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 بسمه تعالي       
   مقدمه 

 

 

شده که مسئله ها حادث دولته جهانی در امور جامعو مداخله  رخ داده حاکمیتدر عصر حاضر، تحولی عمیق در مفهوم 

آور ای الزامهکه یک سلسله قوانین، مقررات و کنوانسیونای نمانده، به گونه یزندانیان و اسرای جنگی نیز از این امر مستثن

جبار باید از آن تبعیت نمایند، در غیر این صورت، با واکنش جامعه جهانی ا به اهه دولتالمللی تنظیم شده است کبین

های چهارگانه ژنو به همراه دو پروتکل الحاقی آن است ها، کنوانسیونشوند. بارزترین این قوانین و کنوانسیونمواجه می

  1که هدف نهایی آن، حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد است.

های مختلف صورت گرفته است، بحث نونی که در زمینههای گسترده حقوقی و قابا توجه به تحوالت تاریخی و دگرگونی

، 1982، 1949، 1947، 1927، 1907های های تاریخی در سالها نیز پس از فراز و نشیباسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن

سترده و با حضور اکثریت کشورهای دنیا تعریف و وظایف، حقوق، قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی، به صورت گ

 2تدوین و الزم االجرا گردید. 
 

 

  حقوق حاکم  بر رفتار با اسیران جنگی    

الهه، عمدتا مبتنی بر  1907و  1899های بروکسل و عهدنامه 1874حقوق حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا قبل از اعالمیه 

توان عهدنامه سوم ژنو ها را میترین آنالمللی در این مورد، نقشی اساسی دارند که مهمهای بیناما امروزه عهدنامهعرف بود؛ 

ها را مورد تجدید نظر قرار داده ژنو، آن 1929در عهدنامه  1907دانست. این عهدنامه ضمن تایید مقررات  1949اوت  12مورخ 

احتراز از کلیه اقداماتی است که برای »ماده است. هدف اساسی این قواعد،  150عهدنامه مذکور مشتمل بر حدود و تکمیل نمود. 

اندیشه اساسی که این مقررات از آن الهام گرفته، این است که »«.  تضمین امنیت کشور متخاصم اسیرکننده غیرضروری است

شود که در مورد دشمنی که امی احتیاطی و بازدارنده تلقی میبلکه اقد اسارت جنگی صرفا اقدام سرکوب کننده نیست،

 3«. گرددسالح خود را به زمین گذارده است، اتخاذ می

                                                           
های سیونکنوان. مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صالحیت دیوان کیفری بین المللی است - 1

مسلحانه معاصر را نظم می بخشد نیز از آن به عنوان حقوق بین الملل عرفی، امروزه مخاصمات  هاییکه بخش 1977به انضمام دو پروتکل الحاقی  1949چهارگانه ژنو 

طی  دانیان جنگی درنباید از نظر دور داشته شوند. این کنوانسیون ها منع رفتارهای توهین آمیز نسبت به نظامیان آسیب دیده و شکست خورده، غیرنظامیان و زن

، حسین جهان تیغ، حسین نجفی، پرتال الملل در حقوق بین 1949سیون ژنو نقش و جایگاه پروتکل های الحاقی به کنوان)  مخاصمات مسلحانه را خاطرنشان کرده اند. 

 .( 1397فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان جامع علوم انسانی، 

 .  6/6/1398، بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی - 2

 . 195گوهری مقدم، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، ص متحده آمریکا(؛ ابوذرهای ایاالت )تاریخ بدعهدی اعتماد نافرجام - 3
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طبق مقررات مذکور، اصوال برخورداری از وضعیت اسیران جنگی، از لحظه اسارت تا پایان آن است. با این همه برخی از غیرنظامیان نیز 

های بازرگانی یا ناوهای هوایی غیرنظامی، خبرنگاران و باالخره مددکاران برخوردار شوند؛ از جمله خدمه کشتیتوانند از این وضعیت می

 بهداری و مذهبی. 

