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 مقدمه

 الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه»حقوق بینهمایش صلوات بر حضرت محمد )ص( و خاندان پاک ایشان، با نام و یاد خدا و 

مهرماه سال  22و  21، در روزهای «و همراهان سردار قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندسنکوداشت شهید غرب آسیا: 

میالدی، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی  2021اکتبر  14و  13هجری قمری و  1443ربیع االول  7و  6هجری شمسی برابر با  1400

شفاهی مقاالت خود ئه ارابه سخنرانی علمی و سخنران از هفت کشور،  20شود و به صورت مجازی و حضوری در دانشگاه قم برگزار می

در منطقه از منظر حقوق مسلحانه الملل توسل به زور«، »مخاصمات ینمنطقه از منظر حقوق بمسلحانه در پردازند. »مخاصمات می

الملل پس از جنگ« و »تروریسم در منطقه از منظر در منطقه از منظر حقوق بینمسلحانه  الملل بشر و بشردوستانه«، »مخاصماتبین

المللی را این همایش بینمحورهای اصلی  الملل: بررسی قضایای شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس و شهید فخری زاده«،بینحقوق 

 اند. کمیته علمی همایش را تشکیل دادهاعضای مختلف،  . اساتیدی از چندین کشورتشکیل می دهند

موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گیری کارهای حقوقی پی»راهالمللی، کارگاه آموزشی در صبح روز دوم برگزاری این همایش بین

 .برگزار خواهد شد ،مخاصمات مسلحانه منطقه« در

اعالم شد و پس از دریافت مجوز پایگاه استنادی  1399المللی یادشده، در دی فراخوان دریافت مقاالت در همایش بینگفتنی است، 

مقاله  130الت کرد. بیش از شروع به دریافت و ارزیابی مقادبیرخانه همایش ناوری، لوم تحقیقات و فو تایید وزارت ع(، ISCجهان اسالم )

ی مختلف، هاو دانشگاه داور از کشورها 40 های فارسی، عربی و انگلیسی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است و بیش ازبه زبان

تخصصی  از ارزیابی اولیه توسط دبیر علمی همایش و تعیین دو داور هله نخست پسمقاالت در و اند.مقاالت دریافتی را ارزیابی کرده

شد. در واقع، دقیقاً چنانچه نظر دو داور با یکدیگر یکسان نبود، به داور سوم ارسال می، رونداند. در این توسط ایشان، به داوری ارسال شده

کتاب مجموعه مقاالت برگزیده در قالب  جالت علمی پژوهشی طی شده است.فرایند دریافت و بررسی و اخذ تصمیم در مورد مقاالت در م

الملل و مخاصمات مسلحانه د رمنطقه غرب آسیا،  منتشر خواهند شد، همچنین شماری از مقاالتی المللی حقوق بینمقاالت همایش بین

  .سیدت علمی پژوهشی به چاپ خواهند رکه باالترین امتیازهای داوران را کسب کرده باشند به تناسب موضوع در برخی مجال

های پذیرفته شده است که بر اساس محورهای چهارگانه همایش تنظیم و در مجموعه اما، آنچه اینک پیش روی شماست چکیده

گذاری، های سیاستهای مختلف، اعم از کمیتهاند. الزم است از همه اساتید گرانقدر و همکاران ارجمندی که در بخشحاضر، آورده شده

پژوهشگرانی که در پنل و  اند صمیمانه سپاسگزاری نماییم. از استادانیاری رسانده سخاوتمندانه مر مهم ما راعلمی و اجرایی در این ا

ردانی ها را به عهده خواهند داشت پیشاپیش قدنیز سروران معظمی که مدیریت پنل های همایش به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت و

 کنیم. می

اند عرض سپاس وافر داشته و از این که با ارسال مقاالت ارزشمند خود بر غنای همایش افزوده اندیشمندانیهمه  همچنین به محضر

که به سبب محدودیت زمان، فرصت استفاده از ارائه شفاهی این بزرگواران را نداریم عذر خواهی می کنیم. ازمحضر آن دسته از عزیزانی 

مندی از آثار ند در اولویت پذیرش قرار نگرفته است، پوزش طلبیده و امیدواریم توفیق بهرهطبق نظر داوران ارجمهم که مقاالت ایشان 

 های بعدی داشته باشیم. ارزشمند علمی ایشان را در همایش 

 من اهلل التوفیق و علیه التکالن 

 دبیرخانه همایش                                                                                                                                
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 اقدامات متقابل ارتش و نیروهای مردمی یمن در حمله به خاک عربستان

 المللاز منظر حقوق بین 
 محسن قدیر

 الملل دانشگاه قماستادیار حقوق بین

 

 آبادیعلی جمال

 الملل دانشگاه قمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین

 
 چکیده

وارد ششمین اقدام به تجاوز علیه یمن کردند. این اقدام که اکنون  2015مارس  25ائتالف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در 

الملل بوده است. جامعه ن اصول اساسی حقوق بینبشر و بشردوستانه و زیرپاگذاشتفاحش حقوق  هایسال خود شده است، دارای نقض

رو گشت؛ این موضع الملل منتظر واکنش نهادهای تاثیرگذار و مخصوصا شورای امنیت مانده بود که با موضع انفعالی این نهاد روبهبین

برای انجام اقدامات متقابل برانگیخت.  ی یمن نشد، بلکه هرچه بیشتر انگیزه آنها راه تنها باعث کنارکشیدن ارتش و نیروهای مردمانفعالی ن

شود و با بررسی این اقدامات توسط ارتش و با نگاه به شرایط متعدد اقدامات متقابل، حق نیروهای یمنی در انجام این اقدامات عیان می

الملل درج شده و استای حقی است که در اسناد مختلف حقوق بینشود که این اقدامات آنها در ریمن، مشخص مینیروهای مردمی 

 کنند.ارتش و نیروهای مردمی یمن نیز آنها را نقض نمی

 المللحقوق بین ،ارتش و نیروهای مردمی یمن ،شورای امنیت ،ائتالف سعودی ،اقدامات متقابل: کلیدی واژگان
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 الملل توسل به زورمنظر حقوق بیناقدام مسلحانه علیه سپهبد حاج قاسم سلیمانی از 
 مرتضی پورعزیز

 الملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین

 
 چکیده

 ابومهدی سلیمانی، قاسم حاج سپهبد علیه آمریکایی، سرنشین بدون نظامی پهپاد یک توسط هوایی حمله ،2020 ژانویه سوم در

اقدام غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا در  .است شده ایشان شهادت موجب که گرفت صورت ایشان ناهاهمر از تن چند و المهندس

الملل شده رتبه ایران در خاک عراق، باعث نقض حقوق بینرابطه با کشتن حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک شخص نظامی عالی

بی می سل به زور در واقعه شهادت شهید سلیمانی چگونه ارزیااست. سوال اصلی در مقاله حاضر این است که حقوق بین الملل تو

شود؟ ادعاهای توجیهی و دفاعیات مقامات آمریکایی مخصوصا آقای ترامپ، تا چه میزان از وجهه حقوقی برخوردار است؟ از این رو، 

 توسل منع اصل کهدرحالی ست.ویژه منشور ملل متحد اباشد که عمل آمریکا نقض جدی اصل منع توسل به زور بهنتیجه چنین می

های صورت گرفته عالوه بر آن که اقدام آمریکا در لیکن با بررسی. است شده مستثناء مورد دو در فقط حد،مت ملل منشور در زور به

ز قلمداد آمریکا نی و عراق بین امنیتی نامهگیرد، بلکه ناقض موافقتقالب هیچ کدام از استثنائات اصل منع توسل به زور قرار نمی

 شود. می

الملل توسل به زور، اصل منع توسل به زور، دفاع مشروع، موافقت نامه امنیتی بین شهید قاسم سلیمانی، حقوق بین واژگان کلیدی:

 آمریکا و عراق.
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 مسلحانه مخاصمات حقوق منظر از االسدعین پایگاه به ایران یحمله بررسی تفصیلی

 سیدحسن موسوی

 دانشگاه مفید و طلبه سطح سه حوزه علمیهالملل ینسی ارشد حقوق بدانشجوی کارشنا

 چکیده

 مسئولیت طرح قضایی، مراجع در پس از ترور سردار سلیمانی پیشنهادهای زیادی برای ایران در پاسخ به این ترور مطرح شد؛ شکایت

 مسئولیت طرح متقابل، عمل عمومی، مجمع و نیتما شورای در دیپلماتیک جویانه، پیگیریتالفی اقدام مشروع، دفاع عامالن، جزایی

ایران اما در این بین در اولین اقدام،  .بودند کارهاراه این مهمترین زمره و... در دادگستری المللیبین دیوان در آمریکا دولت المللیبین

 با ترور شهید سلیمانی، ه در پاسخ بهحمله موشکی به پایگاه عین االسد واقع در کشور عراق را در دستور کار قرار داد. این حمل

کردند و این حمله را در راستای  حمایت حمله این از ایران و متحدان این کشور. شد مواجه المللبین عرصه در مختلفی هایواکنش

 تحقیق. کردند اعالم المللبین و حقوق ملل سازمان منشور صریح اصول مغایر را آن اما مخالفان. انداصل دفاع مشروع بیان کرده

 از حرکت این آیا کرد؟ ارزیابی المللبین حقوق منظر از توانمی چگونه این حمله را که است پرداخته موضوع این بررسی به حاضر

 چه مغایر نیست مشروع اگر و است توجیه قابل اینظریه چه براساس است مشروع اگر خیر؟ یا است مشروع المللبین حقوق دید

 عدم و هادولت حاکمیت در مداخله عدم اصل  تبیین ضمن تحلیلی-توصیفی روش به مقاله این باشد؟می المللنیب حقوق از اصولی

 حمایت مسئولیت نظریه قالب در بشردوستانه مداخله مبحث تحوالت آخرین به طرفی،زور، و همچنین با رعایت اصل بی به توسل

 امر این بیانگر تحقیق نتایج. دهدمی قرار برررسی مورد نظریه دو این منظر از را دساالبه پایگاه عین حمله بودن قانونی و پردازد؛ می

الملل یعنی قاعده بین روابط در زور از استفاده یمتحد، درباره ملل منشور حقوقی اساسی قاعده که به نظر نگارنده، مطابق با دو است

(، ایران دارای حق دفاع مشروع 51و همچنین حق دفاع مشروع)مادهبود شده (، که توسط آمریکا نقض 2ماده 4منع توسل به زور)بند 

 بوده منتها در کمیت و کیفیت آن اختالف نظر وجود دارد.

 االسد.مداخله بشردوستانه، منع توسل به زور، حق دفاع مشروع، پایگاه عینواژگان کلیدی: 
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 اسناد ژنوفارس از منظر یججنگ دوم خل یطیمح یستز هاییببر آس یلیتحل
 یمیابراه بهناز

 تهران یقاتواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم، یستز یطحقوق مح یدکترا یدانشجو

 

 آزادبخت  یتاب

 واحدرودهن یدانشگاه آزاد اسالم، یستز یطگروه مح یعلم یاتهعضو 

 

 

 چکیده

در زمان  یستز یطوارد ساخته است. حفاظت از مح یستز یطبر مح یفراوان یبآس یبشر یتهایفعال ینتراز مخرب یکیعنوان به جنگ

قواعد جامع و  ینا یستز یطالملل جنگ درآمده است. هر چند هنوز هم از منظر حفاظت از محیناز حقوق ب یجنگ به عنوان بخش

در زمان  یستز یطحفاظت از مح ینهاست. در زمالملل جنگ یندر حقوق ب یستز یطمح یگاهجا اءدهنده ارتقنشان یول یستندن یقدق

وقوع مخاصمات  همیشه ژنو است. یآنها در پروتکل الحاق ینالملل جنگ وجود دارد که عمده تر یندر حقوق ب یاجنگ قواعد پراکنده

 یانب یستز یطر محفارس ب یجنوشتار تبعات جنگ دوم خل یندر ا دهد.یقرار م یبرا در معرض تخر یستز یط، محیالمللینمسلحانه ب

 تا ؛قرار گرفته است یقواعد موجود در خصوص حقوق بشردوستانه مورد بررس  یگرژنو و د یونکنوانس یاقروتکل اول الحشده است و  پ

 یستز یهایب، آسیستز یطحقوق محمربوط به آور یرالزامو قواعد غ یاز مجموعه قواعد قرارداد یوقوع جنگ با آگاه زماندر  اینکه

 کن خود برسد.داقل مماز مخاصمات مسلحانه به ح یناش یطیمح

 .حقوق مخاصمات مسلحانه ی،پروتکل اول الحاق ،1991فارس  یج، جنگ دوم خلیستز یطمح تخریب :یدیکل واژگان
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 المللامری حقوق بینمقابله با نقض قواعد  برایتوسّل به اقدامات متقابل 

 نگین شفیعی بافتی

 دانشگاه شهید باهنر، کرماناستادیار حقوق 

 چکیده

المللی ها در قبال جامعه بینتوان در صورت نقض قاعده آمره به اقدامات متقابل توسل جست؟ مفهوم قواعد آمره و تعهّدات دولتمی آیا

در کنار نبود سازکارهای  الملل،الملل معاصر اهمیّت روزافزون یافته است. به واسطه غیرمتمرکز بودن نظام حقوق بیندر کل در حقوق بین

دیده یا ثالث( به اقدامات متقابل در موارد نقض قواعد امری های غیرزیانها )به خصوص دولتو اجباری، مسأله توسّل دولت اجرایی مؤثر

ها« دولتالمللی الملل راجع به مسؤولیّت بینالملل بیش از پیش بحث برانگیز شده است. گرچه »طرح کمیسیون حقوق بینحقوق بین

گیری در خصوص حق المللی، مفهوم قاعده آمره را مدنظر قرار داده است، اما از تصمیمجنایت بین به جای مفهوم 2001مصوب سال 

گیری ها و ابهاماتی را در باب موضعدیده به اقدامات متقابل در جهت منافع جمعی باز مانده است. روند مزبور، پرسشهای غیر زیاندولت

 وجود آورده است.هب هاالمللی و رویه اتخاذی آتی دولتینجامعه ب

کمیسیون  2001دیده، طرح های غیرزیانالشمول، اقدامات متقابل در جهت منافع جمعی، دولت: قواعد امری، تعهّدات عامواژگان کلیدی 

 الملل.حقوق بین
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 الملل یندر حقوق ب یکبالست یوکاربرد موشک ها یدتول

 یرانا یاسالم یجمهور یدفاع ینودکتر
 یغالمعلی قاسم

 الملل دانشگاه قمدانشیار حقوق بین

 

 عباس ایمن اسالمیه

 الملل عمومی دانشگاه قمدانشجوی دکتری حقوق بین
 

 

 چکیده

و  ینقش اساس ،دهنده آن در جنگ گرمیعالوه بر نقش برتر یکحساس واستراتژ یتوانمند یکبه عنوان  یکبالست یهاموشک امروزه

 یالمللینشود. پژوهش حاضر با مالحظه اصول و اسناد بیجنگ سرد محسوب م یادر زمان صلح و   یدفاع  یکننده  بازدارندگیینعامل تع

  ینو کاربرد  ا  یدموارد خاص،  تول ینموده است . به استثنا یلرا تحل یسالح راهبرد یننسبت به ا مللالینواکنش حقوق ب موجود،

سالح را به منظور  ینا از یحق برخوردار  یرانا یاسالم یجمهور تها از جملهو همه دول  یستالملل ممنوع نینح  از منظر حقوق بسال

 یکشورها یتوضع  یزو ن جمهوری اسالمی ایران یو دفاع یتیامن یندکتر یلو تحل ررسیبا ب دارند. یشو دفاع مشروع خو یتامن ینتأم

 یحاتیتسل یهایمدارد و با لحاظ انواع تحر یو دفاع یندگجنبه بازدار یرانا یکه برنامه موشک یدآیدست مهب یقتحق ینو دشمن ا یبرق

 .  یستحوزه ن یندر ا یالمللینب اتبوده و در تعارض با تعهد یرناپذیزگر یجهان یهاقدرت یاقتصاد یاسیس یو فشارها

 .المللین، حقوق بیراهبرد دفاع یران،ا یک،بالست موشک، واژگان کلیدی:
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 آسیا غرب منطقه در زوربه توسل حقوق منظر از تجاری هایکشتی به حمله
 بهزاد سیفی

 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی )ره( نوشهر

 

 چکیده

های نظامی بین ایران و آمریکا، حمله ناو جنگی عراق، تنشهای پرتنش است؛ جنگ ایران و یکی از پهنه ،دریاهای منطقه غرب آسیا

زا در این منطقه ع حیاتی ازجمله عوامل تنشای به بهانه منافه هواپیمای ایرباس و حضور مستمر کشورهای فرامنطقهآمریکایی ب

های المللی در پهنههای بینشد، تنشتری علیه ایران وضع های سنگینکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریم 201۸از سال است. 

