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المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر  ولیت کیفري بینمسؤ
 سیاسیرتبه  ولیت مقامات عالیؤمس

 3سیدمرتضی حسینیراحله ، 2موسوي فردسیدمحمدرضا ، 1رهامیمحسن 

  دانشگاه تهرانو علوم سیاسی حقوق دانشکده دانشیار . 1

 حقوق کیفري و جرم شناسی يادانشجوي دکتر .2

 گروه حقوق دانشگاه خوارزمی استادیار. 3

 )23/3/1396: تاریخ تصویب - 28/10/1395: تاریخ دریافت( 

 چکیده
یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایـت از   ،المللی مؤید دو نکته اصلی قوانین و مقررات بین

ترده پشت پـرده بعضـی   هاي سیاسی باعث تعامالت گس است؛ اما امروزه برخی ضرورت ،هاي تروریستی گروه
هـا در   دولـت  مسـؤولیت هاي تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسـایی   ها با گروه دولت

 ،در ایـن پـژوهش  . اسـت المللـی در برابـر دیگـر بـازیگران      روند زنـدگی بـین   و تکالیف آنان در ها قبال نقش
در قالـب دکتـرین    هـا  آنتکمیلـی و خـاص    هاي مسؤولیت ودر قبال پدیده تروریسم  ها دولتعام  مسؤولیت
ها  با در نظر گرفتن خطر این گروه. تحلیل کردیمالملل را  روابط بین حمایت در برابر دیگر بازیگرانِ مسؤولیت

 هاي مـادي و معنـوي رهبـران    المللی همچنان شاهد حمایت بین هاي براي صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت
 کیفري مسؤولیتشود  تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می از پدیده ه خاورمیانهمنطق يها دولتبرخی 

ذیـل   مسـؤولیت و طرح ایـن   ها آنکیفري  مسؤولیتقابلیت احراز  .بدانیم حامیهاي  متوجه رهبران دولت را
المللـی کیفـري    اساسـنامه دیـوان بـین    8و  7عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 

هـاي شـخص حقـوقی و     بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشـد و سیاسـت   بحث قابل
 مسـؤولیت (المللی عدالت انتقـالی   رهیافت بینتسري  هاي اقدامات مجرمانه مشترك و همچنین تسري آموزه

 .واقعی است یدگیرس قابل سیاسی رتبه یعالرهبران ) المللی خر ناشی از اقدامات بینأکیفري مت
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 تبیین بحث .1

آید، بدون تردید با یک پدیده چنـدوجهی روبـرو هسـتیم کـه      وقتی صحبت از تروریسم به میان می
نگـاه   ،جهیدرنت .دهد را تحت تأثیر قرار میللی الم تمامی شئون زندگی اجتماعی در سطح ملی و بین

المللـی   عنوان جرمی از جرائم علیه امنیـت ملـی و بـین    صرف حقوقی و کیفري به مقوله تروریسم به
واجـه  م ها از دولت يا دسته اهاي تروریستی ب یري در عقبه گروهبا س زیراانگارانه است؛  یک نگاه ساده

، هـا  هاي مادي و معنوي خود را همچنان از این گـروه  ایتحم عنوان حامی تروریسم، که به میشو یم
ـ  الزاموجود قواعد نیز ار عمومی جهانیان و مخالفت افک رغم به ونـه  در ممنوعیـت هرگ  المللـی  ینآور ب

هاي مـادي و   گیري از تروریسم در قبال حمایت بهره. دهند ادامه می ،هاي تروریستی همکاري با گروه
پشت پرده سیاست خارجی برخی کشورها در جهت نیل به منـافع ملـی   معنوي به یکی از ابزارهاي 

این امر یک خطر جدي بالقوه براي صلح و امنیـت   ؛شده است تبدیلالمللی  اي و بین در سطح منطقه
در  2001سپتامبر  11از حوادث همان اقدامی است که پس  یقاًدقاین . شود المللی محسوب می بین

در این ) رهبران(ها  عملکرد این دولت. اي شاهد آن هستیم گران منطقهخاورمیانه از سوي برخی بازی
 ،ها به دنبال خواهد داشـت  براي آن کیفري مسؤولیت ازجمله هاي متعددي مسؤولیت طبعاًخصوص 
از این رهگـذر، بـراي   . شود یمتروریسم یاد  حامیِ دولِ عنوانِ ها تحت دولتدر اینجا از این بنابراین، 

نگـاهی جـرم    عـالوه بـر   ،تمامی ابعاد آن همچنین و یان آنو حام دقیق تروریسم مطالعه و شناخت
 بر اساسکیفري این افراد  مسؤولیتقانونی و اجرایی احراز  يکارها راهی نوع به، باید )کیفري(انگارانه 

ه دنبال آن هستیم سؤال اصلی که در این مقاله ب .المللی بررسی شود ینبهاي حقوق کیفري  یافتره
هاي حامی تروریسم بـر اسـاس قواعـد     کیفري رهبران دولت مسؤولیتآیا احراز که  ن مسئله استای

انـع احتمـالی بـراي    چـه مو  ،مثبت است پاسخپذیر است یا خیر؟ اگر  امکانالملل  موجود حقوق بین
الملل وجود دارد؟  هاي تروریستی در نظام بین اجراي عدالت نسبت به رهبران کشورهاي حامی گروه

مرج گونه مبتنی بـر   و  هرج نظمِ و نیز رسد با توجه به عدم وجود یک قدرت فائقه مرکزي می نظر به
ی در نظـام  قـدرت اصـل   هـا  دولـت هنـوز   ،که در نظم کنونی جهـانی حـاکم اسـت    يا ییگرا واقع نئو
 هنظریها در حد  فري و مجازات دولتکی مسؤولیتاحراز ، در حال حاضر، جهیدرنت، هستند  الملل بین
المللـیِ موجـود، شـناخت     ینبـ هـاي حقـوق کیفـريِ     یافـت رهباید گفت با توجه به  ؛است مانده یباق

 .اسـت  یبررسـ و  طـرح  قابل) کشورهاي حامی تروریسم( یاسیسرتبه  یعال کیفري رهبران مسؤولیت
احـراز  ، اي کتابخانـه  اسـناديِ  تحلیلـی و بـا اسـتفاده از روشِ   -توصـیفی  رویکـردي بـا  در این مقاله، 

 . شود یمتحلیل  کیفري رهبران دول حامی تروریسم سؤولیتم
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 مبانی نظري پژوهش .2
هاي تروریستی را با نگاهی حقوقی  هاي حامی گروه دولت مسؤولیت پیرامونهاي نظري  باید رهیافت

المللـی   نقض شدید قوانین و مقررات بین. المللی یافت یافته علیه امنیت ملی و بین در جرائم سازمان
مـا را بـدین نکتـه     ،هـاي تروریسـتی شـاهد آن هسـتیم     گـروه  حـامیِ  يها مروزه از سوي دولتکه ا
بـا ایـن فـرض،     .شـود  یده سازمان یفريک مسؤولیتمفهوم  پیرامونِ مبانی نظريِباید رساند که  می
ي معنودي و اــ من اـکارق ـتحقم تلزـوقی مسـحقو ی ـحقیق صِخاـشاتمامی سوي  م ازجرب تکاار

ا ــ د تــ نارندس ملموو عینی د جووحقوقی ص شخاااین است کـه   مسئله، وجود نیباا؛ ستم ارجآن 
 ؛ندــ باشم را دارا رــ جي وــ معنو رکـن  وند ــ ب شـمرتکم را رـجدي اـن مـکر رعتبااین انند به ابتو
که در حقوق کیفـري   یهای اکثر تحلیل و اتکا داردمسئولیت  از  یانهفردگراد یکررو بري کیفرق وـحق

به م جرانتسـاب   ،بـا ایـن تفاسـیر    )147؛ ص 1389عبـداللهی؛ (. حول مباحث فـردي اسـت   ،هستیمشاهد 
با استناد به عملکـرد  ( وقیـحقص خاـشي ارـئولیت کیفـمسح رـطو ) رهبران دول(شخص حقوقی 

د ناــ سا. ستاتقصیر د سناامسئله راه، ین در امانع تـرین   مهم .استرو  ي روبهنع جداا موـب ،)رهبران
صل مسـتلزم ا  آن رالیل د رمایکل مو. ستار اشودحقوقی ص شخاابه  1ــردي فل تقالــ سو ا یرـتقص

در خصـوص لـزوم و چگـونگی اثبـات اسـناد       )Moore: 1985:p23(. دانـد  میتقصیر د سنادر ا 2عقالنیت
هـاي   باید ضرورت ،در بحث ما، یعنی دول حامی تروریسم موردنظرتقصیر با عملکرد شخص حقوقی 

هاي تروریستی موردمطالعه و بررسی  مابین دول حامی و گروه ثبات روابط سیاسی فیسیاسی جهت ا
 توانـد  یمـ  اثبـات ایـن رابطـه    تواند سلبی یا ایجابی باشد، یسیاسی نیز م يها این ضرورت. قرار گیرد

هـاي   از این ضرورتبرخی  ،البته. لقب گیرد نصر مادي یا اسناد تقصیرت در عهمان احراز رابطه علی
هـاي   از ضـرورت  دیگـري گردد و  المللی برمی بین يها به ضرورتیکی  ؛شاره دو وجهی استرد االمو

که ضرورت حمایت از تروریسم  گیرد یم نشأتاي  سیاسی به منافع بازیگران دولتی در سطح منطقه
 ازحد بـر تقصـیر انسـانی و    اما در برگشت به بحث اسناد تقصیر، تکیه بیش. شود تلقی می ها آنبراي 

مشـکل مهـم   تواند  این امر می .رسدشاید تا حدودي منطقی به نظر ن خطاهاي ناشی از عملکرد افراد
در ه ــ یاناگردفرد رــ یکرور ــ حقوقی بص شخاري اتحلیل ساختا. بررسی علمی در این بخـش باشـد  

سـت  این ات ـحقیق، تلقی شوندناپذیر  اجتناب نسانیي اخطاهار هرچقدا یردارد؛ زلویت ها او مورد آن
، هستنددي رــ فت تباهاـشل اوـمحصندرت  بهحقوقی ص شخااعرصه فعالیت در  بار انیزادث که حو

) wells:2001:p16(. پیــــــدا و پنهــــــانی دارد مل اعود، علیت خوه نجیرادث در زحوآن بلکه بیشتر 

دي رــ في اــ ا خطــ یر وـقص، وقیـحقص شخادیگر، در ایجاد این حوادث و وقوع جرائم در ا عبارت به

                                                           
1. Principle of Individual Autonomy 
2. .Principle of Rationality 
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سایی رنا، تباطیو ارمدیریتی س نامحسوي هارقصو: دـــمانن، رـــیگهــاي د نارســاییا ـــه بـــمقایسر د
توجه به ا لذ، نیستردار برخودي یازهمیت و ماننـد آن، از ا خل ادــ مته و دــ پیچین مازاـسها،  روش

. )150ص  ؛1394؛یگـران موسـوي مجـاب و د  ( ستتر ا ده، مهمفتاق ااـتفر آن اادث دکه حوري یط یا ساختااشر
الملـل در خصـوص    هاي کنـونی منطقـه و نظـام بـین     رسد با توجه به واقعیت به نظر می ،وجود نیباا

اي  هـاي عمـده   خصوص تفاوت هایی که در مورد کشورهاي حامی تروریسم وجود دارد، به بندي دسته
شود که بتواند  ارائه يا یقیتلف نظريِ مبانیِباید  ،که در رویکردهاي متعارض این کشورها وجود دارد

پذیري الزم را در جهت تشریح و تبیین وضع موجود به مخاطب خویش القـاء کنـد و اسـناد     انعطاف
را  )رتبـه دول حـامی تروریسـم    یعـال رهبران سیاسی ( یستیترورهاي  تقصیر نسبت به حامیان گروه
در ادبیات  جهت تعمیق و تبیین بحث به رویکردهاي نظري موجود .1ملموس تبیین و تشریح نماید

