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 مقدمه
ا در نظام حقزقی و المللی در قرون گذشته و عصر حاضر این یافته غالب رتحزالت جامعه بین

« المللهی یسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بینترور»که کارهای مرتبط با آن به دنبال داشته ساهو

 تروریسهم  ضهد  ایو منطقهه  المللهی بهین  ههای کنزانسیزن ،است. در این همینهو حاکمیت قانزن 

المللهی بهر همهین نقطهه     ههای بهین  قطعنامهه ها و ها، اعالمیهبیانیهای متعدد اه همراه با مجمزعه

بها آن  « ابلهگیری و مقپی » ،رو اه این و (81 -82: 7191، معظمی و نمامیان) رندمشترک استزا

تعهدپهذیری،  »ها را به المللی دولتنظر قرار داده، جامعه بین ختلف مدهای مرا اه ابعاد و هاویه

   اند.در این همینه فراخزانده« همکاریقبزل مسئزلیت، مشارکت و 

المللهی،  ر سهطح بهین  های تروریسهتی د عزدی کن صدر چند دهه اخیر، به مزاهات سههیر 

المللهی  هها و معاههدات بهین   تروریسهتی درک شهد و کنزانسهیزن    ههای ضهد  لروم اتخاذ واکن 

ی، انگهاری داخله  هها بهه جهرم   تصزیههب و منعقد گردید. این تدابیر معطهز  بهه الهرام دولهت    

گیری اه اقدامات تروریسهتی بهزده   بینی تدابیری برای پی صالحیت محاکم کیفری ملی و پی 

 .(712: 7198، صابر و صادقی) ، اما این روند مبارهاتی به کاه  این پدیده منجر نشداست

این در حالی است که امروهه نقض آشکار حقزق بشر، آن هم بهه شهکل نقهض و تخلهف     

بشهری و تهدیهدی علیهه صهلح و      آمیر اه حقزق اساسی بشری، جنایت ضهد شدید و خشزنت

آمیر هستند که متضهمن نقهض یها    ت، اقداماتی خشزنتآید. این جنایاامنیت بشری به شمار می

گزنه رفتارها اصزل کلی حقزقی مشهخ  را   این ،سلب حقزق اساسی افراد انسانی است. البته

کزشها و نمامیهان،   ) شهزد المللهی تبهدیل مهی   هیر پا نهاده و به کانزن تزجه و نگرانی جامعه بین

  .(721 -721: 7129گلدوهیان و نمامیان، ؛ 811 -819: 7121

المللی ایجهاد کهرده، تهدیهدی جهدی     المللی برای صلح و امنیت بینتهدیدی که تروریسم بین

 ایهن پدیهده نسهبت بهه آنغهه اغلهب تصهزر       که شزد. آمار مزجزد حاکی اه آن است محسزب می

ههای  اهمیت برای نظم و رفاه جهانی نیست. بنابراین باید در کنار دیگر چهال  شد، چالشی کممی

 .(Anderson, 2009: 331-335) ر و متعدد عصر حاضر، مزرد اهتمام واقع شزدشمابی

سئزالن کشهزرهای اسهالمی   ها و مهای ملتای اه نگرانی ها و دغدغهگستردهتروریسم حجم 

جههت  در ای ههای گسهترده  تهالش  ،اسالمی را به خزد اختصاص داده اسهت. امهروهه   و حتی غیر
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در سطح جهان در حال انجام است. بهه عهالوه،    با اسالم« سمتروری»ساهی واژه د تحریف و مترا

در طزل تاریخ اسالم نیر بسیاری اه بررگان اه جمله امامان معصزم قربانی این پدیده شهزم شهدند.   

دنیای غرب، چند سالی است سعی در حذ  اسالم اه عرصه سیاست دارد و در این راستا ابتدا بها  

چزن القاعده و داع ( و سپس با استناد بهه اعمهال   م)ه یستیترور هایگروهپدیدآوردن و تقزیت 

 .(17: 7191)جعفرپزر و نمامیان،  پرور معرفی کرداین دسته، اسالم را تروریست

سهپتامبر   77افرون بر این، وقزع حزادث تروریستی در مراکر مهم شهری و پُرتردد هماننهد  

جهزالی   1م در قطهار مادریهد،   8001 مارس 77م در بالی، 8008اکتبر  78م در نیزیزرک، 8007

سههنت  -زم در قطههار مسههک8070مههارس  89مسههکز، م در 8009نههزامبر  81م در لنههدن، 8001

نامهه مجلهه شهارلی    م در محل دفتر هفته8071ژانزیه  1م در اسلز و 8077ژوئیه  88، پترهبزرگ

ابههدو در پههاریس، خههزد مؤیههد نقههض فههاح  و روهافههرون قزاعههد و اصههزل بنیههادین حقههزق  

ای جدیهد اه  تزان حزادث و اقدامات مربزر را به مثابه ظهزر شهاخه اند. اه این رو، میالمللیبین

؛ 828 -821: 7191معظمهی و نمامیهان،   ) تلقی کهرد  7«تروریسم صادراتی»تروریسم، مزسزم به 

 (.70: 7191نمامیان، نژاد و ر.ک: سبرواری

 ،منشهعب اه القاعهده   ،«داع » ختصاریبا نام ا 8گروه مزسزم به دولت اسالمی عراق و شام

دتی و یه های عقاندیشه و شیزه سلفی جهادی است که اه منظر گرای  مسلح با روه تروریستیگ

رویکرد یکسانی با القهاده دارد و اعضهای آن تشهکیل خالفهت      ،فکری و نیر چارچزب رفتاری

د. افهرون بهر ایهن،    انه اسالمی و اجرای شریعت در عراق و سزریه را هد  غایی قلمداد نمهزده 

ؤیهد  م، 8071تها   8070ههای  ویهژه طهی سهال    رفتارهای این گروه در طزل یک دهه اخیر و به

 (.8: 7191)اسدی،  استبا القاعده در مقایسه بزدن آن آمیرویژگی رادیکالی و خشزنت

در عهراق بهه رهبهری     ههای جههادی  سهلفی اه  یادامهه تشهکیالتی گروهه    ،داع  در واقهع 

در عهراق کشهته    8007بزد و سهال   القاعدهباشد. گروه هرقاوی عضز می «الررقاویابزمصعب »

                                                                                                                   
تزان در ایجاد گروه را می (Exporting Terrorism). نمزنه این نزع تروریسم، مزسزم به تروریسم صادراتی 7

های ضدبشری آن، های نامشروع و غیرقانزنی خزد اه جنایتبا حمایتهای غربی داع  یافت که متنسفانه دولت
 (.12ه11، ص7191حسینی،  اند )ر.ک:المللی را فراهم کردههمینه ایجاد نقض صلح و امنیت بین

 (ISIS) Islamic State of Iraq and Sham .2 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
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کهرد. خلیفهه مزصهل نیهر     استناد مهی  «ابن تیمیه»های خزد همزاره به فتاوی او در اعالمیه 7شد.

ابهن تیمیهه پهدر     (.771 -779: 7129آبهادی،  فهتح  هاده)عباس داندپیشزای خزد را ابن تیمیه می

کلهی  ه او با اندیشه و عقل ب .روشن و صریح استمعنزی همه گروهای جهادی است. افکار او 

یید نقل و احادیث باشد. به عالوه، ضمن نمگر اینکه آن فکر و اندیشه در راستای ت بزد،مخالف 

گزنه تعامل با کفار و مشرکین، تفکرات اسالمی شیعیان را نیر مردود و آنهها را کهافر    تحریم هر

 (.10: 7191)عمادی، ست دانمی

تهرین  دی، ایجاد و استقرار حکزمتی دینهی و اجهرای شهریعت اسهالمی را اه مههم     های جهاگروه

اه  وهابیهت . داع  مشهزر به تفسیر و قرائهت خشهن   (Liz, 2014: 18) دانندتکالیف شرعی خزد می

 (Terrence, 2014:14; Gambill, 2014: 67-69)اشو خشزنت وحشهیانه  (Nabih, 2014: 12) اسالم

گهرای  ههای اسهالم  گیر است که با دیگر گروهقدری تندرو و سخت علیه شیعه و مسیحیان است و به

شاخه رسمی القاعده در سزریه نیر درگیهر جنهش شهده و در فزریهه      8«جبهه النصره»اه جمله  سلفی

گزنه انتساب این گروه به القاعده را رد کهرده   طزر رسمی هر ، رهبر القاعده بهایمن الظزاهری 8071

   .(Abi-Habib, 2014: 58-61) است

انسانی داع   های تروریستی و غیرگرفتن فعالیتکه اه اوج چندین ماه استبا وجزد این، 

المللی با جنایات متعدد اغلب مردم جهان و افکار عمزمی و حتی مجامع بین .گذرددر عراق می

های فجیع ارتکاب این جنایات را نیهر مشهاهده   این گروه تروریستی آشنا شده و تصاویر روش

بتهدا بها   اه همهان ا  ،هیرا حمله گسترده این گروه به مزصل و اشغال منهاطقی اه عهراق   ؛اندکرده

 .(Hassan, 2014: 7) المللی همراه بزده استارتکاب گسترده جنایات بین

عقبهه   .ای در آن اسهت داعه ، نقه  بهاهیگران منطقهه     در خصزص گروهه لئترین مسمهم

نهادههای امنیتهی و اطالعهاتی     و شهزد گهری تغذیهه مهی   و عقیدتی داع  تزسط سهلفی فکری 

                                                                                                                   
به آدرس  «ررقاویالافکار و عقاید ابن تیمیه پدر فکری مکتب »کسب اطالعات بیشتر راجع به  . برای7

 در ذیل مراجعه کنید:« نساهمان فرهنش و ارتباطات اسالمی ایرا»الکترونیکی 

 http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32738&p=53&showitem=11193 
 

باشد که در اواخر می« )جبهه پیروهی آهادمردان شام( جبهة النصرة الحرار الشام»نام کامل این جریان مسلح، . 8
 تنسیس شد. 8077سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32738&p=53&showitem=11193
http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32738&p=53&showitem=11193
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و حرکت تاکتیکی در عراق هستند. بسیاری  نظامی یعربستان، پشتزانه داع  برای جذب نیرو

ههای  گهروه داعه  حاصهل رقابهت    بهه عهالوه،    .انهد اه نیروهای داع  در اردن آمزهش دیهده 

مانند هر نقطه دیگری در دنیها، کشهزرها بهه    . ای استهای منطقهبین قدرت راهبردینیافته بلزغ

در منطقه خلیج فهارس ایهن وضهعیت،     اما ،دنبال تامین منافع ملی در منطقه هیستی خزد هستند

 (.1: 7191، صفزی) پیغیده شده است

طهزر   المللهی و بهه  اسناد بین» است این شزد،می له اصلی که در این نزشتار مطرحپرس  و مسئ