تواند دخیل باشد. این فضای ، که عوامل بسیاری در این امر میافزایش یافته استنیز ان آبی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عم

هر  بینی نموده است وناامن نه تنها صنعت دریانوردی را با مشکل جدی مواجه نموده، بلکه منطقه را آبستن حوادث غیرقابل پیش

گیر شود. نگارنده در این مختصر قصد دارد ضمن همه آن ممکن است منجر به وقوع حوادث غیرقابل جبران و حتی بروز جنگی

الملل دریاها مورد بررسی قرار دهد. زور و حقوق بینهای تجاری را از منظر حقوق توسل بهداده، حمله به کشتیبررسی حوادث رخ

الملل دریاها وجاهت ق بینزور و حقوهای تجاری از منظر حقوق توسل بهاست که آیا حمله به کشتیلذا در پی پاسخ به این سوال 

های ای است. یافتهی کتابخانهآوری اطالعات به شیوهتوصیفی و جمع –روش تحقیقی نوشتار حاضر روش تحلیلیحقوقی دارد؟ 

های تجاری در زمان صلح، زور علیه کشتیمنوعیت توسل بهتحقیق حاکی از آن است که آزادی دریانوردی اصلی عرفی است و م

 باشد. شده است و مورد تاکید کنوانسیون حقوق دریاها نیز می اصلی پذیرفته

 زور، حقوق دریاها.تروریسم دولتی، امنیت دریایی، توسل به واژگان کلیدی:
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 داعش و اعمال حق دفاع مشروع به استناد منشور ملل متحد
 سیدهادی پژومان

 الالملل و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شمدکتری حقوق بین

 

 مسعود نوراللهی کناری

 الملل دانشگاه مازندراندانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین

  چکیده

الملل، خود نیز در حقوق بینمنع توسل به زور، بلکه  تنها استثنایی بر قاعده منشور ملل متحد، نه 51دفاع مشروع مندرج در ماده 

 51داند؛ اما ماده مسلحانه نیز مجاز می را حتی درصورت عدم وقوع حملهاع مشروع الملل، دفعرفی است. عرف بین نمودار یک قاعده

ای مسلحانه تعریف تجاوز، حمله 3314 است. باتوجه به تعریف قطعنامهمسلحانه کرده  منشور، آن را صراحتا منوط به وقوع حمله

پس  1373و136۸های خالف اینکه شورای امنیت در قطعنامهاست که از سوی یک دولت انجام گیرد و یا قابل انتساب بدان باشد. بر

نیز مشمول در عاملین دولتی را نامبرده، بازیگر غیر سپتامبر، با تصریح بر اعمال حق دفاع مشروع برای دولت قربانی حمله 11 از حادثه

های ت. حتی با صدور قطعنامهساای با این مضمون صادر نکردهاست، اما درخصوص داعش قطعنامهمسلحانه دانسته حمله

مسلحانه است. داعش یک دولت نیست؛ بلکه مصداق بارز یک سازمان  نیز دفاع مشروع همچنان منوط به وقوع حمله 1373و136۸

باشد. صرف ناتوانی دول یک از دول مقرش، یعنی عراق و سوریه قابل انتساب تواند به هیچهایش نمیتتروریستی است که فعالی

 2014ها نیست. حمله ائتالف سال مسلحانه به آن های تروریستی فرامرزی داعش نیز به معنی انتساب حملهده در کنترل فعالیتنامبر

تواند در قالب دفاع به رئیس شورای امنیت عملیاتی شد، می 2014سپتامبر  20یمیالدی که با اعالم رضایت صریح عراق در نامه

 الملل باشد.ینمشروع جمعی مورد پذیرش حقوق ب

 الملل، شورای امنیت، تروریسم، داعش.: دفاع مشروع، حقوق بین واژگان کلیدی
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 و اهل سنت یعهبه آن از منظر ش یابتدا یفیتو ک یزیکیجهاد ف یلتفض
 علی کشاورز

انشگاه علوم تجاری دآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد قم و کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای دانش

 قضائی و خدمات اداری

 

 رضا شاکری

 الملل دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد روابط بین

 

 چکیده

گران فتنه یزآواست که دست یمصطلح چند یمسلمانان اعم از کافران و مشرکان در معنایرمسلمانان با غ یانروابط م یهاصل اول مسئله

اسالم طالب  یندقرار گرفته تا بگو یعیدر سطح وس یستادن اسالم و مسلمان به عنوان ترورلوه دبار جاسالم در جهت خشونت ینو معاند

مسلمانان و حکومت  یهمسئله است که اصل و روابط اول ینبه ا ییوق درصدد پاسخگورو پژوهش ف ینباشد. از ایم یدکشتار و ژنوسا

پژوهش  ینباشد؟ در ا یچگونه م ی(سن و یعهش) یمذاهب اسالم گاهدیکفر و شرک از د و یتحاکم و یندر قبال کفار و مشرک یاسالم

قدم شدن در جهاد و یشمسئله پ ینجهاد و همچن یتدر ابعاد مختلف جهاد از جمله وجوب و کفا یممتعدد قرآن کر یاتآ یضمن بررس

در  یعیاناهل سنت و ش یانم یچندانتفاوت  یمذاهب اسالم یانکه در م یدیمرس یجهنت یناحراز جنگ و جهاد، به ا یطمبارزه و شرا

زمان حضور معصوم و در شرط  یشتریطرفداران ب یدارا یی،ابتدا ادهل سنت جها یانآنکه در ممگر  وجود ندارد ینوجوب قتال مشرک

 یتان والدر زم ییدر جهاد ابتدا یمحکم تر یپشتوانه فکر یدارا یمشهور ولیراگر چه غ یزن یعیانش یانباشد و در مینائب خاص او م

مان روابط مسل یهبودن جهاد را ظهور در اصالت صلح به عنوان اصل اول ییبر کفا یدتأک یهمه مذاهب اسالم یباشد. از طرفیم یهمطلقه فق

که  ؛از اهل کتاب است یهباشد وآن مبحث جزیمتفاوت م یاندک یبالد اسالم در بالد کفر و شرک و یتدانند که وضعیمسلمان میربا غ

مصطلح  یشرک به معنا وکفر  یانمشتبه و بلکه عدم تفرق م یمالک یالخصوص فقها یاهل سنت عل یانمشهور و در م یعیانش نیادر م

از جانب آنها ظهور  یکه خصومت و خدعه و خطر یباشد. پس روابط مسلمانان در قبال احاد کافران و مشرکان زمانیم یهدر مبحث جز

عم احکومت اسالم  یدر قبال حکومت کفر و شرک به جهت ظهور فرض برانداز یول باشدیم یزآم مسالمت یستینکند، قطعاً صلح و همز

 آنها محرز است.  یتسالم اصل بر روابط خصمانه چرا که نالودارا ارالحیاداز د

 حکومت کفر. یی،صلح، جهاد کفا ، اصالتاصالت جنگ یی،: جهاد ابتدایدیکل واژگان
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 مات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل سالح های لیزری در مخاص ماهیت تروریستی بکارگیری
 سعید دهدشتی اردکانی

  دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران

 

 مسعود راعی دهقی

  د، ایرانواحد نجف آباد، نجف آبا ت، دانشگاه آزاد اسالمی،دانشیار، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیا

 

 منوچهر توسلی نائینی

 دانشیار، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، ایران

 
 یدهچک

 یاتدر عمل یزریل یزاتها و تجهسالح یریآنها در حوزه مخاصمات مسلحانه، شاهد بکارگ یریو فراگ یزریل ینظام یها یتوسعه فناور با

وحشت در جبهه هدف و افکار  یجادو ا یو نظام یتیتوازن امن ییرجهت تغ ینظامیرو غ ینظام یهالن بلندپادهان و مسئوترور فرمان یها

بارها در عراق، افغانستان، پاکستان،  یلو اسرائ یکاتوسط آمر ینظام یاورفن ینبه بعد ا 2001. از سال یمباش المللی میینجامعه ب یعموم

ها و سالح یری. بکارگیمابوده یاریبس یو دانشمندان علم یست و شاهد ترور فرماندهان نظامگرفته شده البنان بکار ین،فلسط یه،سور

 یرغ یهمسلحانه علیرشوند. در مخاصمات غیمسلحانه بکار گرفته میرهم در مخاصمات مسلحانه و هم در مخاصمات غ یزریل یزاتتجه

در  شوند.یبکار گرفته م یاننظام یهعل ین،و وحشت آفر یستیترور یهاشو روها  یکو در مخاصمات مسلحانه در قالب تاکت یاننظام

 یالمللینکشورها، حقوق بشر ب یتابع حقوق داخل یستیباشد، اقدامات ترور میزمان صلح  ی،الملل ینمسلحانه که از منظر بیرمخاصمات غ

باشد. بر اساس  یحقوق بشردوستانه م یالمللینابع مقررات بباشد. اما در زمان مخاصمات مسلحانه ت یم یالمللینب یفریحقوق ک یو حت

در زمان مخاصمات  یستیدوم، اقدامات ترور یالحاق توکلپرو 13و4واد اول و م یپروتوکل الحاق 51عهدنامه چهارم، ماده  34ماده 

( انجام یقانون یر)رزمندگان غیان امظنیرو غ یانتوسط نظام یستیممنوع شده است. در مخاصمات مسلحانه، اقدامات ترور یحامسلحانه، صر

 یها یاتعمل یدانیم یو بررس لمللاینحقوق ب یو موضوع یو مالحظه منابع عرف یلیتحل -یفینوشتار با روش توص ین. در اپذیرندیم

به دنبال  یهومچارچوب مف یکدارند،  با ارائه  یزریل یهایابکه حسگرها و هدف ییو سالح ها یزریل یشده با سالح هاانجام ینظام

که  یمباشیم یامسلحانهیرغ در مخاصمات مسلحانه و تییسامکان وقوع اقدامات ترور یبه چگونگ ییو پاسخگو یستیترور یتماه یینتب

 شود.یم یبرداربهره یزریل یهادر آنها از سالح

 ی.المللینب یرمخاصمات مسلحانه غ ی،المللینمخاصمات مسلحانه ب یزری،ل یهاترور هوشمند، سالح تروریسم، :کلیدی واژگان
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استعانت از غیرمسلمانان: مطالعه تطبیقی و تاملی بر امارت  مداخله بر اساس دعوت و

 اسالمی افغانستان 
 سید مصطفی میرمحمدی

 عضو هیات علمی دانشگاه مفید

 چکیده

ی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. نظامهای های اسالمی، همواره شاهد انواع دخالتویژه سرزمینمنطقه خاورمیانه به

ادامه یافته است. دخالت از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی دخالتاین 

الملل اسالمی ادبیات بین های محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه دربیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومت

ی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد، مفهوم »استعانت از غیرمسلمانان« است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این تواند تجویز  و یا همراهمی

وم استعانت الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفههای اسالمی و تطبیق آن با عنوان مداخله با دعوت در حقوق بینمفهوم در آموزه

نماید. این بحث از زمان دخالت های اسالمی بررسی مینظامی بیگانگان در سرزمینمدت قوای مدت یا طوالنیرا در حضور کوتاه

ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط پیمانان منطقهنظامی آمریکا و هم

تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله غانستان میین کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افمجدد طالبان بر ا

 شمار آید.  های اسالمی و تحوالت آینده در منطقه بهنظامی ائتالف غرب در سرزمین

 می افغانستان، طالبان.مداخله با دعوت، امارت اسال استعانت از غیرمسلمانان، دخالت نظامی،واژگان کلیدی: 
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 المللی بابت »استنکاف از همکاری«:مسئولیت بین

 1ای( معاهده منع گسترش تسلیحات هسته2) 4کنکاش در ماده 
 پورمحمد ستایش

 الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم.عضو هیأت علمی )استادیار( گروه حقوق بین

 

 چکیده

آن است تا از آثار جنگ بکاهد. معاهده منع گیری از توسل به زور، بر تالش برای جلوای، افزون بر حقوق کنترل تسلیحات هسته

ای، کشورهای عضو را به دو گروه دارنده بنای اصلی رژیم حقوقی کنترل تسلیحات هستهای، به عنوان سنگگسترش تسلیحات هسته

تسلیحات هایی که کشورهای دارای ده، به ازای حقای تقسیم کرده است. در این معاهای و فاقد تسلیحات هستهتسلیحات هسته

ای که تنها پنج کشور هستند، بار شده اند، دو تعهد اصلی بر کشورهای دارنده تسلیحات هستهای از آن برخوردار دانسته شدههسته

برای انتقال دانش و فناوری  این معاهده، مصرح است، تعهد به همکاری 4ماده  2گونه که در بند است. یکی از این دو تعهد اصلی، آن

گفته و قواعد کشورهای دیگر گروه عضو معاهده یادشده است. مقاله حاضر، با توجه به تعهد اولیه مندرج در معاهده پیش ای بههسته

عاهده رغم ماهیت معاوضی مها بهالمللی به عنوان قواعد متضمن تعهدات ثانویه، نشان داده است که این دولتحقوق مسئولیت بین

المللی ارتکاب اند و از این رو، عمل متخلفانه بینعهد خود در زمینه همکاری، استنکاف ورزیدهای، از تلیحات هستهمنع گسترش تس

وین در زمینه حقوق  1969کنوانسیون  60المللی محقق شده است. امری که خود، با استناد به ماده یافته و بالمآل، مسئولیت بین

-المللی ناشی از عمل متخلفانه بینالملل در زمینه مسئولیت بیننکمیسیون حقوق بی 2001طور، مجموعه مواد معاهدات و همین

تواند به تعلیق اجرای معاهده یا حتی اختتام اعتبار معاهده منع الملل عرفی نیز به تن کرده است، میلمللی که جامه حقوق بینا

 افزاید.ح معنایی جداگانه و مستقلی میدر این زمینه، سطبه تحلیل رویه دولتی  ای بیانجامد. این امر،گسترش تسلیحات هسته

، تعهد به همکاری، عمل متخلفانه (NPT)ای ای، معاهده منع گسترش تسلیحات هستهحقوق کنترل تسلیحات هستهواژگان کلیدی: 

 المللی.المللی، نقض مستمر تعهد بینبین
 

  

 
 شود.تقدیم می زادهای، به ویژه شهید دکتر محسن فخریسطور پیش رو، به ارواح طیبه شهدای هسته 1
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  ر مقابل بازیگران غیر دولتیواکاوی حقوقی دفاع از خود د

 با رویکردی به منطقه غرب آسیا
 موسی عاکفی قاضیانی 

 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، البرز

 

 محمد عاکفی قاضیانی 

 قم دانشگاه حقوق، الملل دانشکدهدانشجوی دکتری حقوق بین

 

 چکیده

شود که البته استثنائاتی برای آن فرض شده و از آن جمله مقوله خته میالملل شناقواعد آمره حقوق بیناصل عدم توسل به زور، از 

المللی ابهام های بینها و سازمانالملل یعنی دولتباشد. در خصوص دفاع از خود در مقابل تابعین اصلی حقوق بیندفاع از خود می

های شبه های شورشی مسلح، گروهردولتی چون گروهافزایش تهدیدات از سوی بازیگران غیچندانی وجود ندارد؛ اما با گذر زمان و 

ابعاد حق دفاع از  اهمیت بازاندیشی المللی،به عنوان تهدید اصلی علیه صلح و امنیت بین و غیرهنظامی و نیروهای مقاومت مردمی 

لی آن در کشورها، با تحریکات نظام سلطه و عوامل داخ ها مشهودتر شده است. بخصوص در منطقه غرب آسیا کهخود برای دولت

  3اند و حق حیات و امنیت آحاد بشر، مقرر در ماده المللی تبدیل شدهی به تهدید جدی علیه صلح و امنیت بینبازیگران غیردولت

تحلیلی و با گردآوری  -وه توصیفیاند. این مقاله به شیای تحت تأثیر قرار دادهسابقهاعالمیه جهانی حقوق بشر را نیز به شکل بی

الملل توسل زور کدام است ای، در پی پاسخ به این سوال است که جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق بینالعات به روش کتابخانهاط

جایگاه بازیگران و الزامات مشروعیت دفاع از خود در مقابل این بازیگران چیست؟ لذا پس از ارائه مختصری تاریخچه، ابتداء به بررسی 

الملل توسل به زور و سپس مشروعیت اعمال حق دفاع از خود در مقابل این بازیگران پرداخته شده و در بینغیردولتی در حقوق 

المللی دادگستری در این رابطه، به دنبال ابتکار  های عملکرد دیوان بیندست آمده است که علیرغم کاستینهایت نیز این نتیجه به

ز خود در مقابل بازیگران غیردولتی، البته با رعایت شرایط و مقتضیات نهاد، دفاع اهای عضو این منیت ملل متحد و دولتشورای ا

توانند مستقیماً و در ترتیب میها نیز بدینحقوقی خود، در تمامی مناطق از جمله منطقه غرب آسیا، مشروعیت دارد؛ و دیگر دولت

 شته باشند.، اقدامات نظامی و حقوقی درخوری داابعاد وسیع علیه این بازیگران

 توسل به زور، دفاع از خود، بازیگران غیردولتی، شورای امنیت، غرب آسیا. المللبین حقوقواژگان کلیدی: 
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Armed Conflict in West Asia: Lessons for the Jus ad Bellum 

Daniel Joyner 

Professor of University of Geneva 

 

The question that could be asked, what should we as international lawyers do about 

the lamentable situation with regard to conflicts? Even with its shortcomings and 

our disagreements over its interpretation and application, does the jus ad bellum not 

serve some useful role as a norm of prohibition and of legitimacy in international 

relations, even though violations of it are many and repeating?  Or would it in fact 

be better for international law if it did not even attempt to regulate this area of 

international relations, due to the apparent inability of the law, at the current state of 

its development, to effectively do so? These are difficult questions. We try to 

comment on them. 