 . خواهیم داشت مروريکیفري  مسؤولیتحقوق جزا براي احراز 

 مستقیم مسؤولیتشخصیت ثانویه  .2.1
ــه  ــر پای ــه نظریه شخصیت ثانویه ب ــرک ــ ب ــاس نظری ــه امغزها ه اس که ان مدیربرخی ، ستتبلوریافت

ت حاالو  لعمادرنتیجه، ا. شوند ب میشخص محسوآن تجسم و بر با شخص حقوقی ابراند،  رتبه عالی
اگـر   )128ص : 1392:حبیب زاده و دیگران(. شود میحی شخص حقوقی تلقی ت روحاالل و عمان، اناآحی رو

ترین مدیران سطوح مملکتی و حاکمیتی در یک  در این نظریه تحت عنوان عالی را رتبه مدیران عالی
ی هاي مبان ی از قسمتعنوان یک تواند به توانیم ادعا کنیم که نظریه حاضر می می ،کشور فرض نماییم

در اکثر کشورهاي حـامی تروریسـم در    ،که ذکر شد يطور همان زیرانظري در پژوهش حاضر باشد؛ 
و تبلـور   بـوده و عملکـرد رهبـران حـاکم     ها تین پیرامونگرفته  هاي شکل منطقه خاورمیانه سیاست

 .ت نیستاندیشه عمومی و افکار عمومی آن ملّ
                                                           

کامال به خطاي فـردي  : همانطوریکه مختصرا اشاره شد در اینجا اسناد تقصیري، مدنظر پژوهش حاضر دو وجهی است .1
آن به استراتژي و برنامه سیاسی از قبـل تعیـین    یا مدیریتی دولتمردان حامی تروریسم برنمی گردد، بلکه یک وجه

هـاي   مثال بـارز ایـن نـوع حاکیمـت    . (سازد گردد که ضرورت حمایت همه جانبه از تروریسم را فراهم می شده بر می
دمکراتیک وابسته به نظم کنونی اندکه جهت جلب حمایت دیگـر بـازیگران قدرتمنـد بـین المللـی وبدسـت آوردن       

هـاي   این همان ضرورت سیستمی و استراتژیک ناشی از سیاسـت ). کنند از تروریسم حمایت می... منافع اقتصادي و
اما شق دوم این اسـناد تقصـیر بـه    . می نامیم "اسناد تقصیرشخص حقوقی" آن را در اینجا ما. شخص حقوقی است
ایی خـویش مشـروعیت   گردد که دیکتاتوري هستند و معموال در داخل مرزهاي جغرافی ها بر می نوع دیگري از دولت

مثال جهت مقابله با دیگـران   .الزم را ندارد پس رهبران آنها براي جبران این ضعف باید به عوامل خارجی تکیه کنند
و گسترش نفوذ سیاسی خود مجبورند از طریق تروریسم اقدام کنند که بدین کیفیـت خـود را حـامی حفـظ نظـم      

نماینـد، ایـن دیـدگاه حاصـل بیـنش خـاص رهبـران         نونی تعریف میموجود و مقابله گر با بازیگران متعارض نظم ک
  . سیاسی ناشی از عدم مشروعیت داخلی سیاسی است
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 هاي شخص حقوقی شد و سیاستمدیران ار یرتلفیق تقص .2.2
تلفیقی از نظریه اسناد تقصیر و سیاست شـخص حقـوقی اسـت؛ عـالوه بـر اینکـه افـراد         ،ن نظریهای

مشـی و   گیرند، بـه خـط   رتبه و تأثیرگذار در سیستم که مدنظر قرار می عنوان مدیران عالی حقیقی به
کیفـري شـخص    ؤولیتمسـ تنـاوب در ایـن    هر یـک بـه   ،هاي شخص حقوقی نیز توجه دارد سیاست

شـده از قبـل    هـاي ارائـه   انعطاف بیشتري نسبت بـه دیگـر تئـوري    ،نظریه حاضر. حقوقی سهم دارند
اینجـا بحـث    در .1شده است داراست و منطبق با ضروریات سیاسی حول دول حامی تروریسم تنظیم

ین بـ  هـاي سیاسـی   بـده بسـتان   بـه وجـود   بـا توجـه   که کنیم این مسئله است اصلی که مطرح می
هاي  هاي نظري سیاسی و مضاف بر آن واقعیت از دید رهیافت ،هاي تروریستی حامی گروه يها دولت

اگـر   -عنـوان معـاون   حـامی بـه   يها دولتی بین رسد رابطه علّ به نظر می، مبارزه با تروریسممیدانی 
 تروریسـم  باید رهبران و دول حامی. محرز و مسلم است -مباشر در جرائم تروریستی در نظر نگیریم

دوراز هرگونـه مباحـث سیاسـی     المللـی بـه   در مقابل دستگاه عدالت بین )رتبه سیاسی یعالرهبران (
این پاسخگویی گاهی به مدیران عالی و ارشد شخص حقوقی دولتمردان حامی  ،حال. پاسخگو باشند

) رانرهبـ  گیـري  یمبا منشأ تصم(هاي شخص حقوقی  ها و سیاست مشی گاهی نیز به خط و تروریسم
عنـوان قربانیـان    بـه  ،گنـاه  که هریک به فراخور این ظلمی که در حق افراد غیرنظامی بی ؛گردد بازمی

 .باید پاسخگو بوده و بالطبع مجازات شوند ،اند اصلی اقدامات تروریستی صورت داده

 الملل یننقض قواعد حقوق ب یجهدرنتحمایت از تروریسم مبتنی بر رهیافت سیاسی  .3
شود، باید یک بستر منطقـی و نظـري وجـود داشـته      هاي حامی تروریسم می از دولتوقتی صحبت 

هـاي تروریسـتی را بـر اسـاس آن      هـا و گـروه   باشد؛ که بتـوان ارتباطـات سیاسـی بـین ایـن دولـت      
تـوان در   ، ایـن بسـتر را مـی   ي که شـاهد آن هسـتیم  ا منطقهبا توجه به واقعیات . وتحلیل کرد تجزیه
اي خاورمیانه نتیجه عملکـرد   وضعیت آنارشیک منطقه. جستجو کرد گرایی واقع هاي نظریه نئو مؤلفه

                                                           
هـاي شـخص    توان در نوع تقصیر ناشـی از سیاسـت   در خصوص مصادیق این نوع مدل تئوریک که ارائه شده است می .1

با نظم کنونی در جهت مقابلـه   یت در همراهاستراتژي ترسیمی این دول .حقوقی به مدل حکومتی ترکیه اشاره کرد
در صـورت موفقیـت    .براي تعدیل این وضعیت استفاده کنـد  اي یلهطلبد از هر وس می يا بازیگران منطقه یگربانفوذ د

بعضی مواقـع جهـت حفـظ    . ها خواهد شد که تروریسم موجود یکی از این وسایل است منجر به افزایش قدرت ترك
اص است که مشروعیت داخلی ندارد وضعیتی در برخی موارد مشابه هدف ترسیمی بـراي  دیکتاتوري یک خاندان خ

کند البته تفاوت اساسی در اینجـا ایـن اسـت کـه حفـظ بقـاي        پس از تروریسم حمایت می .کند ترکیه را دنبال می
دل حکـومتی  مـ : سیاسی در اولویت قرار دارد یکی از وسایل حفظ این وضع تروریسم و حمایت از آن است هماننـد 

اجتماع این دو مؤلفه مبتنـی   درنتیجه،. است کننده یینکه در اینجا بینش رهبران تع.... در عربستان سعودي، قطر و
 .بر مصادیق ذکرشده شاکله اصلی نظریه حاضر را تشکیل خواهد داد
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دیگر تحـوالت منطقـه   . هاي تروریستی و نبود یک قدرت فائقه جهت کنترل این وضعیت است گروه
نـوعی در فکـر افـزایش     به حفظ بقاي خود، به تالشاي ضمن  هاي منطقه باعث شده است که قدرت

هـاي   این امـر منتهـی بـه خودیـاري دولـت      ، درنهایته نفوذ خود باشندقدرت نظامی و افزایش حوز
دول یکـی از ابزارهـایی کـه جهـت پیشـبرد اهـداف        )47ص : 1393:شناس و دیگران حق(. مذکور شده است
ایـن  . هـاي تروریسـتی اسـت    نیل به اهداف ترسیمی از طریق گروهشده است،  یینتعحامی تروریسم 

ي  برخـی از دول حـامی در قالـب احالـه     زیـرا هاسـت؛   براي این دولـت ناپذیر  واقعیت، امري اجتناب
در . انـد  به تروریسم در منطقه خاورمیانه، بقاي عمر سیاسی حکومت خود را تعریف کـرده  مسؤولیت

گذاري و موازنه سـازي مثبـت بـه نفـع منـافع       گیري، طعمه واقعیات امروز خاورمیانه شاهد نوعی باج
: مرشـایمر : با تصرف( .هستیم ها روي هوشمند و غیرهوشمند از قدرت دنبالهو  مسؤولیتي  خودي و احاله

اي مبتنی بـر   هاي منطقه رقابتکه  بندي رهیافت سیاسی باید گفت جمعپس در  )و به بعد 55ص : 1388
جهـت افـزایش قـدرت     ي مـرتبط هـا  فعالیـت گفتمان قدرت محور در قالب اقدامات نظامی و دیگـر  

عنـوان اسـلحه پنهـان پیشـبرد      و تعریف تروریسـم بـه   مسؤولیت، نوعی احاله المللی اي و بین منطقه
 ، دررا بـه دنبـال دارد   الملـل  ینبـ نقض گسـترده قواعـد حقـوق    ، حمایت این .است سیاست خارجی

در قواعـد و مقـررات   : توان گفـت  نوعی می هاي مختلف آن به حمایت و همکاري با تروریسم در گونه
تفاوت این ممنوعیت در مصادیق و عملکرد گزینشی سیاسـی اسـت؛ کـه     المللی ممنوع است اما بین
المللی مثمر ثمر واقع گردد، هرچند برخی از این قواعـد در   حال نتوانسته این اسناد و قواعد بین تابه

برخـی از  . انـد  آور شوراي امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد نیز بوده هاي الزام قالب قطعنامه
کنوانسـیون  : اند از عنوان شاهد مثال عبارت اند به المللی که به مسئله پرداخته انین بیناین اسناد و قو

الحـاقی بـدان،    2004جلوگیري و مبـارزه بـا تروریسـم سـازمان وحـدت آفریقـا و پروتکـل         1999
سـازمان کنفـرانس    1999کشورهاي عربی در مبـارزه بـا تروریسـم، کنوانسـیون      1998کنوانسیون 

مصوب شوراي  2005مه  16شوراي امنیت سازمان ملل متحد، کنوانسیون  1373ه اسالمی، قطعنام
 درنتیجـه، ...  و )56ص : 1384: جاللـی (. شویی و حمایت مالی از تروریسـم  اروپا در مورد جلوگیري از پول

المللـی   نوعی اجماع بین ،کنیم یرغم تنوعی که در ترکیب جغرافیاي سیاسی اسناد نیز مشاهده میعل
که  در مبارزه، عدم همکاري و جلوگیري از تروریسم وجود دارد، ولی وقتی) اراده صرفاً نظري عزم و(

مواجـه   ،همان مشکلی که در ابتداي این بحث اشـاره کـردیم   اآن را در عمل پیاده نماییم ببخواهیم 
گـاهی،   .سـت نیتروریسـم  مصـادیق  عملکـرد گزینشـی برخـورد بـا      جز این مسئله چیزي :میشو یم

جهـت رسـیدن بـه     ،توانند وارد میدان شوند و حتی در عمل کنند که دیگر نمی ها احساس می دولت
مطالعـه و بررسـی اسـناد    . دانند در پشت پرده میمنافع فراملی، خود را مقید به حمایت از تروریسم 

