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چکيده
پدیده ترور و تروریست ازجمله پدیدههای شوم است که در سالیان اخیر به شکل سازمانیافتهای در
حال بسط و گسترش است  .این موضوع عالوه بر حوزه سیاست ،در حوزه حقوق بین الملل بشردوستتاهه
یا همان حقوق مخاصمات مسلحاهه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما می توان این پدیده را در قالب
عملیات های تروریستی هیز به صورت هدفمند و غیر هدفمند تقسیم همود که رسیدگی به چرا و چگوهگی
هر یک از این حوزه ها به دلیل اهمیت آن دارای شرایط خاص است  .از این رو پژوهش حاضر با هتد
تبیین مفهوم و تحلیل حقوقی اعمال تروریستی در حوزه حق وق مخاصمات مسلحاهه و دفاع مشتروع بته
رشته تحریر درآمده است .این پژوهش از هوع کاربردی بوده و با روش توصتیفی -تحلیلتی اهاتام شتده
است ،درهتیاه با مراجعه به منابعی همچون کتب و مقاله هتای علمتی و پژوهشتی داخلتی و ختارجی و
همچنین اسناد بین المللی ،موضوع حاضر به صورت تحلیلت ی بتر پایته روش کیفتی و در راستتای ا بتات
فرضیه ها مورد بررسی قرار می گیرد .یافته هتا ی پتژوهش حتاکی از آن استت کته هگترش ستازمان هتای
بین المللی مسئول در این حوزه هیز متفاوت است  ،به هحوی که شتورای امنیتت بتر ایتن استاآ کته آیتا
عملیات تروریستی مدهظر هوعی حمله مسلحاهه است یا هه ،هوع تفسیر آن را در چگوهگی صدور قطعنامه
مؤ ر میداهد.
کليد واژهها :تروریسم ،عملیات تروریستی ،مخاصمات مسلحاهه ،دفاع مشروع ،حقوق بشردوستاهه.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .1داهشاوی دکتری تخصصی گروه حقوق بینالملل داهشگاه آزاد اسالمی واحد هافآباد ،هافآباد ،ایران
 .2استادیار گروه حقوق داهشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران ،استادیار موعد داهشگاه آزاد اسالمی واحد هافآباد ،هاتفآبتاد،
ایران (هویسنده مسئول) hamidrezajamali1966@gmail.com
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مقدمه
جامعه بین المللی در هیمه دوم قرن بیستم با پدیدهای شوم به هام تروریسم مواجه شد که
در مقابل آن با پذیرش ماموعهای از معاهدات مربوط به اهتواع ختاص عملیتات و اعمتال
تروریستی و تعهدات دولتها در برابر آن روبهرو شد .هگرش به این مقوله از آهاا اهمیتت
پیدا میکند که در ابتدا پدیده تروریسم شامل اعمال تأ یرگذار بتر غیرهظامیتان بتود ولتی بتا
گستتترش ایتتن موضتتوع و عتتدم برختتورد جامعتته جهتاهی و شتتاید جتتدی هگتترفتن آن ،بتته
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عملیاتهای سازمانیافته با داشتن حامیان مالی قدرتمند علیه کارکنتان و تأسیستات هظتامی
تبدیل شد (شتریفی .)32:1396 ،به دلیل گسترده شدن ایتن پدیتده ،شتروع بته تقستیمبنتدی آن
کردهاهد؛ بهگوههای که آن را به ابعاد و اشکال مختلف تقسیم همودهاهد :تروریستم هستتهای،
بیوتروریسم ،تروریسم ملی گرا ،تروریسم سیاسی ،تروریسم شتیمیایی ،تروریستم جنتایی و
امثال آن اهواع مختلفی از تروریسم هستند (هصرالهی.)11:1394،
ذکر این هکته متیتواهتد ضتروری باشتد کته دراصتل تعریتف اقتدامات تروریستتی در
جنگهای مسلحاهه و مخاصمات مسلحاهه ،اساساً جمعیتت غیرهظتامی را هتد

متیگیترد،

چراکه طرفین درگیر در هر حمله یا اقدام دیگری که اهاتام متیدهنتد تتوان دفتاع از ختود
به صورت مسلحاهه را دارهد و هر هوع اقدامی که تنها طرفین دیگر علیه طر

دیگری اهاتام

میدهد ،همیتواهد به معنی اقتدامات تروریستتی باشتد .بته عبتارتی بتهرغتم اینکته حقتوق
بشردوستاهه هیچ گوهه تعریف خاصی از تروریسم را ارائه هنمتوده استت ولتی بتهصتراحت
بسیاری از اقدامات ارتکابیافته در قالتب اقتدامات تروریستتی را در زمتان جنتگ ممنتوع
میکند .ازجمله این قواعد ،کنواهسیونهای چهارگاهه ژهو ( 1949م) و پروتکلهتای الحتاقی
به آنها ( 1997م) است که در صفحات آغازین بته آن پرداختته خواهتد شتد .مبنتای ایتن
ممنوعیت را می توان اصل بنیادین و آمره حقوق بشردوستتاهه تحتت عنتوان اصتل تفکیتک
داهست .به موجب این اصل طرفین مخاصمه بایستتی در حتین مخاصتمه بتین اشتخاص و
اهدا

غیرهظامی با اهتدا

و اشتخاص هظتامی تفکیتک قائتل شتوهد (هتادری .)16:1391،ایتن

موضوع خود در بستر این واقعیت است که قرباهیان اصلی حمالت تروریستی همانطور که
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از ذات این عمل برمیآید ،در طول تاریخ بهخصوص در زمان جنگ غیرهظامیان هستتند ،از


این رو توسل به خشوهت غیرقابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیتادین حقتوق
بشردوستاهه که همان حمایت از غیرهظامیان هست ،است.
مباني نظری و پيشينهشناسي پژوهش
در شرایط حال حاضر ،دهیای معاصر درگیر ارتکاب اقتدامات تروریستتی ختواه توستط
گروههای سازمانیافته شبههظامی از قبیل داعش ،طالبان و خواه توسط افرادی بتدون داشتتن
را بین آحاد جامعه جهاهی به وجود آورده است .این اقدامات بهگوههای استت کته مختت
یک کشور یا منطقه خاصی هیست و تمامی مناطق جهان را در برمیگیرد که هموهه ملمتوآ
و عینی این موضوع ،ارتکاب اقدامات تروریستی توسط گروه شبههظامی داعش است که در
ترکیه ،فراهسه و عراق بدون در هظر گرفتن محدودیت جغرافیایی صورت میگیرد؛ اما وقوع
حاد ه  11سپتامبر در ایتاالتمتحتده و اههتدام دو ستاختمان تاتاری در ایتن کشتور در 11
سپتامبر سال  2001میالدی را میتوان سرآغاز اهاام اقدامات مهم و خطیر در مقابتل اعمتال
تروریستی داهست .تفسیری که توسط حقوقتداهان برجستته آمریکتایی در قبتال ایتن اقتدام
تروریستی توسط طالبان صورت گرفت با تعبیر مفهوم دفتاع مشتروع ،ایاتاد هتوعی قاعتده
عرفی در عرصه بین المللی بر مبنای دفاع مشتروع را تقویتت کترد .مبتارزه بتا تروریستم و
تفاسیر موسعی که برخی از کشورها ازجمله آمریکا از مفهوم دفاع مشروع داشتند ،اهتقتاداتی
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قصد و هد

گروهی بوده و این موضوع گریبانگیر جامعه بینالملل است و هوعی هتراآ

را به همراه داشت (جمالی .)12:1393،استدالل منتقدان این است که این تفاسیر بهراحتی اجتازه
دخالت و مداخله قدرتها در امور داخلی دیگر کشورها را به بهاهه دفاع مشروع میدهتد و
در عین حال تعریف ارائهشده در ماده  51منشور را هادیده متیگیترد .ایتن موضتوع و ایتن
واقعه یکی از مهمترین عوامل در شکلگیری رویدادی در جامعته بتینالملتل گردیتد و بته
موجب آن دولتها این حق را برای خود محترم شمردهد که چناهچته احستاآ هماینتد کته
گروهی یا سازماهی شبههظامی -تروریستی تصمیم به اقدام علیه امنیت ،تمامیت ارضتی و یتا
حتی شهروهدان آن دولت هماید ،پیشدستی هموده و با اقدامی پتیشدستتاهه علیته گتروه یتا
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سازمان مدهظر از وقوع این امر جلوگیری همایند .هظیر آهچه توسط عربستان و متحداهش در
یمن علیه گروه حو یها به بهاهه مبارزه با اقدامات تروریستی این گروه صورت گرفت.
شورای امنیت پس از حاد ه  11سپتامبر با تأکید بر مبارزه با تروریسم ،قطعنامته  1368را
صادر همود که در آن اعالم همود «شورای امنیت با تصدیق مادد اصتول و اهتدا

منشتور

ملل متحد با احراز اینکه باید با تمامی روشهای ممکن به مبارزه با تهدیتد صتلح و امنیتت
بینالمللی بهوسیله اعمال تروریستی پرداخت ،حق ذاتی دفاع مشروع فردی و دستتهجمعتی
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که در منشور پیشبینی شده است را به رسمیت میشناستد» .صتدور قطعنامته  1368هتوعی
هگرش تازه از جامعه بینالملل هسبت به تروریسم بود (محمدعلیپور.)17:1381،
مقدمه قطعنامه  1368بهصراحت به حق ذاتی دفاع مشروع فردی و دستتهجمعتی اشتاره
میهماید ،اشاره به این حق در مقدمه چنین قطعنامهای اگرچه در قسمت اجرایی آن هیامتده،
تنها با این تغییر سازگار خواهد بود کته شتورای امنیتت حمتالت تروریستتی را در حکتم
(حمالت مسلحاهه) در هظر گرفته و توسل کشور قرباهی به دفاع مشروع مندرج در متاده 51
منشور را بالماهع داهسته است که این موضوع تا آن زمان در حقوق بینالملل ستابقه هداشتته
است .از مهمترین دغدغههای موجود در حوزه عنوان مقاله ،هبتود وجتود تعریفتی دقیتق و
جامع از تروریسم و عملیات تروریستی است .تعریفی که ضمن متدهظر قترار دادن شترایط
حال حاضر جامعه جهاهی ،با هگاه به آینده و پیشرفتهایی که در حتوزه هظتامی بته وجتود
خواهد آمد ،تکلیف دولتتهتا را در استتناد بته دفتاع مشتروع در قبتال اعمتال تروریستتی
بهخصوص توسط گروههای شبههظامی مشخ