Key Words: Armed conflict, West Asia, Jus ad Bellum    
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 تداعیات الهجوم الصاروخی اإلیرانی على قاعدة عین األسد

 امل إسماعیلک

 الجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة ،دکتوراه فی القانون الدولی

 الملخص:

میثاق األمم المتحدة، فإن للدول الحق فی الدفاع الشرعی، وهذا الحق ذاتی وطبیعی، والدولة التی تتعرض للعدوان  من 51ادة بموجب الم

مت به الوالیات المتحدة األمریکیة من یکون لها الحق فی اتّخاذ ردّ بحسب الضرورة وبما یتناسب مع الفعل الذی قام به المعتدی. إن ما قا

ة القوانین واألعراف الدولیة، وتصیب القانون الدولی اإلنسانی قاسم سلیمانی وأبو مهدی المهندس، هو جریمة تنتهک کاف اغتیال الشهیدین

ة على قاعدة عین األسد ملحقة أضراراً لقد جاء الرد الصاروخی اإلیرانی على عملیة االغتیال صاعقاً، حیث انهالت الصواریخ اإلیرانی فی مقتل.

السؤال الذی تحاول هذه المقالة اإلجابة علیه هل یمکن اعتبار الهجوم الصاروخی اإلیرانی  وقوع عدد من القتلى والجرحى. مادیة جسیمة، مع

قة الوالیات المتحدة األمریکیة على قاعدة عین األسد یندرج ضمن حق الدفاع المشروع؟ وما هی السیناریوهات التی یمکن اتّباعها لمالح

 لدولیة؟فی المحکمة الجنائیة ا

 الهجوم الصاروخی، قاعدة عین األسد، الدفاع الشرعی. :المفتاحیةالکلمات 
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 مشروعیة القتل المستهدف فی ضوء أحکام القانون الدولی وقت السلم

 االشارة لمقتل الجنرال قاسم سلیمانی()مع 
 غالمعلی قاسمی

 إیران ،قم جامعة، کلیة الحقوق

 

 احمد یعقوب إبراهیم

 إیران، قم جامعة م،قانون العاراه فی الطالب دکتو

 المخلص

یعد القتل المستهدف من مسائل القانون الدولی الحدیثة، على الرغم من انه کان یستخدم منذ زمن بعید، إال أنه قد أصبح یشغل حیزا  

د قامت دول کالوالیات المتحدة ، فق2002من اهتمام المختصین فی القانون الدولی بعد أحداث الحادی عشر من أیلول/ سبتمبر من عام 

المستهدف ضد أشخاص تتهمهم باستهداف مصالحها، وال یمکن الوصول لهم کونهم خارج سیطرة قواتها، وباتت عملیات  األمریکیة بالقتل

قتل المستهدف القتل المستهدف تتزاید بشکل کبیر فی ظل التقدم الحاصل فی المجاالت الحربیة والعسکریة، فتقوم بعض الدول بعملیات ال

ضع لسیطرتها الفعلیة، وتبرر أغلب هذه العملیات تحت مسوغات محاربة اإلرهاب والدفاع عن ضد أشخاص یتواجدون فی مناطق ال تخ

النفس، ویتم القتل المستهدف من خالل وسائل مختلفة أهمها القتل بالصواریخ التی تطلق بواسطة الطائرات المسیرة وعملیات القنص 

باستخدام السیارات المفخخة والقتل بالسم،  وتلجأ الدول للقتل المستهدف فی وفی بعض األحیان یتم اللجوء للوسائل التقلیدیة الروبوتات، 

وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح وذلک لما له من تأثیر فی حسم النزاع ألن األشخاص الذین یتم استهدافهم فی الغالب  یعدون من أبرز 

ظم العالقات بین الدول، فإذا کان القتل المستهدف ال ینطبق مع میثاق . ففی وقت السلم یجب االلتزام بالقواعد التی تنالقادة المؤثرین

 األمم المتحدة أو کان یشکل انتهاکا لقواعد القانون الدولی لحقوق اإلنسان، فذلک یؤدی إلى عدم مشروعیته وترتب المسؤولیة الدولیة على

لی نفذت الوالیات المتحدة االمریکیة ضربة جویة فی کانون الثانی تل المستهدف، وفی أوضح صور انتهاک القانون الدوالدولة التی نفذت الق

قرب مطار بغداد الدولی أدت الى استشهاد قائد فیلق القدس فی الحرس الثوری اإلیرانی الجنرال قاسم سلیمانی ونائب  2020من عام 

واضح وصریح لقواعد میثاق األمم المتحدة أبو مهدی المهندس وعدد من رفاقهما، فی انتهاک  رئیس هیئة الحشد الشعبی فی العراق

 والقانون الدولی لحقوق االنسان.

 ی وقت السلم، المسؤولیة الدولیة.القتل المستهدف، استخدام القوة، القانون الدول الکلمات المفتاحیة:
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 الملل کیفریارتکاب تجاوزجنسی توسط داعش در خاورمیانه در حقوق بین

 دانیال پاک نژاد

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

 مهین سبحانی

 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیالن
                                                                                       

 ملک پورحسن شاه 

                                                                                          النیحقوق دانشگاه گ ارگروهیاستاد

 چکیده

بارترین  از خشونت است. یکی قرار داده هدف مورد مختلفی را هایگروه تروریستی داعش در طی حمالت خود با جنایات متفاوت، اقلیت

الملل کیفری است. این ها تجاوزجنسی بوده است. هدف پژوهش حاضر واکاوی تجاوز جنسی توسط داعش درحقوق بیناین جنایت

ها، پردازد که داعش در جهت سیطره و حکمرانی خود و در برابر اقلیتتحلیلی به واکاوی این موضوع می-پژوهش با روش توصیفی

کشی در تواند ذیل جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلوز جنسی متوسل شده است. این جنایت میها به تجاصوص ایزدیالخعلی

ها، شفاف سازی و بررسی دقیق اعمال داعش توسط ی آن، خصوصا برای سایر قومیتالملل کیفری قرار گیرد؛ ولیکن الزمهحقوق بین

 باشد.الملل کیفری مینهادهای بین

 الملل کیفری، خاورمیانه.نسی، داعش، حقوق بینتجاوزجژگان کلیدی: او
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 استفاده از آب به عنوان سالح در مخاصمات مسلحانه خاورمیانه 

 المللاز منظر حقوق بین

 مهناز رشیدی

 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 زهرا ملکی راد

 الملل دانشگاه قمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین

 

 ی مشهدیلع

 دانشیار دانشگاه قم

 چکیده

برداری آمده پیرامون نحوه بهرهو اختالفات موردی پیش بوده هاهزار سال است که آب، منبعی برای همکاری و تشکیل تمدن 5بیش از 

هوایی، رشد جمعیت و های اخیر، افزایش تغییرات آب و های شیرین، اغلب جنبه فرعی و استثنایی داشته است. اما در دههو مالکیت آب

های غیردولتی، بیش از آنکه ها، جوامع و گروهصنعتی شدن جوامع به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موجب گشته که دولت

شتری ها و ارتقای امنیت انسانی بنگرند، به استفاده از آب به عنوان عامل تخریب، تمایل بیبه آب به عنوان منبعی برای تقویت همکاری

گیرند، استفاده از آب ها، هدف حمله متخاصمین قرار میها و تأسیسات آبی همواره در اغلب جنگپیدا کنند. گذشته از اینکه زیرساخت

الخصوص در منطقه خاورمیانه است ها و مخاصمات، علیبه عنوان سالح یا ابزاری برای خشونت نیز یکی از مسائل مهم در جریان جنگ

مه با آگاهی از اهمیت آب در این منطقه، به ویژه برای غیرنظامیان، از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود یا که طرفین مخاص

سازی آب در جریان های سالحگیرند. جنگ داخلی سوریه و عراق و نیز جنگ یمن، سرشار از نمونهتحمیل فشار به طرف مقابل بهره می

ای درصدد یافتن تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه -اساس، سؤالی که نگارندگان با روش توصیفیمخاصمات مسلحانه است. بر این 

اند، آن است که وضعیت حقوقی استفاده از آب به عنوان سالح و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه خاورمیانه چگونه پاسخ به آن برآمده

اند؛ لیکن، با مند نساختهات حقوق بشردوستانه به طور مستقیم این موضوع را قاعدهاست؟ نتیجه حاصله آن است که اگرچه قواعد و مقرر

توان به غیرقانونی بودن استفاده از آب به عنوان سالح گیری از تفسیر برخی اصول و قواعد معاهداتی و عرفی حقوق بشردوستانه، میبهره

 مطرح ساخت.  المللی و کیفری عامالن این اقدام راپی برد و مسئولیت بین

 الملل. آب شیرین، خاورمیانه، سالح جنگی، مخاصمات مسلحانه، حقوق بین واژگان کلیدی:
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بررسی  جلوه های حقوق مخاصمات مسلحانه در حقوق اسالم و اساسنامه دیوان 

 دائمی بین المللی کیفری
 آرش غریبی

 قم  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه 

  
 چکیده

افتد. باشد که در حین جنگها اتفاق میالمللی، جنایات جنگی است. جنایات جنگی از جمله جرایم بسیار خشن میاز جمله جرایم بین

در این خصوص از آغاز اسالم فرمایشات رسول مکرم اسالم و آیات قرآن در خصوص رعایت حقوق اشخاص به خصوص در ارتباط با 

گر حقیقت روشن مبانی مکتب نورانی اسالم است. به نحوی که امروز اساسنامه دیوان مایانکه به خوبی ن جنگ صادر شده است

باشد جلوه کوچکی از احکام المللی میالمللی در خصوص حقوق مخاصمات بینالمللی کیفری که یکی از پیشروترین اسناد بینبین

توان متصور بود توصیفی نگاشته شده است سوالی که می به روش تحلیلینورانی شریعت نورانی اسالم است. در پژوهش حاضر که 

المللی چگونه متبلور های حقوق مخاصمات بیناین است که  در تطبیق بین اساسنامه دیوان بین الملل کیفری و شریعت اسالم جلوه

ی و ظریف و دقیق اسالم نسبت ان، نگاه مترقدر تطبیق میان آیات و روایات اسالمی با اساسنامه دیورسد که شده است.  به نظر می

 المللی که در اساسنامه دیوان بیان شده است پیشرو تر و کامل تر است.شده در حقوق مخاصمات بینبه جرایم واقع

 المللی.جنایات جنگی، دیوان بین الملل کیفری، اسالم، حقوق مخاصمات بین واژگان کلیدی:
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 یجنوب غرب یایمات مسلحانه آسکودکان در مخاص یرکارگیبه

 و عراق هیافغانستان، سور یحقوق هایآن در نظام انگاریجرم و
  اکرمیروح اهلل

 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

 دهیچک

 یاروهنی و هااستخدام کودکان در گروه ،یجنوب غرب یایدر منطقه آس ژهیوناظر بر مخاصمات مسلحانه، به هایبیآس نتریاز مهم یکی

به وضوح آن را  منیدر  یمانند داعش، طالبان و ائتالف متجاوز سعود هاییاست که عملکرد گروه هایریآنها در درگ یرکارگیمسلح و به

 ییشناسا شانیا یاست که در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برا ینقض حقوق یبا کودکان به منزله یرفتار نین. چدهدینشان م

حقوق کودکان  نیجهت تضم المللینیاست. اسناد ب دهیگرد حیتصر نیبر ضرورت مجازات مرتکب یفریک المللنیحقوق بشده است و در 

 یدر نوشتار فرارو به روش رونای از. اندعرصه الزام نموده نای در آنها گرفتن خدمت به یِانگارجرم به را هادولت ،در مخاصمات مسلحانه

موضوع مورد مطالعه  نیبا ا یو عراق در مواجهه هیافغانستان، سور ،یجنوب غرب یایمنطقه آس یحقوق موضع سه نظام یلیتحل-یفیتوص

 المللینیب یفریک وانیاساسنامه د ژهیوو به المللینیکشورها با الهام از مقررات ب نیا دهدیپژوهش نشان م نیا هایافتهیقرار گرفته است. 

افغانستان و عراق افزون بر آن، استفاده از آنها را  نیاستخدام کودکان، و قوان هسوری مقررات و ،نمودهمبادرت  نهیزم نیدر ا انگاریبه جرم

شده است. در مقررات  ییشناسا یجنگ تیجنا لذی عراق و افغانستان در که اندنموده فیعنوان بزه توصمسلحانه به هاییریدر درگ

در  ینیمع فریاما در عراق تاکنون ک ؛شده است نییتع ینقد یحبس و جزا رینظ هاییجرم مجازات نیا یبرا هیافغانستان و سور یفریک

 است. شدهواگذار  ییمورد به مرجع قضا نیدر ا یرگیمیتصم ،مجازات ینشده و بر خالف اصل قانونمند نییتع نهیزم نیا

از کودکان در مخاصمات، حقوق  یفریک تیمسلحانه، حما هاییریکودکان در درگ یرکارگیمخاصمات مسلحانه، به :یدیکل واژگان

 .یفریک المللینیحقوق ب ،یجنوب غرب یایآس یکشورها یفریک
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 از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه انهیآب در منطقه خاورم یهمناقش لیتحل
 علی مشهدی

 دانشگاه قم دانشکده دانشیار

 

 مهناز رشیدی

 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 سحر صولتی

 الملل دانشگاه قمناسی ارشد حقوق بینی کارشدانشجو

 دهیچک

مطرح  یسؤال اساس نیتوجه قرار گرفته است. ا کمتر مورد انهیمنطقه خاورم یهو تداوم مخاصمات مسلحان یریگآب در شکل یهمسئل

 عیوقا یبرخ یر با بررسشتانو نیمناقشات حاکم است. در ا نیبر ا یبشردوستانه چه حقوق و قواعد المللنیاست که از منظر حقوق ب

آب در بروز و  یهکه مسئل یشده است: نخست، نقش یاز سه بعد بررس یاعد حقوقآب از منظر قو یهلمنطقه، مناقشات معطوف به مسئ

 نیدر طول مخاصمات مسلحانه )ح یاز مخاصمات مسلحانه(؛ دوم، حفاظت از منابع آب شیتداوم مخاصمات مسلحانه داشته است )پ

 نیاست و ا یلیتحل -یفیپژوهش توص نیا کردیمسلحانه(. رو ت)پس از مخاصما یمنابع آب یاینه(؛ و سوم، جبران و احت مسلحامخاصما

 نیمقاله بر ا نیدر ا یبشردوستانه مورد مطالعه قرار گرفته است. فرض اساس المللنیمسائل در چارچوب قواعد و اسناد موجود حقوق ب