 یک معیار مطلوب در جهت شناسایی تعارضـات  عنوان به توان یمتواند راهگشا باشد و  المللی می بین
گونه قید و شـرطی تمـامی دول    بدون هیچ و آورند صورت الزام ین اسناد که بهدر ا. از آن مدد جست



 
 

 225سیاسی   رتبه  مقامات عالی مسؤولیتالمللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر  کیفري بین مسؤولیت

صراحت به ممنوعیت هرگونه همکـاري و   به ،عضو سازمان ملل متحد باید مقید و پایبند بدان باشند
که میالدي  2001سپتامبر  28مصوب  1373همانند قطعنامه . حمایت از تروریسم تأکید شده است

در خصـوص برخـی   . 1المللی است شوراي امنیت ملل متحد، یکی از این اسناد بین 4385در جلسه 
المللـی   ها طبق آمـار رسـمی و غیررسـمی کـه از مجـامع بـین       هاي دول منطقه از تروریست حمایت

هاي تروریسـتی موجـود در خاورمیانـه     بیشترین عضوگیري و اعزام نیرو براي گروه: است منتشرشده
برخـی  . انـد  عـراق و سـوریه شـده    کـارزار  وارد ي همسـایه از مرزهاي مشترك برخی کشـورها  عمالً

از معـامالت گسـترده    ،اي که از سوي روسـیه منتشـر شـده اسـت     تصاویر ماهواره ازجمله ،ها گزارش
امـا  ؛ )132 -133صـص  : 1394: نـورانی (. کنـد  ي منطقه با داعش حکایـت مـی  ها برخی عناصر وابسته دولت

شوراي امنیت سازمان ملـل   748مثال در قطعنامه  عنوان به ،کند حافظه تاریخی یاري میطوري که 
اتفاق آرا دخالـت دولـت وقـت لیبـی را بـه       ، این شورا بهقضیه الکربیدر مورد  1992متحد به سال 

و ایـن   شـود، مـتهم   نیت جهانی محسوب میحمایت از اقدامات تروریستی که تهدید علیه صلح و ام
 )93ص : پیشین: محمد رفیعی(  .2هاي اقتصادي ذیل فصل هفتم منشور تنبیه کرد ا تحریمب دولت را

                                                           
از تهیه : ((...باشد آمده است ی میآور که براي تمامی کشورها تکلیف این قطعنامه الزام 2ماده  )a(عنوان مثال در بند  به .1

از افـراد و نهادهـایی کـه در اعمـال تروریسـتی دسـت داشـتند         یرمسـتقیم وسایل و هرگونه حمایت مسـتقیم یـا غ  
تروریسـتی یـا کـاهش تهیـه سـالح بـراي        يهـا  گـروه  یريتواند از طریـق منـع عضـوگ    این کار می. خودداري کنند

از انحاي مختلف شوراي امنیـت سـازمان ملـل     يهمین ماده به نحو) c(د یا اینکه در بن)). ها صورت گیرد تروریست
منـع  )) جهت حمایت یا ارتکاب بـه اعمـال تروریسـتی    گذاري یهکشورها را از فراهم کردن پایگاه امن سرما: ((متحد

یـه کشـور   تسهیل یا ارتکاب اعمال تروریستی با اسـتفاده از قلمـروي کشـورها عل   ((نیز عمالً ) d(در بند . کرده است
از تروریسـم و مبـارزه    یـت حما از جمله موارد دیگري که از کشورها در عدم. منع شده است)) دیگر یا شهروندان آن
عـامالن، آمـران،   (هاي تروریسـتی   شده است؛ همکاري فوري در محاکمه افراد درگیر در فعالیت فراگیر با آن خواسته

نـه فعالیـت مـالی و تـدارکاتی مـرتبط بـا اقـدامات تروریسـتی،         ممنوع کردن هرگو...) حامیان و سازمان دهندگان و
اسـلحه و مایحتـاج    ینخودداري از هرگونه حمایت منفعالنه براي اشخاص درگیر در اقدامات تروریسـتی، عـدم تـأم   

ها از مرزهـاي کشـورها،    و استفاده تروریست ییجا هاي مرتبط با اقدامات تروریستی، جلوگیري از جابه جهت فعالیت
هـاي   ري اطالعاتی و امنیتی با کشورهاي همسایه جهت کنترل اقدامات تروریسـتی احتمـالی از اهـم خواسـته    همکا

کشـورهاي مختلـف    المللی ینهاي ب جهت مطالعه بیشتر در خصوص ممنوعیت. (شورا امنیت سازمان ملل متحد بود
 )97ص : 1381: د رفیعیمحم: مذکور؛ ر، جوع کنید به يها در حمایت از تروریسم با توجه به قطعنامه

 1988دسـامبر   21در فراز منطقـه الکربـی اسـکاتلند در     103قضییه به انفجار هواپیماي پان آمریکن با شماره پرواز  .2
که بعدها ادعا گردید که دو نفرمامور امنیتی لیبیایی در این انفجار دست داشتند شوراي امنیـت   گردد یمیالدي برم

دست داشتن دولت لیبی و حمایت از تروریسم دولت مذکور را به تنبیهـات ذیـل فصـل    سازمان ملل متحد به بهانه 
هایی که در آن زمان شکل گرفت حول این محور بود آیا این اقدام در آن  اما یکی از بحث. هفتم منشور محکوم کرد

ولت لیبی بـه بهانـه   دادگستري یا یک اقدام سیاسی شوراي امنیت با د المللی ینمقطع تاریخی در صالحیت دیوان ب
ـ   : ك. جهـت مطالعـه بیشـتر در ایـن خصـوص ر     . (تهدید صـلح و امنیـت جهـانی بـود      المللـی  ینالکربـی، دیـوان ب

 )30ص : 1373: احمدي و دیگران...: دادگستري
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 )المللی بین مسؤولیت مثابه بهحاکمیت ( المللی ها در قبال جامعه بین عام دولت مسؤولیت .4
؛ بدین معنا کـه حاکمیـت نبایـد صـرفاً     استآن  مسؤولیتي  هاي مهم حاکمیت جنبه یکی از جنبه

اي نباشد، بلکه این مفهـوم   گونه تکلیف و وظیفه مقوله مزیت تلقی شود و متضمن هیچ عنوان یک به
 مسـؤولیت کـه  این همان وضعیتی است  .)Ronzoni: 2012:p 2( باشد ن تعهدات و تکالیفی نیز میمتضم

هـا در   این وضـعیت بـراي دولـت    .دانیم می مسؤولیتکه ما در اینجا حاکمیت را مثابه  به دنبال دارد
پاسخگوي عملکرد خود نیـز  باید ها  آن بالطبعالمللی تعهدات و تکالیفی را به دنبال دارد و  بین نقش
 مسـؤولیت الملل راجع به  ها در طرح کمیسیون حقوق بین دولت مسؤولیتقواعد  در خصوص. باشند

المللـی   هـر عمـل متخلفانـه بـین    : چنین آمده اسـت  ،تدوین شد 2001ها در سال  المللی دولت بین
بنـابراین اگـر دولتـی،    ) 1162ص : 1388: آغـاجري ( .المللی آن دولـت اسـت   بین مسؤولیتولت، مستلزم د

هاي خارجی اجیر کرده و بـه نحـوي از    آمیز علیه دولت هاي مسلح را براي انجام اعمال خشونت گروه
ص : 1387: حلمی( .مسئول عمل فوق خواهد بود ،هاي مسلح معارض حمایت کند انحاي مختلف از گروه

المللی در خصوص مبـارزه   المللی و همچنین عرف بین در منابع و قوانین و مقررات بین یريبا س) 67
اشند کـه ایـن دو   ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند ب فراگیر با پدیده تروریسم دولت

  :وظیفه عبارتنداز
 ؛بینی و پیشگیري از وقوع جرم و خسارت پیش

 )1168ص : پیشین: آغاجري( 1جازات مظنونین و مرتکبان جرائمتعقیب و م و
هاي تروریستی مسلح معارض علیـه دیگـر کشـورها بـه اسـم       باالخره به رسمیت نشناختن گروه

تـرین راهکـار جهـت تبیـین      مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاري با آنان بر این اسـاس مهـم  
 مسؤولیتبالطبع ( یستیترورهاي  ا در خصوص گروهه آن مسؤولیتها در قبال  عینی دولت مسؤولیت

 .است )رتبه سیاسی آنان کیفري رهبران عالی
 

 المللی دول در حمایت از شهروندان در منازعات مسلحانه بین مسؤولیت .5
                                                           

عـدم اجـازه   : ها ذکر شده است بدان اشارات مختصري نیز شده است ترین وظایف دیگري که براي دولت از جمله مهم .1
در اختیار گروههـاي تروریسـتی جهـت برنامـه ریـزي و      ) زمینی، هوایی، دریایی(ردادن فضاي جغرافیایی خود و قرا

اقدامات علیه دیگر کشورها، عدم داد و ستد مالی با گروههاي تروریستی، جلوگیري از نیرو گیـري ایـن گروههـا بـا     
مللی در جهت مبارزه بـا تروریسـم در تمـامی    استفاده از مرزهاي جغرافیایی کشورها، پیوستن به همکاریهاي بین ال

هـا در نظـام بـین     از دیگر وظایف برشمرده براي دولت... اشکال آن، جرم انگاري تروریسم در سطح داخلی کشورها و
حسن انجـام ایـن اقـدامات نیـز بـر عهـده        مسؤولیتالملل است، به واسطه حاکمیتی داخلی و بین المللی که دارند 

 .ایشان است
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نـوعی در   المللـی کـه بـه    هـاي بـین   آور و اشاره به کنوانسیون هاي الزام پس از بررسی برخی قطعنامه
حمایـت و همکـاري بـا پدیـده      جانبه و عدم یکرد اصلی یعنی مبارزه فراگیر و همههریک از آن دو رو

با این مقدمه به اصل . شود المللی تلقی می عنوان دو موضوع و محور اصلی این اسناد بین تروریسم به
در  .شـود  ها محسوب مـی  تکمیلی براي دولت مسؤولیترسیم که یک  حمایت می مسؤولیتدکترین 

میالدي، شـوراي امنیـت سـازمان ملـل      2005سران سازمان ملل متحد در سال  قالب سند نشست
را تحـت موضـوع حمایـت از غیرنظامیـان در منازعـات       1674قطعنامـه   2006آوریل  28متحد در 
اتفاق آراء  ازجمله اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه به) المللی المللی و غیر بین بین(مسلحانه 

سـند   139و  138صـراحت مـواد    شورا در قطعنامه دیگري بـه  )39؛ ص 1394:ریـان ذاک( به تصویب رسید
هاي عضو سازمان ملـل   کلیه دولت مسؤولیتدر خصوص  2005نشست سران سازمان ملل در سال 

سـازي نـژادي، جنایـت     کشی، جنایات جنگی، پـاك  نسل: حمایت در مقابل مسؤولیتمتحد در قالب 
در خصـوص اسـتفاده بهینـه از     (UN.Org,SC/RES/1674/2006). 1ادرا مـورد تأکیـد قـرارد    علیه بشریت

حمایـت از مـردم در برابـر     منظـور  بـه  المللـی  نظام بینحمایت در سطح  مسؤولیتظرفیت دکترین 
ابزارهــاي مناســب : از راهکارهــایی هماننــد ،دارد مســؤولیتجرائمــی هماننــد تروریســم و امثــالهم 

 ؛ششم و هشتم منشور اسـتفاده کنـد   فصول آمیز هاي مسالمتدیپلماتیک و بشردوستانه و دیگر ابزار
بـاالخره شـوراي    )177ص : 1389: قـوام (. متوسل به فصل هفتم منشور شود تواند یم در غیر این صورت

 1970امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اجراي این اصـل نخسـتین گـام خـود را بـا قطعنامـه       
 )40ص : پیشین: ذاکریان( .در خصوص لیبی برداشت 2011فوریه  26مصوب 

