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Abstract 
After the invasion of Coalition forces into Iraq and Afghanistan, armed 

groups based on religious beliefs emerged and expanded in both countries. 
Although the general structure and manifest of these groups were rooted in Al 
Qaeda thoughts, performance and viewpoint of each of these groups in some 
issues were different from their other like-minded ones. However, the 
common aspect of these groups is having an ideological thinking and 
reference to foundations of Islam and Sunni religion in their acts. Nonetheless, 
with the emergence of ISIS and its inhumane and terrific acts in Iraq and Syria 
both during the conflicts and after the domination on cities and villages 
numerous questions have been raised by observers and critics in this regard. 
In the present article, these conducts are investigated under the view of 
International Humanitarian Law and rules and decrees of Islamic International 
Law (Siyar) and the difference of this group with the rules of International 
Law and Islamic Law is discussed. 
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 دوستاهن  الملل بشربین   و حقوق  اسالمی   قواعد حقوق   دیدگاه   از   داعش   عملکرد 
       

 1کارن روحانی

  2قیسفرید سلطان
 

 چكيده 
عقاید پس از حمله نیروهای ائتالف به افغانستان و عراق، گروه های مسلّح مبتنی بر 

و باورهای مذهبی در هر دو کشور ظهور و گسترش یافت. اگرچه ساختار کلّی و 
مانیفست این گروه ها منبعث از تفکرات گروه القاعده بود، اما عملکرد و دیدگاه هرکدام 
از گروه ها، در پاره ای از مسائل، متفاوت از سایر همفکرانشان بروز می کرد. اما وجه 

ه ها، داشتن افکار ایدئولوژیک و استناد به مبانی دین اسالم و اشتراک تمامی این گرو
مذهب اهل سنت در اقداماتشان می باشد. با این حال، با ظهور داعش و اقدامات و 
عملکرد غیرانسانی و هولناک آن در سوریه و عراق، هم در هنگام بروز درگیری ها و 

در ذهن ناظران و منتقدین  شماریهم پس از سیطره بر شهرها و روستاها سؤاالت بی
مطرح شده است. در این نوشتار این رفتارها از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین المللی 
و احکام و قواعد حقوق اسالمی بین المللی )السیر( بررسی شده و تفاوت عملکرد این 

 .گروه با قواعد حقوق بین الملل و حقوق اسالم مورد بحث قرار گرفته است
 

 .الملل بشر دوستانه، حقوق اسالمی، السیرداعش، حقوق بین :یدیواژگان کل

                                 
 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر. 1
الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی؛  مدرس دانشگاه ) نویسنده دانشجوی دکتری حقوق بین 2

 Farid.soltangheys@outlook.com مسئول(؛ رایانامه:
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 مقدمهمقدمه

های مسلّح مبتنی بر عقاید و افغانستان و عراق، گروهپس از حمله نیروهای ائتالف به 

این  باورهای مذهبی در هر دو کشور ظهور و گسترش یافت. اگرچه ساختار کلّی و مانیفست

ها، در ها منبعث از تفکرات گروه القاعده بود اما عملکرد و دیدگاه هرکدام از گروهگروه

ها، داشتن ود. وجه اشتراک تمامی این گروهای از مسائل متفاوت از سایر همفکرانشان بپاره

پس  افکار ایدئولوژیک و استناد به مبانی دین اسالم و مذهب اهل سنت در اقداماتشان بود.

و به دنبال کشته  2014های سوریه و حوادث پس از آن در سال از شّدت گرفتن نا آرامی

اورمیانه شاهد ظهور و قدرت شدن رهبر سابق القاعده، اسامه بن الدن و تضعیف این گروه، خ

تر از سایرین ظاهر ی جدیدی شد که در اعمال و عملکردشان، متفاوتگرفتن مجموعه

نامید، با سرعت باورنکردنی شدند. این گروه که خود را دولت اسالمی در عراق و شام میمی

ف بسیاری از شهرهای سوریه و عراق از جمله شهر موصل عراق را ظرف چند روز به تصر

خود درآورده و هدف نهایی خود را سیطره بر تمامی کشورهای اسالمی و ایجاد حکومت 

های مسلّح که سابق بر این یکپارچه اسالمی اعالم کرد. متعاقب این مساله بسیاری از گروه

بیعت نمودند. اقدامات و  1در بیعت با القاعده بودند، با رهبر جدید این گروه ابوبکر البغدادی

ها و هم یرانسانی و هولناک داعش در سوریه و عراق، هم در هنگام بروز درگیریعملکرد غ

پس از سیطره بر شهرها و روستاها سؤاالت بی شماری را در ذهن ناظران و منتقدین مطرح 

نموده است؛ ازجمله این که مناسبات مابین حقوق بین الملل و اقدامات داعش چیست؟ و 

ا مفاهیم حقوق اسالمی بین المللی )السیر( دارد؟ این نوشته، عملکرد این گروه چه ارتباطی ب

السیر( و قواعد حقوق بین )به مقایسه اقدامات داعش از دیدگاه حقوق اسالمی بین المللی 

                                 
1 -Abu Bakr Al-Baghdadi 



وق 
حق اعد  قو دگاه 

ز دی
ش ا

ع ا رد د
عملک

ا
ردو

بش لملل  ن ا
بی وق 

حق ی و 
م سال

ستاهن
 

 

 

29 

 
الملل بشردوستانه پرداخته و ضمن بررسی آن، وجوه اختالف و تشابه اقدمات این گروه با 

 نمود. قواعد هر دو نظام حقوقی را نمایان خواهد

 

 دولت اسالمی عراق و شام )داعش(. 1

برای پرهیز از اطاله کالم، از بیان تاریخچه و ایدئولوژی فکری این گروه، امتناع نموده و 

 فقط به بیان ماهیت حقوقی داعش در پرتو حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد.

 داعش تيماه. 1-1

بوجود آمده است، ماهیّت این  یکی از مسائل حقوقی مهمّی که پس از پیدایش داعش

گروه از نظر دولت تلقّی شدن آن از دیدگاه حقوق بین الملل است. در این قسمت ابتدا به 

شود و در ادامه نظام حقوقی حاکم بر داعش و اقدامات نظریه دولت بودن داعش اشاره می

 آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ماهيت فكری و ایدئولوژیكی داعش. 1-1-1

داند. ابن تیمیه پدر معنوی همه گروهای تند گروه داعش خود را دنباله رو ابن تیمیه می

روی جهادی است. او با اندیشه و عقل بکلی مخالف است مگر اینکه آن فکر و اندیشه در 

نقل و احادیث باشد. او هرگونه تعامل با کفار و مشرکین را حرام و حتی  تأییدراستای 

 (1393)مظاهری:.داندیان را نیز مردود و آنها را کافر میتفکرات اسالمی شیع

برضد شیعه  اشو خشونت وحشیانه از اسالم وهابیت داعش بخاطر تفسیر و قرائت خشن

های گیر است که با دیگر گروهتندرو و سختقدری به و و مسیحیان معروف است

شاخه رسمی القاعده در سوریه نیز درگیر جنگ شده  جبهه النصره ازجمله سلفی گرایاسالم

رسمی هر گونه انتساب این گروه به  طور، رهبر القاعده بهایمن الظواهری 2014 و در فوریه

هدف خود را استقرار حکومت اسالمی و جاری کردن  . این گروهاستالقاعده را رد کرده

و آزاد سازی عراق از حکومت تحت  -شامل سوریه  -احکام شرع در عراق و منطقه شام 

 (1393مظاهری:).تسلط شیعیان اعالم کرده است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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 ماهيت حقوقی داعش. 2-1-1