 تیبشردوستانه ناظر بر محدود المللنیب قو تداوم مناقشات، قواعد حقو یریگآب در شکل ةمسئل ریتأث مبنا استوار است که با وجود

 در منطقه فراهم کند. یصلح آب یرا برا ییهانهیزم تواندیم یرنظامیاز اموال و اشخاص غ تیو حما یجنگ یهاابزارها و روش

 .یصلح مثبت آب انه،یبشردوستانه، خاورم المللنیبمخاصمات مسلحانه، حقوق  ،یمناقشات آب :یدیکلگان واژ
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 تخریب اموال فرهنگی عراق در زمان حضور نیروهای آمریکایی

 الملل مخاصمات مسلحانهبه موجب حقوق بین 
 ارسالن اشراقی

 الملل از دانشگاه پیام نور، قاضی دادگستری شهرستان شیرازدکترای حقوق بین 
 

 مجید زحمتکش

 نجفآباد، قاضی دادگستری شهرستان آبادهملل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد الوق بیندکترای حق 
 چکیده

های جامعه جهانی ایراد خسارت و تخریب و غارت ترین نگرانی، از عمده2003با ورود نیروهای ایاالت متحده به خاک عراق در مارس 

فرهنگی این کشور دچار خسران شد و خاک عراق در موارد متعددی، میراث اموال فرهنگی و آثار باستانی این کشور بود. در طی اشغال 

تواند از این اموال حمایت کند یا خیر. این مقاله با روشی المللی میآید که آیا نظام حقوقی بیندر چنین حالتی این سؤال پیش می

الملل باشد و خالل جنگ عراق به موجب حقوق بین توصیفی تحلیلی در صدد است که به دنبال راهکارهای حمایت از اموال فرهنگی در

الملل المللی و قواعد عرفی حقوق بینالمللی دولت ایاالت متحده را به بحث گذارد. با مطالعه اسناد بیندر نهایت، فرضیه مسئولیت بین

تعهد به حمایت از اموال  عرفی المللالمللی و نیز به موجب حقوق بینمشاهده شد که ایاالت متحده به موجب برخی معاهدات بین

 المللی این دولت وجود دارد. نگی دولت اشغال شده داشته است و همچنین امکان طرح مسئولیت بینفره

 المللی، حمایت، میراث جهانی.اشغال عراق، اموال فرهنگی، مخاصمات مسلحانه بین کلیدواژگان:
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 قوق بشرالمللی ححق بازگشت فلسطینیان از منظر نظام بین
 مصطفی فضائلی

 الملل دانشگاه قمدانشیار حقوق بین

 

 سعید مختاری

 الملل عمومی دانشگاه قمدانشجوی دکتری حقوق بین
 چکیده

گیر ترین مسائل انسانی، سیاسی و حقوقی است که دامنی بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی خود یکی از غامضمسأله

حل مشخصی در این خصوص به مرحله اجرا درنیامده است. این مطالعه با بررسی هنوز راهدر خاورمیانه بوده و این جمعیت انسانی 

الملل، از قبیل نقش تابعیت، جانشینی وضعیت حقوقی آوارگان فلسطینی و با نگاهی به مسائل مرتبط با حق بازگشت در حقوق بین

ادعای این حق از سوی این آوارگان را واکاویده  و نتیجه گرفته  ه سرزمین مبدأ، امکانها و اصل پیوند واقعی مدعیان حق بازگشت بدولت

های اشغالی که بخشی از آن اسرائیل نام گرفته و بخش دیگری تحت اختیار دولت فلسطینی است، است که در شرایط کنونیِ سرزمین

ن و  امتناع طرف اسرائیلی نسبت به عملی یند و البته مرور زماتوانند حق بازگشت خود را پیگیری و مطالبه نماآوارگان فلسطینی می

ای و های کتابخانهگیری از دادهآورد. نگارندگان این مقاله، با بهرهساختن این حق، به وجود و اعتبار ادعای حقِ بازگشت خللی وارد نمی

 اند. ت فرضیه پژوهش کوشیدهوع پرداخته و در اثباحاصل برخی مطالعات میدانی، به توصیف  مفاهیم و تحلیل قضایای مرتبط با موض

 الملل بشر، تابعیت، پیوند واقعی. کلیدی: آوارگان فلسطینی، حق بازگشت، حقوق بین واژگان
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 المللیغیربین مسلحانه مخاصماتشدگان در حمایت از بازداشت

 الملل بشردوستانهدر حقوق بین 
 غالمعلی قاسمی

 حقوق، دانشگاه قم دانشکده الملل،قوق بیندانشیار گروه ح

 موسی کرمی

 الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قمدانشجوی دکتری حقوق بین

 
 چکیده

در چارچوب روند، المللی رزمنده نبوده و اسیر جنگی به شمار نمیی غیربینهای مسلحانهشده در درگیریاز آنجایی که افراد بازداشت 

های مشترک کنوانسیون 3ی های کنوانسیون سوم ژنو برخوردار نیستند. در نتیجه، بایسته است در مادهاز حمایته حقوق بشردوستان

ی حمایت قواعد موجود درباره ،ی عرفیالملل بشردوستانهحقوق بین و های ژنوبه کنوانسیون 1977ژنو، پروتکل دوم الحاقی سال  1949

تانه هم از نظر کمبود قواعد حمایتی و هم به لحاظ اجرای قواعد موجود، در حمایت از بشردوسحقوق  شخاص را سراغ گرفت.از این ا

الملل حقوق بین های صورت گرفته درحمایترغم بههایی روبرو است. المللی با چالششدگان مخاصمات مسلحانه غیربینبازداشت

ی ی نابسندگیِ مشهود بشردوستانهبه واسطهالمللی، ی غیربینسلحانهشدگان در مخاصمات مزداشتاز با ی معاهداتی و عرفیبشردوستانه

به نظر  که »خون همواره در همه جا به یک رنگ است«،و با باور به این شدگاندر حمایت از بازداشت این مخاصماتقابل اِعمال بر 

المللی و ی بینی قابل اِعمال بر مخاصمات مسلحانهحقوق بشردوستانه ربوطه درچه با تعمیم قواعد حمایتیِ م ،هارسد تقویت حمایتمی

ویژه افزایش حمایت کنوانسیون سوم ژنو از طریق قیاس و چه از رهگذر انعقاد یک سند جامعِ جدید در این زمینه، ضرورت دارد. به ویژهبه

ی فرارو سر مقاله رود.رتی مبرم به شمار میکودکان در این زمینه، ضروپذیری مضاعف مانند زنان و هایِ واقع در موقعیت آسیباز گروه

شدگان در مخاصمات از بازداشت بشردوستانه المللهای انجام شده در حقوق بینتحلیلی، حمایت-ای توصیفیآن دارد تا از رهگذر شیوه

 المللی را مورد مطالعه قرار دهد.ی غیربینمسلحانه

 ی.های مسلح غیردولتالملل بشردوستانه، گروهالمللی، حقوق بینغیربین شدگان، مخاصمات مسلحانه: بازداشتکلیدیواژگان 
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 الملل بشرای از منظر حقوق بینحمایت از حق سالمت در مخاصمات منطقه

 دوستانه )با تأکید بر حقوق زنان و کودکان(و بشر 
 سمیه رحمانی

  مرکزی، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، 

 بختیار عباسلو

  استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، ایران

 معصومه رمضانی

  پژوهشگر و دکتری روابط بین الملل، تهران، ایران

 چکیده 

 سالم، آشامیدنی آب کافی، غذای از برخورداری همچون «کنندهتعیین بنیادهای» آن محتوای تعیین در که «سـالمت بر حق»

 و دارند انکارناپذیر نقشی... و مناسب و امن سرپناه و مسکن درمانی، و بهداشتی امکانات و خدمات اساسی، داروهای به دسترسی

سالمت برای تمامی آحاد بشری  حصول قابل استاندارد ترینعالی تحقق در مستقیم تأثیری عناصر، این از هرکدام تحقق میزان

 حقوق موازین مکمل عنوانبه مسلحانه مخاصمات طول در و بوده بشری بنیادین هایحق جمله از دارد، کودکانخصوص زنان و به

 جدی و گسترده نقض شاهد همچنان اما وجودبااین. کندمی تحمیل مخاصمه طرفین به را تعهداتی و است اجراقابل بشردوستانه

 بشر حقوق المللیبین مقررات اگرچه که روازآن. باشیممی ایمنطقه ماتاصمخ جمله از مخاصمات، جریان زنان و کودکان در حقوق

 به که هستند قیدی متضمن ایمنطقه و المللیبین هایمیثاق از برخی اما هستند االجراالزم و صلحجنگ  از اعم هاوضعیت تمام در

 به منوط تعلیق، که است حالی در این. نمایند تعلیق ار بشر حقوق از برخی استثنایی مواقع برخی در دهدمی اجازه عضو هایدولت

 تعلیق از مخاصمه، درگیر هایدولت برخی عمل، در اما است؛ «اضطراری وضعیت» در قرارگرفتن جمله از ضوابطی و شرایط رعایت

 قید این از هادولت زاریبا استفاده شاهد لذا کنند؛می استفاده بشر حقوق نقض برای ابزاری عنوانبه بشری حقوق اسناد در مندرج

 بشر حقوق نقض برای از سوی طرفین درگیری، قانونی ایوسیله عنوانبه مورد، هر در اضطراری وضعیت ادعای عمل، در و باشیممی

 وبچارچ یک تعیین اما ای،منطقه مخاصمات در افراد حقوق از بشردوستانه حقوق حمایت رغمعلی مبنا، این بر. شودمی گرفته کار به

 دشوار کاری ای،منطقه مخاصمات خصوصاً مسلحانه مخاصمات زمان در انسانی حقوق حفظ برای خودکار و مستقل مناسب، قانونی

 .است

 بشر، حقوق بشردوستانه.: حق سالمت، زنان، کودکان، مخاصمه، حقوق واژگان کلیدی
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 منظرحقوق از منطقه در مسلحانه مخاصمات در کودکان و زنان حقوق از حمایت

 بشردوستانه
 جعفری سیداصغر

 تهران ن الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشیار گروه حقوق و روابط بی

 

 چکیده

 یافته، افزایش مسلحانه مخاصمات طی در کودکان و زنان از حمایت به نسبت جهانی جامعه توجه اخیر هایسال در اینکه وجود با

 بشردوستانه حقوق نقض موارد از هایینمونه چنانکه است. نشده حاصل چندانی موفقیت وستانهردبش حقوق هایزمینه دیگر همانند اما

 حقوق از حمایت تبیین هدف با و تحلیلی، -توصیفی روش از استفاده با حاضر مقاله. کرد مشاهده یمن و سوریه عراق، در توان می را

 کردن پشت با منطقه در متجاوزان که یافت دست نتیجه این به نه،بشردوستا منظرحقوق از مسلحانه مخاصمات در کودکان و زنان

 در انسانی اصول رعایت عدم قبیل از کودکان و زنان علیه بشری ضد و غیرقانونی رفتار هرگونه انجام با اخالقی و انسانی اصول به

 حیثیت به لطمه و آزار و شکنجه آمیز،خشونت ررفتا اعمال آنها، گرفتن اسارات به و سرزمین اشغال زمان در کودکان و زنان با برخورد

 غیرنظامیان علیه کنندهخفه و سمی گازهای از استفاده آنها، به کمک و مراقبت عدم و کودکان علیه رحمانهبی رفتار به اقدام  زنان،

 آمریکا، مانند بشر حقوق مدعی هایدولت از بسیاری راستا این در و اندکرده نقض را بشردوستانه المللبین حقوق شهری، مناطق در

 .اندنداده انجام بشردوستانه حقوق اصول نقض از جلوگیری در اقدامی... و فرانسه انگلیس،

 .دولت مسئولیت مسلحانه، مخاصمات بشردوستانه، حقوق کودکان، زنان، واژگان کلیدی:
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 عراق و سوریه در کشورهای مسلحانه مخاصمات در زنان قربانی از حمایت
 علی شاهسونی

 المللبین حقوق ارشد کارشناس

 

 

 چکیده

علیه غیرنظامیان به ویژه زنان در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده های متعددی که با توجه به جنسیت  در طی سالیان اخیر جنایات

. در این میان و طی این است ، امری شناخته شده و بدیهیمورد نظر از سوی ناقضین انجام می پذیرداز آنها برای رسیدن به اهداف 

سازی قومی، خشونت و بردگی جنسی، حاملگی اجباری، پاکبیشترین آسیب )جنایات، زنان سه کشور ازجمله عراق، سوریه و یمن 

از منظر حقوق بشردوستانه، طرفهای مخاصمات مسلحانه حداقل ملزم به رعایت مفاد اند. ( را به خود دیدهآوارگی و ازدواج اجباری

باشند می مشترک و تضمینات بنیادین مندرج در پروتکل الحاقی دوم و نیز قواعد بشردوستانه عرفی مربوطـه در طول مخاصمه 3ده ما

المللی طرفین مخاصمه و حتی واکنش جامعه ئولیت بینتوانـد مسای کـه نقـض ایـن اصـول و تعهـدات بشردوسـتانه مـیگونهبه

المللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه بعالوه مسئولیت بین باشد.که موضوع پژوهش حاضر می ه باشدالمللی را به دنبال داشتبین

باشد. تحلیلی می-یفیروش در این تحقیق توص های ثالث نیز مطرح گردد.در مخاصمات مسلحانه داخلی ممکن است در مورد دولت

، 1977و پروتکل الحاقی به آن 1959نو ون کنوانسیون چهارم ژالمللی همچاسناد بیننتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که 

المللی ترین قواعد و اسناد بینالمللی از مهمهای بین، اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق199۸الملل اساسنامه دیوان کیفری بین

زنان ناشی از جنایات جنگی  وقاز حق درنهایت باید گفت که حمایتکیفری ناقضین می شوند.  که مبنای تحقق مسئولیتهستند 

 به متخاصم هایدولت سوی از ها،کنوانسیون مفاد اسناد و نقض و بوده انتقاد مورد در مخاصمات مسلحانه سوریه و عراق، همواره

 است. افتاده اتفاق کرات
 ی، حقوق زنان، عراق، سوریه.المللنیب تیمسئول، تجاوز جنسی، مسلحانه مخاصمات کلیدی:واژگان 
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 *های قوه قضائیه در حمایت از قربانیان جنگ یمنظرفیت
 مصطفی فضائلی

 الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم نیگروه حقوق ب اریدانش   

 

 مهناز رشیدی 

 تهران ه،ییپژوهشگر پژوهشگاه قوه قضا

 چکیده

واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف  نظام جمهوری اسالمی ایران بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت

ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه شده است سیاست کلی خود را بر پایه 

نیز به عنوان یکی از ارکان طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان باشد. قوه قضاییه مایت از مبارزه حقمسلمانان و ح

ای در سند تحول قضایی های کلی است. این مهم، به نحو شایستهن اصول و سیاستعالیه حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت ای

غیرقانونی عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به تجاوز نیز به  1399ابالغی در سال 

های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و  بشردوستانه، دولت

تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری  -ز روش توصیفیسؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده ا

تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد ان چگونه میاسالمی ایر

ست که پذیرش اصل صالحیت جهانی در قانون مجازات اسالمی، حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی ا

ن و آمران این جنایات برخوردار کرده است. همچنین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عامال

نقض حقوق بشر و بشردوستانه در کشور تری در بیان موارد تواند نقش فعالترین نهاد مسئول در زمینه پشتیبانی از حقوق بشر میاصلی

الملل قوه قضاییه به همراه دیگر نهادهای مربوطه برای ایجاد ش معاونت بینالمللی ناظر حقوق بشر ایفا کند. تالیمن نزد نهادهای بین

تواند در قوه قضاییه می المللی نیز از جمله اقداماتی است کهالمللی در منطقه با موضوع خاص رسیدگی به جنایات بینیک دادگاه بین

 راستای حمایت از مردم یمن اتخاذ نماید.