 )ضـمانت اجرایـی   عنـوان  به( آور نیز اگر در قالب این دکترین که چندین قطعنامه الزام بنابراین، 
تنها هرگونه همکاري با تروریسم کـه مرتکـب    نه یاول قیطر به ؛در پشت سر دارد بخواهیم بحث کنیم

یکسـري   بـر آن بلکـه مضـاف    ،دانـد  شوند را مردود می انواع جنایات ضد بشري و جنایات جنگی می

                                                           
هاي اجرایی آقـاي بـان کـی مـون      حمایت یا همان ستون مسؤولیتصوص راهکارها و نحوه اجراي اصل دکترین در خ .1

 :دبیرکل کنونی سازمان ملل متحد به چند مولفه اشاره دارد
 .هستند مسؤولیتها در وهله اول براي حمایت از شهروندان در برابر جرایم داراي  اینکه کلیه دولت. 8.1
هـا را بـراي تقویـت اصـول دکتـرین       دولت: ها و دیگران بازیگران موثر مکلف اند لمللی متشکل از دولتجامعه بین ا .8.2

 .یاري نمایند) در مقابل جرایمی مسلحانه همانند تروریسم(حمایت در قبال شهروندان 
اینجا جامعـه بـین   حمایت عمل نمایند؛  مسؤولیتها نتوانستند به وظایف خود در اجراي مفاد  در جاهایی که دولت. 8.3

 )Thakur:2011:p16. (الملل است که باید ایفاي نقش کرده و وارد عرصه حمایت از شهروندان کشور مذکور شود
شود بلکـه اقـدامات    حمایت شامل مداخله نظامی صرف نمی مسؤولیتنکته حائز اهمیت در این مسئله این است که 

توان به مراحل قبـل   از جمله دیگر اقدامات می .(See: Foit: 2008:p.p 1-2) دیگري مقدم بر آن را نیز در برمی گیرد
منشورسـازمان ملـل متحـد،     55از بحران و اقدامات پس از بحران اشاره کرد که در قالب پیشگیري بر اساس مـاده  

 ) Evans:2008:p.p 87 -107: (نجهت دسترسی به اصل منبع نگاه کنید به. مداخله، بازسازي است
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کـه برآینـد ایـن     نمایـد  هاي عضو سازمان ملل متحد معین می آور را براي دولت قواعد و تکالیف الزام
این  .المللی است المللی از سوي جامعه بین اصل مساعدت بر غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین

المللـی   تکالیف ذاتـی خـود در جامعـه بـین     اینکه به حقوق و تنها نهدر حالی است برخی از کشورها 
 ،ابزارهاي سیاست خارجی خـود عنوان یکی از  نمایند، بلکه با استفاده ابزاري از تروریسم به نمی عمل

هاي تروریستی در منطقه خاورمیانه زمینه را جهـت اقـدامات تروریسـتی     از گروه جانبه همهحمایت 
ـ . آورنـد  اهم مـی هـا مسـتقیم و غیرمسـتقیم فـر     ضد بشري این گروه کـه در اسـنادي کـه    طـوري هب

هاي منطقه  برخی کشور ،تایمز گفته سیمور هرش در سرمقاله روزنامه نیویورك آمده است به دست به
همه منابع مالی و تسلیحاتی الزم براي از بین بردن دولت سـوریه و مقابلـه بـا برخـی از کشـورهاي      

سخنرانی گونتر مایر رئـیس کنگـره   . (دهد انه قرار میها در خاورمی منطقه در اختیار تروریست بانفوذ
هاي  ها بر اساس برخی ضرورت هرچند که اشاره شد این حمایت .)2015جهانی مطالعات خاورمیانه 

رهیافت سیاسی بدان پرداخته شـد، ولـی بـازهم مجـوز هرگونـه اسـتفاده        سیاسی است که از منظر
 .ابزاري از تروریسم علیه بشریت نخواهد بود

 الملل کیفري رهبران دول حامی از منظر حقوق بین مسؤولیت .6
 کیفري رهبران سیاسی مسؤولیتها مقدمه احراز  ها از تروریست حمایت. 6.1

کیفري رهبران سیاسی دول حـامی تروریسـم بـدون تردیـد یکـی از       مسؤولیتبراي احراز و تحقق 
ماده  صراحت بهیفري رم است که با توجه المللی ک اساسنامه دادگاه بین 25ماده  ،عناصر مهم قانونی

کیفري این دسـت از   مسؤولیتتواند حداقل از منظر نظري راهگشاي شناخت  مصادیق می در برخی
ي مادي و معنوي رهبران در قالب دول حـامی تروریسـم   ها کمک در راستاي اثبات انواع .افراد باشد

رویتـرز   2012ژوئـن سـال    23در  مثـال  عنـوان  بهبه برخی از آن اشارات مختصري خواهیم داشت؛ 
انـد،   هاي مالی خود را به شورشیان سوري افـزایش داده  گزارش داد که برخی کشورهاي عربی کمک

هـاي   میلیـون دالر بـه گـروه    150مبلـغ   یاعالم شد کشور خاصـ  2012آگوست  20در  که يطور به
  .مـالی اهـدا کـرده اسـت    کمک ) تروریستی تکفیري همانند جبهه النصره(شورشی سلفی رادیکال 

(Spetalinck and others: 2014:p45) 
 يهـا  گـروه  عنوان به رسماًي سازمان ملل متحد ها قطعنامه در ها گروهاین حالی است که همان  

فعالیت ها تا حدي گسترده بوده است که علیرغم ممنوعیت  اما این تالش ،اند شده شناختهتروریستی 
 دولـت  جهت برخی مقاصـد خـاصِ   فارس یجخلشورهاي عربی حوزه از ک یکیدر  هاي خیریه صندوق
 73/124هایی زیر نظیر افرادي خاص معـادل   میالدي با تشکیل صندوق 2012ژوئیه  33در  خاصی

 (Nakamura: 2013:p12)  .آوري و ارسال کرده است میلیون دالر براي معارضان سوري جمع
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عــالوه بــر خاصــی کشــور  آمــده اســتحاتی در برخــی اســناد ي تســلیهــا در راســتاي کمــک 
هـاي معـارض رسـانده اسـت، ازجملـه       گروهبه هاي تسلیحاتی خود را نیز  هاي مالی، کمک مساعدت

این در حالی  )Others: 2014:p224) Weinbaum and.اشاره کرد توان به ارسال تسلیحات براي معارضین می
آمـده اسـت هرگونـه تسـهیل      صـراحت  بـه کیفـري   المللی ینباساسنامه دیوان  25است که در ماده 

جرم کرده باشد، یا تهیه ابزار ارتکـاب بـه جـرم    نوع مساعدت یا تالش براي ارتکاب  جرم، هرارتکاب 
. سـازد  مـی  کیفري را فراهم مسؤولیتمساعدت براي ارتکاب به جرم خواهد و شرایط تحقق  منزله به

تسـهیل عمـل مجرمانـه یـا هـدف       نظورم بههرگونه اقدامی  :در بخش دیگري از این ماده آمده است
ایـن  . باشد کـه در صـالحیت دیـوان اسـت     یجرائم شده باشد و متضمن ارتکاب انجاممجرمانه گروه 

مخـالف قطعنامـه    یقـاً دقي تروریستی ها سیاسی در حمایت از گروه رتبه یعالدست اقدامات رهبران 
صـادره در ایـن    آور الـزام ي هـا  و همچنین دیگر قطعنامه میالدي 2001سپتامبر  28ب مصو 1373

ذیـل فصـل    متحداز تمامی کشورهاي عضو سازمان ملل  صراحت بهقطعنامه  هماندر . است خصوص
تهیـه هرگونـه وسـایل و حمایـت مسـتقیم و      از : اسـت  شـده  خواسته آور الزام صورت بههفتم منشور 

دانـد   می کشورها را ملزمدر اقدامات تروریستی خودداري شود،  مؤثر يها گروهغیرمستقیم از افراد و 
، ها ي امنیتی با تروریستها از هرگونه فعالیت مالی و تدارکاتی مرتبط با اقدامات تروریستی، همکاري

همسـایگان و   یـه علبـراي عضـوگیري جهـت اقـدامات تروریسـتی       ها خودداري کرده و به تروریست
  .از مرزهاي مشترك جلوگیري کنند ها همچنین عبور تروریست

حـداقل توانسـتیم از بعـد     که این است، توانیم ارائه دهیم که در این بخش می گیري جهیپس نت 
تا حـدودي   )هاي حامی تروریسم در قالب دولت(رهبران را ي مادي و معنوي برخی ها نظري حمایت

تکفیـري و نقـض عمـده حقـوق      يها اقدامات تروریستی گروه، ها که نتیجه این حمایت ؛اثبات کنیم
 یقـاً اساسـنامه دق  25مـاده   صراحت بهبا این تفسیر و با توجه . ت جنگی را به دنبال داردو جنایا بشر

کیفري متوجه رهبران  مسؤولیتمصداق و اطالق دارد، کیفري  مسؤولیتجهت احراز ها  این حمایت
عنـوان   توانـد بـه   شوراي امینت سازمان ملل متحـد مـی  . تروریستی است يها هاي حامی گروه دولت
حفظ و صلح امنیت جهانی موضوع را براي رسیدگی به دیوان  ◌ٴ نهیدرزم المللی ینمرجع ب ینتر مهم

 .کیفري براي شروع تعقیب ارجاع دهد المللی ینب
 
 

 المللی نقض فاحش حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین. 2 .6
از ت ــ حمایو گ ــ جندیـدگان از  ج ــ نم رالآتن ــ کاسالمللی باهـدف   بینتانۀ ـسدوبشرق حقو

، لحانهـمست ماـمخاصن وقوع مادر زنسانی ن اشأو مت احفظ کرو مسلحانه ت مخاصمان قربانیا
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 )عــام(ان یگرزاــــبهــا و  دولــتوقی ــــحقات دــــتعهف وــــمعطد را وــــز خــــتمرکه دــــعم
هاي عضو سازمان ملل متحد  تمامی دولت  (Christopher Greenwood, in: Felck, 2008:p11).سازد می
با توجه به نقض فـاحش حقـوق اولیـه و ابتـدائی      .آور آن هستند ملزم به رعایت قواعد الزام نیز

ازجملـه عـراق و    ،هـا  شده توسط تروریسـت  گناه در کشورهاي قربانی اشغال افراد غیرنظامی بی
امروزه وظیفه تمـامی   .هاي تروریستی نیز از این قاعده مستثنی نیستند دول حامی گروه ،سوریه

انی ــ الحیت جهــ صاري رـه برقـبها  دولتد ـتعه زیراالمللی خطیرتر است؛  ي و بینا منطقهکشورها 
و در صـورت لـزوم   ی ــ جنگت اــ ه جنایــ یدگی بــ سو ر فوقق فاحش حقوهاي  نقضیق داـر مصـب

. بـر رعایـت اسـت   مین ــ تضو ت ـعایدر ردیگر  دولکت رمشااز نعکاسی را اشکاآنیز ن تعقیب متهما
)Henckaerts and Doswald-Beck: 2005:p512 (     ین اهمچنین بایستی به . امـا متأسـفانه چنـین نیسـت

ش ـــنقهــا  دولــتسیاسی ، اراده تانهـــسدوبشرق حقواي جراره در اشت که هموداتوجه مســئله نیــز 
بعضـاً   )Sassoli: 2007:p 52(. در ایـن خصـوص اسـت   انع ـم بسا نماید و چه زي میاـبرا ی ـمهمر یاـبس

ت اتهام در این خصوص نیز متوجه رهبران دول حامی تروریسم است، ضمانت اجراي بیشترین انگش
اساسـنامه دادگـاه    83و نیـز بنـد ذیـل مـاده      272، 221این امر را نیز باید در مفاهیم مشترك مواد 

