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Abstract   
Background and Aim: The Four Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977 are the 

basis for assessing the behavior of states with prisoners of war in international interactions. The third convention 

of this series is dedicated to prisoners of war. This article examines how and when Iranian soldiers were taken 

prisoner, tortured prisoners of war, provided with health care, and selected Iraqi guards and caretakers of Iranian 

concentration camps during the imposed war.  

Methods: Four topics were selected: "Civilian Captivity", "Prisoners' Health Status", "Prisoner Torture", 

"How to Choose Camp Soldiers" on the Treatment of Iranian Prisoners in the Imposed War, and in Comparison 

with the Third Geneva Convention of 1949 and Additional protocols were the basis of this study. In the analysis 

and conclusion by studying the library, Islamic standards regarding the treatment of prisoners of war have also 

been mentioned.  

Results: In all four subjects studied in this study, violations of human rights and international standards have 

occurred frequently and frequently. The treatment of Iranian prisoners by Iraqi guards and soldiers has nothing to 

do with human rights and Islamic norms.  

Conclusion: The behavior of the Ba'athist regime in Iraq with the Iranian prisoners of war has been inhumane 

and contrary to human and Islamic standards and international conventions and agreements. Having greatness, 

not insulting, not harassing and treating prisoners of war are all orders of Islamic morality that in this period of 

captivity of Iranian warriors has not been observed in any way in their dignity. 
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 21/21/1931 پذیرش مقاله:     02/10/1931 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ها المللی، مبنای ارزیابی رفتار دولتبین در تعاملات "1311های الحاقی و پروتکل 1393های چهارگانه ژنو کنوانسیون" ف:هدزمینه و 

باشد. کنوانسیون سوم این مجموعه اختصاص به اسراء جنگی دارد. در این مقاله چگونگی و زمان اعلام به اسارات درآمدن با اسراء جنگی می

راء ایرانی، های اساقبین عراقی اردوگاهدرمانی و چگونگی انتخاب نگهبانان و مر -های بهداشتیسربازان ایرانی، شکنجه اسراء جنگی، مراقبت

 در طول جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گرفته است. 

چگونگی انتخاب سربازان » ، «شکنجه اسیران»، «وضعیت بهداشت و درمان اسیران»، «اسارت غیر نظامیان»چهار موضوع  ها:روش

های الحاقی به آن، و پروتکل 1393انتخاب و در مقایسه با کنوانسیون سوم ژنو در مورد رفتار با اسیران ایرانی در جنگ تحمیلی « هااردوگاه

 ای، به موازین اسلامی در مورد رفتار با اسیران جنگی نیز اشارهگیری با مطالعه کتابخانهمبنای مطالعه حاضر قرار گرفت. در تحلیل و نتیجه

  شده است.

اده صورت آشکار و مکرر اتفاق افتالمللی بهمطالعه نقض حقوق انسانی و موازین بین در هر چهار موضوع مورد بررسی در این ها:یافته

 بانان و نظامیان عراقی با اسیران ایرانی، هیچگونه نسبتی با حقوق انسانی و موازین اسلامی نداشته است.است. رفتار زندان

ا و قراردادهای هانسانی و بر خلاف موازین انسانی و اسلامی و کنوانسیونرفتار رژیم بعثی عراق با اسیران جنگی ایرانی، غیر  گیری:نتیجه

ه در ک همه از سفارشات اخلاق اسلامی است ان جنگی، اهانت نکردن، آزار نرساندن و خوش رفتاری با اسیرنداشت بزرگ .المللی بوده استبین

 نشده است.  وجه در شأن آنان رعایتاین دوره از اسارت رزمندگان ایرانی به هیچ

 
 

  .کنوانسیون ژنو ،جنگ تحمیلی ،اسیر جنگی ،اخلاق :هاکلیدواژه
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 مقدمه
-های اخیر توجه زیادی از سوی کارشناسان اخلاق حرفهدر دهه

معطوف شده است.  (War Ethics)ای به مقوله اخلاق در جنگ 
 اعم از زمان صلح، دمات بهداشتی درمانی در سیستم نظامیخ ارائه
((، نیز از Military Medical Ethics) گ )اخلاق طب نظامیو جن

