل به
تفکیک شوند .اين امر از رهگذر سانحه ناو جنگی استارک
به علت اصابت دو موشک اگزوسه عراقی بدان در  17می
 1987به اثبات رسید .رويه حمله کور و بدون تبعیض به
کشتیرانی بیطرف توسط قطعنامههاي  552،582و 598
شوراي امنیّت در جنگ تحمیلی محکوم شد چرا که
«عراق بر خالف ايران ،براي شناسايی هدفها قبل از
حمله بدانها تالش کمی انجام میداد»( .)9در نظريه
تفسیري کمیتة بینالمللی صلیب سرخ ،موشکهاي با برد
بلند که دقیقاً نمیتوان با آنها هدفگیري کرد «سالحهاي
کورکورانه» محسوب شدهاند( )5؛ و بر اساس ماده 78
طرح پیشنهادي سان رمو ،موشکها و پرتاب شوندهها ...
مطابق با اصل تمايز میان اهداف بهکار گرفته خواهند شد.
بر طبق قسمت  20بند «ب» ماده  8اساسنامه ديوان بین
المللی کیفري بهکار بردن سالحها ،پرتابهها ،مواد و روش
هاي جنگی که داراي خاصیّت آسیبرسانی بیش از حد يا
موجب رنج غیر الزم میشوند يا آنکه ذاتاً مغاير با حقوق
بینالملل منازعات مسلحانه هستند ،جنايت جنگی قلمداد
میشود( .)5از اين رو در کاربرد موشکها در جنگ
دريايی اصل مصونیّت هدفهاي غیرنظامی بايد مورد توجه
قرار گیرد.

 .5-3مناطق ممنوعه دریایی
منطقه ممنوعه دريايی ،محدوده مجزايی از دريا و فضاي
باالي آن است که طرف درگیري ،حقوق گسترده کنترل و
ممنوعیّت دسترسی کشتیها و هواپیماها را در آن اجرا
میکند و هدف آن تسهیل شناسايی اهداف نظامی و دفاع
در برابر اعمال خصمانه است و نه حمله به اقتصاد جنگی
طرف مخاصمه .میان مناطق ممنوعه ثابت و متغیر ،تفاوت
وجود دارد .منطقه ممنوعه ثابت متشکل از محدودهاي سه
بعدي است که براي همکاري طراحی شده است يعنی
منطقه جداگانه دريايی و فضاي باالي آن .منطقه ممنوعه
متغیر ،از عرصهاي تشکیل میشود که ابعادي سه بعدي
پیرامون واحدهاي نیروي دريايی دارد لذا هنگامی واحدها
جابجا شوند ،موقعیّت آن نیز تغییر میکند( .)20حقوق
سنتی ،ايجاد «مناطق ممنوعه» يا «مناطق جنگی» بزرگ
و وسیع را که کلیه کشتیها و هواپیماهاي غیرمجاز را از
دسترسی به آنها محروم میساخت ،مجاز نمیدانست .اين
حقیقت که متخاصمین در دو جنگ جهانی چنین

 .4-3اژدرهای دریایی
اژدر يک وسیله انفجاري خويش رانش میباشد که در آب
حرکت میکند؛ و از جمله سالحهايی که در جنگ دريايی
بهکار برده میشوند که هم از کشتیهاي جنگی و هم از
زيردريايیها شلیک میشوند .اژدرها نیز همانند
موشکهاي دريايی ملزم به رعايت قواعد بشردوستانه و از
جمله رعايت اصل تفکیک میباشد .اژدرها نوعی سالح زير
آبی هستند که داراي نیروي محرکه بوده و کالهک جنگی
آن میتواند حاوي مواد منفجره شديد يا اتمی باشد( .)2در
خصوص اژدرها و مقرّرات خاص حقوق بشردوستانه،
اژدرهايی که اثر خود را از دست دادهاند بايد بیخطر شوند
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ترديدهايی در مورد مشروعیّت محاصرههاي دريايی ابراز
گرديد ،اما موافقت با محاصره دريايی را به عنوان نوعی از
عمل خصمانه مطابق با حقوق جنگ نشأت گرفته از
اعالمیه  16آوريل  1856پاريس تأکید شده توسط اعالمیه
 26فوريه  1909لندن ،مورد توجه قرار میدهد .هم چنان
اين دکترين تقريباً به اتفاق آراء ،پذيرفته شده