داعش از دیدگاه حقوق بین الملل و از لحاظ دولت تلقی شدن آن محل مناقشه ماهیت 

های تحت حکومت داعش از نظر وسعت جغرافیایی تقریبًا و اختالف بوده است. سرزمین

بنابراین مساله ای  شود؛وسیع بوده و شهرهای مهمی از دو کشور سوریه و عراق را شامل می

توان آنرا از مشروعیت یا عدم مشروعیت داعش، آیا میشود این است که فارغ که مطرح می

 یک دولت دانست یا خیر؟

مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف  1933در حقوق بین الملل و مستفاد از کنوانسیون 

حاکمیت و  سرزمین معین، باشد:دولتها، ایجاد یک کشور منوط به احراز سه شرط می

های موجود، دولت اگرچه مطابق با تحلیل (35:1391موسی زاده،.)حکومت و جمعیت دائمی

رسد تلقی شدن داعش از منظر داشتن سرزمین معین و جمعیت قابل قبول و منطقی به نظر می

اما در تحلیل دو مؤلفه حاکمیت و حکومت، دولت تلقی نمودن داعش محلی از اعراب 

ولت به وجود آمده از یک چرا که به نظر برخی اوالً لزوم مشروعیت داشتن د نخواهد داشت.

سو و اهلیت برقراری روابط با سایر دولتها )حاکمیت( از سوی دیگر، از شروط اساسی تشکیل 

(داعش نه از نظر بین المللی دارای 1391:43موسی زاده،)رود.یک دولت به شمار می

های نچرا که کنترل سرزمی مشروعیت است و نه خود خواستار برقراری روابط با سایر دولتها؛

نامشروع و غیرقانونی است.  1های شورای امنیتتحت سیطره داعش با استناد به قطعنامه

حکومت جدید  2(از طرف دیگر اگرچه در حقوق بین الملل شناسایی131: 1394زمانی، )

جنبه اعالمی داشته و ماهیت تأسیسی خود را از دست داده است اما حتی با لحاظ اعالمی 

بودن شناسایی یک حکومت در حقوق بین الملل نیز، داعش از این امتیاز بی بهره بوده و از 

حکومت طالبان( که علی رغم )برخالف امارت اسالمی افغانستان  -بدو اعالم خالفت

دن، توسط سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان به رسمیت نامشروع بو

حتی یک کشور خارجی نیز اقدام به شناسایی  -(  ,2012:37Jonte van Essen)3شناخته شد

                                 
1 -UNSC/RES/2254, UNSC/RES/2249, UNSC/RES/2199, UNSC/RES/2170, UNSC/RES/ 

2178 
2 -Recognition 
3 -Jonte van Essen, De Facto Regimes in International Law, Merkourios - International and 

European Security Law -2012 – Volume 28/Issue 74, Article, pp. 31-49. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2249.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2199.pdf
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آن به عنوان یک دولت در عرصه بین المللی ننموده است. از طرف دیگر با صدور 

( 2015) 2199 ( و2014)2161،2170،2178های متعدد شورای امنیت از جمله قطعنامه

های درگیر در عراق و سوریه به شدّت اقدامات تروریستی این گروه به همراه سایر گروه

ها در این قطعنامه ها فراخوانده است.محکوم شده و جامعه جهانی را برای مقابله با این گروه

تاکید نموده است که این  شورای امنیت به وحدت و یکپارچگی سرزمینی عراق و سوریه نیز

امر عدم مشروعیت بین المللی داعش و عدم برخورداری آن از موجودیت حقوقی مستقل به 

 (128: 1394باشد.)زمانی،عنوان یک دولت مجزا از سوریه و عراق می

 ی غير منطبق با حقوق بين الملل توسط داعشهاتيفعالمرتبط با  مقررات. 3-1-1

المللی داعش به عنوان یک دولت مستقل دارای شخصیت حقوقی اگرچه در جامعه بین 

شناخته نشده است، اما این به معنای نبود مسئولیت یا عدم شمول قواعد و مقررات حقوق بین 

باشد. احکام و قواعد حقوق بین الملل در زمینه مخاصمات الملل نسبت به این گروه نمی

ها و کیفری بین المللی، مرتبط با فعالیت مسلحانه، حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق

تواند لحاظ گردد. اگرچه مساله داعش در ابتدا یک مخاصمه مسلحانه عملکرد این گروه می

غیربین المللی بود، اما با ورود نیروهای خارجی و گسترش فعالیت های این گروه به خارج 

 از مرزهای سوریه، می توان گفت مخاصمه بین المللی شده است.

 حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بين الملل بشردوستانه. 1-1-1-3

های داعش به صورت مسلحانه انجام گرفته است، بی شک با عنایت به اینکه درگیری

قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق جنگ، چه در حوزه حقوق عام و چه حقوق 

های چهارگانه ، کنوانسیونخاص، بر اقدامات آن مترتّب خواهد بود. در حوزه قواعد عام

 1907و  1899های الحاقی آن خصوصاً پروتکل دوّم الحاقی، مقررات ژنو و پروتکل 1949

الهه، مجری است. عالوه بر معاهدات منعقده، حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی نیز بخش 

ررسی مهمی از قواعد مترتب بر عملکرد داعش را تحت سلطه خود قرار داده است. مبنای ب

باشد. عملکرد داعش در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه موارد اشاره شده در فوق می

( مشترک کنوانسیون های 3عالوه بر این با فرض غیربین المللی بودن مخاصمه، ماده )

( همچنین قواعد و مقررات 145:1391چهارگانه ژنو نیز قابلیت اعمال خواهد داشت. )ضیایی: 
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الهه و پروتکل الحاقی  1954علی الخصوص کنوانسیون  از میراث فرهنگیمربوط به حفاظت 

آن در زمینه حفاظت از اموال فرهنگی در زمان جنگ نیز، داخل در بحث خواهد بود. حقوق 

مخاصمات مسلحانه در ارتباط با استفاده از سالح ها در مخاصمات مسلحانه دو حالت وجود 

ی یا عرفی وجود ندارد و یا استفاده از آنها به موجب دارد، یا منع صریح، اعم از معاهده ا

معاهده خاص ممنوع یا محدود شده است. سالح هایی که بموجب حالت نخست ممنوع 

نیستند باید به اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه مراجعه نمود. این اصول و 

صمه باید هنگام تصمیم گیری قواعد بیانگر آن معیارهای کلی هستند که طرف های هر مخا

راجع به اینکه آیا استفاده از یک سالح یا ابزار جنگی خاص مجاز است یا نه، آن ها را در 

( پروتکل اول الحاقی، طرف های مخاصمه 35نظر بگیرند اما به طور کلی، مطابق ماده )

مسلحانه حق محدودی برای انتخاب روش ها و مسائل جنگی دارند.) ممتاز و 

 (102:1393ان:شایگ

 

 عملكرد گروه دولت اسالمی در عراق و سوریه. 2

ها و در این قسمت به طور مجزی عملکرد داعش در عراق و سوریه در خالل درگیری

های شیمیایی(، هدف سالح) از جنبه اعمال جنگی از قبیل استفاده از تسلیحات غیرمتعارف

ر با اسرای جنگی، رفتار با زنان و رفتار با رزمندگان؛ رفتا های غیرنظامی،گیری مکان

و انهدام و تخریب اماکن تاریخی و مذهبی  گروگان گیری و برده سازی )استرقاق( کودکان،

از منظر قواعد حقوق بین الملل و قواعد حقوق اسالمی و به صورت توأمان مورد بررسی و 

 بحث قرار خواهد گرفت.

