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Abstract
In 2002, an organization was established in Iraq which was later named
as ISIS. By taking control of considerable parts of Iraq and Syria, this nonstate actor has taken terrorist acts in occupied territories. DAESH, which has
been recognized as a terrorist group, uses terrorist methods to achieve its
goals. ISIS's acts in Iraq and Syria are not of those sporadic terrorist actions
which can be dealt with through peaceful means and judicial mechanism
stipulated in the anti-terrorism treaties. Given the definition set out in Article
1(2) of protocol II of 1977, the current situation in Iraq and Syria is
categorized as non-international armed conflict which is governed by
humanitarian rules provided in the Article 3 Common to 1949 Geneva
Conventions and protocol II. Terrorism negates fundamental principles of
humanity which underlie International Humanitarian Law (IHL). As such,
the Article 3 Common to 1949 Geneva Conventions and Article 4 (2) of
protocol II prohibit terrorist acts in non-international armed conflicts. The
parties engaged in the armed conflicts are obliged to observe humanitarian
rules provided in Geneva Conventions and its protocols. Nevertheless, ISIS's
inhuman acts in Iraq and Syria clearly show breach of IHL. Furthermore,
ISIS which is alleging to establish Islamic state and to carry out Islamic rules
in the occupied territory has taken actions which are against Islamic norms
and rules.
Keywords: Non-International Armed Conflict, Common Article, III of
Gonventions, Terrorism, Islamic Law of Wer, Non-State Actor.
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چکیده
در سال  2002میالدی ،سازمانی در عراق پایه گذااری شذ کذه بعذ اا داعذ نذا
گرفت .این گروه غیردولتی ،با کنترل بخ قابل توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشذوراای
سوریه و عراق ،اق ا به عملیات تروریستی گسترده ای کرد .داع که ماایتذا گرواذی
تروریستی است برای رسی ن به اا اف خود از شیوه اای تروریستی استفاده می کن .
اق امات داع در عراق و سوریه از آن دسته اق امات تروریسذتی مذوردی و پراکنذ ه
نیست که بتوان از طریق روشاذای مسذالمت آمیذ و رااکاراذای قضذاییِ منذ ر در
معاا ات ض تروریسم ،با آن مقابله نمود .با توجه بذه تعریذ منذ ر در مذاده (1 )2
پروتکل دو مصوب  ،1711وضعیت سوریه و عراق تا پی از پایذان فعالیذت داعذ ،
در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار میگرفته و لاا تحت حاکمیذت قواعذ
حقوق بشردوستانهی من ر در ماده  3مشترک کنوانسیون اای ژنو  1797و پروتکذل
دو آن مذذیباشذذ  .تروریسذذم ،اصذذول اساسذذی و بنیذذادین بشذذریت کذذه در حقذذوق
بشردوستانه پی بینی ش ه است را نقض می کن  .به امین دلیذل در مذاده  3مشذترک،
ارتکاب رفتاراایی منع گردی ه اسذت کذه از مصذادیق تروریسذم محسذوب مذیگذردد.
عالوه بر این ،بن  2ماده  9پروتکل دو صریحا اعمذال تروریسذتی را در مخاصذمات
مسلحانهی غیر بین المللذی منذع مذی کنذ  .طذرفین درگیذری ،مکلذ بذه رعایذت حقذوق
بشردوستانهی مقرر در کنوانسیون اای ژنو و پروتکل الحاقی بذه آن اسذتن  .بذا ایذن
حال ،رفتاراای غیر انسانی و خالف شئون بشریِ ارتکابی توسط داع در سوریه و
عراق ،بهروشنی ،نقض حقوق بشردوسذتانه توسذط ایذن گذروه تروریسذتی را نشذان
می دا  .عالوه بر این ،داع که مذ عی دولذت اسذالمی و اجذرای قذوانین اسذالمی در
دارالخالفهی عراق و شا است مرتکب اعمالی گردی ه است کذه بذا انجاراذا و قواعذ
اسالمی مطابقت ن ارد.

واژگان کلیدی :مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ،ماده  3مشترک ،اعمال تروریسذتی،
حقوق جنگ در اسال  ،گروهاای غیردولتی.

استادیار حقوق بینالملل عمومی دانشگاه شاهد تهران (نویسنده مسئول) Email: skkaramzadeh@gmail.com

دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
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ربرسی مبانی رعایت قواعد بشردوستاهن توسط گروهاهی غیردولتی ،از منظر اسالم و حقوق بشردوستاهن نیبالمللی؛
مطالعه موردی وضعیت رعاق و سورهی
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مقدمه

تروریسم ،یکی از چالشهای جهان امروز است؛ پدیدهای که به عنهوان تهدیهدی علیه
صلح و امنیت بینالمللی تحوالت قابلمالحظ ای را در عرص های حقهوقی به وجهود آورده
است .در طول دو ده اخیر ،پدیده تروریسم دستخوش تغییرهای بنیادین شکلی و محتهوایی
شده و ابعاد گستردهتری یافت است .اقدامات تروریستی از شکل رفتارهای پراکنده بها دامنه
جغرافیایی محدود تبهدیل به اقهداماتی شهده اسهت که به صهورت سهازمانیافته و آشهکار
حاکمیت های ملی را تهدید میکند .این تغییهر روش گهروه ههای تروریسهتی موجه تغییهر
ماهیت مبارزه با این پدیده نیز شده است .تهالش جامعه جههانی بهرای مبهارزه بها تروریسهم،
معطوف به تهدوین چهارچو ههای حقهوقی مبهارزه بها تروریسهم در نظهام حقهوقی ملهی و
بینالمللی برای تعقی و کیفر متهمان ب ارتکا اعمال تروریستی بوده است .بها ایهن حهال،
در شرایطی ک اقدامات تروریسهتی به صهورت گسهترده ،مسهتمر و بها اسهتفاده از ابزارههای
نظامی علی دولت حاکم انجام میشود متقابال پاسخ ب چنین اقداماتی نیازمند استفاده از زور
علی گروههای تروریستی است .این تغییر ماهیت در مبارزه با تروریسهم را آمریکها در سهال

 33بعد از حهواد یهازده سهتتامبر و بها حمله به افغانسهتان تحهت عنهوان "جنه علیه
تروریسم" و با استناد ب دفاع مشروع منهدر در مهاده  2منشهور ملهل متحهد توجیه نمهود.
()Hafetz, 2012: 31-32

پس از شکلگیری گروه تروریستی موسوم ب دولت اسهالمی عهراق و شهام (داعهش) و
تحهتکنتههرلدرآوردن بخشهی از سههرزمین دولههتهههای عههراق و سههوری توسهها ایهن گههروه
تروریستی ،دولتهای مذکور با توسل ب زور اقهدام به دفهاع از خهود نمهودهانهد .در چنهین
شرایطی باید دید نظام حقوقی حاکم بر این وضهعیت چیسهت آیها مخاصهم ی ایجادشهده،
مشمول قواعد حقوق بشردوستان میگردد یا اینک سازوکار جداگانه ای بهرای مواجهه بها
این مولود افراطگرایی مورد نیاز است
101

در ایهن پهههوهش تههالش شههده اسههت ضههمن تبیههین مفهههوم تروریسههم ،قواعههد حه
هاکمیبهازهر 
مخاصمات مسلحان میان دولتهای سوری و عراق از یهک سهو و گهروهههای غیردولته

 .1مفهوم تروریسم

از دیدگاه حقوق مخاصمات مسلحان  ،تروریسم ،به حمله علیه رزمنهدگان و اههداف
نظامی اطالق نمیشود ،مشروط بر آنکه خشهونتی که در ایهن اقهدام نهفته اسهت توسها
رزمندگان و با ابزارهای قانونی صورت گرفت باشد .بر عکس ،حمل ب جمعیت غیرنظهامی

0

و اهداف غیرنظامی ،ب هر وسیل ای و با ههر دلیلهی ممنهوع اسهت( .کهرمزاده و حسهیننههاد،
) 02 : 012
میان مشروعیت اعمال خشونت جنگی علیه رزمنهدگان و اههداف نظهامی ،و ممنوعیهت
اقدامات تروریستی علی جمعیت و اهداف غیرنظامی ،بحث و مناقش فراوانی مطرح است .با
این وجود ،هر تالشی برای موجه جلهوهدادن اقهدامات تروریسهتی علیه جمعیهت و اههداف
غیرنظامی ک با روشهای چریکی در زمان اشغال و یا در جن

ههای آزادیبخهش 2انجهام

میشود ،هیچگاه با شرایا مورد نیاز برای قانونیبودن چنین اقداماتی مطابقت وجود نهدارد.
در حال حاضر ،حقوق مخاصمات مسلحان انجام اقدامات تروریستی علی افراد غیرنظامی را
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سوی دیگر ،از منظر حقوق بشردوستان بینالمللی و حقوق اسالم ،بررسی و تحلیل شود.

