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هاا و  تحليلای درصادد پاتاخیويی باه ايان پرتاش اتات کاه نقاش دولات           -تحقيق توصيفی

المللی وص تازمان ملل متحد  تازمان عفو بينخصهبالمللی دولتی و غيردولتی   بينهاتازمان
چيست؟ با توجه به « داعش»ا عمليات تروريستی و ديدبان حقوق بشر برا  پيشیير  و مقابله ب

ی  آزاد  و حاق حياات و رواباو دوتاتانه را باه خۀار       المللا نيبصلح و ام يت « داعش»اي که 
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 مقدمه
  دفاعیبا برا  کشتار مرد  رويۀ آنه خصوصهبو « داعش»گير  از شکل هاامروزه با گذشت تال

رعايت نکردن مقررات حقوق بشردوتتانه و گستر  عمليات تروريستی آنهاا باه اروپاا  جامااۀ     
جهانی بيش از پيش درصدد يافتن راهکار  برا  پيشیير  و مقابله با آن اتت. اولين عملياات  

. تپس ه دوها برا  تروريستی توتو فرمۀ اتماعيليه در مرن يازدهم تا تيزدهم ميالد  رخ داد
دتتيابی به اهداف خود دتت به امدامات تروريستی زدند. امدا  يهوديان مخالف حکومت ر  در 

(. 1-3: 1371فلسااۀين هاام نااوعی عمليااات تروريسااتی در مالااب مااذهب بااود )کاااردانکوس   
شتی ها در فرانسه با بردادانسته که ژاکوپن« رژيم وحشت»فره یستان علو  فرانسه  تروريسم را 

تدريج مفهو  م فی گيوتين به ازحدشيبو در اثر کاربرد  کردندیمممبت دربارۀ خودشان اتتفاده 
کاربرد تيساتماتي   »(. در پيوتت فره گ لغت بريتانيکا تروريسم 21: 1382)طيب   پيدا کرد

هاا و مارد  جهات دتاتيابی باه يا  هادف        بر ضد حکومات  ناپذيربي یارعاب يا خشونت پيش
شده و نحوۀ عملکرد (. با توجه به مۀالب بيان10: 1383انسته شده اتت )کاظميان  د« تياتی

ي  گاروه تروريساتی اتات. از هماين رو اهميات بررتای       «داعش»توان گفت که می« داعش»
ی برا  ردولتيغالمللی دولتی و   بينهاتازمانها  موجود و نقش دولت المللنيبمقررات حقوق 

پس از تروريستی  الف( عمليات»ند از: اعبارت« داعش»تروريستی  اتيملبا عپيشیير  و مقابله 
علت جهاانی شادن امتصااد     به 2001تپتامبر  11خصوص پس از رويداد پايان ج گ ترد و به

دارا  ابااد جدياد  شاده    ونقلحملکمرنگ شدن مرزها  تياتی  پيشرفت روزافزون وتايل 
باا  « داعاش »ناد  ب(  ایرنظاام يغلی ايان حاوادا افاراد      که امروزه مربانيان اصا اگونهبهاتت. 

با تبليغات « داعش»خصوص رايانه مرزها را درنورديده اتت  ج(   روز  بهها وراف دتترتی به 
ها  اجتماعی توجه تاداد بيشتر  از افراد را باه خاود   گسترده از طريق رايانه  اي ترنت و شبکه

 «.ن آنها م حصر به ي  دولت خاص نيست  که امروز هوادارااگونهبهجلب کرده  
هدف پژوهش حاضر ارائۀ راهکاار  مارثر بارا  پيشایير  و مقابلاۀ حقاومی باا گساتر          

المللای    آن اتت. چون حاصل تال  نهادهاا  باين  اشبکهو ت وع « داعش»حمالت  روزافزون
دور هاا و صا  هاا  تصاويب ک وانسايون   ی  نزدي  کردن مواضا  حقاومی دولات   ردولتيغدولتی و 
دتت نيافتن باه تاريفای شافاف و مابال      رتدیمنظر هايی در اين خصوص اتت. اما بهمۀا امه

المللی که مورد اجماع جهانی باشد و حق وتو  اعضا  دائم شورا  ام يت مبول از تروريسم بين
ت ها امادامات تاازمان ملال در عمال     تروريستی داعش(  موجب شده تا نه حمالت یحام)باضاً 
هاا   از عاد  تارياف تروريسام  برداشات     توءاتاتفاده بماند  بلکه بسيار  از کشاورها باا   ناکا  

هاا  متفااوت در پيشایير  و مقابلاه باا      اتخاذ روياه  ليدلبهمت وعی داشته باش د. از همين رو 
ها  عضو دائم شورا  . چون دولتاندنبودهتا به حال چ دان موفق « داعش»حمالت تروريستی 
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باش د  با توجه به « داعش»تروريستی  اتيبا عملدر صف اول پيشیير  و مقابله ام يت که بايد 
هاا  تروريساتی را ابازار     ک  د. از طرفی ش اتايی گروهم اف  ملی خود تروريسم را تاريف می

م اف  خود و مشروعيت بخشيدن به عمليات اتخااذ  خودشاان در عرصاۀ     نيتأمتياتی برا  
اناد.  پرداخته« داعش»تا جايی که برخی از آنها به حمايت و پشتيبانی از   انددادهالمللی مرار بين

هاا     گاروه ب اد دتاته   با توجاه باه   «داعش»در اين پژوهش نخست نوع عمليات تروريستی 
شود. تپس راهکارها  حقومی موجود در م شور تازمان ملال و تاهادات   تروريستی تشريح می

المللی  ديدبان حقوق بشر و مقاررات حقاوق   مان عفو بينها  نقش ارکان تازمان ملل  تازدولت
 المللی مورد مدامه مرار خواهد گرفت.بشردوتتانۀ بين

 

 و انگیزۀ آنها« داعش»بررسی و تحلیل عملیات تروریستی
به بهانۀ مبارزه با تروريسم  شاخۀ القاعدۀ عاراق باه    2003پس از حملۀ آمريکا به عراق در تال 

فاو   مبادرت به عمليات انتحار  در عراق کرد. اباوبکر البغاداد  از تاال    رهبر  ابومصاب الزر
رهبر  القاعدۀ عراق را بر عهده گرفت. با شروع ج اگ داخلای تاوريه باا فتاوا  ايمان        2010

الظواهر  )رهبر اصلی نيروها  القاعده( همۀ نيروها  القاعده به توريه عزيمت کردناد. اماا باا    
قاعدۀ عراق به رهبر  ابوبکر البغداد  با جبهۀ ال صره درگير شد. ايمان  بروز اختالف بين آنها  ال

الظواهر  در حکميت بين آنها دتتور به بازگشت القاعدۀ عراق داد. اين امر موجب نق  بياات  
را « داعاش »بين اين دو و جدايی ابوبکر البغداد  از القاعاده شاد. اباوبکر البغاداد  هام گاروه       

 (.182: 1395ی و شارق  کرد )طباطبائی لۀف سيتأت

را تهديد به خشونت با هدف ارعاب ديیار  و  « تهديدات تروريستی»فره گ حقومی بهمن 
مجبور کردن او به تخليۀ تاختمان يا محل اجتماع يا تأتيسات عمومی دانساته اتات )آماايی     

باين  ک فارانس اولاين باار در تاومين    « تروريسم»المللی اصۀالح (. در تۀح بين104: 1382
-188: 1380کاار رفات )ميرمحماد صاادمی      ( باه 1930المللی کردن حقوق جزا در بروکسل )

هاا   (. بارزترين اختالف در تاريف تروريسم دربارۀ تفکيا  تروريسام از مباارزات ج ابش    187
طباق م شاور تاازمان ملال     « هاحق تايين ترنوشت ملت»ملی اتت که براتاس  بخش آزاد

رو هر دولتی ت. از طرفی تروريسم ي  جر  تياتی اتت. ازاين)م شور( مشروع دانسته شده ات
(. باا  9-11: 1389ها  خود   برداشت متفاوتی از آن دارد )کوشا  با توجه به اهداف و تياتت