هماید ،بهگوههای که مستئولیت بتینالمللتی

آنها را در برگیرد؛ اما آهچه در این میان اهمیت دارد ،جایگاه و هحوه هگرش تروریستتهتا
در سطوح بینالمللی است .تروریستها امروز همگام با روهد جهاهیشدن پیشرفت کردهاهتد
اما به قیدوبندهای بینالمللی هاشی از آن گرفتتار هشتدهاهتد .از آهاتا کته تروریستتهتا بته
بازیگران بینالمللی تبدیل شدهاهد ،هیچ منطقه ،دولت ،ملت یتا شخصتی از اقتدامات آنهتا
درامان هیست .آنها از کشورهای حامی خویش آموزش می بینند ،دستور و سالح میگیرهتد
و پس از ارتکاب عمل مارماهه خود ،به همان کشورها پناه میبرهد.
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باید این موضوع را مدهظر قرار دهتیم کته در اهاتام اقتدامات تروریستتی یقینتاً اعمتال
خشوهتآمیز که در قریب به اتفاق آن غیر مشروع بوده است ،اهگیزهای ختاص را بته دهبتال
خواهد داشت .جدا از این اهگیزه که میتواهتد سیاستی ،متذهبی ،قتومی باشتد ،اهاتام ایتن
اقدامات مستلزم طرح و برهامهریزی قبلی است تا به دهبال آن امتیازی خاص حاصل گتردد.
آهچه که اقدامات تروریستی را از مبارزات آزادیبخش ملتهای تحت ظلم و ستتم متمتایز
میهماید ،وصف غیر مشروع بودن آن است.
مشروع توسط دولت قرباهی ،میبایست وقوع اقتدامات تروریستتی ا بتات گتردد .آهچته در
بحث دفاع مشروع ،قطعی است ،این موضوع است که اگتر دفتاع صتورتگرفتته در مقابتل
تااوز رخ دادهشده از حد مقرر و معین تااوز هماید ،به عبارتی از حتدومرز اصتل تناستب
گذر کند ،بهگوههای این تناسب بین دفاع و تااوز هباشد و از آن فراتتر رود .ختود آن دفتاع
هامشروع محسوب شده و مشروع و قاهوهی قلمداد همیگردد که از آن تحت هظریه تااوز از
دفاع مشروع تعبیر میشود؛ بنابراین چناهچه عملیات دفاعی از هظر کمیت و کیفیت ،بتیش از
تااوز باشد ،در این صورت مصداق تااوز از دفاع مشروع است.
شرح بیان موضوعات ارائهشده در این مقاله کمک خواهد کرد که ضمن ارائته تعریتف
از اقدامات تروریستی و تعیین شرایط اعمال دفاع مشروع ،هقشته راه را ترستیم و مشتخ
شود که در اصل دولت قرباهی هنگام مواجه با اقدامات تروریستی از چه ستازوکار حقتوقی
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ماموع این ویژگیها سبب میگردد که در پی اقتدامات تروریستتی و بتهمنظتور دفتاع

بینالمللی بهمنظور مقابله با آن میتواهد بهره جوید و تا چه حدی میبایستت بته آن استتناد
هماید.
آهچه به هر جامعه چه در سطوح داخلی و چته در ستطح بتینالمللتی در فتراهم آوردن
شرایط صلح ،امنیت و آرامش کمک خواهد کرد ،به ضرآ قتاطع اقتدام برابتر قتاهون و در
چهارچوب روشهای پذیرفتهشده است .یقیناً در پی وقوع اقدامات تروریستی ههتنها دولتت
قرباهی بلکه سایر دولتهای همسایه در آستاهه تهدید قترار خواهنتد گرفتت .بتا استتناد بته
رویهای که در سالیان اخیر قوام یافته ،اهاام اقدامات پیشدستاهه تبدیل به عر

بتینالمللتی

گردیده که این موضوع راه را برای دخالت کشورها در امور داخلتی کشتورهای دیگتر بتاز
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هموده است .در این مقاله تالش میگردد تا با ارائه موارد مشابه ،ضمن ارائه مفهوم دقیقی از
اقدامات تروریستی ،با احصاء شرایط حقوقیِ استناد به اینگوهه اقدامات ،راه بترای هرگوهته
سوءاستفاده دولتها محصور گردد.
باید این موضوع را مدهظر داشته باشیم که هیچ عر  ،رویه و یتا قتاهوهی بتهصتورت بداهته
وجود هداشته است و در طول زمان و فراختور هیتاز جامعته بته وجتود آمتده و در طتول زمتان
ویرایش ،اصالح و یا حذ شده است .مشکل اساستی در استتناد بته دفتاع مشتروع در همتین
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

چهارچوب ،مشخ

هبودن مفهوم دقیق آن و همینطور اقدامات تروریستی استت و اینکته ،آیتا

این موضوع که اقدام تروریستی صورتگرفته تهدید علیه صتلح بتینالمللتی استت یتا خیتر تتا
متناسب با آن اقدام متقابل صورت گیرد .چنانکه بر اساآ مواردی که ذکر شد ،اهاتام اعمتال بتا
استناد به دفاع مشروع بر اساآ تعیین هوع خطر و اقدام تروریستی صورت گرفته استت .در ایتن
بین حتی سازمانها و ههادهایی که پایه و اساآ تصمیمگیری هستند ،همچون شورای امنیت هیتز
تفسیر دقیقی ارائه همیهمایند و در پروهدههای مطروحه تفاسیر متفتاوتی ارائته متیکننتد .بتدیهی
است این موضوع ،استناد همودن دولتها به دفاع مشروع را با چالش بزرگی روبتهرو متیهمایتد.
چراکه اساآ این استناد سبب مصوهیت آنها از مسئولیت بینالمللی میگردد.
چگونگي تشکيل گروههاي تروريستي
از مهمترین مباحثی که در مقوله اعمال تروریستی میتوان مدهظر قرار داد ،غلبه جنبه سیاستی
آن بر تمامی جواهب دیگر است .بتهطتور مثتال یکتی از اهتواع مهتم عملیتاتهتای تروریستتی،
تروریست مذهبی است .شاید اگر به فلسفه این موضوع که در اصل تروریست متذهبی بتر چته
مبنایی استوار است بنگریم ،پی میبریم که طرفداران این هوع از عملیتاتهتا معتقدهتد کته تلقتی
آنها از هستی و تحوالت جاری زهدگی افراد ،هابترین دیدگاه است و کساهی کته در ختارج از
دیدگاه و دوایر جهانبینی آنها قرار بگیرهد ،کامالً باطلاهد ،درهتیاته یتا بایتد بته راه راستت کته
کیش و آیین آنها است ،درآیند یا از بین بروهد .آنها تنها رهبر مذهب خود را پذیرفتته و ستایر
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مذاهب را تکفیر و سرکوب میهمایند .از این هوع گروه میتوان به گروه تروریستتی داعتش هتام
برد .علت این موضوع که در میان اهواع گروههای تروریستی به گروههای مذهبی اشتاره شتد آن


است که بیست درصد از گروههای تروریستی موجتود در دهیتای حاضتر دارای عالیتق متذهبی
میباشند و در ازای جهاد به آنها وعده بهشت داده شده است (هصرالهی.)19:1394،
اما آیا واقعیت اینگوهه است؟ واقعیت آن است که در اصتل اهگیتزه تمتامی گتروههتای
تروریستی ،سیاسی و در رأآ آنها دستیابی بته قتدرت استت و ستایر المتانهتا همچتون
مذهب ،تنها ابراز و وسیلهای برای عضوگیری ،همچنین مشروعیت بخشتیدن بته خودشتان
است و تنها راهی که با آن میتواهند اقدامات تروریستی مسلحاهه و غیرمسلحاهه ختویش را
ظهور این گروهها میتواهد ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد ازجمله:
 .1فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی؛
 .2حکومتهای دیکتاتوری همراه با بیعدالتی و هق

فاحش حقوق بشر؛

 .3وجود ساختارهای قبیلهای و عشیرهای؛
 .4رقابتهای فرقهای و مذهبی و
 .5مهمترین عامل دخالت بیگاهگان.
ماموعه اقدامات خاصی که در اصل گتروههتای متذهبی اهاتام متیدهنتد بتهگوهتهای
رقتبارتر از سایر گروههای تروریستی استت؛ چراکته بته آنهتا وعتده بهشتت را در قبتال
اینگوهه اعمال جهادگوهه بهزعم خویش دادهاهد .اعمالی همچون قتل عام مسلماهان بتهویتژه
شیعیان ،بریدن سر اهسانهای بیگنتاه و شتکناه و آزار و اذیتت ،گروگتانگیتری ،ختوردن

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

توجیه هموده و به آن مشروعیت ببخشند ،همین مذهب است.