در درگیریهای مسلحان بینالمللی و غیر بینالمللهی ممنهوع مهیدانهد ،امها از ایهن اقهدامات
تعریفی ب عمل نمیآورد( .کرمزاده و حسیننهاد) 00 : 012 ،
تا کنون جامع جهانی در ارائ تعریف جامعی از تروریسم ب توافق نرسیده است؛ با ایهن
هم  ،محققان و اندیشمندان حقوقی کوشیدهانهد تعریهف جهام و دقیقهی از تروریسهم ارائه
کنند ،ک البت پیامد آن تعریفهای بسیار متعددی است ک در مورد تروریسهم وجهود دارد.
در میان این تعریفها میتوان ب این تعریف از تروریسم اشاره کرد« :اعمال خشونتآمیزی
ک از سهوی فهرد یها گروههی از افهراد ،بها انگیهزه ایجهاد رعه و وحشهت علیه دولهتهها،

1 Combatant
2 Military objective
3 Civilian population
4 Guerrila
5 Wars of national liberation
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غیرنظامیان ،شهروندان و اموال صورت میگیرد و هدف نههایی از ارتکها چنهین اعمهالی،
دستیبانی ب مقاصد سیاسی است»( .کرمزاده) 02 : 01 ،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .2حقوق بینالمللِ بشردوستانه و مبارزه با تروریسم

تروریسم اساسا یک پدیده مجرمان است و مبارزه با آن در قال اجرای قوانین کیفهری
انجام مییابد .همکهاری مهثرر دولهتهها در مقابله بها شهبک ههای تروریسهتی رمهز موفقیهت
تالش های بین المللی است .این واقعیت ک امروزه گروه های تروریستی با ایجاد شهبک ههای
فراملی اهداف طراحیشده در فراسوی مرزهای ملی را مورد اجهرا قهرار مهیدهنهد ،ماهیهت
اساسا کیفری اعمال تروریستی را تغییر نمیدهد؛ از این رو ،بسیاری از اقداماتی ک کشورها
برای مقابل با تروریسم اجرا می کنند ،معادل عملیات نظامی در یک مخاصمة مسلحان نبوده
و شهباهتی به آن نههدارد .تهدابیری همچههون همکهاری پلیسهی و قضههایی ،اسهترداد مجرمهان،
مجازات ،ضبا و توقیف دارایی گروههای متهم ب تروریسم و غیره ،نیازمنهد توسهل به زور
نیست.
بنابراین در مقابل دولتها با گهروهههای تروریسهتی در خهار از مخاصهمات مسهلحان ،
قواعد حقوقی مندر در کنوانسیونهای ضدتروریسم و قوانین کیفری ملی بهر روابها میهان
دولتها و افراد تروریسهت حهاکم اسهت و حقهوق بشردوسهتان  ،تنهها در زمهان مخاصهمات
مسلحان  ،الزماالجراست.
اگر مبارزه با تروریسم ب لحاظ گستردگی و شدت حمالت ،نوع سالح های ب کاررفته ،
موضوع و هدف آن ب گون ای باشد ک عمال جنگی اتفاق بیافتد ،حقوق بشردوستان اعمهال
میشود (امیرارجمند .) 2: 01 ،البت هر درگیری نظامی اقتضاء میکند ک شدت خاصهی
از خشونت وجود داشت باشد و طرفهای مناقشه  ،قابهلتشهخیص باشهند .اصهطالح «طهرف

مخاصم مسلحان » معموال ب معنی دولت یا گروه نظامی است ک بههرهمنهد از سهطح قابهل-
توجهی از سهازماندهی و سهاختار فرمانهدهی ،و نیهز برخهوردار از ظرفیهت و توانهایی اعمهال
حقوق بشردوستان بینالمللی باشد.
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 .ماده  0پروتکل اول الحاقی ب کنوانسیونهای چهارگان ژنو مصو 922

از سوی دیگر ،بدون توج ب موقعیت طرف های مناقش و مشروعیت اههدافی که بهرا
اصهول وی 
تحقق آن میجنگند ،حقوق بشردوستان ایجا مهیکنهد که ههر طهرف بهر طبهق
مطهابق بهها قواعههد موجههود رفتههار کنهد .اجههرای منطههق مخاصههمات مسههلحان در جنه علیه
تروریسم ،بدین معناست ک گروه های تروریستی باید از همهان حقهوق و تکهالیف ناشهی از
حقوق بشردوستان برخهوردار باشهند که دولهت ههایی که بها آنهها مبهارزه مهیکننهد ،از آن
برخوردارند)ICRC Report, 2003: 20( .
این دیدگاه بر اساس ماده  0مشترک کنوانسیون ههای ژنهو ،پروتکهل دوم الحهاقی و نیهز
رویة قضایی بین المللی راج به مخاصهمات مسهلحان ی غیهر بهین المللهی قابهل دفهاع اسهت.
اگرچ مادة  0مشترک کنوانسیونهای ژنو «مخاصمات مسلحان غیر بینالمللهی» را تعریهف
نمیکند ،اما تفسیر رسمی کمیته بهین المللهی صهلی سهر معیهاری را بهرای ارزیهابی یهک
مخاصم ارائ میدهد .بر اساس تفسیر کمیت  ،از روش هایی ک مهیتوانهد حقوقهدانان را در
ارزیابی یک وضعیت کمک کند ،این است ک آیا دولهت در واکهنش و برخهورد بها یهک
گروه نظامی سازمانیافت مجبور ب ب کارگیری نیروهای نظامی منظم است و یا آیا دولهت،
گروههای شورشی را ب عنوان گروههای متخاصم ب رسمیت شناخت اسهت در صهورتیکه
گروههای تروریستی ب صورت موردی و پراکنده اقدام ب حمالت تروریستی مهیکننهد ایهن
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موازین بشردوستان عملیات نظامی خود را انجام دههد و بها افهراد دستگیرشهده و غیرنظهامی

نوع حمالت ،مخاصمة مسلحان تلقی نشده و دولهت محهل وقهوع حادره بها اجهرای قهوانین
کیفری داخلی با عامالن آن برخورد میکند.
زمانی ک گروه های تروریستی مستقال دارای سازمان و تشکیالت منظم هستند و مبهادرت
ب کنترل بخش هایی از سرزمین یک دولت مینمایند ،بر اساس تعریف ماده ( ) پروتکل دوم
الحاقی ،وضعیت موجود مشمول قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحان غیر بهین المللهی خواههد
بود .وضعیت عراق و سوری در مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی ،مصداق بهارزی
از مخاصم ای است ک با وجود ورود دولت های خارجی ،همچنهان ماهیهت غیهر بهین المللهی
خود را حفظ کرده است؛ زیرا هنوز رابت نشده است ک گروه های تروریستی ،تحتکنترل یا
حمایت یک دولت خارجی اقدام ب عملیات نظامی میکنند .لهذا از آنجها که مسهتقال طهرف

https://ihl-

at

accessible

1. Non-international armed conflicts
2. ICRC commentary to the Common Article 3,
databases.icrc.org/ihl/COM/365-570006?OpenDocument
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درگیر با دولت میزبان یها سهایر دولهتههای وارد شهده در مخاصهم هسهتند بنهابراین ماهیهت
مخاصم  ،همچنان غیر بینالمللی میباشد.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .3الزام گروههای غیردولتی به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه

بر اساس ماده ( )0مشترک «ههر یهک از متخاصهمان مکلهف اسهت مقهررات ایهن مهاده را
رعایت کند» .همانطور ک از نص این ماده بر میآید ،اصطالح «هر یک از متخاصهمان» ههم
طرفی را ک مدعی حقانیت هر حکومتی است در بر میگیرد ،و همالبت گروهی را نیز که بهر
ضد حکومت سر ب شورش برداشت و مسلحان با آن معارض میکنهد را نیهز شهامل مهیشهود.
بنابراین ،از حیث ماده ( )0مشترک ،تکلیف شورشیان ب رعایت مرات مهذکور در ایهن مهاده
روشن است .ماده ( ) پروتکل دوم ،توانایی شورشیان ب اجهرای پروتکهل را یکهی از شهروط
توص هیف موقعی هت خصههومتآمی هز ب ه عنههوان مصههداقی از مخاصههمات مسههلحان ی داخل هی
برمیشمارد .همچنین ماده ( ) پروتکل ،در بند «ممنوعیت استخدام کودکهان زیهر  2سهال»،
هم شامل نیروهای نظامی است و هم گروههای مسلح.
زمانی ک یک گروه نظامی ،در قلمرو سرزمینی یک دولهت وارد مخاصهم بها آن دولهت
میشود ،وضعیت «مخاصم مسلحان غیر بین المللی» ایجهاد مهیشهود؛ وضهعیتی که قواعهدی
متفاوت با قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحان بین المللی بر آن حهاکم خواههد بهود؛ که ایهن
ناشی از ماده ( )0مشترک کنوانسیون های ژنو ،پروتکل دوم الحهاقی و نیهز عهرف بهین المللهی
است .از آنجا ک وضعیت جاری در عراق و سوری  ،از نوع وضعیت فوقالذکر مهیباشهد لهذا
الزامات مخاصمات مسلحان غیر بین المللی بر هر دو طرف درگیری بهار خواههد شهد .در زیهر
مختصرا ب این الزامات اشاره میشود.
مطابق عمومات حقوق بین الملل بشردوسهتان ی حهاکم بهر مخاصهمات مسهلحان داخلهی،