موضوعات مورد توجه محافل اخلاق پزشکی بوده است. اولین 
ت شود، این اسمبحثی که در مقوله اخلاق در جنگ باید به آن اشاره 

 های آن چیست؟شود؟ ریشهکه یک جنگ چرا و چه زمان شروع می
میان ارفتار انسانی و اخلاقی قابل قبول در شرایط جنگی برای نظ

چگونه باید باشد؟ گرچه در این مقاله، مجالی برای پرداختن به این 
موضوعات نیست، با این وجود نکات مهم و ضروری اخلاقی در 

ها نحوه  تعامل انسانی و چگونگی شرایط جنگ که از جمله آن
باشد. این مطالعه داری از اسراء جنگی است، مورد نظر مینگه

 روری در این حوزه است. درآمدی بر مطالعات ضپیش
 

 موضوعات کلان اخلاقی در مورد اسیران جنگی
موضوعات کلان توان برای طیف وسیعی از عناوین را می

مطرح نمود. شاید بیشترین موضوعی  اخلاقی در مورد اسیران جنگی
انجام پژوهش بر روی »حال مطرح شده است مقوله که تا به

کلان ریشه در اقدامات پزشکان است. این موضوع « زندانیان جنگی
چگونگی رفتار با اسراء »آلمانی و ژاپنی در جنگ جهانی دوم دارد. 

ها و مذاهب مورد توجه قرار دارد و در تمامی فرهنگ« جنگی
دستورات و قوانینی نیز برای آن تدوین گردیده است. با توسعه علوم 

 هایکارگیری انواع مختلف سلاحو در نتیجه ساخته شدن و به
ها و منازعات نظامی اخیر اشکال مختلف و جدیدی جنگی، درگیری

ای ههای مخوفی که طی جنگکارگیری سلاحاند. بهبه خود گرفته
های کوتاه به کام مرگ ها انسان را در زمانگسترده معاصر میلیون

 .برده، مجروح و معلول ساخته و یا به اسارت در آورده است
مقوله کلان دیگری است « بانیان جنگیحفاظت و مراقبت از قر»

فته میلادی بیش از قبل مورد توجه قرار گر 13که از اواخر قرن 
های ویرانگر، این وقوع جنگ است. در قرن بیستم میلادی با

ته المللی قرار گرفموضوعات بیش از قبل مورد بحث در مجامع بین
ناظر بر  یالمللهای بینها و دستورالعملکنوانسیون»و به تصویب 

منتهی گردیده است. یکی از آنها «  هارفتار اخلاقی در جنگ
های و پروتکل 1393های چهارگانه ژنو در سال نکنوانسیو»

باشد که مبنای تعامل با قربانیان می« 1311الحاقی در سال  میلادی
 جنگ قرار گرفته است. 

 

 هایالمللی قضاوت در مورد عملکرد دولتمبنای بین

 هادر جنگ متخاصم
المللی صلیب سرخ یکی از وظایف خود را پیگیری و کمیته بین

مراقبت از زندانیان جنگی قرار داده است. کنوانسیون سوم ژنو )از 
الاشاره( اختصاص به چگونگی تعامل های چهارگانه فوقکنوانسیون

ها با اسراء جنگی داشته، مبنای قضاوت در مورد عملکرد دولت
المللی صلیب سرخ هنگام (. کمیته بین1شده است )ها معرفی دولت

ود ن را مبنای قضاوت خها نیز این کنوانسیوارزیابی عملکرد دولت
اقدامات صورت گرفته در خصوص اسراء جنگی را بر  قرار داده،

 نماید. اساس آن ارزیابی می
هدف بررسی نحوه رفتار با اسراء با در این خلاصه چهار موضوع 

مورد بحث  حمیلی در کشور عراق از منظر اخلاقیایرانی جنگ ت
 گیرد و مقایسه آن با کنوانسیون سوم صورت خواهد گرفت.قرار می

  