 اعمال جنگی. 1-2

نیروهای یک طرف مخاصمه است که با استفاده از  اعمال جنگی شامل همه اقدامات

ابزارهای قدرت نظامی، علیه طرف دیگر در مخاصمه مسلحانه بین المللی به کار گرفته 

این اعمال اقدامات جنگی طراحی شده برای شکست و نابودی نیروهای مسلح  شود.می

( با توجه به تعریف ارائه 82:1392 مخالف و سایر اهداف نظامی را در برمیگیرد. )دیترفلک،

شده، کلیه اقدامات نیروهای یک طرف مخاصمه، چه اقدامات مشروع و قانونی و چه غیر 
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گیرد. مشروع و غیر قانونی در حوزه اعمال جنگی طبقه بندی شده و مورد مطالعه قرار می

چنین مشروعیت  کند.توصیف یک اقدام جنگی، قانونی بودن یا نبودن آن عمل را تعیین نمی

(در این 83:1392اقدامی و شیوه اعمال زور باید مطابق با حقوق بشردوستانه باشد.)دیترفلک،

های قسمت اعمال جنگی داعش در سه حوزه تسلیحات غیرمتعارف، هدف گیری مکان

 گیرد.رفتار با رزمندگان مورد بررسی قرار می غیرنظامی،

 غير متعارف حاتيتسل. 1-1-2

های شیمیایی و گازهای عارف در این قسمت، استفاده از سالحمصداق تسلیحات غیر مت

طبق اخبار منتشر شده، گروه دولت اسالمی، به دفعات در عراق و سوریه  باشد.ممنوعه می

های علیه نظامیان در حال مبارزه با این گروه و غیر نظامیان از گازهای ممنوعه و سالح

 شیمیایی استفاده نموده است.

، اخباری مبنی بر مثبت بودن آزمایشات استفاده داعش از 2016فوریه  16در مورخ 

ی شیمیایی در عراق و بر ضد کردها منتشر گردید. پیش از آن نیز گزارشاتی مبنی هاسالح

بر استفاده از گاز کلر در تکریت به منظور جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی منتشر شده 

ارشد الصالحاوی رئیس کمیسیون حقوق بشر در مجلس عراق، روز  (A/HRC/25/65)بود.

به نام فاطمه از ساکنان شهر تازه خبر داد. فاطمه، در موشک  یاجمعه از شهادت دختربچه

باران شیمیایی داعش با گازهای خردل و کلر بر منطقه تازه، جان 

نفر از  409ن از مسموم شد کمیساریای عالی حقوق بشر، .(A/HRC/71/53/Add.1)باخت

که بوسیله داعش مورد استفاده قرار گرفته  مردم تازه، بر اثر استنشاق گازهای خردل و کلر

 ((A/HRC/27/60.خبر داد است،

های شیمیایی و گازهای خفه کننده به هر ترتیب طبق حقوق بین الملل استفاده از سالح

ها و دیگر ی، خفه کنندهدر مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است. استفاده از گازهای سمّ

گازها و کاربرد انواع مایعات، مواد مشابه یا ادوات و ابزارهای شبیه به آنها در جنگ ممنوع 

 است.

کنفرانس  4و شماره  2های شماره سن پترزبورگ، اعالمیه 1868این ممنوعیت در اعالمیه 

ن سند بین تریو باالخص در مهم 1920-1919الهه، معاهدات صلح پاریس مورخ  1899
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ژنو مورد تصریح و  1925های شیمیایی یعنی پروتکل المللی در زمینه منع استعمال سالح

ممنوعیت سالح  1993( کنوانسیون 1393:168بیگدلی،)ضیایی تاکید قرار گرفته شده است.

های کشتار سالحالمللی منع تولید، انباشت و استفاده از ترین معاهده بینمهمهای شیمیایی 

که تاکنون در خصوص ممنوعیت بکارگیری سالح  است افزارهای شیمیاییجنگو  جمعی

به عنوان  1ی شیمیایی در جنگ به تصویب رسیده است. سازمان منع سالح های شیمیاییها

نهاد ناظر اجرای این کنوانسیون انجام وظیفه می نماید)تقی زاده انصاری و 

و  دیو توسعه و تول لیمنع تکم ونیکنوانسیون قانون کنوانس( همچنین 678:1393دیگران:

معاهده  ،مذکور یو انهدام سالحها ی( و سمکیژولوی) ب کیولوژیباکتر یسالحها رهیذخ

به  سالح های بیولوژیکی) میکروبی(سازی کاربرد و ذخیرهدر زمینه ممنوعیت المللی بینای 

 (95:1377)توّلایی:تصویب دولتها رسیده است. 

ممنوعیت استفاده از گازهای سّمی که هم اکنون تبلور یک قاعده حقوق عرفی است، نه 

شود بلکه به ممنوعیت آلوده کردن فقط بر استفاده آنها علیه رزمندگان دشمن اعمال می

در حقوق  (83:1392یابد.)دیترفلک،تجهیزات ارائه کننده آب و مواد غذایی نیز گسترش می

های غیرمتعارف اشاره شده الملل بشردوستانه عرفی نیز به ممنوعیت استفاده از سالح بین

های شیمیایی دارد که استفاده از سالحکمیته بین المللی صلیب سرخ بیان می 74است. قاعده 

های شیمیایی هم در (ممنوعیت استفاده از سالح395:1391ممنوع است. )هنکرز و دیگران،

های مسلحانه غیربین المللی کاربرد بین المللی و هم در درگیریمخاصمات مسلحانه 

 (1391:398هنکرتز و دیگران،)دارد.

رسد اما در روایات یمی اخیر هاسدهی شیمیایی به هاسالحاگرچه سابقه استفاده از 

ی کشتار جمعی در هاسالحاسالمی و در سیره نبوی، به ممنوعیت استعمال سمّ و استفاده از 

ع( نقل شده است که ) ینالمومناشاره شده است. برای مثال در حدیثی از امیر  هانگجخالل 

(طبق 41.) نورى، ،بی تا: اندفرمودهپیامبر اکرم از آلودگی کردن شهرهای مشرکان با سم نهی 

نظرات فقها نیز استفاده از سّم برای مقابله با دشمن جایز شناخته نشده است. شیخ طوسی نیز 

                                 
1 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ن حدیث به ممنوعیت استعمال سمّ در جنگ با کفار و مشرکین تاکید نموده است. با ذکر همی

اختالف نظر وجود داشته  ( اگرچه بین فقها در خصوص استفاده از سمّ 313:1375)طوسی، 

ی به صورت مشروط و آن هم در اعدهی جواز استفاده از سمّ را صادر نموده و اعدهو 

( اما در مقابل 1395.)محالتی:اندنمودهعمل را تجویز صورتی که ضرورت ایجاب نماید این 

ی هاسالحفقهایی نیز هستند که به صراحت، استعمال سمّ را حرام دانسته و آنرا به تمامی 

( در کتب اهل سنت و متقدمین آن نیز استفاده از سمّ 1395.)محالتی:انددادهشیمیایی تسری 

که از وی به عنوان بنیانگذار حقوق -به صورت مطلق ممنوع نشده است. چنان که شیبانی 

برای مسموم نمودن دشمن را منع  هاسالحاستفاده از سمّ در  -شودیماسالمی بین المللی یاد 

همچنین به عقیده وی، استفاده از سمّ توسط طبیب ( 1475:1975نکرده است. )السرخسی،

 (1602:1975باشد. )السرخسی،یممسلمانی که اسیر شده است برای از بین بردن دشمن جایز 

ی شیمیایی و گازهای ممنوعه، هاسالحواضح و مبرهن است که استفاده داعش از 

باشد اما ینمو قابل دفاع برخالف تعهدات بین المللی و قواعد مسلّم حقوقی بین المللی بوده 

همانگونه که ذکر گردید، اختالف نظر بین فقها در زمینه جواز یا عدم جواز استفاده از سّم 

 گردد؛ینمبر علیه دشمن و اهداف آن وجود داشته و اجماعی در این خصوص مشاهده 

ز این منظر اما ا انددادهی رأاکثریت با فقهایی است که به عدم جواز استفاده از سم  اگرچه

ی شمیایی را توجیه هاسالحتواند با استناد به آرای افرادی چون شیبانی استفاده از یمداعش 

 نماید.