نسبت ب افرادی ک در درگیریها شرکت ندارند بایستی در هر وض و حالتی و بهدون ههیچ-
گون تبعیض ناروا ،رفتار انسانی روا داشت شود و شخصیت ایشان محترم بماند .تمام اقهداماتی
ک حیات یا سالمت جسمی و روانی این افهراد را به خطهر مهیانهدازد همهواره ممنهوع اسهت؛

رفتارهایی نظیر تعرض ب زندگی ،سالمت و موجودیت های جسمی و روانی اشخاص ب ویههه
قتل عمد و برخورد خشونتآمیز همانند شکنج  ،قطه عضهو ،یها ههر نهوع مجهازات جسهمی؛
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همچنین مجازات های دست جمعی ،گروگانگیری ،اعمال تروریستی ،هتک حرمهت به شهأن

انسانی ،تحقیر کردن ،خفیفکردن ،تجاوز جنسی ،فحشهای اجبهاری و ههر نهوع تعهرض بهی
حقهوق -
شرمان  ،غارت و همچنین تهدید ب ارتکا هر یک از اعمال پهیشگفته (آشهنایی بها
متنوعی را پیرامون افرادی ک در مخاصمات شرکت ندارند بنیان مینهد اما چند دست از افراد
را تحت حمایت خاص قرار میدههد :کودکهان ،زنهان و اشخاصهی که به دالیهل مربهوط به
مخاصمات داخلی از آزادی محروم شده اند؛ زیرا اینان در چنهین مهواقعی بسهیار آسهی پهذیر
میشوند.
در نگاهی کلی ،میتوان گفت ک حمایت های مقرر در مهاده ( )0مشهترک در خصهوص
غیررزمندگان  -یعنی کسهانی که در مخاصهم شهرکت ندارنهد  -قطعها کودکهانی را که در
مخاصم شرکت ندارند هم دربرمیگیهرد .امها بایهد گفهت که تشهدید و تقویهت حمایهت از
کودکان در مخاصمات داخلی ،با تصوی پروتکل الحاقی دوم در سال  922حاصل شد.
ماده ( ) پروتکل دوم ،استخدام کودکان کمتر از  2سال را در نیروها یا گروه های مسلح
ممنوع میکند؛ همچنان ک شرکت کودکان تا این سن را در منازعات مجهاز نمهیدانهد .ایهن
ممنوعیت ،هم مشارکت مستقیم آنها را دربرمیگیرد و هم مشارکت غیر ستقیم در نبرد ،مانند
جم ه آوری اطالعههات ،انتقههال و ابههال دسههتورهای نظههامی و حمههل مهمههات و آذوق ه بههرای
رزمندگان)ICRC, 1987: 1377-1379( .
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بشردوستان بینالمللی .)030 : 01 ،در عینحال ک پروتکل مهذکور ،حمایهتههای بنیهادین

برخالف پروتکل الحاقی اول ک با ذکر عنوان «حمایت از زنان» ماده  20را اختصهاص به
بیان حمایت های ویهه از زنان داده است ،در پروتکل دوم مهاده ای مخهتص زنهان مقهرر نشهده
است .در نتیج  ،بر اساس اصل کلی مقرر در بند ( ) مهاده ( ) پروتکهل دوم مهیتهوان گفهت
زنان نیز مانند هم افرادی ک در منازعات شرکت ندارنهد اسهتحقاق رفتهار انسهانی را داشهت و
باید ب شخصیت آنها احترام گذارد .ب عالوه ،بند ( ) ماده ( ) بهی آنکه نهامی از زنهان ببهرد
اعمالی را نسبت ب افراد یادشده ممنوع کرده است که به طهور خهاص نهاظر به زنهان اسهت
( .)ICRC, 1987: 1376هتک حرمت ب شأن انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز ،تجاوز ب عنف،
فحشای اجباری و هرگون اهانت و تعرض بیشرمان در هر زمان و هر مکان ک باشهد ممنهوع
است و ممنوع باقی خواهد ماند .در مواد ( )2و ( )0پروتکل دوم نیز حمایت های خهاص زنهان
در نظر گرفت شده است .ماده ( )2برای نگههداری زنهانی که به دالیهل مربهوط به مخاصهم
مسلحان  ،آزادی آنان سل شده است حکم ب نگهداری زنان در بخش های جهدا از مهردان و

101



تحت نظارت مستقیم زنان میدهد ،مگر وقتی ک زنان و مردان از یک خانواده بها ههم باشهند.
ماده ( )0ک مربوط به تعقیه ههای کیفهری اسهت ،مشهاب مهاده  20پروتکهل اول الحهاقی به
کنوانسیون ،اجرای حکم اعهدام دربهاره زنهان بهاردار یها مهادران دارای کودکهان خردسهال را

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ممنوع میکند.
نحوه رفتار با شورشیانی ک سالح ب دستگرفته و بها حکومهت جنگیهده انهد و سهتس به
دست قوای حکومت گرفتار شده اند در ماده ( )0مشترک مشخص نشده است ،امها در همهین
ماده ،طرفهای متخاصم متعهد ب رعایت تعهدی اساسی شدند .در واق  ،مهاده ( )0مشهترک،
محکومیت و اعدام را بدون حکم دادگاهی ک ب طور صحیح تشکیل شده و جام تضهمینات
قضایی باشد ممنوع کرده است .از این رو ،بدینوسیل حداقلی از حمایت را ب نفه شورشهیان
برقرار کرده است ()ICRC, 1987: 1371
بر همین مبناست ک مقررات ماده ( )2پروتکل دوم ،تعهداتی را ب عنوان حهداقل الزامهات
نسبت ب اشخاصی ک ب دالیل مربوط ب مخاصهم  ،از آزادی محهروم شهدهانهد الزم به اجهرا
میداند .با رعایت این الزامات ،اشخاص یادشده حبس را در شرایا انسهانی و مناسه سهتری
خواهند کرد .برای این اشخاص باید در حد معمول مردم عادی منطق  ،غهذا و آ آشهامیدنی
فراهم شود .همچنین ماده ( )2مقرر میکند ک مراقبت های الزم در مورد سالمتی و بهداشهت
ایهن اشههخاص ،و همچنههین حفاظههت از آنههان در مقابههل بههدی آ و هههوا و خطههرات ناشهی از
مخاصم ب عمل آید .برای همین منظور ،مکان نگهداری آنها نباید در نزدیکی خطهوط نبهرد
باشد .اشخاص بازداشتشده ،همانند اسیران جنگی ،مجاز ب ارسال و دریافهت نامه هسهتند و
حق دارند آدا و اعمال مذهبی خود را انجام دهند .ماده ( )0پروتکهل دوم ،بها الههام از مهاده
 2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،ب رعایت تضمینات الزم در رابط با حق دادرسهی
عادالن نسبت ب این اشخاص پرداخت است .در واق  ،افرادی ک ب موج مسهائل مربهوط به
مخاصمات داخلی آزادی آنها سل شده است ،نبایستی ب علهت فعهل یها تهرک فعلهی که در
موق ارتکا بر طبق قوانین ملی یا بین المللی عمل مجرمان محسو نمیشده اسهت محکهوم
شوند .همچنین هیچ مجازاتی سنگینتر از آنچ در زمان ارتکا جرم ،قابهل اعمهال مهیبهوده
تعیین نخواهد شد .همچنین دیگر مقررات این ماده راج ب ممنوعیهت دادرسهی اختصهاری و
صدور حکم محکومیت بدون محاکم  ،از ماده میثاق مدنی و سیاسی ملهم است ( ICRC,
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 .)1987: 1385-1388ماده ( )0پروتکل همچنین مقهرر مهیکنهد که ههیچ محکهومیتی نبایهد

اعالم شود و ن هیچ مجازاتی نباید اجرا شود ،مگر به حکهم دادگهاه مسهتقل و بهیطهرف که

حقوقی است ک در ماده
)1987: 1388

میثاق مقرر شدهاند و مورد شناسایی هم جههان اسهتICRC, ( .