 نتایج
 اسارت غیرنظامیان -9

نفر از نیروهای نظامی و  92222در طول جنگ تحمیلی حدود 
های اسراء دست دشمن گرفتار و به اردوگاهغیر نظامی ایران به

هزار  0فرستاده شدن که براساس اطلاعات موجود، بیش از جنگی 
از  دادند بسیارینفر از این اسراء را، افراد غیرنظامیان تشکیل می

این افراد، مردمی بودند که در روزهای ابتدایی جنگ در مناطق 
دنبال اشغال این مناطق توسط ارتش عراق، مرزی حضور داشته و به

ارت درآمدند. برخی از این افراد دست سربازان عراقی به اسبه
صورت خانوادگی )پدر، مادر و فرزند( گرفتار شده و راهی اردوگاه به

، کودکان، زنان و افراد سالخورده نیز اسراء شدند که در میان آنان
نفر از اسراء ایرانی را زنان تشکیل  09خورد. تعداد به چشم می

در چند نوبت مبادله تدریج و سال اول جنگ به 9دادند که در می
شده و به ایران بازگشتند. آخرین نفرات از این گروه بانوان، در بهمن 

 با اسراء عراقی مبادله شده و به کشور وارد شدند. 1950ماه سال 
علاوه بر این، تعدادی از افراد کم سن و سال، عموماً همراه با دیگر 

یکی از این افراد های اسراء حضور داشتند. اعضاء خانواده در اردوگاه
است. وی خاطرات اسارت خود را در  "قنبرعلی بهارستانی"مرحوم 

 به چاپ رسانده است. "بزرگ مرد کوچک"غالب کتابی با عنوان 
 

وان عنداری کودکان، زنان و افراد سالخورده و غیرنظامی بهنگه
. براساس باشدالمللی میهای بیناسیر جنگی، بر خلاف کنوانسیون

ند، کیون سوم ژنو، کشوری که این افراد را بازداشت میکنوانس
رسانی در خصوص اسارت وظیفه دارد که در اسرع وقت، ضمن اطلاع
 آنان، این افراد را به کشورشان بازگرداند.
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 01از کنوانسیون ناظر بر رفتار با اسرای جنگی )ژنو،  1در ماده 
 (:0( چنین بیان شده است )1303جولای 
مخاصمه موظفند طرف مقابل را از همه اسراء های طرف"

ترین زمان ممکن از طریق دفتر اطلاعات دستگیر شده، در کوتاه
ایجاد شده است، آگاه کنند.  11گری که بر طبق ماده میانجی

های نشانی رسمی که نامه همچنین موظفند یکدیگر را از
 ".های اسراء باید به آن فرستاده شود، مطلع نمایندخانواده

ط و المللی در مورد شراینویس کنوانسیون بیناز پیش 15ماده 
حمایت از غیرنظامیان تبعه دشمن که در سرزمین متعلق به طرف 

(، در 1399)توکیو  متخاصم یا اشغال شده توسط آن حاضرند
 (:9) گویدخصوص مکان نگهداری زندانیان غیرنظامی چنین می

های ن باید از اردوگاههای بازداشت غیرنظامیان دشماردوگاه"
توان در ها را نمیبازداشت اسرای جنگی مجزا باشد. این اردوگاه

که آب و هوا برای سلامتی افراد بازداشتی مناطق آلوده یا جایی
 "خطرناک است، فرستاد.

بسیاری از این افراد غیرنظامی به اسارت درآمده توسط 
های اسراء اردوگاهسال بعد از پایان جنگ در  0نیروهای بعثی، تا 

 جنگی حضور داشتند. 
 