 رفتار با اسرا و بازداشت شدگان غير نظامی. 2-2

حمایت و حفاظت از اسرای جنگی و بازداشت شدگان یکی از موضوعات مهم حقوق 

اعد بنیادین مربوط به اسرای جنگی عبارتند از: رود. قوبین الملل بشردوستانه به شمار می

ممنوعیت رفتار غیرانسانی یا غیر شرافتمندانه، ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، 

ملیت، عقاید مذهبی یا نظرات سیاسی، ممنوعیت مقابله به مثل علیه اسرای جنگی. ) دیتر 

که مربوط به شیوه رفتار با اسرای  ( این قواعد که در کنوانسیون سوم ژنو437:1392فلک،

ای در حقوق بین الملل به شمار ترین سند معاهدهجنگی است تصریح شده است که مهم

رود. در حقوق بین الملل عرفی نیز حق برگزاری محاکمه منصفانه با اعطای تمامی می



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم  
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و

ب
غر

– 
 سال

ارم
چه

 – 
شماره

   
رم   

چها
–  

ن    
مستا ز

 
139

6
 

 

 

36 

 
(با این 1139:518هنکرتز و دیگران،  )تضمینات قضایی برای اسراء در نظر گرفته شده است.

های دسته جمعی توسط مخصوصا اعداموجود اما اخبار متعددی از بدرفتاری با اسرای جنگی

مطابق قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه Amnesty) :2013داعش گزارش شده است. )

بیشتر است. هدف از به اسارت گرفتن، مانع شدن سربازان دشمن از انجام عملیات نظامی

اسیر گرفتن غیرنظامیان در حقوق بین الملل بطور کّلی سلب شده است. همچنین بنابراین حقّ 

نماید که از دست زدن را ملزم میتعهد بر حمایت از اسرای جنگی، قدرت بازداشت کننده

-بر آن از ارتکاب خشونت، تهدید، توهین وبه اعمال غیر انسانی خودداری کرده و عالوه

 1( مطابق بند 1392:438دیترفلک،)یز جلوگیری نماید.کنجکاوی عمومی توسط سایرین ن

( عهدنامه سوم ژنو، در صورت بدرفتاری با اسرای کشور بازداشت 129( و ماده )12ماده )

(فلذا هم در مخاصمات مسلحانه 142:1393کننده مسئولیت خواهد داشت.)ضیایی بیگدلی،

به موجب حقوق بین الملل کشتن اسیران  بین المللی و هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،

ای اسالم نیز اسیر جنگی جایگاه ویژهدر حقوق (141:1393است. )ضیایی بیگدلی،منع شده

داشته باشد تا که اسیرانینیستپیامبری شایستههیچبرای»کریم آمده است که دارد. در قرآن

خوش رفتاری با اسرای  درسیره نبوی نیز موارد بسیاری از 1«زمین کشتار فراوان کند...روی در

ابن عباس می گوید: رسول خدا )ص( در روز  داهللمثال عب برای جنگی روایت شده است.

غزوه ی بدر به اصحابش دستور داد تا اسیران را مورد اکرام و نوازش قرار دهند و صحابه 

این آنان را بر غذا خوردن از خود مقدم می کردند. سعید بن جبیر، عطا، حسن و قتاده نیز 

هرگز صحابه باقی مانده ی غذای خود را به اسیران ( 544ابن کثیر، بی تا:) .گونه گفته اند

نمی دادند؛ بلکه بنابر توصیه ی رسول اهلل )ص( غذای پس مانده و بهتر آنان را جمع می 

کردند و خودشان آن را می خوردند. ابوعزیز، برادر مصعب بن عمیر از آنچه برایش پیش 

من در میان گروهی از انصار بودم آنگاه که مرا از بدر آوردند. لذا »ی گوید: آمده بود، م

هرگاه آنان ناهار یا شام می آوردند، بنابر توصیه ی رسول خدا )ص( که نسبت به ما کرده 

                                 
آلخِرَةَ وَاهللُ عَزِیْزٌ مَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَکُوْنَ لَهُ َأسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِی األَرْضِ تُرِیْدُوْنَ عََرضَ الدُّنْیَا وَاهللُ یُرِیْدُ ا » :67االنفال  - 1

 « .حَکِیْمٌ
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بود، ابتدا آن را به من تقدیم می کردند و خودشان خرما می خوردند و هرگاه به دست کسی 

را به من تقدیم می کرد و من شرم می کردم و آن را رد می کردم و تکه نانی می افتاد، آن 

از جابر بن عبداهلل  « .داو نیز دوباره آن را به سوی من برمی گرداند و آن را دست نمی ز

روایت شده است: وقتی در غزوه ی بدر اسیران را می آوردند و عباس را در حالی آوردند 

پیراهنی جستجو کرد و پیراهن عبداهلل بن ابی  که لباسی نداشت. رسول خدا )ص( برایش

 1 (2846: ح1422بخاری، ) .برایش مناسب بود، لذا رسول خدا )ص( آن را به وی پوشاند

کشت و حتی برای تأیید این  توانبر طبق حقوق اسالمی اسیر را به محض اسیرشدن نمی

 (243:1386حکم، ابن رشد به اجماع اصحاب پیامبر )ص( استناد کرده است.)حمید اهلل،

اند بسیار نادر و محدود است و آن نیز در مواردی که پیامبر، دستور به کشتن اسیران کرده

شد.) باخصوص جرائم ارتکابی خارج از میدان جنگ بوده و مربوط به شرکت در جنگ نمی

( کنوانسیون ژنو درباره اسیران جنگی نیز 85( همین مساله در ماده )136:1383محقق داماد،

در نظرگرفته شده و محاکمه اسیران به دالیل جرائم قبل از اسارت به رسمیت شناخته شده 

ص( تلقی ) های قطعی پیامبر اسالماست. دستور به حسن معاشرت با اسرای جنگی جزء سّنت

فتح یک ( از رسول اهلل )ص( نقل شده است که هنگام 131:1386محقق داماد،گردد. )می

نقل  (38:1426)القرطبی المالکی، مکان توسط سپاه مسلمین نباید هیچ اسیری کشته شود.