میباشد(.)28
اساساً يک محاصره بايد بهطور بیطرفانه نسبت به
کشتیها و هواپیماهاي همه ملتها اعمال شود .منطقه
مورد محاصره نبايد مانع از دسترسی به بنادر يا سواحل
دولتهاي بیطرف شود چرا که چنین امري نقض
بیطرفی خواهد بود .و اگر نتیجه محاصره به قحطی
کشانده شدن جمعیّت غیرنظامی باشد .طبق مواد ( 49بند
 )3و مواد ( 54بند  )1پروتکل الحاقی اول ،محاصره
غیرقانونی است( .)20براساس قواعد عرفی سنتی در
محاصره دريايی که عمدتاً در اعالمیه  1856پاريس در
مورد حقوق دريايی و در اعالمیه تصويب نشدة 1909
لندن بیشتر اشاره شده تدوين گرديد ،کشتیهاي جنگی
متخاصم حق داشتند مسیر به سوي ساحل دشمن يا
بخشی از آن را بهمنظور ممانعت از ورود و خروج
کشتیهاي کلیه ملل ،مسدود سازند .هدف محاصره دقیقاً
ايجاد اخالل در تجارت دشمن با بیطرفها بود تا از اين
طريق تالش جنگی آن تضعیف گردد .محاصره دريايی
نمیبايست فراتر از بنادر و سواحل دشمن گسترش
میيافت ،و بايد «مؤثر و کارآمد» میبود ،به اين معنی که
«با يک نیروي نظامی کافی بهمنظور جلوگیري از
دسترسی به سواحل دشمن حفظ میشد»(.)24
در هر صورت ،براساس حقوق محاصره دريايی ،کشتیهاي
نقض کننده محاصره را بهطور مسلم نمیتوان بدون هشدار
مورد حمله قرار داد ،بلکه تنها میتوان آنها را توقیف و
مصادره کرد و يا ،در شرايط استثنايی بعد از توقیف و بعد
از اين که تمام افراد کشتی به مکان امنی انتقال داده
شدند ،میتوان آن را نابود ساخت( .)24شايان ذکر است
«سه شرط براي معتبر بودن محاصره وجود دارد :وجود
حالت جنگی ،مؤثر بودن و ابالغ .با وجود اين برخی
نويسندگان با توجه به ماده  5اعالمیه لندن ،تبعیضآمیز
نبودن محاصره را به عنوان يکی از شرايط آن ذکر
کردهاند»( .)9در بعضی مواقع حقوق سنتی محاصره
دريايی ،به خاطر تغییرات فنآوري در جنگهاي نوين ،از

مناطقی را به عنوان ابزار جنگ اقتصادي بهکار گرفتند ،تا
آنجا که چنین رويهاي بر حسب اقدامات تالفیجويانه علیه
اعمال غیرقانونی دشمن توجیه میگرديد .به خودي خود
براي ايجاد تغییر در حقوق موجود کافی نبود .دادگاه
نورنبرگ رويه ايجاد مناطق ممنوعه را حداقل تا آنجا که
داللت بر جنگ نامحدود علیه کشتیهاي تجاري بیطرف
داشت ،محکوم کرد .پس از جنگ جهانی دوم ،مناطق
ممنوعه بار ديگر توسط بريتانیا و آرژانتین در جنگ
فالکلند در  1982بهکار گرفته شد ،اما برخی دولتهاي
غیرمتخاصم نسبت به آن معترض بودند .از سوي ديگر ،در
جريان جنگ ايران و عراق ،دولتهاي ثالث عمدتاً ،ولی نه
همیشه ،نسبت به حمالت به کشتیرانی بیطرف در خارج
از مناطق جنگی اعالم شده اعتراض مینمودند( .)24در
جنگ فالکلند ،انگلستان بهطور ارادي ،مخاصمات را
محدود به «مناطق ممنوعهاي» که طبق فرامین  28آوريل
( 1982منطقه  200مايلی اطراف جزاير فالکلند) و  7مه
( 1982منطقه  12مايلی سواحل آرژانتین) ايجاد شده
بود ،کرد .بهرغم محدوديّت اول ،رزم ناو آرژانتینی
بلگراد ،13در  2مه  1982توسط زيردريايی هستهاي
انگلستان به نام کنکرور ،14در نزديک جزيره اتا 15خارج از
منطقه غرق شد ،بدون اينکه اين واقعه ،نقض يک قاعده
حقوق بینالملل به حساب آمده باشد.