 حمایت از مسلمانان، قوه قضاییه. ق بشردوستانه،جنگ یمن، حقو واژگان کلیدی:

 

 

  

 
 نقش قوه قضائیه در حمایت از قربانیان جنگ یمن« است.  با عنوان » در پژوهشگاه قوه قضائیه این مقاله، برگرفته از گزارش پژوهشی نویسنده مسئول. * 
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 اهداف  پرتو در یستیونیصه میبا رژ یعرب یروابط کشورها یسازیعاد

 یاسالم یسازمان همکار

 احمدرضا توحیدی

 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم 

 زهرا حسن جان زاده

 الملل دانشگاه قمدانشجوی دکتری حقوق بین

 چکیده 

اسالمی که در چارچوب فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین، همکاری سازمان 

دارد تا به اهداف این های عضو را ملزم میشکل گرفته است، کلیه دولتای ناپذیر آنها و نیز حفظ صلح منطقهاحیای حقوق سلب

های اشغالی، ی متمادی در تالش بوده است تا با الحاق آرام سرزمینیستی طی سالهاکه رژیم صهیونسازمان پایبند باشند. درحالی

الملل برای مردم د و مقررات حقوق بینمرزهای خود را گسترش دهد و  پایبندی مشخصی به حداقل حقوق  تبیین شده  در  قواع

اند. در این مطالعه تالش شده ژیم مبادرت ورزیدهسازی روابط خود با این رهای عربی منطقه به عادیفلسطین  قائل نیست، دولت

های های عربی با رژیم صهیونیستی، وضعیت اشغال سرزمیناست تا پس از مروری کوتاه بر پیشینه تاریخی روابط میان دولت

بعاد حقوقی تحلیلی، به ا -ای توصیفیالملل مورد بررسی و دقت نظر قرارگیرد و همچنین به شیوهفلسطینی از منظر حقوق بین

ای توسط اسرائیل و لزوم حمایت الملل  و الزامات منطقهادی سازی این روابط، از جمله نادیده گرفتن مقررات حقوق بینالمللی عبین

ط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی، در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شود. همچنین از مردم فلسطین توس

 ازمان همکاری اسالمی در این زمینه نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. بناست تا نقش س

 سازمان همکاری اسالمی، فلسطین، سرزمین های اشغالی، عادی سازی روابط، الحاق آرام.  واژگان کلیدی: 
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 سوریه بر تاکید با صلح؛ تحکیم در ایمنطقه هایسازمان عملکرد
 اخالقی اهلل روح سید

 الملل دانشگاه مفیدینتری حقوق بدانشجوی دک

 

 چکیده

 با تنها سوریه در پایدار صلح. یافت تسری نیز کشورها دیگر به حال عین در نموده، بحران دچار را کشور این اگرچه سوریه بحران

 هادولت المللبین قحقو در. دارد بستگی نیز المللیبین و ایمنطقه هایسیاست و تصمیمات به بلکه شود،نمی میسر داخلی توافقات

 و المللیبین هایسازمان هدف این راستای در که داشتند، شاناختالفات فصل و حل در سعی هادولت سایر با تعامل منظور به

 فصل در. است بوده ایمنطقه هایسازمان توسعه و روزافزون اهمیت شاهد المللیبین عرصه. است بوجودآمده متعددی ایمنطقه

 المللی بین امنیت و صلح با مرتبط مسائل خصوص در ایمنطقه هایسازمان و ملل سازمان میان روابط متحد، ملل منشور هشتم

 شورای کنار در المللیبین امنیت و صلح حفظ برای ایمنطقه هایظرفیت از استفاده هشتم، فصل هدف واقع، در. است یافته تجلی

 متجلی صلح، تحکیم اجرای چگونگی خصوص در را ایمنطقه هایسازمان توانایی دتوانمی سوریه اخیر تحوالت .است بوده امنیت

 از تواندمی که است نداشته مناسبی اقدامات المللیبین امنیت و صلح حفظ امر در موارد، از بسیاری در امنیت شورای. نماید

به  که اندداشته بسزایی نقش سوریه در صلح مکیتح در ایمنطقه هایسازمان. کند استفاده صلح تحکیم در ایمنطقه هایسازمان

 از پس دوران در ایمنطقه هایسازمان مهم ظرفیت توان ازچگونه می که بوده این پژوهش این از هدف. است شده پرداخته آنها

 .  شود استفاده ایران مانند کشورها، دیگر و سوریه در جنگ

 .اختالفات فصل و حل سوریه، بحران صلح، دجاای صلح، تحکیم ای،منطقه سازمان: کلیدی واژگان
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 بشردوستانه حقوق نقض و یمن در مسلحانه مخاصمه ماهیت
 مصطفی فضائلی

 الملل دانشگاه قمدانشیار حقوق بین

 

 سجاد رضازاده

 الملل عمومی دانشگاه قمپژوهشگر دکتری حقوق بین

 

 بهنام سالم

 انشگاه قمالملل عمومی دپژوهشگر دکتری حقوق بین

 
 چکیده

 بقایای فروپاشی به نسبت جدی هاینگرانی و  است شده کشور این در گسترده هایویرانی باعث 1393 فروردین از یمن در جنگ

 در داده رخ هایفاجعه پرونده اندکرده پیشنهاد غیردولتی نهادهای برخی حتی زمینه این در و دارد وجود دولتی نهادهای از شکننده

 این پدر تحقیقاتی و کرده ارزیابی عظیم بسیار را یمن انسانی فاجعه ملل سازمان. شود داده ارجاع المللی بین کیفری واندی به یمن

 المللبین حقوق هنجارهای از بسیاری نقض همچنین و یمن در اعمال قابل بشردوستانه حقوق حال، این با. است داده انجام خصوص

 مخاصمات عناصر دارای اینکه با همزمان یمن در جنگ که اندعقیده این بر نویسندگان. است حثب مورد کشور این در بشردوستانه

 مراجعه و ایکتابخانه هایداده از گیریبهره با حاضر پژوهش. باشدمی نیز المللی بین غیر مخاصمات عناصر دارای است، المللیبین

 که دهدمی نشان تحلیلی توصیفی روش به یمن جنگ بر ناظر بشری وقحق و المللیبین نهادهای سوی از منتشره هایگزارش به

 از بسیاری نقض به کشور مرزی انسداد و است شده نقض مکررا هوایی حمالت در تمایز اصل ویژه به بشردوستانه حقوق اصول برخی

 . است انجامیده بشردوستانه حقوق و بشر حقوق المللیبین هنجارهای

 المللی.غیربین مخاصمه المللی،بین مخاصمه یمن، المللی،بین ردوستانهبش : حقوقواژگان کلیدی
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 منیمتعارف در مناقشه  حاتیکننده تسلنیتام یهادولت یالمللنیب تیمسئول
 نژاد یصادق موسو دیس

 یرضو یالملل، دانشگاه علوم اسالم نیحقوق ب یدوره دکتر یدانشجو

 دهیچک

عربستان  ینظام یهابا دخالت 3/2015/ 25مطابق با   5/1/1394 خیشده بود، از تار یاسیبحران س کیگرفتار  2011که از سال  منی

اما از  ،قرار گرفته منیمداخله در  یسازمان مبنا 2216کرده است. اگرچه قطعنامه  دایپ یترمیآن، اوضاع وخ یدر امور داخل یسعود

 کیائتالف اغلب بدون توجه به قواعد حقوق بشردوستانه و بدون تفک یهارویو ن یعربستان سعود ییهوامنظر بشردوستانه حمالت 

 نهیدر زم یالمللنیبا توجه به مقررات ب یفیتوص -یلیتحل وهیمقاله با ش نی.اشودیانجام م یرنظامیو غ یاهداف و اشخاص نظام نیب

 یحاتیتسل یانیپشت نهیدر زم یالمللنیآمار معتبر بو با استناد به  منیدر  انهارائه مستندات نقض اصول بشردوستو  حاتیصادرات تسل

مندرج در  گرفتن تعهدات خود دهیبا ناد ،ینظام حاتیصادرکننده تسل یکشورهاکه رسد یم جهینت نیائتالف، به ا یاز کشورها

 یحاتیتسل یهامحموله ینهائ یکاربر درخطرات موجود  یابیاروپا، در ارز هیو موضع مشترک اتحاد حاتیتجارت تسل ونیکنوانس

 اند.خود را رقم زده یالملل نیب تیمسئول  ،(2001) دولتها یالملل نیب تیطرح مسئول 16طبق ماده  ،یارسال شده به عربستان سعود

 .یالملل نیب تیحقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مسئول حات،یتجارت تسل ونیعربستان، کنوانس من،ی: یدیکل واژگان
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 قواعد حقوق بشردوستانه یاجرا در سرخ بیصل یلالملنیب تهینقش کم

 منیبر مخاصمه مسلحانه  هیبا تک 
 یقاسم یغالمعل

 حقوق، دانشگاه قم الملل، دانشکدهدانشیار گروه حقوق بین

 

 خواجه یعل یمحمد یشاد

 الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قمدانشجوی دکتری حقوق بین

 

 دهیچک

از مناسبات و تعهدات در حقوق  یافصل تازه ،)دولتها( المللنیحقوق ب یاصل گرانیدر کنار باز یالمللنیب یهاظهور سازمان با

 یالمللنیب یهاسازمان ،حال نی. با ادیمختلف حقوق به آنها محول گرد یهاها در حوزهدولت فیاز وظا یالملل رقم خورد و بخشنیب

لکن  ؛مواجه بودند یدولت یالمللنیب یهااز سازمان شتریب یشوند با چالشیها متولد مخارج از اراده دولت نکهیبه سبب ا یردولتیغ

 یهارشته یدر برخ ژهیوامروزه به یود را بازشناخته و حتخ گاهیالملل جانیبر موضوعات متفاوت حقوق ب یرگذاریبه سبب تأث جیتدربه

 تهیکم انیم نیها دارند. در اتر از دولتفعال یالملل و... حضور نیت بحقوق بشر، تجار تانه،الملل از جمله حقوق بشردوسنیحقوق ب

 تیالملل بشردوستانه فعالنیدر حوزه حقوق ب یردولتیغ یالمللنیب یهانمونه موفق از سازمان کیعنوان سرخ به بیصل یالمللنیب

اجرا، نظارت  ن،یتدو ه،یه حقوق بشردوستانه اعم از تهمربوط ب یهانهیزم هیساله خود در کل 150از  شیسازمان در عمر ب نیکند. ایم

 بیصل تهیکم یتا کنون به اثرگذار ینهاد ایدولت  چیتوان گفت هیو حفظ اصول و قواعد مربوط به آن تالش نموده و به جرأت م

عمل  گرید یاز سو حقوق بشردوستانه یدهاسو و نشر و حفظ دستاور کیاز  یجنگ و امدادرسان انیدر کمک به قربان یسرخ جهان

 برگ برنده نیترمخاصمه مهم نیاز طرف یو عدم جانبدار یطرف یاستقالل، ب ،حوزه نیاز کارشناسان ا یاریزعم بسنکرده است. به

با چالش  بیو پر فراز و نش یطوالن ریمس نیاست در ا یهیبد ،وجود نیآن بوده است. با ا یاهداف و اصول اساس شبردینهاد در پ نیا

 انهیدر مخاصمات مسلحانه جست، خاورم دیرا با ICRC تیعرصه فعال کهییمواجه شده که تا امروز ادامه دارد. از آنجا زین یوانعها و م

تا افغانستان  نیو فلسط هیاز عراق و سور ؛است تهیکم نیا  اتیتحت عمل ییایمناطق جغراف نیاز مهمتر یکیجنگ  ریدرگ شهیهم ی

بود که ضمن مذاکره  ینهاد نیسرخ اول بیصل یالمللنیب تهیکم 2015در سال  منیمسلحانه  یهایریمن. با شروع درگیو  نیو بحر

حال  یبحران انسان نیبزرگتر منیبحران  ،ICRC یرسم تیخود را در منطقه آغاز نمود. وفق اعالم سا یهاتیفعال ریدرگ نیبا طرف

 6از  شیدر حضور ب  ICRCکنند. یم یدر آن کشور زندگ یکمک فور ازمندینفر انسان ن ونیلیم 24از  شیحاضر در جهان است و ب

، رانیاس ان،یرنظامیبه امور غ یدگیرس ،یبهداشت ،یپزشک ،یبشردوستانه، ارائه خدمات درمان یهابا ارسال کمک منی ساله خود در

الملل بشردوستانه نیو ناظر حقوق ب یمجر نیتریلنقش خود را به عنوان اص ،ممنوعه یهاکاربرد سالح آوارگان و هشدار در مورد

 نموده است.   فایا یخوببه

 .من، یسرخ بیصل یالمللنیب تهیکم، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانهی، دولتریغ یالمللنیب یهاسازمان: یدیگان کلواژ

 

  



46 

 

34 

 ورود نهادهای حقوق بشری به احراز جنایت آپارتاید در فلسطین اشغالی
 مصطفی فضائلی

  الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم نیگروه حقوق ب اریانشد

 

 عماد عبودیت

 الملل وزارت امور خارجهالملل از دانشکده روابط بیندانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین

 چکیده

ها، این حیتی دولتدر رای مصونیت صال( Tort)با به رسمیت شناختن استثناء »شبه جرم«  2012المللی دادگستری در سال دیوان بین

المللی و کمیته ناظر بر کنوانسیون الملل عرفی برشمرد. با توجه به این پیشینه، متعاقباً دیوان کیفری بیناستثناء را در شمول حقوق بین

صالحیت خود برای بررسی شکایت دولت فلسطین در خصوص موارد نقض حقوق بشر و حقوق  2020نیز در سال  تبعیض نژادی

یاب منبعث از قطعنامه ژوئن انه توسط رژیم صهیونیستی را احراز نمودند. همه این موارد با توجه به تشکیل کمیسیون حقیقتبشردوست

ها و تعریف جنایت ی حقوق بشری با اتکاء به رای مصونیت صالحیتی دولتشورای حقوق بشر، حاکی از این است که نهادها 2021

(، بیش از گذشته صالحیت خود را برای احراز و احصاء تخلفات حقوق بشری 2از بند  hامه رم )ردیف ناساس 7»آپارتاید« مندرج در ماده 

قض حقوق بشر در مناطق کرانه باختری و به طور مشخص اند. در این نوشتار با تاکید بر موارد نرژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته

المللی در موارد آفرینی نهادهای بینقابل بررسی است، به پیشینه تاریخی نقش های مبتنی بر نژادپرستی که در قالب »آپارتاید«جنایت

الذکر،  با لی حقوق بشری به پرونده فوقالملنقض حقوق بشر در فلسطین اشغالی اشاره گردیده و ادامه روند فزاینده ورود نهادهای بین

 گیرد.مورد بررسی قرار میای و کاربست روش توصیفی تحلیلی، های کتابخانهاستفاده از داده

 المللی کیفری.آپارتاید، صهیونیسم، اسرائیل، دیوان بین واژگان کلیدی:
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35 
Armed Conflict in Yemen: An Illustration of the Pertinence and Deficiencies  

of Existing IHL Rules 

Marco Sassoli 

Abstract 
The first focus of the discussion is on the distinction between international and non-international armed 

law, which is reflected in the occupation. In this regard, the observance of Article 1 of the Second 

Additional Protocol must be observed. Coordination must take place between Saudi-backed forces and the 

United Arab Emirates, so that humanitarian support is possible. The second axis is targeting and 

distinguishing between civilians and fighters, which was not observed regarding the Yemeni war; 

residential areas, refugee camps, markets, etc. were attacked. There is a vacuum regarding the humanitarian 

declaration that other cases may be affected and civilian areas must be properly identified; In practice, 

however, NGOs and hospitals run by MSF are becoming more important than ordinary civilian facilities. 

The third is the issue of siege. In this regard, the existence of rigorous inspections made it difficult for 

humanitarian aid to be provided. The fourth is the importance of protecting the injured, patients and 

hospitals. And the fifth axis is the treatment of detainees, which in the Yemeni war, detention was 

accompanied by torture and harassment, and the need for a fair trial and the formation of a court is felt. 

Sixth is about humanitarian access and humanitarian aid, which must be accompanied by satisfaction. The 

seventh axis is the connection of children with armed groups, which has occurred through the use of 

children in the military, human rights and humanitarian violations. And eighth, the issue of fundamental 

convergence and divergence between human rights and humanitarian law that needs to be addressed. 

     Keywords: International Humanitarian Law, Human Rights, Yemen. 
  