ارتکاب هدفم اد  »ند از: اشده  چهار ع صر الز  برا  تحقق تروريسم عبارتتوجه به تااريف ارائه
يا تهديد به خشونت در خارج از زمان ج گ  ايجااد ياا تهدياد     کارگير يا تهديد به خشونت  به

 (.  331-382: 1382)تاندوز  « به ايجاد وحشت و اي که عليه مربانيانی باشد
تروريسام   »دارد: ( بياان مای  1937ناوامبر   16ک وانسيون پيشیير  و ترکوب تروريسام ) 
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عليه دولت ماوردنظر ياا    زاحشتو  هارو   ريکارگبهۀ افراد با شدیتازماندهامدامات ج ايی 
تابب وماوع ج اگ جهاانی دو   الز     باه اين ک وانسيون «. شخصيت خاص يا عمو  مرد  اتت
هاا   (. از ميان عهدناماه 20: 1389کشف نشد )کوشا   عمالًاالجرا نشد و مفهو  وامای تروريسم 

 شاده  ذکار  در ع وان ته مااهادۀ زيار  « تروريست»يا « تروريسم»مصوب تازمان ملل اصۀالح 
(  1997دتاامبر   15ی تارکوب امادامات تروريساتی انفجاار  )    المللا نيبا ک وانسايون  »اتت: 

و ( 1999دتااامبر  9) ساامياز تروری در خصااوص م اا  حماياات مااالی المللاانيبااک وانساايون 
(. البتاه عباارت   2005آوريال  13  )اهساته ی ترکوب امادامات تروريسام   المللنيب ونيک وانس

 17  )ريگگروگانی برا  مقابله با المللنيبک وانسيون يا ی ک وانسيون  در متن دو« تروريسم»
 10( و ک وانسيون جلوگير  از اعمال نامشروع بر ضد ام يت کشتيرانی درياايی ) 1979دتامبر 
. مجما  عماومی تاازمان ملال )مجما  عماومی( در مۀا اماۀ        شودیم( مشاهده 1998مارس 
را محکو  کرد. ولی تال  و مبارزۀ تروريستی  ه عملياتها  توتل ببا اجماع همۀ شيوه 61/40

ها  اتتامار  برا  اتتقالل از تالۀۀ اتاتامار  و آزاد  از اشاغال بيیاناه  در     مرد  ترزمين
درباارۀ   الملال نيبم شور ملل متحد و اعالميۀ اصول حقوق »طبق  بخش آزادها  مالب نهضت

« داعاش »کلی عملياات   طوربهمشروع اعال  کرد. را « هاملتروابو دوتتانه و همکار  در ميان 
 به داليل ذيل تروريستی اتت: 

هاا  حملاه باه    توريه و عراق جهت انجا  امدا  نظامی عليه تااير دولات   از ملمرواتتفاده »
هاا  کشاتار   ها  مم اوع اعماال زور مان اد کااربرد تاالح     ی( يا شيوهرنظاميغاهداف مم وعه )

 «. هادر جلوگير  از ارتکاب چ ين امداماتی توتو عوامل آن ی  اغماض يا کوتاهیجمادتته
شود که عليه افراد تحت ی تلقی میالمللنيباز طرفی ي  امدا  تروريستی در صورتی جرمی 

( صورت گرفته باشد 1977ها  الحامی آن )( و پروتکل1949حمايت ک وانسيون چهارگانۀ ژنو )
م ج یی باشد کاه براتااس مقاررات م شاور و حقاوق      يا از مصاديق جرايم عليه بشريت يا جراي

هاا در رتايدگی باه اکمار جارايم      رو نقاش دولات  . ازايان اندشدهالمللی مم وع بشردوتتانۀ بين
گيارد  ها مرار میتروريستی انکارناپذير اتت  زيرا رتيدگی به اين جرايم در صالحيت ملی دولت

 (.  11: 1381زاده  )حبيب ندشوینمی تلقی المللنيبو جر  
 

 «داعش»ماهیت و ساختار گروه تروریستی  .1
و  طلباان يیجادا ياا   گارا یمل  تياتی ا مذهبی  1گرا(ی )غايیآخرالزمان»  تروريستی را به هاگروه

رتاد گاروه   نظار مای  (. باه Ferguson,2005: 20-23ک  اد )   مای ب اد دتاته « 2دارا  هدف واحد
مذهبی مارار گيارد.   -گرا( و تياتیی )غايیرالزمانآخ  تروريستی هاگروهجزو « داعش»تروريستی 

                                                           
1. Apocalyptic Groups 
2. Single – Issue Terrorists 
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چون اين گروه شا  ماتقد اتت  پايان نظم جهان ک ونی نزدي  اتت و آنها باياد نقاش فااالی در    
اتات.   ناپاذير وموع اين حادثه داشته باش د و برا  تسهيل آن توتال باه خشاونت و زور اجت ااب    

جامااۀ خودشاان هسات د.     هيا علنت مستقيم ی مخالف کاربرد خشوآخرالزمانها  بيشتر تروريست
بيیانه تربزرگدارند که از جوام   پرجذبهها  مذهبی و اضۀرارند و رهبران آنها اغلب دارا  انیيزه
  بارا  ارتکااب   اباالقوه رو عالمۀ ند  ازايناو شکاک بدگمان. آنها برندیم تربهاند و همواره در انزوا 
  تياتای ا ماذهبی     هاگروهتواند جزو از اين نظر می« داعش» دارند. تروريستی هر گونه عمليات

فان تاخ ور   مساائل    »  شود که عمليات تروريستی آنها ارتباا  بسايار محکمای باا     ب ددتته
دارند. اين گروه تاوان باالقوۀ   «   تلفی( و عمليات فيزيکیگریت ايدئولوژيکی )باورها  وهابيت و 

اارف و اهداف بسيار بااارز  راهبارد  را دارد. اماا جازو     دتترتی به مواد م فجره و تسليحات مت
گيارد. چاون   ها  تروريستی دارا  هدف واحد مارار نمای  يا گروه طلبانيیجدايا  گرایملها  گروه
  هاا ارز   اتت و توجه خاصی باه  الهيمبدتترتی به اهداف تياتی  مومی و  انيگرایملهدف 

ک  اد و هادف آنهاا تغييار       همان د کاتاليزور عمل میبادت   تروريستی هاگروهب يادين دارند. 
بارا  وادار کاردن   تروريستی  يا رفتارها  جاماه اتت. توتل اين گروه به عمليات هااتتيتدادن 

 (.61-71: 1389ها جهت توجه به مشکالت آنهاتت )کوشا  مرد  و دولت
 

 « داعش». انگیزه و علل عملیات تروریستی 2
تروريستی  برا  توتل به عمليات« داعش»  تروريستی هاگروهات و انیيزۀ کلی خصوصي طوربه

ديیران يا کسب امتيازها  تياتی بيشتر   توجهجلبی بودن  ب( دولتشبهالف( »از:  اندعبارت
جازو  « داعاش »(. باا توجاه باه اي کاه گاروه تروريساتی       Frost, 2005: 20-51« )برا  خودشان

 وياژه هبا انفجار   نيترکوچ گيرد  ماتقدند گرا( مرار می)غايی یآخرالزمان  تروريستی هاگروه
  دشاو یما   اهساته در اروپا موجب ايجاد درگير  وتي  و در نهايت ج گ جهانی تو  و باضاً 

رتيد. ب اابراين آنهاا تمايال زيااد  باه اتاتفاده از ماواد         آخرالزمانبه  توانیم تر يتررو ازاين
  تروريساتی  هاا گاروه از طرفای جازو    دارناد. و تايبر تروريسام   نامتاارفم فجره و تسليحات 
ی باه تبليغاات تياتای و    ابيخواتتار دتتند و با گستر  عمليات تروريستی اتياتی ا مذهبی 

هست د کاه باا ايجااد تخرياب وتاي  باه هدفشاان         طرفدارانشانبر حاالت روحی ا روانی   ريتأث
ش  در کسب هادف  مان د فرانسه و بلژي   بیرت د  زيرا هر امدا  تروريستی در کشورهايی می

دنباال ايجااد   باه  2001تاپتامبر   11بسزايی خواهد داشت. اما همان د حادثۀ  ريتأثتياتی آنها 
و بيشتر در پی ايجاد رعب و وحشت شديد  ايجاد خساارات فيزيکای    ديست نگسترده  ريوممرگ

 بارا  توتال باه عملياات    « داعش» ند. بررتی علل و انیيزۀگروه تروريستیاو امتصاد  گسترده
رتد بيشتر در پای تخرياب   نظر میاهداف آنهاتت. به ليوتحلهيتجزگامی مفيد برا  تروريستی 

 ريتأثتر  امدامات نمادين هست د  زيرا هدف رهبران آنها وتي   خرابکار  محدود يا انجا  ي 
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وحای ا روانای در پای      ديده شدن توتو ديیاران اتات و از نظار ر    باألخصعمومی و  بر افکار
کلای عوامال متاادد  در گساتر  عملياات       طاور باه رتيدن به نتيجه با هر ميمتی هسات د.  