 .6-3محاصره دریایی
«محاصره يکی از قديمیترين روشهاي جنگ اقتصادي
دريايی است و شرايط مشروعیّت آن در اعالمیه 1856
پاريس معین شده است»( .)20محاصره ،ابزار مسدود
کردن ساحل يا بندر دشمن است به نحوي که کشتیها و
هواپیماها از ورود و خروج ممنوع شوند .هدف محاصره
مسدود ساختن راه ورود و اقالم و کاالها به ساحل دشمن
است بدون آنکه چنان ساحلی مستقیماً فتح شده باشد .به
قحطی کشاندن جمعیّت غیرنظامی به عنوان يک روش
جنگی ممنوع است( .ماده  ،49بند  3در ارتباط با ماده
 ،54بند اول پروتکل الحاقی اول) ممانعت از ورود
محمولههاي امدادي براي جمعیّت غیرنظامی ممنوع شده
است (ماده  7پروتکل الحاقی اول) .اگر چه متعاقب
پذيرش پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو ،1949
92. Belgerado
93. Conqueror

15

.Ota
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قبیل تسلیحات جديد مانند هواپیماها و زيردريايیها ،به-
طور کلی منسوخ شمرده میشوند .در جريان هر دو جنگ
جهانی ،متخاصمان بهطور کلی قواعد سنتی را ناديده
گرفتند .البته ،تا آنجا که چنین رويهاي توسط متخاصمان
بر حسب اقدامات تالفیجويانه منطقی جلوه داده میشد،
بهنظر میرسد که قواعد سنتی هنوز مناسب هستند و
بنابراين ،حمالت بدون هشدار عراق به کشتیهاي عازم
جزيره خارک يا در حال ورود به منطقه ممنوعه دريايی را
بايد غیرقانونی دانست(.)24
يکی از آثار محاصرة دريايی ،ممنوعیّت هر نوع ارتباط با
منطقه محاصره شده است؛ در عین حال ،حقوق
بشردوستانة بینالمللی تا حدي از اطالق اين امر کاسته
است .بر اساس ماده  54پروتکل اول  1977به قحطی و
گرسنگی کشاندن غیرنظامیان به عنوان شیوهاي جنگی
ممنوع شده است .ترديدي نیست که محاصره براي به
گرسنگی کشاندن ،عمل خصمانه دريايی است و میتواند
مستقیماً بر جمعیّت غیرنظامی کشور محاصره شده تأثیر
گذارد .بر اين اساس برخی بر اين باورند که ممنوعیّت به
قحطی و گرسنگی کشاندن مردم غیرنظامی وراي جنبة
قراردادي آن ،ويژگی عرفی دارد( .)9در مجموع چنین به
نظر میرسد که هرگاه علیرغم قاعده تحريم جنگ و منع
توسل بهزور جنگی میان کشورها به وقوع بپیوندد محاصره
دريايی سواحل و بنادر دشمن میتواند يکی از شیوههاي
مخاصمه باشد که در آن صورت حداقل بايد مراتب کتباً و
رسماً به دشمن و نیز به کشورهاي بیطرف اعالم شود.
اين اعالمیه متضمن زمان شروع محاصره محدوده
جغرافیايی سواحل تحت محاصره و مهلت خروج
کشتیهاي بیطرف از منطقه میباشد خاتمه محاصره
دريايی اگر هم ارادي باشد صدور اين اعالمیه را میطلبد.