تها چهه حهد در قبهال اقهدامات دهشهتناک و        ،کلی نظام سیاست کیفری تقنینی سهاهمان ملهل متحهد   

اه  تزان اعضای گروه داعه  را چگزنه می»عالوه،  به« ند بزد؟تروریستی گروه داع  اثربخ  خزاه

االت مربهزر  ؤرو، آنغه در پاسخ به سه  اه این« المللی تحت تعقیب قرار داد؟طریق محاکم کیفری بین

ههای  گهذاری المللهی و سیاسهت  به رغم وجزد اسناد متعهدد بهین   است این ،قابل مالحظه خزاهد بزد

)شزرای امنیهت(،   هادهایی همغزن ساهمان ملل متحد و ارکان وابستهها و نکیفری در سطزح ساهمان

هر اقهدامات تروریسهتی   گیری، مقابله و سرکزب کلیهه اشهکال و ظهزا   تنها مزجبات پی  متنسفانه نه

تشدید و گسترش اقهدامات تروریسهتی    برایفضایی  ،های دوگانه، بلکه با اتخاذ سیاستنشدهفراهم 

 ههای چهال  بها تزجهه بهه شهرایط و     . بر این اسهاس،  شده استایجاد  های تروریستیاه سزی گروه

، تنها راهبردی که امکهان مقابلهه و   داع ( افراطیهای وجزد چنین گروهاه  ناشی ،ای و جهانیمنطقه

ههای منطقهه در   سهاهد، نخسهت اجمهاع دولهت    میسر می داع  راگروه سرکزب جنایات تروریستی 

 اسهت. المللهی  کیفری بهین  محاکمپیگیری امر اه طریق  و اعارج ،سپسو تعقیب کیفری گروه داع  

های ذاتی و جهانی با اخذ مجزه خهاص اه شهزای   تنسیس محکمه مختلط با صالحیت ،در این راستا

 المللی است.بین امعهامنیت ساهمان ملل متحد اه الرامات ج

 

 انطباق تروریسم با جنایات ارتکابی گروه داعش الف.
ایجاد رعب و هراس میان مردم »مشتق شده که در لغت به معنای « ترور»عل واژه تروریسم اه ف

تروریسهم تزسهل بهه خشهزنت بهرای       ،«فرهنش اکسفزرد». در است« ساختن دیگرانیا مرعزب

اهدا  سیاسی یا اجبار حکزمت به ارتکاب فعل یا ترک فعل به این وسیله کهه در میهان مهردم    
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ای اه ناامنی در جامعه اه طریق تخریهب  ایجاد انداهه ،تزلید وحشت کند. هد  اصلی تروریسم

 بنیادهای امنیت عمزمی است.

اه جملههه اقههدامات سههاهمان ملههل متحههد در تصههزیب  ،المللههیهههای بههینغههم وجههزد تههالشبههه ر

عملکرد شزرای امنیت در مزاجهه با تروریسهم در دو دوره پهی  و پهس    های ضد تروریسم، کنزانسیزن

 (.108 -102: 7198میرعباسی و عابدینی، ) قابل بررسی است 8007پتامبر س 77اه حزادث تروریستی 

وفاق در تعریف تروریسهم و مصهادیق آن، هنهزه معیارههای یکسهانی نهرد        نبزدبا تزجه به 

خصهزص اینکهه چگزنهه     در ،وجهزد دارد. بنهابراین  و اطالق ایهن مفههزم   ها برای احراه دولت

گروههی بهه    برای اینکه گفتتزان ستی تلقی کرد، میتزان یک گروه همانند داع  را تروریمی

ابتدا باید به تعریهف تروریسهم رجهزع کهرد و سهپس بها       ، عنزان گروه تروریستی شناخته شزد

تهزان  دو ضابطه برای شناختن یک گروه به عنزان گهروه تروریسهتی مهی    ،عنایت به این تعریف

 .(811 -811: 7127انصاری،  هاده)ر.ک: تقی دارائه دا

تعاریف متفاوتی در سهطح بهین المللهی     ،رابطه با مفهزم تروریسم و اقدامات تروریستی در

یافته و گیری اقدامی ساهمانهای متفاوت و عدم شکلله سبب بروه واکن ئوجزد دارد. این مس

ده است. اگر همانی کشزرهای غربی تهالش داشهتند   شها کارآمد در رابطه با اقدامات تروریست

ههای  به عنزان استثنا و در نتیجه عهاملی در تفهاوت رفتهاری بها گهروه     را بخ  یهای آهادگروه

ههای تروریسهتی بهه ویهژه     گیری گروهتروریستی نشان دهند، امروهه با تزجه به ظهزر و قدرت

بار دیگر این ابهام تشدید شهده و تفهاوت قابهل تهزجهی در رفتهار       ،داع  در منطقه خاورمیانه

 کشزرها نمزد یافته است.

ههای  داع  که همانی تزسط کشزرهای غربهی بها عنهاوینی ماننهد گهروه      اعضایبه عنزان نمزنه، 

شهد تها   آنها مسامحه می آمیرشدند و با اقدامات خشزنتمخالف دولت، ارت  آهاد و ... تزصیف می

ا اه آنها به عنزانی ابراری برای فشار دولت سزریه و عراق استفاده گردد، پس اه سه سهال فعالیهت، به   

تروریسهتی و عامهل اصهلی نقهض صهلح و       ها به عنزان گروهتغییر مزضع نسبی برخی اه این کشزر

ند. این در حالی است که گروه داع  در منطقه، طهی سهه سهال ههم     شدالمللی معرفی میامنیت بین

عهد جدیهدی بهه    عمل تروریستی انجام دادند، هم قزانین حقزق بشردوستانه را نقض کردند و ههم ب 

 ،ههای متفهاوت  رو، به نظر می رسد در این رابطه، مفاهیم و برداشهت  ای بشری دادند. اه اینهجنایت
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لهروم ارائهه تعریفهی مشهخ  در رابطهه بها       ت که های متفاوت بزده استرین عامل بروه سیاستمهم

  د.یافته خزاهد بزاولین گام در رابطه با تروریسم و خشزنت ساهمان ،تروریسم

مهرتبط اسهت. اقهدامات تروریسهتی     « اقهدام »المللی با ر اه تروریسم بیناولین عنص ،بنابراین

این اقدامات  ،گردند. در ضمناقداماتی است که در سطح ملی به مثابه اقدامی مجرمانه تلقی می

محتمل خزاهد بزد تا در بردارنده شرایط استثنایی به عنزان اقدامی مشروع تلقی گردد. به دیگر 

مانهد. ویژگهی فراملهی    ستی در قلمرو یک کشزر محدود و محصزر نمیعبارت، اقدامات تروری

تحهت   «المللی راجهع بهه سهرکزب تهنمین مهالی تروریسهم      کنزانسیزن بین» 1تروریسم در ماده 

باید کلیه  ،ثیر فراملی اقدام تروریستی مشخ  گرددندر صزرتی که ت 7پزش  قرار گرفته است.

حتهی خهارج اه قلمهرو سهرهمینی اقهدام ارتکهابی        اقدامات برای محاکمه عزامل و رهبهران آن 

 تروریستی صزرت پذیرد.

است. « هد  اه ارتکاب اقدامات تروریستی» ،دومین مؤلفه در تزصیف معیارهای تروریسم

هد  اه انجهام اقهدامات تروریسهتی را تزسهعه و      ،بسیاری اه قزانین و مقررات در سطزح ملی

کردن یا نابزدکردن سهاختارهای  ثباتظامی و بین گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیر

ها را وادار به اتخاذ ساهوکار و راهبردههای کنشهی و   اند تا دولت و ساهمانکشزر قلمداد نمزده

  واکنشی در مزاجهه با آنها کنند یا اه ارتکاب اقدامی باه دارند.

را ایهن گهروه    ، اقهدامات ارتکهابی  داعه  اقهدامات   اتزصیف مربزر و تطبیق آن به بر مبنای 

ههای  اقهدامات اه طریهق روش  ایهن  شمار آورد؛ چراکه  تزان اه جمله اقدامات تروریستی بهمی

نظامیان، کشتار وحشیانه و به نمای  گذاردن اجساد قربانیان بهه   آمیر مانند حمله به غیروحشت

طرح الی که مؤهای سزریه و عراق هستند. حال سکردن حکزمت حاکم بر دولتدنبال سرنگزن

ها و ظزابطی باید برای شناسایی اعضای ایهن گهروه بهه عنهزان     چه مؤلفه»این است که  دشزمی

 «تروریست مزرد استفاده قرار گیرد؟

                                                                                                                   
تنها باید در همان کشزر محاکمه شهزد و   ،جرمی که تنها در یک کشزر روی دادهکنزانسیزن،  1مطابق مفاد ماده . 7

را ندارند. این مقرره به مثابه پذیرش اصهل قاعهده منهع محاکمهه مجهدد در       متهمدیگر کشزرها صالحیت محاکمه 
 باشد.المللی کیفری مینظام حقزق بین
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بنهدی  ها اه مالحظات ملی و سیاسی متفاوتی برای طبقهه اذعان نمزد که دولتباید  ،در ابتدا

گنجهد،  این مجال نمهی  ن درآختن به کنند که پرداها به عنزان گروه تروریستی استفاده میگروه

ایهن   نخست،. رهیافت استاین خصزص قابل شناسایی  دو رهیافت اصلی در ،کلی اما به طزر

مبارهه با حکزمت مرکهری باشهد. بهه عبهارت      که گروه مزرد نظر فاقد اهدا  مشروع دراست 

منظزر اه اههدا   گروه برای اهدا  تروریستی ایجاد شده باشد نه اهدا  مشروع. اینجا  ،دیگر

اسهت  جایی  یا درو های نژادپرست یا آپارتاید مبارهه با اشغال خارجی، مبارهه با رژیم ،مشروع

ههایی کهه بهرای تعیهین     که اه نظر حقزقی حق مشروعی برای تعیهین سرنزشهت تزسهط گهروه    

داعه    مهزرد . وجزد داشته باشدجنگند؛ خزاهی با دولت مرکری میاستقالل وسرنزشت خزد 

با تعریف تروریسم منطبق به نظهر   آنگنجند و اهدا  و مزاضع هیچ کدام اه این مزارد نمیدر 

نظهر حقهزق   مرسد؛ هرچند ممکن است عملکرد نامطلزب دولت مرکری عراق یا سزریه اه می

 .هایی را در شهرهای تحت تصر  این گروه را به وجزد آورده باشدبشر، نارضایتی

نظهر   های تروریستی صهر  گروهی به دلیل تزسل به روشرهیافت دوم، هنگامی است که 

این دکتهرین بیشهتر    بندی قرار گیرد.مزرد طبقه ،اه مشروعیت هدف  به عنزان گروه تروریستی