شده که عبداهلل بن عامر اسیری برای عبداهلل بن عمر بن خطاب فرستاد که وی آنرا بکشد. ابن 

که « ابو عزیز(»133:1386)محقق داماد، «ر من اسیری را بکشم.پناه بر خدا، اگ»عمر گفت: 

گوید: از روزی که پیامبر )ص( سفارش اسیران را کرد، پرچمدار قریش در جنگ بدر بود می

کردند، خود دست به غذا تا ما را سیر نمی هاآنخیلی محترم بودیم.  هاآنمیان 

وایتی از حضرت علی )ع( که در کتب (همچنین در ر515)سبحانی تبریزی، بی تا:.زدندنمی

(کشتن افراد 60،بی تا:الطرسوسی) اهل سّنت نقل شده، به منع کشتن اسیران تاکید شده است.

قطع عضو اشخاص و حیوانات، تجاوز و  غیر مباشر در جنگ، گردن زدن اسرای جنگی،

                                 
مترجم: محمد حنیف  ،مؤلف: دکتر راغب الحنفی السرجانی،پیام آور رحمت برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به:  - 1

 1393)استاد دارالعلوم حقانیه ایرانشهر( /انتشارات: مشهد، حافظ ابرو  زائیحسین 
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 های دشمن، بریدن سر دشمن و فرستادنش برای مقامات عالیشرارت، کشتن گروگان

حکومت اسالمی، جملگی از اعمال ممنوع و غیر قابل تجویز در حقوق اسالمی وسیره نبوی 

 (234:1386و خلفای ثالثه است.)حمید اهلل،

 سوزاندن اسيران. 1-2-2

یکی دیگر از شگردهای داعش در ایجاد رعب و وحشت، سوزاندن اسیران جنگی در 

رتکب شده است. از جمله سوزاندن های آهنی است که چندین بار چنین اقدامی را مقفسه

 Humanخلبان اردنی که تصاویر رقّت آوری را در معرض جهانیان به نمایش گذاشت. 

Rights Watch:2015)اسیران و کشتن( در حقوق اسالمی و در سیره نبوی ممنوعیت

و إبن هشام،  298)الترمذی،بی تا: دشمن به وسیله سوزاندن نقل شده است.نیروهای

468:1375) 

 رفتار با زنان و کودکان. 3-2

در این قسمت قواعد و مقررات مرتبط با رفتار با زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه 

 بررسی و نگرش قواعد اسالمی نسبت به این موضوع و اقدامات داعش مقایسه خواهد شد.

 رفتار وحشيانه با زنان و کودکان. 1-3-2

زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه تخطى » :کندمیژنو عنوان کنوانسیون چهارم  (27)ماده 

به شرافت از جمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هرگونه تجاوز به عنف حمایت خود 

با زنان باید با کلیه : گویدمیسوم ژنو در مورد اسیران جنگى   کنوانسیون (14) ماده« .شد

احتراماتى که الزمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدى 

در پروتکل اول الحاقى به کنوانسیونهاى  .گردند خوردار بر شودمیکه در حق مردان اعطا 

به   1977ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللى مصوب ژوئن 

ل فص. است قرارگررفته توجه مورد زنان و کودکان از حمایتى اقدامات تریگستردهطور 

به طور مفصل این « اقدامات به نفع زنان و کودکان»دوم از بخش سوم این پروتکل با عنوان 

 (76)ماده  . باشدمی (78) و (77) و (76) مواد شامل مزبور فصل. است شده مطرح هاحمایت

 ویژه هایحمایتپروتکل اول الحاقى در سه بند به حمایت از زنان پرداخته است. از جمله 

از: احترام خاص به زنان و به ویژه حمایت در برابر هتک ناموس و  اندعبارت ماده این در



وق 
حق اعد  قو دگاه 

ز دی
ش ا

ع ا رد د
عملک

ا
ردو

بش لملل  ن ا
بی وق 

حق ی و 
م سال

ستاهن
 

 

 

39 

 
فحشاى اجبارى، رسیدگى حد اکثرى و اولویت دار به وضعیت زنان باردار و مادران داراى 

 اندشدهه به خود که به دالیل مربوط به مخاصمه مسلحانه دستگیر یا بازداشت فرزندان وابست

و مادران   و محدودیت صدور حکم اعدام در مورد زنان باردار اندگرفته قرار نظر تحت یا و

 (123:بی تا) ممتاز، .داراى فرزندان وابسته به آنان

از قربانیان مخاصمات اختصاص به حمایت  1949مشترک کنوانسیونهاى ژنو  (3)ماده 

کسانى هستند که مستقیماً در جنگ شرکت ندارد. طبق این ماده  هااین .مسلحانه داخلى دارد

با این افراد در همه حال مطابق اصول انسانیت رفتار کنند.  هستند متعهد متخاصم هایطرف

 کالن هایپیشرفتحمایت از زنان و کودکان در مخاصمات داخلى یکى از 

( قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی نیز به 123.)ممتاز، بی تا:بشردوستانه است  حقوق

همچنین تجاوز  لزوم رفتار انسانی با غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبرد تاکید نموده است.

 (1391:479)هنکرتز و دیگران، جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی ممنوع است.

 ی از زنان و کودکانبردگی و بهره جنس .2-3-2

ی نبرد در سوریه و گزارشات متعددی از بدرفتاری داعش با زنان و کودکان در صحنه

های به بردگی گرفتن زنان خصوصاً زنان ایزدی و سوء استفاده عراق گزارش شده است.

مسائلی است که صحنه بین المللی را درگیر نموده از آنان،جنسی از آنها و سپس فروختن

زن به دلیل امتناع از برقراری رابطه جنسی با نیروهای داعش  19خبری حاکی از اعدام  است.

 250( در یک مورد دیگر در موصل، (Human Rights Watch:2015منتشر گردیده است. 

طبق  ((Human Rights Watch:2015 اند.زن به دلیل امتناع از بردگی جنسی اعدام شده

های جنسی علیه زنان ایزدی توسط ، اقسام خشونت2014در سال  1گزارش عفو بین الملل

سال تخمین  30تا  12مطابق همین گزارش، سن بردگان جنسی بین  2داعش انجام گرفته است.

شد. زده شده است که طبق موازین حقوق بین الملل، شامل بردگی زنان و کودکان خواهد

د در خصوص جرائم جنسی در مطابق گزارش زینب بانگورا فرستاده ویژه سازمان ملل متح

دالر، دختران ده تا  165مخاصمات مسلحانه، داعش کودکان یک تا نه سال را به ارزش 

                                 
1 -International Amnesty 
2 - By Amnesty International, 23 December 2014, Index number: MDE 14/021/2014. 
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دالر، زنان  82دالر، دختران بیست و یک تا سی سال را به ارزش  124بیست سال را به رقم 

 41ارزش دالر و زنان چهل و یک تا پنجان ساله را به  62 سی و یک تا چهل ساله را به مبلغ

حقوق بین الملل بشردوستانه،  94مطابق قاعده  (.Sangwon:2015رساند. )دالر به فروش می

( در حقوق 485:1391برده داری و تجارت برده در همه اشکال آن ممنوع است. )هنکرتز،

( ب 2)8رود. مطابق ماده کیفری بین المللی این عمل از مصادیق جنایت جنگی به شمار می

این عمل، جرم انگاری شده و در مخاصمات  1اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 6( و )ه( 22)

 مسلحانه داخلی و بین المللی کاربرد خواهد داشت.

 ص( و صحابه ایشان، به طور مطلق کشتن زنان و کودکان منع شده است.) در سیره پیامبر

ه مقدسات و یا تهییج روایات مختلفی از منع کشتار زنان و کودکان حتی در صورت اهانت ب

همچنین به اجماع فقهای اسالم، زنان  (1383:130محقق داماد،)لشکر مسلمین نقل شده است.

