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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 non-

state 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. 
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 المللی؛ لتی، از منظر اسالم و حقوق بشردوستاهن نیباهی غیردو ربرسی مبانی رعایت قواعد بشردوستاهن توسط گروه  

 مطالعه موردی وضعیت رعاق و سورهی 
 زاده سیامک کرم

 

  بهرام مرادیان
 چکیده
       نذا          داعذ           بعذ اا       کذه       شذ           گذااری       پایه      عراق    در         سازمانی        میالدی،      2002     سال    در
          شذوراای  ک         ِ سرزمینیِ       قلمرو    از       توجهی      قابل     بخ        کنترل    با           غیردولتی،      گروه     این  .     گرفت
         گرواذی             ماایتذا      که      داع   .    کرد    ای        گسترده          تروریستی        عملیات    به       اق ا        عراق،   و       سوریه

   .   کن     می         استفاده          تروریستی     اای      شیوه    از     خود       اا اف    به       رسی ن      برای     است          تروریستی
           پراکنذ ه    و         مذوردی             تروریسذتی          اق امات      دسته    آن    از       سوریه   و      عراق    در      داع          اق امات
    در         منذ ر         ِ   قضذاییِ              رااکاراذای    و        آمیذ            مسذالمت        اذای      روش      طریق    از       بتوان    که      نیست

   1  (  2 )        مذاده     در         منذ ر           تعریذ        بذه       توجه    با  .     نمود        مقابله    آن    با          تروریسم،    ض          معاا ات
                                         عراق تا پی  از پایذان فعالیذت داعذ ،      و       سوریه       وضعیت   ،    1711      مصوب     دو         پروتکل

         قواعذ         میذت    حاک     تحت     لاا   و       گرفته    می      قرار        المللی     بین     غیر         مسلحانه         مخاصمات      دسته    در
          پروتکذل    و      1797     ژنو     اای           کنوانسیون       مشترک   3      ماده    در       من ر    ی          بشردوستانه      حقوق
        حقذذوق    در      کذذه         بشذذریت           بنیذذادین   و         اساسذذی        اصذذول            تروریسذذم،  .       باشذذ       مذذی    آن     دو 

          مشذترک،    3        مذاده     در        دلیذل       امین    به  .    کن     می     نقض    را     است          بینی ش ه   پی             بشردوستانه
  .       گذردد       مذی          محسذوب            تروریسذم           مصذادیق     از      کذه        اسذت         گردی ه     منع                  ارتکاب رفتاراایی

           مخاصذمات     در    را            تروریسذتی          اعمذال          صریحا      دو         پروتکل   9      ماده   2     بن       این،    بر      عالوه
        حقذوق          رعایذت       بذه         مکلذ             درگیذری،          طذرفین    .     کنذ        مذی        منذع           المللذی      بین     غیر   ی       مسلحانه

           بذا ایذن     .        اسذتن                  الحاقی بذه آن         پروتکل   و     ژنو     اای           کنوانسیون    در        ی مقرر          بشردوستانه
   و       سوریه    در      داع       ِ             بشریِ ارتکابی توسط      شئون     خالف   و        انسانی     غیر        تاراای  رف      حال،
        نشذان     را            تروریسذتی         گذروه        ایذن         توسذط               بشردوسذتانه       حقوق     نقض        روشنی،  به       عراق،
    در         اسذالمی           قذوانین          اجذرای    و         اسذالمی         دولذت         مذ عی     که      داع       این،    بر      عالوه  .    دا     می

         قواعذ     و           انجاراذا       بذا       کذه      است        گردی ه        اعمالی       مرتکب     است     شا    و      عراق   ی         دارالخالفه
  .     ن ارد        مطابقت       اسالمی


             تروریسذتی،        اعمال        مشترک،   3      ماده         المللی،        غیربین         مسلحانه         مخاصمات :کلیدی واژگان
 .        غیردولتی     اای      گروه       اسال ،    در     جنگ      حقوق
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 مقدمه
  یه عل یدیه عنهوان تهد به   که   یا دهیپد ؛است امروز جهان یها چالشاز  یکتروریسم، ی

 آوردهوجهود   به  یحقهوق  یها عرص در  را یا مالحظ تحوالت قابل یالملل نیب تیصلح و امن
 ییو محتهوا  یشکل نیادیبن هایرییتغ ستخوشد سمیترور دهیپد ،ریطول دو ده  اخ در. است

 دامنه  پراکنده بها   رفتارهای شکلاز  یستیترور اقدامات. است افت ی یترشده و ابعاد گسترده
و آشهکار   افته  یصهورت سهازمان   به  که  شهده اسهت    یقهدامات ا به   لیتبهد محدود  ییایجغراف
 رییه موجه  تغ  یسهت یترور یهها  گهروه      روش  رییه تغ نیا. کند یم دیرا تهد یمل یها تیحاکم

 سهم، یمبهارزه بها ترور   یبهرا  یجامعه  جههان   تهالش . است هشد زین دهیپد نیمبارزه با ا تیماه
و  یمله  یحقهوق  امر نظه د سهم یمبهارزه بها ترور     ی حقهوق  یهها  چهارچو   نیتهدو معطوف به   

 بها ایهن حهال،   . بوده است یستیب  ارتکا  اعمال ترور انمتهم فریو ک  یتعق یبرا یالملل نیب
 یصهورت گسهترده، مسهتمر و بها اسهتفاده از ابزارهها       به  یسهت یاقدامات ترور ک  یطیدر شرا

فاده از زور است ازمندین یاقدامات نیپاسخ ب  چن        متقابال   شود یمحاکم انجام       دولت   یعل ینظام
در سهال   کها یمرآرا  سهم یدر مبارزه با ترور تیماه رییتغ نیا. است یستیترور یها گروه  یعل

  یه جنه  عل " عنهوان  تحهت به  افغانسهتان    حمله   بها سهتتامبر و   ازدهیه بعد از حهواد     33 
. نمهود   یه توجملهل متحهد   منشهور    2دفاع مشروع منهدر  در مهاده    ب  استناد با و "سمیترور

(Hafetz, 2012: 31-32) 
و ( داعهش )عهراق و شهام    یدولت اسهالم گروه تروریستی موسوم ب   یریگاز شکل پس
گههروه  نیههتوسهها ا  یعههراق و سههور یههها دولههت نیسههرزم از یبخشهه درآوردنکنتههرلتحهت 
 نیچنه  در. انهد  نمهوده مذکور با توسل ب  زور اقهدام به  دفهاع از خهود      یها دولت ،یستیترور
 ،شهده جادیا یمخاصهم   ایه آ سهت  یچ تیوضهع  نیحاکم بر ا یوقحق نظام دید دیبا یطیشرا

مواجهه  بها    یبهرا  ایگانه  سازوکار جدا ک نیا ای گردد یم ستان مشمول قواعد حقوق بشردو
  مورد نیاز است ییگرامولود افراط نیا
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قواعههد حههاکم بههر  سههم،یمفهههوم ترور نیههیاسههت ضههمن تب هشههدتههالش  پهههوهش نیهها در

از  یردولته یغ یهها  گهروه و  سهو  کیه  ازو عراق   یسور یها لتدو انیمخاصمات مسلحان  م
 .ی و تحلیل شودبررس ،و حقوق اسالم یالملل نیبحقوق بشردوستان   منظراز  ،گرید یسو

 

 سمیترور مفهوم .1

و اههداف    رزمنهدگان   یه عل حمله   به   ،سمیترور مسلحان ، مخاصمات حقوق دگاهید از
اقهدام نهفته  اسهت توسها      نیه که  در ا  یخشهونت  که  مشروط بر آن ،شود ینماطالق   ینظام

 0یرنظهام یغ تیجمع ب  حمل  عکس، بر. باشد گرفت  صورت یقانون یرزمندگان و با ابزارها
نههاد،  نیحسه  و زادهکهرم . )ممنهوع اسهت   یله یبا ههر دل  و یا ل یب  هر وس ی،نظامریو اهداف غ

 012 : 02) 
 تیه ممنوع ی، واههداف نظهام   رزمنهدگان و   یه عل یعمال خشونت جنگ  ا  تیمشروع انیم

با . و مناقش  فراوانی مطرح استبحث  ،ینظامریو اهداف غ تیجمع  یعل یستیاقدامات ترور
و اههداف   تیه جمع  یه عل یسهت یاقهدامات ترور       دادن جلهوه      ه موج    یبرا یهر تالش وجود، نیا
م انجها  2بخهش یآزاد یهها  جن در  ایدر زمان اشغال و   یکیچر یها روشک  با  ینظامریغ
. وجود نهدارد مطابقت  یاقدامات نیچن      بودن یقانون یبرا ازیمورد ن ایبا شرا گاهچیه شود، یم

را  ینظامریافراد غ  یعل یستیاقدامات ترور انجام مسلحان  مخاصمات حقوق ،حاضر حال در
اقهدامات   نیه امها از ا  ،ددانه  یمه ممنهوع   یالملله  نیب ریو غ یالملل نیبمسلحان   یها یریدرگدر 
 (00 : 012  نهاد،نیحسو  زادهکرم. )د    آور  ینمعمل  ب یفیتعر

؛ با ایهن  است دهیتوافق نرس ب  سمیاز ترور یجامع فیتعر ارائ در  یجهان جامع  کنون تا
 ارائه   سهم یترور از یقه یجهام  و دق  فیه تعر انهد  دهکوشی یحقوق اندیشمندانو  نامحقق هم ،
 .وجهود دارد  سهم یترور مورداست ک  در  یددمتع اریبس هایفیآن تعر ، ک  البت  پیامدکنند
 یزیآماعمال خشونت» :اشاره کرداز تروریسم  فیتعراین ب   توان یم هافیتعر نیا انیدر م

 هها،  دولهت   یه رعه  و وحشهت عل   جهاد یا زهیه بها انگ  ،از افهراد  یگروهه  ایه فهرد   یک  از سهو 

                                 
1 Combatant 

2 Military objective 

3 Civilian population 

4 Guerrila 

5 Wars of national liberation 
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 ،یاعمهال  نیا  چنه از ارتکه  ییو هدف نهها  ردیگ یمشهروندان و اموال صورت  ان،ینظامریغ