عدم رعايت و يا نقض مقرّرات مربوط به محاصره دريايی
موجب ضبط و مصادره کشتیها و محمولههاي آنها توسط
کشور محاصره کننده است( .)17راهنماي سانرمو ،لزوم
اعالمیههاي رسمی را پذيرفته است که شامل جزئیاتی از
ارتباط ،مدت ،مکان و وسعت محاصره است و اجراي آنرا
از طريق ترکیبی از روشها و وسايل جنگ دريايی اجازه
داده است .محاصره بايستی تأثیر گذار باشد و به طور
بیطرفانه علیه کشتیهاي همة دولتها به کار برده شود؛
و تنها محدوديّتهاي وارده بر استفاده از محاصره اين
است که ،اگر هدف فقط به قحطی کشاندن جمعیّت

غیرنظامی و عدم مجوز به عبور حمايتهاي دارويی و
پزشکی باشد ،ممنوع خواهد بود( .)37در جنگ جهانی
اول برآورد شد که حدود  800/000شهروند از گرسنگی
در نتیجه محاصره دريايی آلمان مردند( .)34يکی از
بدترين محاصرهها ،مشهور به قرنطینه کوبا توسط ايالت
متّحده آمريکا بود که در سال  ،1962ريیس جمهور
آمريکا تصمیم گرفت تا مانع ورود سالحهاي تهاجمی به
کوبا شود(.)37
 .7-3جنگ زیردریایی و حقوق حاکم بر آن
فنآوري زيردريايیهاي نظامی از سرّيترين اسرار هر
کشوري محسوب میشود و در اختیار داشتن آن ،پشتوانه
محکمی براي دفاع ملی میباشد .پیدايش فنآوري
زيردريايی به چند قرن قبل باز میگردد ولی فنآوري
زيردريايی نظامی مربوط به چند دهه قبل از جنگ جهانی
اول میشود که طی دو جنگ جهانی پیشرفتهاي
چشمگیري نمود .زيردريايی همواره به عنوان يکی از
مخوفترين سالحهاي جنگی که رديابی و مقابله با آن
بسیار دشوار است ،مطرح بوده است .حتی با پیشرفتهاي
علمی امروزي ،هنوز بشر نتوانسته است به راحتی وسايل
نقلیه زيرآبی را رديابی کند و دريا به عنوان عامل بسیار
مناسب براي اختفاء اين وسیله جنگی مطرح بوده
است( .)27آغاز توسعه قواعد مربوط به جنگ زيردريايی به
سال  1899باز میگردد .اين توسعه به نحو قابل
مالحظهاي از تالشهاي بريتانیا براي مشروعیّت بخشی و
قانونی کردن استفاده از زيردريايی به عنوان ابزار نظامی
مشروع متأثر بود .تالشهاي فوق با مقاومت ساير دولتها
بهويژه دولت فرانسه شکست خورد( .)20عدم موفقیّت
کنفرانسهاي  1899و  1907الهه در تدوين مقرّرات
حقوقی ناظر به استفاده از زيردريايیها در مخاصمات
مسلحانه بینالمللی موجب شد تا در جنگهاي جهانی
طرفین به نحو گسترده و بدون هیچگونه محدوديّتی از
زيردريايیهاي خود علیه ناوگان جنگی و تجاري دشمن و
حتی کشتیهاي بیطرف استفاده نموده و خسارات جانی
مالی قابل توجهی وارد آورند( .)17با پیشرفت فنآوري
پس از جنگ جهانی زيردريايیهاي جديدي در نیروي
دريايی کشورهاي مختلف پا به عرصه وجود گذاشته تا در
جنگهاي دريايی آينده نقش عمده و اساسی را ايفا کنند.
از جمله زيردريايیهايی که با سوخت هستهاي حرکت
میکنند و حامل انواع موشکهاي پیشرفته هستند .اما
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کنند که زيردريايیها ابزاري نامشروع براي جنگ دريايی
هستند و هیچ يک از آنها جنگ زيردريايی را غیرممکن
نشناختند(.)35

متأسفانه مقرّرات حقوق موضوعه بینالمللی در اين زمینه
به هیچوجه پاسخگوي مسائل جديد دنیاي معاصر
نیست( .)17امروزه نیز زيردريايیها ممکن است با استفاده
از تکنیک افزارهاي هدايت شونده ،موشکهايی را پرتاب
کنند و يا تکهاي زيان باري را اجرا کنند.
زيردريايیها قادر هستند مأموريّتهاي متنوع گستردهاي
را در هر دو زمان صلح و در زمان جنگ انجام دهند .و
قواعد حقوق بینالملل حاکم در زمان جنگ بر عملیّات
آنها قابل اجرا میباشد .پروتکل  1936لندن در اين حوزه
حائز اهمیّت است .اگرچه نبايستی فراموش شود که
زيردريايی به عنوان ابزاري مشروع و دور از نزاع ،در طول
قرن  19و نیمه اول قرن  20در جنگ دريايی بوده است.