 از: اندعبارتآنها  نيترمهمدارند که  ريتأث« داعش»تروريستی 
حق تايين ترنوشات  »الف( رواج اتتامار  تلۀۀ خارجی  اشغال بيیانه و آپارتايد که نام  

ها  جديد در جهان مااصر و در نتيجاه باروز مشاکالت    دن دولتهست د  ب( پديد آم« هاملت
  ک  دیم  خودکار که با ک ترل از راه دور کار افزارهاج گ  از جمله وراف جديد  ج( پيشرفت 

د( رونق تجارت اتلحه و تسهيل دتتيابی به آنها در جهان مااصر  ها(شاار جهانی شدن امتصاد 
مايالد (  و( فقار امتصااد   فره یای و نااتوانی       90دهۀ و هژمونی آمريکا پس از ج گ ترد )

ها  جماای درباارۀ پوشاش و پخاش     ها در حل مشکالت داخلی خودشان  ز( نقش رتانهدولت
  پخاش  اماهوارهها    و رواج اي ترنت و شبکهارتانهپس از انقالب  ژهيوبهعمليات تروريستی 
ر تروريستی بسايار مارثر باوده و حصاول     ( که در ترويج افکا269-280: 1394مستقيم )کوشا  

 (.18-19: 1389اهداف تروريستی را با جلب افکار عمومی تسهيل کرده اتت )کوشا  

تروريساتی   را در انتخاب نوع و شيوۀ توتل باه عملياات  « داعش»ها  عواملی که تروريست
ماواد   ماواد م فجاره و حتای   »از: الاف( تاهولت دتترتای آنهاا باه       اندعبارت  ک دیموتوته 

باودن   فردم حصربه  ب( « اهسته  )تايبر تروريسم( و اانهيراشيميايی  بيولوژيکی  ميکروبی  
اين امدامات در افکار عمومی و اي که ذه يت تما  جهانيان نسبت به عواماب کااربرد ماواد     ريتأث

دنباال  م فجره و عمليات مسلحانۀ تروريستی عليه غيرنظاميان بسيار م فی اتات  ج( صارفاً باه   
رو هار حملاۀ تروريساتی    . ازايندشویمند که در جاماۀ هدف ايجاد اروحی ا روانی  الاملعکس
مواد شيميايی  بيولاوژيکی    انفجار ي  بمب عاد  يا بمب کميف حاو » صورتبهکه « داعش»

  در ناپاذير   يا حتی حمله به ي  نيروگاه اتمی باشد  ترس و وحشت وصفاهستهميکروبی و 
  (Blum,2003: 391-393) ک دیمان اين حمالت ايجاد مرباني
 

 «داعش»اقدامات الزم برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی 
 ها اقدامات دولت .1

« داعاش »م ظور پيشایير  و مقابلاه باا عملياات تروريساتی      ها بهامداماتی که دولت نيترمهم
ها و علل اين گاروه تروريساتی و اتخااذ    ايی انیيزه: الف( ش اتاز اندعبارتک  د توان د اتخاذ می
ها و علل  ب( دشوار کاردن دتترتای ايان گاروه     ها  خاص برا  از بين بردن اين انیيزهشيوه

کاه مساتلز  تقويات     تروريساتی  ماواد م فجارۀ الز  بارا  توتال باه عملياات      »تروريستی به 
هاا و نيروهاا    زايش تيساتم   ايان ماواد باا افا    تازرهيذخها  حفاظت فيزيکی اماکن تيستم

حفاظتی آنهاتت  ج( از بين بردن اماکن امن اين گروه تروريستی تاا اي کاه نتوان اد باا فراغات      
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تاازمان کامل تمرين ک  د و تجهيزات الز  را فراهم آورند  د( پيیير  مقابله با تااير ج اياات   
نهاا مسادود شاود  هاا(     ممل ماچاق مواد مخدر  تجارت اتلحه و غياره  تاا م ااب  ماالی آ     افتهي

م ظور تشخيص ميزان وفاادار  و  ها  خاص به  برنامهريکارگبهش اتايی عوامل نفوذ  آنها با 
م ظاور حفاظات   حفاظتی و ثبات احساتی آنها  اعمال مايارهايی باه  مأمورانمابل اعتماد بودن 

گاذار   تابياۀ   نارده »آنها مان د  ازيموردنفيزيکی از اماکن نیهدار  مواد  تجهيزات و تسليحات 
مسالح و نيروهاا     ماأموران   ريکاارگ باه ها  خۀر ويژه  برمرار  ترتيبات خاص ک ترلی  زنگ

حفااظتی جهات    مأمورانی تمري ات مداو  برا   يبشيپ  و( «واک ش تري  در موام  اضۀرار 
اين ماواد    هايی که برا  دتترتی بههايشان  اجرا  رويهايی آنها در اتتفاده از تالحکاربهبود 

به حضاور بايش از يا  نفار نيااز باشاد  ز(       تروريستی  تجهيزات و تسليحات مورد نياز عمليات
ی از ماواد الز   رماانون يغو  رمجااز يغم ظور جلوگير  از اتتامال   تيستمی خاص بهريکارگبه

هاا  حفاظتی و توجياه آن  مأمورانمالی و روحی ا روانی   نيتأم  ح( تروريستی برا  انجا  عمليات
هاا باه   و تشويق دولت ديتأکی   ( المللنيبجهت حفظ صلح و ام يت  رشانيخۀدربارۀ وظيفۀ 

را مغاير « داعش»( که طی آن عمليات تروريستی 2015شورا  ام يت ) 2249اجرا  مۀا امۀ 
مرتکاب ج ايات ج یای    « داعاش »دارد کاه  دانسته اتت و بياان مای   المللیصلح و ام يت بين

ها  مقررات حقوق بشر  و تخريب آثار باتتانی توريه شده اتت. از دولتنق  فاحش  ليدلبه
 عضو تازمان ملل رعايت موارد ذيل درخواتت شده اتت:

  ضداطالعاتها  تصويب و نظارت بر اجرا  مانون ضدتروريستی خودشان و اي که تازمان»
بيشتر ک  د  ک ترل ويژه هايشان در زمي ۀ ش اتايی اين گروه تروريستی و اهداف آنها را فااليت

  که اگونهبهی  کشتارجما  هاتالح خصوصهببر صادرات مواد م فجره و تسليحات متاارف و 
هاا طباق ماانون    م ظور تاخت آنها توتو هر تازمان يا گروهی غير از دولات هر گونه امدامی به

اتمای و امااکن    تساا يتأتی  المللا نيبا داخلی آنها جر  باشد  تقويت امدامات ام يتی مرزهاا   
مالی و تسليحاتی  نيتأم  مواد  تجهيزات و تسليحات در تراتر جهان  جلوگير  از تازرهيذخ
 (. security council resolution, 2015: 2« )آنها