همانند حکـم جلـب بـراي عمـر البشـیر      ( المللی کیفري المللی کیفري و رویه معاصر دادگاه بین بین
بدین ترتیب با توجه به اسناد موجـود و مضـاف   . جستجو کرد) کنونی کشور سودان جمهوري رئیس

نوعی پذیرش معاونت  ها و به جنایات ارتکابی تروریست ر عمومی مبنی بر وقوع انواعبر آن اجماع افکا
نسبت بـه اشـخاص حقیقـی آمـده اسـت، دقیقـاً مصـداق         22و مشارکت جرائم در دیوان ذیل ماده 

اولی با پذیرش جنایات  طریق عالوه بر آن به. هاي تروریستی است گروه) دول حامی( اقدامات رهبران
مبنی  27اند و مفهوم ماده  پذیرفته آن راعنوان اشخاص حقوقی عضو دیوان که صالحیت  ها به دولت

                                                           
پـردازد کـه در آن بـه     کیفـري اشـخاص حقیقـی مـی     مسـؤولیت کیفري به بحث  المللی یناسنامه دیوان باس 22ماده  .1

جهـت جـرم   : عنـوان مثـال   اشاره شده است؛ بطوریکه بـه  المللی ینمصادیق مباشرت، معاونت و مشارکت در جرائم ب
کیفـري   مسؤولیتعث تحقق با یکش اشاره دارد صرف تشویق به نسل یحاًاز بندهاي ذیل ماده صر یکیدر یکش نسل
 .شود می

هاي دیوان پرداختـه اسـت و    سمت افراد در اعمال صالحیت یرکیفري به عدم تأث المللی یناساسنامه دیوان ب 27ماده  .2
تصریح دارد بدون در نظر گرفتن سمت آن و بدون تبعیض اعمال صالحیت و رسیدگی شروع خواهد شـد بطوریکـه   

کیفـري مبـرا    مسـؤولیت و دولت یا نماینده مجلس اشاره کرده و به هـیچ وجـه از   به رییس دولت، عض: در مصادیق
 .ندانسته است، داشتن سمت را دلیلی بر اعمال تخفیف در مجازات ندانسته است

3.See: Article 82 War crimes: The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when 
committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes: For the 
purpose of this Statute, "war crimes" means: (a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 
1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the 
relevant Geneva Convention. (Rome Statute of the International Criminal Court). 
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مبنی بر مجازات مرتکبین  8بر عدم تأثیر سمت رسمی افراد در اعمال صالحیت دیوان، دستور ماده 
هـاي   کیفـري ایـن رهبـران و دولـت     مسؤولیتژنو  1949اوت  12هاي  اي فاحش کنوانسیونه نقض

 .ها محرز و مسلم است آن

 بشریت ذیل جنایات ضد انحامی تروریسم و رهبران کیفري مسؤولیتاحراز . 6.3
رایطی در چــارچوب تعریــف جنایــات علیــه بشــریت ذیــل مــاده هفــتم اقــدامات تروریســتی در شــ

ترده و ي کـافی گسـ   اندازه طبق این دیدگاه، اعمال تروریستی که به. گیرد ن قرار میواي دی اساسنامه
تواند در قالب تعریف جـرائم   مند و در راستاي پیشبرد سیاست دولتی یا ســازمانی باشــند، می نظام

در این ماده، شـرط تحقـق جنایـت علیـه بشـریت پیشـبرد سیاسـت قبلـی          .علیه بشریت قرار گیرد
براي یک اقدام مانند قتـل و شـکنجه، تهـاجم گســـترده نسـبت بـه       ) دولتی یا غیر و شده طراحی(

این رویکرد نیـز بـا مـوانعی جـدي      (UNODC: 2009: p 41) .1غیرنظامیان در زمان صلح یا جنگ است
ي رعـب و وحشـت یـا مرعـوب ســـاختن       اینکه، از ارکان تروریسم، قصد اشاعه ازجملهروست؛  روبه

فعل است؛ اگر قرار بـود در  المللی براي فعل یا ترك  ر کردن دولت یا ســازمان بینجمعیت و یا وادا
از . آمـد  با تروریســم مقابله شود، هیچ گزارش خاصی از این ویژگـی بـه دسـت نمـی     7  ماده  حیطه

المللی کیفري، پدیده تروریسم و مبارزه براي رهـایی   اساسنامه دیوان بین 7ي ماده  طرفی، در حیطه
 ،ن مـاده با سیري در مفاد ای )162: 1392: صابر و دیگران (.کند ملی و خودمختاري را تفکیک نمی بخشی

یافتـه بـدین معنـا تصـور      بریم که اگر بخواهیم تروریسم را یک جرم سازمان دقیقاً بدین نکته پی می
و پیگیري  ریزي گسترده و هدفمند هاي حامی تروریسم را در قالب برنامه نقش رهبران دولت((: کنیم

هاي تروریستی بـراي نیـل بـه برخـی اهـداف       المللی با استفاده از گروه اي و بین منافع ملی و منطقه
 7المللـی منطبـق بـا مـاده      توان به یک تعریف قانونی بـین  آنگاه می ،))سیاسی تصور و تعریف نماییم

اگر دایـره  : دیگر عبارت به. المللی کیفري از رهبران دول حامی تروریسم برسیم اساسنامه دیوان بین
که تصریح دارد در چهارچوب یـک حملـه    اساسنامه دادگاه رم را 7مصادیق تعریف قانونی ذیل ماده 

هـاي   گسترش دهیم و بخواهیم نقـش دولـت   یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی گسترده یا سازمان
یافته دولتـی   ب جرائم سازمانآمده را در قال دست هاي تروریستی را با توجه به اسناد به حامی و گروه

                                                           
1.See: Article 7 Crimes against humanity: For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means 

any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against 
any civilian population, with knowledge of the attack. 

a) Murder. 
b) Extermination. 
c) Enslavement. 
d) Deportation or forcible transfer of population. 
e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of 

international law… 
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چنین تفاسیر و تعاریفی رویکرد چالشی، نظـري و   این. هاي تروریستی غیردولتی تعریف کنیم با گروه
امـا   .1عملی را به دنبال دارد که مانع از تحقق عملی و اعمال صالحیت دیوان در این خصوص اسـت 

ي برحسـب  ضد بشرب جـرائم  تکات ارثبامنظور ا تواند مطرح شود؛ به آن بدین کیفیت می يکارها راه
و ست ي اضد بشرم جر، سیرتحت برص خام جرب تکاارباید ثابت کند ن ستادادشاکی یا ، 7ده ما

یا ده حمله گستراز بخشی عنـوان   م بـه یعنی جراند؛  ي احرازشدهضد بشرم جنگی یا جرم عناصر جر
ــه  ســازمان ــعحمله از گاهی آبا و علیه جمعیت غیرنظامی یافت ینکه اسی ربر، ینابنابر. باشدشــده  واق

  )71:پیشین: نمامیان(است همیت احائز ، یط باشداین شراجد وامنطقی طور  تواند به مییسم ورتر
پاسـخ مثبـت    بـه نظـر   در پاسخ بدین سؤال که آیا تروریسم واجد چنین شرایطی است یا خیر؟

هـا را   عمدتاً این گروه ،شود یاسی میهاي س معموالً در تعاریفی که از تروریسم در رهیافتزیرا است؛ 
عـالوه بـر اینکـه داراي سـازمان و تشـکیالت      : دهنـد  هایی مـورد شناسـایی قـرار مـی     عنوان گروه به

هـا یـا قصـد برانـدازي هسـتند و       از حکومـت  یـري گ یاز، داراي مقاصد سیاسی، جهت امتاند منسجم
گنـاه انتخـاب    یـان افـراد غیرنظـامی بـی    شـده م  معموالً قربانیان خود را با یک برنامه از قبل تعیـین 

پـس ایـن امـر    . هاي خارجی فراملی نیز داراي ارتباطات پنهـانی هسـتند   کنند و غالباً با سرویس می
. المللـی کیفـري اسـت    اساسنامه دیـوان بـین   )7(شده در ذیل ماده  دقیقاً مصداق تعریف قانونی ارائه

 یـا مـذهبی   يهـا  بهانـه این است که هرگـاه بـه    ؛درك و استنتاج باشد بحثی که از این مباحث قابل
 ،صورت گسترده انجام شد علیه گروهی از غیرنظامیان به سامانمندسیاسی چنین حمالت هدفمند و 

ازجمله مصادیق مسـلم جنایـت علیـه     کیفري المللی در تمامی مصادیق موجود در متون حقوق بین
ن تروریسـم تکفیـري کـه مـوردنظر     این در حالی است که کلیت گفتمـا . گردد بشریت محسوب می

اگر مدخلیت بحث سیاسی را نیز  یحت ؛نیز عصاره و مؤید همین دو عنصر است است پژوهش حاضر
بـوده  کافی  به نظر ما مورد خدشه قرار دهیم، بازهم به کلیت گفتمان تکفیري نیز رجوع شود مسئله

صـراحت بـدین    للی کیفـري نیـز بـه   الم این در حالی است که در اساسنامه دیوان بین .دارد و اطالق
                                                           

 :رویکردهاي مختلفی در تفاسیر و دکترین جهت این مسئله ابراز شده است .1
وان جـرم  تاریخچه ي تصویب اســاسنامه ي دیوان و تالشهاي انجام شده در زمینه ي گنجاندن تروریســم به عنـ  .1.1 

مستقل و عدم تصویب نهایی آن و صدور قطع نامه ي خاص مبنی بر لـزوم تحقیـق بیشـــتر در بـاب تروریســـم،      
 .نشان گر این قصد است که اعمال تروریستی نباید در حیطه ي اساس نامه قرار گیرد

نقض اصـل قـانون منـدي     22توانست مدعی اســاس نامه  در صورت پذیرش این نظر، مرتکب اعمال تروریستی می .1.2
 .ها مذکور در بند دوم ماده ي شود جرایم و مجازات

براي شروع به تعقیب از ســـوي دیـــوان، ارجـــاع از سـوي شـوراي امنـــیت سازمان ملل متحد یا کشور عضـو   . 1.3
ن نظریــــه در مـورد   ناکارآمـدي ایـ  . اساس نامه و یا دادستان به همـــراه تایـید شـعبه ي مـــقدماتی الزم اسـت

جهـت  . (آید، مگر ایـن که ارجـاع از سـوي شـوراي امنیــت صــورت پـذیرد    کـشورهاي غیـر عـــضو به چشم می
 )74 – 77: 1390: و نمامیان 162پیشین : صابر و دیگران: مطالعه بیشتر رجوع کنید به
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ي حـامی  ها کیفري رهبران سیاسی برخی دولت مسؤولیتآنچه براي احراز . 1شده است مسئله اشاره
تروریسم ذیل جنایت علیه بشریت یا دیگر مصـادیق از رهگـذر اقـدامات تروریسـتی تکفیـري قابـل       

معـادالت خاورمیانـه   ر سیاسی و مذهبی است که امروزه د هاي حساب یهتصفتحقق و رسیدگی است 
دررویـی  وت کـه برخـی از رهبـران سیاسـی از ر    اس صورت ینبدتحقق این امر نیز  .شاهد آن هستیم

بـا توجـه بـه طراحـی      .کننـد  امتناع میخود  یرگذارتأثسیاسی یا نظامی در میدان با رقباي اصلی و 
در قالـب   هـا  ز تروریسـت ا جانبـه  همـه سیاسی که از آن پرده برداشتیم با استفاده از راهکار حمایت 

تـوان در شـعارهاي    مـی  نمونه بارز این مسـئله را . زنند می جنایات امات تروریستی دست به انواعاقد
 يهـا  گـروه بـه   هـا  سیاسی و مذهبی برخی از رهبران و متهم کردن دیگـر رقبـا و جلسـات و کمـک    

