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مخاصمة مسلحانة عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از 
 الملل کیفریالملل بشردوستانه و حقوق بینمنظر حقوق بین

 

 3، عبدالرضا فرزامی نسب2پور، علیرضا آرش*1بهمن ساعدی

 

 چکیده
کوه بوا    بوود  « داعش»الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام های اخیر جامعة بیندر سال

المللی ایجاد کرد  است. تصرف سابقه برای صلح و امنیت بینات خود تهدیدی جهانی و بیاقدام
مناطق عمدتا  شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمة مسلحانه با ارتش عراق کرد. محوور اصولی و   

رعایوت مقوررات وقووق     -المللوی المللوی یوا غیوربین   خووا  بوین  –اساسی در مخاصمة مسلحانه 
تانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش واضر با الملل بشردوسبین

الملول بشردوسوتانه و وقووق    سنجی و تبیین قابلیوت اعموال مقوررات وقووق بوین     هدف امکان
الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنو  عوراق   بین

دهد که اقدامات ارتکابی داعوش در ابعواد مختلو ،    اله نشان میهای این مقپرداخته است. یافته
الملل بشردوستانه، آستانة الزم برای تعقیب تحت جنایوات  ضمن نقض اصول بنیادین وقوق بین

 اند.زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساختهالمللی نسلبین
 

 کلیدواژگان
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 مقدمه
توسو    شوود کوه  یواد موی   یالمللینب یمجموعه مقررات عنوانبه بشردوستانه المللبینوقوق از 

کوه   هسوتند  ایدنبال ول مشوکتت بشردوسوتانه  همقررات ب ینو ا ،شد  یجادعرف ا یامعاهدات 
مقوررات از اشوخاو و    ین. ااندشد  یناش یالمللینبیرغ یا المللیینب ةاز مخاصم یمطور مستقهب

کند و یم یتوما یرد،ممکن است قرار بگ یاقرار گرفته  انهمسلح ةمخاصم یرکه تحت تأث یاموال
مخاصومه اعموال    یننسبت بوه طورف   یجنگ یو ابزارها هاروشرا در استفاد  از  ییهایتمحدود

 یاجبوار  ییجوا جابوه  یرنظامیان،به غ یمدهمچون ومتت ع یمتعدد یلامروز  به دال 1.کندیم
ورود  یرنظامیوان، غ یوه اشکال خشونت عل یرو سا یشکنجه، تجاوز جنس یرنظامی،غ هاییتجمع
 یهوا بوا گورو    المللوی ینبوه عرصوة مخاصومات مسولحانه و نبورد جامعوة بو        یردولتیغ یگرانباز

چالش مواجه شد  است بشردوستانه با  المللینوقوق ب مقرراتبه  یبندیضرورت پا یستی،ترور
 (.11: 1303 یگان،)ممتاز و شا

از  یارینوزد بسو   خوانود، یم «یدولت استم»که امروز  خود را « عراق و شام یدولت استم»
کوه در عوراق و سووریه اعوتم موجودیوت کورد        شودیشناخته م «داعش»مردم جهان با عنوان 

(15-Lister, 2014: 11 در آوریل .)شواخة سووری   - ش از جبهة النصر در پی جدایی داع 2913
و شکسوته شودن اتحواد آنهوا،      -(UN Doc. SC/Res/2170(2014)گورو  تروریسوتی القاعود  )   

ای از سووریه و  آور، توانستند با تصرف بخش گسترد جنگجویان داعش در یک سازماندهی رعب
 ,UN Doc. A/HRC/28/69المللوی ایجواد کننود )   عراق، تهدیدی جدی برای صلح و ثبات بوین 

های عمدتا  شمالی این کشور، موجبوات  (. وضور داعش در قلمرو عراق و تصرف بخش33 :2015
درگیری مسلحانه میان ارتش عراق و نیروهای مسلح داعش را فراهم آورد. پایبندی بوه مقوررات   

الملل بشردوستانه توس  طورفین مخاصومه اموری مسولم و ضوروری اسوت.       بنیادین وقوق بین
طور هبتحت تصرف خود، با گسترش ترور و ووشت در بین جمعیت غیرنظامی،  داعش در قلمرو

رومانووه و یبوو یرفتارهوا ، ، قطو  عضووو مرتکووب جنایوات متعووددی شود  اسووت  قتوول  گسوترد   
اعودام بودون    هوای اوکام و مجوازات صدور  ی،شکنجه، هتک ورمت کرامت شخص آمیز،خشونت

از  ی،جنگو  یهوا د  از کودکوان در جبهوه  اسوتفا  ی،خشونت جنسو   تجاوز و ی،دادرس فرایند یط
 جمله اقدامات ارتکابی داعش در عراق است.

الملوول نوشوتار واضور بوا تحلیول اقودامات ارتکوابی داعوش در عوراق از منظور وقووق بوین           
تورین  الملل کیفری از جمله بررسی اقدامات داعش در چارچوب جودی بشردوستانه و وقوق بین

هاسوت کوه داعوش در    لمللی در پی پاسخگویی به ایون پرسوش  اجنایات مایة نگرانی جامعة بین

                                                           
1. ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, International Humanitarian Law and 

International Human Rights Law Similarities and differences, 2003. Available at: 

https://www.icrc.org/en/download/file/1402/ihl-and-ihrl.pdf. Last visited: 31 July 2018. 
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الملل را نقض کرد  است؟ و اینکه با نقض این مخاصمة مسلحانة عراق چه مقرراتی از وقوق بین
المللی قابل تعقیب است؟ فور  موا ایون    مقررات، اقدامات داعش در چارچوب کدام جنایات بین

لملول بشردوسوتانه در مخاصومة مسولحانة     ااست که داعش با نقض فاوش مقررات وقووق بوین  
 عراق، مرتکب جنایات جنگی شد  است.

 

 ماهیت مخاصمات مسلحانه در عراق
دهد که گسترۀ تعهدات هور یوک از بوازیگران    ة مسلحانه این امکان را میمخاصمتعیین ماهیت 

حانه را های مسلتوان درگیریطور کلی میدرستی تبیین شود. بهدرگیر در مخاصمة مسلحانه به
 المللی تقسیم کرد.المللی و غیربینبه دو گرو  بین

 

 المللی. مخاصمة مسلحانة بین1
ای میان دو یا چند کشور روی دهد، این درگیری را چنانچه درگیری مسلحانه»باید بیان داشت 

هوایی موورد   المللوی وضوعیت  (. در اسوناد بوین  11: 1302)ضیایی بیگدلی، « نامندالمللی میبین
کوه  المللی روشنگری کنند  آنچنوان توانند در تعری  مخاصمة بینار  قرار گرفته است که میاش

 صلحصلح زمانزمان دردر بایدباید کهکه مقرراتیمقرراتی بربرعتو عتو »دارد: مقرر می1090های ژنو مشترک کنوانسیون 2مادۀ 

 کهکه مسلحانهمسلحانه مخاصمةمخاصمة هر گونههر گونه یایا رسمیرسمی جن جن  صورتصورت دردر قراردادقرارداد ایناین شود،شود، گذاشتهگذاشته اجرااجرا موق موق  بهبه

 آنکهآنکه ولوولو شد،شد، خواهدخواهد گذارند گذارند  اجرااجرا موق موق  بهبه دهددهد رویروی متعاهدمتعاهد معظمةمعظمة دولدول ازاز دولتدولت چندچند یایا دودو بینبین

همچنین مطابق پروتکل الحواقی اول بوه   «. باشدباشد نکرد نکرد  تصدیقتصدیق رارا جن جن  والتوالت وجودوجود دولدول ازاز یکییکی
... مخاصومات مسولحانه   »دارد: ( مقرر می9) 1که در مادۀ  1011در سال  1090کنوانسیون ژنو 

پرسوتانه در اجورای  ووق    های نژادمردم علیه سلطة استعماری، اشغال خارجی و رژیم که در آن
شووند.  المللی تلقی میعنوان مخاصمة مسلحانة بین، به.«کنند..تعیین سرنوشت خود مبارز  می

با عنایت به آنچه گفتیم، باید بیان داشت از آنجا که مخاصمة داعش و دولت عراق، جن  میوان  
)عسوکری و سواعدی،    1ت، چراکه داعش از وص  دولوت بوودن برخووردار نیسوت    دو دولت نیس

                                                           
مختل   یهابر بخش یتدر واکم یهعراق و سور یهادولت یمداو ناکار یناتوانالملل، بق وقوق بین. مطا1

 ی،همچون جن  داخل یزمان یوص  دولت بودن را از آنها سلب کند  اگر در مقطع تواندیخود نم ینسرزم
زوال  یبرا یلیتنها دلمد و موثر باشد، نهاکار یدر تمام آن فاقد وکومت یااز کشور  ییهادولت در بخشیک 
داعش در  .(123 :1309 ی،)زمانکند یآنها وارد نم یتبر مشروع یزن یبلکه خلل شود،یدولت بودن نم وص 

 یقترا نقض کرد  است. در وق یو نژاد یقوم هاییتهموار  وقوق بشر و وقوق اقل تصرفمناطق تحت 
کنترل موثر بر شهروندان خود را با توسل به  تواندیدولت نم ینهاد داع یک ی،جهان ةامروز  در نظر جامع
 یزآممشروع و مسالمت یندفرا یک یجةدر نت یدبا یکنترل یندست آورد، بلکه چنهب یستیستح و اقدامات ترور
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شود، بلکوه یوک   بخش تلقی نمیعنوان گرو  آزادی( و همچنین داعش نیز به101-100: 1301
های خود ضومن تأکیود بور ماهیوت     گرو  تروریستی است که شورای امنیت هموار  در قطعنامه

المللوی تأکیود   ای و بوین این گرو  و همکاری منطقه تروریستی داعش بر مقابلة جدی کشورها با
بوین دولوت عوراق و     های مسولحانه (، پس درگیری100: 1301عسکری و ساعدی، )کرد  است 

 المللی تلقی کرد.عنوان مخاصمة مسلحانة بینتوان بهداعش را نمی
 

 المللی. مخاصمة مسلحانة غیربین2
کوه نواظر بور مخاصومات مسولحانة       1011حواقی  و پروتکول دوم ال  1090هوای ژنوو   یونکنوانس
دهد. قبول از تصوویب   المللی ارائه نمیالمللی است، تعریفی از مخاصمة مسلحانة غیر بینغیربین

نواظر بور    1090های ژنو مشترک کنوانسیون 3های ژنو، مادۀ یونکنوانسپروتکل الحاقی دوم به 
المللی نداشته باشد و بین ةاع مسلحانه جنبچنانچه نز»دارد: گونه مخاصمات بود که مقرر میینا

عتو مشترک عوتو    33مادۀ مادۀ با این تعری  کلی «. ...متعاهد روی دهدة در خاک یکی از دول معظم بر بور  مشترک 
های هوای  مخاصمات مسلحانه بین نیروهای نظامی یک دولت و نیروهای نظامی مخال  یا سایر گرو مخاصمات مسلحانه بین نیروهای نظامی یک دولت و نیروهای نظامی مخال  یا سایر گرو 

شود. اما شود. اما سلح غیردولتی نیز اِعمال میسلح غیردولتی نیز اِعمال میهای مهای میافته بر مخاصمات مسلحانه بین گرو یافته بر مخاصمات مسلحانه بین گرو مسلح سازمانمسلح سازمان
قررات المللی نسوبت بوه مقوررات    مقررات پروتکل الحاقی دوم در خصوو مخاصمات مسلحانة غیر بینمقررات پروتکل الحاقی دوم در خصوو مخاصمات مسلحانة غیر بین به م سبت  المللی ن

بر مشترک محودودتر اسوت  ایون پروتکول بور        33مادۀ مادۀ  کل  ین پروت ست  ا حدودتر ا  ۀدر وووز .. ».داد  مخاصومات مسولحانة ر   مشترک م
و قووای مسولح    بوین نیروهوای مسولح آن کشوور     سرزمینی یکی از اعضای معظم این قورارداد و 

 کوه آنچنوان   ر  دهود  مسئول  مسلح و تحت یک فرماند ةهای سازمان یافتمخال  یا دیگر گرو 
سازد که عملیوات نظوامی را   بر بخشی از سرزمین کشور مذکور دارند که آنها را قادر می کنترلی

 :Protocol II, 1977, art «)انجام دهند شد کنترل مجتم  و صورتبهبرای اجرای این پروتکل 