48 

 

 

36 
Supporting Women in Armed Conflicts in the Middle East: 

A Comparative Study of the Islamic Legal System and the International Human Rights System 

Ahmadreza Towhidi 

Fatemeh Samadlooyi 

Abstract     

Armed conflicts have long been occurring, if not intermixed, with the Middle East area. Violence against 

women has been a very controversial issue during the wars that take place in this very sensitive region. The 

religion of Islam, with its emergence, made it a duty of people to preserve and observe the dignity of human 

beings and through emphasizing in the equal rights of men and women, it has tried to preserve the dignity 

of women in both war and peace, hence women would not receive any harm or violence during wars and 

armed conflicts. The international human rights system, from its inception through to its development, has 

always tried to make the world aware of the issue of violence against women in wars, hence in addition to 

raising awareness during the ratification of various conventions, it has tried to prevent violence against 

women.  

Keywords: violence against women, Islam, international humanitarian law. 
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 هیئة الحشد الشعبی انموذجا -االلتزام بمبادیء القانون الدولی االنسانی 
 کرار عبدالرضا طاهر 

 کلیة القانون و طالب دکتوراه فی نفس الکلیة ،الجامعة المستنصریة، ماجستیر قانون القسم العام

 ملخصال

تشغل الرای العام لما تعانیه البشریة من االعتداءات و الظلم ,  ن قضایا حقوق االنسان فی وقت النزاع المسلح تعد من اهم القضایا التی ا

وب و ان القانون الدولی االنسانی هدفه حمایة تلک الحقوق و ذلک  للحد من اثار الحروب على االشخاص و االعیان و ان خاصة فی الحر

وقت النزاع المسلح ,و قد  لقد حاولت العدید من  مبادیء القانون الدولی االنسانی التی تمثل دعامة اساسیة فی حمایة حقوق االنسان

دولی االنسانی فتارة تولى فقهاء القانون الدولی وضع المقصود منه و تارة اخرى اللجنة الدولیة للصلیب االحمر الجهات وضع تعریف للقانون ال

فشاع هذا المصطلح فی کل المؤلفات و  190۸و محکمة العدل الدولیة  , وظهر مصطلح القانون الدولی االنسانی عقب مؤتمر طهران سنة 

, و اطلقت علیه عدة اسماء منها قانون الحرب و القواعد المطبقة اثناء النزاعات  1977-1974جنیف  المحافل و المؤتمرات الدبلوماسیة فی

 MAXام هذا المصطلح الى الفقیه المسلحة و القانون االنسانی اال ان اسم القانون الدولی االنسانی اصبح االکثر شیوعا و یعزى استخد
HUBER  سابق. ویعرف القانون الدولی االنسانی بالمعنى الواسع بانه ) مجموعة القواعد التی تهدف رئیس اللجنة الدولیة للصلیب االحمر ال

نسانی هی,  مبدا االنسانیة  و, الى حمایة حقوق االنسان فی وقت الحرب و فی اثناء النزاع المسلح ( , و ان اهم  مبادیء القانون الدولی اال

هیئة الحشد الشعبی التزمت بصورة دقیقة بمضمون القانون الدولی االنسانی و مبادئه , بخالف مبدا الضرورة العسکریة ,و مبدأ التناسب و ان 

 ما یروج له من انتهاکات .

 .القانون الدولی اإلنسانی، قانون الحرب، النزاعات المسلحة الکلمات المفتاحیة:
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 حمایة الممتلکات الثقافیة اثناء النزاع المسلح
 هشام فاخرثریا 

 کارشناسی ارشد دانشگاه کربال

 الملخص

 شهد العالم فی فترة التسعینات أحداث عالمیة وحروب کبرى عدیدة ، والتی أدت إلى دمار العدید من الممتلکات الثقافیة ، وهو األمر الذی

الدولی ، خاصة بعد تزاید النزاعات الدینیة والعرقیة تلکات الثقافیة فی فترة النزاعات المسلحة على مستوى المجتمع طرح فکرة حمایة المم

ت والتی أدت إلى توجیه عدة هجمات ضد المدنیین، وبالتالی تدمیر الممتلکات الثقافیة واالعیان المدنیة ، وهو ما أدى فی العدید من المرا

اإلنسانی یولی اهتماما بهذا الموضوع ، حیث وضع جملة هذا ما جعل القانون ن الدولی  افیة والتراث الثقافی والروحی.إلى تالشی الهویة الثق

االعیان من القواعد القانونیة التی ترمی إلى حمایة الممتلکات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة ، حیث اعتبر أن تدمیر الممتلکات الثقافیة و 

الروحیه. وقد تأکدت صعوبة تعویض ما یتم نهبه او رة عسکریة لتحطیم معنویات الطرف اآلخر ومحو رموزه المعنویة والمدنیة یعد ضرو

لى إصالح ما یتم تدمیره من الممتلکات الثقافیة بشکل عام فی اعقاب الحرب العالمیة الثانیة االمر الذی دفع الجماعة الدولیة نحو العمل ع

هذه الجهود عن تبنی االتفاقیة الدولیة لحمایة  فعال لحمایة الممتلکات الثقافیة فی فترات الحروب ، وقد اسفرتایجاد تنظیم قانونی دولی 

کأول وثیقة دولیة تهدف الى وضع تنظیم قانونی دولی لحمایة  1954الممتلکات الثقافیة فی فترات النزاع المسلح وبروتوکولها االول عام 

واللذان تضمنا بعض  1977ف االربع عام کامل ، واعقب ذلک تبنی البرتوکولیین االضافیین التفاقیات جنیالممتلکات الثقافیة على نحو مت

, 1954تم تبنی البرتوکول الثانی التفاقیة الهای  1999المواد الخاصة بحمایة الممتلکات الثقافیة فی فترات النزاعات المسلحة ، وفی عام 

تمیزها عن التراث المشترک لإلنسانیة تکلمنا فیه عن التعریف بالممتلکات الثقافیة وانواعها وبیان  وقد بینا ذلک فی مبحثین المبحث االول

, اما المبحث الثانی کان لحمایة الممتلکات الثقافیة فی فترة النزاع المسلح عن طریق بیان االتفاقیات التی نظمت حمایة الممتلکات مع 

 تصة لحمایة الممتلکات الثقافیة .بیان اهم المبادئ االساسیة واللجنة المخ

 الحمایة الدولیة. ،الممتلکات الثقافیة ،ت المسلحةالنزاعا :الکلمات المفتاحیة
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 دور وفاعلیة القانون الدولی اإلنسانی فی ظل النزاعات المسلحة وغیر المسلحة
 غانم صحن زعیر

 کارشناسی دانشگاه قم

 

 نغم زهراو جبر

 ام صادق علیه السالمکارشناسی ارشد جامعه االم

 

 الملخص 
اإلنسانی مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثیر النزاعات المسلحة، وحمایة األشخاص الذین ال یُشارکون فی یقصد بالقانون الدولی 

لمستخدمة فی الصراع أمال القتال کالمدنیین، أو الذین لم یعودوا طرفا فی القتال مثل الجنود المصابین، کما یرمی إلى الحد من الوسائل ا

ریة والمادیة المترتبة على النزاع المسلح . یواجه القانون الدولی اإلنسانی تحدیاتٍ جمة سیما فی أوقات فی التخفیف من الخسائر البش

الل الحروب وبین النزاعات المسلحة، وهو أمر مفهوم بحکم أن هذا القانون جاءَ أصال لتحقیق توازن هش بین المتطلبات العسکریة للدول خ

تال . ورغم أن األغلبیة الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقیات جنیف ومالحقها، إال أن الحروب حمایة األشخاص غیر المشارکین فی الق

ظلت تتسبب فی مآسی جمة للمدنیین الذین یشکلون فی حاالتٍ کثیرة أغلب ضحایا الصراعات المسلحة. والقانون الدولی اإلنسانی له 

یتألف من قواعد مستمدة من ممارسات عامة مقبولة کقانون  -لصلیب األحمروفقَ اللجنة الدولیة ل-انب آخر عرفی غیر مکتوب، وهو ج

عات وتنبع أهمیة القانون الدولی اإلنسانی العرفی فی النزاعات المسلحة الحالیة من أنه یسد الثغرات التی خلفها قانون المعاهدات فی النزا

 .ولیة وغیر الدولیة ، ومن ثم یعزز حمایة الضحایاالمسلحة الد
 القانون ، الدولی ، اإلنسانی ، النزاعات الدولیة ، غیر الدولیة لمات المفتاحیة:الک
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 النزاعات المسلحه فی ضوء القانون الدولی لحقوق االنسان والقانون االنسانی

القانون الدولی الشهداء قاسم سلیمانی وابو مهدی االرهاب والنزاعات المسلحه  فی ضوء 

 المهندس والشهید فخری زاده نماذج مشرفه
 ضیاء عبد النبی یاسین الدیوان

 طالب الدراسات العلیا فی القسم الجنائی فی جامعه قم الحکومیه فی الجمهوریه االسالمیه االیرانیه

 الملخص

تیجیات االمن القومی االمریکی التی کانت تعتمد على مبدأ الردع فی مواجهه ، نقطة تحول فی استرا2001ایلول  11شکلت احداث 

التهدیدات، إذ قامت بتبنی مبدأ الحروب االستباقیة المصطنعه لتحقیق المصالح واالهداف، بحجة دحر اإلرهاب فی منطقة الشرق االوسط 

یر دول المنطقة وسلب خیراتها واحتاللها وتدمیر البنى التحتیة ومحاولة الهیمنه على شعوبها وسلب مقدراتها ودعم سیاسة االحتالل وتدم

لهذة الدول والسعی جاهدة الى الحیلولة دون استقرار المنطقة لضمان هیمنتها وفرض ارادتها على المنطقة وتحویل منطقة الشرق االوسط 

 الى منطقة نفوذ امیریکیة.

 اإلرهاب، النزاعات المسلحة. اإلنسانی، مکافحةالقانون الدولی  ت المفتاحیة:لماالک
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 النزاعات المسلحة فی المنطقة فی ضوء القانون الدولی لحقوق االنسان 

 والقانون اإلنسانی
 سید إبراهیم محمد علی

 کارشناسی ارشد دانشگاه موصل

 الملخص

ن الحال فی تاریخ المنطقة الحدیث، وسیبقى أنحاء العالم، هکذا کاتُعدُّ منطقة الشرق األوسط اآلن مسرحًا للعملیات العسکریة من جمیع 

کذلک فی المستقبل المنظور، فقد کان اللجوء إلى القوة هو الوسیلة المتبعة فی حسم النزاعات السیاسیة، على الرغم من تحریم میثاق 

مما عرض حفظ السلم واألمن  تخدامها  والتذرع بها،األمم المتحدة لها، إال أن المجتمع الدولی أود عدة استثناءات فتحت المجال الس

 الدولیین إلى الخطر.

 النزعات المسلحة، القانون الدولی، حقوق اإلنسان، القانون اإلنسانی. الکلمات المفتاحیة:
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 محور سوم

 الملل پس از جنگمخاصمات در منطقه از منظر حقوق بین
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 المللاز منظر حقوق بیناموال فرهنگی در مخاصمه سوریه سنجی مقابله با تخریب امکان
 غالمعلی قاسمی

 الملل دانشگاه قمدانشیار حقوق بین

 

 بهنام سالم

 الملل عمومی دانشگاه قمپژوهشگر دکتری حقوق بین

 

 سجاد رضازاده

 الملل عمومی دانشگاه قمپژوهشگر دکتری حقوق بین

 
 

 چکیده

صـــلح نیز ـیک دواهمـیت اموال فرهنگی ـبه ـقدری  ســـت ـکه حتی در زـمان  اش را ـلت علیرغم حق ـحاکمـیت اـجازه ـندارد اموال فرهنگیا

الملل بـشردوـستانه، امکان مقابله با تعرض اموال فرهنگی در ـسوال این تحقیق این اـست که آیا با توجه به اـسناد حقوق بین تخریب نماید.

ـشود مخا ـصمهـسوریه وجود دارد؟ در مرحله نخـست باید معلوم  ـسوریه چه نوع مخا ـست. ـصمه  ـشواهد و دالیل موجود این ای ا با توجه به 

ـصمه غیربین ـسبت به اموال فرهنگی تعرض نمودهمخا ـصمه ن ـست. معهذا امکان تعقیب و مجازات کـسانی که در این مخا اند وجود المللی ا

صـــوص یک قاعده مهم حقوق بین ســـت. دارد. در این خ ســـترداد ا صـــل تعقیب یا ا ســـاس پروتکل الحاقی الملل ا به  1999در واقع برا

ـسیون  ـصالحیت بین 1954کنوان ـصل همکاری و  ـصی فعال یا منفعل و ا ـشخ ـصالحیت  ـصل  المللی برای متهم تعرض به اموال الهه، ا

ســت که بزه صــل معتبر ا ســت. در این زمینه این ا ســتفرهنگی قابل اعمال ا یا  یعنی دولت مالک مال فرهنگی ؛دیده خود مال فرهنگی ا

صــوال دادگاهاتباعش بوده می دولتی که مال فرهنگی متعلق به ضــا نماید. ا ســترداد متهم را جهت تعقیب در خاک خودش تقا های تواند ا

دیوان  داخل ـسوریه مـسئول تعقیب و مجازات کـسانی هـستند که در زمان مخاـصمه ـسوریه به اموال فرهنگی این کـشور تعرض نموده اند. 

ضــوع تعرض به اموال فرهنالمللی کیفری زبین ســیدگیگی ورود میمانی به مو ســوریه کند که احراز نماید ر شــده در دادگاه  های انجام 

توان تعرض به اموال و میراث فرهنگی را در قالب جنایت جنگی و جنایت علیه بـشریت مطرح نمود و غیرواقعی  و یا غیرقانونی اـست. می

ـست عامالن آن را تحت تعقیب قرار دارد. میر ـشریت ا ـست. نتیجه اث فرهنگی متعلق به کل ب ـشریت ا و تعرض به آن در حکم تعرض به ب

الملل مقاله این اـست که ـضروری اـست با توجه به ـشدت تخریب اموال فرهنگی در ـسوریه با عامالن تخریب این اموال براـساس حقوق بین

 مقابله نمود. 

 .ی، مسئولیت کیفری شخصیاموال فرهنگ ،المللی، داعشیر بینحقوق بشردوستانه، مخاصمه مسلحانه غ کلیدی: گانواژ
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 منطقه مسلحانه مخاصمات تداوم و بروز سازی درزمینه زیست محیط تخریب بررسی

 المللبین حقوق منظر از میانه خاور
 پور برزکیصدیقه علی

 الملل دانشگاه قمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین

 

 علی مشهدی

 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
 

  چکیده

 وتداوم هادرگیری و منازعات آغاز بر محیطی زیست معضالت تاثیر اما است آشکار و واضح زیست محیط بر جنگ تاثیرات که لیحا در

 کرده، جلب خود به را زیادی توجه گذشته قرن نیم از بیش طی که دنیا مهم مناطق از یکی .است پنهان ایعده برای همچنان ، آن

 بیشتری شدت از خاورمیانه منطقه در ولی است جهانی معضل یک چه اگر زیست محیط تخریب. باشد می خاورمیانه ژئوپولیتیک منطقه

 داشته پی در فراوانی اجتماعی و اقتصادی تبعات که باشدمی جمعیت افزایش خاورمیانه منطقه بارز های ویژگی از یکی .است برخوردار

 تشدید و بروز. است گردیده باعث را ها جنگل و مراتع افزایش، تخریب الح در جمعیت برای بیشتر غذای به نیاز گام اولین در. است

 خاک و آب منابع آلودگی. است باالتر جهانی میانگین از خاورمیانه در که باشدمی ها جنگل و مراتع تخریب مستقیم نتایج از فرسایش

 کامالً خاورمیانه در حیاتی عنصر دو این کمبودهای که کندمی بروز حالی در مشکل این .دارد افزایشی به رو روند نیز خاورمیانه منطقه در

و  شودمی خاورمیانه منطقه در فقر به منجر که باشندمی نیز کردن فروکش حال در شدن آلوده ضمن خاورمیانه آب منابع. هویداست

 مسلحانه مخاصمات بروز و اجتماعی و اقتصادی طبیعی، های ناامنی زیست، محیط تخریب و باشدمی زیست محیط تخریب تداوم بر عاملی

 از الزم اطالعات اسنادی، و ایکتابخانه  منابع از استفاده با و تحلیلی -توصیفی رویکرد با پژوهش، این در. زد خواهد دامن آینده در را

 و بروز در زیست محیط یبتخر تاثیر نحوه از نموداری و در نهایت شد تحلیل و بندیمقوله گردآوری، هدفمند صورت به مرتبط، منابع

 .شد ترسیم مسلحانه مخاصمات تداوم

 الملل.بین میانه، حقوق مسلحانه، خاور مخاصمات زیست، محیط تخریب :کلیدی واژگان
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 المللیمحاکم کیفری بینالمللی در رویه تحول مفهوم مخاصمات غیربین

 )بعد از قضیه تادیچ( 
 غالمعلی قاسمی

 لل دانشگاه قمالمدانشیار حقوق بین

 

 بهنام سالم

 الملل دانشگاه قمدکتری حقوق بین پژوهشگر

 

 سجاد رضازاده

 الملل دانشگاه قمدکتری حقوق بین پژوهشگر

 چکیده

زیرا که با تفکیک آن از  ؛ای برای اعمال حقوق بشردوستانه برخوردار استویژهالمللی از اهمیت بینغیر مفهوم مخاصمات مسلحانه

المللی برای یوگسالوی سابق لمللی، دادگاه می تواند قواعد مربوطه را در آن زمینه اعمال نماید. رای دادگاه کیفری بینامخاصمات بین

اعالم کرد که شدت مخاصمه و دادگاه  ،ظر گرفت. در این قضیهتوان به عنوان نقطه عطفی در این زمینه درندر قضیه تادیچ را می

خاصمه مسلحانه دارای ویژگی داخلی یا مختلط، حداقل معیار تمیز یک مخاصمه مسلحانه از سازماندهی طرفین متخاصم در یک م

بسیاری از تاثیر قراردادن های تروریستی هستند. این رای ضمن تحت مدت و یا فعالیت های کوتاهراهزنی سازماندهی نشده، شورش

المللی کیفری وارد شد. این تعریف با افته در اساسنامه دیوان بینیالمللی و نظرات دانشگاهی، به صورت توسعههای بین، گزارشءآرا

ی، می تواند المللهای چهارگانه ژنو و پایین آوردن آستانه مخاصمات غیربینفراتر رفتن از قواعد پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون

المللی می پردازد هومی در رویه محاکم کیفری بینالملل تلقی شود. این نوشتار به بررسی این تحول مفیک قاعده عرفی در حقوق بین

مورد مطالعه را های کیفری، ابعاد این تغییر مفهوم در در رویه قضائی و تالش دارد بر اساس روش کتابخانه ای و بررسی آرای دادگاه

لی کیفری نشانه عرفی لالمبین دیوانتوسط به ویژه  ،دهد. نویسنده به این نتیجه رسیده است که استناد مکرر به تعریف جدید قرار

   شدن تعریف جدید است.