 وضعیت بهداشت و درمان -2
ترین امکانات بهداشتی های عراق، از کماسراء ایرانی در اردوگاه

های و درمانی برخوردار بودند. محدودیت دسترسی به سرویس
اء باشد. در بهترین شرایط، اسرترین آن میبهداشتی یکی از شایع

شدند و عت در بعدازظهر آزاد میسا 9ساعت در صبح و  9
رند بهایی که در آنها به سر میتوانستند از اطاق یا آسایشگاهمی

خارج شده و به انجام کارهای شخصی خود بپردازند. البته اگر آب 
قطع نبود و یا اینکه شرایط آب و هوایی )سرما یا گرمای شدید( 

ات شبانه روز را ساعت، بقیه ساع 1داد. غیر از این اجازه آن را می
ای هبرند و دسترسی به سرویسها به سر میباید در داخل آسایشگاه

وارشی، های گبهداشتی نداشتند. این وضعیت علاوه بر بروز بیماری
گردید که شیوع شپش و های پوستی میمنجر به شیوع بیماری

(. در حالی که اسراء عراقی 9ها بود )ترین آنگال از شایع بیماری
ایران، بر خلاف آنچه که بیان شد در طول شبانه روز محدودیتی در 

 (. 6) ها و انجام استحمام نداشتندبرای استفاده از سرویس
 

 شکنجه -3
اسراء جنگی در زمان اسارت موظف هستند که تنها مشخصات 

ر اند، بگویند و ددست او اسیر شدهفردی خود را به نیرویی که به
لمللی اکنوانسیون ژنو و دیگر اسناد بینگونه که در مقابل همان

تأکید شده نیروی اسیر گیرنده نیز حق ندارد که اسیر را برای گرفتن 
اطلاعات و یا مسائل دیگر مورد شکنجه قرار دهد. اما قریب به اتفاق 

هایی که اسراء ایرانی در عراق متحمل شدند، نه برای شکنجه
حیه و ... آنان بوده گرفتن اطلاعات بلکه برای درهم شکستن رو

 است. 

ها تا آخرین دقایق تبادل اسراء نیز ادامه پیدا این شکنجه
 های جسمیتوان به دو دسته: شکنجهها را میکرد. شکنجهمی

(Physical Torture) های روانیو شکنجه (Psychological 

Torture) (.5-1) تقسیم نمود 
 

 شکنجه جسمی
جة منظور شکنل گوناگونی بهها و وسایسربازان عراقی از روش

، اند که از میان آنها، سیلی زدنکردهجسمانی اسرای ایرانی استفاده 
ترین و مشت و لگد، و همچنین زدن با کابل و باتوم از معمول

را ای که به گفته بسیاری از اسگونهها بوده است؛ بهترین روششایع
یار بسرفتارهایی  رفتارها از نظر مسئولان عراقی، گونهاعمال این

 آمده است. شکنجه به حساب نمی معمولی بوده و از نظر آنان
ها بسیار متداول بوده است؛ سیلی زدن: این روش در اردوگاه -1

صورت روزانه و در ای که سیلی خوردن چندین اسیر بهگونهبه
پیوسته است. نکته مهم شرایط عادی اردوگاه، همواره به وقوع می

خصوص، محل اصابت ضربه است؛ ضربه سیلی اغلب به در این 
شده که نیروی حاصل از آن بیشتر به گوش و شکلی زده می

جمجمه اسیر وارد گردیده و این عمل در برخی از اوقات منجر به 
 پاره شدن پرده گوش افراد و اختلال در شنوایی آنان شده است. 

ع و ایمشت و لگد: مشابه سیلی زدن، این روش بسیار ش -0
 آمده است.شمار میمعمولی به

کابل و باتوم: استفاده از شلنگ، باتوم و کابل نیز از  -9
های عراق بود. البته سربازان های معمول شکنجه در اردوگاهروش

عراقی بر اساس صلایق خود انواع مختلفی از این وسایل را تهیه و 
ولة ه راهی لکردند. برای مثال یک جسم فلزی، مانند سیا ابداع می

 دادند. آب بر سر کابل قرار می
تونل مرگ )تونل وحشت(: تونل مرگ یا تونل وحشت  -9

عبارتی است که در خاطرات شفاهی و مکتوب اسرا بسیار یافت 
اند. شود. البته برخی اسامی دیگری را نیز برای آن به کار بردهمی

ردوگاه، عبور از این تونل در مواردی همچون انتقال اسراء به ا
 هایجایی از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر و یا وقوع درگیریجابه