ههای فلسهطینی کهه    اهلل لبنهان و گهروه   یی به منظزر شناسایی حهرب آمریکادانان اه سزی حقزق

اند، به عنزان گروه تروریستی معرفی شدهشزند و هایی دارای اهدا  مشروع محسزب میگروه

دو ضابطه فزق است. ایهن   ارائه شده که اه این منظر قابل پذیرش نیست. گروه داع  جامع هر

های تروریستی برای رسیدن بهه اههدا    هم دارای جزهر تروریستی است و هم اه روش ،گروه

 (.8-1: 7191)مجمع جهانی صلح اسالمی،  کندنامشروع خزد استفاده می

 

 داعش اقدامات تروریستیماهیت . ب

 طرق و روش عملیات. 0
، تزصهیف وضهعیتی کهه در    ی تروریسهتی تکفیهری  هها رغم دشزاری تزصیف ماهیت گهروه به 

دشهزار نیسهت. ایهن وضهعیت اه نظهر حقهزقی،        ،انهد کشزرهای سزریه و عهراق ایجهاد نمهزده   

عهث اعمهال بعضهی اه قزاعهد     . شناسائی چنهین وضهعیتی با  شزدنامیده می «مخاصمه مسلحانه»



 067 ـــــــــــــــــــــــ... ـــــــــرسیدگی به المللی درینارزیابی سیاست کیفری ب

مسئزلیت کیفری ناقضهین   مزجب شانالهم بزده و نقضآنها شزد که رعایت الملل میحقزق بین

 (.7 -2: 7191سادات،  هزشی؛ 11 -11: 7198شریف،  شهباهی و جزادی)ر.ک:  خزاهد بزد

ت داع ، لروم تکمیل و تعمیق ماهی« تزصیف»با  طهای حقزقی مرتبیکی اه نخستین مؤلفه

نامیدن ایهن گهروه   هاست. به واقع، تروریستیالمللی و دولتتروریستی آن اه منظر نهادهای بین

هها در ایهن همینهه اسهت. در شهرایط      ای اه دیدگاه و اعتقاد با اقدام دولتمنزط به وجزد درجه

ههای  ها در همینهه شناسهایی داعه  و درج آن در گهروه    حاضر، با وجزد اقدامات برخی دولت

 سیاسهت هنهزه   ،تی )بر اساس تصمیمات و فرایندهای حقزق داخلی کشزرهای مذکزر(تروریس

المللی و عهام الشهمزل بدههد، اتخهاذ     المللی در این همینه که به تزصیف مذکزر ماهیت بینبین

 . (Ferran, 2014: 21) نشده است

 ایارکهان نهادههای منطقهه    ،می و همغنهین امنیت ساهمان ملل متحد، مجمهع عمهز  شزرای 

بهه رغهم    ،و ... (12 -18: 7122بررگمههری،  ) اتحادیه عرب، ساهمان کنفرانس اسالمیهمغزن 

در اتخاذ چنین تصهمیمی مزفهق نبهزده و     ،های اخیرتروریستی آنها در سزریه در سالاقدامات 

 که اه منظر این در حالی استاند. تزر کار خزد قرار ندادهحتی عمدتاً چنین مزضزعی را در دس

نظامیان و غارت امهزال   یات این گروه علیه غیرنی و آن هم متنثر اه مزج جناازمی جهمافکار ع

اشغال برخی شهرها و روستاهای سزریه و عراق و تهدیدهای این گروه بهرای   ،آنها و همغنین

ورود به سایر کشزرهای منطقه، ماهیت تروریستی آن محره اسهت و البتهه ایهن امهر، الرامهاً بهر       

مجمهع  ) الملهل تنثیرگهذار نخزاههد بهزد    گروه تروریستی در حقزق بهین زصیف عناصر الرامی ت

کارهای حقزقی در مقابله با اقدامات تروریستی راه ،بنابراین. (8-1: 7191جهانی صلح اسالمی، 

 داع ، منزط به تقزیت این جنبه مقدماتی تزصیف وقایع و عناصر دخیل در آن است. 

 

 یالمللتهدید صلح و امنیت بین .1
تنثیرگهذار بهر   نیهر  و  و جنایات ارتکهابی آن  داع گروه  شناسایی حقزقی هایو مؤلفهمعیار 

مات ایهن گهروه بهر صهلح و     المللی در این رابطه، تزصیف پیامدهای اقداحقزقی بین ارهیابی

در ارتباط  ،رو هد  منشزر ملل متحد است. اه این ترینیعنی اولین و مهم ؛المللیامنیت بین

اقدامات با تهدید یها نقهض صهلح و    این تحلیل نسبت  ،داع  اقداماتپیامدهای  با تزصیف
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شناسایی داع  و صلح منطقهه، اه   مؤید مالحظاتاین  .گشا خزاهد بزدالمللی راهامنیت بین

هایی است که ارتباط پیزسته بها افکهار عمهزمی جههانی را برقهرار سهاخته و       ترین پدیدهمهم

)ر.ک:  های حقزقی قرار خزاههد داد ها و تزصیهبه تعمیق یافته های آنها را در خدمتظرفیت

  (.8: 7191گزدرهی، 

داعهه  بههرای صههلح و امنیههت  و تروریسههتی اقههدامات ارتکههابی گههروه ماهیههت تهدیههدآمیر

گیهرد کهه در   نشنت می« المللیتروریسم به عنزان تهدید صلح و امنیت بین»المللی، اه اصل بین

 ه است.المللی استزار گردیدتنی بر رویه بینحقزق ملل متحد و حقزق مب

اقدامات این گروه به ویژه در شرایطی که به نقض تمامیت ارضی و اسهتقالل سیاسهی یهک    

المللهی اه  دولت قانزنی منجر گشته و با نقض اساسی حقزق بنیهادین بشهر و بشردوسهتانه بهین    

اه حیهث وضهعیت   این گهروه  نظامیان همراه شده است، درجه تهدیدآمیربزدن  جمله کشتار غیر

گردد. در این رابطه، اقدامات این گروه به لحها  نقهض   ، برجسته و تشدید میاقدامات ارتکابی

المللهی قابهل   حقزق بشر و بشردوستانه نیر به عنزان تهدید علیه صلح و امنیت بین یافتهساهمان

 .  (811: 7197دونل، ) بررسی خزاهد بزد

 

 داعشدر قبال مان ملل سازتقنینی  -سیاست کیفری .ج
داع  بهر اسهاس   گروه به ویژه  7با تروریسم و تکفیر مقابلهعملکرد ساهمان ملل متحد در 

هها  گیری اه ایجاد بحران شکل گرفته است. این ساهمان در پهی آن اسهت کهه دولهت    پی 

 ها اه تزسل بهه ای فراهم آورند که افراد و گروهرا به گزنه … بسترهای سیاسی، اجتماعی و

                                                                                                                   
 نمزدن،فروتنی :قبیل اه ؛اندنمزده ذکر مختلفی انیمع برای آن، شناسانلغت و است رکف ریشه اه تکفیر واژه .7

 است. داشتنمخفی نگه و پزشاندن یعنی اش؛ریشه اصل معنای در در لغت تکفیر چیری. بردن بین اه و محزکردن
 اه اعتقاد بعد مرحله در همزاره است. تکفیر کفر به اه مسلمانان یکی دادننسبت معنی به فقهی اصطالح در تکفیر

 بر و مسلمان بزده مثالً باشد، باوری بر ظاهر در یا داشته باور قلبی عقیدهای به شخ  باید نخست عنیی است؛

 این در بیراری جزید، و انکار ایوسیله به خزد باورهای آن اه گاه اگر آن .باشد پایبند مسلمانی اعتقادات و باور

 در رویهبی تکفیرهای مزجب که این، عزاملیکنند. با وجزد می تکفیر گفته و کافر را منکر شخ  این صزرت

 استعمار است و اخالقی هایانحرا  و هاضعف گرایی دینی،افراط آگاهی، عدم و جهل شامل شزدجزامع می
 (.97 -92: 7190 و خشن، 9 -71: 7191ژاد، نعلی و خالصی)ر.ک: حاجی
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ممانعهت اه   ،. همغنین(1 -77: 7121تبریری،  سبحانی) ترور و اشکال آن خزدداری کنند

ای به عنزان تهدید جهانی، در دستزر کار ساهمان ملهل  ها به مزاد هستهدسترسی تروریست

. تروریسههم شههیمیایی و (711 -717: 7121کزشهها و نمامیههان، ) متحههد قههرار گرفتههه اسههت

اه آن لحها  قابهل    ،القزه برای حیات انسانی و محیط هیسهت میکروبی به عنزان تهدیدی ب

تزاننهد بهرای   اسر جههان مهی  تزجه است که هراران آهمایشگاه شیمیایی و میکروبی در سر

ها و امل شیمیایی و میکروبی اقدام کنند و اگر چنین علزمی در خدمت تروریستزتزلید ع

ع انسانی انتظار بشر را خزاههد  بدون شک فجای ،های تکفیری درآید، در آن صزرتجریان

 .(77: 7121)کریمی و دیگران،  کشید

شهزرای   تروریسهم  حد در جلسة ویژة کمیتة ضد، دبیرکل وقت ساهمان ملل مت«کزفی عنان»

اظههار نمهزد:    8001ای در ششهم مهارس   منطقهه فراای و المللی، منطقههای بینامنیت با ساهمان

گیری اه آن بایهد اه حقهزق بشهر کهه     های ما برای پی شپاسخ ما به تروریسم و همغنین تال»

ههای  هدن به آن را دارند، حمایهت کنهد. حقهزق قابهل احتهرام، آهادی     ها قصد آسیبتروریست

آینهد و در هنگهام بهروه    اه ابرارهای مهم به حساب می ،اساسی و نق  قانزن در مهار تروریسم

 .(Annan, 2003: 34-35) «تن  هیچ امتیاهی نباید داده شزد

 8071آگزسهت   71در  8710قطعنامهه   1818شزرای امنیت ساهمان ملل متحد در نشسهت  

پیزسهت، علیهه    شه  بنهد و   81تحت فصل هفتم منشهزر ملهل متحهد، شهامل یهک مقدمهه و       

 7داع  و النصره بهه تصهزیب رسهاند.   گروه جدید القاعده در عراق و سزریه شامل  هایشاخه

                                                                                                                   
کند که گزیا شزرای ین تصزر را در مخاطب ایجاد میای است که اگزنه شزرای امنیت به 8710شکل و ظاهر قطعنامه  .7

های جدید القاعده و در رأس آن داع  و جبهه خصزص کشزرهای غربی این بار به اهمیت مقابله با نسخه امنیت و به

در ها ادامه بدهند. های ابراری خزد اه این گروهبرداریخزاهند همغزن گذشته به بهرهاند و دیگر نمیالنصره پی برده