 وراي امنیـت ي شـ هـا  قطعنامـه کـه حتـی در    )تحت عناوینی همچون معارضین دانست( تروریستی
 مصـداق جنایـت علیـه بشـریت اسـت،     یقـاً  دقدر عمل . شود می یاد ها آنگروه تروریست از  عنوان به

هـاي تروریسـتی در    پیگیري اهداف و راهبردهاي سیاسی رهبران کشـورهاي حـامی گـروه    بنابراین،
الـب  تروریسـتی در ق  يهـا  که تحقق آن را منـوط بـه موفقیـت گـروه     المللی ینجهت منافع ملی و ب

بـه   کیفـري  مسـؤولیت و نظر ما مصداق جنایات علیه بشـریت اسـت   به  ،اند اقدامات تروریستی کرده
در جنایات علیه بشـریت متوجـه   معاونت  ،فرض نکنیم مباشرت یا مشارکت اگرحتی  همراه دارد که

 .است آنها

 کیفري تروریسم و رهبران دول حامی ذیل جنایات جنگی مسؤولیتاحراز . 6.4
ــه جوومخالفتی رم، یپلماتیک دنس اکنفردر  ي کیفران یودصالحیت ل مشموت جنایاد نداشـــت کـ
عرفی الملل  ق بینوـابق حقـی مطـجنگت اـجنایو شریت ـعلیه بت جنایاژنو سید، یعنی المللی،  بین

ضمنی طـور   بـه ساسنامه کننـدگان ا  تـدوین  ،گـر ید انیب بهو ند ار دارصل صالحیت جهانی قرع اموضو
ضایت رگاهی در داد...ژنـو سـید و  ر ــ نظی اتیـهجنایـیدگی بـساي ررـه بـد کـندائل بوقبدین مسئله 

ــنیوري ضرع لت متبودومینی یا زلت سردو ــاا. ستـ ــعایر ،وجــود نیب و سیاسی ت ت برخی مالحظاـ
یتی بر ودمحدعنوان  را بهضایت» ریم «رژشت که آن دابر ن را نمایندگاها،  دولتبه حاکمیت ام حترا

2نمایندل عماان ایودتی ذاصالحیت 
 (Abass: 2006:p370-371) .اهـاي اعالمـی    ا در بسیاري از دکتـرین م

                                                           
1. See: part (H) Article 7: Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, 

national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally 
recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this 
paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court…. 

تروریسم و امثـالهم کـه بـا مصـادیق جنایـت      : البته نکته حائز اهمیت در خصوص این مسئله که برخی جرائم همانند .2
ار توانـد مـورد رسـیدگی قـر     علیه بشریت یا جنایت جنگی با توجه به صالحیت دیوان بعنوان صالحیت جهـانی مـی  

گیرد؛ تابعی از مسائل سیاسی حاکم بر نظام بین الملل است؛ هرچند که در دکترین نیز بر این مسـئله تاکیـد شـده    
هـا بحـث از رضـایت آنـان بـه میـان آمـده اسـت و همـین امـر را یکـی از             است جهت احترام بـه حاکمیـت دولـت   
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المللی  تواند ذیل جرائم جنایات جنگی از سوي دیوان بین صراحت آمده است جرائم تروریستی می به
جنگی م جد عناصر جروایسم ورترص خاو مصـادیق  قتی مظاهر و. کیفري مورد رسیدگی قرار گیـرد 

 4ده ماب چورچا، در قع شوندآن وابا ط تبادر ارمسلحانه یا ي گیرل درخالدر یعنی ؛ باشند
ــینکیفره گادادساسنامۀ ا ــی  ي ب ــداالملل ــیونمشتر 3ده نقض ماص خصودر  روآن ــاي  ك کنوانس ه

وي سابق یوگسالالمللی  ي بینکیفره گادادساسنامۀ ا 3و  2اد مو، لحاقیدوم اتکل وپرو نو ژگانۀ رچها
 8ده جنگ ماف یا عررات نقض مقرو نو ژگانۀ رچهاهـــــاي  کنوانســـــیونفاحش نقض ص خصودر 

تکابی ت ارمااقداینکـه ا  )Sophie Greve: 2003:p75(. گیرنـد  ار میقرالمللی  ي بینکیفران یودساسنامۀ ا
گاهی نسبت به م و آجري بیانگر عنصر معنوط ین شر؛ اسیاست عمومی باشدو قالب برنامه در باید 

 دیوان اساسنامه 8 ماده در سیري با اما) 44 – 48صـص  : 1382: د و دیگراننمراجو(. ستاتکابی ام ارقدر اثاآ
 در هـا  تروریسـت  امـروزه  کـه  خـوریم؛  برمـی  اقـدامات  ایـن  مصـادیق  از برخـی  به کیفري المللی بین

 . استشده  ها تبدیل هاي روزمره آن توان ادعا کرد به فعالیت می تقریباً و دهند می انجام خاورمیانه
نـوعی   بـه . اسـت  المللـی  دهد که تروریسم یک جنایت بـین  همین امر ما را به این نکته سوق می

توانـد در دیـوان    هـا مـی   هـا و حـامی آن   تحت عنوان جنایات جنگی اقدامات تروریسـتی ایـن گـروه   
هـا، عـزم راسـخ     توسعه صالحیت دیوان در برخورد جدي با دولـت . المللی کیفري رسیدگی شود بین
توانـد ایـن رؤیـاي     هـاي حـامی آن مـی    المللی جهت برخورد با پدیده تروریسم و رهبران دولـت  بین
خواهان را محقق سازد و نکته حائز اهمیت در این موضـوع دسـتیابی بـه اسـنادي      المللی عدالت بین

 8است که رابطه بین تروریسم و حامیان آنان را بـه اثبـات برسـاند، دقیقـاً مصـداق بنـد اول مـاده        
عمـومی را در قالـب ارتکـاب     یاسـت و ساست که وجود برنامـه   1المللی کیفري اسنامه دیوان بیناس

ي  در اساسـنامه  .کند یمپیدا  تحقق ،عنوان شرط معرفی کرده است گسترده به اقدامات تروریستی به
نـد  توا ، تنها می»براي ایجاد رعب و وحشــت«دادگاه مذکور، حملــه به غیرنظامیان با قصــد خاص 

اقدام تروریستی تنها در صورتی مشمول جنایـات جنگـی    8طبق ماده . موجب تعیین مجازات باشد
عنوان بخشــی از یک نقشه یـا سیاســـت یـا بخشـــی از یـک       به«گیرد که اعمال یادشده  قرار می

                                                                                                                                              
ین المللی دانسته شـده اسـت ولـی    هاي جدي پیش روي اعمال صالحیت جهانی از سوي دیوان کیفري ب محدودیت

کـامال   "عمر البشیر ریـیس جمهـوري سـودان    "رویه عملی دیوان همانطوریکه قبال نیز بدان اشاره شده در قضییه 
 .استرساند و نمونه اي از برخوردهاي گزینشی است در دادگاه کیفري بین المللی  خالف این مدعا را به اثبات می

1. See: Article 8 (War crimes): 
i. Wilful killing. 
ii. Torture or inhuman treatment, including biological experiments. 
iii. Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or healt. 
iv. Unlawful deportation or transfer or unlawful confinemen and …. 
2. Terrorism as an International Crime. 
3.The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or 

policy or as part of a large-scale commission of such crime. 
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تـرین مـانع در تعقیـب     بـدین ترتیـب عمـده   . باشد» ي این جنایات رفتار مشتمل بر ارتکاب گسترده
ها تحت عنـوان بـدین جنایـات و مجرمـان جنگـی از جانـب دیـوان،         یات تروریستی و تروریستجنا

جنایـات جنگـی در چـارچوب مســـتقر حقـوق      : اسـت  جنایات اســت که مقرر داشــته» عناصر«
طور مثال، بر اسـاس   به )160صابر و دیگران؛ پیشین؛ ص (. شود هاي مسلحانه تفسیر می الملل درگیري بین

ي، مرتکب، جنایت جنگی در چارچوب مصداق کشتن عمـدي، مسـتلزم آن    ماده» الف«بند  جزء یک
چنین شــخص یا اشخاصی موردحمایـت یـک   : مرتکب یک یا چند نفر را بکشد؛ ثانیاً: است که؛ اوالً

نـد  واحوال واقعی آگـاه باشـد و بدا   مرتکب از اوضاع: باشند؛ ثالثاً 1949یا بیش از یک کنوانسیون ژنو 
عمل در مورد یا در ارتباط با یک درگیـري  : که این حمایت براي آن اشــخاص مقررشده است؛ رابعاً

مرتکب علم داشته باشد که یک درگیـري مسـلحانه   : مساًالمللی ارتکاب یافته باشد؛ خا مسلحانه بین
هـاي درگیـر در    آور طـرف  صـورت الـزام   در اینجاست که به. وجود دارد) المللی و غیر بین المللی بین(

صـورت اختصـار    به بعضـی از ایـن مـوارد بـه     .دنالمللی باید آن را رعایت کن مخاصمات مسلحانه بین
هدایت عمدي حمـالت علیـه اهـداف غیرنظـامی؛ بـر اسـاس سـند عناصـر          :اشاراتی خواهیم داشت

تعریـف  بـا دقّـت در   . باشند اختصاصـی جرائم، اهـداف غیرنظامی آن دسته از اهداف که نظامی نمی
دور معنـاي   شده از اهداف غیرنظامی در اساسـنامه، مسـتلزمِ   توان دریافت که تعریف ارائه مذکور می

که شایسته بود  درحالی ؛و هیچ معیاري براي شناسـایی اهـداف مذکور ارائه نگردیده است است بوده
ي تعریـف برخـی از   عناصر جرائم و یـا ماننـد بنـدهایی کـه در ذیـل مـادة هفت برا مذکور در سند

بـا  . هایی بـراي تمیـز اهـداف غیرنظـامی از اهـداف نظامی ارائه شود ، شاخصاحصاء شده استمواد 
رجوع  اول پروتکل الحاقی 52ماده  2توجه به فقدان تعریفی واضح از اهداف نظـامی در بایـد به بند 

 )49؛ ص 1393ثانی و دیگران؛  زاده دیس(. کرد
تا آنجا که به امـوال   .هاي نظامی محصور گردد ها منحصراً باید به هدف حملهاساس این بند،  بر 

شود که به الحـاق ماهیـت محــل، هـدف، یـا       هاي نظامی به اموالی محدود می شود هدف مربوط می
ها سـهم مـؤثري در عملیـات نظـامی داشـته و تخریـب کلـی یـا جزئی، تصــرف یــا از    کـاربرد آن

ایـن در حـالی   . ا در شرایط زمانی موجود، یک مزیت نظامی معین محسوب گـردد ه کار انداختن آن
آورنـد ازجملـه    هاي تروریستی تکفیري در بیشتر مواقع جنگ را به داخل مناطق مسکونی مـی  گروه
ره هاي وسیع کمربندهاي انفجاري در سطح شـهرها و منـاطق مسـکونی اشـا     گذاري توان به بمب می
ها نیز از این قاعده  هاي تروریستی است که تکفیري هاي اصلی گروه تاکتیکعنوان یکی از  که به کرد

امـا در ایـن خصـوص دو    ؛ برنـد  را می 1مستثنی نیستند و در اکثر مواقع از این حربه نهایت استفاده
                                                           

هـاي اصـلی در جهـت     مات یکی از مؤلفـه در خصوص این جنایت جنگی در قالب اقدامات تروریستی این دست از اقدا. 1
شود؛ گرفتن قربانی از میان افـراد غیرنظـامی در قالـب منـاطق      هاي تروریستی محسوب می نشان دادن قدرت گروه

 .ها است ها و فشار بر دولت مسکونی معموالً یک اهرم فشار براي به چالش کشیدن امنیت دولت
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بنابراین باید به دو شاخصی کـه بـراي تشـخیص اهـداف      .شده است ضابطه عینی در دکترین معرفی
اول، سهم و تأثیر اهداف نظـامی و دوم، مزیت نظـامی کـه حاصــل  . وجه داشتنظامی وجود دارد، ت