 شدید بین اسراء و سربازان عراقی که البته بسیار نیز اتفاق افتاده،
عداد شود که تتجربه شده است. در توصیف تونل وحشت گفته می
روی یکدیگر زیادی از سربازان عراقی در دو صف طولانی و روبه

متر  0ای که فاصله بین دو صف به حدود گونهفتند؛ بهگرقرار می
رسید. سپس اسراء را از این راهرو که در دو طرف آن سربازان می

دادند. سربازانی که در دو طرف عراقی ایستاده بودند، عبور می
 زدند.ایستاده بودند با استفاده از کابل و باتوم اسراء را می

ادامه تنها به نام بردن از  با توجه به طولانی شدن مطالب در
 شود:های شکنجه بسنده میروش
 فلک کردن.  -6
 کردن جیره آب وغذا. کم -5
 نداشتن لباس و ملزومات مناسب. -1
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ایستادن در مقابل نور خورشید: مجبور کردن اسراء به  -1
ایستادن در مقابل نور خورشید در فصل تابستان و نگاه مستقیم به 

 های طولانی.ماننور خورشید برای ز
 شوک الکتریکی. -3

ها و جراحات، حتی پاشیدن نمک بر روی دستکاری زخم -12
 های جنگی.زخم

 های بهداشتی.محدودیت دسترسی به سرویس -11

ای و گروهی: برخی مقاطع، ضرب و جرح های دورهکتک -10
 گردید. ای و با فواصل مشخص انجام میاسراء به صورت دوره

 های زباله.بردن در فاضلاب و سطلفرو  -19
های خاکی گل آلود و یا پوشیده شده غلتاندن روی زمین -19

 از شیشه.
 اتوکشیدن به بدن یا سوزاندن بدن با آتش. -16
 آویزان کردن از سقف یا  پنکه. -15
 دفن بدن اسیر تا گردن زیرخاک. -11
 کشیدن ناخن و غیره. -11

 

  شکنجه روانی

های روانی که توسط سربازان عراقی اعمال برخی از شکنجه
 باشد:گردید به شرح زیر میمی

داشتن اسرای جنگی: شاید یکی از بدترین این مخفی نگه -1
ها مفقود نگاه داشتن اسراء باشد. کشوری که سربازان شکنجه

گیرد، براساس کنوانسیون سوم ژنو موظف دشمن را به اسارت می
آنان را به کشور مطبوعشان اطلاع است که در اسرع وقت اسارت 

از اسراء ایرانی به شکل  %52دهد. در طول جنگ تحمیلی بیش از 
(. به این مفهوم که تا زمان مبادله و 3شدند )مفقود نگهداری می

کس در ایران از زنده بودن آنان اطلاعی آزاد شدن اسراء، هیچ
ری انداشت. این وضعیت علاوه بر اینکه شرایط را برای بدرفت

نمود بلکه زمینه را برای انجام سربازان عراقی با آنان مساعد می
 (.1های گوناگون فراهم کرده بود )شکنجه
  .به شهادت رساندن اسراء در مقابل دیدگان اسرای دیگر -0
عبور دادن اسراء از شهرها: معمولاً شهرهای خاصی برای  -9

برای دیدن اسراء ها شد و مردمی که در خیابانکار انتخاب میاین
 پرتاب کردند.های خاصی از آنان استقبال میآمده بودند به روش

آب دهان، سنگ، چوب، میوه، دمپایی و غیره، توهین کلامی، رقص 
های لالعمو پایکوبی و حتی تمایل به از بین بردن اسراء از عکس

 مردم این شهرها بعد از دیدن اسراء بوده است. 
: سربازان عراقی به طرق مختلف سعی تحقیر نمودن اسراء -9

ها روش نیاز ا یکاند. یدر تحقیر نمودن اسرای ایرانی داشته
از جمله مجوس، دجال و  زیآمنیاز کلمات توهآنان استفاده مداوم 

 بوده است. رهیغ
 به انجام افعال غیردینی.اسراء اجبار  -6
ایجاد محدودیت در زمان خواب و استراحت: سربازان  -5