از خلفای پیامبر نیز با همین  و کشتن آنان ممنوع است. و کودکان از تعرض مصون هستند

ه اسامة ای ب( خلیفه اول، در ذیل نامه111:1383مضامین دستوراتی رسیده است.)محقق داماد، 

غارت نکنید، نیرنگ نزنید، »بن زید به هنگام اعزام به فلسطین صراحتاً دستور داده است که 

)حمید  «...های کوچک، زنان و مردان پیر و سالمندان را نکشید، عهد نشکنید، مثله نکنید، بچه

ی همین دستورات از سوی خلیفه دوم و خلفای عباس (1894:1387و الطبری،  349:1386اهلل،

 (351:1386صادر شده و به صراحت قتل کودکان و زنان ممنوع اعالم شده است. )حمیداهلل، 

ای وجود ندارد که بردگی گرفتن را به صراحت مجاز شناخته باشد، در قرآن کریم آیه

خورد. با وجود این سوره االحزاب به چشم می 50های غیرمستقیم در آیه هرچند برخی اشاره

توان یافت. ازجمله اینکه زنان و کودکان بنی مونه اندکی برای این مورد میدر سنّت پیامبر ن

قرضیه به موجب تصمیم داوری که خودشان انتخاب کرده بودند برده شده و به عنوان غنیمت 

تقسیم گردیدند که البته حکم داور با احکام آیین یهود مطابقت داشت. 

کنیز و اسیر زن مسلمان به معنای تجاوز و اجبار ( ثانیاً منظور از گرفتن 246:1386)حمیداهلل،

آیند و همانند به فحشای ایشان نیست بلکه بازماندگان زنان دشمن به ازدواج مسلمانان در می

                                 
1 -International Criminal Court  
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شوند و بدین معنا نیست که زنان اسیر دشمن، در اختیار سایر زنان از حق و حقوق متمتع می

ار بگیرند. چرا در اسالم برای یک زن دو سربازان اسالم قرار داده شده و مورد تجاوز قر

زن اسیر شده از کفار را براى مسلمانان بعد از  در قرآن ازدواج با شوهر قابل تصور نیست.

برائت و طاهر بودن رحمش از شوهر اولش حالل فرموده است به شرط اینکه بین آن زن و 

اسیر شوند براى غیر  شوهر کافرش اختالف مکان باشد و اگر آن زن و شوهر هر دو با هم

شوهرش حالل نخواهد بود. این حکم فقط درباره زنان کفار است و در جنگ میان دو ملتی 

 1. . اگر چه یکی از آنان ظالم و متجاوز باشدشودنمیکه مسلمان باشند این حکم جاری 

اال ماملکت »و بنابراین جمله » کند که:مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان اشاره می

در این مقام خواهد بود که حکم منعى که درمحصنات بود از کنیزان محصنه بردارد، « ایمانکم

و یابگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به  اندکردهیعنى بفرماید زنانى که ازدواج 

است به این معنا که صاحب  استثناى کنیزان که در عین اینکه شوهردارند ازدواج با آنها حالل

 (418:1374) طباطبایی،  .«..بین کنیز و شوهرش حائل شود تواندمیکنیز که او را شوهر داده 

و با استدالل خود آنها را  کندمیدو تفسیر دیگری که بر این آیه آمده است را نیز نقل  ایشان

 (418:1374خواند.) طباطبایی، مینادرست 

خودشان  مالحظه می گردد، اقدامات گروه داعش علیرغم ادّعایبنابراین همانگونه که 

سنّت قطعی نبوی  مبنی بر تبعیت از سنّت نبوی و جانشینی پیامبر، با اصول و موازین اسالمی و

 و عملکرد اصحاب ایشان مطابقت ندارد.

 انهدام و تخریب اماکن تاریخی و مذهبی .4-2

اموال فرهنگی در دوران نخست انعقاد آنها، صرفاً اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از 

نمودند، اما با متعهد می 2به ارائه توصیه بسنده نموده و دولتها را صرفاً از دیدگاه حقوق نرم

                                 
لْأُخِْت حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاُتکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وََخالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ اْلأَخِ وََبنَاتُ ا . »23سوره نساء، آیه  - 1

اتِی مْ وَأََخوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَاِئکُمُ اللَّوَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَْعنَکُ

أَْصلَاِبکُمْ وَأَْن َتجْمَُعوا بَیَْن الْأُخَْتیْنِ  دَخَلْتُمْ بِِهنَّ فَإِْن لَمْ تَُکونُوا دَخَلْتُْم بِِهنَّ فَلَا ُجنَاحَ عََلیْکُْم وَحَلَاِئلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ 

 «إِلَّا مَا قَْد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا
2 - Soft Law 
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ای و غیر الزام آور های ناشی از آن، رفته رفته جنبه توصیههای بسیار و خرابیوقوع درگیری

رم انگاری اقدامات علیه اموال فرهنگی شد و متعاقب اسناد بین المللی رنگ باخته و موجب ج

آن مجازاتی نیز برای مرتکبین در نظر گرفته شد و جنبه غیر الزام آور اسناد، حالت الزامی و 

که بارزترین مشخصه آن داشتن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است، به  1حقوق سخت

دینی و فرهنگی و تاریخی  خود گرفت. در اسناد و متون مختلفی حمله و تخریب اماکن

 1899) های الهه، کنوانسیون3(1874) ، اعالمیه بروکسل2(1863) ممنوع شده است. کد لیبر

های چهارگانه ژنو و کنوانسیون 5(1935) ، کنوانسیون حمایت از تاسیسات فرهنگی4(1907و 

دام علیه از جمله اسنادی است که صراحتاً اق 6(1949 و 1977های الحاقی آن )و پروتکل

الهه در  1954اماکن و میراث فرهنگی ممنوع و جرم انگاری شده است. همچنین کنوانسیون 

به طور خاص به منظور جلوگیری و حمایت  7مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ

ترین مهم از اموال فرهنگی و تاریخی به هنگام بروز مخاصمات مسلحانه منعقد شده است.

ایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل به تصویب رسیده سندی که در حم

الهه و پروتکل الحاقی آن در زمینه حفاظت از اموال فرهنگی در  1954است، کنوانسیون 

حمایت از »الهه با عنوان  1954اگرچه در زمان تصویب کنوانسیون  باشد.زمان جنگ می

همچنین دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون و « اموال فرهنگی در حین مخاصمات مسلحانه

اختالفاتی در بین کارشناسان و نقایصی در کل آن وجود داشت  1999و  1954های در سال

حمایتی از اموال فرهنگی در  مجموعه مقرراتترین اما این کنوانسیون در حال حاضر کامل

 (Brooks:2015)  .های مسلحانه استزمان جنگ

در قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی نیز حمایت از اموال فرهنگی به صراحت مّد 

نظر قرار گرفته و بر لزوم اجتناب از آسیب رسانی به بناهای مذهبی، هنری، علمی، آموزشی 

                                 
1 - Hard Law 
2 -Lieber Code 
3 -Brussels Declaration 
4 - Hague Conventions 
5 - Protection of Artistic and Scientific Institutions and of Historic Monuments (Roerich Pact) 
6 -Geneva Conventions and Additional Protocols 
7 -Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflic 
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( 225:1391یا مختص به امور خیریه و بناهای تاریخی تاکید شده است. )هنکرتز و دیگران،