 . المللی، اساسنامه رمالمللی، مخاصمات مسلحانه غیربینقضیه تادیچ، حقوق بشردوستانه، محاکم کیفری بینواژگان کلیدی: 
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حقوق حفاظت از مناطق حفاظت شده پیش، حین و پس از مخاصمات مسلحانه با تأکید 

 2019ز محیط زیست مربوط به مخاصمات مسلحانه بر اصول حفاظت ا
 شیرین شیرازیان

 و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی

 

 ح انیسیمحمدصال

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانکارشناسی ارشد، 

  چکیده

رود. در این میان به طور معمول محیط ناپذیر انسانی به شمار میهای اجتنابخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه همواره از پدیدهدر طول تاری

های زیادی شده تأثیر مخاصمات مسلحانه دچار خسارات و آسیبشده زیست محیطی تحت زیست و اجزای آن از جمله مناطق حفاظت

ین بین الملل جنگ تا به امروز آنچنان که باید به حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه رسد که حقوق و قواناست و به نظر می

ت از محیط زیست مربوط به مخاصمات نویس اصول حفاظرسد با تصویب پیشبیند. به نظر مینپرداخته و از خألهای زیادی آسیب می

مناطق حفاظت شده مرتفع گردیده که به عنوان فرضیه نوشتار به شمار  ها از جمله حمایت ازبسیاری از این خأل 2019مسلحانه در سال 

های حقوق یشرود. در این مورد باید گفت که اصول حاضر برای اولین بار عالوه بر حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه از سایر گرامی

ورد مخاصمات مسلحانه برای اولین بار شاهد این امر نوبه خود در ماند که بهالملل محیط زیست ترکیب شدهالملل به مانند حقوق بینبین

توجه  های توصیفی، تحلیلی و کاربردی گردآوری شده، هدف نویسنده اوالً باای و با روشهای کتابخانههستیم. در این نوشتار که با داده

ایران با امعه حقوقی جمهوری اسالمینویس مطلبی در کشور مشاهده نشده، معرفی و آشنایی جبه اینکه تا به حال در مورد این پیش

 باشد.  المللی میشده زیست محیطی در طول مخاصمات مسلحانه بیننویس اصول فوق و ثانیاً حفاظت هرچه بیشتر از مناطق حفاظتپیش

 الملل محیط زیست.شده، حقوق بینمخاصمات مسلحانه، مناطق محافظت: واژگان کلیدی
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 های محیط زیستی موجودنستان در سایه چالشدورنمای آینده صلح افغا
 ریحانه زندی

 دانشگاه قمعمومی الملل دانشجوی دکتری حقوق بین

 

 زهرا حسن جان زاده

 دانشگاه قمعمومی الملل دانشجوی دکتری حقوق بین

 چکیده

ت. از لحاظ تاریخی، تغییرات ترین نظم سیاسی برای افغانستان به عنوان چالشی مهم مطرح بوده اسهاست که شناسایی مناسبدهه

گاه منجر به ختم خشونت و درگیری نشده و به جای آن، تنها شکل اختالف و منازعه تغییر کرده است. به سیاسی در افغانستان هیچ

ذکر  ای و صرفاًهای بزرگ و منطقهها در مورد صلح افغانستان بر توضیح منافع و سهم قدرتشرایطی که بیشتر تحلیلاعتقاد ما در 

های مبتنی بر محیط زیست و آثار آن در روند ها و نگرشروند آشتی ملی استوار است، توجه بسیار اندکی به درک و تشریح برداشت

معطوف شده است. حال با خروج نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی از این کشور  ایجاد صلح داخلی و خارجی در این کشور

گردد که در آینده وضعیت محیط زیست افغانستان به چه صورت خواهد بود. لذا در ، این نگرانی مطرح میو به قدرت رسیدن طالبان

المللی و در جهت یافتن پاسخ این پرسش، ترنتی و اسناد معتبر بینای، اینای تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهاین مقاله با شیوه

داخلی و خارجی در افغانستان و نحوه برخورد قدرت حاکم بر این کشور با محیط زیست  تالش شده تا نسبت بین برقراری صلح پایدار

است که دوره پیش رو دربردارنده فرصت  پژوهی قرار گیرد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آنطبیعی افغانستان مورد بررسی و آینده

ای که صلح، رشد و رفاه را در گونهی افغانستان  است؛ بههای اجتماعی و اقتصادرای ادغام مدیریت زیست محیطی در استراتژیستمه

 این کشور تضمین نماید.

 الملل، صلح، محیط زیست.افغانستان، تروریسم، حقوق بین واژگان کلیدی:
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 حقوقی اشغال با تأکید بر حقوق کودکان فلسطینیرژیم 
 مصطفی فضائلی

 الملل دانشگاه قمدانشیار حقوق بین

 

 ریحانه زندی

 دانشگاه قمعمومی الملل دانشجوی دکتری حقوق بین

 

 چکیده

اند، اما هنوز فلسطین بوده خشونت، تبعیض و نقض حقوق در  قربانیان اولین و پذیرترینآسیب همواره طی سالهای گذشته کودکان

المللی، ماهیت یک وضعیت بین درک درست و قاطعی از ماهیت تعهدات رژیم اسرائیل در قبال کودکان وجود ندارد. آگاهی دقیق از

المللی طرح راهکارهای حقوقی بیناالجراء، شناسایی متعهد، موارد نقض و در نهایت گام نخست و حیاتی برای ارزیابی تعهدات الزم

المللی بر بینای و اینترنتی و اسناد معتبرای مقابله با آن خواهد بود. مقاله حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

 ارزیابی چگونه موضوعه المللبین حقوق دیدگاه از فلسطینی کودکان قبال در اسرائیل تعهدات دنبال پاسخ این پرسش است کهبه

 قدرت عنوان به اسرائیل و شده بندیطبقه اشغالی مناطق عنوان به باختری کرانه و غزه نوار الملل،بین حقوق اساس شود؟ برمی

کودکان،  جمله از حفظ حقوق اساسی و اولیه ساکنان سرزمین اشغالی، نظامی، اشغال حقوق پایه شود. برمی گرفته ظرن در اشغالگر

از منظر حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، اسرائیل به عنوان ناقض عمده تعهدات  .گرددوظیفه اصلی قدرت اشغالگر محسوب می

شوند. نقض شدید و عمدی وجوه مختلف حقوق کودکان می مجرمان جنگی شناختهدار آن به عنوان المللی و مقامات صالحیتبین

ها به حرکت زدایی را در این سرزمینریزی شده برخوردار بوده و چرخه نسلتی سیستماتیک و برنامههای اشغالی از ماهیدر سرزمین

المللی که بشر و نیز دادستان دیوان کیفری بیندهی اینترنتی به گزارشگر ویژه حقوق درآورده است. استفاده از سیستم گزارش

نموده، نقاط کلیدی در توقف نقض و جبران خسارت برای کودکان  آغاز 2021تحقیقات خود را در مورد وضعیت فلسطین از سال 

 فلسطینی خواهد بود.

 المللی، حقوق کودک، فلسطین.اشغال، اسرائیل، تعهدات بینواژگان کلیدی: 
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 عراق و سوریه جنگ در زیست محیط تخریب از ناشی المللیبین سئولیتم
 قیطاسی مهرناز

 قم، ایران دانشگاه حقوق، الملل، دانشکده بین حقوق گرایش حقوق، رشتهارشد،  کارشناسی دانشجوی

 

 چکیده

 به امر این. شودنمی رظاه جنگ طول در هرگز که دارد نیز زیادی مستقیم غیر آثار، زیست محیط بر مستقیم تأثیرات بر عالوه جنگ

 زمینه این در مرتبط موضوعات. کندمی وارد زیست محیط به ناپذیریجبران خسارت عرفی المللبین حقوق در مسلم نقض یک عنوان

 یهادادگاه در خسارت جبران و ادعا توانایی، المللیبین قوانین به پایبندی. است محیطی زیست بالیای به مربوط هایسیاست از متأثر

 راه مهمترین از مسلح نیروهای و زیست محیط از حفاظت آژانس بین تعامل و زدهجنگ همسایگان به بشردوستانه هایکمک، المللیبین

، زمین کره از نقطه هر در و شکلی هر به، مسلحانه های درگیری. باشدمی هاجنگ از ناشی محیطی زیست هایبحران با مقابله های

 هایدرگیری در زیست محیط از حفاظت منظور به زیست است. محیط به آسیب و تخریب آنها مهمترین که دارد گوناگونی عواقب

 مسئولیت قواعد و اصول و است یافته توسعه الملل بین حقوق مختلف های زمینه در زیست محیط از حفاظت قوانین المللی، بین مسلحانه

 زیست محیط. است شده داده توضیح خسارت جبران در آنها تعهد و هاگیریدر در زیست محیط تخریب نتیجه در دولتها المللی بین

 شکی. شود اضافه فهرست این به باید نیز نیل رود سر بر مصر و سودان اختالفات. است شده تخریب شدت به گذشته سالهای در عراق

 حقوق بر حاکم قوانین دارد سعی مقاله این نهمسلحا هایدرگیری. دارند ناگسستنی پیوند خاورمیانه در اکوسیستم و سیاست که نیست

 جنگ در زیست محیط تخریب از ناشی المللیبین مسئولیت پیامدهای و هامحدودیت و المللیبین جزا حقوق و زیست محیط المللبین

 .کند تحلیل را عراق و سوریه های

 .عراق و سوریه جنگ زیست، محیط المللی، تخریب بین مسئولیت واژگان کلیدی:
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Legal Status of Syrian Asylum Seekers in Turkey from Today to the Future 

Dikran M. Zenginkuzucu 

 

Abstract  

According to Turkish Directorate General of Migration Management reports, more than 3,6 millions of 

Syrian asylum seekers are under temporary protection regime in Turkey. United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) reports that Turkey is the number one host country for asylum 

seekers in the world. One of the actual discussion on the destiny of Syrian asylum seekers in Turkey is their 

status after the end of temporary protection regime.  In this context, the regulations envisaged for the end 

of temporary protection in Turkish legislation shall be discussed in the light of global standards on 

international protection. This study aims at discussing Article 11 of Turkish Temporary Protection 

Regulation in comparison with UNHCR Temporary Protection or Stay Arrangements Guideline and 

international humanitarian law. In this respect, the conditions to discontinue temporary protection, legal 

and political bases for a decision to return the asylum seekers, the conditions of acquiring Turkish 

nationality and the conformity of Turkish legislation with global standards will be discussed. This study 

will stand for a decision of termination based on voluntariness of asylum seekers in accordance with 

UNHCR Guideline. 

Keywords: International protection, refugee, temporary protection, Turkey, Syrian asylum seekers 
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 القانون الدولی ما بعد النزاعالنزاعات المسلحة فی الشرق االوسط فی ضوء 
 د علییاسمین محم

 کارشناسی ارشد دانشگاه قم

 الملخص

لبشریة، ینظم القانون الدولی اإلنسانی النزاعات المسلحة، واألهداف األساسیة للقانون اإلنسانی الدولی هی التقلیل إلى أدنى حد من المعاناة ا

األعمال العدائیة، وفی سبیل ذلک تتولى بقین الذین لم یعودوا یشارکون مباشرة فی وتوفیر الحمایة للسکان المدنیین والمقاتلین السا

منظمة العفو الدولیة القیام بحمالت على مستوى القواعد الشعبیة مکرسة لتوفیر الحمایة المدنیین فی النزاعات، ودعم مطالب الضحایا من 

 ة الدولیة.حلیة والمحاکم المختلطة والمحکمة الجنائیأجل تحقیق العدالة؛ وال سیما من خالل دعم عمل المحاکم الم

 النزاعات المسلحة، منظمة العفو الدولیة، المحکمة الجنائیة الدولیة. الکلمات المفتاحیة:
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 محور چهارم

 الملل: تروریسم در منطقه از منظر حقوق بین

 زادهبررسی قضایای شهید سلیمانی و شهید فخری
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 :المللربایی دولتی در سرزمین خارجی از منظر حقوق بینآدم

 بررسی ربایش سردار احمد متوسلیان
 مهدیه فردحسینی

 الملل دانشگاه قمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین

 

 اسر ضیاییسیدی

 الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قمدانشیار گروه حقوق بین

 چکیده

ف، بازداشت و حبس غیرقانونی، با اهداف گیری، ناپدیدسازی اجباری، توقیالمللی مشابه آن، نظیر گروگانبینجرایم ربایی و شبهآدم

ها ی آنهمه مجرمانهی رفتار یالمللی باشند. ویژگی مشترک این جرایم و شاخصهتوانند از مصادیق تروریسم بینو غرایز مختلف می

د توجه قرار گرفته اش مورالمللی و اهداف سیاسیی تروریسم بینعنوان ابزار مورد استفادهبوده که به  اشخاص جسمانی آزادی سلب

های خارجی و با نقض اصل حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی و امنیت ویژه در سرزمینی ارتکاب این جرایم بهاست. نگاه به پیشینه

اد و ش توسل به این ابزار غیرانسانی جهت ارعاب و ایراد فشار و صدمه به افرالمللی از افزایی بینها و نگرانی جامعهالمللی دولتبین

الملل برای افراد، هایشان، موجب گشته تعهد به عدم ارتکاب این جرایم، در منابع مختلف حقوق بینها برای برآوردن خواستهدولت

الملل اعم از اصول اساسی، رویه قضایی، ق منابع حقوق بینها به انحاء مختلف تصریح گردد؛ بر اساس قریب به اتفاها و دولتسازمان

المللی ها مسئولیت بینق عرفی و معاهداتی، نقض این تعهدات، اعمال متخلفانه محسوب گشته و برای مرتکبین آندکترین و حقو

لی ارتکاب این جرایم از جانب الملکند؛ به نحوی که پیامدهای مسئولیت بینرا ایجاد می کیفری و حقوقی و آثار و پیامدهای آن

ها اعم از مباشرین و معاونین، چه از طرف دولت ز اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر دولتالمللی اعم ای بینهریک از اعضای جامعه