عنزان متحدان سزریه در شزرای امنیت به این قطعنامه  بر مبنای همین تصزر و برداشت بزد که روسیه و چین نیر به ،واقع

که چنین ذهنیت مثبتی را  8710قطعنامه  مفادند. اه جمله ادنزیس آن تزسط انگلیس تهیه شده بزد، رأی مثبت دکه پی 

که متن قطعنامه بر استقالل، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی عراق و سزریه  تزان به این اشاره کردمی ،کندایجاد می

ترین تهدیدات برای صلح و یکی اه جدی ،اقدامات تروریستی در هر شکلی»در متن قطعنامه آمده است: . تنکید دارد

بدون در نظر  ،دگزنه اقدام تروریستی در هر همان و مکانی که صزرت گیر شزد و هرالمللی محسزب میامنیت بین

 «قابل تزجیه است. شزد و غیرگرفتن انگیره آن، جنایت محسزب می
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هها و حامیهان آنهها در نظهر     ههایی را علیهه ایهن گهروه    دودیتاین قطعنامه اه این جهت که مح

رو، این قطعنامه ضهمن اینکهه    اه این 7شزد.مبارهه با تروریسم محسزب می اقدامی در ،گیردمی

در شزرای امنیت با اجماع اعضای شزرای امنیت به تصزیب رسید، در خهارج اه شهزرا نیهر بها     

رو شهده کهه طهی سهالیان     زریه و عراق روبههای سخصزص دولت استقبال کشزرهای جهان به

بی  اه دیگر کشزرهای جهان قربهانی حمهالت تروریسهتی و     ،8071سال اه متمادی و به ویژه 

 اند.داع  و النصره شده هایگروه تروریستیدیگر اقدامات دهشتناک و 

ههای  راهبهرد و سیاسهت   ،داعه   تروریسهتی و  در راستای اقدامات دهشتناک با این حال، 

ههای صهادره تحهت بررسهی و ارهیهابی قهرار       ها و قطعنامهه به ویژه بیانیه ،قنینی شزرای امنیتت

الهم اسهت   ،پیگیری و تعقیب اقدامات تروریستی ارتکابی اه سهزی داعه    برای ،البته. گیردمی

تروریسهم و   ههای ضهد  به ویژه کنزانسهیزن  ،المللیبا اسناد بین اقدامات تروریستی تطبیق ضمن

 تحت بررسی و ارهیابی قرار گیرد.اقدامات مربزر ، رُم اساسنامه

 

                                                                                                                   
ثیر مخرب نای و تآمیر افراطی آن بر ثبات منطقهاین قطعنامه، آثار منفی اعتقادی و اقدامات خشزنت .7

عنزان علل  ای را بههای منطقهورنمزدن تن ها در شعلههای انسانی و نق  این گروهبشردوستانه بر جمعیت

شزرای امنیت راجع به  7110های مقرر در قطعنامه در راستای تحریم داند.می« المللیتضعیف ثبات بین»

الذکر را که های فزقهای وابسته به القاعده صزرت پذیرفت، ش  نفر اه اعضای گروهاشخاص و مزجزدیت

یافته و گسترده ام نقض شدید، ساهمانبه اته ،را تحت پزش  قرار نداد -سرکرده داع -ابزبکر البغدادی 

ها و های مسافرتی، استرداد داراییتزاند اه مصادیق جنایات علیه بشریت بزده محدودیتحقزق بشر که می

قطعنامه  ،در قبال ایشان مقرر نمزد. با این حال 7110های مقرر در قطعنامه سایر اقدامات مرتبط با تحریم

اه اعرام جنگجزیان خارجی به سزریه و عراق و یا تسهیل دسترسی آنها به ها باید تصریح داشته که دولت

های د و مقرر داشته که گروه نظارت تحریمناجتناب نمای ،چه با فعل و چه با ترک فعل ،تسلیحات و فناوری

شناسی داع  و جبهه مین مالی، استخدام و جمعیتنبایستی منابع تسلیحاتی، تمی 8710مقرر در قطعنامه 

های وابسته با القاعده در سزریه و عراق را مزرد ارهیابی قرار داده و پیشنهادات خزد را لنصره و سایر گروها

امکان قرارگرفتن اشخاص و  ،همغنین ظر  نزد روه اه اجرای قطعنامه به شزرای امنیت گرارش دهد.

در لیست  ،نمایندصره اقدام میکارگیری افراد در داع  و النه های جدید که به تسهیل مسافرت و بمزجزدیت

 شزرای امنیت وجزد دارد. 8710های مقرر در قطعنامه تحریم
http://www.un.org/press/en/2014/sc11520.doc.htmSee:  

http://www.un.org/press/en/2014/sc11520.doc.htm
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  دوگانه هایسیاستو  امنیتشورای  .0
دهد برخزرد ایهن نهادهها بها    در دهه اخیر نشان می متحد عملکرد شزرای امنیت و ساهمان ملل

 -88: 7120، فهر هاده و تزحیهدی حبیب) همزاره گرینشی و دوگانه بزده استمزضزع تروریسم 

بها   آمریکاط تزان به نحزه برخزرد با گروهک تروریستی منافقین و ارتباعنزان نمزنه می . به(77

مردم مظلزم ایران مرتکهب   شماری را علیه. این گروهک که جنایات بیاین گروهک اشاره کرد

ن اه آنهام   ،آمریکها های که با تالش طزریه ، بقرار داشته آمریکاچتر حمایت ، همزاره هیر شده

بندهای یکی اه  ،گزنه که اشاره شد که همان . در حالیهای تروریستی خارج شدوهفهرست گر

 اقهدامات ، عهدم اعطهای پناهگهاه امهن بهه افهرادی اسهت کهه در         شزرای امنیت 7172قطعنامه 

 اند.تروریستی نق  داشته

ههای مشهروع   بینانه باید تمهایر بهین پدیهده شهزم تروریسهم و تهالش      با اتخاذ تدابیر روشن

 ههای تکهزین تروریسهم و   ریشهه  . باهشناسهی علهل و  بخ  را آشکار ساختهای آهادیهضتن

تزاند در هدودن غبار این پدیهده اه چههره جامعهه    تالش در جهت اه میان برداشتن این علل می

آوری به اخالق بشری و آنغه نزع بشهر آن  تزصیه برای روی ،المللی مؤثر باشد و در نهایتبین

هها را در مهداری بهه دور اه    انسهان  تزاندآورد نیر میده به حساب میندیرا اخالق ستزده و پس

 .(827 -821: 7197)دونل،  تروریسم و حزل هندگی بشردوستانه به تداوم هندگی سزق دهد

 قطعنامهه یهک  کنزن دو بیانیهه مطبزعهاتی رئهیس شهزرا و      داع  تاگروه شزرای امنیت در مزرد 

هرچنهد داعه  بهه عنهزان گهروه       ،ر کهرده اسهت. در ایهن اسهناد    صهاد  به اتفاق آرا (8710 )قطعنامه

اما اه مقزله جنایات جنگی این گروه تروریسهتی در منهاطق مختلهف عهراق      ،تروریستی شناخته شده

 شهزرای امنیهت  مصهزب اه سهزی   اسناد  پس اه بررسی و ارهیابینامی به میان نیامده است. در واقع، 

 مزارد هیر قابل استنباط است:داع  ه گرو راجع به (8710 ویژه قطعنامه ه)ب

 داع ، به عنزان گروه تروریستی تلقی شده است؛ .الف

 تهدیدهای داع  در سه بُعد مردم عراق، کشزر عراق و منطقه محره شده است؛ .ب

 این گروه تروریستی تحریم شده است؛ .ج

انه بزده، محهره و  انسانی اقدامات این گروه در عراق که همراه با حمالت مسلح آثار غیر .د

 شناسایی شده است؛



  49بهار  67فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 071

 خرید نفت اه داع  ممنزع اعالم شده است؛ .هه

 های منطقه، ممنزع شده است.تردد اعضای داع  و استفاده اهقلمرو دولت .ر

در این همینهه، تنظهیم یهک بیانیهه مطبزعهاتی اه       شزرای امنیتاقدام با وجزد این، افرون بر 

ویتهالی  »بهه وسهیله    8071 ژوئهن  77در ؛ بیانیهه  7سهت اامنیهت  شهزرای  سزی رئهیس دوره ای  

 به صزرت مطبزعاتی ارائه شده است.   شزرای امنیترئیس دوره ای  8«چزرکین

تهرین درجهه اهمیهت    کند، دارای پائینمنتشر می شزرای امنیتمیان اسنادی که مربزر بیانیه 

زارد تالش کرده با واکن  در این م شزرای امنیتبزده و فاقد اعتبار حقزقی است. با این حال، 

یهها « عههدم رسههیدگی»المللههی، خههزد را اه اتهههام هههای بههینمطبزعههاتی بههه یههک سلسههله پدیههده

 مبرا ساهد. « پزشیدن بر تحزالتچشم»

و در عبهارات آن، اه اینکهه   شهزد  منتشهر مهی   شزرای امنیتها به نام اعضای این بیانیه ،البته

گردد. در بیانیه مربزر راجع به عهراق،  دارند، یاد میچه نگاه و برداشتی « شزرای امنیتاعضای »

مفهاهیمی کهه در اتخهاذ    هها و همغنهین   هها، تحلیهل  نکاتی وجزد دارد که در مجمزعه تزصیف

تزان به مفاهیم ایهن  باشند. اه این رو، میالمللی دخیل هستند، قابل تزجه میاقدامات بایسته بین

 ای آن تزجه نمزد. داع  و تهدیدهای منطقه گروه به المللی مؤثربیانیه در راستای واکن  بین

مفهاهیم امنیتهی و   دیگر داع  را در قالب  اقدامات تروریستیاه اینکه  شزرای امنیتدر واقع، 

 المللهی حقزقی بتزان تزصیف کرد، پرهیر نمزده است. در این رابطه، سه مفهزم ویژه در حقزق بین

 وجزد دارد:   های الحاقی آن،گانه ژنز و پروتکلهای چهارو به ویژه در پرتز کنزانسیزن

                                                                                                                   
تزان در فاهیم متعددی وجزد دارد که اه نظر تحلیلی میدر بیانیه رئیس شزرای امنیت که در ش  بند تنظیم شده، م .7

المللی به جنایات ارتکابی گروه داع  اه مفاد آن استفاده تزصیف وضعیت عراق، گروه داع  و حتی واکن  بین
شناسائی ماهیت گروه داع ؛ شزرای  .گردد: الفنمزد. در این رابطه، به اهم مزارد و مفاهیم این بیانیه اشاره می

کند که دولت اسالمی عراق و شام، ساهمان تروریستی است. این یت در این بیانیه بالفاصله با این عبارت آغاه میامن
تزصیف اه داع  به معنای تکمیل اقداماتی خزاهد بزد که در سطح ملی و تزسط برخی کشزرها در رابطه با 

قدامات تروریستی داع ؛ اه دیدگاه شزرای ا .های تروریستی به عمل آمده است. بقراردادن نام داع  در گروه
رو، در چارچزب مزاهین و هنجارهای مرتبط با  امنیت، اقدامات داع  در عراق، ماهیت تروریستی دارند و اه این

 قابل تعقیب، پیگیری و واکن  هستند.« تروریسم راهبرد جهانی ضد»

2. Vitaly  Churkin 
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دفهاع   منشزر مقهرر گردیهده و اجهاهه    17همان مفهزمی که در ماده  ؛«حمله مسلحانه» .الف

 . (92 -701: 7191)طالقانی و نمامیان،  دهدمشروع را در مقابل آن می

المللهی  المللهی یها بهین   مفهزمی که حکایت اه مخاصهمه غیهر بهین    ؛«درگیری مسلحانه» .ب

مسلحانه )اه جمله حقزق بشردوسهتانه( همهراه    مخاصماتدهد و در نتیجه، با اعمال حقزق می

خزاهد بزد. در پرتز همین وضعیت است که ارتکاب جنایات علیه غیر نظامیان یا غارت امهزال  

هاده، )ر.ک: سهرتیبی، بردبهار و مزسهی    آنها، تحت عنزان جنایت جنگی قابل تعقیب خزاهد بزد

7197 :77- 11). 