گوشت قرباهیان و بهطورکلی عدم رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستاهه در لبنان ،مصتر،
هیاریه (گروه بوکو حرام) سوریه (سلفیها) سبب گردید کته ستازمان ملتل متحتد و دیگتر
کشورها آنها را گروههای تروریستی معرفی همایند.
شرايط خاص عملياتهاي تروريستي در حوزه حقوق مخاصمات
تروریسم در حقوق بشردوستاهه در دو جایگاه متفاوت بررسی میشود:
دیدگاه اول :مطترح شتدن جایگتاه تترور و اعمتال تروریستتی در حقتوق مخاصتمات
مسلحاهه بینالملل و غیر بینالملل؛
دیدگاه دوم :رعایت کردن حقوق بشردوستاهه در مبارزه با تروریسم.
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مطابق با ماده  51منشور :هرگاه در صورت وقوع حمله مسلحاهه علیه یک عضو ملل تتا
زماهی که شورای امنیت اقدامات الزم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورده،
هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود بهطور فردی و دستهجمعتی لطمته
وارد هخواهد کرد .بدیهی است که در تطابق با این ماده لزوم وجود درجتهای از توستل بته
زور یا خشوهت از سوی تروریستها که به آستاهه یک درگیری مستلحاهه برستد ،موضتوع
حقوق مخاصمات را مطرح خواهد همود( .مافی.)33:1394،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

به عبارتی شرط پیگیری مبارزه با تروریسم ،توسل تروریستتهتا بته اعمتال جنگتی یتا
حمله مسلحاهه است که عنصر تشکیل دهنده یک درگیری مسلحاهه است .بتدیهی استت بتا
رصد کردن شرایط حال حاضر گروهای سازمانیافته تروریستی همچتون داعتش ،طالبتان و
بوکو حرام میتوان مشاهده کرد که این گروهها قادر به تدارک چنین حملههایی هستند.
این گروههای تروریستی که شاید تا سالیان گذشته از طر

سازمانهای جهتاهی جتدی

گرفته همیشدهد ،امروز ،ههتنها خطری برای کشورها بلکه برای هظم جهاهی میباشند .بهرغم
تالشهای سازمان ملل متحد ،به تصویب رساهدن سیزده کنواهسیون ضتد تروریستتی ( )1در
مامع عمومی ،دوازده قطعنامه در شورای امنیت تا سال  2001میالدی ( 21 ،)2قطعنامه بعتد
از حوادث  11سپتامبر  2001میالدی ( )3و همچنتین تتالشهتای منطقتهای در محکومیتت
تروریسم و عملیات تروریستی ،هنوز هم متأستفاهه ایتن پدیتده در حتال اوجگیتری استت
(هیاوراهی.)22:1394،
به هظر میرسد چهار ویژگی ختاص اعمتال تروریستتی کته متیتواهتد در بتروز حملته
مسلحاهه و حقوق مخاصمات مدهظر قرار گیترد بته شترح زیتر استت کته در معاهتدات و
قطعنامه و قواهین داخلی کشورها گنااهده شده است.
برهم زدن جدی هظم و امنیت عمومی؛
ایااد رعب و وحشت بین مردم؛
حمله به غیرهظامیان و به خطر اهداختن جاهشان؛
تأ یرگذاری بر تصمیمات دولتها و سازمانهای بینالمللی.
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برای اولین بار طرح جنایت ترور ،هزد دادگاه یوگسالوی سابق در قضیه گالیک و دارگتور
مسلویچ مطرح شد .ازجملته موضتوعات مطروحته در ایتن دادگتاه ،هقت

مقتررات حقتوق

بینالملل بشردوستاهه و حقوق بشر در زمان مخاصمه مسلحاهه بود .این دادگاه معتقد بتود کته
در خالل مخاصمههای اهاامشده در یوگستالوی ستابق در دهته  1990متیالدی ،طتر هتای
درگیر بهطور فاحش و جدی مرتکب هق

مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستاهه شتدهد.

دادگاه عنصر قاهوهی جنایت ترور را هق

ماده  3اساسنامه دادگتاه یوگستالوی ( )4و متاده 51

در اصل مطابق با هظر دادگتاه ،اعمتال تروریستتی فترع بتر مخاصتمات مستلحاهه و در زمتان
آتشبس و ترک مخاصه بیان شده و معیاری بترای قصتد ختاص گستترش وحشتت و قصتد
جنایت ترور برشمرده شده است .بر اساآ هظریه این دادگاه ،جنایتت تترور مستتلزم عناصتر
قاهوهی شبیه جنایت غیرقاهوهی علیه غیرهظامیان است؛ اما جنایت ترور هیازمنتد عنصتر اضتافی
در عنصر معنوی خاص ،یعنی گسترش وحشت است.
از ویژگیهای خاص اعمال تروریستی دیگر این است که جنایت ترور منحصراً مربتوط
به زمان جنگ هیست و میتواهد در زمان صلح و بهعنوان جنایت علیه بشریت اهاتام شتود.
سبقه اعمال و افعال تروریستی در سالیان اخیر هیز بر این گفته صحه میگذارد کته در اصتل
ترور و جنایت تروریستی در زمان صلح صورت میگیرد ولو اینکه در زمتان جنتگ اصتوالً
حقوق مخاصمات بینالمللی بین طرفین جنگ حاکم است و آهچته بتهطتور کامتل و واقتع

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

پروتکل الحاقی ( )5به کنواهسیون ژهو و ماده  13پروتکل الحاقی به کنواهسیون یادشده داهستت.

تمامی قواعد و قواهین بینالمللی را زیتر ستؤال بترده و زیتر پتا متیگتذارد ،اهاتام اعمتال
تروریستی است .خوب است در این مقال هگاهی به تعریف کاسسه (حقوقدان بتینالمللتی)
در باب واژه تروریسم بیندازیم .از دید ایشان تروریسم مشتمل است بر:
الف) اقداماتی که بهطور معمول به موجب هر هظام کیفری داخلی جرماهگاری شتدهاهتد
یا کمک به ارتکاب چنین اعمالی هنگامیکه در زمان صلح ارتکاب یابند.
ب) قصد این اقدامات میبایست دامن زدن به حالت وحشت و ترور در متردم یتا وادار
کردن یک دولت یا یک سازمان بینالمللی به اهاام عملی (خودداری از اهاام عملی) باشد.
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ج) اهگیزه این اقدامات عقیدتی یا سیاسی است .بته عبتارتی مبتنتی بتر تعقیتب اهتدا
شخصی هیست ،اگرچه عنصر مادی جنایت ترور بهعنوان یک جنایت جنگی و عنصر متادی
اقدامات تروریستی بهعنوان جنایت علیه بشریت ممکن است شتبیه هتم باشتند ،امتا شترط
محل وقوع این دو جنایت را از یکدیگر متمایز میهمایند.
جايگاه تروريسم در حقوق مخاصمات
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

در ابتدای امر میبایست دو هکته حائز اهمیت را از هم جدا و مورد بررستی قترار داد و
آن بررسی جنایت ترور و جنایت تروریسم استت .در اصتل جنایتت تترور بتهعنتوان یتک
جنایت جنگی محدود به حقوق مخاصتمات مستلحاهه (داخلتی و بتینالملتل) و حمتالت
گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرهظامی است .در حالی کته اقتدامات تروریستتی در
زمان صلح واقع شده و جنایت علیه بشریت تلقی میشود و چیزی که این دو موضوع را از
هم متمایز میهماید  ،عنصر معنوی جرم است .البته بدون شتک تترور و تروریستم ازجملته
جنایات علیه بشریت محسوب میشوهد و اگر در زمان جنگ روی دهند ،تحت شرایطی در
زمره جنایت جنگی محسوب میشوهد .در زمان مخاصمات مستلحاهه در جنایتت جنگتی و
در زمان صلح در زمره جنایت علیه بشریت یا جنایت مربوط به تروریسم بینالمللی استت.
بنا بر آهچه گفته شده ،آهچه که امروز گروههای تروریستی داعش ،بوکو حرام و تکفیتریهتا
در هقاط مختلف دهیا ازجمله فراهسه ،اسپاهیا ،ترکیه و اهگلیس در قالب اقتدامات تروریستتی
اهاام میدهند ،بدیهی است که بهعنوان جنایت علیته بشتریت در دادگتاههتای بتینالمللتی
قابلیت تعقیب و پیگیری را دارهد؛ اما اقداماتی که این گروهها در سوریه ،عراق و لیبی اهاام
میدهند بهواسطه وجود جنگ بین طرفین و حاکم بودن حقوق مخاصمات مسلحاهه ،قاعدتاً
بهعنوان جنایت جنگی تحت بررسی و قابل پیگرد خواهد بود (راعی .)41:1393،هرچند کته در
عموم این جنگها هوعی درگیری شبههظامیان تکفیریها بتا دولتتهتای مرکتزی روی داده
است ،اما قواعد جنگ مسلحاهه بین آنها حاکم و برقرار است و طبیعتتاً بتهعنتوان جنایتات

148



جنگی میتوان آنها را مدهظر قرار داد.


هکته دیگر حائز اهمیت در بررستی جایگتاه اقتدامات تروریستتی در حقتوق مخاصتمات
مسلحاهه ،این موضوع است که صر هظر از علت بته وجتود آمتدن درگیتری مستلحاهه بتین
طرفین ،جهت تحقق اقدامات تروریستی ،هیروهای هظامی یا غیرهظامیتان یکتی از دولتتهتای
درگیر میبایست دست به اقدامات و اعمتال روشهتای تروریستتی بزهنتد .هرچنتد قواعتد و
مقررات مربوط به حقوق مخاصمات مستلحاهه در زمتاهی تتدوین و تهیته شتد کته اعمتال و
رفتارهای تروریستی به این شکل حاد وجود هداشت ولو توجه آنچناهی به این مقوله صورت
چراکه بهرغم چهار کنواهسیون مفصل تدوینشده در موضوع حقتوق مخاصتمات ،تنهتا
یک ماده از کنواهسیون چهارم حاوی مواد و قواهینی در خصوص اقدامات تروریستی استت.
قرارداد ژهو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ ( 2اوت  1949م) ماده  33اشتاره
دارد که «هیچ شخ

مورد حمایت را همیتوان بترای خالفتی کته شخصتاً مرتکتب هشتده

باشد ،تنبیه کرد .تنبیهات دسته جمعی و همچنین هرگوهه عمل رعبآور یا تروریسم ممنتوع
است».
آهچه که بهطور واضح میتوان از این ماده برداشت همود ،وجود تنها یک متاده موجتود در
کنواهسیون چهارگاهه است که به موضوع تروریسم میپردازد؛ هرچند که این ماده تروریستم را
بهخودیخود بهعنوان یکی از آ ار ماازات دستهجمعی قرار داده و به هوع تروریسم دولتی آن
اشاره دارد ،چراکه اینگوهه ماازاتها از سوی دولت به افتراد اعمتال متیشتود .هرچنتد کته
بهرغم همین تکماده ذکرشده ،کنواهسیون چهارگاهه ژهو ،مقررات ماده  33را هق
شدید در هظر هگرفته و قابل رسیدگی در سطح مراجع بینالمللی هیز هیست.

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

هگرفت .چناهچه با بررسی مفصل کنواهسیون چهارگاهه ژهو میتوان به این حقیقت پی برد.