هوای  موقعیوت  خصووو  دراین پروتکل نبایود  »پروتکل  1مادۀ  2(. همچنین براساس بند (1)1
 انفرادی و پراکند  و دیگر اعموالی بوا   آمیزتعر ها، اعمال آشوب و بحران داخلی همانند شورش

در مقابول دیودگا    «. ، اعموال گوردد  باشود نموی ماهیت مشابه که در وود مخاصومات مسولحانه    
نظرانة پروتکل الحاقی دوم که موجب شد بسویاری از  مشترک، و دیدگا  تن  3نة مادۀ بلندنظرا
های مسلح بوا یکودیگر بودون مداخلوه یوا      های مسلحانة داخلی، از جمله درگیری گرو درگیری

                                                                                                                                        
وقوق  یادینواق  نقض قواعد بندولت به یک عنوانبه یینهادها ینچن ییواصل شود. پرواضح است که شناسا

 ییاجرا یبازو عنوانبه یتامن یشورا. همچنین (101 :1301 ی،ساعدسکری و عخواهد بود ) المللینب
داعش  یردولتی و تروریستیغ یتماهبر ( 2919) 2100 ةقطعنام یقبار از طرینخستنسازمان ملل متحد 
 UN)المللی ینب یستیسازمان ترور یک عنوانبهداعش  یمال تأمیناز  یریجلوگ یبرا یدباتأکید و مقرر کرد 

Doc. S/RES/2169, 2014: 7of preambleهایقطعنامهبراساس  یاو منطقه المللیینب هایی(، همکار 
 (.UN Doc. S/RES/2169, 2014: 10 of preamble)یابد ( ارتقا 2911)1090( و 1000)1201
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المللی خارج شود، دیوان وضور نیروهای دولتی یک کشور از شمول درگیرهای مسلحانة غیربین
مدت میان های مسلحانة طوالنیخشونت»برای یوگستوی سابق مقرر داشت: المللی کیفری بین

هوایی ببوا یکودیگرر در    یافتوه یوا میوان چنوین گورو      های مسلح سازماننیروهای دولتی و گرو 
المللوی خواهود بوود.    (، مخاصومة مسولحانة غیوربین   ICTY, 1995: 70« )سورزمین یوک دولوت   
الو (   »کنود:  شور  الزم دیگور را شناسوایی موی    المللی صولیب سور  دو   همچنین کمیتة بین

 ویژگوی  هوا از که خصومتیزمان برای نمونه،د. نبرس شدتاز  یابه وداقل درجه یدبا هاخصومت
 یوه عل ینظام یرویاز ن یس،پل یروین یجابه شودیکه دولت مجبور میزمان یا برخوردارند یجمع

 یوک  ینعنووان طورف  به یدبا مخاصمهدر  یردرگ یردولتیغ یهاگرو   ب( استفاد  کند یانشورش
باشوند.   یافتوه سوازمان  یروهای مسلحن آنها دارایکه  یمعن ینمخاصمه در نظر گرفته شوند، به ا

وفو    ییتوانوا از  مشوخ  باشوند و    یساختار  فرمانده یکتحت  یروها بایدن ینا نحو کهبدین
 1«.برخوردار باشند ینظام یاتعمل

 درگیری تنها در قلمرو الف(مة مسلحانه در عراق باید گفت: وال در ارزیابی وضعیت مخاص
درگیری میان نیروهای مسلح عراق و نیروهای مسولح   ب(سرزمینی کشور عراق ر  داد  است  

 د(های وسیعی از کشور عوراق تحوت کنتورل داعوش بوود  اسوت        بخش ج(داعش بود  است  
توا   2919و نیروهوای داعوش از سوال    مدت و پیوسته بین نیروهای مسلح عراق درگیری طوالنی

های شدید بین نیروهای مسولح عوراق و نیروهوای    درگیری ه(وجود داشت   2919ابتدای سال 
ها و داعش در جریان بود و طرفین درگیر از ادوات نظامی سنگین استفاد  کردند، از جمله تانک

مراتوب فرمانودهی و   سلهیافتگی داعش از جمله برخورداری از سلسازمان و(هواپیماهای جنگی  
ارابة جنگی در جریوان   2399شد  است که داعش  استفاد  از تجهیزات جنگی سنگین  گزارش

هوزار بوه   برآورد قدرت نظامی داعوش از چنود   2دست آورد.سقو  استان نینوا در شمال عراق به
 وکایت از 9192ا ی آمریکا در سپتامبر آیسازمان سی 3هایها هزارنفر متفاوت است، گزارشد 

نیوز برخووردار بوود      ی و مالینفت یمناب  غناز از   نفر بود. داعش 31199تا  29999شماری بین  
گرفته از ناویة درآمدهای نفتوی و سوایر منواب  طبیعوی و غیرطبیعوی      است  تأمین مالی صورت

ارت براسواس اعوتم وز   9یافتة دنیوا تبودیل کورد.   موجود، داعش را به ثروتمندترین گرو  سازمان

                                                           
1. See: https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict. Last visited: 06 July 2018. 

2. See: http://www.iraqinews.com/iraq-war/iraq-lost-2300-armored-vehicles-mosul-says-abadi/, last 

visited: 16 May 2018. 
3. See: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-weakens-al-qaeda-groups-around-the-

world-but-hasnt-wiped-anyout/2014/09/11/3c28d626-39bb-11e4-8601-

97ba88884ffd_story.html?hpid=z1, last visited: 16 May 2018. 
4. See: Macias, Amanda and Bender, Jeremy, Here’s how the world’s richest terrorist group makes 

millions every day, Business Insider, 2014, available at: http://www.businessinsider.com/isis-worlds-

richest-terrorist-group-2014-8. Last visited: 16 May 2018. 
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هوای نینووا،   در جریوان تصورف اسوتان    2919، داعش در سال 1داری ایاالت متحدۀ آمریکاخزانه
دست های دولتی بهالدین و کرکوک عراق، وداقل نیم میلیارد دالر پول نقد از بانکاالنبار، صتح

 (.Carla E. et al., 2015: 9آورد )

ه مخاصمة مسلحانه میان عوراق و داعوش   رسد کنظر میهای مورد اشار ، بهتوجه به معیار با
گیرد. البته باید متذکر شد کوه اموروز  در   المللی قرار میدر چارچوب مخاصمة مسلحانة غیربین

المللی، المللی است یا غیربینمخاصمات مسلحانة مدرن، شناسایی این امر که یک مخاصمة بین
کوان اسوت، ایون جنو  نمونوة      های اخیر آن، جنو  بال امری مشکل و سختی است. نمونة سال
(. شوعبة تجدیودنظر دیووان کیفوری     120-139: 1301مناسبی در این خصوو است )ساعدی، 

طورکه اعضای شوورای  همان»...بیان داشت: « تادیچ»المللی برای یوگستوی سابق در قضیة بین
ر کوه اساسونامه تودوین شود، مخاصومات د     ، زموانی 1003دانستند، در سوال  ی میخوببهامنیت 

المللی یا ترکیبوی از هور دو   مخاصمة داخلی و هم بین عنوانبهتوانست هم یوگستوی سابق می
بوه  مخاصمة داخلی کوه   عنوانبهالمللی، یا باشد، یک مخاصمة داخلی در کنار یک مخاصمة بین

المللوی کوه   یک مخاصمة بوین  عنوانبهالمللی شد  است، یا یل پشتیبانی خارجی که دارد بیندل
 ,ICTY)«واسطة یک یا چند مخاصمة داخلی جایگزین شد  است، یا ترکیبوی از آن... به اقبا متع

 هوا یرون ینا یتدر عراق و وما یخارج یروهایوضور ن یلدلبهممکن است  (. بنابراین72 :1995
نیز  2«المللی شد مخاصمة مسلحانة داخلی بین»دولت عراق در مقابل نیروهای داعش، فر   از

 اصوطتح »کوه:   داردیمو  یوان ب فر  ینا ی سر  در توص یبصل المللیینب یتةکم. مطرح شود
عنوان اصطتح به ینو ا یستن یاصطتح وقوق یکشد ،  المللیینب ة بداخلیرمسلحان ةمخاصم

مسولحانة   ةاصطتح مخاصوم  ینا یقتدر وق شود،ینم یاز مخاصمات مسلحانه تلق یدستة سوم
توصوی  مناسوب بورای     3.«کورد  اسوت   یداپ المللیینب عدکه ب  کندیم ی را توص المللییربینغ

اسوت  یعنوی همزموان عناصور     « هوای مخوتل   درگیوری »هایی، توصی  آنها بوه  چنین وضعیت
(. چنین وضعیتی مشوکتتی را  Odermatt, 2013: 29المللی را دارند )های داخلی و بیندرگیری

انه ایجاد خواهد کرد  اینکه طرفین درگیر به چه الملل بشردوستاز نظر اعمال مقررات وقوق بین
طوور کلوی دو رویکورد در ایون خصووو      الملل بشردوستانه پایبندنود. بوه  مقرراتی از وقوق بین

: براساس رویکرد مخوتل  یوا ترکیبوی،    9«رویکرد مختل  یا ترکیبی»توان بیان کرد: نخست( می
ا محقق خواهد شد، بنابراین ورود دولوت  هالمللی تنها بین نیروهای دولتمخاصمة مسلحانة بین

شوود و تنهوا زموانی    المللوی شودن کول مخاصومه منجور نموی      ثالث به درگیری داخلی، به بوین 

                                                           
1. United States Department of the Treasury (DoT). 

2. Internationalized internal armed conflict. 
3. See: https://casebook.icrc.org/glossary/internationalized-internal-armed-conflict. Last visited: 03 July 

2018. 
4. The Mixed Approach 
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که یک دولت ثالث در رو زمانیشود که نیروهای دو دولت با هم درگیر شوند. ازاینالمللی میبین
کند، تنها بوه مقوررات وقووق    مقابل یک گرو  مسلح از یک دولت درگیر با آن گرو  ومایت می

نام جدیودی دارد   صرفا المللی ملتزم است و در اصل، این وضعیت الملل بشردوستانة غیربینبین
(. Wedderburn-Maxwell, 2014: 34المللی اسوت ) و قانونا  هنوز یک مخاصمة مسلحانة غیربین

اشار  شود، یعنوی مخاصومة     کهگونههمانهای ژنو دارد  منطق این رویکرد، ریشه در کنوانسیون
المللوی بوین یوک    شود و مخاصمة مسلحانة غیربینالمللی بین دو دولت محقق میمسلحانة بین
این رویکورد مبتنوی بور     1«:رویکرد جهانی یا فراگیر» (دهد. دومهای مسلح ر  میدولت و گرو 

قان این رویکرد، الملل بشردوستانه بر چنین مخاصماتی است. موافاعمال کل مقررات وقوق بین
تور اسوت و تفکیوک تصونعی     تور بوود  و اعموال آن نیوز سواد      اعتقاد دارند این رویکرد کاربردی

السوویه از منظور موضووع و هودف، اعموال      کند و علیالمللی( را وذف میغیربین –المللی )بین
الملول بشردوسوتانه، یوک واکونش مواهوی بوه       های وقوق بینها و محدودیتکردن کل ومایت

در غیور ایون صوورت، ایون وضوعیت، تنهوا یوک         چراکوه المللی شد  است، مخاصمة داخلی بین
مخاصمة داخلی است که یک عنصر خارجی جدید و غیرضروری دارد. همچنین از نظور طورفین   

آنها را از هور گونوه تغییور     چراکهدرگیر در مخاصمه، اعمال کل مقررات، بسیار محتاطانه است، 
وتی عط  به ماسبق شدن تغییرات اوتمالی توس  یک محکمة قضایی بندی مخاصمه یا طبقه

-Wedderburnدارد )موی که ممکن است آنها را در معر  نقض قوانین قرار دهود، مصوون نگوه   

Maxwell, 2014: 35رسد رویکرد مختل  نظر می(. با این وال در خصوو چنین مخاصماتی به
ث به وکومت قانونی برای سرکوب مخالفوان در  یا ترکیبی ترجیح دارد و کمک نظامی کشور ثال

شود، هرچند کشوور  المللی موجب تغییر وضعیت آن درگیری نمییک درگیری مسلحانة غیربین
های درگیری به رعایوت مقوررات وقووق بشردوسوتانة نواظر بور       گر نیز مانند سایر طرفمداخله
(. بنوابراین اموروز  موضووع    12: 1302المللی ملزم است )ضیایی بیگودلی،  های غیربیندرگیری