وق عرفی، هرگونه تصرف یا انهدام یا تخریب عمدی مؤسسات مذهبی، همچنین مطابق حق

های تاریخی و آثار هنری و علمی هنری، علمی، آموزشی یا مختص به امور خیریه و یادمان

ممنوع بوده و هرگونه سرقت، غارت، یا سوء استفاده و هرگونه خرابکاری نسبت به اموالی 

این قواعد هم در  همیت فراوان باشد، ممنوع است.که از نظر میراث فرهنگی هر ملّت حائز ا

مخاصمات مسلحانه بین المللی و هم در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اعمال خواهد 

ترین اسنادی که در آن به (یکی از جدیدترین و مهم235:1391شد. )هنکرتز و دیگران، 

باشد که المللی کیفری می حمایت از اموال فرهنگی مبادرت شده است، اساسنامه دیوان بین

در آن به صراحت تخریب و حمله به اماکن فرهنگی و تاریخی در هنگام جنگ جرم انگاری 

( و در بیان مصادیق جرائم جنگی 8( ماده )2قسمت ب ) 9شده است. اساسنامه رم، در بند 

هنر،  آموزش، حمله به اماکن مختص مذهب،» در صالحیت رسیدگی دیوان، بیان می کند:

و اماکنی که در آنها بیماران و  هابیمارستان علم یا اهداف نیکوکارانه، بناهای تاریخی،

؛)شریعت «شوند، در صورتی که این اماکن اهداف نظامی نباشندمصدومان نگهداری می

ای نویسندگان بر این باورند همچنین عدّه (جرم جنگی محسوب خواهد شد.12:1390باقری،

تواند از مصادیق جنایت یک ملّت به دلیل ایجاد آزار روانی میکه تخریب آثار فرهنگی 

شود، ( همانگونه که مالحظه می221:1390علیه بشریت نیز محسوب گردد.)جعفری،

اساسنامه رم نیز علی رغم شناسایی و جرم انگاری تخریب و حمله به اماکن تاریخی، استثنای 

شرط عدم نظامی نبودن مکان مورد نظر،  ضرورت نظامی را فراموش نکرده و با در نظر داشتن

 ماده مربوطه را تخصیص زده است.

داعش در طول فعالیت خود، مساجد، کلیساها، قبور و مراکز دینی، فرهنگی و تاریخی 

زیادی را در عراق و سوریه تخریب و مورد چپاول قرار داده است. مسجد قبة الحسینیة و 

یکی از اولین مراکزی بود که توسط داعش  چندین حسینیه متعلق به شیعیان در موصل

در تکریت نیز مسجد االربعین توسط این The Huffington Post:2014) تخریب گردید. )

 13های مهم قرن از سازه همچنین یکی https://News.com.au:2014)گروه تخریب شد.)

ها نیز در امان مانده بود به دست داعش تخریب شد. میالدی که از حمالت مغول

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Huffington_Post


هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم  
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و

ب
غر

– 
 سال

ارم
چه

 – 
شماره

   
رم   

چها
–  

ن    
مستا ز

 
139

6
 

 

 

44 

 
(MacEoin:2014 در اقدام دیگر، این گروه مقبره سه تن از انبیاء )( حضرت یونس، حضرت

به غیر از مراکز اسالمی، داعش کلیساهای قدیمی  جرجیس و حضرت دانیال( را منفجر نمود.

ع در موصل را نیز هدف تهاجم خود قرار داده و اقدام به تخریب آن بناها نمود. برای مثال واق

سال قبل و همزمان با ظهور اسالم باز  1400که تاریخ بنای آن به  1«دیر مار الیا»کلیسای 

ترین بناهای میالدی بود، یکی از قدیمی 7این کلیسا که متعلق به قرن  گشت تخریب شد.می

هنگام تخریب  رفت به سرنوشت بناهای مشابه خویش گرفتار شد.راق به شمار میتاریخی ع

کلیساها  (Kashmira:2015کلیسای دیگری توسط داعش، چهار کودک نیز کشته شدند.)

و بناهای دیگری در سوریه و منطقه دیرالزور و حمص نیز به دست این گروه مورد تهاجم و 

 (Gutteridge:2015)تخریب قرار گرفته است. 

عالوه بر کلیساها، بناها و آثار باستانی به جا مانده از دوران بابل نیز از گزند تخریب 

در شهر باستانی نمرود، موزه شهر  2بنای منتسب به آشور ناصیرپال دوم داعش در امان نماند.

، بناهای مربوط به آشوریه در نینوا هدف تخریب گسترده 3موصل، بناهای باستانی شهر الحضر

ترین مکانی که تخریب آن باعث مهم( https://bbcnews.com:2016داعش قرار گرفتند. )

های گسترده در سطح بین المللی گردید، شهر تاریخی پالمیرا )تدمر( در سوریه واکنش

 (UNESCO C54/17/12.COM/6/2017باشد. )می

ت اما در صورتی اگرچه در منابع اهل سنت به منع بنای کلیسا پس از فتح تاکید شده اس

)السرخسی،  که قبالً کلیسایی بنا شده است مسلمین حق تخریب آنرا نخواهند داشت.

های صادر شده توسط رسول اهلل )ص( به فرماندهان خود به صراحت (در فرمان1550:1:1971

هایی که ( در نامه174:1415به عدم تخریب صومعه و کلیساها تاکید شده است.)ابن عساکر، 

وم به امیران و سپاهیان خود نوشته به همین مساله تاکید نموده و اجازه تخریب خلیفه د

(نوع برخورد خلیفه دوم 1415: 178ها و معابد و کلیساها را نداده است. )ابن عساکر،صومعه

( نیز مبیّن این امر است 185با مسیحیان و مراکز دینی آنان هنگام فتح فلسطین )مقدسی،بی تا:

                                 
1 - Dair Mar Elia 
2 -Ashurnasirpal II 
3 -Hatra 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashurnasirpal_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashurnasirpal_II
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های تاریخی انجام داعش در سوریه و عراق در تخریب کلیساها و مکان که اقداماتی که

دهد با سیره نبوی و خلیفه دوّم بیگانه است. عالوه بر این، کلیساها و اماکنی که توسط می

رسد، در های پیش از اسالم میداعش در سوریه و عراق تخریب شده و قدمت آن به سده

مسلمانان قرار داشته است درحالیکه آن زمان تعرضی به  زمان فتوحات اسالمی نیز بر سرِ راه

رسد، اقدام داعش در تخریب اماکن تاریخی و بنابراین به نظر می این اماکن نشده است؛

 مذهبی، تناسبی با حقوق اسالمی ندارد.