فتاحش یتا

()8

الزم به ذکر است در ادامه هیز پروتکل اول الحاقی  1977میالدی در بند  2ماده  51خود
اینگوهه اذعان میدارد «سکنه غیرهظامی فیهفسه و همچنتین افتراد غیرهظتامی هبایتد هتد
حمله قرار گیرهد .اعمال و تهدیدهای خشوهتآمیزی که هد

اولیه آنها ایاتاد جتو تترور

در میان سکنه غیرهظامی باشد ،ممنوع است» .آهچه کته از ایتن متاده برمتیآیتد ،ممنوعیتت
اقدامات غیرهظامی در مخاصمات مسلحاهه علیه کلیه افراد غیرهظامی است و به عبارتی ایتن
ماده به حمایت از سکنه بیپناه و غیرهظامی در درگیریهای مسلحاهه میپردازد.
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باید یادآور شویم که در جنایتهتای تروریستم ،در اصتل قصتد گستترش تترور میتان
جمعیت غیرهظامی ،تنها شرط عنصر معنوی است .این قصد عنصتر بنیتادین جنایتت تترور،
بهعنوان یک جنایت جنگی است .امروزه بدون شک ترور و تروریسم ازجمله جنایتتهتای
بینالمللی میباشند.
عدهای از حقوقداهان همچون «گاسر» معتقد هستند که متاده  37همتین پروتکتل هیتز در
جایی که قتل را حاصل هیرهگ داهسته و همینطتور بته غیرهظتامی بتودن و برختورداری از
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

وضعیت غیر رزمنده اشاره میهماید ،خود مصداقی است که ایتن متاده هیتز تروریستم را در
درگیریهای مسلحاهه ممنوع داهسته است .به عقیتده وی سیاستت حملته و اختفتا یتا فترار
تروریستها ،در حقیقت یک اقدام جنگی هیست ،بلکه یک عمل تروریستتی استت کته در
قالب هیرهگ علیه هیروهای هظامی ارتکاب و صورت گرفته و به همین دلیل ممنوع است.
بند  4ماده  51پروتکل الحاقی هیز اشاره ضمنی بته موضتوع اقتدامات تروریستم داشتته
است .هرچند که در اصل از کلمه تروریسم بهطور واضح استفاده هشده و علت ایتن امتر را
در عدم گسترش این پدیده شوم در سالهای تهیه و تصویب این پروتکل باید داهست .ماده
 51هیز اشاره مستقیم به موضوع تروریسم هدارد ،ولی اماره ایااد وحشت میتواهد دلیلی بتر
این تصور باشد که هد

اصلی از این ماده ،ممنوعیت اعمال تروریستی است ،چراکه هد

اصلی از این اعمال ،ایااد وحشت در بین ستکنه غیرهظتامی استت و ایتن همتان اقتدامات
تروریستی است .ازجمله هموهههتای بتارز ارتکتاب اعمتال تروریستتی در جنتگ مستلحاهه
بینالمللی میتوان به اهاام اقدامات تروریستی طالبان اشاره کرد (راعی.)32:1393،
در پی حوادث  11سپتامبر  2001میالدی ،شروع جنگ بین ایاالتمتحتده و القاعتده در
افغاهستان ،دامنه اقدامات تروریستی این گروه هیز آغاز شد .البته شتروع دقیتق فعالیتتهتای
تروریستی این گروه پس از فروپاشی گروه طالبان بود ،هرچنتد کته عقایتد و تفکتر اهستان
متفاوت با تفکیریها است.

150



شرايط ويژه تروريسم در مخاصمات داخلي


آهچه که تاکنون ذکر شد مربوط به درگیریها و مخاصمه مسلحاهه بینالمللی بوده است؛
اما همواره به غیر از اینگوهه مخاصمات در داخل کشورها هیز هوعی درگیتری بتین دولتت
حاکمه و گروههای مسلح مخالف رخ میدهد؛ هظیر آهچه در سوریه بتا عتراق و داعتش یتا
هیاریه با بوکو حرام رخ داده است .البته بهطور کل ،قواعتدی کته اقتدامات و فعالیتتهتای
تروریستی را در چهارچوب مخاصمه مسلحاهه بینالمللی ممنوع میهمایتد ،در اصتل همتان
قواعد این اقدامات را در مخاصمه مسلحاهه غیر بینالمللی و داخلی هیتز ممنتوع متیهمایتد.
بینالمللی سخنی به میان همیآورد ولی بند  1ماده  1پروتکل دوم الحاقی  1977متیالدی بته
تعریف چنین درگیریای پرداخته است و اساساً برای درگیریهای مسلحاهه غیر بینالمللتی،
یک ویژگی خاص تعیین و تبیین میهماید.
 -1وجود درگیری مسلحاهه؛
 -2داشتن فرماهدهی مسئول و
 -3اعمال کنترل مؤ ر بر بخشهایی از سرزمینی دولتی کته در آن درگیتری داخلتی در
جریان است.
ازجمله مواد دیگتری کته بته ممنوعیتت اعمتال تروریستتی در خصتوص مخاصتمات
مسلحاهه از هوع غیر بینالملل و داخلی میپردازد ،تعریف مندرج در بند  1متاده  1پروتکتل
الحاقی ماده ( 4پاراگرا

 ،)3ماده ( 13پاراگرا

اعمال و تهدیدهای خشوهتآمیزی که هد

 )2همین پروتکل است کته در ایتن متواد

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

هرچند که کنواهسیون چهارگاهه ژهو در ماده  3خود بهصراحت از درگیریهای مسلحاهه غیر

اولیه آن گستترش تترور و تروریستم در میتان

جمعیت غیرهظامی باشد ،ممنوع است.
اما هکته اساسی و اصلی که میبایست توجه همود ،ضماهت اجرایی این قواعد مبنتی بتر
ممنوعیت اقدامات تروریستی است .به عبارتی ،حال که قواعد مشتخ

در حتوزه حقتوق

مخاصمات مسلحاهه غیر بینالمللی (داخلی) بر این ممنوعیت صتحه متیگتذارد ،مستئولیت
هق

این قواعد و مقررات با کدام طر

خواهد بود؟ یقیناً یک طر

این درگیتری دولتت

حاکم است که بته بستیاری از ایتن قواعتد و تعهتدات معاهتدهای پاینتده استت ،درهتیاته
مسئولیت هق

این قواعد هیز بر وی مترتب خواهد بود؛ امتا از طتر

دیگتر گتروه مستلح
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مخالف دولت است .در اصل این گروههای سازمانیافته بهگوهتهای شناستایی شتدهاهتد کته
متعهد به اینگوهه قواعد بهخصوص قواعد حقوق مخاصمات مسلحاهه میباشتند و یکتی از
شرایط تلقی درگیری و مخاصمه مسلحاهه داخلی ،تواهایی طرفین درگیر به رعایتت حقتوق
بشردوستاهه است .به این دلیل گتروههتای ستازماهی مختالف دولتت هیتز همچتون دولتت
میبایست متعهد به این قواعد و مقررات باشند و باید اقدامات الزم مورد هیتاز را در وهلته
اول برای جلوگیری از اهاام اقدامات تروریستی و در وهله دوم بترای پیگیتری و ماتازات
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

مرتکبان اقدامات تروریستی به عمل آورهد .بهویژه مرتکباهی که تحتت فرماهتدهی و کنتترل
آنها میباشند  .ا بات ًا بر استاآ مفتادی کته ذکتر شتد ،اقتدامات تروریستتی در مخاصتمات
مسلحاهه غیر بینالمللی همچون در مخاصتمات مستلحاهه بتینالمللتی ممنتوع شتده استت
(آهنی )33:1393،و باید به این هکته توجه همود که مخاصتمات مستلحاهه غیتر بتینالمللتی بتر
اساآ جنگ هامتقارن و چریکی بوده و این موضوع بستر مناسبی را جهت تحقتق اقتدامات
تروریستی فراهم میهماید .رویه بینالمللی هم پس از تصویب پروتکل دوم الحاقی ،بهویتژه
اساآهامه و رویههای محاکم کیفری بینالمللی روهدا ،یوگستالوی ستابق و دیتوان کیفتری
بینالمللی ،هق

های شدید پروتکل دوم الحاقی را هیز بهعنوان یک جنایت بینالمللی و بته

تعبیری کاملتر یک جنایت جنگی واجد ویژگی صالحیت جهاهی داهستهاهد.
اما سؤال اساسی و مهم که ایناا پیش میآید ،این است که در حال حاضر با گتروههتای
سازمانیافته مخالفی روبه رو هستیم که در عین حال که در درگیری با دولت حتاکم هستتند
ولی اساآ این گروهها و اقداماتشان بر اساآ اقدامات تروریستی است .بترای مثتال گتروه
تکفیری و تروریستی داعش که با تصر

قسمتی از خاک عراق و سوریه اقدام بته تشتکیل

دولت اسالمی عراق و شام کرده است و در عین حال با دولت عراق و سوریه هیز در جنگ
است .ولی اقدامات این گروهها که بتا عضتوگیری آَشتکار از تمتامی هقتاط جهتان ازجملته
اتریش ،هلند ،آلمان و...صورت می گیرد ،بر محتور اقتدامات تروریستتی و ایاتاد رعتب و
وحشت استوار است .تصاویر پخششده دو سال اخیر از این گروهها در فضتای ماتازی از
هحوه کشتار دسته جمعتی یتا اهفترادی افتراد کته بته طترز وحشتیاههای صتورت متیگیترد،
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هشان دهنده این هد

شوم آنهتا استت .بتدیهی استت ایتن گتروههتا در رعایتت حقتوق


مخاصمات هیز پایبند قواعد و مقررات همیباشند .از یک طر

حتتی در اهاتام جنتگهتا و

درگیریهای خویش بین هظامیان و غیرهظامیان و حتی کودک و میانستال و پیتر هتیچگوهته
تفاوتی قائل هیستند و آشکارا این اقدامات را اهاام میدهند .از طرفی دیگر هتهتنهتا اقتدامی
برای جلوگیری از فعالیتهای تروریستی توسط اعضای گروه خویش اهاام همیدهند بلکته
پایه و اساآ اقدامات خویش را بر این محور گذاشتهاهد .بدیهی است مطابق با آهچته گفتته
شد ،این گروه مسئولیت کامل در قبال هق

قواعتد حقتوق بشردوستتاهه و قواعتد جنگتی

اساسنامه دادگاه کیفری رواهدا بهطور ویتژه تصتریح متیکنتد :اقتدامات تروریستتی متاده 3
مشترک کنواهسیون ژهو و پروتکل دوم الحاقی را هق

میکند.