تشخی  نوع یک مخاصمة مسلحانه امری پیچید  و مشکل است، با فر  وقوع یوک مخاصومة   
گیرد که طرفین درگیر در مخاصمه باید به مقررات وقووق  مسلحانه، این امر مورد توجه قرار می

 الملل بشردوستانه پایبند باشند.بین

 

 تانهبشردوس المللینحقوق ببنیادین تعهدات 
تکلیو  بوه رعایوت و    » بشردوسوتانه  المللینوقوق ب یاز مجموعه قواعد عرف 199 ۀمطابق قاعد

، رویة قضایی «الملل بشردوستانه منو  به رفتار متقابل نیستتضمین رعایت مقررات وقوق بین
ال بیوا در سو  المللی دادگستری در قضویة نوامی  دیوان بین»المللی نیز بر این امر تأکید دارد  بین

                                                           
1. The Global Approach 
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المللی بورای یوگسوتوی سوابق در بررسوی کیفرخواسوت در قضویة       و دیوان کیفری بین 1011
اظهار داشوت ایون یوک     2999و وکم خود در قضیة کوپرشکیچ در سال  1000مارتیچ در سال 

توانود منوو  بوه    اصل کلی وقوقی است که رعایت الزامات وقوقی با ماهیت بشردوسوتانه نموی  
(. بنووابراین طبوق مقووررات وقوووق  190: 1391کرتوز و دوسوووالدبک،  )هن« رفتوار متقابوول باشوود 

اند کوه آن مقوررات را در کلیوة    الملل بشردوستانه هر یک از طرفین درگیری مسلحانه ملزمبین
 درهایی را کوه  شرای  و با وسن نیت اجرا کند و نیروهای تحت نظارت یا دیگر اشخاو و گرو 

رل آنهوا هسوتند، بوه رعایوت مقوررات وا دارنود )ضویایی        تحت امر یا طبق دستورها یا کنت واق 
الملل بشردوستانه در خصووو مخاصومات   (. اگرچه مقررات وقوق بین31-30: 1302بیگدلی، 

المللی متفاوت اسوت، اصوول اساسوی وقووق     المللی از مخاصمات مسلحانة غیربینمسلحانة بین
یت ایون اصوول بورای طورفین درگیور      الملل بشردوستانه در هر دو مخاصمه قابل اجرا و رعابین
الملل بشردوستانه با وجود خاستگا  قوراردادی خوود،   بسیاری از اصول وقوق بینآور است. الزام

مجموعه قواعد و اصول وواکم   عنوانبهوقوق بشردوستانه ، اندامروز  به قواعد عرفی تبدیل شد 
اش بور ومایوت و   اصولی  ةدن مخاصمات اسوت و هسوت  کربر مخاصمات مسلحانه در پی انسانی 

محدودیت استوار است: ومایت از افراد و اهداف غیرنظامی و محدودیت در کاربست برخی فنون 
المللی صولیب سور  از   (. کمیتة بین199-191: 1300)کدخدایی و همکاران، و ابزارهای جنگی

و محوری  عنوان چهار اصل بنیادینبه 9و ضرورت نظامی 3تناسب 2تفکیک، 1چهار اصل انسانیت،

                                                           
1. The principle of humanity; 

ترین مفهومی بود که هانری دونانت ، مهم1910در سال « سولفرینو»اصل انسانیت و فقدان آن در میدان جن   -
ها از ظرفیت و ی صلیب سر  از آن الهام گرفت. این اصل تصریح دارد که همة انسانالمللبنیانگذار کمیتة بین

خوردۀ یکدیگرند، ها، وتی آنهایی که دشمن قسمتوانایی الزم برای ابراز اوترام و مراقبت از همة انسان
ها و از زخمی الخصوو قواعدی که برای ومایتالملل بشردوستانه علیبرخوردارند. بسیاری از قواعد وقوق بین

اند. همچنین الزام به رفتار انسانی در وقوق بشردوستانه، بیماران وض  شد  است، از این اصل الهام گرفته شد 
وتی مزدوران و -ای که قرار دارندخاو افراد غیرنظامی نیست، بلکه سایر افراد انسانی از هر قشر و طبقه

 (.111: 1302تار انسانی برخوردارند )ضیایی بیگدلی، از رف -های مسلحانهها در زمان درگیریتروریست
See: https://www.diakonia.se/en/ihl/the-law/international-humanitarian-law-1/introductio n-to-

ihl/principles-of-international-law/. Last visited: 04 July 2018. 
2. The principle of distinction. 

3. The principle of proportionality. 

4. The principle of military necessity; 

اصل ضرورت طرفین مخاصمه را از اعمال زور در هر مخاصمة مسلحانه ورای آنچه برای تحقق اهداف آنها  -
 کارتواند آن میزان و آن نوع از زور را بهراین، در جن ، هر متخاصمی تنها میبکند. بناضروری است، من  می

گیرد که برای شکست دشمن ضروری باشد. اقدامات جنگی تا آنجا مجازند که به سمت اهداف نظامی 
-10 :1391گیری شوند، باعث رنج غیرضروری نگردند و انگیزۀ خیانت و فریبکاری در آنها نباشد )ف ل ک، هدف
مقابل، اصل تفکیک  های درگیری باید در جریان ومله به اهداف نظامی طرفیک از طرف (. همچنین هر11

 (.92 :1302و تناسب را رعایت کنند )ضیایی بیگدلی، 
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از آنجوا کوه دو اصول انسوانیت و ضورورت نظوامی در        1برد.الملل بشردوستانه نام میوقوق بین
تشریح  -اصول تفکیک و تناسب–الملل بشردوستانه چارچوب دو اصول بنیادین دیگر وقوق بین

 شوند.رو در مبحث بعدی این دو اصل مطالعه میشوند، ازاینمی

 

 . اصل تفکیک1
طوور  الملل بشردوسوتانه اسوت. اصول تفکیوک بوه     اصل بنیادین در وقوق بین اصل تفکیک یک

مقورر   1090هوای ژنوو   پروتکل الحاقی اول بوه کنوانسویون   99مادۀ  1مشخ  و صریح در بند 
 1090هوای ژنوو   پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون 13نحوی در مادۀ همچنین این اصل به2شد.

متخاصمان باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اعم از  لاصاین مطابق    3نیز منعکس شد  است
اساسونامة دیووان    9افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. همچنین مطابق موادۀ  

المللی، نقض اصل تفکیک و هدایت عمدی ومتت علیه جمعیت غیرنظامی در کلیت کیفری بین
المللی مستقیمی ندارند، خوا  در مخاصمة بین آن و یا علیه غیرنظامیانی که در مخاصمات نقش

منزلة قاعودۀ  ها، این قاعد  را بهشود. رویة دولتالمللی، جنایات جنگی محسوب میخوا  غیربین
المللوی قابول   المللوی و غیوربین  الملل در هر دو زمینة درگیرهای مسلحانة بوین عرفی وقوق بین

لیالمللوی بینبین  دیواندیوان  (.02 :1391هنکرتز و دوسوالدبک، داند )اعمال می ستریدادگسوتری   المل صلایون اصول    ازاز  دادگ ین ا   ا
نظر نظر بهبه  (.(.I.C.J., 1996: 78-79))کند کند میمی  یادیاد  ««عرفیعرفی  المللالمللبینبین  وقوقوقوق  تخطیتخطی  غیرقابلغیرقابل  اصلاصل»»  عنوانعنوانبهبه

المللی در پذیرش اصل المللی در پذیرش اصل رسد که در وال واضر بتوان با توجه به اجماع نسبتاً کامل جامعة بینرسد که در وال واضر بتوان با توجه به اجماع نسبتاً کامل جامعة بینمیمی
 (.(.192192: : 13021302)ضیایی بیگدلی، )ضیایی بیگدلی،   تلقی کردتلقی کرد« « قاعدۀ آمر قاعدۀ آمر »»تفکیک، آن اصل را تفکیک، آن اصل را 

 
 . اصل تناسب. اصل تناسب2.22.2

                                                           
1. See: https://casebook.icrc.org/glossary/fundamental-principles-ihl. Last visited: 04 July 2018. 

 ةدر هم یدبا یریدرگ ینطرف یرنظامی،غ جمعیت و اهدافاز  یتاوترام و وما منظور تضمینهب: »99مادۀ  1. بند 2
و بر  ی تفکیک قائل شونداهداف نظام ی ونظام یرغ اهداف ینو رزمندگان و ب یرنظامیغ ین جمعیتها بزمان

 12( و 2) 11، 19همچنین ر.ک: مواد « ی به کار برنداهداف نظام علیه خود را تنها یاتعمل یداساس با ینا
 .1090های ژنو ( پروتکل الحاقی اول به کونوانسیون2)

های کلی جمعیت غیرنظامی و شهروندان عادی باید از ومایت .1:ومایت از جمعیت غیرنظامی» :13 ۀدما .3
بخشیدن به این ومایت قواعد ذیل تحت  نسبت به خطرات ناشی از عملیات نظامی ومایت شوند. بر ای تأثیر

عا  نباید مورد ومله واق  جمعیت غیرنظامی منفردا  و مجتم. 2. ال و شرایطی باید رعایت شوندوهر اوضاع و او
خشونت در میان جمعیت  آنها گسترش ترور و ةآمیزی که هدف اولیشوند. اعمال و تهدیدات خشونت

شد  در این بخش برخوردار شوند بینیهای پیششهروندان باید از ومایت.3 .غیرنظامی است، ممنوع است
پروتکل الحاقی دوم به  19ین ر.ک: مادۀ همچن«. مستقیم در منازعه داشته باشد قشکه نمگر در زمانی

 های ژنو.کنوانسیون
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هوای  مقصود از قاعدۀ تناسب سازش دادن امتیازهای عملی ناشی از یک وملوه بوا ضورورت   
نظامی است  این قاعد  مبتنی بر این اصل مسلم است که ومله نباید موجب آسیب رساندن بوه  

ز نظامی مورد انتظار، بیش از انداز  افراد و اموال غیرنظامی در ودی گردد که در مقایسه با امتیا
عبارت دیگر، اصل تناسب با ملزم کردن طرفین درگیر به (. به02: 1303باشد )ممتاز و شایگان، 

دنبوال  های جنگی نباید با مزیت نظامی موردنظر نامتناسوب باشود، بوه   این امر که ابزارها و روش
های ژنوو در  لحاقی اول به کنوانسیونپروتکل ا 1های ناشی از عملیات نظامی است.کاهش آسیب

طوور  رود بوه ای که انتظار میومله»دارد که طرفین مخاصمه باید از ( )ب( مقرر می1) 11مادۀ 
اتفاقی باعث تلفات جانی غیرنظامیان، مجروح شدن آنها و خسوارت بوه اهوداف غیرنظامیوان یوا      

قطعی مورد انتظار، بیش از انوداز    ترکیبی از اینها شود که در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و
، 1090هوای ژنوو   همچنین، اگرچه پروتکل الحاقی دوم بوه کنوانسویون   2خودداری کنند.« باشد

مشخصا  به موضوع اصل تناسب اشار  نکرد ، اما تأکید بر این امور اسوت کوه رعایوت ایون اصول       
وتا  نسبت بوه پروتکول   تناسب، ذاتی اصل انسانیت است و در مقدمة پروتکل دوم، این اصل صرا

توان در اعمال پروتکول، اصول تناسوب را نادیود  گرفوت      قابل اعمال شد  است و در نتیجه نمی
منزلة قاعودۀ عرفوی وقووق    ها، این قاعد  را به(. رویة دولت129: 1391)هنکرتز و دوسوالدبک، 

دانود  ابل اعموال موی  المللی قالمللی و غیربینالملل در هر دو زمینة درگیرهای مسلحانه بینبین
عنووان یوک   (. اگرچه محتمل اسوت کوه اصول تناسوب بوه     121 :1391هنکرتز و دوسوالدبک، )

تعهد طرفین به تمایز میان اهداف نظامی -زیرمجموعة منطقی از اصل تفکیک در نظر گرفته شود
طرفین طور مفهومی این دو از هم متمایزند  اصل تفکیک اما باید بیان داشت که به -و غیرنظامی

ای را وتی کند، از سوی دیگر، اصل تناسب شرای  محدودکنند را از اهداف غیرمشروع من  می
کند، در وقیقت پیروی از اصل تناسب زمانی که یک هدف مشروعی مورد ومله است، اعمال می

منظور جلوگیری از آسیب بیش از ود، خودشان را به ممکن است نیروهای نظامی را ملزم کند به
(. بدیهی است که در توازن میان دو ضرورت بشردوستانه و Kilcup, 2016: 248طر  اندازند )مخا

 نظامی، باید به متوظات بشردوستانه اهمیت بیشتری داد  شود.
 