ماده ( )0مشترک ک مقررات آن فقها مربهوط به افهرادی اسهت که در نبردهها شهرکت
ندارند ،دربهاره ابهزار و شهیوه ههای نبهرد در مخاصهمات داخلهی ههیچ حکمهی نهدارد .کمیته
بین المللی صهلی سهر در پهیشنهویس پروتکهل مربوطه به مخاصهمات داخلهی ،ترتیبهات
متعددی را در این رابط گنجانده بود .اما بیشهتر آنهها در کنفهرانس دیتلماتیهک 922- 92
حذف شد و بیان موضوع در چند عبارت خالص شد؛ حال آنک در پروتکهل اول ،مجموعه
مقررات مفصلی در این رابط تدبیر شده بود .با این وجود ،حذف مقهررات پیشهنهادی کمیته
بین المللی صلی سر از پروتکل دوم ،هیچ تأریری بر ماهیت عرفی قواعهد مربهوط به نحهوه
نبرد در مخاصمات داخلی ندارد .ب عقیده بسیاری از حقوقدانان ،حذف پیشهنهادهای مهذکور
را نباید ب منزل ی نبود مقررات عرفی در ایهن زمینه دانسهت .در ایهن زمینه  ،دادگهاه کیفهری
بین المللی برای یوگسالوی سابق ( )ICTYوجود قواعد عرفی را در خصوص روش ها و ابزار
نبرد در مخاصمات داخلی ،محرز دانست است( .ممتاز و رنجبریان) 9- 1 : 012 ،

ربرسی مبانی رعایت قواعد بشردوستاهن توسط گروهاهی غیردولتی ،از منظر اسالم و حقوق بشردوستاهن نیبالمللی؛ مطالعه موردی وضعیت رعاق و سورهی

دادرسی را ب ویهه با رعایت حقوق مهتهم به انجهام رسهانده باشهد .ایهن حقهوق که مهاده ()0
پروتکل برای متهمان ب ارتکا جرائم مربوط ب مخاصم داخلی در نظر گرفت اسهت ،همهان



ممنوعیت ب کارگیری برخی جنه افزارهها بهر پایه دو اصهل اساسهی حقهوق بهین الملهل
بشردوسههتان اسههتوار اسههت؛ اصههل اول ای هنک ه  ،طههرفهههای متخاصههم در هم ه حههال بای هد
غیررزمندگان را از رزمندگان تمایز بدهند و در نتیج  ،نباید از سالح ههایی اسهتفاده کننهد که
قادر ب تشخیص هدف غیرنظامی از هدف نظامی نیست .اصل دوم آنک  ،نباید بر رزمنهدگان
رنج و درد بیهوده وارد کرد .درست ب دلیل شمول این دو اصل بر مخاصمات داخلی بود که
مسأل ی نامشروعبودن استفاده از سهالح شهیمیایی در ایهن مخاصهمات مطهرح شهد .در واقه ،
مسئل ی گستراندن دامن ی اجرای پروتکل ژنو  9 2راج به منه اسهتعمال گازههای خفه -
کننده و مسمومکنندهی شبی ب آن در جن  ،ب مخاصمات داخلی بود تا طرفههای متخاصهم
در این مخاصمات نیز ملزم ب رعایت ممنوعیت مزبور بشوند .شعب تجدیدنظر دادگاه کیفهری
بینالمللی یوگسالوی سابق ،در پرونده تادیچ با بررسهی همه جانبه ی موضهوع به ایهن نتیجه
رسید ک ب تدریج یک اجماع بین المللی حاصل شهده اسهت که طبهق آن ،اسهتفاده از سهالح
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شیمیایی را در مخاصمات مسلحان غیربین المللی هم ممنوع میدانهد .به عقیهده دادگهاه ،منه
استفاده از سالح شیمیایی در مخاصمات داخلی ،بر مالحظات اولی انسانی و عقل سلیم استوار
است .هم بدینسان میتوان گفت ک کنوانسیون من گسترش ،تولید ،انباشت و به کهارگیری

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

سالحهای شیمیایی و انهدام آنها مصو  990شامل هم مخاصمات مسلحان میشهود ،بهی-
آنک تفاوتی بین مخاصمات بین المللی و غیر بین المللهی در کهار باشهد( .ممتهاز و رنجبریهان،
.) 2 - 23 : 012
عملیات رزمی باید نسبت ب افراد نظامی و ههدفههای نظهامی انجهام شهود و جمعیهت و
افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قهرار گیرنهد .ایهن اصهل هماننهد اصهل منه به کهارگیری
سالحهایی ک بر رزمندگان درد و رنج زائد و بیشازحهد وارد مهیکنهد ،از اصهول اولیه و
عمده حقوق بینالملل بشردوستان است .این موض را دیوان بینالمللی دادگسهتری در رأی
مشورتی مور  1ژویی  990درباره مشروعیت تهدید یا اسهتفاده از سهالح هسهت ای اتخهاذ
نمود.
برخالف پروتکل اول ،پروتکل دوم الحاقی  922فاقد مقرراتی بهرای حمایهت کلهی از
اموال غیرنظامی است .در واق  ،محتوای پروتکل دوم برای حمایهت از امهوال غیرنظهامی در
برابر حمل  ،بسیار ناچیز است و فقها یهک مهاده از پروتکهل دوم به بیهان حمایهت از امهوال
غیرنظامی اختصاص یافت و آن هم ماده  0راج ب حمایت از اموال فرهنگی و مکهانههای
عبادت است .این اموال ،نخستین دست از اموال غیرنظهامی بهود که بها تصهوی کنوانسهیون
 92اله برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصم مسلحان  ،تحت حمایت خاص
قرار گرفتند .ماده  0پروتکل دوم ،بدون ایراد ههیچ خدشه ای به کنوانسهیون  92انجهام
هرگون عملیات جنگی ک بناهای تاریخی ،آرار هنری و پرستشگاهها را ک میرا معنهوی
و فرهنگی ملت هستند هدف قرار دهد ،من میکند؛ همچنان ک استفاده از این اموال بهرای
پشتیبانی از اقدامات نظامی را نیز ممنوع نموده است)ICRC, 1987: 1467( .
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 .4حقوق بشردوستانه در اسالم

حدود معقول انسانی در مقابل دشمنان تأکید شده است .برخی از تعالیم گسهترده اسهالم ،در
مورد اشخاص و افرادی است ک در جن و نبهرد شهرکت نکهرده انهد و یها درگیهر جنه
نیستند .در جهاد اسالمی افراد غیررزمندهی دشمن ،مادام که در فعالیهت ههای جنگهی مهثرر
نیستند از مصونیت برخوردارند ،لکن رزمنده دشمن تنها در مورد کسانی صدق نمیکند ک
مسلح و جزء ارتش منظم دشمن می باشند ،بلک شامل کلی کسانی می شود ک ب نحهوی در
پیشبرد جن ب نف دشمن مثرر باشند ،هرچند ک سالح در دست نداشهت باشهند .امها کلیه
کسانی ک از اعمال خصمان جنگی خودداری میکنند ،ب لحاظ اینک در جنه شهرکت
ندارند غیررزمنده محسو شده و حقوق آنان محترم شمرده میشود.
از دید فقیهان مسلمان نیز ،اصل حمایهت از افهراد غیرنظهامی ،به اجمهاع و اتفهاق مهورد
تأکید قرار گرفت است .صاح جواهرالکالم نگاشت است« :کسهی از فقهها را سهرا نهدارم
ک با مسئل مصونیت غیرنظامیان مخالف باشد»( .نجفی9 ،

ق)20-2 :

در زمان جن  ،دشمنان از دو گروه متمایز تشکیل می شوند؛ دست ای نظامیان و کسهانی
ک مستقیما و ب گون فعالی در جن مشارکت دارند ،و دست دیگر ک ب هیچوجه دخهالتی

ربرسی مبانی رعایت قواعد بشردوستاهن توسط گروهاهی غیردولتی ،از منظر اسالم و حقوق بشردوستاهن نیبالمللی؛ مطالعه موردی وضعیت رعاق و سورهی

اسالم برای جن برنام قانونی مفصلی بر پای عدل ،رحمت و رعایهت حقهوق و شهئون
انسانیت تنظیم کرده است .در قرآن کریم ب طور مکرّّر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از



در جن ندارند ک معموال زنان ،کودکان و مردان سالخورده را تشهکیل مهی دهنهد .اسهالم
برای افرادی از دست نخست ک تسلیم شده یا زخمی گردیده و یها اسهیر گشهت انهد ،حقهوق
خاصی را شناخت است( .ضیایی بیگدلی) 2 : 019 ،
منظور از غیرنظامی ها ،افرادی مانند زنهان ،کودکهان ،پیهران و ...هسهتند که دخهالتی در
پیشبرد جن ندارنهد .فقیههان اسهالمی ،اعهم از شهیع و سهنّی یهک «قاعهده فقههی» تأسهیس
کرده اند ک بر اساس آن ،افراد غیرنظامی کشهت نمهی شهوند« :غیهر قاتهل ،کشهت نمهی شهود»
(روحانی .) 3 : 02 ،فقهای اهل سنّّت در این با گفت انهد« :غیرجنگجوهها ،نبایهد کشهت
شوند( ».عمید زنجانی) 29 : 022 ،

 .ال یقتَل غیرُ القاتل
 .ال یقتَل غیرُ المُقاتل
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بخشی از غیرنظامیان دشمن ،کسانی هستند ک در کشور اسالمی سکونت میکنند .ایهن
افراد همانند بقی غیرنظامیان دشمن ،از مصونیت برخوردارند .طبق مقررات جهاد ،کلی اتباع
دشمن در داراالسالم ،مستأمن یا ذمی محسو میشوند ،و میتوانند مادام که شهرایا الزم