بهعالوه مظاهر خاص تروریسم ازجمله ایااد رعتب و وحشتت ،واجتد عناصتر جترم
جنگی باشند؛ یعنتی در ختالل درگیتری مستلحاهه یتا در ارتبتاط بتا آن واقتع شتوهد و در
چهارچوب ماده  14اساآهامه دیوان بینالمللی کیفری رواهتدا و از همته مهتمتتر متاده 23
اساآهامه دیوان کیفری قرار میگیرهد .الزم به ذکر است که حتتی اگتر دولتتهتای درگیتر
تروریسم ،عضو دیوان کیفر بینالملل هم هباشند ،میتوان از طریق شورای امنیتت ،وضتعیت
این کشورها را به دیوان ارجاع داد.
بر اساآ شواهد و قرائن و اسناد موجتود ،اغلتب درگیتریهتایی کته بتین گتروههتای
تروریستی ازجمله داعش ،جبهه النصره و  ...در سوریه عراق ،شام یا بوکو حرام در هیاریته

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

ازجمله کنواهسیون چهارگاهه ژهو و پروتکلهای الحاقی آن را دارهد .همانطتور کته متاده 4

رخ میدهد ،با داعیه تشکیل حکومت اسالمی است؛ بنابراین گروها در ذهن خودشان داعیه
کنترل مؤ ر و داشتن یک مرکز فرماهدهی با دولتهای حتاکم در جنتگ را دارهتد .درهتیاته
میبایست این درگیریها را جزو حقوق مخاصمات مسلحاهه داخلی محاسبه همتود .بتدیهی
است رعایت قواعد حقوق جنگ بشردوستاهه در حین این درگیریها برای هر طتر  ،چته
دولت حاکم و چه گروه تروریستی ضروری است.
الزم به ذکر است که در اغلب درگیتریهتایی کته در حتال حاضتر در شتر

رخ دادن

است ،شرایط الزم برابر تحقق جرم جنگی هیز محقق شده است .به عبارتی هم ایتن جترائم
در حین مخاصمه مسلحاهه داخلی صورت پذیرفته است (در غیر ایتن صتورت جترم ضتد
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بشری قلمداد میشود) و در عین حال هق

فتاحش و گستترده مقتررات را در پتی داشتته

است و مهمترین ویژگی این اقدامات ،ارتکاب آنهتا در قالتب برهامته و سیاستت عمتومی
است.
وضعيت حقوقي گروههاي تروريستي از نظر حقوق بشردوستانه
اساساً قواعد حقوق بشردوستاهه ،قواعد بینالمللی است که رفتار هیروهتای متخاصتم را
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

در مخاصمات مسلحاهه بینالمللی و غیر بینالمللی تنظیم میکند و در اصل اشخاصی که در
حین درگیری مسلحاهه به اقدامات تروریستی مبادرت میهمایند ،بر دو قستم متیباشتند یتا
هظامی هستند یا غیرهظامی .چناهچه افراد مرتکب عملیات تروریستی شتوهد (چته هیروهتای
دولتی هظامی و چه شبههظامیان که اعمال تروریستتی اهاتام متیدهنتد) پتس از درگیتری و
بازداشت ،وضعیت هظامی خود را حفظ میکنند و زهداهی یا اسیر جنگی محسوب میشوهد.
دسته دوم افراد غیرهظامی که در جریان درگیری مسلحاهه متوستل بته اقتدامات تروریستتی
میشوهد.
بیان این موضوع ضروری است که درگیریهای هظامی بعد از تاریخ  11سپتامبر و حمله
آمریکا به افغاهستان و عراق به ادعای مبارزه و برخورد با دولتهتای تروریستت یتا حتامی
تروریسم ،بسیاری از موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستاهه را تحتتالشتعاع قترار داد و
این در حالی استت کته قواعتد حقتوق بشردوستتاهه بتدون توجته بته مشتروعیت و عتدم
مشروعیت مخاصمه و هیز بدون توجه به اهگیزه و تکیه بهطور عام و مطلق قابل اعمال است
و هیچگوهه اهگیزه یا ویژگی خاصی در افراد درگیر در مخاصمات ،آهان را از شتمول قواعتد
حقوق بشردوستاهه بینالمللی خارج همیکند .پرواضح است کته اصتول اساستی حتاکم بتر
قواعد حقوق بشردوستاهه ازجمله محدودیت طرفین متخاصم در توسل به شیوههای وسایل
جنگی ،توجه به اصل تفکیک اهدا

و اشخاص هظامی و غیرهظامی و ممنوعیت استتفاده از

سالحهایی که باعث ایااد درد و رهج غیرضروری میشود ،بهطور مطلق و عام بیان شتده و
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در مقابله با اقدامات تروریستی و مرتکبین این اقدامات هیز قابل اعمال و استناد است.


در کلیه عملیاتهای تروریستی که در مخاصمات مسلحاهه بینالمللی صورت میگیترد،
اعمال و اقداماتی که ممکن است عنوان جنایت جنگی یا تخلفات اهضباطی را داشته باشتد،
مبارز را از وضعیت رزمندگی و حقوق هاشی از استیر جنگتی محتروم همتیکنتد؛ بنتابراین
شبههظامیان و هظامیاهی که در سرزمینهای یک کشور دست به عملیات تروریستی میزهنتد،
اگر در یک مخاصمه بینالمللی یا داخلی شرکت داشته باشند ،میتواهنتد عنتوان رزمنتده یتا
اسیر جنگی را گرفته و مورد محاکمه قترار گیرهتد .ایتن موضتوع همتان چیتزی استت کته
جنگی تلقی هنمود و در زهدانهای گواهتاهامو هگهداری میشدهد.
در بستر مواردی که ذکر گردید ،مهمترین عنصر عمل تروریستی در جریان یک مخاصتمه
مسلحاهه بینالمللی ،قصد گستراهدن ترور در میان غیرهظامیان است .بر این استاآ ،تروریستم
شامل حمله علیه اهدا

و اشخاص غیرهظامی است یا شامل حمالت غیر قابل تفکیکی استت

که اغلب به ارعاب و وحشت جمعیت غیرهظامی مناتر متیشتود .درهتیاته در جریتان یتک
مخاصمه مسلحاهه ،طبیعتاً بمباران یک هد

هظامی هزدیک به مناطق مستکوهی کته مناتر بته

ارعاب و وحشت غیرهظامیان میشود ،ممنوع است و یک عمل تروریستتی قلمتداد متیشتود.
البته اگتر اقتدامات تروریستتی ستبب درد و رهتج شتدید روی هظامیتان شتود ،هقت

شتدید

کنواهسیونهای چهارگاهه ژهو محسوب شده و جنایات جنگی هیز قلمداد میشوهد.
در چنین صورتی مرتکبین این اقدامات بایستی بر اساآ اصل صالحیت جهاهی بهعنوان

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

ایاالتمتحده در جنگ افغاهستان در سال  2001و  2002میالدی ،افراد بازداشتشده را اسیر

جنایتکار مورد تعقیب و مخاصمه قرار گیرهد یا حتی بتر طبتق اساستنامه ( 122متاده) 85در
صالحیت آن مرجع قرار گرفته و محاکمه و ماازات شوهد .عالوه بتر قواعتد کلتی حقتوق
بشردوستاهه (ماده  33کنواهسیون چهتارم ژهتو و متواد  51و  52پروتکتل اول الحتاقی) کته
بهطور کلی اقدامات تروریستی را ممنوع میکند ،حمله به سایر اهدا

بهمنظور ایااد رعب

و وحشت در میان جمعیت غیرهظامیان ممنوع است .آنها اغلتب شتامل هیازهتای ویتژه بته
حمایت میشوهد ،مثل حمایت از اموال فرهنگی در موقع مخاصمات مستلحاهه بتینالمللتی؛
بنابراین در زمان مخاصمات مسلحاهه بینالمللی ،هرگوهه اقدامات تروریستی علیته امتوال و
اشخاص غیرهظامی ممنوع است.
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هکته حائز اهمیت در این مقاله دامنه حمایت حقتوق بشردوستتاهه بتینالمللتی از افتراد هظتامی
است .چراکه اول اینکه ،سربازان و رزمندگان ،خود اهدا هظامی هستند و آنها قاهوهتاً حتق دارهتد
متوسل به خشوهت شوهد و علیه آنها توسل به خشتوهت صتورت گیترد .دوم اینکته ،چیتزی کته
ممکن است یک عمل تروریستی علیه افراد غیرهظامی محسوب گردد ،ممکن است عملتی مشتروع
و مااز علیه هظامیان تلقی گردد .درهتیاه به هظتر متیرستد در کتل دایتره حمایتت از هظامیتان در
مخاصمات مسلحاهه کمتر باشد ،اما با وجود این ،مهمترین ممنوعیت در این خصتوص ،ممنوعیتت
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

به کار بردن وسایل و شیوههای جنگی است .مثل ممنوعیتت بتهکتارگیری ستالحهتای ممنوعته و
ممنوعیت زههار هدادن یا اهاام عمل خائناهته؛ بنتابراین در ایتن محتدوده اگتر اقتدامات تروریستتی
صورت گیرد ،بهشدت ممنوع بوده و ممکن است آنها یک جنایت جنگی تلقی شوهد.
بدیهی است بهرغم شباهتهای موجود در قواعتد قابتل استتناد در اقتدامات تروریستتی در
مخاصمات مسلحاهه بینالمللی ،در وضعیت بازداشتشدگان یک تفاوت اساسی وجتود دارد .در
اصل در مخاصمات مسلحاهه غیر بینالمللی ،وضتعیت استیر جنگتی وجتود هتدارد .بته عبتارتی
وضعیت رزمنده قاهوهی که مستحق مشارکت مستقیم در مخاصمه است .چراکه دولتهتا تمتایلی
به اعطاء مصوهیت از رسیدگی به اعضای هیروهای مخالف دولتی را هدارهتد .درهتیاته ایتنگوهته
اشخاص در صورت دستگیری ممکن است بر طبق حقتوق داخلتی کشتور دستتگیر و محاکمته
شوهد .البته در چنین متواقعی هیتز مفتاد متاده  3مشتترک پروتکتل دوم الحتاقی ،حقتوق عرفتی
بشردوستاهه و حقوق بشر مربوط به تضمین دادرسی عادالهه باید رعایت شود .بر همتین استاآ
در خصوص وضعیت بازداشتشدگان ،کنواهسیون سوم ژهتو اشتاره دارد کته رزمنتدگان قتاهوهی
صر مشارکت ،قابل محاکمه و ماازات هیستند و از طرفی دیگر کنواهسیون چهارم ژهتو اذعتان
دارد که رزمندگان غیرقاهوهی صر مشارکت ،قابل محاکمه و ماازات میباشند.
جنبه نوآوري پژوهش
پژوهش اخیر با توجه به منابع خارجی و داخلی موجتود در ایتن زمینته بته ا بتات هظریته
شکلگیری قواعد جدید و باقوام در مبحث اقدامات تروریستتی و دفتاع مشتروع متیپتردازد.
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چراکه کشورها درصدد تشتکیل کنواهستیون و معاهتدات و قتواهین بتینالمللتی بترای ایاتاد