 الملل بر اقدامات داعشقابلیت اعمال مقررات متعدد حقوق بین

الملل توسو  داعوش   ق بیندر این مبحث، نخست ارزیابی اولیه از نقض مقررات متعددی از وقو
تورین جنایوات مایوة نگرانوی     شود، سپس اقدامات ارتکابی داعش در چارچوب جودی مطالعه می
 المللی بررسی خواهد شد.جامعة بین

                                                           
1. See: https://casebook.icrc.org/glossary/proportionality. Last visited: 04 July 2018. 

 (.3( )ال ( )2) 11. همچنین ر.ک: مادۀ 2
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 . مالحظات مقدماتی1
عنوان یک بازیگر غیردولتی درگیر در جن  داخلی عوراق، چنودین تعهود    در وهلة اول داعش به

المللی را نقض کرد  است. موادۀ  نه ناظر بر مخاصمة مسلحانة غیر بینالملل بشردوستاوقوق بین
، قواعد وداقلی را برای اعموال محودودیت در مخاصومات    1090های ژنو مشترک کنوانسیون 3

مسلحانة داخلی مقرر کرد  است  همچون ومایت از غیرنظامیوان و پرسونل پزشوکی، درموان و     
، رفتار انسانی با اسرا، محاکمة عادالنوه و محافظوت از   ها و بیمارانهای پزشکی از زخمیمراقبت

نودرت از چنوین مقرراتوی تبعیوت کورد  اسوت  رفتارهوای        اموال فرهنگی. در وقیقت داعش به
 1«خوارج از نبورد  »جمعوی علیوه غیرنظامیوان و اشوخاو     آمیز و فجیعانه ارتکابی دستهخشونت

همچنوین ایون گورو  قواعود ضود      . . انود خوبی توس  ویدئوهای تبلیغاتی داعوش مسوتند شود    به
الملل سال را نقض کرد  است. مطابق وقوق بین 19گیری و سربازگیری از اشخاو زیر گروگان

های عراق، هدف که اعضای داعش به موجب مشارکت مستقیم در درگیریبشردوستانه، دروالی
ی به موجب مشارکت طور چشمگیراند، در عین وال، آنها بهمشروع و قانونی برای عملیات نظامی

 :Edwards, 2017درنظر گرفته شووند )  2«رزمندگان غیرقانونی»عنوان توانند بهدر این نبرد، می

المللی توس  این گرو  اختصاو تواند به ارتکاب جنایات بین(. دومین نقض مشهود داعش می4
توسو    2910زدایی، جنایت علیه بشوریت و جنوات جنگوی  گزارشوی کوه در ژوئون       یابد  نسل

منتشر شد، تأکید کرد که « یهسور یعرب یجمهور ۀمستقل دربار یالمللینب یقتحق یسیونکم»
دفعات دست به جنایت زدایی و بهداعش علیه اقلیت یزیدی ساکن در عراق مرتکب جنایت نسل

(. سوومین  UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 201علیه بشریت و جنایت جنگی زد  اسوت ) 
الملل بشر باشد  قابلیت اعمال مقررات وقوق اند نقض مکرر مقررات وقوق بینتونقض داعش می

الملول بشور   الملل بشر نسبت به بازیگران غیردولتی محل اختتف است، چراکه وقووق بوین  بین
شود  دو مسئلة عمد  عنوان تعهدات میان یک دولت و اتباع آن در نظر گرفته میطور سنتی بهبه

ارتقای ناخواستة مشروعیت بازیگران  (صورت است: ال ا  مذکور است، بدینکه دربرگیرندۀ دیدگ
هوای  الملل بشر از طریق وادار کوردن گورو   و جایگا  وقوق بین  تضعی  ارزش (غیردولتی و ب

                                                           
1. Hors de combat 

2. Unlawful combatants 

اند: یک دو دسته ،ورزندمسلحانه به اقدامات تروریستی مبادرت میاشخاصی که در وین درگیری  اصوال  -
ای دیگر افراد غیرنظامی )اعم از رزمندگان منظم یا نامنظم(. چنانچه افراد نظامی دسته افراد نظامی و دسته

د و زندانی نکنمرتکب اعمال تروریستی شوند، پس از دستگیری و بازداشت، وضعیت نظامی خود را وف  می
ای دوم افراد غیرنظامی هستند که در جریان درگیری شوند. در مقابل دستهاسیر جنگی محسوب مییا 

رزمندگان »یا « رزمندگان غیرقانونی»شوند، امروز  این افراد را مسلحانه متوسل به اقدامات تروریستی می
نیروهای  خصوویکا در آمر ۀنامند. این اصطتح اولین بار توس  دولت ایاالت متحدمی« غیرقانونی دشمن

 (.09 :1302: ضیایی بیگدلی، ر.کطالبان و القاعد  در افغانستان مطرح شد )
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ها فاقد توانایی و ظرفیت الزم برای پایبندی به هایی که این گرو غیردولتی به پایبندی به ارزش
(. در مقابل ایون دیودگا  اسوتدالل    Clapham, 2006: 493, 502-507ستند )هایی هچنین ارزش

دولتوی  برخوردارنود،   های شوبه های مسلح از یک جایگا  دفاکتو و کارکردکه گرو شود زمانیمی
ها، واسطة ایجاد دادگا (. داعش بهBellal, 2016: 12شوند )الملل بشر به آنها اعمال میوقوق بین

و سیستم مالیاتی در سرزمینی که تحت کنترل دارد، خود را در سطح چنین نهاد نیروهای پلیس 
عنوان ناقض مقوررات متعوددی از وقووق    تواند بهدفاکتوی قرار داد  است. بنابراین این گرو  می

الملل بشر در نظر گرفته شود، همچون بردگی جنسی اجباری زنان و دختران جوان، ومله به بین
(. چهارمین نقض Edwards, 2017: 5مذهبی، بازداشت خودسرانه و شکنجه ) های دینی واقلیت

الملل عرفی باشد  تعقیب اقدامات تروریستی داعش تحت تواند در چارچوب وقوق بینداعش می
الملول عرفوی یوا    برانگیوز اسوت، اموا وقووق بوین     ودودی بحث الملل عرفی. اگرچه تاوقوق بین

 یون نادرست ا یگزینجاآور است  غیردولتی همچون داعش الزام کم قاعدۀ آمر  به بازیگراندست
دیووان کیفوری    .شوند یاتجنامرتکب  یتبدون مسئول یگرانیباز چنین داد  شوداست که اجاز  

ترور و ووشوت  »بیان داشت که « استانیستو گالیچ»المللی برای یوگستوی سابق در قضیة بین
المللی موجبات تحقق جنایت جنگی تحت وقوق بینیرنظامیان در یک مخاصمة مسلحانه غ یهعل

بوه   1«دادگا  ویژ  برای لبنوان »برانگیز (. در وکمی بحثICTY, 2006: 91-98« )شودعرفی می
. 1»الملل عرفی تعریفی از تروریسم که شامل سه عنصر اصلی است، ارائه کرد: موجب وقوق بین
ن مردم یا وادار کوردن مقاموات ملوی یوا     . به قصد گسترش دادن ترس در میا2اعمال مجرمانه، 

 ,STL« ). فعل موردنظر دارای یک عنصر فراملی باشد3المللی به اتخاذ تصمیمات خاو، و بین

تنها در عراق و سوریه، بلکه (. داعش مسئولیت بسیاری از ومتت علیه غیرنظامیان نه85 :2011
ا برعهود  گرفتوه اسوت  بنوابراین     در خارج از قلمرو تحت تصرف خود همچون ترکیه و فرانسه ر

های گیرد. اگرچه یافتهاعمال این گرو  در چارچوب تعری  مدنظر دادگا  ویژ  برای لبنان قرار می
رسد قانونگذاری ضدتروریسم داخلی که توس  بسیاری از  نظر میاین دادگا  مورد انتقاد است، به

شورای امنیت،  1313کند. قطعنامة میکشورها تصویب شد  است، از این وکم دادگا  پشتیبانی 
 UN Doc. S/RES/1373, 2001: 1(b)کشورها را به تصویب چنین قانونگذاری موظو  کورد  )  

2(e)کند. بنابراین الملل نسبت به تروریسم را برجسته می( و محکومیت متحدالشکل جامعة بین
الملل را نقض ی از وقوق بینآشکارا، اعمال داعش چه در خاورمیانه یا جایی دیگر، قواعد متعدد

 (.Edwards, 2017: 5کند )می

                                                           
1. Special Tribunal for Lebanon (STL) 

منظور تعقیب قضایی تحت فصل هفتم منشور، این دادگا  را به 2991شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال  -
نفر دیگر منجر شد،  22)رفیق وریری( و  کشته شدن نخست وزیر سابق لبنان که به 2991گذاری سال مظنونان بمب

 .(See: U.N. Doc. S/RES/1757, 2007: 1) ایجاد کرد
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تورین جنایوات   با عنایت به متوظات مقدماتی، اقدامات ارتکابی داعش در چوارچوب جودی  
 الملل بررسی شوند.مایة نگرانی جامعة بین

 

 زدایینسل. 2
  کهکوه   داندداندمیمی  رفتاریرفتاری  پنجپنج  ازاز  عنوان یکیعنوان یکیبهبه  رارا  زداییزداییالمللی نسلالمللی نسلاساسنامة دیوان کیفری بیناساسنامة دیوان کیفری بین  00  مادۀمادۀ

یکاز یوک   قسمتیقسمتی  یایا  تمامتمام  نابودی،نابودی،-  باشدباشد  یافتهیافته  ارتکابارتکاب  زداییزدایینسلنسل  خاوخاو  قصدقصد  بابا  همرا همرا  لی،ملوی،   گرو گورو    از    م
سید رسوید    قتلقتل  بهبه  مردممردم  ذیلذیل  هر دو موردهر دو مورد  دردر  مثال،مثال،  برایبرای  -مذهبیمذهبی  یایا  نژادینژادی  قومی،قومی، ند،انود، ر مااموا   ا هاآیوا آنهوا    ا یا آن   آ
یروینیوروی   دانشجویاندانشجویان  رسیدنرسیدن  قتلقتل  بهبه  اند؟اند؟بود بود   1««گرو  مورد ومایتگرو  مورد ومایت»»یک یک   اعضایاعضای   دردر  عراقعوراق   هواییهووایی   ن
عراق توس  داعش یا به قتل رساندن اعضای اقلیوت یزیودی در سونجار عوراق       اسپایکراسپایکر  هواییهوایی  پایگا پایگا  سنجار  یدی در  یت یز   توس  داعش یا به قتل رساندن اعضای اقل

ستیتروریسوتی   در اعمالدر اعمال  داشتداشت  توجهتوجه  متمایزند. بایدمتمایزند. باید  مذهبیمذهبی  گرو گرو   جزءجزء  رسدرسدمیمی  نظرنظربهبه یهعلیوه   تروری ضایاعضوای   عل   اع
کرد.قربانی را کش  کورد.   گرو گرو   نابودینابودی  توان قصد خاوتوان قصد خاوندرت میندرت میبهبه  متمایزمتمایز  گرو گرو  مانهموان 2قربانی را کش   نهگونوه ه   دردر  کهکوه گو

یاننمایوان   مالیمالی  تأمینتأمین  کنوانسیونکنوانسیون  )ب()ب(22در مادۀ در مادۀ   تروریسمتروریسم  تعری تعری  ستاسوت   نما ست،تروریسوت 3ا فاتاز تلفوات   هاهوا ،تروری   وو  از تل
فاتتلفوات   آنآن  وو  کنندکنندمیمی  استفاد استفاد   دیگردیگر  هدفهدف  بهبه  رسیدنرسیدن  برایبرای  اهرمیاهرمی  عنوانعنوانبهبه  هاهاآسیبآسیب سیبآسویب   وو  تل   ها،هوا، آ