دفـاع؛ یکـی دیگـر از مصـادیق اقـدامات       یا بمباران مناطق بـی  حمله )Cassese: 2002:p397( .شود می
بـراي وقـوع ایـن جـرم مرتکـب یـا       . تروریستی است که ذیل جنایات جنگی جرم انگاري شده است

هایی را موردحمله یا بمباران  چنـد شـهر، روستا، اماکن مسکونی یا ساختمانمرتکبان باید یـک یـا 
قرار دهند که اهداف نظامی نبوده، البته در خصوص این مورد که ذیل جرائم جنگـی جـرم انگـاري    

تـر بـدان    حمله قرار دادن مناطق مسکونی که پیش نوعی با همان مورد شده است باید اضافه کرد به
هـا اخبـاري منتشرشـده     در برخـی رسـانه  . ا حدودي اقتران معنایی و مصداقی دارداشاراتی داشتم ت

ها به مناطقی از کشورهاي حامی براي  تروریست ياشیاء تاریخی که از سو دوفروشیخربر  است دالِّ
کـه   یاین در حالی است که در خصوص جنایات جنگی برخـی اقـدامات   ؛شود خرید فروش ارسال می

صـراحت   اند در خصوص تخریب و غارت میراث فرهنگی در عراق و سوریه بـه  ادهها انجام د تروریست
 . 1شود المللی جنایت جنگی محسوب می آور بین اسناد الزام طبق

 کیفري رهبران سیاسی ذیل اقدامات مجرمانه مشترك مسؤولیتاحراز . 6.5
طقـه خاورمیانـه و نقـش    هاي تروریستی تکفیـري در من  یافته بودن اقدامات گروه با توجه به سازمان

این مفهـوم   ،هاي کار بسیار افزوده است بسیار فعال حامیان حقیقی و حقوقی ایشان که بر پیچیدگی
رسد یک سازوکار مناسب براي مجازات تمامی عوامل تروریسم تکفیـري در سـطح افـراد     به نظر می

ها اشـاره   که به برخی از آناما تعاریف دیگري نیز از این مفهوم در دکترین آمده است . حقیقی باشد
جـرائم علیـه    المللـی ماننـد   نکه ماهیت اکثـر جـرائم بـی    المللی ازآنجایی در عرصه بین. خواهیم کرد

صـورت گروهـی و    عالوه بر منظم و گسـترده بـودن، در غالـب مـوارد بـه     ...  بشریت، جرائم جنگی و
ها اگر امري غیرممکن نباشـد،   تعیین نقش دقیق هریک از افراد این گروه ،دهند جمعی رخ می دسته

عنـوان   دکترین اقدامات مجرمانه مشترك بـه  (Dethan and shorts: 2003:p 7) .امري بسیار مشکل است
                                                           

شوراي امنیت سـازمان ملـل متحـد     2017مارچ  24مصوب جلسه  2347توان به قطعنامه شماره  این خصوص می در. 1
هاي تروریسـتی   در این شوراي امنیت سازمان ملل متحد تخریب و قاچاق میراث فرهنگی را توسط گروه .اشاره کرد

به صـراحت در بخـش مقدمـه ایـن      .در مناطق تحت اشغال محکوم کرده و به اتفاق آرا این قطعنامه را تصویب کرد
) سـابق (هاي تروریستی همانند داعش، جبهـه النصـره    اقداماتی که در این خصوص توسط گروه: ه آمده استقعطنام

هاي مرتبط با القاعده، هرگونه اقدام آنها در ایـن خصـوص    که آالن به احرار الشام تغییر نام یافته است، یا دیگر گروه
جهت دسترسی به این قعطنامـه بـه    .سپرده شود شود و باید به دستگاه عدالت به مثابه جنایات جنگی محسوب می

 :آدرس ذیل رجوع شود
See: https://www.un.org/press/en/2017/sc12764.doc.htm 
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را بـراي افـراد در ارتبـاط بـا      مسؤولیتالمللی،  کیفري در حقوق کیفري بین مسؤولیتیک نمونه از 
یـک از اعضـاي گـروه بـه دلیـل      جرائم در سطح کالن و گسترده جایی که تعیـین دقیـق نقـش هر   

ایـن  . دهـد  پیچیدگی و گستردگی جرم یا جرائم و اقدامات موردنظر افراد مـبهم باشـد، نسـبت مـی    
المللی نیز مصـداق داشـته اسـت؛ در ایـن      مفهوم در اقدامات تروریستی در حوزه حقوق کیفري بین

گـذاري   ه منـع بمـب  و همچنین معاهد 1945به سال  1توان به پرونده کشتار شهر اسن خصوص می
هاي عضو سازمان ملل متحد بـه   میالدي توسط مجمع عمومی دولت 1998که در سال  2تروریستی

 .ایـن معاهـده اشـاره کـرد کـه داراي مفهـومی مشـابه اسـت         2از ماده  c 3تصویب رسید و به بند 

(Jayasinghe: 2013:p 2) در پرونده ی سمصورت ر ر بهنخستین بااي برك مجرمانه مشترت مااقدم امفهو
به کـار   1999المللی یوگسالوي سابق و در سال  توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفري بین) تادیچ(

این دادگاه براي شرکت در قتل عمد  3اساسنامه 7از ماده  1این شعبه تادیچ را طبق بند . گرفته شد
از  (Ibid:p.p195- 205) .مـتهم نمـود   ،مرده پیدا شـدند  4پنج مسلمان بوسنیایی در دهکده جاسکیسی

براي اولین  المللی ینبتوان برداشت کرد با توجه به این مفهوم که در این دادگاه  می این بحث چنین
المللـی   بـین بار مطرح شد و با توجه به اساسنامه دادگاه مذکور کـه یکـی از منـابع حقـوق کیفـري      

بـدین  . حـامی تروریسـم اسـت    سیاسـی دول  رتبـه  عالیبه رهبران  یمتعم قابلتواند لحاظ گردد،  می
مبنـاي طـرح مشـترك کـه سـپس فعالیـت مجرمانـه         را بر مسؤولیتشعبه مذکور نوعی از  ،ترتیب

آن بعد همین شعبه در تفسیري و توضیح از این مفهـوم داشـت   . مشترك نامیده شده را ایجاد نمود
ي در فعالیت مجرمانه کیفر مسؤولیتسرانجام تادیچ بر اساس شکل سوم از  .در سه گونه قرار داد را

                                                           
1. The Esean lynching Case. 
2. The International Convention for Suppression of Terrorist Bombing (ICTB): 

عنوان همدسـت، نـاظر یـا سـازمان      هرکس به هر طریقی غیر از مشارکت به: دارد یمعاهده بیان م 2از ماده  c 3بند  .2.1
منظور ارتکاب به جرم، همکاري و مساعدت خویش را براي ارتکاب به جرم یـا جـرائم    دهنده و یا هدایتگر دیگران به

یک هدف مشـترك   ي عملکرد گروهی از اشخاص که مطابق با وسیله این معاهده که به 2و  1مقررشده در پاراگراف 
نمایند، روا دارد اگر چنین مشارکت و همکاري عمدي بوده است یا با فعالیت مجرمانـه یـا باهـدف فعالیـت      عمل می

منظور ارتکاب به آن جرم یـا جـرائم مـرتبط تحقـق پـذیرد، داراي       مجرمانه گروه مذکور یا با علم و قصد آن گروه به
مقالـه مفهـوم موسـع از اقـدامات     : این خصـوص رجـوع کنیـد بـه    جهت مطالعه بیشتر در . (کیفري است مسؤولیت

 ).141-142؛ صص 1393الملل کیفري، نوشته جانی پور و دیگران؛  مشترك در حقوق بین
هر کس در طراحی، تهیـه، مقـدمات یـا اجـراي یـک جـرم       : دربند یک ماده هفت دادگاه یوگسالوي سابق آمده است. 3

اضر از طریق طراحی، تحریک، دستور دادن، مرتکب این جرم شود یا از طریـق  اساسنامه ح 5تا  2مقررشده در مواد 
توانـد بـه عنـوان یـک      همـین مـی  . کیفري پیدا نماید مسؤولیتدیگري در جرم مرود نظر معاونت نماید باید شخصاً 

 (Ibid) .شود کیفري برخی از حامیان ترویسم تکفیري محسوب می مسؤولیتمالك اساسی براي احراز 
4. Jaskici 
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هـا نـوع متفـاوتی را از فعالیـت      گونـه  از هریکدیگـر   عبـارت  به. عنوان مجرم شناخته شد مشترك به
 :دهد مجرمانه مشترك را موردتوجه قرار می

 یافته؛ اداري سازمانسیاسی یا ، نظامیر یک ساختادر که اد فردي از ایاشمار ز) الف
از جرمی ب تکادربردارنــده ارینکه اباشد یا م جرد وکه خك مشترف قصد یا هدح، طروجــود ) ب

 ؛)در اینجا منظور از قانون صالح همان اساسنامه دادگاه مذکور است(جرائم مقرر در قانون صالح 
در خصوص ارتباط  (Judgment and Tadic:1999:p 228) .مشارکت در طرح و هدف مذکور است) پ

در شـق اول  : مـا در خصـوص تروریسـم بایـد گفـت      بندي با جرائم تروریستی موردبحث این تقسیم
تـوان بـه نقـش مسـتقیم برخـی از       کرده اسـت مـی   که دادگاه در پرونده تادیچ بدان اشاره مسؤولیت

گونه  هاي حامی کشورهاي تروریستی اشاره کرد که بدون هیچ رهبران سیاسی و حتی نظامیان دولت
 مسـؤولیت این امر دقیقاً منطبق بـر احـراز    ؛ کهکنند هاي تکفیري کمک می اي به تروریست مالحظه

انجام جلسات همـاهنگی، دادن طـرح و   . حمایت از تروریسم است ◌ٴ ینهدرزمکیفري این افراد فعال 
رهبـران  حمایـت  کشورهاي حامی با هاي اطالعاتی  سرویس هاي مختلف جنگی از سوي برخی شهنق

در فعالیـت مشـترك مجرمانـه در     کیفـري  مسؤولیتمصداق قسمت دوم از احراز  تواند یم، سیاسی
 :توان به نکات ذیل اشاره کرد بندي این دکترین می در جمع. قلمداد شود قالب اقدامات تروریستی

 مسـؤولیت المللی در جهت احـراز   ترین نظر ابتکاري رسمی در حوزه حقوق کیفري بین مهم) ت
 ؛...ی همانند تروریسم والملل یافته و پیچیده بین مجازات در جرائم سازمان بالطبعکیفري 
جنایـات ضـد بشـریت، جنایـات      درالمللـی   به رسمیت شناختن فاعل معنوي در جرائم بین) ث
 ...و جنگی
کیفـري رهبـران سیاسـی و نظـامی در      مسـؤولیت طور رسـمی بـر اسـاس ایـن دکتـرین       به) ج

این مصادیق تواند در  موضوع بحث ما نیز می بالطبع که مخاصمات مسلحانه به رسمیت شناخته شد
 .تعریف شود

یافتـه از   ترین کارکرد آن جلوگیري از بی کیفر ماندن مجرمین جرائم پیچیده و سـازمان  مهم) چ
 .ترین کارکرد این دکترین قضایی است طرح تا اجراي تام جرم و جنایت که مهم

 
 

 کیفري متأخر مبتنی بر رهیافت عدالت انتقالی مسؤولیتاحراز  .6.6
هاي  کیفري رهبران عالی سیاسی دولت مسؤولیتاي که براي احراز  ین مجرمانهپس از شناخت عناو