مفهزمی که صرفاً مؤید وجزد یک گروه تروریستی و اقدامات آن به  ؛«حمله تروریستی» .ج

گروه یا منطقه در یهک کشهزر اسهت و البتهه در مهزرد تروریسهم       نیت صزرت مسلحانه علیه ام

 المللی، این گستره به صزرت فراملی خزاهد بزد.  بین

داع ،  اقدامات تروریستیماهیت و مفهزم  به با اتخاذ سیاستی دوگانه راجع شزرای امنیت

. نمهزد  علیه گروهی اه مردم عراق و یا منهاطق آن( تنکیهد   )حمله تروریستی تنها بر مفهزم سزم

داع  در مزرد تهدید سهایر کشهزرهای منطقهه را ههم تحهت عنهزان        اقدامات تروریستی ،البته

واکهن  بهه یهک تهدیهد آینهده      ا وکاری متناسهب به  ساه ولی هیچ ،تصریح کرده« قهتهدید منط»

 ای مقرر ننمزده است.  منطقه

تزاند حقزق و راهبردهای ملی خزد علیه تروریسم را در در این همینه، البته دولت عراق می

رویهه  ابعاد مختلف اعمال و اجرا نماید. با این حال، عراق بعد اه اشغال، هنزه قهادر بهه ایجهاد    

برد و فاقهد سهاختارهای هنجهاری،    ی مهمی رنج میهاحقزقی ضد تروریستی نبزده و اه ضعف

 پیگیری و اقدام ضد تروریستی است.  

را در  ایهن گهروه  در این بیانیه، مزارد متعهددی اه جنایهات    شزرای امنیت ؛«جنایات داع » .د

کردن صهدها ههرار نفهر اه سهکنه عهراق، ناپدیدشهدن       کشتار غیر نظامیان و نیروهای پلیس؛ آواره

های خارجی نام برده است. بها ایهن   گیری منمزران کنسزلی و سیاسی دولتروگانگسترده مردم؛ گ

حملهه  » مثابهه نشمرده و تنهها بهه   « المللیجنایت بین»ارد فزق را تحت عنزان حال، هیچ یک اه مز

بها  . (1-2: 7191مجمع جهانی صهلح اسهالمی،   ) تلقی کرده است« اقدام تروریستی»یا  «تروریستی

 های حقزقی هیر اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکرده است:ؤلفهت به ماین حال، شزرا نسب
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المللی بین داع  در برابر ارت  عراق، به عنزان درگیری مسلحانه غیر اقدامات نظامی .الف

نظهر   ،شزرا به طزری کلی نسبت به نقض حقزق بشردوستانه تزسط داع  ،البته .شزدتلقی می

داعه  و   قبزل ماهیت درگیری مسلحانه در تزصیف عملکرد تزاند تلزیحاً به معنایه میکداده 

 7.وضعیت عراق باشد

نظامیهان،   ای اه حقزق بشر و حقزق بشردوستانه به ویژه غیرهای گستردهبا اینکه نقض .ب

نماینهدگان سیاسهی دیگهر کشهزرها و حملهه بهه امهاکن         ،ها و همغنینهنان و کزدکان و اقلیت

المللی اعم اه جنایات جنگی شزرا دقیقاً ارتکاب جنایات بین دیپلماتیک و کنسزلی مطرح شده،

 .(708 -701: 7197نمامیان و طیبی، ر.ک: ) یا علیه بشریت را احراه نکرده است

ههای قضهایی   المللی اقدامی حقزقی و منهزط بهه رسهیدگی   با وجزد این، احراه جنایات بین

دولتی، ارتکهاب جنایهات    ه دولتی و غیراعم ا ،المللیهای متعدد بیناست، اما بر اساس گرارش

نظامی، غارت امزال عمهزمی و   های خزدسرانه، قتل افراد غیرجنگی و علیه بشریت شامل اعدام

های مهذهبی و قهزمی بهه ویهژه     خصزصی، تخریب آثار تاریخی و مذهبی، کشتار اعضای گروه

قتل عام بدون امان،  نظامی، صدور دستزر ها، تجاوه جنسی به عنف، ارعاب جمعیت غیراقلیت

مربزط بهه ایهن جنایهات در     . انتشار گسترده تصاویر(1 -77: 7127)نمامیان،  محره شده است

المللی، هر گزنه تردید در خصزص این جنایهات را منتفهی کهرده اسهت. اه ایهن رو،      سطح بین

 بپرداهد:اقدام نمزده و به اتخاذ تصمیم « وضعیت»تزانست به طرق هیر در برابر این شزرا می

نقض گسهترده حقهزق بشهر و بشردوسهتانه و احتمهال ارتکهاب جنایهات        محکزمیت  .الف

 المللی تزسط داع ؛بین

 8المللی داع ؛یاب در رابطه با جنایات بینتشکیل کمیته حقیقت .ب

                                                                                                                   
1. ‘Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – 10 September 
2014’. United Nations, 26 September 2014, Geneva. Retrieved 11 November 2014.   

تنسیسی  ،باشد داع کننده های ارتباطی و تغذیهرهبران و کانال ،یاب اگر ناظر بر شناسایی اعضاکمیته حقیقتتشکیل  .8
همان ، شزرای امنیت میته ضد تروریستیشده است. این ک بینیتزسط شزرا پی  7111و  7172است که در قطعنامه 

شکل گرفته،  شزرای امنیت های تروریستی تحت نظرسپتامبر برای پاالی  کلیه گروه 77ای است که بعد اه واقعه کمیته
مزرد تنکید قرار گرفته،  داع برای گروه  شزرای امنیت هایهای این کمیته که در قطعنامهاما تا کنزن به دالیلی ظرفیت

اه در ، خزداع با  و متحدین آنها شزرای امنیت به فعلیت در نیامده و یکی اه دالیل آن ارتباط پیزسته برخی اه اعضای
 .گیری این گروه و خزاه در تقزیت و راهبری آنها در شرایط فعلی استمرحله شکل

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINAL_6July_10September2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINAL_6July_10September2014.pdf
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
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 المللی در درگیهری غیهر  المللی کیفری برای بررسی جنایات بیندرخزاست اه دیزان بین .ج

   در عراق اه آغاه تا کنزن.المللی داعبین

اسهت   این ،گرددآنغه مطابق مفاد بیانیه مطبزعاتی شزرای امنیت به ذهن متبادر می ،بنابراین

داعه  خهزدداری   گروه تروریستی  آمیرکار بردن ماهیت اقدامات خشزنتبیانیه مربزر اه به که 

ایهن گهروه بهرای ایجهاد     گیری و ناپدیدشدن صدها هرار نفر و تهالش  گروگان اهفقط  و نمزده

دلیل اصلی این امهر ههم آن اسهت کهه سهعی شهده        سخن به میان آمده است.ثباتی در عراق بی

مطالبی در بیانیه مطبزعاتی شزرای امنیت عنزان شهزد کهه در نهایهت اه ورود بهه فصهل هفهتم       

اقدامات تروریسهتی داعه  بها قهزانین فعلهی و حقهزقی        .منشزر شزرای امنیت جلزگیری شزد

در  اق قابل بررسی و رسیدگی است، اما شزرای امنیت با بیانیه مطبزعاتی خزد بار مسهئزلیت عر

المللهی مسهئزلیتی را بهرای    عهده دولت عراق قرار داده و اه اینکه جامعه بهین  رقبال داع  را ب

بایست بهه تروریسهت   شزرا نمیبا وجزد این،  .ده استکربپذیرد، جلزگیری گروه  این مقابله با

تروریسهم   شتن این گروه و اتخاذ تدابیر تحریمی و کنترلی این گروه در قالب قزاعهد ضهد  انگا

بلکه اقدامات ترویستی داع  در عراق که با تشهکیل دسهتجات نظهامی، تجمیهع      ،کرداکتفا می

 ،تجهیرات سنگین جنگی و غارت انبارهای نظامی عهراق در منهاطق تحهت اشهغال و همغنهین     

دولتههی  جی همههراه بههزده، دارای سههطح درگیههری مسههلحانه غیههرتجهیههر اه منههابع دولههت خههار

داعه  را بهه عنهزان گهروه      ،8071 جهزالی  10مهزر    8779قطعنامهه  شزرای امنیهت در  7است.

ههای تروریسهتی   های گسهترده تههاجمی ایهن گهروه و گهروه     تروریستی شناخته و نسبت به حمله

امها تمرکهر    ،دهکهر ابراه نگرانهی جهدی   وابسته به آنها که به خسارات شدید انسانی منجر گردیده، 

خسهارات و صهدمات    و اصلی شزرا در این قطعنامه عمدتاً بر سرهمین و وحدت ملی عراق بهزده 

 8انسانی اقدامات این گروه آن گزنه که بایسته است، مزرد تزجه قرار نگرفته است.

 ر داشهته ای مقهر دولتی است، با صدور بیانیهه  یکمیسیزن عالی حقزق بشر عراق که نهاد

اند و ایهن  ها در عراق مرتکب شدهکشی و جنایات ضد بشری علیه اقلیتعناصر داع  نسل

 المللی جلسه فزری شزرای امنیت و شزرای حقهزق بشهر ملهل   جامعه بین کندامر ایجاب می

                                                                                                                   
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001405#sthash.NPYbUyWs.dpuf .1 

2. Security Council/RES/2169 (2014) 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001405#sthash.NPYbUyWs.dpuf
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هها و سهایر اقشهار مهردم عهراق را      داع  علیه اقلیت در ژنز را برگرار کند تا جنایات 7متحد

المللهی کیفهری مهزرد    نایت ضد بشری قلمداد و عامالن آن را در دیهزان بهین  کشی و جنسل

 پیگرد و مجاهات قرار دهد.