 (02 :  01  زاده،کرم. )«است یاسیب  مقاصد س یبانیدست
 

 سمیبا ترور مبارزه و بشردوستانه المللِ نیب  حقوق .2

 یفهر یک نیقوان یاجرا قال  در آن با مبارزه و است مجرمان  دهیپد کی       اساسا  سمیترور
 تیه موفق رمهز  یسهت یرورت یهها  شهبک   بها  مقابله   در هها  دولهت  مهثرر  یهمکهار  .یابد یم انجام
 یهها  شهبک   جادیا با یستیترور یها گروه امروزه ک  تیواقع نیا. است یالملل نیب یها تالش
 تیه ماه دهنهد،  یمه  قهرار  مورد اجهرا  را یمل یمرزها یفراسو در شدهطراحی       اهداف  یفرامل
 کشورها ک  یاقدامات از یاریبس ؛ از این رو،دهد ینم رییتغ را یستیترور اعمال   ی فریک       اساسا 

 نبوده مسلحان  مخاصمة کی در ینظام اتیعمل معادل ند،کن یم اجرا سمیترور با مقابل  یبرا
 ن،امجرمهه اسهترداد  ،ییقضهها و یسه یپل یهمکهار  همچههون یریتهداب . نههدارد آن به   یشهباهت  و

 زور به   توسهل  ازمنهد ین ،رهیغ و سمیترور ب  متهم یها گروه ییدارا فیتوق و ضبا مجازات،
 .ستین

 ،در خهار  از مخاصهمات مسهلحان     یسهت یترور یهها  گهروه با  ها دولت مقابل در  نیبرابنا
 انیه م روابها  بهر  یمل یفریک نیو قوان سمیضدترور یها ونیکنوانسدر  در من یقواعد حقوق

 مخاصهمات  زمهان  در تنهها  ،بشردوسهتان   حقهوق و  اسهت  حهاکم  سهت یو افراد ترور ها دولت
 .جراستاالالزم ،مسلحان 
 رفته ، رکا ب یها سالح نوع حمالت، شدت و یگستردگ لحاظ ب  سمیترور با زهمبار اگر
 عمهال   ا  بشردوستان  حقوق افتد،یب اتفاق یجنگ     عمال  ک  باشد یا گون  ب آن هدف و موضوع

 یخاصه  شدت ک  کند یم اقتضاء ینظام یریدرگ هر البت  .(2  : 01  رارجمند،یام) شود یم
 طهرف » اصهطالح . باشهند  صیتشهخ قابهل  ،مناقشه   یها طرف وباشد  داشت  وجود خشونت از

-از سهطح قابهل   منهد بههره  ک  است ینظام گروه ای دولت یمعن ب        معموال  «مسلحان  مخاصم 

 عمهال   ا  ییتوانها  و تیه ظرف از برخهوردار نیهز   و ی،فرمانهده  سهاختار  و یسهازمانده  از توجهی
  .باشد یالملل نیب بشردوستان  حقوق

                                 
 922  مصو  ژنو چهارگان  های کنوانسیون ب  الحاقی اول پروتکل 0  ماده.  
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 یبهرا  که   یاههداف  تیمشروع و مناقش  یها طرف تیموقع ب  توج  بدون گر،ید یسو از

 و اصهول  طبهق  بهر  طهرف  ههر  که   کنهد  یمه  جا یا بشردوستان  حقوق جنگند، یمتحقق آن 
 یرنظهام یغ و شهده یردستگ افهراد  بها  و ههد د انجام را خود ینظام اتیعمل بشردوستان  نیمواز

  یههعل جنهه  در مسههلحان  مخاصههمات منطههق  یاجههرا. دکنهه رفتههار موجههود قواعههد بهها مطهابق 
 از یناشه  فیتکهال  و حقهوق  همهان  از دیبا یستیترور یها گروه ک  استمعن دینب ،سمیترور

 آن از کننهد،  یمه  مبهارزه  آنهها  بها  که   ییهها  دولهت  که   باشهند  برخهوردار  بشردوستان  حقوق
 (ICRC Report, 2003: 20) .برخوردارند

 زیه ن و یالحهاق  دوم پروتکهل  ژنهو،  یهها  ونیکنوانس مشترک 0 ماده اساس بر دگاهید نیا
. اسهت  دفهاع  قابهل  یالملله  نیبه  ریه غ یمسهلحان   مخاصهمات  به   راج  یالملل نیب ییقضا ةیرو

 فیه را تعر  «یالملله  نیب ریمخاصمات مسلحان  غ» ژنو یها ونیکنوانس مشترک 0 مادة اگرچ 
 کیه  یابیه ارز یبهرا  را یاریه مع سهر    یصهل  یالملله  نیبه  ته  یکم یرسم ریتفس اما کند، ینم

 در را حقوقهدانان  توانهد  یمه  ک  ییها روش از ت ،یکم ریتفس اساس بر. دهد یم ارائ مخاصم  
 کیه  بها  برخهورد  و واکهنش  در دولهت  ایآ ک  است نیا کند، کمک تیوضع کی یابیارز

 ،دولهت   ایآ ایو  است  منظم ینظام یروهاین یریکارگ ب ب  مجبور افت یسازمان   ی نظام گروه
 که  یصهورت  در  اسهت   شناخت  تیرسم ب  متخاصم یها گروه عنوان ب  را یرششو یها گروه
 نیه ا کننهد  یمه  یستیب  حمالت ترور اقدامو پراکنده  یصورت مورد ب یستیترور یها گروه
 نیقهوان  یاجهرا  بها  حادره   وقهوع  محهل  دولهت  و نشده یتلق مسلحان  مخاصمة حمالت، نوع
 .کند یم برخورد آن عامالن با یداخل یفریک

 مبهادرت  و ندهست منظم التیتشک و سازمان یدارا       مستقال  یستیترور یها گروه ک  یزمان

 دوم پروتکل ( ) ماده فیتعر اساس بر ند،ینما یم دولت کی نیسرزم از ییها بخش کنترل ب 

 خواههد  یالملله  نیبه  ریغ مسلحان  مخاصمات بر حاکم قواعد مشمول موجود تیوضع ی،الحاق

 یبهارز  مصداق ی،ستیترور یها گروه گرید و داعش با مبارزه در  یسور و عراق تیوضع .بود
 یالملله  نیبه  ریه غ تیه ماه همچنهان  ،یخارج یها دولت ورود وجود با ک  است یا مخاصم  از

 ای کنترلتحت ی،ستیترور یها گروه ک  است شدهن رابت هنوز زیرا ؛است کرده حفظ را خود
 طهرف          مسهتقال   که   آنجها  از لهذا  .کنند یم یظامن اتیعمل ب  اقدام یخارج دولت کی تیحما

                                 
1. Non-international armed conflicts 
2. ICRC commentary to the Common Article 3, accessible at https://ihl-

databases.icrc.org/ihl/COM/365-570006?OpenDocument 
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 تیه ماه نیبنهابرا  هسهتند  مخاصهم   در شهده  وارد ههای تدوله  ریسها  ایه  زبانیم دولت با ریدرگ

 .باشد یم یالملل نیب ریغ همچنان ،مخاصم 
 

 بشردوستانه  الملل نیب حقوق  تیبه رعا یردولتیغ یها گروه الزام .3

 را مهاده  نیه ا مقهررات  اسهت  مکلهف  متخاصهمان  از کیه  ههر » مشترک (0) ماده اساس بر
 ههم  «متخاصهمان  از کی هر» اصطالح ،دیآ یم بر ماده نیا نص از ک  طورهمان .«کند تیرعا

 بهر  که   نیز را یگروه البت هم و ،ردیگ یم بر در است یحکومت هر تیحقان یمدع ک  را یطرف

 .شهود مهی  شهامل  نیهز  را کنهد  یم معارض  آن با مسلحان  و برداشت  شورش ب  سر حکومت ضد
 مهاده  نیه ا در مهذکور  مرات  تیرعا ب  انیشورش فیتکل مشترک، (0) ماده ثیح از ،نیبنابرا

 شهروط  از یکه ی را پروتکهل  یاجهرا  ب  انیشورش ییتوانا ،دوم پروتکل ( ) ماده .است روشن

 یداخلهه یمسههلحان  مخاصههمات از مصههداقی عنههوان بهه  زیههآمخصههومت   ت یههموقع فیتوصهه
 ،«سهال  2  ریه ز کودکهان  استخدام تیممنوع» بند در ،پروتکل ( ) ماده نیهمچن .دشمار یمبر
 .مسلح یها گروه هم و است ینظام یروهاین شامل هم

 دولهت  آن بها  مخاصهم   وارد دولهت  کی ینیسرزم قلمرو در ی،نظام گروه کی ک  یزمان

 یقواعهد  که   یتیوضهع  ؛شهود  یمه  جهاد یا «یالملل نیب ریغ مسلحان   مخاصم» تیوضع ،شود یم
 ایهن  که   بهود؛  خواههد  حهاکم  آن بر یالملل نیب مسلحان  مخاصمات بر حاکم قواعد با متفاوت

 یالملله  نیبه  عهرف  زیه ن و یالحهاق  دوم پروتکل ژنو، یها ونیکنوانس مشترک (0) ماده از یناش
 لهذا  باشهد  یمه  الذکرفوق تیوضع نوع از ، یسور و عراق در یجار تیوضع ک  آنجا از .است

 ریه ز در .شهد  خواههد  بهار  یریدرگ طرف دو هر بر یالملل نیب ریغ مسلحان  مخاصمات تالزاما
 .شود یم اشاره الزامات این ب         مختصرا 

 ،یداخله  مسهلحان   مخاصهمات  بهر  حهاکم  یبشردوسهتان   الملل نیب  حقوق عمومات مطابق
-چیهه  ونبهد  و یحالت و وض  هر در یستیبا ندارند شرکت ها یریدرگ در ک  یافراد ب  نسبت
 یاقهدامات  تمام .بماند محترم شانیا تیشخص و شود داشت  روا یانسان رفتار ،ناروا ضیتبع گون 
 اسهت؛  ممنهوع  همهواره  انهدازد  یمه  خطهر  به  را افهراد  نیا انیرو و یجسم سالمت ای اتیح ک 

 ههیه و ب اشخاص     انی رو و یجسم یها تیموجود و سالمت ،یزندگ ب  تعرض رینظ رفتارهایی
 ی؛جسهم  مجهازات  نهوع  ههر  ایه  عضهو،  قطه   شکنج ، همانند زیآمخشونت برخورد و عمد قتل

 نأشه  به   حرمهت  هتک ،یستیترور اعمال ،یریگگروگان ،یجمعدست  یها مجازات نیهمچن
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-یبه  تعهرض  نهوع  ههر  و یاجبهار  یفحشها  ،جنسی تجاوز کردن،فیخف کردن، ریتحق ،یانسان