 يکی از نکات مهم تدوين مانون م اتب برا  دتتیير   محاکمه و مجازات متهمان عمليات
ران خساارت وارده باه مربانياان ايان حماالت اتات.       در اترع ومات و جبا  « داعش»تروريستی 

بر محکمۀ دولات محال وماوع جار  )صاالحيت تارزمي ی(  محکماۀ تااير           که عالوهاگونهبه
ضارورت   ليا دلباه ها با اعمال صالحيت شخصی فاال يا م فال و حتی صاالحيت واماای   دولت

 وگير  ک  د. جل« داعش»کيفر  ج ايتکاران حفظ ام يت ملی خودشان بتوان د از بی
 

 . اقدامات سازمان ملل2

مذکور در م شاور   المللنيبمغاير اصول ب يادين حقوق « داعش»تروريستی کلی عمليات طوربه
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توان د با اتت اد به موارد ذيل خواتتار اتخاذ امدا  المللی میاتت. از همين رو همۀ نهادها  بين
 از: اندعبارتمقتضی توتو شورا  ام يت شوند که 

 م شور بيانیر احتارا  و رعايات حقاوق بشارند. باا بررتای علال عملياات         56و  55لف( مواد ا
توان گفات کاه بيشاتر آنهاا محصاول شارايو نامتااادل و غيرمترمياناه و         می «داعش» تروريستی

ی در مساائل امتصااد      شا يو گزی اتت که ناشای از برخاورد دوگاناه    المللنيبنظا   زيآم يتبا
دارناد امادامات تروريساتی مخاالف اتا اد       نظراتفاقها تت. امروزه همۀ دولتاجتماعی  فره یی ا

تهدياد  بارا    « داعاش »تروريساتی   (  ب( عملياات 95: 1383حقوق بشر  هست د )کاظميان  
تازمان ملل را حفظ  سيتأتم شور  اولين هدف  1ی اتت  زيرا مادۀ المللنيبحفظ صلح و ام يت 

ناد تاا از   ام شور  کليۀ اعضا موظف 2مادۀ  4ب د  براتاسرو . ازايننددایمی المللنيبصلح و ام يت 
هاا خاوددار  ورزناد. ايان       عليه تماميت ارضی و اتاتقالل تااياتی دولات   زوربهتهديد يا توتل 

هاا   م شاور  دولات   2ماادۀ   6اتت که براتاس ب اد  « الشمولتاهدات عا »تااهدات اعضا از نوع 
 (.4: 1393)کوشا   دهدیمتحت تيۀره و نظا  حقومی خود مرار غيرعضو تازمان ملل را نيز 

تروريساتی   هاا بارا  مقابلاه باا عملياات     دولات  دوجانباه و  کجانبهبر امدامات يامروزه عالوه
  جاماۀ جهانی هم بايد با همکار  و هماه یی روزافزودن با تازمان ملل به رويکارد   «داعش»

  هاا تاال  ها مبل  مرکاز  ی برتد. تازمان ملل از مدتللالمنيبجهانی برا  مقابله با تروريسم 
ها جهت مقابله با تروريسم بوده   مشترک همکار  بين دولتهااتتيتی برا  توتاۀ المللنيب

برا  مباارزه باا تروريسام     آورالزا ی دربارۀ چارچوب مانونی المللنيبعلت نبود توافق اتت. اما به
بسايار گزي شای و جزئای باوده اتات.       متأتفانهرد با اين پديده ی  تا امروز شيوۀ برخوالمللنيب

تازمان ملل اختيارات و اعضا  الز  را برا  ايجاد وفاق جهانی و تجهيز امدامات جهانی بر ضاد  
  شايميايی و ميکروبای موفاق باوده اتات      هاا تالحتروريسم را دارد  کما اي که دربارۀ کاربرد 

ی بارا   المللا نيب  ها همکارمرکز  ع وانبهازمان ملل (. از همين رو ت25-28: 1393)کوشا  
تضمين ک د تا مبارزه با  تواندیمی  المللنيبۀ بشردوتتانترويج و حمايت از حقوق بشر و حقوق 

 ی شود.المللنيب بشردوتتانهموجب مربانی کردن حقوق بشر و حقوق « داعش»
 

 . دبیر کل سازمان ملل1. 2
و تاأثير جهاانی    برا  پيشیير  و مقابله با عمليات تروريستی 1998آما  پتروس غالی در تال 

شدن بر وموع اين عمليات بياان کردناد کاه در عصار ماا تروريسام از تهدياد ملای باه تهدياد           
ی را به مخاطره انداخته اتت. دتتيابی المللنيبی و جهانی تبديل شده و صلح و ام يت المللنيب

ها  هوايی  درياايی  انقاالب در ارتباطاات    سهيل مسافرت  پيشرفته  گستر  و تها وراف به 
اي ترنتی  امتصاد جهانی و جهان بدون مرز )دهکدۀ جهانی(  شرايۀی را پديد آورده کاه موجاب   

باا  « داعاش »  گستر  ياب اد. اماروزه   ام ۀقهشده امدامات تروريستی فراتر از مرزها  ملی و 
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ارتباطاات پيشارفته و    بار  هيا تکرز  خاود  باا   فراما  مانانيپهم  وراف   مالی و هاکم جلب 
در هر مکانی امدامات تروريستی خاود را تاازماندهی و    تواندیمها  تروريستی فرامليتی  شبکه

و پراک اده   ناهماه اگ ها در مقابل اين امدامات تروريساتی اغلاب   اجرا ک د. اما واک ش حکومت
و هيچ م ۀقه  دولات    اندکردهپيشرفت  ها همیا  با روند جهانی شدنتروريست متأتفانهاتت. 

از « داعاش »هاا   ملت يا شخصی از امدامات تروريستی آنها در امان نيسات. اماروزه تروريسات   
و  ک  اد یما   از خارج تالح دريافات    ديبیم  در خارج از کشور آموز  رنديگیمخارج دتتور 

از نوامص موجاود در تيساتم    . چونبرندیمپس از ارتکاب عمليات خود به کشورها  ديیر پ اه 
آماا   »ی از طرفا اتات.   شاده  برپاا برا  تاقيب و مجازات آنها  ند کهای مۀل المللنيبهمکار  
( بياان کردناد کاه    2004در تخ رانی خود دربارۀ اصالح تااختار تاازمان ملال )   « کوفی ع ان

مردماان را از   لاف( اباشاد:  مبارزه با تروريسم بايد دارا  اتتراتژ  جام  و مبت ی بر پ ج اصل »
هاا را از  دولات ب(  باازدارد توتل به امدامات تروريستی يا کم  به دتتيابی آنها باه اهدافشاان   

ها را برا  مقابله و پيشیير  از تروريسم توانااتر ک اد  د(   دولت ج(  بازداردها حمايت تروريست
 مداف هاا( شود   اتشانيلعمها به امکانات و م اب  مالی و ف ی الز  برا  مان  دتترتی تروريست

 (.28-29: 1389)کوشا  « حقوق بشر باشد
 

 مجمع عمومی سازمان ملل. 2. 2
م شور يکی از ارکان اصلی تازمان ملل اتت کاه وظاايف آن در    9مجم  عمومی براتاس مادۀ 

باا توجاه باه اختياارات وتاي       (. 43-44: 1393م شور ذکر شده اتت )کوشاا    22تا  10مواد 
توان د با حق وتاو  خودشاان   اي که اعضا  دائم شورا  ام يت نمی خصوصهب مجم  عمومی و

  آن شوند  صالحيت الز  را برا  پيشایير  و مقابلاه باا عملياات تروريساتی      ريگميتصممان  
هاا  هايی دولتها و ک وانسيونبا تصويب مۀا امه تواندیمرو مجم  عمومی دارد. ازاين« داعش»

ه با اين گروه تشاويق ک اد. از طرفای مجما  عماومی مرکاز همااه یی        را به پيشیير  و مقابل
ها  عضو برا  مقابلاه باا تروريسام در آن باا     ی با مقبوليت جهانی اتت که کليۀ دولتالمللنيب