ستتروریسوت   خاوخاو  قصدقصد  دیگر،دیگر،عبارت عبارت بهبه. . نیستنیست  هدفهدف  نفسه یکنفسه یکفیفی جادایجواد   ها،هوا، تروری عبرعوب   ای شتووشوت   وو  ر با بوا    وو
یدبایود   بنابراینبنابراین  ..استاست  مذهبیمذهبی  وو  مکتبیمکتبی  وو  اهداف سیاسیاهداف سیاسی  بهبه  رسیدنرسیدن  انگیزۀانگیزۀ یدتأکیود   با صدکوه قصود    کردکورد   تأک   که ق
ن موانو    ترینتورین بزرگبزرگ  ازاز  یکییکی  تروریسمتروریسم  جنایتجنایت  خاوخاو  قصدقصد  مقابلمقابل  دردر  زداییزدایینسلنسل  جنایتجنایت  خاوخاو   برایبورای   موا

برای زدایی از جرائم عمدی اسوت و بورای   نسلنسل  ..استاست  زداییزدایینسلنسل  عنوان جنایتعنوان جنایتشناسایی این اعمال بهشناسایی این اعمال به ست و  زدایی از جرائم عمدی ا
ضرورت عنای آگاهی و یقین به وصول نتیجة مغایر با موازین قوانونی ضورورت   تحقق آن وجود قصد به متحقق آن وجود قصد به م قانونی  عنای آگاهی و یقین به وصول نتیجة مغایر با موازین 

بر بور  زدایی کافی نیست، بلکه عتو زدایی کافی نیست، بلکه عتو دارد. هرچند این شر  الزم است، ولی در ارتکاب جنایت نسلدارد. هرچند این شر  الزم است، ولی در ارتکاب جنایت نسل
یا نحوی که منشأ نابودی تمام یوا  خاصی را از عمل خود اراد  کند، بهخاصی را از عمل خود اراد  کند، به  سوءنیت عام، فاعل باید قصدسوءنیت عام، فاعل باید قصد نحوی که منشأ نابودی تمام 
ساد  و ملی، نژادی یا مذهبی باشد. در وقیقت، وجه تمایز یک قتل سواد  و  قسمتی از یک گرو  قومی، قسمتی از یک گرو  قومی،  ملی، نژادی یا مذهبی باشد. در وقیقت، وجه تمایز یک قتل 

« « سمانزاسومانزا »»(.. در قضیة (.. در قضیة 1212: : 13091309زدایی همین عنصر قصد یا سوءنیت خاو است )اردبیلی، زدایی همین عنصر قصد یا سوءنیت خاو است )اردبیلی، نسلنسل
موارد زدایوی مووارد   برای اوراز قصد خاو در نسلبرای اوراز قصد خاو در نسل»»المللی برای رواندا مقرر داشت: المللی برای رواندا مقرر داشت: دیوان کیفری بیندیوان کیفری بین یی  زدا

سیبرسد یوا در معور  آسویب   گردد شخ  که به قتل میگردد شخ  که به قتل میذیل الزم است: نخست، باید محرز ذیل الزم است: نخست، باید محرز  عر  آ یا در م های هوای  رسد 

                                                           
المللی کیفری، چهار گرو  ملی، نژادی، قومی و مذهبی دیوان بین ة. مطابق کنوانسیون نسل زدایی و اساسنام1

 اند.قرار گرفته ومایتتحت 
 .  21 -31: 1301یشتر در خصوو عناصر و ارکان جرم تروریسم ر.ک: ساعدی، بهمن، برای مطالعة ب .2
هر عمل قاصدانة دیگری که به قتل یا آسیب جسمانی جدی غیرنظامیان یا به هر شخ  دیگری که مشارکت ». 3

ی، که هدف از چنین عملشود. وقتی فعالی در عملیات خصمانه در یک وضعیت مخاصمة مسلحانه ندارد، منجر
المللی به انجام یا بنابر ماهیت و محتوای آن، مرعوب کردن مردم، وادار کردن وکومت یا یک سازمان بین

 «خودداری از انجام عملی باشد.
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گرو  علیوه در گورو    دلیل عضویت مجنیدلیل عضویت مجنیگیرد، بهگیرد، بهجسمی یا رووی شدید توس  شخ  دیگر قرار میجسمی یا رووی شدید توس  شخ  دیگر قرار می یه در  عل
یا خووا  کول یوا    –مورد ومایت بود  است، دوم، باید محرز گردد که قصد مرتکب نابودی آن گرو  مورد ومایت بود  است، دوم، باید محرز گردد که قصد مرتکب نابودی آن گرو   کل  خوا  

یک ز و شناخت قصد خاو نوابودی یوک   (، لذا اورا(، لذا اوراICTR, 2003: 312« )« )بود  استبود  است  -بخشی از گرو بخشی از گرو  نابودی  ز و شناخت قصد خاو 
ستی زدایی از موان  جدی تعقیوب اقودامات تروریسوتی    عنوان رکن معنوی خاو جنایت نسلعنوان رکن معنوی خاو جنایت نسلگرو  بهگرو  به قدامات تروری یب ا زدایی از موان  جدی تعق

خیبرخوی   دردر  کهکه  دارددارد  امکانامکان  والوال  زدایی است. با اینزدایی است. با اینتحت جنایت نسلتحت جنایت نسل قداماتاقودامات   مواردمووارد   بر ستیتروریسوتی   ا   تروری
  بدنیبودنی   شدیدشودید   صدمةصدمة  یرادیراداا  یایا  گرو گرو   اعضایاعضای  آورد  قتلآورد  قتل  فراهمفراهم  رارا  زداییزداییتحقق نسلتحقق نسل  برایبرای  الزمالزم  آستانةآستانة

صدقصود   چنینچنین. . بگیردبگیرد  انجامانجام  نیزنیز  نابودینابودی  خاوخاو  قصدقصدبهبه  والوالدرعیندرعین  وو  گرو گرو   اعضایاعضای  بهبه  نسبتنسبت  روویرووی  یایا   ق
جهمورد توجوه   تواندتواندمیمی  تروریستی داعشتروریستی داعش  گرو گرو   موردمورد  دردر  خصووخصووبهبه  خاصیخاصی ساعدی، باشود )سواعدی،     مورد تو شد ) : : 13011301با
سیحیمسویحی   هایهایاقلیتاقلیت  علیهعلیه  داعشداعش  اقداماقدام  آمریکاآمریکا  سابق خارجةخارجة  امورامور  وزیروزیر  کهکهآنچنانآنچنان  (.(.121121 یزدی وایوزدی و   ،،م   ا

میهمچنوین در ایون زمینوه موی      1..خواندخواند  زداییزدایینسلنسل  رارا  شیعهشیعه  مسلمانمسلمان نه  ین زمی نین در ا گزارشتووان گوزارش  همچ  2910ژوئون   توان 
را که پیشوتر اشوار  شود،    « یهسور یعرب یجمهور ۀمستقل دربار یالمللینب یقتحق یسیونکم»

اساسونامة   0کنوانسیون نسل زدایی و موادۀ   2مدنظر قرار داد که در گزارش خود مطابق با مادۀ 
-عنوان یک گرو  قوومی های یزیدی بهالمللی در خصوو درنظر گرفتن اقلیتن کیفری بیندیوا

هوای ایون   ( و اینکه بنابه یافتهUNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 100-105مذهبی متمایز )
 .UNDocاند )کمیسیون اعضای داعش اعضای یک گرو  مذهبی مورد ومایت را به قتل رساند 

A/HRC/32/CRP.2, 2016: 111المللی برای شود. رویة قضایی دیوان کیفری بین(، استدالل می
المللی برای رواندا مقرر داشتند که باور و اعتقواد مرتکبوان   یوگستوی سابق و دیوان کیفری بین

 :ICTY, 2003تواند در تعیین عضویت در یک گرو  متمایز مورد توجه قورار گیورد )  جنایت می

25; ICTR, 2004: 255عنوان مبنای برای وملوه  ها بهعش مکررا  به باورهای مذهبی یزیدی(. دا
هوا  طوور معموول بوه یزیودی    کند. مبوارزان داعوش بوه   های بعدی اشار  میبه آنها و سوءاستفاد 

عنوان یوک هویوت تغییرناپوذیر    کنند. داعش هرگز یزدیسم را بهاشار  می« کافر نجس»عنوان به
ها را متعلوق  دهندۀ این امر است که داعش یزیدیاجباری نشانکند و تغییر بمذهبر تلقی نمی

 (.UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 104گیورد ) به یک جامعة مذهبی بمتمایزر درنظر موی 

عنوان یک گرو  مذهبی مورد ومایوت، داخول در    ها بهدارد که یزیدیکمیسیون مذکور بیان می
 :UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016گیرنود ) کنوانسیون نسل زدایی قورار موی   2مفهوم مادۀ 

زدایی قتل اعضای گرو  را موورد  (. کمیسیون در استدالل خود در خصوو رکن مادی نسل105
زدایوی را  کند تحقق رکن موادی نسول  دهد و با آوردن مصادیق مختلفی تتش میتوجه قرار می

سنجار در شمال عراق وملوه  های خود در سوریه به شهر اثبات کند  اعضای داعش که از پایگا 

                                                           
1. See: John Kerry: Isis is committing genocide in Syria and Iraq. Available at: 

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/17/john-kerry-isis-genocide-syria-iraq. Last visited: 16 

May 2018. 
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عنوان بخشی از تهاجم خوود بوه قتول رسواندند  همچوون      عمد صدها یزیدی را بهکرد  بودند، به
، در مدت کوتواهی اعضوای   2919اعدام اسرای یزیدی، مرگ در نتیجة محاصر  در کو . در اوت 

ن اسوتم یوا   علوت امتنواع آنهوا از گرویودن بوه دیو      داعش صدها مرد و پسران جوان یزیدی را به
مرتکوب قتول   « کوانی »و « کوچوو »انود. در روسوتای   دستگیری همورا  بوا سوتح، اعودام کورد      

مؤسسوة  »که آنها در جمعی شدند  اعضای داعش شمار نامشخصی از زنان مسن را دروالیدسته
 .UNDocبوه قتول رسواند )    2919اوت  10شدند، در سواعات اولیوة   نگهداری می« فنی سوالق

A/HRC/32/CRP.2, 2016: 107  دختران و زنان یزیدی اسیر در عراق و سوریه، پیش از آنکوه .)
اند  چنودین موورد خودکشوی در کشوتزاری در     به اعضای داعش فروخته شوند، خودکشی کرد 

شودند،  نوام و فروختوه موی   آوری، ثبوت جایی که زنان یزیدی، جم  -شهری در سوریه-شهر رقه
(. رویوة قضوایی دیووان کیفوری     UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 110اتفاق افتاد  اسوت ) 

عنووان  توانود بوه  یوک فورد موی    1«خودکشی»دارد که المللی برای یوگستوی سابق مقرر میبین
زنوان  -قربوانی  -در اینجا اعضوای داعوش  -که اعمال یا اقدامات متهمانتلقی شود، زمانی 2«قتل»

وادار کنند یا اینکه خودکشی بقربوانیر   را به انجام اقداماتی که به مرگ وی منجر شود -یزیدی
عنوان یک پیامد، تحقق آن تواند بهمدنظر بود  یا نوعی اقدامی است که یک شخ  متعارف می

 (.ICTY, 2002: 329بینی کند )را پیش
عراق عوراق    ییییهواهووا   یروییرویننخصوو در خصوو قتل دانشجویان خصوو در خصوو قتل دانشجویان بهبه–  باالباال  هایهایاستداللاستدالل  با این وال،با این وال،

یرد،تواند مورد تردید قورار گیورد،  میمی  -یکریکراسپااسپا  ییییهواهوا  یگا یگا در پادر پا قرار گ کهچراکوه   تواند مورد تردید  سهمقایسوه   چرا نهکوردن نمونوه    مقای   هایهوای کردن نمو
  00مادۀ موادۀ    اینکهاینکه  اند، ولواند، ولوبود بود   ویرانگرترویرانگرتر  آنهاآنها  کهکه  دهددهدمیمی  نشاننشان  شد شد مطرحمطرح  مواردموارد  بابا  زداییزدایینسلنسل  تاریخیتاریخی

سدرسود میموی   نظرنظربهبه  کند،کند،میمی  پیداپیدا  تحققتحقق  نیزنیز  آنآن  ازاز  بخشیبخشی  بابا  فق فق   المللیالمللیاساسنامة دیوان کیفری بیناساسنامة دیوان کیفری بین   ر
ظراز نظور   باشد  خوا باشد  خوا   توجهتوجهر شایان ر شایان بسیابسیا  بایدباید  بخشبخش  ایناین یتکمیوت   از ن نیکیفیوت  یعنوی    یایوا   کم یت  یع مةهموة   کیف برانرهبوران   ه   ره

زدایی نه تعداد قربانیان، بلکه زدایی نه تعداد قربانیان، بلکه گرو . با این وال، عنصر کلیدی در نسلگرو . با این وال، عنصر کلیدی در نسل  معنویمعنوی  یایا  مذهبیمذهبی  سیاسی،سیاسی،
 قصد خاو نابودی تمام یا بخشی از یک گرو  است.قصد خاو نابودی تمام یا بخشی از یک گرو  است.

