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احكام قانونی وشرعی در مورد اسرای جنگی!
واقعیت زندگ در سیاره ما بیانگر آنست ،كه انسانها بیشتین فرصتهای زندگ خویش را در رویاروی،
ن
ن
وبست یكدیگر پشت رسگذاشته است ،كه دراعصاركهن این خونریزی ها كه عمدتأ به
كشت
منازعه،
قصدكسب غنیمت ،تصاحب امالك وباالخره دستیای به منافع فردی وگرویه بوقوع پیوسته است،
حدومرزی نداشته است.
اما بعد ازظهور دین اسالم در عرص جهالت ،موازین وقواعدی معی نن در زمان جنگ به مسلمانان رسیك
در منازعه ازورای احادیث ونصوص قر ن
آی ارشاد گردید ،هكذا قواعد وهنجارهای دردنیای معارصدر زمینه
تب ن
وجود دارد كه بنام قوان ن
ت الملیل جنگ یادمیشودودر میثاقهای چهارگانه سال()١٩٤٩ژنیوا مورد
تصویب قرار گرفته است.
درین نبشته بطور مؤجز تالش میگردد تا چگونگ ونحوه برخورد ومناسبات با ارسای جنگ را در پرتو
تب ن
دساتت دی نن وقوان ن
ت الملیل برجسته سازیم:
استبه فرد ویا افرادی اطالق میگرددكه درجریان درگتی مسلحانه ازطرف نتوهای دشمن دستگتگردد،
ن
ومفادمدوی را مورد تصویب قراردادكه برمبنای
لذا بار نخست درسال ( )١٩٢٩دولتهای عضومیثاق ژنی
ن
كشت واهانت آنها اجتناب نمایند
آن دولتها ملزم گردید ،از شكنجه وتعذیب ارسای جنگ ،
همچنان بر بنیاداحكام فوق ،هرگاه استجنگ به انجام خدمات استخدام گردد ،بایست معاش برای آنها
درنظرگرفته شده ،زمینه برای تداوی،استاحت،معیشت وتبادله مكاتیب با خانواده وبستگان استفراهم
گردد.
بروفق كانوانسیون ( )١٩٤٩ژنیوا ،مجروح ن
ت كه در میادین نتد مسلحانه بدست نتوهای دشمن میافتد،
ن
یا افراد جنگ كه درح ن
انسای
ت منازعه بدست دشمن است میگردد ،مانند یك فردعادی ازكلیه حقوق
برخوردار بوده ،هرگونه شكنجه ،اجحاف ،توه ن
ت ونقض حقوق بشی فرد یا افراد است شده مسوولیت
ب ن
ت الملیل دولت ویاگروه متخاصم را وارد صحنه میسازد.

طوریكه درفوق تذكار یافت ،دین اسالم  ،ازجمله نخست ن
ت ادیان سماوی است كه جنگ را به مفهوم
دفایع آن به تعریف گرفته ودرجنب ممنوعیت توسل به اقدام زور ،با درنظرداشت جهل وظلمت حاكم
درآن برهه تاری نخ ،احكام رصیخ را در زمینه وضعیت اشتاك كنندگان مخاصمات مصلحانه وبخصوص
ارسای جنگ از ورای نصوص قر ن
آی واحادیث نبوی مطرح نموده است.
پیامتاسالم(ص) به مسلمانان مشمول غزوات اكیدأ ارشاد فرموده است كه با استان جنگ به نیكوی
رفتارنمایند.
همچنان رواین از ن
حرصت عبدهللا بن عثمان وجود دارد كه پیامت اسالم ح ن
ت اعزام رزمندگان به میدان
جنگ ،آنها را به عدم حمله برغت نظامیان ورعایت دساتت بشدوستانه با دادن سوگند توصیه میفرمود.
در قران كریم بمثابه بنیادی ترین رهنمود بش ،احكام متعدد ورصی ح وجود دارد ،منجمله در آیه
ن
ن
انسای ارشاد فرموده
ومهربای با استان دشمن را نماد عایل اخالق
(االنسان ،خدواند(ج) نیكوی ،لطافت
است.
درزمینه محل نگهداری ،تداوی ومعشیت استان جنگ در دین اسالم تفكیگ میان افرادآزاد واست وجود
نداشته واین امر در متون ونصوص متعددی وضاحت یافته است.
متهن مینماید كه كلیه دساتت وقواعد بشدوستانه در دین مقدس اسالم بر پایه ارزشهای فطری انسان
ن
كه خلیفه زم ن
آسمای قتل ،شكنجه ،اهانت ،ی حرمن در
ت خوانده شده است استوار است ،درین دین
ت چن ن
برابر استان جنگ جنایت توصیف ومرتكب ن
ت اعمال مستلزم مجازات دنیوی وعذاب اخروی
خوانده شده است.
ن
كشت است را مردود عنوان نموده است بلكه جنگجویان كه پناه میاورند ،مصونیت
دین اسالم نه تنها
ن
جای ورویح وی تضم ن
ت گردیده است.
لذا تبادله ،رهای بدون قید ورسط ورهای ارسای جنگ دربدل پرداخت وجوه پویل ،از اركان بارزی دی نن
در زمینه خوانده شده است.
باامعان به اصول وهنجارهای بی الملیل وارشادات دین ،عامالن قتل ،شكنجه ورفتار اهانتبار به
اسیان جنگ ،جنایتكاران است كه با درنظرداشت اصول بی الملیل ر
بشدوستانه واحكام دین مقدس
اسالم مستوجب تعقیب ومجازات پنداشته شده ونفرین شده گان است كه هرگزمصون نخواهد
بود  ،اما عیل الرغم ممنوعیت دین وهنجارهای جهان  ،كشورما شاهد صحنه های وحشتناك
ر
وشمآورقتل وكشتارن رویه اسیان جنگ توسط معارضان مسلح وجوانب دخیل در جنگ بوده
است.