 حقهوق  بها  ییآشهنا ) گفته  شیپه  اعمال از کی هر ارتکا  ب  دیتهد نیهمچن و غارت شرمان ،

 نیادیه بن یهها  تیه حما مهذکور،  پروتکل ک  حالنیع در .(030 : 01  ،یالملل نیب بشردوستان 
 افراد از دست  چند اما نهد یم انیبن ندارند شرکت مخاصمات در ک  یافراد پیرامون را متنوعی

 به   مربهوط  لیه دال به   که   یاشخاصه  و زنهان  کودکهان،  :دههد  یم قرار خاص تیحما تحت را

 ریپهذ  یآسه  اریبسه  یمهواقع  نیچنه  در نانیا زیرا ؛اند شده محروم یآزاد از یداخل مخاصمات
 .شوندمی

 خصهوص  در مشهترک  (0) مهاده  در مقرر یها تیحما ک  گفت توان یم ی،کل ینگاه در

 در که   را یکودکهان  اقطعه  - ندارنهد  شهرکت  مخاصهم   در که   یکسهان  یعنی - رزمندگانریغ

 از تیه حما تیه تقو و دیتشهد  که   گفهت  دیه با امها  .ردیه گ یمدربر هم ندارند شرکت اصم مخ

 .شد حاصل 922  سال در دوم یالحاق پروتکل  یتصو با ی،داخل مخاصمات در کودکان
 مسلح یها گروه ای روهاین در را سال 2  از کمتر کودکان استخدام ،دوم پروتکل ( ) ماده

 نیه ا .دانهد  ینمه  مجهاز  منازعات در را سن نیا تا ودکانک شرکت ک  همچنان ؛کند یم ممنوع
 مانند ،نبرد در میستق ریغ مشارکت هم و ردیگ یمدربر را آنها میمستق مشارکت هم ،تیممنوع

 یبههرا آذوقهه  و مهمههات حمههل و ینظههام یدسههتورها ابههال  و انتقههال اطالعههات، یآورجمهه 
 (ICRC, 1987: 1377-1379) .رزمندگان

 به   اختصهاص  را 20 ماده «زنان از تیحما» عنوان ذکر با ک  اول یاقالح پروتکل خالفبر

 نشهده  مقهرر  زنهان  مخهتص  یا مهاده  دوم پروتکل در است، داده زنان از ههیو یها تیحما انیب

 گفهت  تهوان  یمه  دوم پروتکهل  ( ) مهاده  ( ) بند در مقرر   ی کل اصل اساس بر ،ج ینت در .است

 و داشهت   را یانسهان  رفتهار  اسهتحقاق  ندارنهد  شرکت زعاتمنا در ک  یافراد هم  مانند زین زنان
 ببهرد  زنهان  از ینهام  که  آن یبه  ( ) ماده ( ) بند ،عالوه ب .گذارد احترام آنها تیشخص ب  دیبا

 اسهت  زنهان  به   نهاظر  خهاص  طهور  به   که   است کرده ممنوع ادشدهی افراد ب  نسبت را یاعمال

(ICRC, 1987: 1376). عنف، ب  تجاوز ز،یرآمیتحق یرفتارها و یانسان نأش ب  حرمت هتک 

 ممنهوع  باشهد  ک  مکان هر و زمان هر در شرمان یب تعرض و اهانت هرگون  و یاجبار یفحشا

 زنهان  خهاص  یها تیحما زین دوم پروتکل (0) و (2) مواد در .ماند خواهد یباق ممنوع و است

 مخاصهم   به   مربهوط  لیه دال به   که   یزنهان  ینگههدار  یبرا (2) ماده .است شده گرفت  نظر در

 و مهردان  از جهدا  یها بخش در زنان ینگهدار ب  حکم است شده سل  آنان یآزاد ،مسلحان 
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 .باشهند  ههم  بها  خانواده کی از مردان و زنان ک  یوقت مگر ،دهد یم زنان میمستق نظارت تحت
 به   الحهاقی  اول پروتکهل  20 مهاده  مشهاب   اسهت،  یفهر یک یهها   یه تعق به   مربوط ک  (0) ماده

 را خردسهال  کودکهان  یدارا مهادران  ایه  بهاردار  زنهان  دربهاره  اعهدام  حکم یاجرا کنوانسیون،
 .کند یم ممنوع

 به   سهتس  و انهد  دهیه جنگ حکومهت  بها  و گرفته  دستب  سالح ک  یانیشورش با رفتار نحوه

 نیهمه  در امها  است، نشده شخصم مشترک  (0) ماده در اند شده گرفتار حکومت یقوا دست
 ،مشهترک  (0) مهاده  ،واق  در .شدند یاساس یتعهد تیرعا ب  متعهد متخاصم یهاطرف ،ماده

 ناتیتضهم  جام  و شده لیتشک حیصح طور ب  ک  یدادگاه حکم بدون را اعدام و تیمحکوم

 انیشورشه  نفه   ب  را تیحما از یحداقل ل یوسنیبد رو، این زا .است کرده ممنوع باشد ییقضا

 (ICRC, 1987: 1371) است کرده برقرار
 الزامهات  حهداقل  عنوان ب را یتعهدات ،دوم پروتکل (2) ماده مقررات ک  مبناست نیهم بر

 اجهرا  به   الزم انهد  شهده  محهروم  یآزاد از ،مخاصهم   ب  مربوط لیدال ب  ک  یاشخاص ب  نسبت

 یسهتر  مناسه   و یانسهان  ایشرا در را حبس شدهادی اشخاص ،الزامات نیا تیرعا با .داند یم
 یدنیآشهام  آ  و غهذا  ،منطق    ی عاد مردم       معمول  حد در دیبا اشخاص نیا یبرا .کرد خواهند
          بهداشهت   و یسالمت مورد در الزم یها مراقبت ک  کند یم مقرر  (2) ماده نیهمچن .شود فراهم

 از یناشهه خطههرات و هههوا و آ    ی بههد مقابههل در آنههان از حفاظههت همچنههین و ،اشههخاص نیهها

 نبهرد  خطهوط  یکینزد در دینبا آنها ینگهدار مکان منظور، نیهم یبرا .دیآ عمل ب  مخاصم 

 و هسهتند  نامه   افهت یدر و ارسال ب  مجاز ی،جنگ رانیاس همانند ،شدهبازداشت       اشخاص  .باشد
 مهاده  از الههام  بها  ،دوم پروتکهل  (0) ماده .دهند انجام را خود یمذهب اعمال و آدا  دارند حق

 یدادرسه  حق با رابط  در الزم ناتیتضم تیرعا ب  ی،اسیس و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم 2 
 به   مربهوط  مسهائل  موج  ب  ک  یافراد ،واق  در .است خت پردا اشخاص نیا ب  نسبت عادالن 

 در که   یفعله  تهرک  ایه  فعهل  علهت  ب یستینبا ،است شده سل  آنها یآزاد یداخل مخاصمات

 محکهوم  اسهت  شدهنمی محسو  مجرمان  عمل یالملل نیب ای یمل نیقوان طبق بر ارتکا  موق 

 بهوده  یمه  عمهال   ا  قابهل  ،جرم ارتکا  زمان در آنچ  از ترنیسنگ یمجازات چیه نیهمچن .شوند

 و یصهار اخت یدادرسه  تیه ممنوع ب  راج  ماده نیا مقررات گرید نیهمچن .شد نخواهد نییتع
 ,ICRC) است ملهم یاسیس و یمدن ثاقیم    ماده از ،محاکم  بدون تیمحکوم حکم صدور

 دیه نبا یتیمحکهوم  چیهه  که   کنهد  یمه  مقهرر  نیهمچن پروتکل (0) ماده (.1385-1388 :1987
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 که   طهرف یبه  و مسهتقل  دادگهاه  حکهم  به   مگر ،شود اجرا نباید یمجازات چیه ن  و شود اعالم

 (0) مهاده  که   حقهوق  نیه ا .باشهد  رسهانده  انجهام  به   مهتهم  حقوق تیرعا با ههیوب  را یدادرس
 همهان  اسهت،  فت گر  نظر در یداخل مخاصم  ب  مربوط جرائم ارتکا  ب  نمتهما یبرا پروتکل

 ,ICRC) .اسهت  جههان  هم     یی شناسا مورد و اندشده مقرر ثاقیم    ماده در ک  است یحقوق

1987: 1388) 
 شهرکت  نبردهها  در که   اسهت  یافهراد  به   مربهوط  فقها  آن مقررات ک  مشترک (0) ماده

 ته  یکم .نهدارد  یحکمه  چیهه  یداخله  مخاصهمات  در نبهرد  یهها  وهیشه  و ابهزار  دربهاره  ندارند،

 بهات یترت ی،داخله  مخاصهمات  به   مربوطه   پروتکهل  سینهو شیپه  در سهر    یصهل  یالملل نیب

 922 - 92  کیه تلماتید کنفهرانس  در آنهها        شهتر  یب اما .بود گنجانده رابط  نیا در را یمتعدد

 مجموعه   ،اول پروتکهل  در ک آن حال ؛شد خالص  عبارت چند در موضوع انیب و شد حذف

 ته  یکم یشهنهاد یپ مقهررات  حذف ،وجود نیا با .بود شده تدبیر رابط  نیا در یل    مفص  مقررات

 نحهوه  به   مربهوط  قواعهد  یعرف تیماه بر یریرأت چیه ،دوم پروتکل از سر   یصل یالملل نیب

 ذکورمه  یشهنهادها یپ حذف ،حقوقدانان از یاریبس دهیعق ب  .ندارد یداخل مخاصمات در نبرد

 یفهر یک دادگهاه  زمینه ،  نیه ا در .دانسهت  نه  یزم نیه ا در یعرف مقررات      نبود  یمنزل  ب  دینبا را
 ابزار و ها روش خصوص در را یعرف قواعد وجود (ICTY) سابق یوگسالوی یبرا یالملل نیب

 (9  -1   :012  ان،یرنجبر و ممتاز) .است دانست  محرز ی،داخل مخاصمات در نبرد
         الملهل   نیبه   حقهوق    ی اساسه  اصهل  دو  یه پا بهر  افزارهها جنه   رخیب یریرگکاب  تیممنوع

 دیههبا حههال همهه  در متخاصههم یهههاطههرف ،کهه نیهها اول اصههل ؛اسههت اسههتوار بشردوسههتان 
 که   کننهد  اسهتفاده  ییهها  سالح از دینبا ،ج ینت در و بدهند زیتما رزمندگان از را رزمندگانریغ