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

را رعایت کرده اند در مصهونیت و تحهت حمایهت دولهت اسهالمی باشهند( .عمیهد زنجهانی،
) 29- 13 : 022
کودکان و نوجوانان معموال در جن

ها و نهزاع هها بسهیار آسهی پهذیر بهوده و بیشهترین

صدمات جسمی و روحی متوج آنان خواهد بود .از دیدگاه اسهالم ،ایهن کودکهان هرچنهد
وابست ب دشمن و از اتبهاع دشهمن هسهتند ،امها مصهونیت دارنهد .در ایهن مهورد ،از پیهامبر و
اهل بیت دستور صریح مبنی بر نهی صریح از کشتن اطفال دشمن رسیده است« :همانا رسول
خدا صلی اهلل علی وآل از قتل زنان و کودکان در دارالحر نهی کرده است ،مگر اینک این
عده مشغول جنگیدن باشند( ».شیخحرعاملی 30 ،ق) 2- 1 :
زنان نیز وضعیتی مشاب کودکان دارند و در جن ها بیشترین آسی متوج آنهان اسهت.
از این رو ،همانند کودکان مصونیت دارند .چنین بایست ای در روایات و گفتار فقیههان مهورد
تأکید قرار گرفت است .استثنایی ک در مورد کودکان بیان شد ،در اینجها ههم قابهل طهرح و
بیان است .چنانچ زنان همانند سایر جنگجویان و افراد نظامی در صحن جن و کهارزار به
فعالیت بتردازند ،همانند افراد نظامی بوده و از مصونیت بهرهای ندارند.
با این حال ،در برخی تعهالیم اسهالمی ،مصهونیت ویههه ای را بهرای زنهان قائهل شهده انهد.
صاح جواهر در این باره چنین می نویسد« :جایز نیسهت دیوانگهان ،کودکهان و زنهان اتبهاع
دشمن کشت شوند ،گرچ این عده ،اتباع دشمن را یاری رسانند ،مگهر در هنگهام اضهطرار».
(نجفی)20-2 : 9 ،
پیران و افراد سالخورده همانند کودکان و زنان ،در کارزارهای نظامی و میادین جنگهی،
بیشترین آسی را متحمل می شوند .از دیدگاه اسالم ،این عده از مصونیت برخوردار بوده و
هنگامی ک در جن و نزاع مسلحان نقشی ندارند ،نباید آسیبی ب آنهان برسهد .امها چنانچه
در پیشبرد جن

و کارزار نظامی نقش داشت باشند ،خواه به عنهوان نیهروی رزمنهده ،یها به

 .الَنّ رسولَ اللّ صلیاهللعلی وآل نهی عن قتل النساء و الوالدان فی دار الحر االّ اَن یقاتلن
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 .و ال یجوز قتل المجانین و ال الصبیان و ال النساء منهم و لو عاونّهم االّ م االضطرار ،بهال خهالف اجهده فهی شهی ءٍ مهن
ذلک ،بل فی المنتهی االجماع علی فی النساء والصبیان

عنوان طراح نقش های جنگهی و مشهاور امهور نظهامی ،در ایهن صهورت
هماننهد دیرو،گهرصهاحاتبهاع 
جنگجوی دشهمن بهوده و از مصهونیت جنگهی بههره منهد نخواههد بهود .از ایهن
رأی و اندیش باشند ه و از این طریق در جن مشارکت فعال داشت باشند ه ب اجماع فقیهان
اسالمی ب قتل میرسند( ».نجفی) 9 : 9 ،
در رابط با اسرا باید گفت اسیر تها قبهل از اسهارت ،ماننهد بقیه نیروههای نظهامی بهوده و
مبارزه با او شرعی و قانونی است .اما هرگهاه ،به دسهت سهربازان ،اسهیر گهردد بایهد نهایهت
محبت و رفتار انسانی را نسهبت به او اجهرا کهرد .طبهق حقهوق اسهالمی اسهیر را به محهض
اسیرشدن نمیتوان ُکشت و حتی برای تأیید این حکم ،ابنرشد به اجمهاع اصهحا پیهامبر
(ص) استناد کرده است .البت این امر محاکم و مجازات اسرا را ب خاطر جرایمی ک بیهرون
از قلمرو حقوق جنگی مرتک شدهاند ممنوع نمیسازد .همینطور اتفهاق نظهر وجهود دارد
ک دشمنان بخاطر خساراتی ک ب جان و مال مسلمانان وارد کردهاند مسهئول نیسهتند؛ حتهی
اگر اسالم بیاورند و تحت ذم مسلمانان قرار بگیرند (یعنی تبعه حکومهت اسهالمی شهوند)،
زیرا این اعمال را از روی وجدان و هنگامی انجام دادند ک طبق دستور مذهبشهان در انجهام
دادنش مجاز بودهاند و بنابراین در وضعیتی مشاب با وضهعیت مسهلمانان قهرار داشهتند همهین
حکم در مورد تصرف اموال نیز جاری است( .حمیداهلل) : 010 ،
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جواهرالکالم نگاشت است« :آری ،چنانچ پیران ه ب عنوان مشاور یا طهراح جنگهی هه دارای

رفتار با اسرا در طول مدت اسارت ،تاب مقرارت انساندوسهتان اسهت .در مهورد اسهرای
جن بدر پیامبر (ص) دستور دادنهد« :برشماسهت که بها اسهرا به نیکهویی برخهورد کنیهد»
(سبحانی .)0 : 0 0 ،ابویوسف خاطر نشان میسازد ک اسرا زمانی ک دسهتوری در مهورد
آنها برسد باید اطعام شوند و ب نحو خوبی با آنها رفتار شود .هزین غذای اسرا نبایهد توسها
خودشان پرداخت شود بلک باید توسا دولت اسالمی پرداخت شود .قهرآن کهریم در ایهن
مورد مقرر میدارد اسرا باید از سرما و گرما و نظایر آن حفظ شوند و در صورتی ک لبهاس
نداشت باشند باید برای آنها لباس تدارک شود .در آموزهههای اسهالمی همچنهین اسهیر حهق
دارد در مورد اموالی ک در مملکت خود دارد وصیتنام تنظهیم کنهد و بهدیهی اسهت که
وصیت وی باید ب طریق مقتضی ب مقامات دولت اطالع داده شود .در میان اسرا نباید مهادر

 .نعم اذا کان ذا رأی و قتال ،قتل اجماعا

111



را از فرزندش یا سایر بستگان نزدیک را از یکدیگر جدا کرد .همچنین در حدیثی منسهو
ب پیامبر (ص) آمده است ک رییس قوم شکسهتخهورده را احتهرام کنیهد( .حکهیم: 021 ،
)
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صرف شرکت در جن  ،دلیلی برای اعمال مجازات مرگ نسبت ب مقاتالن نیسهت .به
گفت ابویوسف اسیر را فقا برای مصالح اسالم میتوان گردن زد .به قهول سرخسهی ،حتهی
فرمانده مسئول نیز نمیتواند اسیر را گردن بزند و فقا رئیس حکومت میتوانهد درایهنبهاره
ک اسرای مشخصی گردن زده شوند تصمیم بگیرد .درواقه  ،میهان اصهحا پیهامبر در منه
گردنزدن اسرای جنگی اتفاق آراء وجود دارد .خالص آنک  ،إعمال مجازات مرگ برای
اسرای جنگی فقا در موارد بسیار نادر و ب غایت ضروری و بنا ب مصالح عالی کشور مجهاز
بوده است( .حمیداهلل) 2 : 010 ،
در قران آی ای وجود ندارد ک بردگی را ب صراحت مجاز شناخت باشد؛ هرچند برخهی
اشارههای غیرمستقیم در آی زیر دیده میشود« :ای پیامبر! ما زنانی ک مهرشهان را دادهای و
آنان را ک ب ب عنوان غنایم جنگی ک خدا ب تو ارزانی داشت مالک شده ای حالل کهردیم»
(احزا  ،آی  )23باوجود این ،در سنّت پیامبر (ص) نمون های اندکی بر این مورد مهیتهوان
یافت؛ از جمل  ،اسرای قبیل هوازان در سال هشتم هجری میان ستاه اسالم تقسیم شهدند ،امها
بعدها ک ایشان اسالم آوردند هم آنها آزاد شدند .اسرای بنواالنبار نیز یا بنا ب عطوفت یا با
پرداخت فدی آزاد شدند .سیاست پیامبر (ص) هنگامی ب او خود رسید ک بنها بهر منقهول
فرمود عر ها را نمیتوان برده کرد .خلیف دوم هم فرمانهایی صادر کرد دایهر بهر ایهنکه
دهقانان ،صنعتگران و پیش وران کشورهای متخاصم نباید برده شوند .قهرآن آزادی بردگهان
را توصی میکند و مقرر میدارد ک هرسال قسمتی از درآمد حکومت اسالمی باید صهرف
آزادسازی بردگان شود (سوره توب  ،آی  .)03آی  00سوره نور نیز چنین تفسیر میشود که
اگر برده مسلمانی خواست کار کند و بهای خویش را ب موالیش بترداز موالیش نمیتوانهد
پیشنهاد او را رد کند( .حمید اهلل) 0 : 010 ،
چنانک دیدیم ب بردگیگرفتن اسرای جنگی اعم از مذکر یا مونت ،ب هیچوجه الزامهی
نیست .از سوی دیگر ،آزادساختن برده بر اساس عطوفت و در ازای فدی  ،از جمله راهههای
دیگر قضی است ک در قران مورد توصی قرار گرفت اند.
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 .5حقوق بشردوستانه و وضعیتهای عراق و سوریه