سازوکارهای مناسب و واحد در برخورد با اقدامات تروریستی میباشند .درهتیاه ایتن پدیتده
بهزعم بنده شوم ،منار بههوعی اتحاد بینالمللی بین دولتها در اهاام اقدامات متقابل با هد
جبران خسارات وارده و همینطور جلوگیری از ایااد مسئولیت بینالمللی برای آنها است.
با گسترش دامنه اقدامات تروریستی در اقصیهقاط جهان ،شکلی از هراآ در پیدا کتردن
راهی برای جلوگیری از استمرار آن به وجود آمده است که به دلیل چندوجهی برخورد کتردن
ههادهای ذیربط بینالمللی همچون شورای امنیت ،کشورها را دچار سردرگمی همتوده استت.
بدیهی است تعیین و تبیین مفهوم خاص و مشخ

دهبال آن هستیم ،میتواهد راهگشا باشد .با توجه به اینکه پژوهش مستقلی در این زمینه اهاتام
هشده است ،پژوهش اخیر دارای هوآوری است.
پيشينه پژوهش
بهطور کلی تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل ،هر دولتتی ختود
را برای داوری در خصوص توسل به دفاع مشروع صالح متیداهستت و بتر استاآ حقتوق
بینالملل سنتی ،رفتار میکرد .طی این سالها استناد به دفاع مشروع وبستر اهاام میگرفتت.
بر اساآ این فرمول که در سال  1837میالدی به هام وزیتر خارجته ایتاالتمتحتده مشتهور
شد ،کشوری که متوسل به دفاع مشروع میشود باید ابت کنتد« :ضترورت دفتاع مشتروع،
فوری یا حاد است و هیچ فرصتی بترای اهتختاب وستیله و بررستی بتاقی هگذاشتته استت.

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

از اقدامات متقابل کته در ایتن رستاله بته

همچنین عملی که تحت عنوان ضرورت دفاع مشروع توجیه میشود باید در حد ضترورت
محدود شود و آشکارا در همان حد باقی بماهد».

1

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .1فرمول وبستر که در قضیه کارولین مطرح شد به اینگوهه میباشد که در سال  1837متیالدی حکومتت کاهتادا بته کشتتی
آمریکایی کارولین که در اجاره شورشیان بود حمله کرد و پس از تصر تسلیحات آن ،کشتی را به آتش کشتید کته مناتر
به کشته شدن دو آمریکایی و زخمی شدن چندتن دیگر شد .ایالت متحده آمریکا توسل حکومت کاهادا به دفتاع مشتروع را
تحت شرایطی که وزیر خارجه این کشور ،وبستر اعالم داشت ،قابل پذیرش داهست و کلیه این شرایط تحت عنوان فرمتول
وبستتتر بتته یتتک مرجتتع معتبتتر «دفتتاع مشتتروع» در حقتتوق عرفتتی مبتتدل شتتد .بتترای مطالعتته بیشتتتر ر.ک .بتته
.Malcom.show.International Law,Teach yourself book, hadder and Stoughton,1977.p.h27
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با بررسی اجمالی تاریخ دفاع مشروع ،این حقیقت آشکار و همایان میگردد که در اصتل
روهد تحول تاریخی دفاع مشروع رابطه هزدیکی با تاریخ درگیتریهتای مستلحاهه و قتواهین
جنگ دارد .توسل بیحدوحصر دولتها به جنگ در پی دسترسی به منافع خویش در سایر
کشورها سبب شد تا با قاعدهمند کردن اصول جنگ هاظر بر توسل به زور تا حتد امکتان از
رشد بیرویه آن جلوگیری به عمل آید.
حق دفاع مشروع در قرارداد عمومی برای مردود شمردن جنگ در  1928متیالدی محتترم
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

شمرده شد و اعالم گردید که این حق در ذات حاکمیت در هر دولت و در هر پیمان بتهطتور
ضمنی وجود دارد .هر دولتتی همتواره و قطتع هظتر از مقتررات معاهتداتی ،آزاد استت تتا از
تمامیت ارضی خود در مقابل حمله یا تااوز دفاع کند و تنها خود برای تصمیمگیتری در ایتن
مورد صالح است که آیا شرایط توسل به جنگ را در چهارچوب دفاع ایااب میکند یا خیر.
بر اساآ بررسیهای صورتگرفته در فرمول وبستر مشخ

گردید که در ایتن فرمتول

به دو اصل مهم دفاع مشروع؛ یعنی رعایت اصل ضرورت و تناسب توجه شده استت ولتی
تعریف مشخصی که حدود و غور آن را تعیین کند ،در حقوق عرفی وجود هدارد ،به همین
دلیل دولتها طیف گستردهای از اعمال حتی اقدامات تااوزکاراهته ختود را تحتت عنتوان
دفاع مشروع توجیه کردهاهد .با پایان جنگ جهاهی دوم و شکست متحدین در جنگ ،دادگاه
هورهبرگ برای محاکمه متهمان تشکیل شد.

1

متهمان در دادگاه به هظریه ضرورت و دفاع مشروع استناد کردهد .دادگاه اقدام به جنتگ
به لحاظ ضرورت را محکوم و فرضیه حالت ضرورت و اضطرار را در حقوق بینالملتل رد
و اظهار کرد که اگر ضرورت ،ماوز تعرض و تهاجم شناخته شود ،باب سوءاستفاده مفتوح
خواهد شد (هادری .)27،1392،از آهاا که دادگاه پیمان عمومی بترای متردود شتمردن جنتگ را
معتبر شمرده بود ،متهمان به دفاع مشروع متوسل شدهد ولی چون در واقع جنگ را با قصتد
تااوز آغاز کردهد و ادامه داده بودهد «درهتیاه رفع اتهام بر اساآ دفاع مشروع بهطور کلتی
هاممکن بود و مورد قبول دادگاه واقع هشد».
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1.General Treaty for the Renunciation of war


باید این موضوع را مطمح هظر داشته باشیم ،هیچ عر  ،رویته و یتا قتاهوهی بتهصتورت
بداهه وجود هداشته است و در طول زمان و به فراخور هیاز جامعه به وجود آمده و در طول
زمان ویرایش ،اصالح و یا حذ
همین چهارچوب ،مشخ

شده است؛ اما مشکل اساسی در توجه به دفاع مشروع در

هبودن مفهوم دقیق آن و همینطور اقتدامات تروریستتی استت.

چنان که بر اساآ مواردی که ذکر شد ،اهاام اعمال با استناد بته دفتاع مشتروع بتر استاآ
تعیین هوع خطر و اقدام تروریستی صورت گرفته است؛ اما هکته اساسی ایناا است کته آیتا
متناسب با آن اقدام متقابل صورت گیرد .در این ا نا حتی سازمانها و ههادهتایی کته پایته و
اساآ تصمیمگیری هستند ،همچون شورای امنیت هیز تفسیر دقیقی ارائته همتیهماینتد و در
پروهدههای مطروحه ،تفاسیر متفاوتی ارائه میکنند .بدیهی است این موضوع استتناد همتودن
دولتها به دفاع مشروع را با چالش بزرگی روبهرو میهماید .چراکه اساآ این استناد سبب
مصوهیت آنها از مسئولیت بینالمللی میگردد.
جامعه بین المللی در هیمه دوم قرن بیستم با پدیدهای شوم به هام تروریسم مواجه شد که
در مقابل آن با پذیرش ماموعهای از معاهدات مربوط به اهتواع ختاص عملیتات و اعمتال
تروریستی و تعهدات دولتها در برابر آن روبهرو شد .هگرش به این مقوله از آهاا اهمیتت
پیدا میکند که در ابتدا پدیده تروریسم شامل اعمال تأ یرگذار بتر غیرهظامیتان بتود ولتی بتا
گسترش این موضوع و عدم برخورد جامعه جهتاهی و شتاید جتدی هگترفتن آن بتهعنتوان

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

این موضوع که اقدام تروریستی صورتگرفته تهدید علیه صلح بینالمللی است یتا خیتر تتا

عملیاتهای سازمان یافته با داشتن حامیان مالی قدرتمند ،علیه کارکنان و تأسیستات هظتامی
فراگیر شد .به دلیل گسترده شدن این پدیده ،شروع به تقسیمبندی آن کردهاهد ،بهگوههای که
آن را به ابعاد و اشکال مختلف تقسیم همودهاهد :تروریسم هستهای ،بیوتروریسم ،تروریستم
ملیگرا ،تروریسم سیاسی ،تروریسم شیمیایی ،تروریسم جنایی و امثال آن ،اهواع مختلفتی از
تروریسم هستند.
معتقدان به هظریه دفاع از خود (دفاع مشروع) اغلب هظرات خود را بر دو هظریه و یتک
حاد ه پایهگذاری میکنند  .هظریه اول مربوطه به (هوگو گروسیوآ) پدر حقتوق بتینالملتل
است که در سال  1625میالدی حق دولت در دفتاع از ختود در یتک حملته هظتامی را بته
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رسمیت شناخت .بیش از یک قرن بعد «امتریش دی واتتل» در کتتاب ختود تحتت عنتوان
«حقوق ملل» توضیح داد که «یک ملت حق مقاومت در مقابل وارد آمدن ضتربه را داشتته و
در صورت آغاز تهاجم ،میتواهد از زور علیه مهاجم استفاده هماید» (.)Vettel.1984
در حدود یک قرن پتس از آن؛ یعنتی در ستال  1837متیالدی ،موضتوع مربتوط بته کشتتی
کارولین اتفاق افتاد .در پی حوادث رخداده ،اعزام (لرد اشبرتون) از طر دولت بریتاهیتا در ستال
 1842میالدی برای حلوفصل اختالفات ،داهیل وبستر فرمول معرو خویش را بیتان داشتت و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