عالوهبراين با در نظر گرفتن اين مطلب که مناطقی که به-
طور مشروع میتوانستند در طول مخاصمه مسلحانه محل
عملیّات زيردريايیها باشند دست خوش تعديالت قابل
توجهی بعد از پايان جنگ جهانی دوم شدهاند ،از سوي
ديگر وقتی که زيردريايیها در حمالت علیه اهداف زمینی
بهکار گرفته شدند اهمیّت موضوع بیش از پیش مطرح شد
که آيا حوزه استفاده از زيردريايیها به وسیله کنوانسیون
نهم  1907الهه يا به وسیله پروتکل الحاقی اول 1977
محدود شده است .زيردريايیها بهطور مشروع میتوانند از
روشها و ابزارهاي متنوعی استفاده کنند اما وظايف
مربوط به ارائه کمک به آنهايی که در هنگام نبرد آسیب
ديدهاند ،بايستی با توجه به حق آسیبپذيري
زيردريايیهاي تفسیر شود( .)35ممنوعیّت استفاده از
زيردريايی يا ناوهاي اژدر افکن ،يا ديگر ابزارهايی که در
تخريب طبیعت يکسانی دارند ،در جنگ دريايی ،از طرف
آنهايی که تمايل داشتند برتري نیروي دريايی سطحیشان
را نسبت به ساير کشورها حفظ کنند ،پیگیري شد.
خصوصاً بريتانیا براي از میان برداشتن زيردريايیها تالش
زيادي کرد چرا که زيردريايیها ،به عنوان يک تهديد علیه
نیرو دريايیاش مطرح شده بودند .از سوي ديگر در آينده
تالشهايی براي غیرقانونی تلقی نمودن زيردريايیها  -که
تا حدودي به وسیله اياالت متّحده حمايت شد – ادامه
يافت اما در نهايت به شکست منجر شد .تنها مادهاي که
باقی مانده بود ماده  22معاهده  1922واشنگتن بود که
نهايتاً جزء پروتکل  1936لندن شد .هنگامی که پروتکل
 1936يک تأثیر قابل توجه بر روي حقوق جنگ
زيردريايی گذاشت ،هیچ يک از آنها نتوانستند داليلی ارائه

بحث و نتیجهگیری
توسعه روزافزون تجهیزات دريايی و پیشرفت فنآوري در
حوزه دريا ،پس از جنگهاي جهانی خود تأکیدي بر آن
میباشد که روشهاي جنگ دريايی در مخاصمات آينده
همچون قبل ،نقش اساسی را ايفا خواهند کرد .پر واضح
است ،رعايت قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات
مسلحانه دريايی با توجه به شرايط جوي و محیطی از
اهمیّت ويژهاي نسبت به زمین برخوردار خواهد بود و از
حساسیت بیشتري برخوردار است .در قلمرو جنگ دريايی
از آنجايی که تمام دولتها توانايی تسلط بر درياي آزاد را
ندارند ،لذا بازيگران در صحنه مخاصمات مسلحانه دريايی
محدود هستند ،زيرا مبناي تمام مالحظات قانونی در دريا،
اصل آزادي دريا و آزادي دريانوردي صلحآمیز میباشد.
مخاصمات دريايی در بسیاري از بخشها مورد توجه قرار
نگرفته است و در واقع هیچکدام از معاهدات تا سال
 1945بهطور خاص به موضوع نبرد دريايی نپرداختهاند.
حتی پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهاي ژنو فقط در
مواردي که آثار آن مخاصمه بر جمعیّتهاي غیرنظامی،
اهداف و يا اموال غیرنظامی روي زمین تأثیر گذار باشد،
اعمال میشود.