هـاي عـام    مسؤولیتهاي تروریستی بدان استناد کردیم و در ضمن این مقاله به برخی از  حامی گروه
از  پـس  ،المللی نیز اشاراتی داشـتیم  هاي بین هاي سیاسی این حمایت و ممنوعیت ها و ضرورت دولت
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المللـی   ي حقـوق بـین  ها آموزهشناختی اجمالی باید یک سازوکار اجرایی با توجه به به دست آوردن 
ي آن هـا  آمـوزه با تسري ( المللی به هاي موجود حقوق کیفري بین با توجه به رهیافت کیفري برسیم

سیاسی  مسؤولیتپس از دوران  متأخرکیفري  مسؤولیت( یانتقالدکترین عدالت  )المللی بین نظام به
شده است که بـا موضـوع    مدت و بلندمدتی ترسیم براي این دکترین اهداف کوتاه. رسیم می )رهبران

: در اینجا به برخـی از ایـن اهـداف اشـاراتی خـواهیم داشـت       .داراي قرابت موضوعی و معنایی است
مدتی که براي این دکترین برشمردن از بین بردن فرهنگ معافیـت اسـت؛ کـه     ازجمله اهداف کوتاه

نـوعی در جنایـات    بـه  ،هاي تروریستی دارنـد  هایی که برخی رهبران از گروه توجه به حمایت دقیقاً با
جـه جایگـاه سیاسـی    توان این فرهنگ معافیت را که درنتی پس با استفاده از این بحث می .اند دخیل

 )Dugoli and Agimi:2009:p6: بـا تصـرف بـه نقـل از ذاکریـان     (. گیرد مورد خدشه قرار می آمده است دست به
اند تـالش بـراي بهبـود وضـع جوامـع از طریـق        یکی دیگر از اهدافی که براي این دکترین برشمرده

تضمین و نهادینه کردن این موضوع که در جامعـه دیگـر   . گیري از تداوم نقض حقوق بشر استجلو
 آمیـز  نقض حقوق بشر دیگر صورت نخواهد گرفت، درنهایت ارتقاي صلح پایدار و همزیستی مسالمت

 )Ibid(. در جوامع از دیگر کارکردهاي برشمرده شده براي این دکترین است
گاهی برخـی اقـدامات بـه مـدیران عـالی و ارشـد        ،ی نظري نوینی که مطرح شدناببا تأکید بر م

هاي شـخص حقـوقی    ها و سیاست مشی گاهی نیز به خط، شخص حقوقی دولتمردان حامی تروریسم
 .گـردد  یبـازم یماً مسـتق و گاهی هم بـه رویکـرد رهبـران     گردد ازمیب) رهبران گیري با منشأ تصمیم(

عنـوان قربانیـان اصـلی     گنـاه بـه   هریک به فراخور این تظلمی که در حق افراد غیرنظـامی بـی   یتاًنها
حـال اگـر شـق دوم     .باید پاسخگو بوده و بالطبع مجـازات شـوند   ،اند اقدامات تروریستی صورت داده
رار دهـیم بـا اسـتفاده از رویکردهـاي عـدالت انتقـالی بایـد منتظـر         مبناي نظري را مالك عمـل قـ  

هـاي   هاي تروریستی در مقام حمایت هاي گروه رتبه سیاسی در قبال جنایت پاسخگویی رهبران عالی
در خصوص چرایی و ضرورت اجراي عدالت انتقـالی و  . باشیمي تروریستی ها گروه مادي و معنوي از

تـوان بـه ایـن     می ازجملهدر منابع برخی دالیل ذکرشده است  ،المللی یننظام ب آن به هاي یافته تسري
مسئله اشاره کرد که آمده است باید مجرمان در مقابل اعمال گذشته خودپاسـخ گـو باشـند، از جـرائم     
احتمالی در آینده جلوگیري شود و باالخره یکی از راهکارهاي اجرایی که براي این دکترین آمده اسـت  

 )54- 53صص  پیشین؛(. ه دادگاه صالحه براي رسیدگی و مجازات چنین افرادي استارجاع مسئله ب
هاي تروریستی  توان عدالت انتقالی در خصوص این رهبران سیاسی که از گروه با این کیفیت می

یک  چنین تعبیر و تفسیر کرد که با توجه به رویکردها و اهداف عدالت انتقالی هیچ ،کنند حمایت می
هـا و   المللی در قبال اقدامات مجرمانه خود معافیـت کیفـري کـه تحـت فرهنـگ      امعه بیناز افراد ج

هاي که از تروریسم  گرفته ندارند، باید در قبال حمایت نظامات خاصی همچون نظامات سیاسی شکل
 ،انـد  و باعث نقـض شـدید حقـوق بشـر شـده     ) المللی و تعهدات بین ها نقشدر قالب ایفاي ( اند کرده
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هاي صالح به جنایات آنان رسیدگی شده و مجازات شوند که معموالً پس  شند و در دادگاهپاسخگو با
کیفـري   مسـؤولیت تواند این اتفاق رخ دهد که در اینجا مـا بـه    از دوران تصدي مناصب سیاسی می

اي همچون جنایات علیه بشریت، جنایات جنگـی   کنیم که ذیل عناوین مجرمانه متأخر از آن یاد می
 .رسیدگی و اجرا خواهد بود همکاري در نقض حقوق بشردوستانه قابل درنتیجه

 گیري یجهنت
 خطراتی است که صلح و امنیـت جهـانی را بـه خطـر     ینتر مهمبدون تردید امروزه تروریسم یکی از 

علیـرغم ادعاهـاي    متأسـفانه آید کـه   می با این تفسیر زمانی خطر این مقوله بیشتر به رخ. اندازد می
نگـرد و ایـن    مـی  ي خود بـدان ها اهداف و استراتژي یشبردپیک ابراز براي  عنوان به ها ظاهري دولت

اقـدامات مخـرب علیـه     گونه نیازا ها این تعامالت و حمایت. دهد می افزایش ازپیش یشبرا  ها نگرانی
براي حفظ صلح  ها و تکالیفی است که دولت المللی بیني ها صلح و امینت جهانی در عین ممنوعیت

حمایـت   مسؤولیتي مختلف همچون دکترین ها و حمایت از شهروندان در قالب المللی بینامینت و 
ي مختلفـی ضـمن   هـا  شوراي امینت سازمان ملـل متحـد در قطعنامـه   . پذیرد می دارند، صورت.. . و

تروریسـتی ذیـل فصـل هفـتم منشـور ملـل متحـد         يهـا  گـروه  عنـوان  به ها گروهشناسایی برخی از 
تصـویب   حقـوقی  ي اجراییها و امثالهم را با ضمانت 1373همچون قطعنامه  يآور لزاماي ها قطعنامه

داشـتن ایـن    رغـم  بـه برخی کشـورها   ،ولی. کرده است ها آنکرده است و کشورها را ملزم به رعایت 
خـالف  در ایـن زمینـه همچنـان     المللـی  بیني ها و علم به ممنوعیت المللی بینتکالیف عام و خاص 

کـه مـا در    ؛کننـد  می تروریستی حمایت يها گروهاز المللی  هاي معمول بین یهرورات و قوانین و مقر
 مسـؤولیت در عصر حاضـر کـه شـناخت    . یادکردیم ها آنحامی تروریسم از  يها دولت عنوان بهاینجا 

ـ بازیگران اصلی نظام  عنوان بهي ها کیفري براي دولت بـراي کنتـرل    ؛نیسـت  یرپـذ  امکـان  الملـل  ینب
رفـت کـه    المللی بین کیفريحقوق ي اجرایی دیگر ها باید سراغ ضمانت یرمعمولغتعامالت  گونه ینا

و بررسی قرار  موردبحثسیاسی را  رتبه عالیکیفري براي رهبران  مسؤولیتتوان شناخت  می ازجمله
در  رتبـه سیاسـی   این رهبران عالیجرائم متوجه ضمن بازخوانی و قرائت برخی  ،در این پژوهش. داد
ي هـا  تروریسـتی در منطقـه خاورمیانـه، طبـق آمـوزه      يها گروهي مادي و معنوي از ها ب حمایتقال

جرائمـی از جنایـات علیـه    : بایـد گفـت   شده مطرحاصلی  سؤالدر پاسخ به  المللی بینحقوق کیفري 
تواند شامل این افراد شود، مضاف بر  می مفهوم در صالحیت دیوان عنوان بهبشریت و جنایات جنگی 

ذیل مفهوم اقدامات مجرمانـه مشـترك برگرفتـه از دادگـاه      ها آنکیفري  مسؤولیتعنوان احراز این 
توانـد   متـأخر مـی  کیفـري   مسـؤولیت  عنـوان  بهتسري سازوکارهاي عدالت انتقالی  یت،درنهاو  تادیچ

 .راهکار پیشنهاد شود عنوان به
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 منابع 
 فارسی )الف

 ،المللـی دادگسـتري، یـا شـوراي امنیـت؟      الکربـی، دیـوان بـین    قضـیه  ،)1373(صفایی، سهیال  ،صادق یدس ،احمدي .1
 .فصلنامه راهبرد، شماره پنجم، زمستان

اشـخاص حقیقـی در چـارچوب     یـز آم خشـونت ها در قبال اعمـال   المللی دولت بین مسؤولیت ،)1388(آغاجري، بهزاد  .2
 . فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره چهار، زمستانتروریسم؛ 

ـ تروریسم از دیدگاه حقوق  ،)1384(ی، محمود جالل .3 فصـلنامه   ،2001سـپتامبر   11بـر حـوادث    یـد تأکبـا   الملـل  ینب
 .پژوهشی نامه مفید، شماره پنجاه و دوم، زمستان

ــکن، مجیدد، نمراجو .4 ــس ی ــان یودشنایی با آ، )1382(د مسعوري، گماي و مهد، نف ــی ینب ــر گز ،يکیفر الملل ارش دفت
 .سالمیراي امجلس شو يها پژوهش مرکزهاي حقوقی،  بررسی

مجله حقـوقی   ،کیفري اشخاص حقوقی در ایران مسؤولیتهاي  دگرگونی ،)1392(و دیگران  محمدجعفر، زاده یبحب .5
 .دادگستري، شماره هشتاد و دوم، تابستان

راهبـردي   ماه نگار ،یگران مختلف در قبال بحران سوریهمواضع و عملکرد باز، )1392(ن ، محمدرضا و دیگراشناس حق .6
 .امنیت ملی، شماره هیجدهم

 .تهران، نشر انتشارات میزان ،المللی دولت و حمایت سیاسی بین مسؤولیت ،)1387( اهللا نصرتحلمی،  .7
ـ ر، "گـونتر مـایر  "سخنرانی : خبرگزاري رسمی جمهوري اسالمی ایران .8 یس کنگـره جهـانی مطالعـات خاورمیانـه در     ئ

 26/7/1394 ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .چاپ اول، تهران، نشر انتشارات تیسا ،الملل متون کلیدي حقوق و روابط بین ،)1392(اکریان، امیرمهدي ذ .9

 .چاپ اول، تهران، نشر انتشارات خرسندي ،سازمان ملل متحد و امنیت جهانی ،)1394(ذاکریان، امیرمهدي  .10
المللـی   هـاي داخلـی و بـین    منازعـه  جنایات جنگـی در ، )1393(فرهادي آالشتی، زهرا ، يمهد یدس ،ثانی زاده یدس .11

 .الملل، سال سوم، شماره اول، پاییز و زمستان نامه ایرانی سیاست بین ، پژوهشمبانی و مصادیقِ تمایز
المللی در رسـیدگی بـه    صالحیت دیوان کیفري بین ي مسئلهآموزه شناسی  ،)1392( اهللا یول ،محمود و صادقی، صابر .12

 .جدید، شماره دوم ي دورهفصلنامه تعالی حقوقی،  ،تروریسم
ــماعیل  .13 ــداللهی، اس ــمدرآ: يفلسفه کیفراز هایی  درس ،)1389(عب ــبي دـ ــر مسـ ــئولیت کیفـ در تقصیر ون بدي رـ

 .خرسندرات نتشاان، اتهرپ اول، چان؛ نگلستاان و ایراحقوقی ي ها منظا
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