 رزمنهدگان  بر دینبا ،ک آن دوم اصل .ستین ینظام هدف از ینظامریغ هدف صیتشخ ب  قادر

 که   بود یداخل مخاصمات بر اصل دو نیا شمول لیدل ب  درست .کرد وارد هودهیب درد و رنج

 ،واقه   در .شهد  مطهرح  مخاصهمات  نیه ا در ییایمیشه  سهالح  از استفاده      بودن نامشروع یمسأل 
-خفه   یگازهها  اسهتعمال  منه   به   راج  2 9  ژنو پروتکل یاجرا یدامن           گستراندن  یمسئل 

 متخاصهم  یهها طرف تا بود یداخل مخاصمات ب  ،جن  در آنب  یشب یکنندهمسموم و کننده

 یفهر یک دادگاه نظردیتجد شعب  .ندوبش مزبور تیممنوع تیرعا ب  ملزم زین مخاصمات نیا در
 جه  ینت نیه ا به   موضهوع  یجانبه  همه   یبررسه  با تادیچ پرونده در ،سابق یوگسالوی یالملل نیب

 سهالح  از اسهتفاده  آن، طبهق  که   اسهت  شهده  حاصل یالملل نیب اجماع یک جیتدرب  ک  دیرس
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 منه   ،دادگهاه  دهیه عق به   .دانهد  یم ممنوع هم یالملل نیربیغ مسلحان  مخاصمات در را ییایمیش

 استوار میسل عقل و یانسان  یاول مالحظات بر ی،داخل مخاصمات در ییایمیش سالح از استفاده

 یریکهارگ به   و انباشت د،یتول ،گسترش من  ونیکنوانس ک  گفت توان یم ساننیبد هم .تاس
-یبه  ،شهود  یم مسلحان  مخاصمات هم  شامل 990  مصو  آنها انهدام و ییایمیش یها سالح

 ان،یه رنجبر و ممتهاز ) .باشهد  کهار  در یالملله  نیب ریغ و یالملل نیب مخاصمات نیب یتفاوت ک آن

 012:  23- 2 .) 
و  تیه انجهام شهود و جمع   ینظهام  یهها  ههدف و  ینسبت ب  افراد نظام دیبا یرزم اتیعمل
 یریکهارگ اصهل هماننهد اصهل منه  به       نیه ا. رنهد یهدف حمله  قهرار گ   دینبا یرنظامیافراد غ
و   یه از اصهول اول  کنهد،  یمه حهد وارد  زاشیو ب دئک  بر رزمندگان درد و رنج زا ییها سالح

 یرأدر  یدادگسهتر  یالملل نیب وانید موض  را نیا. وستان  استبشرد        الملل  نیب عمده حقوق 
اتخهاذ   یا اسهتفاده از سهالح هسهت     ای دیتهد تیدرباره مشروع 990   ییژو 1 ی مور مشورت
  .نمود
 از یکله  تیه حما یبهرا  یمقررات فاقد 922  یالحاق دوم پروتکل اول، پروتکل     خالف بر
 در یرنظهام یغ امهوال  از تیه حما یبرا دوم تکلپرو یمحتوا ،واق  در. است یرنظامیغ اموال
از امهوال   تیه حما انیه مهاده از پروتکهل دوم به  ب    کیه و فقها   است زیناچ اریبس حمل ، برابر

 یهها  مکهان و  یاز اموال فرهنگ تیراج  ب  حما 0 و آن هم ماده  افت یاختصاص  یرنظامیغ
 ونیکنوانسه   یبها تصهو   بهود که    یرنظهام یدست  از اموال غ نینخست ،اموال نیا. عبادت است

خاص  تیتحت حما ،در زمان مخاصم  مسلحان  یاز اموال فرهنگ تیحما یاله  برا  92 
انجهام    92  ونیبه  کنوانسه   ایخدشه   چیهه ایراد بدون  ،پروتکل دوم 0 ماده . قرار گرفتند

 یمعنهو  را یرا ک  م ها گاهو پرستش یآرار هنر ،یخیتار یک  بناها یجنگ اتیگون  عملره
 یبهرا  اموال نیا از استفاده ک  ناهمچن کند؛، من  میهدف قرار دهد ندت هستمل یفرهنگ و

 (ICRC, 1987: 1467) .نیز ممنوع نموده استرا  یاقدامات نظام از یبانیپشت
 

                                 
1. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, 

para, 78. 
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 اسالم در بشردوستانه حقوق .4

        شهئون    و        حقهوق    ت   یه    رعا   و      رحمت      عدل،     ی  پا    بر   ی ل     مفص    ی     قانون        برنام      جن    ی   برا      اسالم
    از       نکردن       تجاوز   و       عدالت   ت ی   رعا    بر     ّ مکرّر     طور  ب    م ی  کر      قرآن    در  .    است      کرده   م ی   تنظ   ت ی ن    انسا

    در   ،      اسهالم           گسهترده    م ی    تعال    از   ی   برخ  .    است     شده   د ی   تأک        دشمنان       مقابل    در   ی     انسان       معقول      حدود
      جنه      ر   یه    درگ   ا   یه    و       انهد          نکهرده         شهرکت         نبهرد    و     جن     در    ک      است   ی     افراد   و       اشخاص      مورد

        مهثرر    ی     جنگه    ی    هها    ت   یه     فعال    در      که         مادام       دشمن،   ی       ررزمنده ی غ    اد   افر   ی    اسالم      جهاد    در  .     ستند ی ن
    ک      کند ی  نم     صدق   ی    کسان      مورد    در      تنها      دشمن        رزمنده     لکن             برخوردارند،   ت ی    مصون    از      ستند ی ن

    در   ی     نحهو     ب     ک      شود   ی م   ی    کسان     ی  کل      شامل      بلک         باشند،   ی م      دشمن      منظم      ارتش   ء  جز   و      مسلح
       یه   کل       امها   .        باشهند           نداشهت       دست    در     سالح    ک        هرچند        باشند،      مثرر      دشمن     نف     ب      جن       شبرد ی پ

        شهرکت        جنه      در    ک  ن ی ا      لحاظ    ب        کنند، ی م   ی      خوددار   ی   جنگ        خصمان        اعمال    از    ک    ی    کسان
  .   شود   ی م       شمرده       محترم      آنان      حقوق   و     شده       محسو          ررزمنده ی غ        ندارند
        مهورد          اتفهاق    و         اجمهاع       به      ی،       رنظهام  ی غ         افهراد     از   ت   یه    حما     اصل    ز، ی ن        مسلمان     هان ی  فق   د ی د    از
         نهدارم         سهرا      را        فقهها     از   ی    کسه  »  :           نگاشت  است            جواهرالکالم      صاح   .    است       گرفت       قرار   د ی   تأک
  (  20-   2   : ق    9      ، ی   نجف   . ) «    باشد       مخالف    ان ی     رنظام ی غ   ت ی    مصون       مسئل     با    ک 

   ی      کسهان    و    ان ی    نظام   ی ا      دست    ؛    شوند   ی م   ل ی   تشک   ز ی    متما      گروه    دو    از        دشمنان      جن ،      زمان    در
   ی       دخهالت        وجه   چ ی ه  ب     ک     گر ی د      دست    و   ،     دارند        مشارکت     جن     در   ی    فعال      گون   ب    و      ما  ی    مستق    ک 
        اسهالم   .       دهنهد    ی   مه    ل ی     تشهک     را          سالخورده       مردان   و        کودکان       زنان،         معموال     ک         ندارند     جن     در
        حقهوق         انهد،         گشهت     ر ی    اسه    ا   یه    و    ده ی   گرد   ی   زخم   ا ی     شده   م ی   تسل    ک       نخست      دست     از   ی     افراد   ی   برا

  (    2   :     019    ، ی   گدل ی ب    یی ا ی ض   . )   است        شناخت     را   ی   خاص
   در    ی       دخهالت       که           هسهتند     ...  و     ران   یه  پ           کودکهان،          زنهان،        مانند   ی     افراد    ا، ه   ی     رنظام ی غ    از       منظور

   س ی     تأسه    « ی     فقهه          قاعهده  »   ک   یه    ی  ّ   سهنّ    و    ع  ی   شه     از       اعهم    ، ی      اسهالم        ههان  ی  فق  .             جن  ندارنهد       شبرد ی پ
  «      شهود    ی    نمه         کشهت           قاتهل،    ر   یه  غ »  :       شهوند    ی    نمه         کشهت     ی     رنظام ی غ       افراد   ،  آن      اساس    بر    ک      اند      کرده

        کشهت     د   یه    نبا             رجنگجوهها،  ی غ »  :      انهد       گفت      با    ن ی ا    در    ّ سنّت     اهل   ی    فقها    . (  3   :      02    ، ی     روحان )
   (   29   :     022    ، ی     زنجان   د ی  عم )  «  .    شوند

                                 
 القاتل  غیرُ یقتَل ال.  

 المُقات ل غیرُ یقتَل ال.  
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   ن   یه  ا  .     کنند ی م       سکونت   ی    اسالم      کشور    در    ک        هستند   ی    کسان       دشمن،    ان ی     رنظام ی غ    از   ی   بخش

       اتباع     ی  کل       جهاد،        مقررات     طبق  .           برخوردارند   ت ی    مصون    از       دشمن،    ان ی     رنظام ی غ     ی  بق        همانند       افراد
     الزم   ا ی     شهرا       که         مادام        توانند   ی م  و        شوند،   ی م       محسو    ی    ذم    ا ی   ن     مستأم           داراالسالم،    در      دشمن

   ، ی       زنجهان    د   یه   عم   . )       باشهند    ی      اسهالم         دولهت    ت   یه    حما       تحهت    و   ت ی      مصهون     در     اند      کرده   ت ی   رعا    را
 022     :   13   - 29   )  

           بیشهترین    و        بهوده         پهذیر         آسهی           بسهیار       هها         نهزاع    و    ها     جن     در         معموال           نوجوانان   و        کودکان
         هرچنهد           کودکهان        ایهن          اسهالم،         دیدگاه    از  .    بود       خواهد      آنان       متوج       روحی   و      جسمی       صدمات
   و          پیهامبر     از         مهورد،        ایهن     در  .        دارنهد           مصهونیت        امها           هسهتند،         دشهمن          اتبهاع     از   و      دشمن    ب         وابست 
      رسول       همانا »  :    است       رسیده      دشمن       اطفال      کشتن    از      صریح     نهی    بر      مبنی      صریح       دستور     بیت     اهل
     این    ک    این     مگر      است،      کرده    هی ن          دارالحر     در        کودکان   و      زنان     قتل    از      وآل       علی     اهلل     صلی     خدا
  (2 -1 : ق30   حرعاملی،شیخ) «.     باشند        جنگیدن       مشغول     عده