جاد  وظيفاۀ تادوين و     طاور به 1972ی مجم  عمومی از تال از طرفيکديیر همکار  دارند. 
اما مشکل اصالی و علات عاد  موفقيات آن اختالفاات       را بر عهده دارد. المللنيبتوتاۀ حقوق 

وجود دارد  تاا اي کاه در    تروريستی ها دربارۀ چیونیی تاريف امداماتزياد  اتت که بين دولت
امدامات امحا  »مجم  عمومی با وفاق عا  )ک سانسوس( اعالميه در خصوص  1994دتامبر  9

باود  تصاويب کارد. ايان اعالمياه تماا         ضميمه 60/49را که به مۀا امۀ « یالمللنيبتروريسم 
تبب نق  شديد و بارز اهداف و اصول تاازمان ملال   بهها  تروريستی را ها و رويهاعمال  شيوه

« داعاش »رو عملياات تروريساتی   (. ازايان 327 – 328: 1382)طياب    ک دیمماطاانه محکو  
می  مذهبی ياا هار انیيازۀ    مالحظات تياتی  فلسفی  ايدئولوژيکی  نژاد   مو گونهچيه براتاس
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ی المللا نيبا هاا را بارا  همکاار     نيست. اين اعالميه تاهدات دولت پذيرديیر  موجه و توجيه
و از همۀ  دک یمگوشزد  تروريستی برا  امحا  عمليات المللنيبطبق م شور و مقررات حقوق 

ی تا باه  از طرف  ک  د. تال سميترورتا برا  پيشبرد مبارزه با  خواهدیمی المللنيبها  تازمان
  چهاار  اناد شاده حال تيزده ک وانسيون برا  پيشیير  و مقابله با عمليات تروريستی تصاويب  

ک وانسيون توتو مجم  عمومی تازمان ملل متحد و مابقی توتو ته نهاد تخصصای تاازمان   
باه  «ايماو( ی )المللا نيبا   انورديا دری انرژ  اتمی و تاازمان  المللنيبايکائو  آژانس »ملل يا ی 
ملل با توجه باه مفااد    عضو تازمانها  . دولت(Marcello, 2008: 536-537) انددهيرتتصويب 

تروريساتی   اتيا باا عمل اين ات اد بايد در حد امکاان امادامات ذيال را در پيشایير  و مقابلاه      
 اتخاذ ک  د:« داعش»

ی ياا اشاغال   لا الملنيبا الف( مجرمانه تلقی کردن هر گونه حمله به اشخاص تحت حمايت »
ی هواپيما و کشتی  ب(جلوگير  و مجازات جرايم ارتکابی عليه اشخاص تحت حمايات  رمانونيغ
  ج( مجرماناه  انيا رنظاميغو کارک ان تازمان ملال و   هاپلماتيدنماي دگان   باألخصی المللنيب

   ابزارهاا  خۀرنااک و نامشاروع در عملياات    ريکاارگ باه   و ريگگروگانتلقی کردن هر گونه 
  تروريساتی  هاا( همکاار  در جهات     هاا تيا فاالمالی  نيتأمتروريستی  د( مجرمانه دانستن 

ی و تباادل  رتاان اطالع  تروريستی  و( همکار  برا  هاتيفاالانیار  پيشیير  و مقابله و جر 
صالح برا  تاقيب متهمان به ارتکاب عمليات تروريستی  مراج  مضايی ذ  سيتأتاطالعات  ز( 
 «.ت يا اتترداد متهمان عمليات تروريستی   ( همکار  در زمي ۀ مااضدت مضايیح( مجازا
 

 شورای امنیت سازمان ملل. 3. 2
شاورا   تواند توتو   می«داعش»پيشیير  و مقابله با و مرثرترين امدامات الز  برا   نيترمهم

کاه شاورا     دهاد یمی را ارائه المللنيبام يت اتخاذ شود  زيرا م شور ي  تيستم نظم عمومی 
ناه احقااق     یالمللنيبی بايد در مقا  دفاع از جاماۀ المللنيببر حفظ صلح و ام يت ام يت عالوه

حق دولت مربانی تجاوز  امدا  مقتضی را طبق فصول ششم و هفتم م شاور اتخااذ ک اد. چاون     
می جامااۀ  مسئلۀ مهم ت بيه کردن دولت متجاوز نيست  بلکه پايان دادن به اخالل در نظم عمو

. وظاايف   دازديبی را به مخاطره المللنيبی اتت که ادامۀ آن امکان دارد صلح و ام يت المللنيب
کاه  م شور اتات   51  34 31  30  27  25  24و اختيارات ويژۀ شورا  ام يت به موجب مواد 

 م شور وظيفۀ اولياه  اصالی و صاالحيت عاا      24ذکر شده اتت. مادۀ  12و  8  7  6در فصول 
: 1393ی را به رتميت ش اخته اتات )کوشاا    المللنيبشورا  ام يت برا  حفظ صلح و ام يت 

تهديد يا به خۀر افتادن »(. ت ها مشکل عد  تاريف تروريسم و مشخص نشدن مصاديق 46-44
ا  ام يت شده تا هر راين مسئله موجب عملکرد گزي شی شو .(Svarc, 2007: 3-6)اتت  «صلح

ی تلقی ک د و بتواند المللنيبخيص خود  تهديد  برا  حفظ صلح و ام يت رويداد  را به تش
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در م شور صراحتاً به مسئلۀ حقاوق بشار    یاز طرفبراتاس م شور امدا  مقتضی را مامول دارد. 
شا  ناام  صالح و    بای « داعاش »عمليات اشاره شده و با توجه به ات اد مصوب تازمان ملل  

رو شورا  ام يت (. ازاينLemmens, 2004: 223و موازين حقوق بشر  اتت ) یالمللنيبام يت 
 یالمللنيبتواند براتاس فصل ششم م شور امدا  ک د و تدابير  را برا  حفظ صلح و ام يت می

 براتااس  تواناد یما ( يا اي که شورا  ام يات  4: 1393ک د )کوشا   هيم شور توص 33مادۀ طبق 
م شور تهدياد علياه    34د که در اين صورت خود  بايد طبق مادۀ فصل هفتم م شور امدا  ک 

 م شور را توصيه ک د. 42يا  41مواد  براتاسی را احراز و اتخاذ امداماتی المللنيبصلح و ام يت 
توجاه باه عملکارد آن پاس از      باا « داعاش »نقش شورا  ام يت برا  پيشیير  و مقابله با 

شاورا    باود و  مادنظر آن تروريسم در مفهو  تا تی   تپتامبر محرز اتت  چون مبالً 11حادثۀ 
حوادا خااص تروريساتی صاادر کارده      مورد  دربارۀ صورتبهها  متادد  را ام يت مۀا امه

را پس از اين واماه صادر کرد که بيانیر تفساير   1373و 1368و مۀا امۀ خيلی مهم دولی  .بود
ی نظير حملاۀ مسالحانه باه ملمارو     المللنيبموتای از تروريسم اتت  زيرا تروريسم را تهديد  

ها خواتته   از تمامی دولت1368مۀا امۀ  2(. در ب د furberg, 2014ها تلقی کرده اتت )دولت
ده ادگان و حامياان ايان حماالت را تساليم عادالت       عامالن و تازمان  تا با همکار  با يکديیر

موز  داده يا حمايت و طرفادار   کم  مالی کرده  آآنها  ک  د. در ضمن تما  کسانی را که به
ی المللا نيبا آن خواتتار همکار  جاماۀ  4. در ب د کرده اتتنيز مسئول )مجر ( تلقی  اندکرده

ۀ گانا زدهيت  هاونيک وانسبر اجرا  کامل  ديتأک باألخصامدامات اتخاذ  و  ريتأثبرا  افزايش 
(. 97: 1386)کدخادايی    هاا  شاورا  ام يات شاده اتات     ی ضدتروريستی و مۀا امهالمللنيب

ياا    شورا  ام يت بر ش اتايی حق ذاتی دفاع مشروع فرد ديتأکويژگی اين مۀا امه  نيترمهم
  هار گوناه تادبير و امادا      ريکاارگ باه م شور برا  آمريکاتت که بيانیر  51جمای طبق مادۀ 