  است: به شرح ذیل های گوناگونوضعیت حقوقی اسیران جنگی مشتمل بر جنبه
 

 1های گوناگون وضعیت حقوقی اسیران جنگیجنبه    

 
                                                           

 . 1366، 165، ص 8دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی، پرتال جامع علوم انسانی، مجله حقوقی بین المللی، شماره حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی،  - 1

لمللی صلیب سرخ اکنترل و نظارت بر کلیه امور اسیران با نمایندگان کشورهای حامی متخاصمان، نمایندگان کمیته بین
. و باالخره نماینده مورد اطمینان و اعتقاد اسیران است

ای مل مجرمانهبخشد، بدین معنی که اگر مرتکب عشناخت حقوق انسانی برای اسیران، به آنان مصونیت کیفری نمی
شوند، مجازات متناسب و قانونی را باید تحمل نمایند،

مجازات اقدام به فرار، صرفا تنبیهات ساده انضباطی است،

حق شکایت برای اسیران در تمام طول دوران اسارت باقی است،

شود،حقوق مدنی اسیران با اسارت ساقط نمی

است،گیری و هرگونه عمل تالفی جویانه و انتقادی و اعمال مجازات دسته جمعی نسبت به اسیران ممنوعگروگان

اسیران حق برقراری مکاتبات را دارند،

های فکری و ورزشی برخوردار باشند،اسیران باید از آزادی انجام فرایض و مراسم مذهبی، فعالیت

مصون از هرگونه تعرضی است،( به جز سالحشان)اموال شخصی اسیران

رطی که آن توان به کار متناسب با شان و وضعیت جسمی آنان در قبال دریافت دستمزد واداشت، به شاسیران را می
کار جنبه نظامی نداشته باشد،

های پزشکی و درمانی و امداد مذهبی، باید تامین گردد،ها و مراقبتبهداشت اردوگاه

اسیران باید از یک رفاه و آسایش مادی و معنوی برخوردار باشند،

هرگونه اسارت باید به کشور متبوع اسیر اعالم شود،

توان وادار به اقرار و بیان اطالعات و مطالبی نمود که خود مایل به دادن آن نیستند،اسیران را نمی

.  های مخصوص اسکان داداسیران را باید در اماکن امن و دور از صحنه نبرد و در اردوگاه

با اسیران باید با انسانیت رفتار شود؛
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 1949هوم اسیر در کنوانسیون مف  

 م ژنو در مورد مفهوم اسیر چنین است: 1949متن کنوانسیون 
 

 : داندماده چهارم، تنها افراد ذیل را مشمول حقوق مقرر در کنوانسیون می الف(

 های داوطلب که جزء نیروهای مسلح مزبور باشند.  ها و دستهاعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین، چریک -1

های مقاومت، متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا خارج خاک خود های داوطلب نهضتها و اعضای سایر دستهچریک -2

 مشغول عملیات باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد. 

اعضای نیروهای مسلح منظم، خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته  -3

 شده باشند. 

آنکه مستقیما جزء آن باشند، از قبیل اعضای غیرنظامی کارکنان هواپیمای جنگی، کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند، بی -4

 دار آسایش نیروهای مسلح هستند.کنندگان اجناس و اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهدهی، تهیهخبرنگاران جنگ

های متخاصم که به موجب این ، از جمله فرماندهان، ناخدا و کارکنان هواپیمای کشوری دولتکارکنان نیروهای بحریه بازرگانی -5

 نیستند.  الملل، از معامله مساعدتری برخوردار مقررات حقوق بین

آنکه فرصت تشکیل نیروهای منظم را داشته باشند و از روی اجبار اهالی اراضی اشغال نشده که موقع نزدیک شدن دشمن بی -6

 گیرند. مشروط به اینکه علنا اسلحه حمل نمایند و قوانین جنگ را محترم شمارند. برای مبارزه با دشمن، اسلحه به دست می

 

اند، در صورتی که کشور اشغال کننده به علت های مسلح کشور اشغال شده تعلق دارند یا متعلق بودهب( اشخاصی که به نیرو

 ها را الزم بداند. همین تعلق، اقدام به بازداشت آن

  بر اساس معاهده ژنو آمریکا حقوق بشردوستانه در برخورد با اسرای جنگی از سوی آشکار نقض 

ما گیرد؛ اای را در بر میبشردوستانه در برخورد با اسرای جنگی از سوی ایاالت متحده، موارد گستردهاگرچه موارد نقض حقوق 