خالفت جهانی کرد و خود را دولت اسالمی نامید بخش های بزرگی از شمال عراق و شهرق
سوری و بخش های کوچکی را در لیبی ،نیجریه و افغانسهتان تصهرف کهرد .ایهن گهروه به
رهبری ابوبکر البغدادی  -از مجاهدان سلفی جداشده از شبک القاعده  -تأسهیس شهده و بها
دولتهای عراق و سوری و دیگر گروههای شورشهی مخهالف دولهت سهوری  ،وارد جنه
شده است .داعش یکی از رادیکال ترین گروه های اسالم گرا در خاورمیان است .آنها عالوه
بر عراق و سوری  ،بخش هایی از لیبی و نیجری را نیز در کنتهرل خهود گرفتنهد و گهروه ههای
هم پیمان آن در نقاط دیگر دنیا مثل افغانستان و آسیای جنهو شهرقی نیهز کهموبهیش فعهال
هستند.
ریشه داعههش ،به «جماعههت توحیهد و جهههاد» مهیرسههد که در سههال  999به رهبههری
ابومصع

الزرقاوی تأسیس شد و در سال  33ب شبک القاعهده پیوسهت و پهس از آن به

«القاعده عراق» معروف شد .این گروه ک وارد جن

با دولت عراق و نیروهای آمریکهایی

مستقر در عراق شده بود در سال  330با چندین گروه اسالم گهرای دیگهر ائهتالف کهرده و
«مجلس شورای مجاهدین» را تشکیل داد ک یک قدرت مهم در استان االنبهار ،وسهی تهرین

ربرسی مبانی رعایت قواعد بشردوستاهن توسط گروهاهی غیردولتی ،از منظر اسالم و حقوق بشردوستاهن نیبالمللی؛ مطالعه موردی وضعیت رعاق و سورهی

داعش یک گروه ستیزجوی جهادگرای سلفی اسهت که پیهرو یهک آمهوزه بنیهادگرای
وهابی از اسهالم سهنّی اسهت ( .)Withnall, 2014ایهن گهروه که از جهوالی  3ادعهای



استان عراق ،محسو میشد .در  0اکتبر همین سال مجلهس شهورا به همهراه چنهد گهروه
شورشی دیگر «دولت اسالمی عراق» را تشکیل داد .ابوایو المصری و ابوعمر بغهدادی دو
رهبر اصلی دولت اسالمی عراق بودند ک در  1آوریهل  3 3در عملیهات ارتهش آمریکها
کشت شدند و ابوبکر بغدادی جایگزین آنها شد.
با آغاز جن داخلی سهوری  ،نیروههای دولهت اسهالمی وارد سهوری نیهز شهدند و در 1
آوریل  3 0نام «دولت اسالمی عراق و شام» را بر خود نهادند و از آن پس ،با نهام مخفهف
داعش معروف شدند .آنها ب سرعت بخش هایی از شمال شرقی سهوری را تصهرف کهرده و
شهر رق را ب عنوان پایتخت خود انتخا کردند .ستس همزمان با اقدام نظهامی در سهوری ،
ب عراق حمل کرده و موفق شدند الرمادی و فلوج  -مهم تهرین شههرهای اسهتان االنبهار در
1.History of DAESH, European Information Center on Terrorism, available at:
www.noterror.eu/en/history-of-daesh
2.ibid
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عراق  -را ب قلمرو خود بیفزایند .در جوالی

 3مههم تهرین موفقیهت داعهش بها تصهرف

موصل ،دومین شهر بزرگ عراق ،ب دست آمد .آنها در ماه های بعد نیز پیشرویهای زیادی
داشت و حدود نیمی از خاک سوری و بخش ههای شهمال غربهی عهراق را در تصهرف خهود

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

دارند .داعش ،در این دوره و تا قبل سقوط ،بخشهایی از متصهرفات خهود را نیهز از دسهت
داد و از جمل  ،شهر مهم تکریت را در آوریل  3 2به ارتهش عهراق و نیهروی شهب نظهامی
حشدالشعبی ک برای جن

با این گروه تشکیل شده ،واگذار کرد .داعش در اواسا نوامبر

 3 2سنجار را هم از دست داد و هم چنین در  1دسامبر  3 2الرمادی را از دسهت داد و
چندی بعد سقوط کرد.
 .6جنایات جنگی و نقض حقوق بشر دوستانه توسط داعش

یکی از ویهگیهای داعش که او را از سهایر گهروهههای تروریسهتی در جههان به طهور
خاص متمایز میکند ،عدم التزام ب قواعد حقوق بشری اسهت .ایهن گهروه ،بها ارائه قرائهت
خاصی از اسالم ،اقدامات تروریسهتی خهود را توجیه مهینمهود .رویه داعهش در اقهدامات
تروریستی ب گون ای بود ک ههدف ایجهاد رعه

و وحشهت در میهان غیرنظامیهان به شهدت

آشکار است .اگر بنا باشد فهرستی از این اقدامات را ذکر کنیم قطعا ایهن دفتهر را مجهال آن
نخواهد بود .پس ب ذکر گوش کوچکی از این جنایات اکتفا میکنیم.
بنابر گزارش دیده بان حقوق بشر ،داعش در درگیهریههای نظهامی خهود از کودکهان و
نوجوانان استفاده میکرد .این گزارش بر پای اطالعات ارائ شده توسا  2نهاد تنظیم شهده
بههود .بنههابر گههزارش روزنام ه واش هینگتنپسههت ،نیروهههای داعههش سههاکنان چنههد روسههتای
ترکمن نشین عراق را قتل عام کردند ک در بهین آنهها دو دختهر خردسهال ههم وجهود داشهت
است .بنابر گزارش یک پلیس محلی ،تعداد مقتوالن  22تن اعالم شده است .ده ها تن دیگر
هم مفقوداالرر شدهاند.
داعش ب طور رسمی از برده داری دفاع میکند و معتقد است قرآن اجازه همخوابگی با
زنان اسیر کافر را ب مسلمانان داده است ( .)Malas, 2014گزارشههای متعهددی در مهورد
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 .داعش کودکان را ب عملیات انتحاری میگمارد ،دویچ ول ،

جوالی

. 3

آزار جنسی و خریدوفروش زنان و دختران اسیر وجود دارد؛ به ویههه زنهان و دختهران پیهرو

ستس علی عشایر بنی سعد در جنو استان صالحالدین زد .این حمل ها منجر به خفگهی و
مسمومیت دهها تن از مردم و نیروهای داوطل شد.
گروه داعش پس از اشغال شهر تاریخی موصل در شمال عراق ،امهاکن مقهدس به ویههه
مساجد و آرامگاه های مقدس در نزد شیعیان را تخری

نمود .حداقل چهار آرامگاه مقهدس

سنی و صوفی توسا بولدوزر خرا گردید .همچنین شش مسجد شیعی به -
ّ
در نزد اعرا
وسیل انفجار تخری

گردید.

0

داعش ،سر جیمز فولی و اسهتیون سهاتالف ،دو خبرنگهار آمریکهایی ،و سهرهای دیویهد
هاینس و آلن هنین امهدادگران بریتانیهایی ،عبهدالرحمن کاسهی امهدادگر آمریکهایی ،و
هارونا یوکاوا و کنجی گوتو دو گروگان ژاپنی را برید.
کشتار در پایگاه هوایی استایکر ،جنایتی است ک به دسهت نیروههای داعهش در پایگهاه
مذکور در تکریت عراق در فاصل میان – 2جوالی  3میالدی ب وقوع پیوسهت .در
زمان یورش ،در حدود  333دانشجوی نظهامی غیرمسهلح در پایگهاه بودنهد .در ایهن میهان،
2
 233دانشجوی شیع غیرمسلح این پایگاه هوایی ب طور جمعی قتلعام شدند.