دفااع  »وان ن براتاس همين ب د تحت ع آ. آمريکا و متحدان (Svarc, 2007: 5-6)مقتضی اتت 
و  1373مۀا امۀ  25به افغانستان حمله کردند. شورا  ام يت طبق مادۀ  «دتتانهشيپمشروع 

  خاص شد و اتهيکم سيتأتها مقرر کرد و خواتتار فصل هفتم م شور  تکاليفی را برا  دولت
هاا  روز به اين کميته گزار  ده اد. تکااليف دولات    90اي که نتيجۀ امدامات خود را حداکمر تا 

 از:  اندعبارتطبق اين مۀا امه 
انیاار  آن   مالی عملياات تروريساتی در ملمارو خودشاان و جار       نيتأمالف( جلوگير  از 
و افراد  که به هر نحو در عمليات تروريستی دخالات دارناد  ج(    هاگروهب(مصادرۀ م اب  مالی 

آنهاا  د( جلاوگير  از    م ااب  ماالی و امتصااد     نيتأمم   اتباع خود يا هر شخص و گروهی از 
  تروريستی از ملمارو  هاگروهها نایذارند (  ها( دولتافتهيتازمانتسليحاتی آنها )جرايم  نيتأم
ماکانی امن اتتفاده ک  د  و( طبق مانون داخلای خاودشان کلايۀ اشاخاص ماتهم   ع وانبهآنها 
را محاکماه ک  اد  ز(   « وريستی  تاار هاگروهماالی  حماايت از  نيتأم   زيربرنامهارتکاب  »به 
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  ح( تصاويب ياا   «ماچاق تالح  مااواد مااخدر  ارز ...  »همکار  برا  تبادل اطاالعات مربو  به 
ی مارتبو باا تروريسام از جملاه ک وانسايون      المللا نيبا هاا   ها و پروتکال الحاق به ک وانسيون

اتخااذ تادابير       ( 1999دتاامبر   9ماالی تروريسام ماورخ     نيتاأم ی برا  ترکوب المللنيب
ی حقاوق بشار    المللا نيبا رعايت اتتانداردها  »از جمله  المللنيبم اتب طبق موازين حقوق 

   ( تسهيل اتترداد متهمان و عد  توتل باه تياتای   جوپ اهمبل از اعۀا  پ اه دگی به افراد 
 (.246-248: 1389  )کوشا« بودن جر  متهمان عمليات تروريستی

ها  نااتوان  برا  کم  به دولت« داعش»م شور در مبال عمليات  51 دربارۀ اتت اد به مادۀ
مان د توريه و عراق و جلوگير  از اي که ملمرو آنها به بهشت ام ی تبديل شود  با توجه به رويۀ 

در  حائل در پروندۀ ديوار ديوانالف( : توان گفتالمللی دادگستر  )ديوان( میمضايی ديوان بين
م شاور بارا  مشاروعيت     51يل و اتت اد بر مۀا امۀ تاريف تجاوز و ماادۀ  پاتخ به ادعا  اترائ

ها اظهار داشت که حق دفاع مشروع فقو در مباال حماالت مسالحانۀ    فلسۀي ی هيعلحمالتش 
  در دفااع  اهساته هاا   ها موجه اتت. ب( در پروندۀ مشروعيت تهديد يا توتل به تالحدولت

ی بيان داشت که اين امر فقو در موارد  جايز اتات  لتردويغ  هاگروهمشروع در مبال حمالت 
کارد   خاطرنشاان ها باش د  ج( ديوان در پروندۀ نيکاراگوئه که اين حمالت مابل انتساب به دولت

که حملۀ مسلحانه بايد در ما ا  مۀا امه تاريف تجاوز باشد و دولت حامی ک تارل مارثر  بار    
محقق نشاده  « داعش»وز دربارۀ توريه و عراق و ی داشته باشد که ه ردولتيغ  هاگروهحمالت 

فاماد  « داعاش »(. از طرفی با توجه به اي کاه  190-194: 1395اتت )طباطبائی لۀفی و شارق  
ع اصر الز  برا  تشکيل دولت مانونی نظير ملمارو و جمايات مشاخص  حکومات و حاکميات      

هاا   حاراز حاکميات دولات   عاملی برا  ا ع وانبهدهد که ش اتايی اتت  رويۀ دولتی نشان می
  هاا سات يترورمستقل ه وز برا  اين گاروه تروريساتی محقاق نشاده و دفااع مشاروع علياه        

م شاور در   51(  زيرا دفاع مشاروع ماذکور در ماادۀ    Talmon, 2013:23)مجاز نيست « داعش»
بيانیر تجاوز « داعش»اتت و عمليات تروريستی  ريپذامکانها صورت تحقق تجاوز نظامی دولت

 مسلحانۀ دولت خاصی عليه توريه يا عراق نيست. 
 

 (NGOsی )ردولتیغالمللی های بیناقدامات سازمان .3

  نظم نوين جهانی پس از ج گ جهاانی  زيرهيپای در فراي د ردولتيغها  حضور پررنگ تازمان
يان  کلای ا  طاور باه اتات.   محوردولتالمللی هايی در تاختار جاماۀ بيندو  بيانیر وجود چالش

 اناد اماده ين وجاود باه ها يا در اثر توافقات بين آنها ند که توتو دولتا  نهادها  مردمیهاتازمان
با امکان دتترتی وتي  به تما  تاۀوح جامااه و جلاب     هاتازمان(. اين 1: 1386)اتتفانوس  

المللای و  هاا  جامااۀ باين   ماضاالت و کاتاتی   وفصلحلتوان د نقش مهمی در اعتماد آنها می
المللی دولتی داشته باش د. چون همان د آنها   بينهاتازمانها و کميل امدامات اتخاذ  دولتت
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  ماااين و ياا  هيااأت مااديرۀ هااا ريااگميتصاامدارا  اتاتاا امه  جلسااات مشااخص اعضااا  
بايد براتاس تاريف تازمان  هاتازماناين   که اچهارگانهاصول  .(Lewis, 2009: 2-3)ندادائمی

هاا  نداشاتن فااليات    عد  وابستیی مستقيم به حکومت»از:  اندعبارتعايت ک  د  ملل همواره ر
  و زيا آمخشونتی بودن  نداشتن فااليت رانتفاعيغتياتی  نداشتن وابستیی به احزاب تياتی  

 .(Mostashari, 2005: 10)« ها  بزهکارعد  ارتبا  با گروه
دام اۀ وتايای از مشاارکت در    آنهاا   با توجاه باه گساتردگی حيۀاۀ صاالحيت و فااليات       

 Werker)گيارد   و ملی را در برمیام ۀقهالمللی    تا اجرا و نظارت در مسائل بيناتتیذاريت

& Ahmed, 2007: 7)توان د نقش مرثر  در پيشایير  و مقابلاه باا    ها میرو اين تازمان. ازاين
ديدبان حقوق بشر اهميات   المللی وداشته باش د. در اين زمي ه نقش تازمان عفو بين« داعش»

ايجاد شد و در حال حاضار دارا  بايش از    1961المللی در تال بيشتر  دارد. تازمان عفو بين
بار  (. اين تازمان عاالوه (Ulleberg, 2009: 40کشور جهان اتت  160ي  و نيم ميليون عضو از 
ادها  وابسته آنها باا ارائاۀ   المللی و نه  بينهاتازمانمداو  با  طوربهدفاع از زندانيان عقيدتی  

رو اين تازمان امروزه به اجتماعی جهانی برا  دفاع از حقوق اطالعات موثق همکار  دارد. ازاين
ايجااد  »از:  اناد عباارت  ا اتاتا امه  2ها و اصول آن طباق ماادۀ   بشر تبديل شده اتت. ارز 