 ای از این نقض آشکار در معاهده ژنو، اشاره خواهیم داشت. در ادامه تنها به گوشه

بوش، رئیس جمهوری وقت سپتامبر در نیویورک، جورج  11میالدی و وقوع حمله  2001از سال   عراق:« ابوغریب» زندان 

ظر این اظهار نهای تروریستی در سراسر دنیا خواهد جنگید. آمریکا اعالم کرده که آمریکا قربانی تروریسم است و با گروه

های امنیتی آمریکا در کشورهای دیگر، به ویژه خاورمیانه ای بر سلسله عملیات نظامی و اطالعاتی ارتش و سرویسبوش، مقدمه

های غیرقانونی گسترده ای در خاک آمریکا و کشورهای افغانستان و عراق صورت گرفت. اشخاص تنها به دلیل بازداشتشد. 

ای همحاکمه، بازداشت شده و مدت زمان نامعلومی در بازداشتگاههای تروریستی، بدون هرگونه مظنون بودن به ارتباط با گروه

های جسمی و روانی توسط نیروهای ارتش و سرویس اطالعاتی آمریکا انجام شکنجهشدند. مخفی در سراسر دنیا نگهداری می

راق ع« ابوغریب »انتشار تصاویر آزار و اذیت زندانیان در زندان ها و محافل سیاسی مطرح شد. میالدی در رسانه 2001از سال 

ل را در راستای مبارزه با های جهان، رسوایی بزرگی به وجود آورد. رئیس جمهوری وقت آمریکا این گونه اعمادر رسانه
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های خطرناک معرفی کرد. در حالی که بر اساس رویه جدید ایاالت تروریسم دانست و تمام زندانیان ابوغریب را تروریست

  ت. گرفای صورت نمیهای تروریستی برای بازداشت وی کافی بود و هیچ محاکمهمتحده، مظنون بودن شخص به فعالیت

در کوبا نیز، شاهد انجام این اعمال نسبت به زندانیان محبوس در خود بوده « گوانتانامو»زندان  کوبا: در« گوانتانامو»زندان 

 کند. انتشار این تصاویر وها اعالم میدولت آمریکا، فجایع صورت گرفته در این زندان را در مسیر مبارزه با تروریستاست. 

باراک اوباما پس از پیروزی در ای حاد برای حکومت آمریکا شد. مسئلهصحبت های سربازان بازگشته از جنگ، موجب بروز 

اوباما اقدام سرویس اطالعاتی کشورش در های سازمان سیا متوقف شود. انتخابات ریاست جمهوری، دستور داد تا بازجویی

ت س امنیتی آمریکا، هیچ وقالبته این کارهای سرویهای خشن از مظنونان را خالف قوانین آمریکا دانست. شکنجه و بازجویی

که مسئول تحقیق و تهیه « کمیته اطالعات سنای آمریکا» :کمیته اطالعات سنای آمریکا گزارش محرمانه متوقف نشد. 

ای تهیه کرده  که به کلی محرمانه تاکنون است، گزارشی شش هزار صفحه 2001گزارش از روند مبارزه با تروریسم از سال 

های اند که واکنشای برای انتشار آماده کردهصفحه 470نمایندگان دموکرات مجلس سنا، خالصه و غیرقابل انتشار است. 

معاون اول وی، مورد انتقاد « دیک چنی» در این گزارش، عملکرد جورج بوش و متفاوتی در آمریکا، به وجود آورده است. 

ها ناکارآمد و منفی برآورد شده است. انتقاد اصلی کمیته اطالعات در های به کار گرفته شده توسط آنروشه است. قرار گرفت

 2001های تروریستی هنوز فعال بوده و از سال های انجام شده در این راه، گروهاین مورد است که با تمام تبلیغات و هزینه

ر رسوایی بزرگی را د در واقع آمریکا، به عنوان کشور مدعی حقوق بشر،اند. تر از گذشته نیز شدهتاکنون، بیشتر و قوی

جسمی و روانی مانند غرق مصنوعی، ضرب و شتم، محرومیت از  هایکشورهای مختلف به بار آورده است. وجود شکنجه

ی، خود به تنهایی موجب گیرهای مخفی آژانس اطالعات مرکزی برای اعترافخواب و تهدید به آزار بستگان در بازداشتگاه

به ویژه کنوانسیون سوم وجود های ژنو، ای از نقض کنوانسیونچنانچه مطرح شد، موارد گسترده رسوایی این سازمان است.