بر نقض گسهترده   8710 افرون بر اقدامات مربزر، شزرای امنیت ساهمان با تصزیب قطعنامه

دولت اسالمی عراق و »یافته حقزق بشر و حقزق بشردوستانه تزسط گروه تروریستی و ساهمان

 8د.کید نمزندر قلمرو سرهمینی عراق و سزریه ت« جبهه النصره»و « شام

حقهزق  »ولیت مرتکبهان نقهض حقهزق بشهر و     ؤکیهد بهر مسه   نشزرای امنیت ملل متحد با ت

به خصهزص   ،گزیی ایشان در قبال جرایم ارتکابیدر عراق و سزریه بر لروم پاسخ« بشردوستانه

کیهد بهر   نرده است. قطعنامهه شهزرای امنیهت بها ت    کید کنها تاقلیت« تعقیب و آهار»در ارتباط با 

ها و با اشاره به برخهی رفتارههای نهاقض قزاعهد     بزدن این نقض«یافتهساهمان»و « بزدنگسترده»

نظامیان یا تخریب اماکن مذهبی و  حقزق بشر و حقزق بشردوستانه مانند حمله قاصدانه به غیر

 .ر سخن رانده استنی« جنایت علیه بشریت»اه احتمال ارتکاب  ،فرهنگی

نظر راهبرد اوباما علیهه داعه     هرچند به برخی اه محزرهای مزرد ،ی امنیتقطعنامه شزرا

های در معرض خطر داعه  بهه منظهزر جلهزگیری اه رشهد ایهن       ساهی در دولتیعنی ظرفیت

المللهی و تمامیهت ارضهی    آنهها را مقیهد بهه رعایهت مهزاهین بهین       ،ها اشاره کرده و البتهه گروه

ثبهاتی در جههان بهه    اما اجاهه اقدامات یکسزیه برای بسط ناامنی و بی ،های مذکزر نمزدهدولت

هها آن را  بهانه مقابله با تروریسم را نداده است. اه این حیث، این قطعنامه بهی  اه آنکهه غربهی   

                                                                                                                   
ی حقزق بشر ملل متحد، منمزر تحقیق درباره کمیساریای عالی حقزق بشر ملل متحد که در نشست ویژه شزرا .7

المللی گرارش خزد را مبنی بر ارتکاب جنایات بین 8071نقض حقزق بشر در عراق شده بزد، در سیردهم مارس 

ای اه نقض گرارش تنظیمی به طیف گسترده. کشی ارائه نمزدهمغزن جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل

گیری جنسی، تجاوه، تغییر اجباری باورهای مذهبی و سرباهگیری کزدکان ، بردهحقزق بشر شامل کشتار، شکنجه

 اند.اشاره دارد که برخی اه آنها به آستانه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رسیده
See: Human Rights Council," Report of the Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights on the Human Rights Situation in Iraq in the Light of Abuses Committed 

by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and Associated Groups", Twenty-eighth 

session, A/HRC/28/18, 13 March 2015. 
1. Security Council/RES/2170 (2014) 
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یدی بهر نیهاه فهزری بهه کنتهرل      ینپندارند، تید جهانی بر راهبردهای خزد علیه داع  میینمهر ت

را  آمریکها است که مبادا تهدیدهای آنهها، دامهن اروپها و    « جنگجزیان تروریست خارجی» تردد

تهزان در قالهب   به طزر کلی، اوصا  و کارکردهای این قطعنامهه و پیامهدهای آن را مهی    .بگیرد

 :(1 -1: 7191ساعد، ) بندی و ترسیم نمزدچهار نکته هیر جمع

های تروریستی در منطقه است. صر گروهنخست، کارکرد این قطعنامه به منرله تضمین ح

ثقل این قطعنامه، قطع خطهزط ارتبهاط افهراد در سهایر کشهزرها بها داعه  و         به واقع، مرکر

های تروریستی اسهت و نهه نابزدسهاهی    شدن اه عضزیت آنها در این گروهیعنی مانع ،النصره

 .های مذکزرگروه

بینهی  مجمزعه اه تدابیر کنترلهی پهی    رشد کمی و کیفی داع  و النصره را با ،این قطعنامه

ها و نهایتاً نابزدسهاهی  های فعلی این گروهبدون آنکه برای کاه  قدرت عمل و ظرفیت ،کرده

ههای  ای را مقرر کرده باشد. اه این حیث، این قطعنامه نیر ادامهه همهان قطعنامهه   آنها تدبیر ویژه

ه و جلهزگیری اه خطهر باهگشهت    های تروریستی در منطقه در مزرد حصر گروه 8710و  8779

 .ی استیآمریکای و یضای خارجی آنها به کشزرهای اروپااع

داعشهی آن بسهیار کمتهر اه     ههای ضهد  به طزری که جنبه ،بزدن این قطعنامه استدوم، کلی

قطعنامه علیه تروریسم است و نه  ست. در واقع، این قطعنامه عمدتاً به عنزانا های کلی آنجنبه

به صزرت خاص علیهه داعه     ،8710و  8779های ست که قطعنامها ن در حالیعلیه داع . ای

 .و النصره تدوین شده بزدند

به رسهمیت شهناخته    آمریکانظر  داع  مزرد در هیچ جائی اه این قطعنامه، ائتال  ضدسزم، 

هایتهاً  ید شکلی یا ماهیتی این ائتال  نهدارد و ن یننشده است. بنابراین، این قطعنامه کارکردی برای ت

 ،اجاهه عملیات نظامی علیه داعه  را اعطها نکهرده    به طزر مستقیماینکه این قطعنامه به هیچ وجه 

و فردی باید با المللی کید کرده که اقدامات بیننت ،بلکه به صزرت مشخ  و بی  اه سیرده مرتبه

اه آنکه مستندی  رو، این قطعنامه بی  اه اینالمللی و منشزر ملل متحد باشند. رعایت مزاهین بین

 .در سزریه و عراق باشد، علیه این کشزر قابل استناد است آمریکابرای راهبرد نظامی 
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قهرار داده   عراقدولت عهده به طزر کلی، شزرای امنیت بار مسئزلیت مقابله با داع  را بر 

و اه همکاری ساختارهای سیاسی داخل عراق اه جمله حکزمهت اقلهیم بهرای حفهد وحهدت      

المللی خاصی را مقابله با تروریسم استقبال نمزده و در نتیجه، هیچ گزنه همکاری بینسیاسی و 

 نظر قرار نداده است.  در مقابله با داع  مد

ادامهه حیهات آن    کارههای مهؤثر علیهه ایهن گهروه و     به طزر قطع یکی اه راه ،داع  تحریم

ها و نظارت بر آنهها  این تحریم کردنالمللی برای اجراییاما هیچ گزنه ساهوکار بین ،خزاهد بزد

وجزد ندارد. ضمن اینکه در مزرد تحریم داع ، هنزه هیچ فهرستی شامل سران و اعضهای آن  

ههای مسهافرت، تهنمین مهالی و     ها قادر به شناسایی و برقراری ممنزعیهت وجزد ندارد تا دولت

 گردش کاری آنها باشند. 

ههای  گروه»آن، با تنمین امنیت غرب در برابر این گروه و اعضای « مسافرتی»گفتنی است تحریم 

ی ایهن گهروه )بهه ویهژه     نگرانی آنها اه اینکه اعضا 7ارتباط پیزسته و عمیق دارد.« تروریستی تکفیری

اند و با حمایت غرب جههت حضهزر و فعالیهت    ت آن درآمدهیی که به عضزیآمریکای و یاتباع اروپا

انهد( دوبهاره بهه غهرب باهگشهته و منشهن اقهدامات        در این گروه، به عراق و سزریه مسهافرت کهرده  

تهرین محهزری اسهت    گذاری بلژیک تجسم یافته، اصلیتروریستی نظیر آن چیری شزند که در بمب

 .(11: 7191جزدکی، ) داع  مزافق استگروه که غرب هم در تقابل با 

 

 المللیبینکیفری محاکم  درش داع اقدامات تروریستیبه سیدگی ر .1

جنایاتی که در سزریه و عهراق رقهم خهزرده و     کسی پزشیده نیست؛ داع  بر تکابیار جنایات

داعه    تروریسهتی  اقهدامات  ،دار حقزق بشر هم قرار دارد. بنابراینیید کشزرهای داعیهنمزرد ت

مخاطرات جهانی، ائتالفی در بی  اه چهل کشزر جهان برای برخزرد با  بروهسبب شده ضمن 

 اق و سزریه به وجزد آید.ی در عرهای تروریستگروه

                                                                                                                   
است که اعضای این گروه یا همغنان در عراق  اینصزد اه منع مسافرت اعضای داع  الهم به ذکر است مق .7

 ،باقی بمانند و یا دولت مرکری با تسلط بر اوضاع، مبادرت به دستگیری و مجاهات آنها بنماید. در هر دو صزرت
 منافع غرب تنمین خزاهد شد.
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های خهارجی بهه داعه  و النصهره اه طریهق سهرباهگیری و       با تزجه به پیزستن تروریست

حمایت مستقیم مالی اه آنان، ضمن تحریم ش  نفر اه اتباع عربستان، کزیت، الجرایر و عهراق،  

ههای  گهروه  تدابیر مهم اجرایی اه قبیل انسداد امزال، منع سفر و تحریم تسهلیحاتی بهرای افهراد   

بینهی و  داع ، جبهه النصره و نهادهای وابسته به القاعده و نیر حامیان مالی و کلیدی آنان پهی  

 .(71: 7191)بزجاری،  در این قطعنامه ذکر شزد تا اقدامات مذکزر به فزریت اجرایی شزند

 بهزده تروریسهم   مبارهه باحقزق  حیثاه  داع  اقدامات تروریستیرسیدگی به اولین جنبه 

معیارههای   جنایهات ارتکهابی در چهارچزب   بهزدن  اثبهات تروریسهتی  احراه و  ،که در این همینه

گهروه بهه عنهزان گهروه تروریسهتی در      هر رو، دو معیار برای شناسایی  اه این .المللی استبین

 :الملل وجزد داردحقزق بین

نهد گهروه را   اتزمهی  ،الملهل باشهد  بر خال  حقهزق بهین  گروه ماهیت اینکه اگر  ،معیار اول

 تروریستی جلزه دهد.