 

 جایگاه جنایات بين المللی و مقامات صالح بين المللی در تعقيب افراد. 3

ل، اقدامات و عملکرد برشمرده داعش از مصادیق جنایات جنگی از منظر حقوق بین المل

گردد. عالوه بر این، شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب و جنایت علیه بشریت تلقی می

خواست تا در یک  1از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد /22S-1 قطعنامه

مأموریت تحقیقاتی در عراق مشارکت و در مورد نقض حقوق بشر توسط داعش در این 

« مصونیت»کشور تحقیق نماید و در این تحقیقات بکوشد تا ضمن ممانعت از اجرای اصل 

ها به رسمیت وقایع رخ داده را در مورد آن« مسئولیت کامل»در قبال سران و اعضای داعش، 

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد  2015مارس  13عاقباً در مت .بشناسد

منتشر نمود و در آن به جزئیات اتهامات قابل اقامه در مورد اعضای سازمان  2گزارشی

تروریستی داعش اشاره کرد: جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی علیه جمعیت غیرنظامی و 

ها، حات جسمی جدی و کوچ اجباری برخی اقلیتهای هدفمند، جراکشی از طریق قتلنسل

های این اتهامات هستند. با این حال، علیرغم وجود این شواهد و مدارک متقن، از نمونه

المللی هنوز قدم خاصی جهت محاکمه و مجازات قانونی اعضای این سازمان جامعه بین

 .برنداشته است

                                 
1 - H.R.C. Res. S/22-1 (Sept. 3, 2014). 
2 - A/HRC/28/18 - 13 March 2015. 
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 حقوق کيفری بين المللی .1-3

افعال ارتکابی در خالل مخاصمات مسلحانه به عنوان یک  محاکمه و جرم انگاری

های نورنبرگ و توکیو به ضمانت اجرای مؤثر در حقوق بین الملل از زمان برگزاری دادگاه

های بین المللی متعددی رویه معمول در حقوق بین الملل مبدل شده است. محاکم و دادگاه

کمه و مجازات متهمان و مجرمانی که در خالل سالهای پس از جنگ جهانی دوم، برای محا

اند تشکیل در یک مخاصمه مسلحه قواعد و مقررات بین المللی و بشردوستانه را نقض نموده

باشد می 1ها دیوان بین المللی کیفریترین و آخرین نسل از این دادگاهگردیده است که مهم

تواند ی از نهادهایی که میکه نقش مهمی در تعقیب متهمان بین المللی ایفاء نموده است. یک

باشد که به شرط فرماندهان و اعضای داعش را نیز تحت تعقیب قرار دهد، دیوان مذکور می

 حصول شرایط مقرر، می تواند محاکمه سران داعش را نیز بر عهده بگیرد.

مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، صالحیت رسیدگی و تعقیب افراد مرتکب 

مصادیق چهارگانه مندرج بر عهده این دیوان گذاشته شده است. حسب وصول یکی از 

ها از دادستانی دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر آغاز تحقیقات از شکایات و درخواست

فاتو » متهمان و در صورت لزوم محاکمه سران داعش به اتهام ارتکاب جنایات فوق االشعار،

المللی، در سخنانی تصریح کرد این نهاد قضایی اختیارات بین دادستان دیوان کیفری« سودابن

قانونی الزم را برای تحقیق درخصوص جنایاتی که گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه 

ی دیوان کیفری رسودا خاطرنشان کرد عدم برخوردابن خانم .مرتکب شده است، ندارد

های عراق و گردد که دولتین موضوع برمیباره به االمللی از اختیارات قانونی در اینبین

های افزود شکایت وی .اندنکرده امضا تاکنون را  المللی رمسوریه اساسنامه دیوان کیفری بین

بسیاری در ارتباط با جنایات صورت گرفته توسط داعش در منطقه، دریافت شده است و 

ولی تاکنون شورای امنیت سازمان المللی قرار دارد. همه این جنایات در مدار توجه جامعه بین

 این .المللی تحقیقات درباره این جنایات را خواستار نشده استملل نیز از دیوان کیفری بین

های المللی در ادامه خاطرنشان کرد جنایاتی مانند اعدامدادستان ارشد دیوان کیفری بین

                                 
1 - International Criminal Court 
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کشی هم رخ د نسلشوداری جنسی، تجاوز و شکنجه گزارش شده و گفته میگروهی، برده

 .(https://www.icc-cpi.int:2015)داده است

وضعیت داعش و عدم عضویت کشورهای عراق و  سازوکار با توجه بده چند بنابراین

صالحیت دیوان را در ارتباط با رسیدگی به اتهامات  تصور است که میتواند سوریه قابل

داعش، احراز نماید، نخست اینکه دولت های عراق و سوریه صالحیت دیوان را در خصوص 

رسیدگی به جنایات داعش را به صورت موردی بپذیرند، حالت دوم عضویت دولت های 

ع وضعیت داعش به سوریه و عراق در دیوان بین المللی کیفری می باشد. شقّ سوم ارجا

فاحش و  ( با توجه به نقض78: 1394دیوان از سوی شورای امنیت است.) لسانی و دیگران:

نظام مند حقوق بشر و بشردوستانه نظیر آنچه داعش مرتکب می شود، صرفا از طریق اصالح 

اساسنامه رم از بعد صالحیت موضوعی، اختصاص صالحیت جهانی و صالحیت مقدم دیوان 

ی کیفری بر دادگاه های ملی به همراه پیش بینی مجازات مناسب و ساز و کار نظارت بین الملل

 .(147: 1395)سلیمی و همکار:جامعه جهانی قابل پیگیری خواهد بود.

 

 نتيجه گيری

شروع تحوّالت سیاسی و اعتراضات مردمی که با دخالت قدرتهای غربی به جنگ تمام 

جب قدرت گرفتن گروهی گردید که بدون رعایت عیار داخلی تبدیل شد، بیش از همه مو

ای را در عراق و سوریه های قابل مالحظههرگونه ضوابط قانونی و اخالقی و شرعی، پیشروی

کسب نموده و بخش اعظمی از مناطق دو کشور را به اشغال خود درآورد. با مالحظه اقدامات 

ین المللی شک و ابهامی در نقض انجام گرفته توسط داعش و مقایسه آن با قواعد و مقررات ب

های بررسی شده قواعد بین المللی توسط این گروه وجود نخواهد داشت چرا که در دسته

در تحقیق حاضر، مشخص گردید که میان داعش و حقوق بین الملل فاصله عمیقی وجود 

 گردد اگرچه اقداماتی که تاکنوندارد و هر روز به روز، این از هم گسستگی بیشتر می

توان انفعال جام نداده و میداد انی بین المللی بایستی در برابر این نقض قوانین انجام میجامعه

آنرا به وضوح مشاهده نمود. شّدت جنایاتی که توسط این گروه مرتکب شده است اگر بیشتر 

از جنایات ارتکابی در یوگوسالوی سابق یا روآندا نباشد، کمتر نیست اما شاید به دالیل 
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های قدرتمند است، مانع مقابله واقعی و برخورد با عوامل این اسی که ناشی از منافع دولتسی

گردد. ضعف دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عوامل داعش مشاهده شد که جنایات می

ی بین المللی برای موجب بی کیفری اعضای داعش خواهد شد. شاید الزم است تا جامعه

از عدم صالحیت دیوان کیفری بین المللی، مبادرت به ایجاد دادگاه  جبران خأل قانونی ناشی

بین المللی ویژه برای رسیدگی به جنایات داعش نماید اما چگونه و با مشارکت چه کسانی 

مشخص و معلوم نیست؟! اما در ضمینه ارتباط عملکرد این گروه با قواعد حقوق اسالمی، 

امات داعش در نگاه اوّل ممکن است با برخی توان گفت، اگرچه در برخی مسائل اقدمی

ی نبوی و حتی سیره فتاوی سازگار باشد اما در اکثر موارد خالف نص صریح قرآن و سیره

باشد. به هر روی شمارد، میخلفای راشده است که این گروه خود را ادامه دهنده راه آنان می

ی فکری عمیق با این گروه ه مقابلهرود تا مراکز علمی اسالمی جهان اسالم نسبت بانتظار می

اقدام نمایند و تعارض نظرات این گروه و تفاسیر آنان از متون دینی را با اسالم اصیل و سیره 

 نبوی را آشکار نمایند.
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