شمار نقض حقوق بشردوستانه در قبال اسرای جنگی که غرق مصنوعی است، دارد. در اینجا تنها به یکی از این موارد بی

    پردازیم. می

   شکنجه غرق مصنوعی 

در طول جنگ آمریکا با ویتنام، شکنجه غرق مصنوعی به عنوان عملی غیرقانونی مطرح شد که پس از انتشار عکس و گزارش 

دهای امروزه همه واحها از ارتش شد. کردند، منجر به اخراج آنبحث انگیز دو سرباز آمریکایی که یک سرباز ویتنامی را شکنجه می

، به عنوان بخشی از آموزش در جهت ایجاد 1و به ویژه بخش اطالعات و امنیت آمریکا آمریکاهای نظامی تمامی شاخهعملیاتی در 

، رئیس سابق 2دکتر جرالد اگریسکبینند. آمادگی در سربازان برای استفاده در مواقع بازجویی از اسرا، این تکنیک را آموزش می

در مقابل کمیته مجلس سنا ایاالت متحده حاضر شده بود، با اقرار به استفاده از  به عنوان شاهد 3ستاد مشترک بهبود پرسنل

                                                           
1  -  CIA 
2  - Dr. Jerald Ogrisseg  
3  - JPRA  
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شکنجه غرق مصنوعی در نیروهای نظامی، اظهار داشت که انجام شکنجه غرق مصنوعی منافی فرآیند بازجویی تخصصی در فرد 

 دانستند. شکنجه شده است، اما با وجود این، مقامات نظامی آن را سودمند می
 

 1شواهد استفاده از روش غرق مصنوعی   

القای حس غرق شدگی 

 ای سیاروش بازجویی حرفه

، توسط مدیر سابق سازمان سیا به عنوان یک روش 2005که در سال  2القای حس غرق شدن

به منظور ای مشخص شد؛ بر اساس اسناد منتشر شده، سازمان سیا از این روش بازجویی حرفه

کسب همکاری از اهداف مهم اطالعاتی و زندانیان در گوانتانامو، عراق، ویتنام کسب اطالعات موثر یا 

ها، این روش کمی اصالح شده است؛ اما در طول این سال های مخفی بهره برده است.و سایر زندان

کند. سازمان سیا پس از هنوز هم ترس ذاتی از غرق شدن و خفه شدن، فرد را وادار به اعتراف می

، با کسب نظر وزارت دادگستری آمریکا، برای بازجویی از مظنونین به انجام 2001پتامبر س 11حمالت 

های مخفی سیا که در خارج از هایی همچون غرق مصنوعی در زنداناعمال تروریستی، از تکنیک

 3کرد. خاک آمریکا قرار دارند، استفاده می

سازمان سیا  اعمال شکنجه

نام      به  هاییدر مکان

 «های سیاهسایت»

، مجله نیوزویک فاش کرد، در یادداشتی که از طرف سازمان سیا به دفتر 2004ژوئن سال  21در 

های بازجویی در برابر افراد مظنون به تروریست ریاست جمهوری فرستاده شده بود و در آن از شیوه

 4یادداشت بایبی خورد. این برگه که بهنظرخواهی شده بود، نام روش غرق مصنوعی به چشم می

معروف شد، به دفتر رئیس جمهور جورج بوش فرستاده شده بود. سازمان سیا که به فضای بازتری 

ه دانست. لذا در آن برگبرای انجام کارهای ضد بشری خود نیازمند بود، اختیارات فعلی را کافی نمی

اعده مشخص شود. شکنجه خواهان آن بود که از نظر حقوقی نحوه برخورد این سازمان با اسرای الق

غرق مصنوعی در ابتدای لیست سازمان قرار گرفته بود. این برگه که همراه با تاییدیه وزارت 

دادگستری و شورای عالی امنیت ملی آمریکا بود؛ شامل درخواست سازمان سیا مبنی بر قانونی 

رزهای آمریکا بود، بوده که خارج از م« های سیاهسایت»هایی به نام ها در مکانکردن اعمال شکنجه

قانون اساسی آمریکا، اعمال خشونت و مجازات ظالمانه و  8و  5است. با وجود اینکه طبق متمم 

 غیرمتعارف ممنوع است، این درخواست سازمان سیا پذیرفته شد. 