  .      اسهت         آنهان        متوج      ی  آس   ن ی   شتر ی ب    ها     جن     در   و       دارند        کودکان       مشاب    ی ت ی   وضع   ز ی ن      زنان
        مهورد        ههان  ی  فق       گفتار   و    ات ی   روا    در    ای      بایست    ن ی  چن  .  د    دارن   ت ی    مصون        کودکان        همانند     رو،   ن ی ا    از

   و       طهرح         قابهل       ههم        نجها  ی ا    در     شد،    ان ی ب        کودکان      مورد    در    ک     یی      استثنا  .    است    ت    گرف      قرار   د ی   تأک
      به            کهارزار    و     جن       صحن     در   ی    نظام       افراد   و    ان ی     جنگجو   ر ی  سا        همانند      زنان        چنانچ   .    است    ان ی ب

  .      ندارند   ی ا      بهره   ت ی    مصون    از   و      بوده   ی    نظام       افراد        همانند           بتردازند،   ت ی    فعال
  .      انهد        شهده         قائهل         زنهان    ی     بهرا     را   ی ا    هه   یه  و   ت ی      مصهون    ، ی      اسهالم    م ی      تعهال    ی   برخ    در      حال،   ن ی ا    با

         اتبهاع           زنهان     و          کودکهان            وانگهان،  ی د      سهت  ی ن   ز ی  جا »  :   سد ی  نو   ی م   ن ی  چن      باره   ن ی ا    در       جواهر      صاح 
   « .        اضهطرار          هنگهام     در       مگهر          رسانند،   ی  ار ی    را      دشمن       اتباع      عده،   ن ی ا      گرچ        شوند،      کشت       دشمن

   (  20-   2  :       9      ، ی   نجف )
   ، ی     جنگه    ن ی  اد ی م   و   ی    نظام   ی        کارزارها    در       زنان،   و        کودکان        همانند          سالخورده       افراد   و     ران ی پ

   و      بوده          برخوردار   ت ی    مصون    از     عده   ن ی ا       اسالم،      دگاه ی د    از  .     شوند   ی م       متحمل    را     ی  آس   ن ی   شتر ی ب
          چنانچه         امها   .       برسهد         آنهان     ب    ی ب ی  آس   د ی   نبا         ندارند،   ی   نقش         مسلحان       نزاع   و     جن     در    ک    ی     هنگام

      به     ا   یه            رزمنهده،    ی  رو   یه  ن         عنهوان       به        خواه        باشند،       داشت      نقش   ی    نظام        کارزار   و     جن       شبرد ی پ    در

                                 
 یقاتلن اَن ا الّ الحر  دار فی الوالدان و النساء قتل عن نهی وآل  علی  اهلل صلی اللّ  رسولَ الَنّ.  

 م هن  ءٍ شهی  فهی  اجهده  خهالف  بهال  االضطرار، م  ا الّ عاونّهم لو و منهم النساء ال و الصبیان ال و المجانین قتل یجوز ال و.  

  والصبیان النساء فی علی  االجماع المنتهی فی بل ذلک،
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         اتبهاع       گهر  ی د          هماننهد         صهورت    ن   یه  ا    در   ، ی      نظهام         امهور          مشهاور    و   ی     جنگه    ی  ها      نقش       طراح       عنوان

        صهاح       رو،   ن   یه  ا    از  .      بهود           نخواههد        منهد         بههره    ی     جنگه    ت ی      مصهون     از   و        بهوده         دشهمن    ی     جنگجو
   ی    دارا     هه    ی     جنگه         طهراح    ا ی       مشاور       عنوان    ب    ه     ران ی پ        چنانچ    ، ی  آر »  :           نگاشت  است            جواهرالکالم

     هان ی  فق       اجماع    ب    ه       باشند       داشت       فعال        مشارکت     جن     در   ق ی  طر   ن ی ا    از   و   ه       باشند    ش  ی   اند   و   ی  رأ
   (    9   :       9      ، ی   نجف )   « .    رسند   ی م     قتل    ب    ی    اسالم
   و        بهوده    ی      نظهام    ی      روهها  ی ن       یه   بق         ماننهد           اسهارت،     از       قبهل       تها    ر ی  اس    گفت    د ی          با اسرا با       رابط     در
   ت   یه    نها   د   یه   با        گهردد    ر ی    اسه             سهربازان،       سهت  د      به            هرگهاه،      اما  .    است   ی     قانون   و   ی   شرع    او    با        مبارزه
را به  محهض    ریاسه  یطبهق حقهوق اسهالم     .     کهرد         اجهرا     او      به          نسهبت     را   ی     انسان       رفتار   و      محبت

 امبریه رشد به  اجمهاع  اصهحا  پ   ابن ،حکم نیا دییتأ یبرا یشت و حت ُک  توان ینمشدن ریاس
 رونیه ک  ب یمیاخاطر جر امر محاکم  و مجازات اسرا را ب نیالبت  ا. استناد کرده است( ص)

دارد  وجهود طور اتفهاق نظهر   نیهم. سازد ینمممنوع  اند شدهمرتک   یحقوق جنگقلمرو از 
 یحته  ؛سهتند یمسهئول ن  اند کردهک  ب  جان و مال مسلمانان وارد  یک  دشمنان بخاطر خسارات

 ،(شهوند  یاسهالم  حکومهت  تبعه   یعنی) رندیو تحت ذم  مسلمانان قرار بگ اورندیاگر اسالم ب
انجام دادند ک  طبق دستور مذهبشهان در انجهام    یوجدان و هنگام یاعمال را از رو نیا اریز

 نیمسهلمانان قهرار داشهتند همه     تیمشاب  با وضهع  یتیدر وضع نیو بنابرا اند بودهدادنش مجاز 
 (   : 010  داهلل،یحم. )است یجار زیحکم در مورد تصرف اموال ن

 یاسهرا  مهورد  در. اسهت  دوسهتان  انسان مقرارت تاب  ،اسارت مدت طول در اسرا با رفتار
 «دیه کن برخهورد  ییکهو ین به   اسهرا  بها  که   برشماسهت »: دادنهد  دستور( ص) امبریپ بدر جن 

در مهورد   یک  دسهتور  یک  اسرا زمان سازد یمخاطر نشان  وسفیابو. ( 0: 0 0  ،یسبحان)
توسها   دیه اسرا نبا یغذا ن یهز. رفتار شود آنهابا  یاطعام شوند و ب  نحو خوب دیبرسد با آنها

 نیه در ا مین کهر آقهر  .شود پرداخت یتوسا دولت اسالم دیبا بلک خودشان پرداخت شود 
ک  لبهاس   یآن حفظ شوند و در صورت ریاز سرما و گرما و نظا دیاسرا با دارد یممورد مقرر 

حهق   ریاسه همچنهین   ههای اسهالمی  در آموزه .تدارک شودلباس  آنها یبرا دینداشت  باشند با
اسهت که     یهیکنهد و بهد   مینام  تنظه تیک  در مملکت خود دارد وص یدارد در مورد اموال

مهادر   دیاسرا نبا انیدر م. ب  مقامات دولت اطالع داده شود یمقتض قیب  طر دیبا یو تیوص

                                 
 اجماعا قتل قتال، و رأی ذا کان اذا نعم.  
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منسهو    یثیدر حد نیهمچن  .جدا کرد گریکدیرا از  کیبستگان نزد ریسا ایرا از فرزندش 

: 021  م،یحکه . )دیه خهورده را احتهرام کن  قوم شکسهت  سییده است ک  رآم( ص) امبریب  پ
  ) 

 به  . سهت یاعمال مجازات مرگ نسبت ب  مقاتالن ن یبرا یلیشرکت در جن ، دل رف  ص 
 یحته  ی،به  قهول سرخسه   . گردن زد توان یممصالح اسالم  یرا فقا برا ریاس وسفیگفت  ابو

بهاره  نیه ادر توانهد  یمحکومت  سئیو فقا ر را گردن بزند ریاس تواند ینم زیفرمانده مسئول ن
در منه    امبریه اصهحا  پ  انیه م ،درواقه  . ردیبگ میگردن زده شوند تصم یمشخص یک  اسرا
 یبرا مرگ مجازات عمالإ ،ک آن خالص  .دارد وجود ءرااتفاق آ یجنگ یزدن اسراگردن
 مجهاز  کشور  یعال مصالح ب  بنا و یضرور تیغاب  و نادر اریبس موارد در فقا یجنگ یاسرا
 (2  : 010  داهلل،یحم. )است بوده

 یهرچند برخه  ؛ب  صراحت مجاز شناخت  باشد را یندارد ک  بردگ وجود یا  یآ قران در
 و یا داده را مهرشهان  ک  یزنان ما !امبریپ یا»: شود یم دهید ریز  یدر آ میمستقیرغ یها اشاره
 «میکهرد  حالل یا شده مالک داشت  یارزان تو ب  خدا ک  یجنگ میغنا عنوان ب ب  ک  را آنان

 تهوان  یمه مورد  نیبر ا یاندک یها نمون ( ص) امبریپت      ّدر سن  ،نیا باوجود( 23  یآ ،احزا )
امها   ،شهدند  میستاه اسالم تقس انیم یهوازان در سال هشتم هجر ل یقب یاسرا ،از جمل  ؛افتی

با  ایبنا ب  عطوفت  ای زیبنواالنبار ن یاسرا. آزاد شدند آنها هم اسالم آوردند  شانیبعدها ک  ا
ک  بنها بهر منقهول     دیب  او  خود رس یهنگام( ص) امبریپ استیس. آزاد شدند  یپرداخت فد

 که  نیه بهر ا  ریه صادر کرد دا ییها فرماندوم هم  ف یخل. برده کرد توان ینمرا  ها عر فرمود 
بردگهان   یداآز قهرآن . برده شوند دیتخاصم نبام یوران کشورهاش یدهقانان، صنعتگران و پ

صهرف   دیبا یمد حکومت اسالمآاز در یک  هرسال  قسمت دارد یمو مقرر  کند یم  یرا توص
که    شود یم ریتفس نیچنسوره نور نیز  00  یآ .(03 ، آی توب سوره )بردگان شود  یآزادساز

 توانهد  ینم شیبترداز موال شیرا ب  موال شیخو یخواست کار کند و بها یاگر برده مسلمان
 (0  : 010  ،اهلل دیحم. )او را رد کند شنهادیپ