ربرسی مبانی رعایت قواعد بشردوستاهن توسط گروهاهی غیردولتی ،از منظر اسالم و حقوق بشردوستاهن نیبالمللی؛ مطالعه موردی وضعیت رعاق و سورهی

مذه ایزدی ک ب جنگجویان گروه هدی داده شده یا ب فروش رسیدهاند.
در ستتامبر  ، 3داعش دست ب حمل شیمیایی با استفاده از گهاز کلهر در الضهلوعی و



داعش خلبان اردنی بنام معاذ الکساسب را زنهدهزنهده سهوزاند .هواپیمهای جنگنهده معهاذ
کساسب در جریان عملیات نیروهای ائتالف علی داعش ،در نزدیکی شهر رق سهقوط کهرد.
اردن تالش میکرد این خلبان را با یک زندانی موردنظر داعش بنام ساجده ریشاوی مبادله
کند ،اما این کار بینتیج ماند .داعش خواهان آزادی ساجده ریشاوی شده بود ک به دلیهل

1. ISIS introduces ‘price scheme for selling enslaved women and girls, RT, Nov. 4, 2014.

 .حمل شیمیایی داعش ب صالح الدین ،خبرگزاری انتخا  1 ،مهر . 090
3. The Islamic State of Iraq and Syria showed Sufi shrines were demolished by bulldozers,
alarabiya.net, July 5, 2014.

 .داعش امدادگران آمریکایی را سر برید ،همشهری آنالین 2 ،آبان . 090
 .2کابوس شبان مادران استایکر ،خبرگزاری جمهوری اسالمی 0 ،مرداد . 090
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نقشداشتن در بم گهذاری در امهان  -پایتخهت اردن  -در سهال  332به مجهازات اعهدام
محکوم شده و اکنون زندانی است.
گههروه تروریسههتی داعههش ،در  0فوریهه  3 2ویههدیویی را منتشههر کههرد کهه در آن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

چگونگی تخری تندیس های تاریخی در موزه نینوا در شههر موصهل را به تصهویر کشهیده
است .همچنین داعهش در  2آوریهل  3آرهار باسهتانی شههر تهاریخی نمهرود (متعلهق به
امتراتوری آشهور) در شهمال عهراق را تخریه

کهرد .باسهتانشناسهان و کارشناسهان میهرا

باستانی ،این انهدام را یک فاجع خوانده و آن را با منفجرکهردن تنهدیس ههای بهودا توسها
گروه طالبان در استان بامیان افغانستان قابلمقایس دانستند .سهازمان یونسهکو ،تخریه
نمرود را جنایت جنگی خواند 0.در اواخر ماه اوت  ، 3 2رسان ها از تخری

شههر

معبد تهاریخی

«بل» واق در شهر باستانی تدمر (پالمیرا) سوری خبر دادند .همچنین در هفت اول اکتبر سهال
 3 2گروه دولت اسالمی «طاق نصرت» این شهر باستانی را نیز تخری کرد.
 .7تحلیل حقوقی اقدامات داعش بر اساس حقوق بینالمللِ بشردوستانه

آنچ در باال اشاره شد تنها بخش اندکی از اقدامات داعهش بهود که به منظهور پیشهبرد
سیاستهای خود در سرزمینهای تحتاشغال ،ب آنها مبادرت ورزید؛ اقداماتی ک میتهوان
تحت عناوینی نظیر ب کهارگیری کودکهان در درگیهریههای نظهامی ،کشهتار غیهر نظامیهان،

اجرای مجازاتهای سنگین بدون ایجاد چارچو های دادرسی عادالن  ،بردهداری و بههره-
کشی جنسی ،بمباران شیمیایی ،کشتن افراد تحت حمایهتههای خهاص ماننهد امهدادگران و
امهاکن مقهدس ،تهاریخی و فرهنگهی

خبرنگاران ،کشتار دست جمعی اسرای جنگی ،تخری
و ...طبق بندی کرد.
با مداقه ای انهدک به اسهناد حقهوق بهینالملهل بشردوسهتان و رویه ههای دادگهاهههای
بینالمللی کیفری و همچنین حقوق بینالملل عرفی تمامی اقداماتی ک در باال ب آنها اشهاره

 .داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند ،خبرگزاری انتخا ،

بهمن . 090

 .داعش ب جان موزه موصل افتاد :وقت ویران کردن آرار تهاریخی فهرا رسهیده اسهت ،خبرگهزاری انتخها  1 ،اسهفند
. 090
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 .0پایتخت دولت آشوری ویران شد/تخری

کامل شهر نمرود ،شبک خبر 0 ،فروردین . 09

 .شهر باستانی پالمیرا ب طور کامل بدست داعش افتاد ،خبرگزاری انتخا  0 ،اردیبهشت . 09

شده است فاقد توجی حقوقی بوده و از جنس جنایت جنگی محسو میشود .بهرای
مثهال،و 
ب ه کههارگیری کودکههان در درگی هریهههای نظههامی در هههر دو نههوع مخاصههم ب هینالملل هی
( )0ماده پروتکل دوم الحاقی ب صراحت مورد اشهاره قهرار گرفته اسهت .بنهد ( ) مهاده 1
اساسنام دیوان بینالمللی کیفری و همچنین اساسنام دادگاه بینالمللی کیفهری ویههه بهرای
سیرالئون نیز ب این ممنوعیت ب عنوان جنایت جنگی اشاره کرده است ( Henckaerts and

 .)Doswald-Beck, 2005: 486همچنین در مورد حمایت از غیرنظامیان ،بنهد ( ) مهاده 0
پروتکل دوم الحاقی ب کنوانسیونهای چهارگانه ژنهو ،پروتکهل اصهالحی دوم کنوانسهیون
سالحهای متعارف خاص ،کنوانسیون اوتاوا در مورد ممنوعیت استفاده از مینهای ضهدنفر،

و نیز بند ( ) ماده  1اساسنام دیوان بینالمللی کیفهری صهراحتا ابهراز مهیدارد که «ههدف-
قراردادن عمدی جمعیت غیرنظامی و یا افراد غیرنظامی ک به طهور مسهتقیم در مخاصهمات
شرکت ندارند جنایت جنگی محسو میشود ».ن تنها هدفقهراردادن غیرنظامیهان موجه
نقض حقوق بشردوستان میشود بلک الزام ب تفکیک میان غیرنظامیان و نظامیان ،همانا یک

اصههل بنی هادین در حقههوق بشردوسههتان شههناخت م هیشههود ک ه ریش ه در قواع هد عرف هی دارد
( .)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 5وانگههی ،در رابطه بها حهق دسترسهی به
دادرسی عادالن  ،باید گفت عالوه بر اینک این یک قاعده عرفی است ،در بنهد ( ) مهاده 0
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غیربینالمللی ممنوع میباشد .این ممنوعیت در بند ( ) ماده  22پروتکهل اول الحهاقی و بنهد

پروتکل دوم الحاقی نیز بدان تصریح شده اسهت .همچنهین مهاده  0مشهترک ،محکومیهت و
اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی ک صحیحا تشکیل شده و جام تضمینات قضایی ک ملهل
متمدن ضروری میدانند باشد را ممنوع اعالم میدارد.
روی دولتها و اسناد بینالمللی ،بردهداری و بهرهکشی جنسی را نیهز به عنهوان نمونه -
هایی از جرایم جنگی ناقض حقوق بینالملل در هر دو مخاصم بینالمللی و غیربینالمللهی
برمیشمارند .اگرچ ماده  0مشترک اشاره مستقیمی ب این جرمانگاری ندارد ،امها خشهونت
نسبت ب جان افراد ک شامل هرگون رفتار خشونتآمیز ،شکنج و هتهک حرمهت کرامهت
انسانی است را ممنوع اعالم میدارد .ممنوعیت هتک حرمت کرامهت انسهانی ،در پروتکهل
اول (ماده  )22و پروتکل دوم (ماده ) الحاقی ب عنوان ضمانتهای بنیهادین بهرای حمایهت
از غیرنظامیان و افهرادی که در مخاصهمات شهرکت ندارنهد مهورد شناسهایی و تأکیهد قهرار
گرفت اند .در اساسنام دیوان بینالمللی کیفری برای رواندا ،و همچنهین دادگهاه ویههه بهرای
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سیرالئون ،و نیز اساسنام بین المللی کیفری ،هرگون تجهاوز به عنهف ،بهردهداری ،روسهتی-
گری اجباری و ...را ب عنوان جنایت جنگی و نقض حقوق بینالملل دانست و مرتکبان آنها
را مسئول و واجد پیگیری کیفری میدانند.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در مورد استفاده از سالحهای شیمایی باید توج داشهت اگرچه مهاده  0مشهترک و نیهز
پروتکل الحاقی دوم ،در این رابط موض سکوت اتخاذ کردهاند اما با توج به رویه رابهت
دولههتههها در محکومیههت اسههتفاده از ایههن سههالحههها ،و نیههز تأکیههد و در آن در اکثههر
دستورالعملهای نظامی ،میتوان این قاعده را ب مثاب یک قاعده عرفی بینالمللی تلقی کهرد
( .)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 259عالوه بر این ،کنوانسهیون سهالحههای
شیمایی ،استفاده از این سالحها را در هر شرایطی ک شامل مخاصهمات غیهربینالمللهی ههم
میشود ممنهوع اعهالم کهرده اسهت .در قضهی تهادیچ ،دیهوان بهینالمللهی کیفهری در مهورد
یوگسالوی سابق ،صراحتا اعالم داشت ک «هیچ تردیهدی نیسهت که ممنوعیهت اسهتفاده از
سالحهای شیمیایی در مخاصمات بینالمللی ،شامل مخاصمات داخلی نیز میشهود( ».ممتهاز
و رنجبریان) 23- 2 : 012 ،
از سوی دیگر ،پرسنل پزشهکی در ههر شهرایطی بایسهتی مهورد احتهرام و حمایهت قهرار
گیرند .این قاعده ،ب کنوانسیون ژنو  10بازمیگردد ،که بعهدها در کنوانسهیونههای ژنهو
 930و  9 9نیز تکرار شد و ستس در کنوانسیونهای اول ،دوم و چهارم ژنو  9 9مهورد
تأکید مجدد قرار گرفت .ماده ( ) 2پروتکل الحاقی اول نیز عالوه بر تأکید دوباره بر قاعهده
فوق ،دامن آن را ب غیر نظامیانی ک ب فعالیت امدادگری مشغول هستند گسهترش داد .مهاده
( )0مشترک نیز تصریح میدارد ک «مجروحان و بیماران باید جم آوری و مراقبت شهوند».
ناگفت مشخص است ک حمایت از پرسنل پزشهکی ،شهکل رانویه ای از قاعهده فهوقالهذکر
میباشد؛ چون بهدون حمایهت از پرسهنل پزشهکی حمایهت از مجروحهان و بیمهاران ممکهن
نیست .این در حالی است ک بند ( ) ماده  9پروتکل الحاقی دوم صراحتا اشعار میدارد که
«پرسنل پزشکی باید مهورد احتهرام و حمایهت قهرار گرفته و به آنهها همه نهوع امکانهات و
کمکهای ممکن در خصوص اجهرای وظایفشهان داده شهود ».اساسهنام دیهوان بهینالمللهی
کیفری نیز در ماده  1هدفقراردادن عمدی پرسنل پزشکی را نقض حقوق بینالملل دانسهت
و آن را از مصادیق جنایات جنگی میداند .همینگون است حمایت از خبرنگهاران  -یعنهی
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خبرنگاران غیرنظامی ک ب فعالیهت حرفه ای تهیه خبهر در محهل درگیهری نظهامی فعالیهت