قانونی خواندن غرق 

مصنوعی از سوی سخنگوی 

 وقت سیا

، در ظاهر فرمان منع شکنجه در 2007ژوئیه  20طبق اظهارات دفتر ریاست جمهوری آمریکا در 

بازجویی از مظنونین امضا شده است. با این حال این سند، مانع از آن نشد که تکنیک غرق مصنوعی 

توسط نیروهای اطالعاتی آمریکا استفاده نشود. هرچند که در ظاهر، خبرهای منتشر شده توسط 

داد که بعدها رئیس وقت سازمان سیا، مینشان  2007سپتامبر  14در «  ای بی سی» خبرگزاری 

                                                           
 . 195گوهری مقدم، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، ص های ایاالت متحده آمریکا(؛ ابوذراعتماد نافرجام)تاریخ بدعهدی - 1
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های این سازمان را ، سعی در لغو استفاده از روش غرق مصنوعی در بسیاری از بخش1مایکل هایدن

داشته و حتی بدین منظور، شخصا به نهاد ریاست جمهوری رفته است، اما سخنگوی وقت سازمان 

ابق و با اجازه نهاد ریاست جمهوری، سیا در اظهاراتی متناقض اعالم کرد که این عمل مانند س

 شود. اعالم شد، انجام می 2002همچنان به عنوان یک عملی قانونی که در سال 

اعتراف افسر بلند پایه سیا 

به استفاده از روش غرق 

مصنوعی در بازجویی و در 

کسب اعتراف از افراد 

 مختلف

های ابوزبیده، خالد شیخ محمد و عبدالرحیم استفاده از این روش، تنها در مورد اعضای القاعده به نام

بار خالد شیخ  183بار ابوزبیده و  83النشیری اشاره دارد و طبق اطالعات منتشر شده، حداقل 

از افسران   2اند. اما با این حال، جان کریاکومحمد از اعضای القاعده را مورد غرق مصنوعی قرار داده

که از روش غرق مصنوعی در بازجویی و در کسب اعتراف از  بلند پایه سابق سازمان سیا اعالم کرد

 شده و محدود به این افراد و اعضای القاعده نبوده است. افراد مختلف استفاده می

اعتقاد نمایندگان کنگره و 

اعضای سازمان سیا بر الزم 

و کارساز بودن روش غرق 

 مصنوعی

-کند که با وجود پیاین مطلب را آشکار میدادستان وقت دولت بوش،  3اظهارات اندرو مک کارتی

بردن به عواقب و نتیجه انجام این عمل بر روی افراد، این شیوه انجام شده است.  باراک اوباما رئیس 

ها، ممنوع استفاده از غرق مصنوعی و چند روش دیگر را در بازجویی 2009جمهور آمریکا، در ژانویه 

آمریکا باید به کتابچه راهنمای دستورالعمل ارتش به طور صحیح  اعالم کرد. او اعالم کرد که کارکنان

کند با وجود فرمان رسمی ای اشاره میو در چارچوب آن عمل کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله

 ها و منافذ قانونیها، تمامی راهرئیس جمهور مبنی بر عدم ادامه استفاده از این نوع شکنجه در زندان

تفاده از آن، بسته نشده و همچنین تعدادی از نمایندگان کنگره و اعضای سازمان سیا برای عدم اس

مللی الهنوز بر این باورند که چنین روشی، الزم و کارساز است. با وجود انتشار مطلب در جوامع بین

و پیگیری و حساسیت نسبت به این مسئله، نه رئیس جمهور و نه وزارت دادگستری ایاالت متحده، 

 ای جهت توضیح به افکار عمومی از خود نشان ندادند. ای برای برگزاری جلسهگونه انگیزهچهی

کاخ سفید مخالف پیگیری 

 موضوع غرق مصنوعی

، از پیگیری این موضوع و حتی «اسرار ملی» سازمان سیا به بهانه مشمولیت این اسناد در طبقه 

 ، دولت جدید، چند2009تنها در اوایل سال آورد و عمل میمصاحبه با قربانیان، جلوگیری به