 

 . جنایت علیه بشریت3
 دیووان  اساسونامة  1 مادۀ براساس که هستند مللیالبین جنایات دوم دسته بشریت علیه جنایات
 موادۀ  «ج» در بند جنایات این بارنخستین .دارند قرار صتویت این دیوان در المللیبین کیفری

 مووردی  دادگوا   اساسونامه دو  در جنایوات  ایون  انود. از شود   تعریو   منشور دادگا  نورمبرگ 0
بشوریت در   علیوه  است. جنایات یاد شد  نیز (3روآندا )مادۀ  دادگا  ( و1)مادۀ  سابق یوگستوی

ای اشوار  دارد کوه در   المللی بوه مجموعوة اعموال مجرمانوه    اساسنامة دیوان کیفری بین 1مادۀ 

                                                           
1. Suicide 

2. Killing 
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بشوریت تحوت    علیه عنوان جنایاتتواند بهصورت محقق شدن شرای  موردنظر در این ماد ، می
 علیوه  یوات منظوور از جنا  یالمللو ینبو  یفوری ک یووان د ةاساسنام 1 ۀطبق ماد  تعقیب قرار گیرد.

بور   «یافتوه سوازمان »یا  «گسترد »تهاجم  چار چوب یک است که در 1ایگانه 11اعمال  یتبشر
 و « سیاست یک دولت یوا یوک سوازمان    تعقیب یا پیشبرد»و در  «غیرنظامی جمعیت»یک ضد 

رغوم  بشوریت، علوی   زدایی  با جنایت علیهیابند. تفاوت اصلی نسلارتکاب  «تهاجمعلم به آن » با
خصوو وجود قصد خاو نسل زدایوی اسوت  یعنوی    وودت رکن مادی، در رکن معنوی آنها، به

منظوور نوابودی   گانوة بوه  زدایی، وجود قصد خاو متهم به اعمال پنجعلت اصلی اتهام وقوع نسل
که وجود چنین قصدی برای تحقق جنایت های قومی، ملی، نژادی و مذهبی است، دروالیگرو 

گانه( بایود بخشوی از یوک    جای آن، اقدامات مجرمانه )یازد یه بشریت، ضرورتی ندارد، بلکه بهعل
 (.99-90: 1303نژاد، باشد )رضایی«  یافتهتهاجم گسترد  یا سازمان»

یافته علیه غیرنظامیان، عنصر کلیدی است که جنایت علیه بشریت وملة گسترد  یا سازمان
رسواند کوه بایود کوانون     ن داخلی متمایز کرد  و آن را به سطحی میرا از سایر جرائم تاب  قوانی

: 1309المللوی بور آن اعموال گوردد )عتموه،      المللی قرار گیرد و صتویت بوین توجه جام  بین
(. در اوراز رکن معنوی جنایت علیه بشریت باید گفت که اعمال ارتکابی  علیه غیرنظامیان 199

المللی برای یوگستوی سوابق مقورر   اب یابند. دیوان کیفری بینارتک« علم به آن تهاجم»باید با 
یافته علیوه یوک جمعیوت    اعمال متهم باید بخشی از فرایند جنایات گسترد  یا سازمان»داشت: 

باشود، آگواهی داشوته    غیرنظامی باشد و اینکه متهم به امر که اعمال او جزئی از این فرایند موی 
در تعریو  جنایوت علیوه بشوریت،     « علوم »قت، گنجانودن  (. در وقیICTY, 1999: 248« )باشد

کافی است و قصد خاصی از سوی متهم مبنی بور شورکت   « علم به ومله»واکی است که صرفا  
 (.191: 1309در وملة وسی  الزم نیست )عتمه، 

شوود  وجوود وملوه، علیوه     ی تعری  جنایت علیه بشریت شامل جنایات داعش موی هامؤلفه
یافته بود  و شامل  سیاسوت یوک دولوت و    سازمانطور گسترد  و ه آن باید بهغیرنظامیان و اینک

دهد که بوازیگران  نشان می« در تعقیب و پیشبرد سیاست یک دولت یا سازمان»سازمانی باشد. 
توانند در این سطح قرار گیرند. با وجود این مسئلة مربوطه این اسوت کوه بوازیگر    غیردولتی می

المللی شوامل  اساسنامة دیوان کیفری بین 1طحی برخوردار باشد تا مادۀ غیردولتی باید از چه س

                                                           
 یدشد یتمحدود یجادا یا یزندان یت،انتقال جمع یااخراج  یری،گبرد  ی،قتل عمد، نابودساز»همچون  یاتیجنا. 1

جه، هتک ورمت از زنان، شود، شکن یجادا المللینوقوق ب یکه برختف قواعد اساس یجسمان یاز آزاد یگرد
همسن  با  یآزار جنس یگرهر را  د یا یاجبار سازییمعق ی،اجبار یباردار ی،اجبار یفحشا ی،جنس یبردگ

ی، جنس ی،مذهب ی،فرهنگ ی،قوم ی،مل ی،شناخته شد ، نژاد یاسیهر گرو  س یهموارد، آزار و ارعاب عل ینا
که منجر به صدمات و لطمات  یانسانیراعمال غ گریو د ی،نژاد یضافراد، جرم تبع یکردن اجبار یدناپد

 «.افراد گردد یستمت یابر جسم، ذهن  یقابل جبران و جدیرغ
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طوور  پرداخوت و بوه  « سیاسوت »شوعبة مقودماتی بوه مفهووم      1«بمبوا »آن شود؟ در وکم تأیید 
الزموة  »... غیرمستقیم برای روشنگری در خصوو ماهیت سازمان نیز  بیانواتی را مطورح کورد:    

دنبال یک طرح معین باشود.  ن است که ومله باید بهواکی از آ« سیاست یک دولت یا سازمان»
تواند توس  گرو  یا اشخاصی که بر یک قلمرو خاصی واکم هستند یا توس  چنین سیاستی می

یافته علیه جمعیت غیرنظوامی را داراسوت،   سازمانسازمانی که توانایی ارتکاب وملة گسترد  یا 
ای کوه بوا   ی اتخاذ شود. در وقیقت، وملهطور رسماتخاذ شود. این سیاست نیازی نیست که به

ایون   -یزآمخشونتاعمال خودجوش یا انفرادی  در مقابل–یافته باشد سازمانیما  یا مستقبرنامه، 
هوای ضوروری   موضوع ویژگی 2«کنیا»در وکم  .(ICC, 2009: 81)«معیار را برآورد  خواهد کرد

گیرند، المللی قرار میمة دیوان کیفری بیناساسنا 1طور بالقو  داخل در مادۀ هایی که بهسازمان
در این خصوو مدنظر قرار گرفت. جای « بمبا»مطرح شد و روشنگری شعبة مقدماتی در وکم 

هایی باید از وضعیتی همانند دولت برخووردار باشوند، اکثریوت    اختتف بود که آیا چنین سازمان
« سوازمان »ای بورای یوک   کنند یینعترا تأیید کرد  بود، متک « بمبا»شعبة مقدماتی که وکم 

(  Harmen & Braber, 2014: 11المللوی بوود )  اساسنامة دیووان کیفوری بوین    1در معنای مادۀ 
هوای بنیوادین بشوری برخووردار     از توانایی بورای انجوام اعموال نواقض ارزش    »گروهی است که 

دن فهرسوت  را از طریوق شناسوایی کور    شوعبة مقودماتی ایون یافتوه     .(ICC, 2010: 93)«اسوت 
ال ( آیا گرو  تحت یک فرماندهی مسئول است یوا دارای  »...غیرجامعی از عوامل مشخ  کرد  

مراتب معینی است  ب( آیا این گرو  توانایی دارد، در واق  به ایون معنوی کوه وملوة     یک سلسله
 یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی را انجام دهود  ج( آیوا گورو  بور بخشوی از     سازمانگسترد  یا 

هوای مجرمانوه علیوه جمعیوت     کنود  د( آیوا گورو  از فعالیوت    قلمرو یک دولت اعمال کنترل می
صریح یا ضمنی قصد ومله به  طوربههدف اصلی برخوردار است   ( آیا گرو   عنوانبهغیرنظامی 

اسوت، کوه برخوی یوا      تربزرگجمعیت غیرنظامی را بیان کرد  است  و( آیا گرو  بخشی از گرو  
بر این شعبة مقودماتی در پایوان بیوان    (. افزونICC, 2010: 93)«معیارهای باال را داراست... همة
 1دارد که این متوظات ممکن است در تعیین اینکه چه سازمان یا گروهی داخول در موادۀ   می

گیرد، به شعبه کمک کند، ولی این مهم بایود روشون   المللی قرار میاساسنامه دیوان کیفری بین
بورآورد    طور کاملبهناپذیر نیستند و الزم نیست که ه این معیارها تعری  وقوقی انعطافشود ک
کاررفتوه  به« سازمان»(. تعری  مذکور، روشنگری مناسبی را در خصوو ICC, 2010: 93شوند )

دهد و در اینکه کدام سازمان یوا گروهوی   المللی نشان میاساسنامة دیوان کیفری بین 1در مادۀ 
 هوا مؤلفوه کند. در واق  این های مفیدی را مطرح میو شاخ  هامؤلفهشود، نجاند  میدر آن گ

(، توا براسواس آن تعریو     Harmen & Braber, 2014: 11اصول راهنمای مفیدی خواهند بوود ) 

                                                           
1. Prosecutor v. Bemba 

2. Kenya Decision 
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مورد بحث ارائه داد. این نکتوه را نیوز بایود مودنظر قورار داد، بوا توجوه بوه         « سازمان»دقیقی از 
که شرای  الزم بورای  « سازمان»المللی در خصوو دیوان کیفری بین قدماتیروشنگری شعبة م

کند، تحت یک فرماندهی مسوئول، کنتورل بور    اساسنامه را بیان می 1قرار گرفتن آن ذیل مادۀ 
های متخاصم در مخاصمة بخشی از قلمرو، در وقیقت این شرای  همانند شرای  الزم برای گرو 

داعش به سونجار و سوءاسوتفادۀ    2919(. وملة اوت Protocol II, 1977, art: 1(1)اند )مسلحانه
های جنسی و فیزیکی علیه زنوان و کودکوان   بعدی این گرو  از اسرای یزیدی، از جمله خشونت

دهود کوه   هوا تشوکیل موی   شد  به کشور سوریه، یک وملة مستقیم علیه یزیودی یزیدی منتقل
 ,UNDoc. A/HRC/32/CRP.2اند )ومله بود  عنوان یک جمعیت غیرنظامی هدف اصلی اینبه

(. ومتت داعش گسترد  بود  است. وملة گسترد  تهاجمی است که بر ضد تعوداد  166 :2016
ای گیرد، یعنی فراگیر، مکرر و موس  است و با جدیت شایان متوظهزیادی از قربانیان انجام می

تهاجم داعش، صودها روسوتا در سرتاسور    (. 03: 1303نژاد، شود )رضاییعلیه قربانیان انجام می
اند، یعنوی دارای  یافتهشد. همچنین این ومتت سازمانمنطقة سنجار و کو  سنجار را شامل می

شوود، اعموال   نظم و ترتیب مشخ  است و در چارچوب نقشوه یوا سیاسوت خاصوی اجورا موی      
قة سونجار و بعودا    طور یکسان توس  مبارزان داعش در سرتاسر منطآمیزی که تقریبا  بهخشونت

در سرتاسر منطقة تحت تصرف داعش در سوریه و عراق ارتکواب یافتوه اسوت. چنوین ومتتوی      
ها تا خارج شدن این مناطق از تصرف داعش ادامه داشت. این ومتت متعاقب یوک  علیه یزیدی

 شود که بنا به قرائت سختگیرانه و رادیکال موذهبی، سیاست ایدئولوژیک صریح داعش دنبال می
دهد. سوءاستفادۀ مبارزان امکان زیست و موجودیت یزیدیسم در قلمرو تحت تصرف خود را نمی