گروه است که داعه  بهر مبنهای ههر دو معیهار تروریسهتی محسهزب         اقدامات ،معیار دوم

هها اه طریهق شهزرای امنیهت     الهم است دولت عراق و سایر دولهت  ،شزد و بر همین اساسمی

های تروریسهتی، آثهار حقهزقی    در لیست ساهماننام داع  ساهمان ملل تالش کنند ضمن درج 

 .(1: 7191، عبداللهی) متعدد بر عملکرد این گروه و حامیان آن اعمال گردد

 7111ها درخزاست کهرده وفهق قطعنامهه    شزرای امنیت ساهمان ملل متحد اه کلیه دولت

ضمن همکاری با  ،کنندگان اقدامات تروریستیمینندهندگان و ت(، در مقابله با ساهمان8007)

های خارجی گیری اه سراهیرشدن تروریستالمللی، تدابیر ملی را به منظزر پی نهاد بیناین 

مین مالی بهرای اقهدامات تروریسهتی    نگزنه ت به عراق و سزریه به کار گیرند. به عالوه، اه هر

ههای تروریسهتی مهذکزر    ههای مهالی اه گهروه   شدن حمایتگیری نمزده و مانع اه فراهمپی 

گزنهه دارایهی مهالی یها منهابع       ها خزاسته ههیچ زرای امنیت اه سایر دولتش ،شزند. همغنین

ههای تروریسهتی مهذکزر قهرار ندهنهد و      مسهتقیم در اختیهار گهروه    اقتصادی مستقیم و غیهر 

)نمامیان و عباسی،  گزنه کمک یا خدماتی در این همینه منع کنند شهروندان خزد را نیر اه هر

7197 :718- 719). 
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گزنه مبادله مستقیم  هرشزرای امنیت، ضمن محکزمیت  8710در قطعنامه  مطابق مفاد مقرر

کیهد شهده   نها تهای تروریستی، بر قرارگرفتن مجرمین در فهرست تحریممستقیم با گروه یا غیر

این قطعنامه ضمن ابراه نگرانی درباره استفاده اه وسایل نقلیه اه جمله هزاپیمها   ،است. همغنین

المللهی در  گر اقالم باارهش و منابع اقتصادی برای فروش در باهارهای بینبرای انتقال طال و دی

دارایهی آنهان برشهمرده و اینکهه      انسهداد نزاحی تحت کنترل داع ، اقدامات خاطیان را سهبب  

شزرای امنیت برای مهار تروریسم و عدم تسری آن به سهایر کشهزرهای جههان در چهارچزب     

کهه   8777و  8770اه محتهزای دو قطعنامهه    ،امنیهت شهزرای   8710حقزقی و اجرایی قطعنامه 

ها و النصره را هد  قرار داده، پیروی کرده و تحریم را به عنزان ابهرار  طالبان، القاعده، تکفیری

ههای تروریسهتی بهه کهار     مشترکی در هر سه قطعنامه برای کنترل، تضعیف و محدودیت گهروه 

 .(11: 7191)ایرانی،  گرفته است

گیهری  اره چگزنگی باهخزاست و محاکمه کشزرهای حامی داع  که در شهکل این قطعنامه درب

تند، المللهی هسه  اند و در قبال جنایات آنهها دارای مسهئزلیت بهین   و تجهیر گروه مذکزر دخالت داشته

کشهزرهایی کهه در    به طهزر قطهع   ،داع تروریستی بزدن آثار جنایات ملیاعالم داشته که به دلیل فرا

انهد، بهه   های تروریستی مهذکزر بهه ههر طریقهی دخالهت داشهته      مایت اه گروهگیری و حروند شکل

دوستانه و حقهزق بشهر و   بشر حقزقالمللی بین معاهداتالمللی در همره ناقضان مزجب مقررات بین

 .(Casey & Haber, 2014: 71-72) شزندکشی در عراق و سزریه محسزب مینیر نسل

های منطقهه اه  ستندی در رابطه با حمایت برخی دولتهای متعدد و مگرارش ،عالوه بر این

بهار  در کنهار اقهدامات فاجعهه    ،بنهابراین . های این گروه در عراق و سهزریه وجهزد دارد  فعالیت

 نظامی و ارعاب و بهه قحطهی کشهاندن غیهر     هد ، تخریب اماکن غیرهای بیها در قتلداعشی

یان در عراق و سزریه، مصهادیق روشهنی اه   نظام ساهی غیرشکنجه و آواره ،در نهایتنظامیان و 

یهان  امحدهنهده و  ههای تشهکیل  دولت ،کشی هستند که در این راستانسل جرائم علیه بشریت و

الملهل و  نظهر حقهزق بهین   کنار عزامهل مباشهر ایهن جهرائم، اه      رتسلیحاتی و مالی این گروه، د

های مربزر اه جهت یت دولتئزلمس. باشندالشمزل بشردوستانه دارای مسئزلیت میمقررات عام

های فزق الذکر نیهر  مردان حاکمیتانداهی، حمایت، تسلیح و تشزیق این گروه بزده و دولتراه
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المللهی قهرار   های متبزع خزد را مزضزع مسئزلیت بهین عالوه بر مسئزلیت کیفری فردی، دولت

   .(1: 7191، دلخزش) اندداده

شزرای امنیت ساهمان ملل متحهد، اعمهال و    7111و  7879های طبق قطعنامه در واقع،

در سهه سهطح    ،ثیرات اقدامات جنایتکارانهنهای مذکزر به سبب تاقدامات تروریستی گروه

طبق اسناد و  ،بنابراین .المللی اه سزی این شزرا محکزم شده استای و بینداخلی، منطقه

هشهدن نقهض مقهررات    سابهه دلیهل همینهه    ،های مهذکزر المللی و قطعنامههای بینپروتکل

های تروریستی مزجبات مسئزلیت و تعقیب این گروه اه کشزرهای حامی گروه ،المللیبین

المللهی  بین محکمهدر  این کشزرهاتزانند علیه های عراق و سزریه میفراهم بزده و دولت

 7اقامه دعزی کنند.

هانی علیهه  گیری ائتال  جتزسط شزرای امنیت مزجب شکل 8710چند صدور قطعنامه هر

المللی شده، اما این امر برای مبارهه با تروریسم و حفد صلح کهافی نبهزده   داع  در صحنه بین

المللی برای محاکمه سران ایهن گهروه تروریسهتی و حامیهان آنهان،      و تشکیل دادگاه کیفری بین

 رودالمللهی در سهطح جههان بهه شهمار مهی      اقدامی الهم و عملی برای حفد صلح و امنیت بین

 .(27 -29: 7197بیش، ؛ ر.ک: نمامیان و سهراب70: 7191بزجاری، )

کهه بهر اسهاس     8799با صدور قطعنامهه   8071فزریه  78شزرای امنیت ملل متحد در 

ههای عضهز   اه دولت ،اعضا به تصزیب رسید ءفصل هفتم منشزر ملل متحد و به اتفاق آرا

های تروریستی در مالی گروهملل متحد خزاست اقدامات مؤثری برای جلزگیری اه تنمین 

هها و  اهای گروگهان بهه ت نفت، قاچاق امزال باستانی و ماعراق و سزریه که اه طریق تجار

اتخاذ کنند. شزرا تنکید کرد کهه تجهارت    ،شزدهای مالی فراهم میین دریافت کمکهمغن

ه مستقیم یا غیر مستقیم نفت و پاالی  محصزالت نفتی و مزاد مربزطهه، مزضهزع قطعنامه   

کند تضمین کنند اتباع و ساکنان شان منابع ها را ملرم می( شزراست که دولت8071) 8777

دهند. شزرا با های تروریستی قرار نمیمالی یا اقتصادی را در دسترس داع  یا دیگر گروه

به ویژه به وسهیله داعه  و جبههه     ،محکزمیت تخریب میراث فرهنگی در عراق و سزریه

                                                                                                                   
1. UN 'may include' Isis on Syrian war crimes list", BBC News. 26 July 2014. "UN accuses 
Islamic State group of war crimes" Al Jazeera 27 August 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28498661
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_News
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/un-accuses-islamic-state-group-war-crimes-2014827153541710630.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/un-accuses-islamic-state-group-war-crimes-2014827153541710630.html
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اه  ،المللیهای بینخزاست با همکاری اینترپل، یزنسکز و دیگر ساهمان هااه دولت ،النصره

حیث فرهنگی، علمی و مذهبی ارهشهمند هسهتند و طهی    اه ی که یقانزنی اشیا تجارت غیر

نهژاد و  سهبرواری ) اند، جلهزگیری کننهد  شان خارج شدهمخاصمه مسلحانه اه کشزر اصلی 

 (.87 -88: 7191، نمامیان

بینی شده اسهت.  اساسنامه رُم پی  9تا  1به وضزح در مزاد  ،سزی داع جرایم ارتکابی اه 

اساسنامه دیزان  1اقداماتی که تزسط داع  در حال انجام است، در شمزل جرائم مزضزع ماده 

اسهتفاده جنسهی و تجهاوه و     جمعهی و سهزء  ههای دسهته  جرائمی همغزن اعهدام  ؛گیردقرار می

در عهین   گنجهد. ، در این چارچزب مهی وهای داع کشی اه سزی نیرشکنجه و نسل ،همغنین

در چهارچزب   .دیزان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صهالحیت خهزد باشهد    حال،

 ،2مرتکب جرایم علیه بشهریت و بهر اسهاس مهاده      گروه داع اساسنامه،  1ماده  مفاد مقرر در

 .(179 -187: 7129)کزشا و نمامیان،  ستا مرتکب جرایم جنگی شده

اقدامات تروریستی مطابق قزاعدی در چارچزب تعریف جنایات علیه بشریت مقرر در ماده 

گیرد. بر ایهن اسهاس، اقهدامات تروریسهتی کهه بهه میهران کهافی گسهتره و          اساسنامه قرار می 1

تزانهد در چهارچزب   یاست دولتی یها سهاهمانی باشهند، مهی    یافته و در راستای پیشبرد سساهمان

اه  روسهت؛ این رویکرد بها مهزانعی جهدی روبهه     ،علیه بشریت قرار گیرد. البتهتعریف جنایات 

جمله اینکه، اه ارکان تروریسم، قصد اشاعه رعب، هراس، وحشت یا مرعزب ساختن جمعیت، 

اگر قهرار بهزد    .المللی برای ارتکاب فعل یا ترک فعل استیا وادارساختن دولت یا ساهمان بین

ات تروریستی مقابله شزد، هیچ گرارش خاصی اه این معیهار اخهذ   با اقدام 1در چارچزب ماده 

بخه  ملهی را تفکیهک ننمهزده     افرون بر این، ماده مربزر تروریسم و مبارهات رههایی  .شدنمی

 مفروض است اساسنامه سه احتمال 78با وجزد این، ماده  .(778: 7198)صابر و صادقی،  است

  :(1: 7191دان ،  )فهیم

 ،در ایهن حالهت   .قلمرو سرهمینی صزرت گرفته باشد که عضز دیزان است اول، جنایات در

دادستان صالحیت پیگرد متهم را دارد و کشزر ثالث نیر مزظف به همکاری با دیزان اسهت. در  