مقررات حقوق بشر   پوشش برا  افراد مربانی نق   موم بههمبستیی حداکمر   امدا  مرثر و 
بودن حقوق ب يادين هماۀ اب اا     ناپذيری امدامات اتخاذ   اعتقاد به تفکي جهانشمولجهانی و 
  و احتارا   تاالرمرد ها  اتخاذ   تال  مستمر برا  تحقق ی و اتتقالل در رويهطرفیببشر  
ورها  بلاوک شارق   کشا  تيبر تبانظارت  م ظوربه 1978ديدبان حقوق بشر در تال «. متقابل

شاروع باه    1981)شورو  تابق( از مفاد حقوق بشر  پيمان هلسي کی ايجااد شاد و در تاال    
هاا  ايان تاازمان در تراتار جهاان باا       کميته 1988رصد نحوۀ عملکرد آمريکا کرد. در تال 

نق  حقوق بشر از طرياق رهبار  و تحقاق     ازهمديیر متحد شدند. هدف اصلی آن جلوگير  
برا  پذير  عهدنامۀ م   تربازگير  کودکان بود و جايزۀ صلح نوبل را در تاال   ائتالف جهانی

 از آن خاود کارد.   ضادنفر هاا   المللی و م ا  کااربرد ماين   بابت تال  برا  مبارزۀ بين 1997

المللای  المللی يوگسالو  تابق  کارش اتی و شهادت در ديوان بينهمکار  در ايجاد ديوان بين
 . اتتدر ل دن  از مرثرترين امدامات آن « پي وشه»بازداشت رواندا و فشار برا  
يی به تاباان اصلی هاش هاديپتوان د با ارائۀ ی میردولتيغالمللی   بينهاتازماناز همين رو 

تادوين مااهادات و ايجااد     وياژه هب المللنيبدر تدوين و توتاۀ مقررات حقوق  المللنيبحقوق 
توان اد  هاا هام مای     داشته باشا د. در ملمارو داخلای دولات    اهفااالنالمللی مشارکت عرف بين

شاده و  المللای پذيرفتاه    و اصالح موانين ملای آنهاا طباق تاهادات باين     مانونیذاری در راتيتأث
نحو احسان داشاته باشا د و در ايان       مربو  برا  اجرايی کردن اين موانين بهها اتتیذاريت

هاا  ب ياادين بشار و عادالت    تحقق آزاد  بيترتنيبدها  الز  را انجا  ده د. خصوص نظارت
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تاازمان   خصاوص هبا  هاتازماناين  که یمهمتواند بهتر تضمين شود. تاير امدامات محور  می
انجاا  ده اد   « داعش»توان د برا  پيشیير  و مقابله با المللی و ديدبان حقوق بشر میعفو بين
 از:  اندعبارت
هاا  مربوطاه کاه توتاو     المللی و حتی مۀا اماه هدات بينماا سينوشيپالف( کم  به تهيۀ »

  باا  مانونیاذار تواند برا  محکو  کردن اين امدامات صادر گردد  ب( مشاارکت در  شورا  ام يت می
تاز  )مان د شورا  امتصاد  و اجتماعی و شورا  حقوق بشر( که در آنهاا  مقامات و نهادها  تصميم

  اطالعاات موثاق و ارائاۀ آن باه     آورجم   تياتی از طريق گریبالمقا  ناظر يا مشورتی دارند  ج( 
  د( نظارت بر اجارا و مشاارکت در آماوز  ايان     موم به  صحيح و ريگميتصممقامات مسئول برا  

و امادامات اتخااذ  بارا     « داعاش »اتتانداردها  ه( انتشار اطالعات و تحري  افکاار عماومی درباارۀ    
و « داعاش »توتاو   جادشاده ياها  حقوق بشار   ی در بحرانابيقتيقحمقابله با آن  و( اجرا  نقش 

رتيدگی به جرايم آنها  ز( اجرا  نقش شاهد و افشاگر  در ماوارد نقا  مقاررات حقاوق بشار  از      
ها  تخصصای آن مان اد   ها  کلی و مورد   ح( کم  به تازمان ملل و تازمانطريق ت ظيم گزار 

المللای دادگساتر  درباارۀ    ظار مشاورتی از دياوان باين    تازمان بهداشت جهانی بارا  درخواتات ن  
 («.1996  )اهستهها  مان د پروندۀ مشروعيت توتل به تالح« داعش»

 

 ی المللنیبۀ بشردوستانحقوق . 4
( و 1899و  1907المللاای شااامل مواعااد حقااومی مااهاادات الهااه ) بشردوتااتانۀ بااين حقااوق
اتات. حقاوق الهاه     1977لحاامی آن مصاوب   و دو پروتکال ا  1949ها  چهارگانۀ ژنو عهدنامه

هاا  رو  در انتخابها  زمي ی اتت و حق طرفين دربارۀ مقررات مربو  به مواعد و آداب ج گ
. مواعاد الهاه تاا    تاازد یما ی را محدود المللنيبو وتايل مقابله با دشمن در مخاصمۀ مسلحانۀ 

بروکسل اتات. حقاوق    1874و نتايج ک فرانس  پترزبورگتن 1868حدود  مبت ی بر اعالميۀ 
تر  تضمي ات الز  را برا  نظاميان زخمای و  تت تا ي هاج گژنو  دربارۀ حمايت از مربانيان 

را « داعاش »اين مقررات حقومی صاريحاً عملياات تروريساتی     اگرچهتدارک ببي د.  انيرنظاميغ
ان در نظار مشاورتی   رو ديورعايت شود. ازاين زور به  همواره بايد مم وعيت توتل ک دینمم   

اصول و مواعاد  : »داردیم  در دفاع مشروع بيان اهستهخود دربارۀ مشروعيت کاربرد تسليحات 
  امسالحانه دربارۀ کاربرد هر گونه تسليحات و مخاصمۀ « ماهيتاً»ی المللنيبۀ بشردوتتانحقوق 

اخلای( و کلياۀ   المللای و د هاا  توتال باه زور )باين    همۀ شايوه »کاربرد دارند. چون مربو  به 
از همين رو اصول اتاتی آن بايد در تما  موارد توتل باه زور  «. تسليحات گذشته و آي ده اتت

مم وعيت وارد تاختن رنج و درد بيهوده »  ب( «اصل تمايز»از: الف(  اندعبارترعايت شوند که 
يت ياا    اصاول انساان  شاده تيا تمبها    د( عرف«اصل ت اتب»  ج( «  بر رزم دگانرضروريغو 

 (.  32-35: 1389کوشا  «)شر  مارت س»در  ندا  وجدان عمومی مذکور
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ۀ بشردوتاتان مغااير اصاول اتاتای حقاوق     « داعاش »   عملياات ذکرشدهبا توجه به مسائل 
فامد آثار مابل ک تارل و محادود اتات  هدفم اد     « داعش» ی اتت. از آنجا که عملياتالمللنيب

شاوند( و  هام مای   گ اهیبو موجب کشتار وتي  افراد  گيرندنيست د )فقو نظاميان را هدف نمی
هاا  مربانياان   خاانواده  باألخصبسيار مخرب و پايدار  بر روح و روان همۀ افراد جاماه  راتيتأث

با اتت اد باه ايان ماوارد     تواندیمکيفر  هم  المللنيبگذارند. ديوان میتروريستی  اين عمليات
با احراز صالحيت موضوعی  مکانی  شخصی و تکميلی « داعش»مبادرت به رتيدگی به ج ايات 

( و مجاازاتی شابيه باه ج ايتکااران ج یای را در نظار       1-23: 1386خود ک د )شريات بامر   
شوند. با توجه به اي کاه تاوريه و عاراق عضاو     « داعش»ها  کيفر  تروريستبیيرند و مان  بی

ی ردولتا يغالمللی دولتی و   بينهازمانتاها و اتات امۀ آن نيست د  برا  تحقق اين امر  دولت
توان اد از عاراق ياا    المللی و ديدبان حقوق بشار مای  تازمان ملل متحد  تازمان عفو بين ويژههب

  برا  مبولی صالحيت اهياعالماتات امۀ آن  12مادۀ  3توريه درخواتت ک  د تا براتاس ب د 
 13مادۀ  2تت ک  د تا با اتت اد به ب د شورا  ام يت درخوااين محکمه صادر ک  د يا اي که از 