یادداشت طبقه بندی شده از وزارت دادگستری زمان دولت جورج دبلیو بوش منتشر کرد که در 

آن، مسئله غرق مصنوعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. رئیس جمهور باراک اوباما با این ایده 

ده اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، مخالف که کارکنان سازمان سیا که این شکنجه را انجام دا

های مدنی آمریکا به انتقاد از این موضع رئیس جمهور پرداخت. کاخ سفید بود؛ اما اتحادیه آزادی

های داخلی و افت امنیت و مخالف پیگیری این مسئله و معتقد بود که این کار، سبب ایجاد تنش

 داد که بیشتر مردم بر اینها نیز نشان میگردد. نظرسنجیالمللی میجایگاه آمریکا در سطح بین

                                                           
1 -  Michael  Hayden  
2 - John Kiriakou  
3 -   Andrew C.McCarthy  
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دهد و بر همین اساس، میباورند که پیگیری این امر، امنیت ملی آمریکا را در معرض خطر قرار 

ال باقی است که با وجود اسناد ؤپیگیری این امر به طور کلی منتفی شد؛ اما همچنان جای این س

المللی، آیا غرق مصنوعی هنوز هم به عنوان آموزش برای بینمنتشر شده و اشاعه آن در سطح 

 ها مقاومتکارکنان نظامی آمریکا و در نتیجه به عنوان شکنجه در مقابل افرادی که در بازجویی

 گیرد یا خیر؟ کنند، مورد استفاده قرار میمی

 

  اتفاق نظر دولت مردان آمریکایی در خصوص استفاده از غرق مصنوعی 

های حزبی ها حمایت کرده و به عنوان مثال، در مناظرهحزب دموکرات و جمهوری خواه، به صورت آشکارا از انواع شکنجه هر دو

های انتخاباتی، عدم وجود هرگونه اختالف نظر بین دو حزب را در این مورد مناظره ،اند. به عبارتی دیگراز آن سخن به میان آورده

مبارزات انتخاباتی خود، به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه آمریکا، در نطقی اظهار داشت که  دهد. دونالد ترامپ درنشان می

گیرد. او معتقد است اگر به ریاست جمهوری برسد، غرق مصنوعی را که زمان ریاست جمهوری بوش قانونی بوده است، ازسر می

همچنین  او«. اوار آن هستند، به خاطر کارهایی که با ما کردندها که سزآن»که این تکنیک، موثر بوده و اگر این روش موثر نیست، 

ای به ما خواهند خندید. او معتقد است که برکند که این افراد، به دلیل اینکه قصد نداریم تا از این روش استفاده کنیم، بیان می

 این افراد، باید جهنمی بدتر از غرق مصنوعی آماده کنیم. 

المللی و دیگر قانون اساسی، قانون جنایات جنگی، کنوانسیون های حقوق بین 8و  5استناد به متمم  سعی داشت با باراک اوباما

منابع قانونی این عمل را غیرقانونی و آن را ممنوع اعالم کند. او با طرح این مسئله که این عمل به نوعی اعدام ساختگی است 

ن داشت، اما این امر، با وجود اختیارات او انجام نشد. آشود، در ظاهر سعی در ملغی کردن تا سبب ناتوانی، وحشت و ترس می

هیالری کلینتون نیز با اقرار به وجود و اعمال چنین روش خشنی، معتقد است که با وجود انجام این عمل، باید قدرتی قانونی 

این عمل باشد. او معتقد است، در شرایطی که  آن وجود داشته باشد و شخص رئیس جمهور باید پاسخگویبرای پیگیری 

از اعطای اجازه قانونی تنها  توان از شکنجه ها استفاده کرد. در واقع کلینتونمیاطمینان کافی از وقوع اتفاقی وجود دارد، 

بوش کند، دقیقا مانند عملی که رئیس جمهور سابق، جورج رئیس جمهور در موارد الزم برای اعمال شکنجه، حمایت می

 گزارش مخفیانه به کنگره اشاره و با ارائه هرگونه مطلبی به مردم مخالفت می کند.  هانجام داد. کلینتون تنها به ارائ

م توان در موارد لزو، رئیس جمهور سابق و همسر هیالری کلینتون، عقاید یکسانی با او دارد و معتقد است که می 1بیل کلینتون

 و پیگیری این عمل باید در دادگاه های خاصی که توسط دولت ایجاد شده است، انجام شود.  شکنجه استفاده کرد از اعمال

ها برای بازجویی از افراد معاون رئیس جمهور سابق، به طور علنی اذعان داشت که دولت جورج بوش از شکنجه 2دیک چنی

کرد و معتقد است که استفاده از آن، سبب ایجاد امنیت برای کشور خواهد او از این روش، شدیدا حمایت میکرد. استفاده می

 شد. 