های مختلفی زمان استراحت و خواب افراد را به هم عراقی به روش
ساعت در  11زدند. همانند وجود بلندگوهای متعدد که حدود می

 کرد. روز موزیک پخش میطول شبانه
ها: در برخی مواقع حبس حبس کردن اسراء داخل آسایشگاه -1

دامه ه اتا چندین روز یا بیش از یک ما کردن اسراء داخل آسایشگاه
 یافت. می

محدودیت فضای سکونت: اغلب تعداد زیادی از اسراء،  -1
اند که گنجایش هایی اسکان داده شدهها یا سولهداخل آسایشگاه

اوقات مکان اختصاص یافته به آنها بسیار محدود بوده است. گاهی
های پایانی اسارت( حداکثر به اندازۀ هر فرد )به خصوص در سال

متر رسیده که با توجه به عدم تهویه مناسب و مدت سانتی 92×112
روز( زمینه ساعت در شبانه 11الی  15زمان طولانی داخل باش )

 کرد.ها را فراهم میابتلاء به برخی بیماری
اعمال محدودیت در انجام فرایض مذهبی: عملکرد  -3
ترین اعمال ای بوده است که اسراء حتی سادهها به گونهعراقی

 دادند. خویش را به سختی انجام میعبادی 
هایی های آنان: نامهارسال اخبار دروغ به اسراء یا خانواده -12

شد، در چند مرحله توسط مأموران عراقی که برای اسرا ارسال می
گردید. پس از استقرار نیرهای گروهک منافقین واپایش)کنترل(می

ا شدیدتر و هنامهواپایش)کنترل()مجاهدین خلق( در خاک عراق، 
 های ارسالی ازهای بیشتری برای ارسال یا دریافت نامهمحدودیت

 ایران اعمال شده است. 
ایزوله کردن افراد: برخی مواقع سربازان عراقی به منظور  -11

تنبیه و تحت فشار قرار دادن بعضی از افراد، تماس دیگر اسراء را 
 رد مدنظر،کردند و در صورتی که شخصی با فبا آنان ممنوع می

 کرد، آن شخص را تهدید یاگفتگو نموده یا با او ارتباط برقرار می
کردند. این در حالی بود که شخص یا اشخاص ایزوله مجازات می

شده به همراه دیگر اسراء در یک آسایشگاه و یک محل زندگی 
 کردند. می

 

 هاچگونگی انتخاب سربازان اردوگاه -5
د تأثیر مهمی در وضعیت زندگی توانیکی از اقداماتی که می

ها داشته باشد چگونگی انتخاب سربازانی است که اسراء در اردوگاه
شوند. در کشور ایران و عراق در اردوگاه اسراء مشغول به خدمت می

اساس مصوبه  دو رویه کاملاً متفاوت جاری بود. در ایران، بر
ر( که ار، افسدکمیسیون اسراء و مفقودین، افراد نظامی )سرباز، درجه

در خلال جنگ آسیب دیده )خود مجروح شده و یا اقوام و اعضاء 
توانستند در اردوگاه اسراء به ( نمیخانواده را از دست داده بودند

 خدمت مشغول شوند.
در مقابل، اکثر قریب به اتفاق سربازان عراقی که مأمور به 

میان  شدند ازهای اسراء ایرانی میگذراندن خدمت در اردوگاه
شدند که به شکلی از آنان در جنگ آسیب دیده افرادی انتخاب می

بودند. برخی در جنگ مجروح شده بوده، برخی دیگر در شهرهای 
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مرزی ساکن بوده که به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه خود شده 
بودند، اعضاء خانواده مثل پدر و برادر یا نزدیکان )پسرعمو، ...( در 

به اسارت در آمده بودند. در کنار این مسئله، جنگ کشته شده یا 
ا با هتبلیغات سنگین دولت و ارتش عراق مبنی بد رفتاری ایرانی

ای که اسراء عراقی در طول جنگ به شدت ادامه داشت. به گونه
های بر روی دیوار جملاتی به این مضمون نوشته در برخی از اردوگاه

 ."اندان شما را کشتهاینها کسانی هستند که برادر"شده بود: 
گردید که علی الظاهر بدون مجموع این شرایط باعث می

دستور مستقیم افسران علی رتبه، سربازان حاضر در اردوگاه اقدام 
 به شکنجه اسراء ایرانی کنند.