در باشهند و  نمهی  های عضزداع ، سزریه و عراق در همره دولت اقدامات تروریستیخصزص 



 011 ـــــــــــــــــــــــ... ـــــــــرسیدگی به المللی درینارزیابی سیاست کیفری ب

داع  در این کشزرها، هرچند شدیدترین جهرایم   یابررسی جرائم ارتکابی تزسط اعض ،نتیجه

مزرد اهتمام جامعه جهانی است که صلح و امنیت و رفهاه منطقهه و جههان را نیهر بهه مخهاطره       

صهالحیت  تزاند در چارچزب اختیارات دیزان کیفری بین المللهی اه حیهث عهدم    میانداخته، ن

 .سرهمینی قرار گیرد

در ایهن   د.کننده باشه تبعه کشزر امضها  ،که مرتکب رتی استاساسنامه در صز 78دوم، ماده 

بنها بهر اظههارات     ،اکنهزن دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مزاجهه نیسهت. ههم    ،صزرت

کننده امزر مبارهه با تروریسم اتحادیه اروپا، حدود سه هرار تبعه کشزرهای اروپایی در هماهنش

 .اندپیزستهبه داع  سزریه و عراق 

در  .امنیت ساهمان ملل متحد اه دیزان بخزاهد به وضعیتی رسیدگی کنهد سزم، شزرای 

المللهی و شهزرای امنیهت    و رویه دیزان کیفری بین 78بر آنغه اه مفاد ماده  این حالت، بنا

شزد، دیزان خزد بایهد در خصهزص اعمهال صهالحیت تکمیلهی بهر وضهعیت        استنباط می

 .گیری نمایدشده تصمیمارجاع

گزنه معاونت  به بعد اساسنامه وجزد دارد، هر 88د اصزل کلی که در مزاد همغنین به استنا

اصهل جرمهی کهه داعه  در      ،شزد. با این تفاسیرو مشارکت با این گروهک جرم محسزب می

حال ارتکاب آن است و نیر معاونت و شراکت با آنها در همره جرایم علیهه بشهریت محسهزب    

کننهدگان در ایهن جهرم نیهر قابهل تعقیهب و       مشارکت شزد و مرتکبان این جرم و معاونان ومی

 .(71: 7121منیبی،  ونمامیان ) پیگیری هستند

ای نیست که یهک  داع ، مزضزع چندان پیغیدهرایم ارتکابی تزسط با وجزد این، اثبات ج

یاب در صدد بررسی ابعاد گزناگزن مزضزع و تحقیقات الهم باشد. اساسهنامه رُم  کمیته حقیقت

بینی کرده و مؤثرترین راهبرد برای تعقیب کیفری این جرایم رایم ارتکابی را پی به صراحت ج

مطابق اساسنامه، آن است که شزرای امنیت ساهمان ملل متحد این مزضزع را درخزاست کند تا 

 اند، تحت تعقیب کیفری قرار گیرنهد با این درخزاست، کشزرهایی که معاونت و مشارکت کرده

 .(71 -71: 7190، نمامیان)
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 ،مخاصمات کنزنی در عراق و سزریه ،کیفری یالمللافرون بر این، در چارچزب حقزق بین

شزند و با تزجه به اینکه برخی اه قزاعد مذکزر در اسهناد  المللی محسزب میبین مخاصمه غیر

تزانهد  هر گزنه تخلف اه معیارهای عرفی مربزطه مهی  ،اندحقزق بشردوستانه جنبه عرفی داشته

ت جنگی یا جنایت علیه بشریت محسزب شهزد و مهرتکبین و حامیهان جنایهات اخیهر در      جنای

داعه  را منطبهق بها     تزان اقداماترو، می اه این .کنندعراق و سزریه مسئزلیت کیفری پیدا می

کشهی مقهرر شهده قلمهداد نمهزد و      کشی برابر آنغه در ماده یک کنزانسهیزن نسهل  تعریف نسل

ارتکهابی ایهن   م گیری اه استمرار جرایانی برای پی ثر در سطح جهؤخزاهان اقدامات حقزقی م

 .(78: 7191)عبداللهی،  شد گروه

اه سهزی   قطعنامهه  بها صهدور   سزریه برای ویژه المللیبین کیفری محکمه یک تنسیس ،البته

 تنسهیس  .باشد دیزان در تکفیری هایتروریست محاکمه برای تزاند جایگرینیامنیت می شزرای

 :(7001: 7198، قریشیو  مکانجنتآقایی) است مزاجه عمده ایراد دو دگاهی بادا چنین

 اه امنیهت  شهزرای  امتنهاع  با ،بنابراین .دارد بستگی امنیت شزرای اراده به آن ایجاد نخست، 

 کیفری نهاد تنسیس برای کافی اراده بعید است ،المللیبین کیفری دیزان به سزریه وضعیت ارجاع

 .باشد وجزد داشته سزریه بحران ویژه المللیبین

 طزالنی هایاه دادرسی پرهیر ،گردید تنسیس المللیبین کیفری دیزان که دالیلی اه یکی دوم،

 بهه رغهم   دادگهاهی  مجهدد چنهین   تشکیل اکهچر ؛است بزده ویژه کیفری محاکم بزدنپرهرینه و

 .بزد خزاهد گذشته به باهگشت و ارتجاع نزعی دیزان، وجزد

و  کیفریبی با مقابله بسترساه سزریه در مختلط کیفری محکمه عالوه بر این، تنسیس

اه  یکی د.بز خزاهد دیزان و سزریه داخلی هایدادگاه در محاکمه فقدان در عدالت اجرای

کهه   شهکلی  بهه  ،اسهت  المللهی بین و ملی پرسنل و قضات ترکیب ،محاکم نای هایویژگی

 ،واقهع  در .کننهد  کهار  داخلهی  کارمنهدان  کنهار  در تزاننهد می المللیبین مشاوران و قضات

 تشهکیل اه  فهرض  در دادگاه این قضات شزدمی باعث تنها نه المللیبین قضات مشارکت

 در طرفهی بهی  اصهل  رعایت شزدمی سبب بلکه ،باشند برخزردار بیشتری تخص  درجه

 .تضمین گردد بهتر دادرسی

http://fp.ipisjournals.ir/?_action=article&au=67508&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AC%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fp.ipisjournals.ir/?_action=article&au=67509&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fp.ipisjournals.ir/?_action=article&au=67509&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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 گیرینتیجه
 های اقدامات تروریسهتی گیری، مقابله و سرکزب کلیه اشکال و گزنهراستای پی  آنغه در

گیرد، اتخاذ سیاست کیفری اصزلی در مزاجهه با این پدیهده  در درجه اول اهمیت قرار می

فقدان شناخت کهافی اه   سببتروریستی به  قداماتاضد بشری است. اه این حیث، کنترل 

نتایج ناشی اه عدم ارائه تعریفی حقزقی و مزرد پذیرش جامعهه   ،حیث ماهیت و همغنین

گیهری و  ها برای پهی  دولت در ابتدارسد. بنابراین، الهم است الملل، دشزار به نظر میبین

 گهروه  اقهدامات تروریسهتی  )بهه ویهژه    اقهدامات تروریسهتی  مبارهه اثربخ  در مزاجهه با 

بهرای مقابلهه    ،و سهپس را اتخهاذ نماینهد    یدر قزانین داخلی خزد تهدابیر جدیهد   ،داع (

و اجتنهاب اه   مؤثرالمللی بین اسناد تدوین و تصزیب نسبت به اقدامات مربزرثمربخ  با 

  .همت گمارند 7«سیاست استاندارد دوگانه»

المللی هماهنش و مبتنی بهر حاکمیهت     بیناستمرار آهادی عمل داع  به لحا  نبزد واکن

انهداه  نگرانی عمده برای چشهم  اما ،هرچند آمیخته با مسائل بغرنج سیاسی و امنیتی است ،قانزن

تزاند بها  رو، جامعه حقزقی می و حاکمیت قانزن در منطقه خزاهد بزد. اه این یالمللحقزق بین

، اصهالح و  شناسهی بهه آسهیب   ،الملهل بین نظام حقزق های مزجزد دراستفاده مناسب اه ظرفیت

 هنجارها، جلب نماید.باهنگری 

حقزقی در تکمیهل و اصهالح   های دکترین کارگیری ظرفیته دانان و بمیان حقزقائتال  

 قزاعهد متناسهب و  مزجزد به  قزاعد برقراری ارتباطو  یالمللحقزق بینقزاعد و اصزل متقن 

دههد ایهن قشهر اه    عه حقزقی است که نشهان مهی  جام ساهوکارهایمناسبی اه  نتایجمطلزب، 

مسهیر   کننهده تزاننهد ایجاد المللهی، مهی  ساهی بهین رو در قاعدهنخبگان با حفد مزقعیت پی 

هایی باشند ی با پدیدهیهای کرامت انسانی در رویاروساهگار با اهدا  صلح جهانی و بایسته

امنیتی، اه کن  مناسب در قبال المللی به دلیل مالحظات سیاسی و که ساختارهای رسمی بین

 اند.مانده ناتزانآنها 

                                                                                                                   
1. Dual Standards Policy 
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آن ههم   ،المللهی برای صلح و امنیت بهین داع  ملل متحد به تهدیدهای  ساهمانعدم تزجه 

ق به اشغال سرهمینی و نقض فهاح  حقهزق بشهر و    ادر شرایطی که اقدامات این گروه در عر

هی شده، اعتبهار و مزجزدیهت حقهزق    نظامیان منت های گسترده علیه غیرانه و خشزنتبشردوست

 مخدوش نمزده است.جهان افکار عمزمی  منظررا در  یالمللبین

حقههزق حقههزق کیفههری مقابلههه بهها تروریسههم و نقههض حقههزق بشههر و  ابعههادپیگیههری 

المللهی  گرائی و تزافهق در جامعهه بهین   آستانه باالیی اه هم نیاهمند بشردوستانه نیر هرچند

اقهدامات  المللهی و مقابلهه بها    دار در تنمین صلح و امنیهت بهین  تاما اه مسائل اولزی ،است

 رسد. داع  به نظر میتروریستی 

نهاد مهرتبط بها صهلح، حقهزق بشهر و بشردوسهتانه و       های مردمشبکه ساهمانرود انتظار می

ای، مسهیر ادراک جههانی اه تروریسهم در منطقهه و     ها و مجهامع حرفهه  همغنین نخبگان، رسانه

های مدنی و نخبگی بهرای برقهراری صهلح و    یستی داع  را تسهیل نمزده، ائتال ماهیت ترور

 مقابله با تروریسم را در سطح جهانی پیگیری نمایند. 
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