                                                           
1  - Bill Clinton  
2  - Dick Cheny  
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دانست. او معتقد بود دادستان کل در زمان جورج بوش با شکنجه مخالف بود اما غرق مصنوعی را شکنجه نمی 1جان اشکرافت

ده ، نشان دهنالعاتی و جاسوسی آمریکاهای اطاسناد منتشر شده از سازمانها است. که این روش، بسیار موثرتر از دیگر روش

لمللی ازنند و بقیه کشورها را به نقض قوانین بینکه همواره دم از حقوق بشر می -این کشور حکاماین امر است که سران و 

 ها،حتی اگر این راه و روشکنند؛ از هیچ راه و روشی برای رسیدن به اهداف و نیات خود چشم پوشی نمی - کنندمتهم می

با وجود اینکه روانشناسان و کارشناسان همواره اذعان داشته اند که این روش، کارساز نبوده و تبعات منفی افراد باشد. شکنجه 

ها از این عمل منصرف نشده و همواره سعی در انکار و مخفی کردن این بسیاری را برای شکنجه شوندگان داشته است، آن

با این حال، جنایات آمریکا اند. های قضایی خود مخفی کردهد و حتی این اسناد را از ارگانعمل از افکار عمومی را داشته ان

  شود.   همواره ادامه دارد و به مرور زمان، اسناد مختلفی از ابعاد اقداماتشان حتی از طرف خود مراکز آمریکا منتشر می
 

 2استانداردهای دوگانه آمریکا در رعایت حقوق زندانیان     

 11سپتامبر نیز وجود داشت، اما این امر، عمدتا به پس از وقایع  11اگرچه تالش برای توجیه اخالقی اعمال شکنجه قبل از 

گی، اصرار بر اعمال قدرت اجرایی گسترده گردد. پس از این تاریخ، رویکرد دولت آمریکا در موضوع اسیران جنسپتامبر برمی

و تالش برای تعریف دوباره قواعد حاکم بر رفتار با زندانیان و اسیران جنگی بود. این رویکرد در تفسیر شکنجه، آن چنان 

وان نگردید، دولت آمریکا آن را به عدایره را محدود کرده است که بسیاری از رفتارهایی که وقتی از سوی دیگران اعمال می

رفتار  رسید. به عبارتیگرفت، ممنوع به نظر نمینمود، اما وقتی به وسیله نیروهای آمریکایی صورت میشکنجه محکوم می

ه توان پذیرفت که شکنجکند. در واقع نمیآمریکا از نوعی تناقض و دوگانگی در استانداردهای حقوق زندانیان حکایت می

نیروهای آمریکایی روا باشد، در عین حال دولتمردان آمریکایی از مطلق بودن این نسبت به برخی اسیران جنگی در دست 

 ها حمایت کنند. ممنوعیت نسبت به دیگر دولت

گویی مردود است. در واقع، ریشه حقوقی مشکل را باید در قانون اساسی ی با توجه به اصل استاپل و منع تناقضچنین رویکرد

جمهوری این کشور به عنوان فرمانده کل قوا جستجو کرد. لذا ضروری است تا به مسئله العاده رئیسآمریکا و اختیارات فوق

از سوی آمریکا به صورت رفتار ساختار قدرت آمریکا و نه در  حقوق بشردوستانه در خصوص اسرای جنگی و رعایت آن

مقاطع حضور روسای جمهوری مختلف نگریست. به بیانی بهتر، ساختار قدرت در آمریکا این امکان را برای روسای جمهورش 

 فراهم آورده است تا به راحتی به تغییر و تفسیر استانداردهای حقوق بشردوستانه اقدام کنند. 