کنود و از طریوق چنوین    ها تقریبا  از سیاست سازمانی صریح داعش پیوروی موی  داعش از یزیدی
قتول   (. داعوش در بوه  UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 167شوود ) سیاستی پشتیبانی می

و  1«قتوول عموود»و کودکووان یزیوودی، مرتکووب جنایووت علیووه بشووریت   رسوواندن مووردان، زنووان
گیوری جنسوی، بردگوی و آزار زنوان و دختوران      واسطة بورد  شد  است. داعش به 2«نابودسازی»

گیری جنسی، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، بردگوی،  یزیدی، مرتکب جنایت علیه بشریت برد 
واسوطة اجبوار    زادی شد  است. داعش بوه شکنجه، سایر اعمال غیرانسانی و محرومیت شدید از آ

های داعش و همچنین به دلیول آزار و ضورب و شوتم    مردان و جوانان یزیدی برای کار در پروژ 
آنها برای امتناع از انجام چنین کاری، مرتکب جنایوت علیوه بشوریت بردگوی، شوکنجه و سوایر       

نوژادی بور    دلیول تبعویض  هوا بوه  اعمال غیرانسانی شد  است. همچنین این جنایت علیه یزیدی
ای، جنایوت علیوه بشوریت آزار و    مبنای مذهب آنها ارتکاب یافته شد ، همچنین چنوین وادثوه  

 (.UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 168سازد )اذیت مداوم را محقق می

                                                           
1. Murder 

2. Extermination 
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 . جنایت جنگی4
قوض  ن الف(المللی شامل چهار گرو  از جنایت جنگی است  اساسنامة دیوان کیفری بین 9مادۀ 

الملل و واکم های مسلم وقوق بین، نقض شدید قوانین و عرف1090های ژنو شدید کنوانسیون
المللوی، نقوض   در والت وقوع مخاصمة مسلحانة غیوربین  ب(المللی، بر مخاصمات مسلحانة بین

های قابول اجورا در   های ژنو و سایر نقض شدید قوانین و عرفمشترک کنوانسیون 3شدید مادۀ 
بنودی  الملول. تقسویم  شد  در وقوق بوین یینتع در چارچوبالمللی مسلحانة غیربینمخاصمات 

مربوو  بوه مخاصومة مسولحانة     « ب»المللوی و موورد   مربو  به مخاصمات مسلحانة بین« ال »
 یضورور المللی است. بنابراین برای تحقق جنایت جنگی، وقوع مخاصمة مسلحانه اموری  غیربین

عراق، در وقوق مخاصمات مسلحانه ناظر بر مخاصمات مسلحانة  . با عنایت به جن  داخلیاست
الحوواقی دوم  پروتکوولهووای ژنووو و همچنووین کنوانسوویون مشووترک 3المللووی در مووادۀ غیووربین

مقورر   دیووان  اساسونامة  9 موادۀ  2 بنود  سووم  شود. شوق صحبت می 1090های ژنو کنوانسیون
 چهوار  در مشوترک  3 موادۀ   فاوش نقض ،المللیغیربین نزاع مسلحانة وقوع والت در»: داردمی

 گونوه هویچ  که است اشخاصی ضد بر زیر ارتکابی اعمال از هر یک ژنو، یعنی  1090کنوانسیون 
 زموین  را هایشانستح که مسلح نیروهای افراد از جمله ندارند، جنگی در کارهای فعالی شرکت
 شورکت  از دیگری علت هر یا وبس بیماری، جراوت، سبببه که کسانی همچنین و اندگذاشته

 هوای نقوض  دیگر دیوان، اساسنامة 9 مادۀ 2 بند پنج شق همچنین و «: ...باشند جن  ناتوان در
بایود   .کندمی بیان را المللیغیربین مسلحانة هایدرگیری در اجراقابل هایعرف و فاوش قوانین

ی نیسوت  یعنوی در   الملول بشردوسوتانه، جنایوت جنگو    بیان داشت که هر تخلفی از وقوق بین
صورتی نقض مووردنظر جنایوت جنگوی اسوت کوه دارای ماهیوت خواو بوود  و از شودت الزم          

المللوی صولیب   (. کمیتة بوین 129: 1303نژاد، برخوردار باشد تا نقض فاوش تلقی شود )رضایی
نقض فاوش زمانی محقوق خواهود شود کوه     »دارد: سر  در تبیین مفهوم نقض فاوش بیان می

هوا و بیمواران( و یوا    ورد ومایت باشد )یعنی، غیرنظامیان، اسرای جنگی، زخمیعلیه اشخاو م
هوای مهوم را   های غیرنظامی( یا اینکه اعموال مجرمانوه ارزش  اهداف )یعنی، اهداف یا زیرساخت

 یمهم یجهان یهاکه ارزشیزمان یجنگ یتکه جنا داردیمقرر م یتهکم ینهمچن 1«.نقض کند
 یهعل مستقیما  یزیکیف طوربهاعمال مجرمانه  ینکهبدون ا یوت ،شدمحقق خواهد  شود،ینقض م
از  یریاز اجسواد مردگوان و سوربازگ    سوءاسوتفاد  نمونوه،   یباشد  بورا  یرنظامیاهداف غ یاافراد 

المللی برای یوگستوی سابق در تبیین مفهوم همچنین دیوان کیفری بین سال. 11 یرز کودکان
های مهوم  کنند  از ارزشضی شامل نقض یک قاعدۀ ومایتچنین نق»نقض فاوش مقرر داشت: 

کوه  های جدی برای قربانی داشته باشود. بورای نمونوه، زموانی    است و اینکه این نقض باید پیامد
                                                           

1. https://www.icrc.org/eng/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdf. Last visited: 
19 August 2018. 
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کنود، اگرچوه   شد  بدون اجواز  تصواوب موی   ای یک قرو نان را در یک روستای اشغالرزمند 
مقوررات الهوه )و    90موادۀ   1پواراگراف   ممکن است عمل او در تضاد با اصل اساسی منودرج در 

کننودۀ  الملل عرفی( باشد که به موجب این مقررات، هر ارتش اشغالقواعد مربو  به وقوق بین
تواند نقض فاوش وقووق  سرزمین دشمن باید به دارایی خصوصی افراد اوترام بگذارد، ولی نمی

 (.ICRY, 1995: 94« )الملل بشردوستانه تلقی شودبین
اند، در مخاصمة مسلحانه داخلی عراق از افرادی که هدف ومتت داعش قرار گرفته بسیاری

هدف اصلی ومتت داعوش بوه    2919ها که در اوت اند  برای مثال، یزیدیشرکت فعالی نداشته
اند، آنها فقو  بوه ایون    اند که در مخاصمة شرکت نداشتهاند، یک جمعیت غیرنظامیسنجار بود 

طوور  انود، بنوابراین داعوش بوه    دانست، مورد وملوه قورار گرفتوه   را کافر می دلیل که داعش آنها
ها، مرتکب جنایت جنگی ومله به غیرنظامیوان شود  اسوت    مشخ  با وملة مستقیم به یزدید

(UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 169همچنین گزارش .)  دهود کوه در بوازۀ    ها نشوان موی
نفور در نتیجوة    233فر را اعدام کرد  و همچنین ن 191زمانی عملیات آزادسازی موصل، داعش 
(. در ذیل برخوی از  UNAMI/OHCHR, 2017: 9-10اند )عملیات انتحاری داعش به قتل رسید 

 شود.جنایات جنگی داعش بررسی می

 

 رحمانهه و کهکن ه  ویژه قتل، قطع عضو، رفتار بیخشونت بر ضد جسم و جان به .1. 4

 ((1()3()2) 8مللی، مادۀ ال)اساسنامة دیوان کیفری بین

نیروهای عراقی همرا  با متحدین پیشمرگ خود، اعتم کردند کوه در محلوة    2910نوامبر  1در 
انود  زنودانی بوود  اسوت، پیودا کورد       001موصل یوک زنودان زیرزمینوی کوه در آن     « الشورى»
(UNAMI/OHCHR, 2017: 12گزارش .)بودن  در شوکنجه  هوای نشوانه  کوه  دهود موی  نشان ها 
 سووءتغذیه رنوج   و همچنوین ایون افوراد از    های داعش کامت  مشخ  بود ها و زندانیشد ود رب

نویم   های به اندازۀاتاق و قفس دارای های داعشزندان ها آمد  است کهدر این گزارش  بردند.می
 طوور بوه  و بوه افوراد زنودانی غوذا داد       روز در بوار  یک اند. همچنین داعشمتر تا یک متر بود 

شکنجه کرد  است. برای نمونه در گزارش نهادهای وقوق بشری آمد  است  را آنها ستماتیکسی
علت اختناق و فقدان اکسیژن ساله به 11ساله و یک پیرمرد  3یک دختر  2910نوامبر  1که در 

(. داعش پوس از تصورف سونجار،    UNAMI/OHCHR, 2017: 12اند )های داعش مرد در زندان
های خود جدا کرد و سپس در مدت زمان کوتا ، آنهایی را که را از خانواد  مردان و پسران جوان

کردند، غالبا  در مقابل دیدگان خویشاوندانشان اعدام کرد. از گرویدن به دین استم خودداری می
همچنین مردان، زنان و کودکان در دوران اسارتشان در عراق و سوریه، توسو  داعوش بوه قتول     

 .UNDocسوازد ) کشوتاری، جنایوت جنگوی قتول عمود را محقوق موی       انود کوه چنوین    رسید 
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A/HRC/32/CRP.2, 2016: 170و «لزاکه» روستاهای ساکنان ،2910 اکتبر 11 روز (. در صبح 
اعضای  از تن سه داعش اقدام و علیه -موصل جنوب کیلومتری 19- «القیار » وومة در« هالزاوی»

 از را جووان  مرد هشت داعش در نتیجة این اقدام، .سوزاندند را خودرو یک و کشتند را گرو  این
قووورار داد  روسوووتا ورودی اجسووواد آنهوووا را در و بوووه قتووول رسووواند را آنهوووا و ربوووود روسوووتا

(UNAMI/OHCHR, 2017: 13از نمونه .)رومانوة داعوش علیوه    های دیگر کشتار و اقدامات بی
هوای  گزارش ،2910اکتبر  23 تا 10 توان به موارد ذیل اشار  کرد  در بازۀ زمانیغیرنظامیان می

 39 داعوش  اکتبور،  10 در اعوتم شود    «العلیول  وموام » در زیادی از کشتارهای مستمر داعش
 در واقو   «الریمایوه   میودان » به معروف عراق ارتش سابق تیراندازی یک  میدان در را غیرنظامی

 غیرنظامی 19 داعش اکتبر، 29 در است  کشته «ومام العلیل» شهر مرکز در کشاورزی دانشگا 
 غیرنظوامی  319 ودود با همرا  قربانیان که شد  است گفته. است کشته محل همان در را دیگر
اکتبر ربود   19در  موصل «الشورى»و « القیار » وومة در «الحود» روستاهای و« هلزاک» از دیگر
را در همین محله نفر از افسران سابق پلیس عراق  19اکتبر داعش  23بودند.  همچنین در  شد 
 ربود  «الحود» و «لزاکه» از روستاهای قربانیان به قتل رساند. گزارش شد  که -الریمایهمیدان –

 (.UNAMI/OHCHR, 2017: 13منتقل شد  بودند ) «العلیل ومام» به روز همان در و شد 
 

ویهژه رفتهار مهوهن و تحقیرکننهده )اساسهنامة دیهوان       ت اوز به کرامت کخص به .2. 4
 ((2()3()2) 8المللی، مادۀ ی بینیفرک

مودت اغلوب   طور مستمر و در بازۀ زمانی طووالنی آمیز و بهطور خشونتزنان و دختران یزیدی به
انود. آنهوا موورد ضورب و     توس  مردان متعددی از اعضای داعش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته

انود.  توهین و تحقیر قرار گرفتوه عنوان دارایی شخصی فروخته شد  و مورد شتم قرار گرفته و به
اند، آنها را به درد و رنج جسمانی و مصیبت و رفتاری که آنها در طول دوران اسارت تحمل کرد 

طوور موؤثری کراموت    آزار رووی و روانی غیرقابل توصی  دچار کرد  است. چنین اقوداماتی بوه  
های آشوکاری از  اند، نشانهشد  انسانی آنها را سلب کرد  است. زنان و دخترانی که موفق به فرار