میکنند – تا زمانی ک ب طور مستقیم در مخاصمات شرکت نکردهاند بایستی مهورد
احتهرام 
و حمایت قرار گیرند .این ممنوعیهت ،در مهاده  29پروتکهل الحهاقی اول مهورد تأکیهد قهرار
حمایت میتواند تحت عنوان قاعده «ممنوعیت حمل ب غیرنظامیان» تعبیر شود.
برای اولین بار ،کنوانسیون  9 9ژنو مقرراتی را در رابط با حمایت از زنهدانیان جنگهی
و افرادی ک ب خاطر درگیریهای نظامی آزادیشان سل شده است وض کهرد .سهتس ایهن
حمایتها در کنوانسیون سوم ژنو و همچنین پروتکهل الحهاقی اول ،توسهع قلمهرو و تعمیهق
مفهومی و مصداقی بیشتری یافت .ماده ( )0مشترک ،رفتار مغایر با اصول انسانی را نسبت ب
افرادی ک مستقیما در جن

شرکت ندارند یا نیروهای نظامی ک اسلح ب زمینگذاشت انهد

یا بیماران و مجروحانی ک قادر ب جن نیست ممنوع اعالم داشت است و لطم ب حیات یا
تمامیت بدنی ایشان  -از جمل قتل به تمهام اشهکال آن ،زخمهیکهردن ،رفتهار بهیرحمانه و
شکنج و آزار  -را من کرده است .پروتکل دوم الحاقی نیز در ماده بیان مهیدارد که در
هم اوضاعواحوال افراد فوقالذکر بایستی از رفتهار انسهانی بهدون ههیچگونه تبعهیض نهاروا
بهرهمند باشند .همچنهین تعهرض به زنهدگی ،سهالمت و موجودیهت جسهمی و روانهی ایهن
اشخاص ب ویهه قتل عمد و برخورد خشونتآمیز نسبت ب آنها همانند شکنج و قطه عضهو
ممنوع است .مجازاتهای دسهت جمعهی و اعهدام بهدون دادرسهی که فاقهد تضهمینات الزم
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گرفت است اما پروتکل الحاقی دوم اشارهای ب این ممنوعیت نکرده است؛ با این حال ،ایهن

قضایی از حیث حقق دفاعی متهم باشهد نیهز ممنهوع اعهالم شهده اسهت .لهذا هرگونه رفتهار
غیرانسانی نسبت ب کسانی ک ب هر دلیلی آزادیشان ب واسط درگیهریههای نظهامی سهل
شده است ممنوع میباشد.
در رابط با مکانهای فرهنگی و تاریخی و مهذهبی ،تمهام طهرفههای درگیهر ،ملهزم به
مراقبت ویهه جهت پیشگیری از ایراد خسهارت به ایهنگونه امهاکن در هنگهام مخاصهمات
هستند .اساسنام دیوان بینالمللی کیفری ،هدفقراردادن عمدی این مکهانهها را در ههر دو
نوع مخاصم داخلی و بینالمللی ،ب عنوان جنایت جنگی مورد شناسایی قرار داده است .در
قضی تادیچ ،دیوان بینالمللی کیفری در مورد یوگسالوی پیشین ،عالوه بر تأکید دوباره بهر
آن ،این ممنوعیت را نسبت ب مخاصمات داخلی نیز قابل إعمال دانسهت .مهاده  0پروتکهل
دوم الحاقی ،صراحتا انجام هرگونه عملیهات جنگهی که آرهار تهاریخی ،کارههای هنهری و
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مکانهای عبادت را ک مشتمل بر میرا معنوی یا فرهنگی مهردم باشهد مهورد ههدف قهرار
دهد و استفاده از آنها در حمایت از مقاصد نظامی باشد را ممنوع اعالم کرده است.
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نتیجه

اگرچه عنههاوین مههورد اشههاره در ایههن مقاله  ،دربرگیرنههدهی تمههام رفتارهههای داعههش در
سرزمینهای تحت اشغال در زمان اشهغال نبهود ،امها مهیتوانهد آزمهونی نغهز بهرای مطابقهت
اقدامات آنها با هنجارها و آموزههای حقوق بینالملل و حقوق اسالم باشهد .همهانطهور که
قبال اشاره شد ،مخاصمات جاری در عراق و سوری  ،از نوع مخاصمات غیربینالمللی ،و لهذا
تاب قواعد حقوقی حاکم بر این نوع مخاصمات میباشد .با توج ب این ک مناب اصلی ایهن
قواعد ،ماده ( )0مشترک کنوانسیونهای چهارگان ژنو ،پروتکل الحهاقی دوم ،و نیهز عهرف
بینالمللی میباشد ،لذا رفتار این گروهها با شاخص قواعد برگرفته از ایهن منهاب  ،بررسهی و
مداق شد .آنچ از بررسی رفتار این گروه ب دست آمد این بود ک داعش هیچگون پایبندی
ّ
ب قواعد حقوق بینالملل بشردوستان و قواعد جن

در اسالم نهدارد و در پیشهبرد اههداف

پلید خود از ارتکا هیچ نقضی پروا ندارند؛ همچنان که غیرنظامیهان از حمایهتههای الزم
برخوردار نبودهاند ،قتل و ایجاد صدمات جسمی و روانی شدید ب منظور حاکمیت وحشهت
و ترس سیاستی راهبهرد اصهلی داعهش بهوده اسهت .نظامیهانی که به دسهت آنهها افتادنهد از
مصرح در اسناد بینالمللهی بهرای اسهرای جنگهی محهروم بهودهانهد .ایهن اسهرا،
ّ
حمایتهای
معموال ب صورت دست جمعی اعدام شدهاند .بردهداری و بههرهکشهی جنسهی امهری متهداول
میان ستیزهجویان داعشی بوده است .اجرای مجازاتههای خیابهانی بهدون دادرسهیههایی بها
حداقل استانداردها و الزامات قضایی ،شیوه جهاری حکومهت ایهن گهروههها در بخهشههای
تحتاشغال بوده است .قتل امدادگران و خبرنگاران نیز از جنایاتی است که همهواره به آن
مبادرت ورزیدهاند .تخری

آرار باستانی ،فرهنگی و مذهبی ،مکررا توسا داعش ارتکا -

یافت است ک متأسفان ب عنوان یک امر مقدس و ستوده ب آن اقدام کردهاند.
تردیدی نیست ک اقدامات گروههای غیرنظامی درگیر در مخاصمات سوری و عهراق -
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ک سرآمد آنها داعش بوده است – ناقض قواعد حقوق بشردوستان و حقوق اسالم اسهت و

تحت عناوینی نظیر جنایهت جنگهی و بعضها جنایهت علیه بشهریت ،یها حتهی در برخهورد بها
کشهورها 
ایزدیان ب عنوان جنایت نسهلزدایهی موجهد مسهئولیت کیفهری اسهت .از ایهن رو،
و محاکم قرار دهند.
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