                                                           
1  - John Ashcroft  
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الملل بر حقوق داخلی ه حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها، اصل بر این است ککلی در تعامل میان حقوق بینبه طور 

ای از قبول این مسئله وجود ندارد. به همین دلیل بود که به رغم کشورها تفوق و برتری دارد، اما در قانون آمریکا، هیچ نشانه

المللی در رفتار با اسیران جنگی از سوی نیروهای کین در لزوم رعایت هنجارهای پذیرفته شده بینتصویب طرح مک

، استفاده 13440، یعنی رئیس جمهور آمریکا بود که با صدور فرمان مجریه و رئیس آن یی، در نهایت این خواست قوهآمریکا

های جایگزین به وسیله سازمان سیا را رسمی کرد و به اعضای این سازمان، اجازه داد تا به اقدامات قبلی خود در از تکنیک

 نمایند. های محرمانه اقدام ها و بازجوییدستگیری

مورد نقض قرار گرفتن در هرحال، حتی تحقیقات رسمی دولت آمریکا بیانگر این واقعیت تلخ است که بسیاری از هنجارهای 

سپتامبر، به خصوص علیه اسیران  11المللی از سوی نیروهای آمریکایی در رفتار با اسیران جنگی پس از پذیرفته شده بین

توان گفت، بعضی از مقامات آمریکایی با بازخوانی جنگی دربند زندان ابوغریب، مورد نقض عمده قرار گرفته است. حداقل می

دار شدن وجدان با توجه به جریحه های دهشتناک علیه اسیران جنگی بازنمودند.قواعد حقوقی، راه را برای ارتکاب شکنجه

رتکبان )اعم از م کند که افراد مسئول در این زمینهاعمال، عدالت کیفری ایجاب می المللی از ارتکاب اینبشریت و نظم بین

و آمران(، تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند تا اختالل در نظم عمومی و تاثر افکار عمومی جهانی ناشی از این جرائم، ترمیم 

 یابد. 

گسالوی المللی کیفری یوبه عالوه، در چنین مواردی مسئولیت بین المللی دولت نیز قابل طرح خواهد بود، چنان که دادگاه بین

نگام بررسی موضوع شکنجه و پس از ذکر شکنجه به عنوان یک جنایت جنگی و به عنوان به ه «فوروندزیا»سابق، در قضیه 

المللی کنونی عالوه بر مسئولیت کیفری فردی، در بر اساس حقوق بشردوستانه بین»دارد جنایت علیه بشریت، اشعار می

 گران، مسئولیت دولتات شکنجهنتیجه دخالت رسمی دولت در شکنجه یا ترک فعل و کوتاهی در جلوگیری از آن یا مجاز

رو به گستردگی ماموران دولتی انجام گرفته باشد، در این صورت، شکنجه  کند. اگر شکنجه در پرتونیز موضوعیت پیدا می

بوده  ها برخوردارالمللی که از اهمیت زیادی در حمایت از انسانبرابر است با نقض شدید در مقیاس گسترده یک تعهد بین

 « شود.بنابراین عمل خالف شدیدی انجام گرفته که منجر به مسئولیت دولت میاست، 
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 کالم آخر 

بنا بر شواهد و مدارکی که از رفتار آمریکا با زندانیان و اسرای جنگی در نقاط مختلف جهان، از جمله در افغانستان، عراق و ویتنام 

ای از بدعهدی ها و موارد نقض عهد آمریکا در برابر توان به رویهدارد، میو در مواردی همچون گوانتانامو و ابوغریب وجود 

دهد تا رفتاری متناقض با مفاد این کنوانسیون، دست یافت که این اجازه را به سربازان این کشور می 1949کنوانسیون سوم ژنو 

د، رسانسانی در دوران اسارت محروم سازند. به نظر میهای مختلف از حداقل حقوق با اسیران در پیش گرفته و آن ها را به بهانه

ای از کوه یخی باشد که ظاهر شده است. با تنها قلهموارد اظهار شده از این نوع نقض فاحش کنوانسیون ژنو در خصوص اسیران، 

های یر مختلف، از زیر فشاردر تالش بوده است تا با توسل به تفاس وجود این، ایاالت متحده به همراه رسانه های جریان اصلی خود

 بین المللی و داخلی افکار عمومی، شانه خالی کند. 

  

 

 