 یالزامه  وجه  چیهب  ،مونت ایاعم از مذکر  یجنگ یاسرا گرفتنگیبردب  میدید ک چنان
 یهها راه ، از جمله   یفد یاساس عطوفت و در ازا آزادساختن برده بر ،گرید یاز سو. ستین
 .اند گرفت قرار   یمورد توصاست ک  در قران   یقض    گر ید
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 هیعراق و سور یها تیوضعبشردوستانه و  حقوق .5

 بنیهادگرای  آمهوزه  یهک  پیهرو  که   اسهت  سلفی جهادگرای جویستیز گروه یک داعش
 یادعها    3  یجهوال  ازکه    گهروه  نیه ا .(Withnall, 2014) اسهت    ّ   سهن ی  اسهالم  از وهابی

 شهرق  و عراق شمال از یبزرگ یها بخش دینام یاسالم دولت را خود و کرد یجهان خالفت
 به   گهروه  نیه ا. ردکه  تصهرف  افغانسهتان  و  یه جرین ،یبیل در را یکوچک یها بخش و  یسور
 بها  و شهده  سیتأسه  - القاعده شبک  از جداشده   ی سلف نامجاهد از - یالبغداد ابوبکر یرهبر

 جنه   وارد ، یسهور  دولهت  مخهالف    ی شورشه  یها گروه گرید و  یسور و عراق یها دولت
 عالوه آنها. است ان یخاورم در گرا اسالم یها گروه نیتر کالیراد از یکی داعش. است شده
 یهها  گهروه  و گرفتنهد  خهود  کنتهرل  در زین را  یجرین و یبیل از ییها بخش ، یسور و عراق بر
 فعهال وبهیش  کهم  زیه ن یشهرق  جنهو   یایآس و افغانستان مثل ایدن گرید نقاط در آن مانیپ هم

  .هستند

 یرهبههر بهه  999  سههال در کهه  رسههد یمهه «جهههاد و دیههتوح جماعههت» بهه  ،داعههش شهه یر
 به   آن از پهس  و وسهت یپ القاعهده  شبک  ب   33  سال در و شد سیتأس یالزرقاو ابومصع 

 ییکها یآمر یروهاین و عراق دولت با جن  وارد ک  گروه نیا. شد معروف «عراق القاعده»
 و کهرده  ائهتالف  گهر ید یگهرا  اسالم گروه نیچند با 330  سال در بود شده عراق در مستقر

 نیتهر   یوسه  االنبهار،  استان در مهم قدرت کی ک  داد لیتشک را «نیمجاهد یشورا مجلس»
 گهروه  چنهد  همهراه  به   شهورا  مجلهس  سال نیهم اکتبر 0  در. شد یم محسو  عراق، استان
 دو یبغهداد  وعمراب و یالمصر و یابوا. داد لیتشک را «عراق یاسالم دولت» گرید یشورش
 کها یآمر ارتهش  اتیه عمل در 3 3  لیه آور 1  در ک  بودند عراق یاسالم دولت یاصل رهبر
  .شد آنها نیگزیجا یبغداد ابوبکر و شدند کشت 

 1 در و شهدند  زیه ن  یسهور  وارد یاسهالم  دولهت  یروهها ین ، یسهور  یداخل جن  آغاز با
 مخفهف  نهام  با ،پس آن از و نهادند خود بر را «شام و عراق یاسالم دولت» نام 0 3  لیآور

 و کهرده  تصهرف  را  یسهور  یشرق شمال از ییها بخش سرعتب  آنها. شدند معروف داعش
 ، یسهور  در ینظهام  اقدام با همزمان ستس. کردند انتخا  خود تختیپا عنوان ب  را رق  شهر
 در النبهار ا اسهتان  یشههرها  نیتهر  مهم - فلوج  و یرمادال شدند موفق و کرده حمل  عراق ب 

                                 
1.History of DAESH, European Information Center on Terrorism, available at: 

www.noterror.eu/en/history-of-daesh  

2.ibid 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2PC-opTPAhXsKsAKHX_KC0kQFghPMAw&url=https%3A%2F%2Fwww.noterror.eu%2Fen%2Fhistory-of-daesh%2F&usg=AFQjCNGEZpGRxgHtcuhxaHqJEkCIZz3d9Q&bvm=bv.133053837,d.bGg
http://www.noterror.eu/en/history-of-daesh
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 تصهرف  بها  داعهش  تیه موفق نیتهر  مههم    3  یجوال در. ندبیفزای خود قلمرو ب  را - عراق

 یادیز یها یشرویپ زین بعد یها ماه در آنها. آمد دست ب  عراق، بزرگ شهر نیدوم موصل،
 خهود  تصهرف  در را عهراق  یغربه  شهمال  یهها  بخش و  یسور خاک از یمین حدود و داشت 
 دسهت  از زیه ن را خهود  متصهرفات  از ییها بخش و تا قبل سقوط، دوره نیا در ،داعش. دارند
 ینظهام  شهب   یرویه ن و عهراق  ارتهش  به   2 3  لیآور در را تیتکر مهم شهر ،جمل  از و داد

 نوامبر اواسا در داعش. کرد واگذار شده، لیتشک گروه نیا با جن  یبرا ک  یشعبالحشد
و  داد دسهت  از را یرمادال 2 3  دسامبر 1  در نیچن هم و داد دست از هم را سنجار 2 3 

 .چندی بعد سقوط کرد
 

 داعش توسط دوستانه بشر حقوق نقض و یجنگ اتیجنا .6

طهور   در جههان به   یسهت یترور یهها  گهروه  ریداعش که  او را از سها   یها یهگیواز  یکی
 بها ارائه  قرائهت    ،گهروه  نیه ا. اسهت  یعدم التزام ب  قواعد حقوق بشر کند، یم زیخاص متما

 اقهدامات  در داعهش   یه رو. دمهو ن یمه  یه  خهود را توج  یسهت یاقدامات ترور ،از اسالم یخاص
شهدت   به  انیه نظامریغ انیه رعه  و وحشهت در م   جهاد یک  ههدف ا  بود یا گون  ب یستیترور

دفتهر را مجهال آن    نیه ا      قطعا  میاقدامات را ذکر کن نیاز ا یتفهرساگر بنا باشد . آشکار است
 .کنیمجنایات اکتفا می نیاز ا گوش  کوچکیب  ذکر  پس. نخواهد بود

 و کودکهان  از خهود  ینظهام  یهها  یریه درگ در داعش بشر، حقوق بان دهید گزارش بنابر
 شهده  میتنظ نهاد 2  توسا شدهارائ  اطالعات  یپا بر گزارش نیا. ردک یم استفاده نوجوانان

 یروسههتا نههدچ ناسههاکن داعههش یروهههاین پسههت،نگتنیواشهه روزنامهه  گههزارش بنههابر. بههود
شهت   دا وجهود  ههم  خردسهال  دختهر  دو آنهها  نیبه  در ک  ندکرد عام قتل را عراق نینش ترکمن
 گرید تن ها ده. است شده اعالم تن 22 نمقتوال تعداد ،یمحل سیپل کی گزارش بنابر. است
  .اند شده مفقوداالرر هم

 با یهمخوابگ اجازه قرآن است معتقد و کند یم دفاع یدار برده از یرسم طور ب  داعش
 مهورد  در یمتعهدد  یهها  گزارش .(Malas, 2014) است  داده مسلمانان ب  را کافر ریاس زنان

                                 
 .  3  جوالی    ول ، دویچ  گمارد، می انتحاری عملیات ب  را کودکان داعش.  
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 رویه پ دختهران  و زنهان  ههیه وبه   ؛دارد وجود ریاس دختران و زنان دوفروشیخر و یجنس آزار

  .اند دهیرس فروش ب  ای شده داده  یهد گروه انیجنگجو ب  ک  یزدیا مذه 

 و  یالضهلوع  در کلهر  گهاز  از استفاده با ییایمیش حمل  ب  دست داعش ،  3  ستتامبر در
 و یخفگه  به   منجر ها حمل  نیا. زد نیالدصالح استان جنو  در سعد یبن ریعشا  یعل ستس
  .شد داوطل  یروهاین و مردم از تن ها ده تیمسموم

 ههیه وبه   مقهدس  امهاکن  عراق، شمال در موصل یخیتار شهر اشغال از پس داعش گروه
 مقهدس  آرامگاه چهار حداقل. نمود  یتخر را انیعیش نزد در مقدس یها آرامگاه و مساجد

-به   یعیش مسجد شش نیهمچن. دیگرد خرا  بولدوزر توسا یصوف و ی  ّسن  اعرا  نزد در

 0.دیگرد  یتخر انفجار ل یوس

 دیویهد  و سهرهای  ،ییکها یآمر خبرنگهار  دو ،سهاتالف  اسهتیون  و فولی جیمز    سر  ،داعش
و  ،ییکها یآمر امهدادگر  کاسهی   عبهدالرحمن  ،ییایه تانیبر امهدادگران  هنین  آلن و سهاین

  .دیبر را یژاپن گروگان دو گوتو کنجی یوکاوا و هارونا

 گهاه یپا در داعهش  یروهها ین دسهت  به   ک  است یتیجنا کر،یاستا ییهوا گاهیپا در کشتار
 در. وسهت یپ وقوع ب  یالدیم   3  یجوال 2 –   انیم فاصل  در عراق تیتکر در مذکور
 ان،یه م نیه ا در .بودنهد  گهاه یپا در رمسهلح یغ ینظهام  یدانشجو 333  حدود در ورش،ی زمان
 2.شدند عام قتل یجمع طور ب  ییهوا گاهیپا نیا رمسلحیغ ع یش یدانشجو 233 

 معهاذ  جنگنهده  یمها یهواپ. سهوزاند  زنهده زنهده  را الکساسب  معاذ بنام یاردن خلبان داعش
. کهرد  سهقوط  رق  شهر یکینزد در ،داعش  یعل ائتالف یروهاین اتیعمل انیجر در کساسب 

 مبادله   یشاویر ساجده بنام داعش موردنظر یزندان کی با را خلبان نیا کرد یم تالش اردن
 لیه دل به   ک  بود شده یشاویر ساجده یآزاد خواهان داعش. ماند ج ینت یب کار نیا اما کند،

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

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

alarabiya.net, July 5, 2014. 

 .090  آبان 2  آنالین، همشهری برید، سر را آمریکایی امدادگران داعش.  