مقرّرات حقوق موضوعه بینالمللی در اين زمینه پاسخگوي
توسعه روزافزون روشهاي جنگ دريايی نمیباشد .فقدان
قواعد خاص در بیشتر موارد منجر به مسائل قابل
مالحظهاي خواهد شد .اما امروزه با تصويب
کنوانسیونهاي چهارگانه  1949ژنو به ويژه کنوانسیون
دوم و پروتکلهاي الحاقی  1977به ويژه پروتکل اول ،با
توجه به اينکه در برگیرنده قواعد عرفی میباشند و با
کنوانسیونهاي الهه نیز همپوشانی دارند ،اکثريت
کشورهاي جهان نیز ملزم به رعايت آنها میباشند ،تا
حدودي نواقص قواعد گذشته آن هم بهطور محدود ،به-
ويژه در حمله به اهداف ساحلی جبران گرديدهاند .اما اين
واقعیّت را بايد همواره در نظر داشت به قواعدي که
هدفشان کنترل مخاصمات مسلحانه است به اندازه کافی
عمل نمیشود .و همواره مشکالت جديد ايجاد میشوند و
اين خود مستلزم روشهاي جديد و بحثهاي جديد در
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علمی مجد ،تهران.1389 ،
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عالمه طباطبايی.1388 ،
[ ]5حسینی اکبرنژاد ،حوريه ،جنگ علیه حقوق جنگ:ارزيابی
نبرد  22روزه غزه از نگاه حقوق بینالملل بشردوستانه،
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[ ]12سیفی ،بهزاد ،شريفیطراز کوهی ،روحانی ،کارن ،نصیري
الريمی ،رضا ،چالشهاي حقوق حاکم بر استفاده از مین
در جنگهاي دريايی در پرتو فناوريها و روشهاي جديد،
فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفري ،شماره ،34
زمستان .1396
[ ]13سیفی ،بهزاد ،شريفیطراز کوهی ،روحانی ،کارن ،نصیري
الريمی ،رضا ،مشروعیت بکارگیري فنآوري مینهاي
دريايی در زمان صلح ،با تأکید بر آموزش قواعد کنوانسیون
حقوق درياها ،فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم
دريايی ،شماره  ،15زمستان .1397
[ ]14شريفی طراز کوهی ،حسین ،حقوق بشردوستانه
بینالمللی ،نشر میزان ،تهران ،بهار .1390
[ ]15شريفی طراز کوهی ،حسین ،حقوق بشر(ارزشها و
واقعیتها) ،نشر میزان ،تهران ،بهار .1390
[ ]16شريفی طرازکوهی ،حسین ،حقوق جنگ ،چاپ اول،
انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران.1375 ،

مورد متناسب و کافی بودن قواعد موجود و بهکارگیري
آنها مطابق با واقعیّتهاي جديد میباشد.
هدف حقوق بشردوستانه کاهش درد و رنج انسان و تأمین
شأن و کرامت واالي انسان در مخاصمات مسلحانه
میباشد .در حقیقت به نظر میرسد که اين هدف در میان
درد و رنج جنگهاي بیشمار محو شده است .بهطور کلی
نقض حقوق بینالمللی بشردوستانه به دلیل ناکافی بودن
قواعد آن نیست ،بلکه به دلیل عدم تمايل به رعايت آنها،
عدم وجود تسهیالت و اطمینان براي اجراي آنها در برخی
از اوضاع و احوال است .لیکن با تمام اين تفاسیر ،بهويژه با
تهیه راهنماي سان رمو به نظر میرسد که قواعد مربوط به
جنگ دريايی ،نیازمند به تدوين منسجمتري میباشد و
بايد در قالب معاهدهاي الزامآور که در برگیرنده قواعد
حقوق بشردوستانه باشد ،تدوين شوند .اما تا تصويب
معاهدهاي الزامآور به نظر میرسد ،بهترين راه حل تصديق
دوباره قواعد عرفی جنگ دريايی میباشد .امروزه نیز،
ايجاد و حفظ صلح و تأمین امنیّت جهانی ،در چارچوب
اجتماع جهانی دولتها جستجو میشود که مبتنی بر
همکاري و يکپارچگی میان دولتهاست .اين مهم در
چارچوب موازين و سازوکارهايی دنبال میشود که از
مهمترين و ضروريترين وظايف انسانها در آغاز هزاره
جديد تلقی شده است( .)15از اين رو حقوق بینالملل
ناظر بر مخاصمات مسلحانه دريايی بهکارگیري روشهاي
جنگ دريايی را مشروع قلمداد مینمايد و آنها را ملزم به
رعايت قواعد بشردوستانه ،حقوق بیطرفی و حقوق درياها
مینمايد و محدوديّتهاي مبتنی بر مالحظات
بشردوستانه؛ اصل ضرورت ،اصل تناسب و تفکیک بر آنها
قابل اعمال میباشد.
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