تواننود بهبوود   دهند که اکنون نمیاند، نشان میدرد و رنجی را که در زمان اسارت متحمل شد 
هوای روانوی را در بقیوة عمور خوود فرامووش       ها و درد و رنجیابند، اوتماال  بسیاری از آنها، زخم

به زنوان و دختوران اسویر، مرتکوب      های شدیدنخواهند کرد. بنابراین داعش با اعمال درد و رنج
 .UNDocرومانوه و تجواوز بوه کراموت شوخ  شود  اسوت )       جنایت جنگی شکنجه، رفتار بی

A/HRC/32/CRP.2, 2016: 172.) 
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. هدایت عمدی حمالت بر ضد بناهای مذهبی، آموزکی، تاریخی )اساسنامة دیوان 3. 4
 ((4()5()2) 8المللی، مادۀ ی بینکیفر

مذهبی بسیاری در قلمرو تحت کنترلش در عراق تخریب کورد  اسوت. داعوش    های داعش مکان
هوای تواریخی و   ، توابلو -های مسویحی موریم مقودس   از جمله مجسمه-ها ها، مجسمهآثار، نشانه

ی را نب یونسوضرت آرامگا   1کلیساهای مسیحیان را در مناطق تحت تصرف خود تخریب کرد.
این گرو  با تصورف منواطق مختلو  عوراق،      2 یران کرد.طور کامل منفجر و وبه  در شهر موصل

 ینیهدر تلعفر و وس «جواد» و وسینیةدهای شیعیان را تخریب کرد  از جمله مساجد و زیارتگا 
در  2911مجم  عمومی سازمان ملل متحود در سوال   9 تخریب کرد. را در مرکز موصل 3«القبه»

، تخریوب و غوارتگری میوراف    1«راقوفاظوت از میوراف فرهنگوی عو    « خصوو قطعنامة خود در
ها، زیارتگوا  (، از جمله موز UN Doc. A/RES/69/281, 2015: 5 of preambleفرهنگی عراق )

یعا  سور ای ید کرد  است که چنوین اعموال ووشویانه   تأکها و کلیساها توس  داعش را محکوم و 
منیوت بوا تصوویب    (. همچنین شورای اUN Doc. A/RES/69/281, 2015: 1)باید متوق  شوند 

های بسیار شدید، سیسوتماتیک و گسوتردۀ وقووق بشور و     نقض 2911در سال  2290قطعنامة 
وقوق بشردوستانه، همچنین اعمال بربری و ووشیانة تخریب و غوارت میوراف فرهنگوی را کوه     

عبارت (. بهUN Doc. S/RES/2249, 2015: 3کند )توس  داعش ارتکاب یافته است، محکوم می
 کند.جنایات جنگی شناسایی می عنوانبهرا  ن موارددیگر، ای

 

گیهری جنسهی، اجبهار بهه فحشهای      خشونت جنسی، ارتکاب ت اوز جنسهی، بهرده   .4. 4
 ((6()5()2) 8المللی، مادۀ بین جنسی و حاملگی اجباری )اساسنامة دیوان کیفری

از –انود  نتقول شود   اجبار به کشوور سووریه م  سوءاستفادۀ داعش از زنان و دختران یزیدی که به
در چوارچوب یوک مخاصومة     -انود جمله خشونت جنسی ووشیانه کوه قربانیوان متحمول شود     

بر تجاوز جنسی انفرادی، ر  داد  و ارتکاب جنایت جنگی را محقق ساخته است. افزون مسلحانه
تفادۀ منظور سوءاسو اند که از آزادی خود محروم شد  و مکررا  بهنفر بود  3299قربانیان بیش از 

اند. اعضای داعش وقوق مالکیت بر زنان و دختران قربانی اعمال جنسی مورد فروش قرار گرفته
اند. با انجام این کار، اعضای داعش مرتکوب جنایوت     و خشونت جنسی بر آنها تحمیل کرد کرد

                                                           
1. See: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-attack-on-christianity-continues-in-

mosul-fighters-destroy-all-religious-symbols-in-church-and-10112706.html. Last visited: 16 May 

2018. 

2. See: http://www.kansascity.com/living/religion/article827859.html. Last visited: 16 May 2018. 
3. Al-Qubba. 

4. See: https://www.huffingtonpost.com/2014/07/07/isis-destroys-shiite-mosque_n_5564373.html. 

5. See: UN Doc. A/RES/69/281(2015), saving the cultural heritage of Iraq. 
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 .UNDocانوود )گیووری جنسووی شوود   جنگووی تجوواوز جنسووی، خشووونت جنسووی و بوورد     

A/HRC/32/CRP.2, 2016: 171.) 

 

ههای مسهل) )اساسهنامة دیهوان     . بسیج اجباری و سربازگیری از کودکهان در گهروه  5. 4
 ((7()5()2) 8المللی، مادۀ بین کیفری

سواله را از   11توا   19کوودک   21در استان نینوای عوراق، داعوش تقریبوا      2910مارس  13در 
کودکان در ناویة تلعفر شهر موصل به یک کمپ آموزشی « زهور»در ناویة « براهام»پرورشگا  

های عراق بودند کوه هموه در   منتقل کرد. گزارش شد  است که کودکان از جامعة شیعة ترکمن
موارس در   39(. در UNAMI/OHCHR, 2016: 15یه توس  داعش ربود  شود  بودنود )  ژوئ 11

استان اربیل عوراق، داعوش بوه نیروهوای ارتوش عوراق و       « مخمور»ناویة  1«خربردان»روستای 
مندگان سنی عراقی ومله کرد  ومله توس  شش مهواجم انتحواری انجوام گفوت، دو نفور از      رز

کردند توسو   های انفجاری خود را منفجر میکه جلیقهساله بودند و دروالی 10و  11مهاجمان 
بنوابراین داعوش مرتکوب جنایوت      (.UNAMI/OHCHR, 2016: 15ارتش عراق کشوته شودند )  

کارگیری کودکان شد  است. داعش در جداسازی کودکوان از  و بهگیری جنگی استفاد ، سربازی
کند  آموزش آنها و سپس اسوتفاد  از آنهوا در مخاصومة    مادرانشان سیاست روشنی را دنبال می

(. همچنین کودکوانی کوه توسو  داعوش     UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 173مسلحانه )
اند  برای نمونوه  توس  این گرو  به قتل رسید  های نبرداند، موق  فرار از میدانکارگیری شد به

نفر از جنگجویان خود را که  0در وومة شهر موصل « ومام العلیل»در  2910مه  12داعش در 
در ووموة  « المهنواء »دلیل فرار از میدان نبرد در روسوتای  نفر از آنها زیر سن قانونی بودند، به 2
 (.UNAMI/OHCHR, 2016: 15شهر موصل، به قتل رساند )« القیار »
 

 عنوان سپر انسانیغیرنظامیان به. استفاده از 6. 4
در وقیقت استفاد  از سپر انسانی مستلزم قرار دادن عمومی غیرنظامیان یا افراد خوارج از نبورد   

گیری آن اهداف نظوامی اسوت   در محل اهداف نظامی با قصد خاو تتش برای ممانعت از هدف
در چارچوب مخاصمة مسولحانة داخلوی، پروتکول الحواق      (.192 :1391نکرتز و دوسوالدبک، )ه

، صراوتا  استفاد  از سوپر انسوانی را لحواک نکورد  اسوت، اموا       1090های ژنو دوم به کنوانسیون
جمعیوت  »دارد: ایون پروتکول کوه مقورر موی      13موادۀ   1ای با شر  مندرج در بند چنین رویه

« بر خطرات برخاسته از عملیات نظامی بهر  ببورد غیرنظامی باید از ومایت کلی و عمومی در برا
(. همچنوین از آنجوا کوه  سوپر     111: 1302شود )هنجنی و شوفیعی بوافتی،   ممنوع قلمداد می

                                                           
1. Kharbirdan 
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پروتکول الحواقی    9موادۀ   2بند « ج»تواند جزء شق گیری همرا  است، میانسانی گا  با گروگان
الملول بشردوسوتانة   اعد وقوق بینمجموعه قو 01همچنین مطابق قاعدۀ  قرار گیرد. 1011دوم 

المللی و و این قاعد  هم در مخاصمة مسلحانة بین« استفاد  از سپر انسانی ممنوع است»عرفی، 
 (.901 :1391هنکرتز و دوسوالدبک، المللی قابل اعمال است )هم غیربین

نسوانی  عنوان سپر اکرات از غیرنظامیان بهعراق، داعش به موصل در عملیات آزادسازی شهر
در مقابل نیروهای عراقی استفاد  کرد  و آنها را به زور در خطو  مقدم نبرد با نیروهای عراقوی  

خوانواد  را   39، در غورب موصول   2911موارس   29مستقر کرد  است  برای نمونوه داعوش در   
عنوان سپر انسوانی  منظور استفاد  بهبه« تموز 11»به محله « باب البث»مجبور کرد که از محلة 

، در 2911ژوئون  11در موورد دیگور، در     (.UNAMI/OHCHR, 2017: 31-32جوا شووند )  جابه
مورد، زن و کوودک( بوه زور     13خانواد  را )وودود   19در غرب موصل، داعش « الشیفاء»محلة 

در قسمت قدیمی شهر موصل منتقل و « دکات باراکا»شان ربود و آنها را به محلة اسلحه از خانه
انی استفاد  کرد، طی این وادثه، داعوش چهوار مورد جووان را کوه قصود فورار        عنوان سپر انسبه

 (. براساس گزارش ایون دو نهواد وقووق   UNAMI/OHCHR, 2017: 32داشتند، به قتل رساند )
کوه  طووری کند، بهعنوان سپر  انسانی استفاد  میطور مستمر از غیرنظامیان بهبشری، داعش به

انسوانی ثبوت شود      مورد توسل داعش به سوپر  19، 2017 ژوئیة  19فوریه تا  10در بازۀ زمانی 
انود  نفور دیگور زخموی شود      199نفر غیرنظامی بوه قتول رسوید  و     11است که در این موارد، 

(UNAMI/OHCHR, 2017: 32). 

 

 گیرینتی ه
الملول را نقوض کورد  اسوت.     عنوان بازیگری غیردولتی، مقررات متعددی از وقوق بینداعش به

المللوی  الملل بشردوستانه مرتکب جنایات بینمشخ  با نقض فاوش مقررات وقوق بینطور به
سوابقه بورای صولح و امنیوت     شد  است. داعش با اقدامات ووشیانه و فجی  خوود تهدیودی بوی   

الملول  وتحلیول اقودامات داعوش بوا ابتنوای بور وقووق بوین        المللی ایجاد کرد  است. تجزیهبین
الملول  دهد نقض مقوررات اساسوی وقووق بوین    ملل کیفری نشان میالبشردوستانه و وقوق بین

توس  داعش، آنچنان مسلم، غیرقابل مناقشه و در ابعاد بسیار گسوترد  و غیرانسوانی اسوت کوه     
کنود. مقابلوه بوا    ضرورت مسئولیت و پاسخگویی مرتکبان آن در محضر عدالت را دوچنودان موی  

ری است. در مقدموة اساسونامة دیووان کیفوری     الملل کیفکیفری از اصول اساسی وقوق بینبی
شود کوه ارتکواب اعموالی کوه آسوتانة الزم را جهوت تعقیوب در چوارچوب         المللی تأکید میبین

الملل فراهم آورد ، نباید بدون مجازات بواقی بماننود.   ترین جنایات مایة نگرانی جامعة بینجدی
ها در پاسداری و عمل به آن نف  لتمرتکبان چنین جنایاتی ناقضان مقرراتی هستند که همة دو
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هاست که بر مسئوالن و مباشوران چنوین جنایواتی    مشترکی دارند، پس وظیفة هر یک از دولت
صتویت کیفری خود را  اعمال کنند و با اتخاذ چنین تصمیمی اوترام دائم به اجورای عودالت   

 المللی را تضمین کنند.های بنیادین جامعة بینالمللی نسبت به ناقضان مقررات و ارزشبین
 

 منابع
 فارسی. 1

 هاالف( کتاب
(، صتویت دیوان کیفری بین المللی، چوا  اول، تهوران: انتشوارات    1303نژاد، ایرج، )رضایی. 1

 .مجد

ترجمه  ،یبشردوستانه عرف المللینوقوق ب، (1391) دوسوالدبک یسهنکرتز و لوئ یژان مار. 2
، تهوران:  اولسور ، ، چوا     یبصول  المللوی ینبو  یتوه و کم ییهقو  قضوا  المللیندفتر امور ب
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