اعالم همود که (مؤلفههای الزم برای ا بات دفاع از خود ،فوریتت غیتر قابتل مقاومتت بتودن بته
معنای فقدان اهتخابی جایگزین و فقدان فرصت برای بررسی است)( Optcit.89و .)Jenning
ذکر این هکته میتواهتد ضتروری باشتد کته در اصتل تعریتف اقتدامات تروریستتی در
جنگهای مسلحاهه و مخاصمات مسلحاهه اساستاً جمعیتت غیرهظتامی را هتد

متیگیترد،

چراکه طرفین درگیر در هر حمله یا اقدام دیگری که اهاام متیدهنتد ،تتوان دفتاع از ختود
به صورت مسلحاهه را دارهد و هر هوع اقدامی که تنها توستط طترفین درگیتر علیته دیگتری
صورت میگیرد ،همیتواهد به معنی اقدامات تروریستی باشد .به عبارتی بهرغم اینکه حقوق
بشردوستاهه هیچگوهه تعریف خاصی از تروریسم ارائه هنموده است ولی بهصراحت بسیاری
از اقدامات ارتکابیافته در قالب اقدامات تروریستی را در زمان جنگ ممنوع میکند.
ازجمله این قواعد ،کنواهسیونهای چهارگاهه ژهو  1949میالدی و پروتکلهتای الحتاقی
به آنها ( 1997م) است کته در صتفحات آتتی بته آن پرداختته خواهتد شتد .مبنتای ایتن
ممنوعیت را می توان اصل بنیادین و آمره حقوق بشردوستتاهه تحتت عنتوان اصتل تفکیتک
داهست .به موجب این اصل ،طرفین مخاصمه بایستی در حتین مخاصتمه بتین اشتخاص و
اهدا

غیرهظامی با اهدا

و اشخاص هظامی تفکیک قائل شوهد .این موضوع خود در بستر

این واقعیت است که قرباهیان اصل حمالت تروریستی ،همتانطتور کته از ذات ایتن عمتل
برمیآید ،در طول تاریخ بهخصوص در زمان جنگ ،غیرهظامیان هستند ،از این رو توسل بته
خشوهت غیر قابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیادین حقتوق بشردوستتاهه کته
همان حمایت از غیرهظامیان است ،میباشد.
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روششناسي پژوهش
این پژوهش به لحاظ هد

کاربردی و بر پایه مطالعات کتابخاهتهای و بررستی استنادی

بهویتژه استناد ،کنواهستیونهتا و معاهتدات بتینالمللتی استت .ابتزار گتردآوری اطالعتات
فیشبرداری ،تحلیل دادهها و تحلیل کیفی محتوا است .این تحقیتق کمتک خواهتد کترد تتا
بتوان به راهحل مناسبی در ارائه تعریف از تروریسم و دفاع مشروع بهمنظتور استتناد بته آن
رسید .سعی میشود از کتب ،پایانهامهها و مقاالت مرتبط با موضوع و همینطتور مشتورت

تجزیهوتحليل و یافتههای پژوهش
تروریسم در جهان امروز از پدیدههای هوظهوری استت کته بتهسترعت گستترش یافتته
است ،از منظر حقوق بینالملل ،امروزه تروریسم بتینالمللتی ازجملته جنایتات بتینالمللتی
است ،این جنایات که توسط اشتخاص یتا گروهتای غیردولتتی ارتکتاب متییابتد ،توستط
دولتها هیز اهاام میگیرد که از آن تحت عنوان تروریسم دولتی هام برده میشود .در طر
دیگر این پدیده شوم ،مقوله دفتاع مشتروع وجتود دارد کته در حمتالت هظتامی آمریکتا و
افغاهستان (که به بهاهه حمالت تروریستتی  11ستپتامبر  2001متیالدی کته توستط شتورای
امنیت سازمان ملل به حمله مسلحاهه تلقی گردید) ملموآتر گردید

(فی

.)14:1395،

گرچه در زمان جنگ ،جایی برای قاهون و حقوق وجود هدارد ،ولتی هراهتدازه کته ایتن
پدیده قاهوهمند باشد ،بیشتر از آالم بشر کاسته میشود ( .)Grotiou،H:162،28ترور و تروریسم
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با اساتید مرتبط با موضوع هیز برای تکمیل این پایانهامه استفاده شود.

به لحاظ رابطه خود با هیروی هظامی و کاربرد زور در مقوله جنتگ و تحتت قواعتد حقتوق
مخاصمات مسلحاهه قرار میگیرد ،بهویژه که در قطعنامههای  1368و  1371شورای امنیتت
سازمان ملل و پس از حوادث  11ستپتامبر ستال  2001متیالدی ،ایتن اقتدامات تروریستتی
بهعنوان حمالت مسلحاهه تلقی گردید (بردبار.)11:1391،
موضوع ترور و عملیات تروریستی از دیدگاه حقوقی ،در دو بختش حقتوق داخلتی و
حقوق بین الملل قابل بررسی است .در حوزه حقوق داخلی ،ترور موضوعی تلقی متیشتود
که در شاخههای حقوق بشر ،حقوق جزا و یتا تتا حتدودی آیتین دادرستی (بحتث تعیتین
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صالحیتها) قابل بررسی است ،ولی در حوزه حقوق بینالمللی بهطور ویژه در چهارچوب
حقوق جنگ یا همان حقوق مخاصمات مسلحاهه قابل واکاوی است.
حقوق توسل به جنگ یا حقتوق هاشتی از دفتاع مشتروع (حقتوق بتر جنتگ ،)1حقتوق
بشردوستاهه یا حقوق مخاصمات مسلحاهه (حقوق در جنگ )2و حقوق مسئولیت بینالمللتی
تابعان حقوق بینالملل (حقوق پس از جنگ ،)3این سه الیه را تشکیل میدهند که متیتواهتد
از لحاظ قضایی (هماهند طرح تخلف در دیوان بینالملتل کیفتری) یتا غیتر قضتایی عملتی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

مطرح گردد ،البته چهارچوب جدیدی هیز تحت عنوان (هظام ویژه یا خاص )4کته در حقتوق
بینالملل امری جدید است ،پیشنهاد شده است ).(DJamalove F,2008/5
توجه به حقوق مخاصمات مسلحاهه و قواعد حاکم بر آن ،در اقدامات تروریستی از این
جهت دارای جایگاه و اهمیت است که به هر حال اقدامات تروریستی از هر هوع کته باشتد
(خواه هدفمند و خواه غیر هدفمند) از زمره موارد هاق

حقوق بشر است .این استتدالل از

سوی فیلیپ آستون گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به اعدامهای فراقضایی و اختصتاری یتا
خودسراهه مطرح شده است .از هظر او حتی اگتر جنتگ بتا تترور بتهمثابته یتک مخاصتمه
مسلحاهه تلقی شود ،بازهم همچنان تابع حقوق بشر باقی میماهد؛ زیترا کته اهاتام اقتدامات
تروریستی در واقع کشتن خود یا افراد بدون محاکمته قضتایی و در اصتل بتدون ارتکتاب
هرگوهه جرمی است و این امر هاق

قواعد حقتوق بشردوستتاهه استت (متاده  3اساستنامه

جهاهی حقوق بشر و ماده  6میثاق حقوق مدهی و سیاسی)(سرتیپی.)38:1391،
نتيجهگيری
بهرغم تالشهتای صتورتگرفتته در حتوزه حقتوق مخاصتمات مستلحاهه و اقتدامات
تروریستی ولی موافقتهامههای صادره چیزی فراتتر از کنواهستیونهتای چهارگاهته ژهتو در
مبارزه با تروریست را مقرر همیدارهد .قطعنامه  1373در قالب یتک ستند ضتد تروریستتی،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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4
. The Sui Generis Framework


یکسری موازینی را در خصوص فرآیند مبارزه با تروریسم ایاتاد همتود .بته موجتب ایتن
قطعنامه ،دولتها موظف به همکاری با یکدیگر ،ارائه گتزارش اقتدامات صتورتگرفتته در
این راستا ،مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب قواهین داخلی در این باره شدهد .بهرغم
تأ یر این قطعنامه روی حقوق ،توسل به زور ،تأ یر در خصتوص چگتوهگی اعمتال حقتوق
بشردوستاهه بر مخاصمات مسلحاهه در قالب مبارزه با تروریسم را همیگذارد .بهطتوری کته
بر آن هدارد.

()9

حقوق بشردوستاهه اعم از کنواهسیونهای چهارگاهه ژهو و پروتکلهای الحتاقی ،حقتوق
عرفی و سایر مع اهدات موجود در ایتن حتوزه بتدون هتیچ استتثنایی اقتدامات تروریستتی
ارتکابیافته در جریان یک مخاصمه اعم از داخلی یا بینالمللی را ممنوع متیکنتد .حقتوق
بشردوستاهه هق

های عمده کنواهسیونهای ژهو را در قالب اقدامات تروریستی یک جنایت

جنگی معرفی کرده و دولتها را موظف میکند تا متهمین به ارتکاب جنایت جنگتی را در
قالب صالحیت جهاهی هزد محاکم خود تعقیب و ماازات کنند .از طرفی دیگر با کساهی که
اقدامات تروریستی اهاام دادهاهد و در این حوزه دستگیر شدهاهتد ،بایتد بتر استاآ اصتول
حقوق بشردوستتاهه رفتتار شتود .بتدیهی استت رعایتت ایتن تتوازن ،در کتاهش اقتدامات
تروریستی هقش تأ یرگذاری خواهد داشت.
ضمن مدهظر قرار دادن این موضتوع کته کنواهستیونهتای ژهتو حتق و تکلیتف جامعته
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طرح مسئله

on Terror

 Warمورد اجرای حقوق بشردوستاهه را کم و زیاد همیکند و تأ یری

بین المللی را برای برخورد با تروریستهای بینالمللی همچتون داعتش پتیشبینتی همتوده
است ،در عین حال کلیه افرادی که بهواسطه اقدامات تروریستی دستگیر و بازداشت شدهاهد
از حمایت قاهوهی برخوردار بوده و هیچگوهه خال

قاهوهی در این خصوص هباید صتورت

پذیرد.
فقدان تعریف دقیق و جامع از تروریسم بهرغم وجود کنواهستیونهتای چهارگاهته ژهتو،
پروتکل الحاقی ،حقوق عرفی و معاهدات ،بزرگترین چالش موجود در مبارزه با تروریستم
میباشد و مهمترین موضوع در تعریف دقیتق مفهتوم تروریستم ایتن استت کته تروریستم
عملیات تروریستی را از معدود جنایاتی تدوین کنند که توأمان قواعد حقوق بشردوستتاهه و
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قواعد حقوق بینالملل را هق