 .090  مرداد 0  اسالمی، جمهوری خبرگزاری استایکر، مادران شبان  کابوس. 2
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 اعهدام  مجهازات  به   332  سهال  در - اردن تخهت یپا - ان   ه ام    در یگهذار  بم  در داشتننقش

  .است یزندان اکنون و شده محکوم

 آن در کهه  کههرد منتشههر را ییویدیههو 2 3   یههفور 0  ، درداعههش یسههتیترور گههروه
 دهیکشه  ریتصهو  به  را  موصهل  شههر  در نواین موزه در یخیتار یها سیتند  یتخر یچگونگ
 به   متعلهق ) نمهرود  یخیتهار  شههر  یباسهتان  رآرها    3  لیه آور 2 در داعهش  نیهمچن  .است

 را یه م کارشناسهان  و شناسهان باسهتان . کهرد   یه تخر را عهراق  شهمال  در( آشهور  یامتراتور
 توسها  بهودا  یهها  سیتنهد  منفجرکهردن  با را آن و خوانده فاجع  کی را انهدام نیا ،یباستان
 شههر   یه تخر ونسهکو، ی نسهازما . دانستند س یمقاقابل افغانستان انیبام استان در طالبان گروه
 یخیتهار  معبد  یتخر از ها رسان  ،2 3  اوت ماه اواخر در 0.خواند یجنگ تیجنا را نمرود

 سهال  اکتبر اول هفت  در نیهمچن .دادند خبر  یسور( رایپالم) تدمر یباستان شهر در واق  «بل»
  .کرد  یتخر زین را یباستان شهر نیا «نصرت طاق» یاسالم دولت گروه 2 3 
 

 بشردوستانه المللِ نیب اقدامات داعش بر اساس حقوق  یحقوق لیتحل .7

 شهبرد یکه  به  منظهور پ    بهود از اقدامات داعهش   یدر باال اشاره شد تنها بخش اندک آنچ 
 تهوان  یمک   یاقدامات ؛دیورز مبادرت  آنهاب   ،اشغالتحت یها نیسرزمخود در  یها استیس

 ان،یه نظام ریه کشهتار غ  ،ینظهام  یهها  یریه درگدر  کودکهان  یریکهارگ  ب رینظ ینیتحت عناو
-و بههره  یدارعادالن ، برده یدادرس یها چارچو  جادیبدون ا نیسنگ یها مجازات یاجرا

خهاص ماننهد امهدادگران و     یهها  تیه حماکشتن افراد تحت  ،ییایمیبمباران ش ،یجنس یکش
 یو فرهنگه  یخیامهاکن مقهدس، تهار     یتخر ،یجنگ یاسرا یجمعخبرنگاران، کشتار دست 

 .کرد یبندطبق ... و
 یهها  دادگهاه  یهها   یه روبشردوسهتان  و    الملهل  نیبه  به  اسهناد حقهوق     انهدک  یا مداقه   با

اشهاره   آنهاک  در باال ب   یاقدامات یتمام یعرف الملل نیب حقوق  نیو همچن یفریک یالملل نیب

                                 
 .090  بهمن    انتخا ، خبرگزاری سوزاند، زنده زنده را اردنی بانخل داعش.  

 اسهفند  1 انتخها ،  خبرگهزاری  اسهت،  رسهیده  فهرا  تهاریخی  آرار کردن ویران وقت: افتاد موصل موزه جان ب  داعش.  

 090. 

 . 09  فروردین 0  خبر، شبک  نمرود، شهر کامل تخری /شد ویران آشوری دولت پایتخت. 0

 . 09  اردیبهشت  0 انتخا ، خبرگزاری افتاد، داعش بدست کامل طور ب  پالمیرا تانیباس شهر.  
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مثهال،   یبهرا  .شود یممحسو   یجنگ تیبوده و از جنس جنا یحقوق  یشده است فاقد توج

و  یالمللهه نیبههدر هههر دو نههوع مخاصههم   ینظههام یههها یریههدرگکودکههان در  یریکههارگ بهه
و بنهد   یپروتکهل اول الحهاق   22ماده  ( )در بند  تیممنوع نیا. باشد یمممنوع  یالملل نیربیغ
 1مهاده   ( )بنهد  . صراحت مورد اشهاره قهرار گرفته  اسهت     ب یپروتکل دوم الحاق  ماده  (0)

 یبهرا  ههیه و یفهر یک یالملل نیباساسنام  دادگاه  نیو همچن یفریک یالملل نیب وانیداساسنام  
 Henckaerts and)اشاره کرده است  یجنگ تیب  عنوان جنا تیممنوع نیب  ا زین رالئونیس

Doswald-Beck, 2005: 486) .0 مهاده   ( )بنهد   ان،ینظامریاز غ تیدر مورد حما همچنین 
 ونیدوم کنوانسه  یچهارگانه  ژنهو، پروتکهل اصهالح     یهاونیسناب  کنو یپروتکل دوم الحاق

 ،ضهدنفر  یها نیماستفاده از  تیاوتاوا در مورد ممنوع ونیمتعارف خاص، کنوانس یها سالح
-ههدف »که    داردابهراز مهی            صهراحتا   یفهر یک یالملل نیب وانیاساسنام  د 1ماده  ( )بند نیز و 

در مخاصهمات   میطهور مسهتق   ک  به  ینظامریغ افراد ایو  ینظامریغ تیجمع   ی قراردادن عمد
موجه    انیه نظامریقهراردادن غ تنها هدفن  «.شود یممحسو   یجنگ تیشرکت ندارند جنا

 کی همانا ،انیو نظام انیرنظامیغ انیم کیبلک  الزام ب  تفک شود یمنقض حقوق بشردوستان  
دارد  ید عرفههدر قواعهه شهه یکهه  ر شههود یمههدر حقههوق بشردوسههتان  شههناخت   نیادیههاصههل بن

(Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 5).   ،به    یحهق دسترسه   بها  رابطه  در وانگههی
 0مهاده   ( )در بنهد   است، یقاعده عرف کاین ی ک نیبر ا عالوهگفت  دیعادالن ، با یدادرس

و  تیه محکوم مشهترک،  0 مهاده  نیهمچنه . اسهت  شده حیبدان تصر زین یپروتکل دوم الحاق
ک  ملهل   ییقضا ناتیشده و جام  تضم لیتشک    حا یک  صح یدادگاه   ی بلاعدام بدون حکم ق

 .دارد یمباشد را ممنوع اعالم  دانند یم یمتمدن ضرور
-نمونه  به  عنهوان   نیهز  را  یجنس یکشو بهره یداربرده ی،الملل نیبو اسناد  ها دولت  یرو

 یالملله  نیربیو غ یمللال نیبدر هر دو مخاصم    الملل نیب ناقض حقوق    ی جنگ میجرااز  هایی
ندارد، امها خشهونت    انگاریجرم نیب  ا یمیمشترک اشاره مستق 0اگرچ  ماده . شمارند یمبر

شکنج  و هتهک حرمهت کرامهت     ز،یآمنسبت ب  جان افراد ک  شامل هرگون  رفتار خشونت
در پروتکهل   ی،هتک حرمت کرامهت انسهان   تیممنوع. دارد یمرا ممنوع اعالم  است یانسان
 تیه حما یبهرا  نیادیه بن یها ضمانتب  عنوان الحاقی (  ماده ) و پروتکل دوم( 22ماده )اول 
قهرار   دیه کأو ت ییکه  در مخاصهمات شهرکت ندارنهد مهورد شناسها       یو افهراد  انینظامریاز غ

 یبهرا  ههیه ودادگهاه   نیهمچنه  و ،رواندا یبرا یفریک یالملل نیب وانیاساسنام  د در. اند گرفت 
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-یروسهت  ،یداربهرده  عنهف،  به   تجهاوز  هرگون  ی،فریک یالملل نیب سنام اسا زین و ،رالئونیس

 آنها نادانست  و مرتکب  الملل نیب و نقض حقوق  یجنگ تیجنا عنوان ب  را... و یاجبار یگر
 .دانند یم یفریک یریگیرا مسئول و واجد پ

 زیه نمشهترک و   0اگرچه  مهاده    توج  داشهت  دیبا ییمایش یها سالحاستفاده از  مورد در
رابهت    یه با توج  به  رو  اما اند کردهرابط  موض  سکوت اتخاذ  نیدر ا ،دوم یپروتکل الحاق

و در  آن در اکثههر  دیههکأت زیههو ن ،ههها سههالح نیههاسههتفاده از ا تیههدر محکوم ههها دولههت
 تلقی کهرد  یالملل نیب یقاعده عرف کی مثاب قاعده را ب  نیا توان یم ،ینظام یهادستورالعمل

(Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 259). یهها  سهالح  ونیکنوانسه  ن،یعالوه بر ا 
ههم   یالملله  نیربیه ک  شامل مخاصهمات غ  یطیرا در هر شرا ها سالح نیاستفاده از ا یی،مایش
در مهورد   یفهر یک یالملله  نیبه  وانیه د ،تهادیچ   یدر قضه . ممنهوع اعهالم کهرده اسهت     شود یم
اسهتفاده از   تیه که  ممنوع  سهت ین یدیه ترد چیه»ک   اعالم داشت        صراحتا  ،سابق یوگسالوی

 ممتهاز ) «.شهود  یم زین یشامل مخاصمات داخل ی،الملل نیبدر مخاصمات  ییایمیش یها سالح
 (23 - 2 : 012  ان،یرنجبر و

قهرار   تیه مهورد احتهرام و حما   یسهت یبا یطیدر ههر شهرا   یپزشهک  پرسنلاز سوی دیگر، 
ژنهو   یهها ونیسه ندر کنوا بعهدها  گردد، که  زمیبا  10 ژنو  ونیب  کنوانس ،قاعده نیا. رندیگ

مهورد   9 9 اول، دوم و چهارم ژنو  یها ونیکنوانسستس در و تکرار شد نیز  9 9 و  930 
قاعهده   بر دوباره دیکأعالوه بر ت زیاول ن یپروتکل الحاق (2 )ماده . قرار گرفتمجدد  دیکأت

مهاده  . دادمشغول هستند گسهترش   یرامدادگ تیک  ب  فعال یانینظام ریفوق، دامن  آن را ب  غ
 .«و مراقبت شهوند  یآورجم  یدبا مارانیو ب نامجروح»ک   داردتصریح می زیمشترک ن (0)

الهذکر  قاعهده فهوق   از یا  یه شهکل رانو  ی،از پرسنل پزشهک  تیناگفت  مشخص است ک  حما
ممکهن   مهاران یو ب نااز مجروحه  تیه حما یاز پرسهنل پزشهک   تیه بهدون حما  ونچ ؛باشد یم
 که   ددار یم اشعار      احتا دوم صر یپروتکل الحاق 9ماده  ( )است ک  بند  یدر حال نیا. ستین
نهوع امکانهات و   همه   آنهها قهرار گرفته  و به      تیه مهورد احتهرام و حما   دیبا یپرسنل پزشک»