 المللی اين پرونده را برا  رتيدگی به اين محکمه ارجاع دهد.اتات امۀ ديوان کيفر  بين
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
المللی دارد  زيارا  و جاماۀ بين انيرنظاميغعوامب بسيار وخيمی برا  « داعش» ش  عملياتبی

ها و م   تهديد ياا توتال باه زور ماذکور در ماادۀ      ت برابر دولتبر مغايرت با اصل حاکميعالوه
ا  که امکان گونه  بهدشویمم شور  موجب وارد آمدن خسارات فيزيکی  روحی ا روانی شديد  2

 الشاااع تحات آثار روانی پايدار اين حماالت   تببدارد کل م ۀقۀ هدف عمليات تروريستی را به
رتاد کاه مرباانی    نظر میبه فرانسه و بلژي  به« داعش»ت مرار دهد. با توجه به گستر  عمليا

هاا   رو پرداختن باه شايوه  اصلی اين عمليات تروريستی پس از عراق و توريه  اروپا باشد. ازاين
الملاال اهمياات بساازايی دارد. امااروزه حقااوق بااين از م ظاار« داعااش»پيشاایير  و مقابلااه بااا 

اند که برا  المللی تبحر يافتههمکار  بيناز نوامص )م فذها ( تيستم « داعش»ها تروريست
ها با موفقيت خود را باا روناد جهاانی    عبارتی تروريستتاقيب و مجازات آنها بر پا شده اتت. به

در حد ملی و م ۀقاه « داعش»ها برا  پيشیير  و مقابله با دولت تال . اما انددادهشدن  وفق 
مسائل ايدئولوژيکی  کسب اعتبار و  صرفاًروريستی ا  بامی مانده اتت. در مديم انیيزۀ حمالت ت

 . ک دیمبا تکوت  حمالت خود را اجرا « داعش»جلب توجه بود  ولی امروزه 
دتترتی به »ها اين اتت که ابتدا دولت« داعش»بهترين راهکار برا  پيشیير  و مقابله با 

  )تاايبر تروريسام( و هساته   امواد م فجره و حتی مواد شيميايی  بيولوژيکی  ميکروبی  رايانه
محدود يا غيرممکن يا بسيار دشوار ک  د و مان  دتترتی آنها باه م ااب    « داعش»را برا  « ا 

ی خودشان برا  ش اتايی اعضا  آن ضداطالعاتها  مالی الز  شوند. در راتتا  تقويت تيستم
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تبب به« داعش» گرفته شود. از طرفی عمليات« داعش» تا جلو  گستر  عمليات بردارندگا  
اصل تماايز  اصال ت اتاب  اصال     »المللی يا ی مغايرت با اصول اتاتی حقوق بشردوتتانۀ بين
شده  اصول انساانيت ياا نادا  وجادان     ها  تمبيتعد  وارد نياوردن درد و رنج ضرور  و عرف

المللای اتات. از هماين رو    ش  نام  صلح و ام يت بينبی« شر  مارت س»عمومی مذکور در 
هاا   تواند امدامات مقتضای را طباق م شاور اتخااذ ک اد. از طرفای تاازمان       را  ام يت میشو
توان اد باا   المللی و ديادبان حقاوق بشار مای    آنها تازمان عفو بين رأسی در ردولتيغالمللی بين

اتات امۀ دياوان   12مادۀ  3تحري  افکار عمومی از عراق يا توريه درخواتت ک  د تا طبق ب د 
ام يات    از شاورا   برا  مبولی صالحيت آن صادر ک  اد ياا اي کاه    اهياعالململلی اکيفر  بين

را برا  رتايدگی باه   « داعش»اتات امه  پروندۀ  13مادۀ  2درخواتت ک  د تا با اتت اد به ب د 
تازمان  خصوصهبی ردولتيغالمللی دولتی و ها  بينها و تازماناين محکمه ارجاع دهد. دولت

توان د برا  جلاوگير  از دتترتای   المللی و ديدبان حقوق بشر میان عفو بينملل متحد  تازم
  تااز مان يااين مواد بخواه د تاا در راتاتا     دک  دگانيتولبه مواد م فجره  از همۀ « داعش»

 طاور باه ۀ ماواد م فجاره و تساليحات متااارف در جهاان      صاادرک  د و  دک  دهيتولها  کارخانه
 يل را اتخاذ ک  د:هماه گ و همزمان امدامات ذ

هاا     حفاظ و نیهادار  تيساتم   هارتاختيز. تأمين بودجه و تجهيزات الز  برا  بهبود 1
هاا  مادرن نظاارت و    . آموز  محافظان و پرت ل درباارۀ شايوه  2حفاظتی  ام يتی و نظارتی  
ق . ش اتايی دميا 4ها  اصالحی پايدار و پيوتته  کارگير  طرح. به3امدامات حفاظت فيزيکی  

. 5ها  ايم ی پيشارفته باا اتاتفاده از تجهيازات پيشارفته       پذير و طراحی تيستمنقا  آتيب
پاذير  هرچاه بيشاتر و نظاارت بار کاار آنهاا از طرياق         تشويق پرت ل باه تاهاد و مسائوليت   

. تقويت مقررات و موانين ام يتی  نظارت روزانه و مساتمر بار عملکارد    6  مداربستهها  دوربين
ا  و ۀ مواد م فجره  مواد شايميايی  بيولاوژيکی  ميکروبای  راياناه    صادرک  دها  . دولت7آنها  
توتاو تاازمان ملال و     مقررشدها  بايد تضمين ک  د که همۀ امدامات ام يتی اتتاندارد هسته

ونقال و بااد از   ی انرژ  اتمی را در زمان حمال المللنيبتاير نهادها  تخصصی آن مان د آژانس 
. کارها  ام يتی ا نظارتی به افراد  تپرده شود کاه مسائوليت ديیار      8د  ک  آن رعايت می
کارگير  خدمه و کارم دان و دانشم دان مازاد در کارهايی مۀابق شأن و مقاا  آنهاا   ندارند و به

« داعاش »علت نيازهاا  ماالی بارا  همکاار  باا      ها  بل دمدت تا بهبا حقوق مکفی و ارائۀ وا 
هاا  هماه اگ توتاو هماۀ دولات     طوربهها  اصالحی مشترک که طرح . ارائۀ9وتوته نشوند  
تا هر پرت ل فقو به بخشی از اطالعاات   هيچ دالکارگير  امدامات ام يتی . به10رعايت شوند  

هاا  الز  بارا  بازداشات       م اتب تا زمي اه مانونیذار. تال  برا  11دتترتی داشته باشد  
طبق صالحيت ترزمي ی يا صالحيت شخصی فااال  « داعش»ها  محاکمه و مجازات تروريست

ترين مان  شورا  ام يات  يا م فال مبت ی بر تابايت مجر  يا مج ی عليه فراهم شود  زيرا بزرگ
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شورا  ام يت اتت و حق وتو  اعضا  دائم المللی ديوان کيفر  بينبرا  ارجاع اين پرونده به 
اتات امۀ آن و عد  صادور  يه و عراق در با برخی مشکالت صالحيتی ناشی از عد  عضويت تور

هرچاه زودتار   . تأکياد بار تصاويب ياا امضاا       12مواجاه اتات     اعالميۀ پذير  صالحيت آن
هاا   گاناۀ مقابلاه باا شايوه    ها  تايزده و ک وانسيون افتهيتازمانک وانسيون مبارزه با ج ايات 
تار باياد   هماه مهام   . از13هاا  جهاان    توتو همۀ دولت تروريستی مختلف توتل به عمليات

همزمان و هماه گ با هم به تقويت نظا  مضايی و موانين کيفار  ملای    طوربهها  جهان دولت
همان د تااير مجرماان ج یای محاکماه شاوند و      « داعش»ها  خود همت بیمارند تا تروريست

 درس عبرتی برا  ديیران باش د.  
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