در حقیقت آنان این شرایط را فرصت خوبی برای انتقام گرفتن 
زمانی که متوجه کردند. اما از نیروهای نظامی ایران تلقی می

شدند، رفتارشان با اسراء ایرانی کاملاً تغییر های گفته شده میدروغ
کرد. در سال پایانی اسارت، سربازانی بودند که به واسطه ارتباط می

با اسراء عراقی که آزاد شده و به کشورشان برگشته بودند، دریافته 
خصوص  ها دربودند که آنچه ارتش و دولت عراق در طول این سال

 112اند، کذب بوده، تغییر ها با اسراء عراقی گفتهبدرفتاری ایرانی
 ای در رفتارشان به وجود آمد.درجه

 

 بحث
به استناد موازین حقوق بین الملل، اسیران جنگی از ابتدای 
دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و مقررات و دستورات کشور 

ند(، دارای ادستگیر کردهاسیرکننده )نه کسانی که آنان را مستقیماً 
های گوناگون آن (، که جنبه12باشند )وضعیت حقوقی خاصی می

 شرح زیر است: به
 رفتار انسانی نسبت به اسیران 

 داری اسیرانحفظ و نگه 

 اعلام مشخصات اسیران 

 ممنوعیت کشورها به اجبار اسیران به دادن اطلاعات 

 اعلام اسارت به کشورهای متبوع اسیران 

 رایط زندگی مادی و معنوی متناسب با شئون انسانی تأمین ش
 های اسیراندر اردوگاه

 )اشتغال به کار اسیران )در کارهای فاقد خصیصه نظامی 

 مصونیت اموال شخصی اسیران 

 های مادی به اسیراناعطای کمک 

 آزادی در انجان فرائض و مناسک و مراسم مذهبی 

 گیری اسیرانممنوعیت گروگان 

 نی از سوی اسیراناِعمال حقوق مد 

 ممنوعیت اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران 

 برخورداری از حق شکایت از کیفیات اسارت خود 

 ممنوعیت تنبیهات کیفری در صورت فرار اسیران 

 تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران 

 حمایت بین المللی از اسیران 

 درمانیهای بهداشتی و برخورداری از خدمات و مراقبت 
 

 الملل با اسیران جنگی باید با انسانیتطبق موازین حقوق بین
های اسیران باید در اماکن امن و دور از صحنه رفتار شود. اردوگاه

نبرد برپا شود و هر نوع شکنجه و رفتار غیرانسانی با هر انگیزه و یا 
توجیه ممنوع است. براساس حقایق و واقعیات تاریخی همه حقوق 

وسیعی از اسیران ایرانی در جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی طیف 
(. با عنایت به مفهوم واژه اسیر در اسلام 5) عراق نقض شده است

ین آیین الهی، های حقوق بشردوستانه در اسرفصلو نیز غنای 
هرگونه آسیب جانی، جسمی و روحی به اسراء جایز نیست و انجام 

اسارت همواره مورد تأکید قرار حمایت همه جانبه از آنان در دوران 
 (.10،11) گرفته است

 

 گیرینتیجه
المللی و موازین اخلاق ها و معاهدات بینرعایت کنوانسیون

تی ها رذیلاسلامی در مورد اسیران جنگی ضرورتی مبرم و نقض آن
داشت، اهانت نکردن، آزار نرساندن و خوش بزرگنابخشودنی است. 

کته . ناست در مورد اسیران لاق اسلامیهمه از سفارشات اخ ،رفتاری
مهم دیگر که باید به آن توجه شود عدم رعایت حداقل موازین 
دینی و ضوابط اخلاقی از نظر شرع مقدس اسلام در رعایت حال 
اسیران ایرانی دربند رزیم بعثی عراق بوده است که اکثریت بیش از 

 اند.درصد آنان مسلمان بوده 33
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