 یالملله  نیبه  وانیه اساسهنام  د  «.داده شهود  فشهان یوظا یممکن در خصوص اجهرا  یها کمک
دانسهت    الملل نیب را نقض حقوق  یپرسنل پزشک   ی عمد          قراردادن هدف 1در ماده  زین یفریک

 یعنه ی - خبرنگهاران  از تیحما است گون نیهم. داند یم یجنگ تیاجنا قیو آن را از مصاد
 تیه فعال ینظهام  یریه خبهر در محهل درگ    یه ته   ی ا حرفه   تیه فعال ب  ک  یرنظامیغ خبرنگاران
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مهورد احتهرام    یستیبا اند نکردهاصمات شرکت در مخ میطور مستق ک  بتا زمانی  – کنند یم

قهرار   دیه کأاول مهورد ت  یپروتکهل الحهاق   29در مهاده   ،تیه ممنوع نیا. رندیقرار گ تیو حما
 نیه ا ؛ با این حال،نکرده است تیممنوع نیا ب  یا دوم اشاره یپروتکل الحاق اماگرفت  است 

 .شود ریتعب «انینظامریحمل  ب  غ تیممنوع»قاعده عنوان تحت  تواند یم تیحما
 یجنگه  انیاز زنهدان  تیرا در رابط  با حما یژنو مقررات 9 9  ونیکنوانس ،بار نیاول یبرا
 نیه سهتس ا . سل  شده است وض  کهرد  شانیآزاد ینظام یها یریدرگخاطر  ک  ب یو افراد

ق یه عمتو  قلمهرو  توسهع   ،اول یپروتکهل الحهاق   نیسوم ژنو و همچن ونیسندر کنوا ها تیحما
نسبت ب   را یانسان اصول با ریمغا رفتار ،مشترک (0)ماده . افتی یشتریب          و مصداقی   مفهومی

 انهد  گذاشت نیزمک  اسلح  ب  ینظام یروهاین ایدر جن  شرکت ندارند     ما یمستقک   یافراد
 ای اتیممنوع اعالم داشت  است و لطم  ب  ح ستیک  قادر ب  جن  ن یو مجروحان مارانیب ای

رحمانه  و  ی، رفتهار به  کهردن یتمهام اشهکال آن، زخمه   از جمل  قتل به   - شانیا یبدن تیتمام
در  که   دارد یمه  انیب  در ماده  زین یپروتکل دوم الحاق. را من  کرده است - شکنج  و آزار

نهاروا   ضیگونه  تبعه  چیبهدون هه   یاز رفتهار انسهان   یستیالذکر باواحوال افراد فوقهم  اوضاع
 نیه ا       انهی  و رو یجسهم  تیه سهالمت و موجود  ،یرض به  زنهدگ  تعه  نیهمچنه . مند باشندبهره

همانند شکنج  و قطه  عضهو   نسبت ب  آنها  زیآمقتل عمد و برخورد خشونت ههیو اشخاص ب
الزم  ناتیتضهم که  فاقهد    یو اعهدام بهدون دادرسه    یجمعه دسهت   یها مجازات. ممنوع است

 رفتهار لهذا هرگونه    . ممنهوع اعهالم شهده اسهت     زیه باشهد ن از حیث حقق دفاعی متهم  ییقضا
سهل    ینظهام  یهها  یریه درگواسط   ب شان یآزاد یلیک  ب  هر دل ینسبت ب  کسان یانسانریغ

 .باشد یمشده است ممنوع 
 ملهزم به    ،ریه درگ یهها  طهرف تمهام   ،یو مهذهب  یخیو تار یفرهنگ یها مکانرابط  با  در

گهام مخاصهمات   در هن گونه  امهاکن  ایهن خسهارت به     ایراد جهت پیشگیری از  ههیمراقبت و
را در ههر دو   هها  مکهان  نیا   ی عمد          قراردادن هدف ی،فریک یالملل نیب وانیاساسنام  د. ندهست

در . قرار داده است ییمورد شناسا یجنگ تیب  عنوان جنا ی،الملل نیبو  ینوع مخاصم  داخل
بهر  ره دوبا دیکأعالوه بر ت ی پیشین،وگسالویدر مورد  یفریک یالملل نیب وانید تادیچ،  یقض

پروتکهل   0 مهاده  . سهت دانعمال إقابل  زین یرا نسبت ب  مخاصمات داخل تیممنوع نیآن، ا
و  یهنهر  یکارهها  ،یخیکه  آرهار تهار    یجنگه  اتیه                           صراحتا  انجام هرگونه  عمل  ،یدوم الحاق
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ههدف قهرار    مهردم باشهد مهورد    یفرهنگ ای یمعنو را یعبادت را ک  مشتمل بر م یها مکان

 .باشد را ممنوع اعالم کرده است یاز مقاصد نظام تیدر حما آنهادهد و استفاده از 
 

 نتیجه

در  داعههش یتمههام رفتارهههای دربرگیرنههده در ایههن مقاله ، مههورد اشههاره  نیعنههاو اگرچه  

مطابقهت   یبهرا  زنغه  یآزمهون  توانهد  یمه ، امها  در زمان اشهغال نبهود  تحت اشغال  یها نیسرزم

 که   طهور همهان . باشهد حقوق اسالم  و الملل نیب  حقوقهای هنجارها و آموزهبا  آنها اماتاقد

ی، و لهذا  الملل نیربیاز نوع مخاصمات غ ، یدر عراق و سور یمخاصمات جار ،اشاره شد     قبال 

 نیه ا یمناب  اصل ک  نیبا توج  ب  ا. باشد یممخاصمات نوع  نیحاکم بر ا یقواعد حقوق تاب 

عهرف  نیهز  و  ،دوم یوتکل الحهاق نو، پرژچهارگان   یهاونیسنمشترک کنوا (0)ماده  ،قواعد

 و یبررسه  ،منهاب   نیه از ا برگرفته                 با شاخص قواعد  ها گروه نیلذا رفتار ا باشد، یم یالملل نیب

 یبندیگون  پاچیک  داعش ه بود نیا دمآ  دست بگروه  نیرفتار ا یآنچ  از بررس. شد      ّمداق 

اههداف   شهبرد یپو در  نهدارد  اسالم در جن  قواعد وبشردوستان    الملل نیب ب  قواعد حقوق 

الزم  یهها  تیه حمااز  انیه نظامریغ ؛ همچنان که  پروا ندارند ینقض چیخود از ارتکا  هپلید 

وحشهت   تیب  منظور حاکم دیشد انیو رو یصدمات جسم جادیقتل و ا ،اندبودهبرخوردار ن

 از نهد افتاد آنهها دسهت   که  به   یانیه نظام .اصهلی داعهش بهوده اسهت     راهبهرد  یاستیو ترس س

ایهن اسهرا،   . انهد محهروم بهوده   یجنگه  یاسهرا  یبهرا  یالملله  نیبح در اسناد    ّمصر  یها تیحما

متهداول   یامهر  یجنسه  یکشه بههره  و یداربرده. اندهشداعدام  یجمعصورت دست  ب       معموال 

بها   ییهها  یدادرسه بهدون   یابهان یخ یهها  مجازات یاجرا. بوده است یداعش انیجوزهیست انیم

 یهها  بخهش در  هها  گهروه  نیه حکومهت ا  یجهار   وهیش یی،قضا الزاماتحداقل استانداردها و 

است که  همهواره به  آن     جنایاتیاز نیز قتل امدادگران و خبرنگاران . بوده استاشغال تحت

-                          ی، مکررا  توسا داعش ارتکا و مذهب یفرهنگ ،یآرار باستان  یتخر. اند دهیورزمبادرت 

 .اند کردهن اقدام آس و ستوده ب  امر مقد کیعنوان ب  ک  متأسفان  استیافت 

 -و عهراق    یدر مخاصمات سور ریدرگ ینظامریغ یها گروهک  اقدامات  ستین یدیترد

 و اسهت حقوق اسالم  وناقض قواعد حقوق بشردوستان   –بوده است داعش  آنهاک  سرآمد 
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در برخهورد بها    یحته  ایه  ،تیبشهر   یه عل تیه جنا        بعضها    و یجنگه  تیه جنا رینظ ینیعناو تحت

 کشهورها  از ایهن رو، . اسهت  یفهر یک تیمسهئول  موجهد  زدایهی نسهل  تیب  عنوان جنا انیزدیا

 گهرد یافراد را تحت پ نیاالمللی، بینم یب  جرا یدگیرس یجهان تیصالح اساس بر توانند یم

 .و محاکم  قرار دهند

 

 منابع

  ،        تههران    ،   چ   ، ی       الملله    ن ی                            بها حقهوق بشردوسهتان  به        یی    آشنا    ش،     01          مولفان،    از   ی   جمع  -  
  .   ران ی                 حقوق بشردوستان  ا   ی  مل    ت  ی  کم

   ی       دمصهطف  ی         ترجمه  س    ، ی             دولهت اسهالم     ی     الملل   ن ی      سلوک ب    ش،    010        محمد،      داهلل، ی  حم  -  
 . ی                         تهران، مرکز نشر علوم اسالم   ،   چ        داماد،      محقق

  .   ی     االسالم       مکتب        تهران،      چا،    ، بی           ع ، ی   الش       وسائل    ق،    30     ، ی    عامل    ّ حرّ   خ ی ش  - 0

               تههران، گهنج      ، 0 چ          الملهل،    ن ی   به                 اسالم و حقهوق      ش،    019           محمدرضا،   ، ی   گدل ی ب    ئی ا ی ض  -  
  .    دانش

  . ر ی   رکب ی  ام        تهران،   ،     ، چ 2     ، ی  اس ی س     فق     ش،    022    ، ی       عب اسعل   ، ی     زنجان   د ی  عم  - 2
  الملههل نیبهه  حقههوق فرهنهه  ش،012  ون،یکتهها نهههاد،نیحسهه و امکیسهه زاده،کههرم -0

 .سرسمتهران،  ، چ مسلحان ، مخاصمات

: بشردوسههتان  الملههل نیبهه  حقههوق ش،012  ن،یحسههیرامرنجبریههان،  ؛دیجمشهه ممتههاز، -2
 .زانیمتهران، ، 0چ ،یداخل مسلحان  مخاصمات
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