میکند .بدیهی است با تعریف دقیقی که از تروریستم بیتان

شود ،معیار و مالکهای دقیق شناخت آن مشخ
اقدامات تروریستی مشخ

شده و در این بین مسئولیت مباشرین به

گردیده و رابطه مستقیم و غیرمستقیم دولتهای کمککننتده و

تسهیلکننده و کنترلکننده این گروهها هیز مشخ

میشود .با تبیین این معیارها میتوان بتر

اساآ شرح مسئولیتها ،صالحیت رسیدگی به هقت

ایتن مستئولیتهتا را در صتالحیت

دیوان بینالمللی کیفری داهست و آن را به اساسنامه این مراجع رستیدگیکننتده بتینالمللتی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

مزید همود و راه برای مبارزه با این پدیتده شتوم محیتا متیشتود .یقینتاً تتدوین مستئولیت
بینالمللی اقدامات تروریستی برای مباشرین و معاوهین ،راه را برای تتدوین قتواهین داخلتی
مهیاتر میهماید و همانطور که امروزه رعایت حقوق و قواعتد مخاصتمات مستلحاهه بترای
همه کشورها الزامی است و عدم رعایت آن سبب مسئولیتهای سنگین بینالمللتی خواهتد
شد ،دولتها به مبارزه با تروریسم مااب میگردهد.
پينوشتها
 .1این سیزده کنواهسیون عبارتاهد از :کنواهسیون مربوط به جرائم و برخی اعمال دیگتر
ارتکابی در هواپیما  1963میالدی ،کنواهسیون الهته راجتع بته مبتارزه بتا ضتبط و توقیتف
غیرقاهوهی هواپیما  1970میالدی ،کنواهسیون موهترال  1971میالدی راجع به سرکوب اعمال
غیرقاهوهی بتر ضتد ایمنتی هواپیمتایی کشتوری  1971متیالدی ،پروتکتل سترکوب اعمتال
غیرقاهوهی خشوهت در فرودگاههای در خدمت هواپیمایی بینالمللتی کشتوری ،الحتاقی بته
کنواهسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقتاهوهی بتر ضتد ایمنتی هواپیمتایی کشتوری 1988
میالدی ،پروتکل ایمنی کشتیراهی دریایی  1988میالدی ،کنواهسیون جلوگیری و ماتازات و
جنایات بر ضد اشخاص تحت حمایتت بتینالمللتی ازجملته هماینتدگان دیپلماتیتک 1973
میالدی ،کنواهسیون درباره ممنوعیتت گروگتانگیتری  1997متیالدی ،کنواهستیون حمایتت
فیزیکی از مواد هستهای  1979میالدی ،کنواهسیون بینالمللتی هشتانگتذاری متواد منفاتره
پالستیکی بهمنظور ردیابی بعدی  1991میالدی ،کنواهسیون سرکوب بمبگذاری تروریستی
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 1997متتیالدی ،کنواهستتیون بتتینالمللتتی ستترکوب تتتأمین متتالی تروریستتم  2000متتیالدی،
کنواهسیون بینالمللی برای سرکوب اعمال تروریسم هستهای  2005میالدی.
 .2برخورد شورا با این قضیه تا  1999میالدی بهصورت موردی بود هه کلی .به این معنا
که هرگاه یک حاد ه تروریستی مهم اتفاق میافتاد ،شورا ضمن محکوم کردن آن به دولتها
توصیه میکرد اقداماتی را اهاام دهند .ازجمله مهمترین این متوارد عبتارتاهتد از «قطعنامته
 1996(1044م) که پس از اقدام تروریستی علیه مبارک رئتیسجمهتور مصتر صتادر شتد».
و تاهزاهیا صادر شد .قطعنامه  1999(1276میالدی) که به دهبال کشتته شتدن دیپلمتاتهتای
ایراهی در مزار شریف و همچنین تحویل هدادن بتن الدن از ستوی گتروه طالبتان در متورد
تحریم این گروه صادر شد؛ اما بهرغم الزامآور بودن آن ،هرگز از سوی حامیتان طالبتان بته
اجرا درهیامد .در هیچیک از این قطعنامهها تعریفی از تروریسم بینالملل توسط شورا هشده،
بلکه تنها موارد مربوط ،بهعنوان همودی از تروریسم بینالملل شتناخته شتده استت؛ امتا در
 1999میالدی شورا هخستین قطعنامه کلتی ختود را (قطعنامته شتماره  )1269در خصتوص
تروریسم صادر میکند (که البته جنبه توصتیهای دارد) و در مقدمته آن بته قطعنامته 49/60
دسامبر  1994میالدی مامع اشاره میکند.
 .3صدور قطعنامه شماره  /56ال ،یتک روز بعتد از  11ستپتامبر ،قطعنامتههتای  1368و
 1373شورا در قطعنامه  1368ضمن محکوم کتردن حمتالت تروریستتی بته آمریکتا آن را
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قطعنامه  1998( 1189م) که پس از حمالت تروریستی به سفارتخاهههای آمریکتا در کنیتا

تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی (بند اول) داهسته ،حق دفاع فردی یا جمعی از ختود
را برای آمریکا به رسمیت میشناسد.
-4این ماده مقرر میدارد این دادگاه بینالمللی اختیار خواهد داشتت «هقت
عر های جنگی» اشخاص هاق
موارد هق

قتواهین یتا

قواهین یا عر های جنگی را مورد تعقیب قرار دهد .ایتن

ازجمله شامل موارد زیر است ،امتا آنهتا محتدود هیستت :التف -بتهکتارگیری

سالحهای سمی یا ستالحهتای دیگتر بتهمنظتور ایتراد رهتج غیتر ضتروری .ب -تخریتب
بیمحابای شهرها ،شهرکها یا روستاها یا اقدام به ویراهگری در آنها کته ختارج از حتدود
ضعیف هظامی می باشد .ج -حمله یا بمباران شهرها ،شهرکها ،روستاها ،اماکن مستکوهی و
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ابنیه بیدفاع با هر وسیله .د -توقیف تخریب یا ایراد خسارت عمدی به مؤسساتی که بترای
مقاصد مذهبی ،خیریه و آموزش اعم از علوم و فنون اختصاص دارد یا بناهتای تتاریخی یتا
آ ار عملی و هنری .ه -چپاول اموال عمومی یا خصوصی.
 .5بند دوم ماده  51پروتکل اول و بند  2ماده  13پروتکل دوم ابتراز متیدارد ،هبایتد بته
جمعیت غیرهظامی با این وصف و همینطور افراد غیرهظامی ،حمله کرد .همچنین اقتدامهتا
یا تهدیدهای خشوهتآمیز که هد

اصلی آنهتا گستترش تترور ،یعنتی وحشتت در میتان

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای داهش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

اقدامهای تروریستی در مخاصمههای مسلحاهه داخلی علیه غیرهظامیان یا اشخاصی باشد کته
از جنگ دست کشیدهاهد ،صر هظر از اینکه کدام طر

مخاصمه به اقتدامهتای تروریستتی

متوسل شده باشد ،هیز ممنوع است .دادگاه یوگسالوی در رویه خود به بررسی جنایت ترور
(بهعنوان جنایت جنگی) پرداخته است.
 .6اهتوهیو کاسسه حقوق بینالملل کیفری.
7-Daft comprehensive convention against international terrorism

article 2012(a/61/37) report of the ad hoc committee established by
general assembly resolution 51/21 of 17 december 1996T tenth session(27
)february-3march2006

« .8تروریسم دولتی» واژه جناالبراهگیزی است .تروریسم دولتی اصطالحی استت کته
برای دخالت دولت یا دولتهایی در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر که بهوسیله اجرا یا
مشارکت در عملیتات تروریستتی یتا حمایتت از عملیتات هظتامی بترای زوال تضتعیف و
براهدازی دولت مذکور یا کل دستگاه حاکمه آن کشور اهاام میشتود .کمتکهتای متادی و
معنتتوی (مثتتل حمایتتت سیاستتی) بتته گتتروههتتای مختتالف و مشتتارکت در عملیتتاتی چتتون
بمب گذاری ،مین گذاری بندرها و سواحل آدمربایی ،هواپیمادزدی و ترور مقتامهتای عتالی
مملکتی ،هموهههایی از تروریسم دولتی است .برایان جنگینس که از خبرهگتاران مشتهور در
معضل تروریسم است ،از تروریسم دولتی بهعنوان «جنگ از طریق قائممقام یتاد متیکنتد».
وی میگوید :این کشورها (پیروان تروریسم دولتی) بر محدودیتهای جنگهتای متعتار
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واقفاهد؛ بنابراین ترجیح میدهند از امکاهات سازمانهای تروریستی که خود رأساً آنهتا را


ایااد کردهاهد یا تغذیه مالی آن ها را بر عهده دارهد ،برای تهدید دشمن یا اختتالل در بتات
سیاسی و اقتصادی بهره گیرهد.
 .9جنگ از لحاظ حقوقی و عملی علیه یک پدیده متصور هیست ،بلکته جنتگ حتداقل
علیه یک واحد هظامی سازمان یافته قابل تصور است .تروریسم یک پدیده است .این پدیتده
در بستر ماموعهای از عوامل تاریخی و جامعهشناسی ایااد شده است .مبارزه با تروریسم،
همچون مبارزه با فقر و ایدز می باشد و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای ریشهکن کردن
میان دولت ها ،تصویب قواهین داخلی ،استرداد ،فشار دیپلماتیک و  ...میباشد که البتته تنهتا
بخشی از آن اقدامات شامل مخاصمه مسلحاهه به معنای واقعی کلمه میشود .درهتیاه بهتتر
است بهجای اصطالح

War On Terror

از اصطالح  Fight On Terrorاستفاده شود .درهتیاته

جنگ با تروریسم در معنتای حقتوقی ،تنهتا زمتاهی قابتل تصتور استت کته ایتن اقتدام در
چهارچوب یک مخاصمه مسلحاهه اعم از داخلتی یتا بتینالمللتی صتورت گیترد .درهتیاته
هرگوهه درگیری خارج از این محدوده ،مشمول حقوق جنگ هیست.

مقاله پژوهشی :ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحاهه

و سرکوب تروریسم میباشد که شامل اقدامات دستهجمعی در قالب همکاریهتای قضتایی
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