 نماید.گیری میالمللی، قابل مطالبه و پیهای بینهای ثالث و سازمانقربانی و چه از طرف دولت

 احمد متوسلیان. الملل، جرایم علیه اشخاص، سردارالمللی، حقوق بیندولتی، تروریسم بینربایی آدمواژگان کلیدی: 

 

 

  



66 

 

52 

 زاده از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانهابعاد حقوقی ترور دکتر محسن فخری
 محمد سلمانی فرهمند

 شناسی دانشگاه قمکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم یدانشجو

 

 کریمیمریم اهلل

 شناسی دانشگاه قمکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم یدانشجو

 

 چکیده

ث مشروعیت یا عدم مشروعیت ترورهای هدفمند، افزایش اقدامات متناقض با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط جدای از بح

گونه که شایسته است، نتوانسته به جایگاه کرامت انسانی نائل گردد. رژیم الملل آنآن است که جامعه بینرژیم صهیونیستی حاکی از 

کنند. ترور شهید ی منشور ملل متحد، خألهای قوانین موجود را هرچه بیشتر نمایان میصهیونیستی و آمریکا به عنوان ناقضان اصل

ی سیاسی و بین المللی جامعه های اخیر است که ترسیم آیندهترین ترورهای دههأملترین و قابل تترین، مهمزاده از پیچیدهفخری

ی عاری از تروریسم و جنایات علیه توانند به آیندهوجود میتر ابعاد این موضوع با ذکر نواقص مبشری است. بررسی هرچه دقیق

 ور هدفمند شهید فخری زاده را بررسی نماید.بشریت کمک کنند. نویسنده در همین راستا در تالش است چارچوب حقوقی تر

 الملل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، ترور هدفمند.زاده، حقوق بینشهید فخری: واژگان کلیدی 
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 بر مفهوم دفاع مشروع یدبا تاک یمانیترور سردار قاسم سل یبعاد حقوقا

 یابادیم مرضیه

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان

 

 چکیده

 و با استفاده از ابزار یاکتابخانه-یحاضر اسناد یقروش تحق باشد.یم یمانیترور سردار سل یابعاد حقوق یهدف ازمطالعه حاضر بررس

-یلیبا استفاده از روش تحل است. یدهگرد یها گردآورنامهیانمقاالت و پا از منابع مربوط همچون کتب، یازمورد ن مطالب یبرداریشف

دستانه یشبه دفاع مشروع پ یکاکه استناد آمر کرد یانتوان بیم یقتحق یهایافتهبراساس  پاسخ داده شده است. یقتحق اله سوب یفیتوص

 یرشمنشور سازمان ملل متحد قابل پذ 51مندرج در ماده یطدفاع مشروع فقط مطابق با شرا ،المللینقوق بدر ح یراز ؛ندارد یقانون یمبنا

 یتامن یو شورا یمجمع عموم ییداز آنجا که مورد تا ینهمچن ندارد و یگاهیالملل جایندستانه در حقوق بیشاست و دفاع مشروع پ

اقدام  یک یمانیت رساندن سردار سلدر به شهاد یکااقدام آمر ینبنابرا دانست. یرشذتوان آن را در زمره عرف قابل پینم ،قرار نگرفته

 یالمللینب یتموجب مسئول الملل بشر است، ینحقوق ب یژهالملل، به وینب حقوقناقض  ینکهشود و با توجه به ایمحسوب م یستیترور

 .یکاستدولت آمر

 

 الملل. ینحقوق ب دستانه،یشمشروع پ یستی، دفاعم تروراقدا منشور ملل متحد، دفاع مشروع، :واژگان کلیدی
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 بررسی ابعاد جنایت تروریسم در منطقه خاورمیانه با تاکید بر جنایات داعش
 پور بارزوکیصدیقه علی

 الملل دانشگاه قمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین

 چکیده

و اسناد   ؛نوین درآمده است به صورت کهن خود خارج شده و  شکلاز های علمی، ای است که به موازات رشد یافتهتروریسم پدیده

یابی بخش بازشناسانند و یا حتی به ریشههای آزادیآن را از تالش نهضت یاآنکه تعریف واحدی از آن ارائه دهند، المللی هر یک بیبین

، خود را پیشگام و در خط مقدم مبارزه ضر استکبار جهانیدر حال حا .پردازند، به وضع قوانینی برای آن اقدام کردندعلل و عوامل آن ب

 با مبارزه برای جهانی و احساسات سران کشورها را در جهت وحدت زنددست به تحرکات جهانی می ؛کندها معرفی میبا تروریست

ضروری است و با آنکه اسناد به آن منشور واحد و مورد اتفاق جهانیان برای جلوگیری از تروریسم، امری تدوین  انگیزد.برمی تروریسم

های در سال .های پیشگیری و ضمانت اجرا باشد ارائه نشده استاند اما تا کنون منشور واحدی که حاوی تبیین مفاهیم راهپرداخته

کل وجود آمدن جنایات زیادی در منطقه خاورمیانه گشت. مقاله حاضر به شهای داعش وتکفیری موجب بهاخیر، حضور تروریست

 پردازیم.خصوص جنایات داعش میای است و در آن به بررسی ابعاد این جنایت در منطقه خاورمیانه، بهتحلیلی و کتابخانه-توصیفی

  المللی کیفری، منطقه خاورمیانه، داعش.جنایت تروریسم، حقوق بینواژگان کلیدی: 
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 همراهان و سلیمانی سردار ترور جنایت المللیبین حقوقی ابعاد بررسی
 مرتضی راسته

   چالوس، چالوس، ایران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیحقوق جزا و جرم کارشناس ارشد

 

 چکیده

 سپاه سلیمانی فرمانده قاسم سپهبد ،بغداد فرودگاه نزدیکی ، در139۸ دی میالدی مصادف با چهاردهم 2020 ژانویه سال سوم بامداد در

 ناجوانمردانه، این ترور در پی .رسیدند آمریکایی به شهادت پهپاد موشکی حمله هدفمند و در عملیات یک یط، ایران و همراهانشان قدس

 بی پایه ادعاهای طرح با نمود سعی ترامپ دونالد. کردند اعالم این کشور جمهور رئیس صریح دستور را اقدام این علت آمریکایی مقامات

 و بوده زمان از ایبرهه در آمریکایی نیروهای از نفر هزاران شدن مجروح یا و کشته ی مسئولسلیمان قاسم ژنرال اینکه بر مبنی اساس و

 مفهوم از موسع تفسیری ارائه با و داده گسترش را منشور 51 ماده مفاد دامنه، است بوده بیشتری تعداد برای کشتن برنامه ریزی حال در

 در و پذیرفت را حمله این ای، مسئولیتاعالمیه طی نیز سفید کاخ. برآید لناکهو جنایت این توجیه پی دفاع مشروع )پیشگیرانه(، در

 شهید هدفمند ترورِ اینکه به جهتو با .است نموده آتی«، عنوان حمالت برای ایرانی ها ارعاب منظور به محکم را »دفاعی حمله دلیل آن،

 و در دولتی تروریسم بارز نمونه، ثالث کشوری سوی از دیگر کشور خاک در کشور نظامی یک ارشد فرمانده عنوان به سلیمانی سپهبد

 اینبر  است. شده بدل المللیبین حقوق روز حساس مباحث از یکی شود، این موضوع بهمی متحد محسوب ملل منشور با عینی تضاد

؟ دارد وضعیتی همراهان چه و هندسالم ابومهدی، سلیمانی سردار ترور جنایت المللیبین حقوقی ابعاد که است این مقاله سؤال، اساس

 ای به کتابخانه و طریق اسنادی به موثق و معتبر مدارک گردآوری با و تحلیلی-تحقیق توصیفی روش با پژوهش، پاسخ به رسیدن برای

 . است پرداخته بررسی مسئله

 .المللینب حقوق، دولتی تروریسم، هدفمند ترور، پیشگیرانه مشروع دفاع، سلیمانی سپهبد :کلیدواژه
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 الملل ینزاده از منظر حقوق ب یفخر یددر ترور شه یلموضع اسرائ یبررس
 روشنک داورنیا

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

 داریوش داورنیا

 ابراهیمیعلیرضا 

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم
 

 

 

  چکیده

گفته  1390تا  13۸۸ یهاسال یدر ط یرانا یادانشمندان هسته یههدفمند عل یله ترورهاسلس یکبه  یرانا یاهسته هاییتشخص ترور

به شهادت  فردییو رضا قشقا نژادییرضا یوشدار محمدی،یروشن، مسعود عل یاحمد یمصطف یاری،شهر یدمج یاتعمل ینا ی. طشودیم

 ترور شد. یزن زادهیمشابه، محسن فخر یابا حمله 1399سال  مجروح شدند. در یاکشته  یزافراد ن یناز همراهان ا یا. عدهیدندرس

 ،بود زادهیمحسن فخر یریها مشغول ردگکه سال لیارشد اسرائ یمقام رسم یکاست. متهم شده  زادهیبه ترور محسن فخر اسرائیل

تشکر کند.  زادهیبه خاطر کشتن فخر یلسرائاز ا یدجهان با کرد:اعالم  یمزتا یویورکبا ن یادر مصاحبه زادهیچند روز بعد از ترور فخر

پس  یلاسرائ یروزنخست یاهوجهان مثبت است. نتان یبرا زادهیترور فخر :ترور اعالم داشت ینا یدر پ استاینیتزیووال یلاسرائ یانرژ یروز

. مها مطلع کنشما را از همه آن مخواهیانجام دادم که نم ییکارها یراخ یهفته یگفت »ط یدیوییو یامدر پ زادهیاز ترور محسن فخر

ترور  یپژوهش به بررس یند«. در اهم خواهد ش یشترهفته دستاوردها بود، و ب ینکشورمان، ا یبرا یلشهروندان اسرائ. شماست یبرا ینا

 .پردازیمیزاده م یمحسن فخر یددانشمند شه

 زاده. یفخر محسن یدشه الملل،ینحقوق ب یست،ترور یات،ترور، حق ح :یدیکل واژگان

  



71 

 

57 

دیدگی مقامات ج.ا.ا با »هوش مصنوعیِ پدافندی« در برابر پیشگیری وضعی از بزه

 زادهپژوهیِ ترور شهید فخریتروریستی«؛ شیوه»هوش مصنوعی 
 مهدی خاقانی اصفهانی

 شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی »سمت« تهران استادیار حقوق جزا و جرم

 

 چکیده 

 یو سخت یریناپذ یریسرعت ارتکاب، رهگ شیجهت افزا شرفتهیپ یهایاستفاده از فناور ،یستیترور میاز جرا ییهارتکاب گونهدر ا

و  یریشگیپ یبرا یو انسان یمنابع ماد تیبه تقو ،سمیترور یِقربان یدر کشورها ییجنا استیس یکشف آنها، توجه نظام ها ییِافزا

 از –دولت ها  نیا یپدافندمثابه راهبرد به نی؛ و ااست داده شیرا افزا یا استفاده از هوش مصنوعب یارتکاب یِستیترور میکشف جرا

 یجامعه جهان ینگران گرچهاست.  یدر سوءاستفاده از دانش و فناور ستیترور یهاها و گروهدولت آفندیِ راهبرد برابر در -.ا.ا.ج جمله

 سمِیاز ترور ینگران افته،ی شیافزا گرید یکارانهیتجنا یهاوهیش ای فیساخت بمب کث یراب ویواکتیبه مواد راد هاستیترور یابیاز دست

 اریبس -سالح جنگیخودکار  کیشل یبرا یهوش مصنوع فناوری مثال – یاهسته یکمتر از فناور یِدگیچیبا پ ییهایبر فناور یمبتن

، زادهیفخر دیترور شه وهشی مانند –سالح هوشمند  کیو شل یریچهره و رهگ صیدر تشخ یهوش مصنوع یاست. کاربرد فناور شتریب

به عنوان پدافند  ،یستیضدترور ریدر مس ی، استفاده از هوش مصنوع- یابِ رهگیرهویتبا تیراندازی سالح مجهز به هوش مصنوعی 

 -یفینوشتار، به روش توص نی. اخشدب یمقامات ج.ا.ا را ضرورت م هیعل یستیبه حمالت ترور یدر واکنشِ فوق فور یو رزم یجنگال

 یافزارهاجنگ کیشل تیاز موفق یوضع یریشگیجهت پ زیقابل تجه یآفندها یپدافندها و حت یریبکارگ یالزامات حقوق ،یلیتحل

و موانع  دینما یم لیتحل یکاربرد یِدر جرم شناس یدگیبزه د ییِافزا یرا از منظر سخت یمجهز به هوش مصنوع یِستیترور یِآفند

 دهد. یم حیرا توض یه از ترور مقامات با کاربرد هوش مصنوعدستانشیدفاع پ یفرارو یالمللنیب یحقوق

 یابیِ پدافندی. دیدگی تروریستی، هوش مصنوعی، پیشگیری وضعی، جرمبزه واژگان کلیدی:
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 الملل و قابلیت تطبیق آن با حادثه ترور سردار سلیمانیتعریف تجاوز در حقوق بین
 اسمی پاریزیمحدثه ق

 غرب-دانشگاه آزاد اسالمی تهرانکارشناسی ارشد 

 

 چکیده

المللی اهمیت موضوع و فشار افکار عمومی بین یهبصورت اجماع، نشان دهند تصویب قطعنامة تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی

شمار هرا طبق قطعنامه مزبور تجاوز ب ایتواند موارد برشمرده نشدهی از تجاوز است. شورای امنیت میجامع برای دست یافتن به تعریف

خاطر وجود حمایت جهانی از این هبا این حال ب .تجاوز نشناسدمصداق ( را 3یا اقدامات دارای کیفیت تجاوز )موضوع ماده و آورد 

شمار نیاورد. آنچه هب تعریف، برای شورای امنیت آسان نخواهد بود وضعیت خاصی را که آشکارا در قالب تعریف تجاوز قرار دارد، تجاوز

ف تجاوز، جهانیان را یالملل درآید. تعرحقوق بین یهصورت یک قاعدهتدریج ببهتواند شود، میعنوان یک راهنما تلقی میاینک به

ا روش ا بلذ آورند بهتر تشخیص دهند.عمل مینام دفاع از خود و حفظ صلح و امنیت بههها بسازد ماهیت اقداماتی را که دولتقادر می

الملل و قابلیت انطباق آن با قضیه ترور سردار سلیمانی خواهیم پرداخت. نتایج توصیفی به بررسی تعریف تجاوز در حقوق بین-تحلیلی

های حاضر در اجالس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه درخصوص تعریف جرم تجاوز، دولتدهد که تحقیق حاضر نشان می

مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صالحیت دیوان کیفری  1974دسامبر  14ان ملل متحد مصوب ازممجمع عمومی س 3314

المللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، طبق فصل بین

در این راستا نیز حمله آمریکا به سردار  .قابل ارجاع باشدلمللی انهفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بی

 شود.سلیمانی به عنوان نماینده کشور خارجی در خاک کشور عراق آن هم بدون اذن دولت مشارالیه، تجاوز به خاک عراق تلقی می

 تجاوز ، سردار سلیمانی. ،سازمان ملل متحد ،شورای امنیت ،مجمع عمومی واژگان کلیدی:

  



73 

 

59 

 الملل:تروریسم اقتصادی در حقوق بین

 بررسی ترور با ابزار تحریم اقتصادی در ایران
 سیدیاسر ضیائی

 الملل دانشگاه قمدانشیار گروه حقوق بین

 

 آذر پیام 

 الملل دانشگاه قمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین

 

 مهدیه فردحسینی

 ه قمالملل دانشگادانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین 

 چکیده 

های اقتصادی های برخی مقامات دولتی، در مورد تحریمها و سخنرانیتا به امروز در بیانیه 2014ای که از سال »تروریسم اقتصادی« واژه

ها و آثاری که برای تروریسم آن با مؤلفهها و آثار های اقتصادی شدیدی است که مؤلفهشنیده شده است. این عبارت در مورد تحریم

آمیز المللی شامل اقدامات خشونتهای تروریسم بیننماید. مؤلفههای مرتبط ذکر شده است، برابری میالمللی در اسناد و کنوانسیونبین

تواند مصداق آن باشد؛ یعنی های اقتصادی می)علیه جان یا اموال(، علیه غیرنظامیان و با اهداف سیاسی است که برخی از مصادیق تحریم

های دولت ها و یا خسارات شدید به اموال عمومی و خصوصی با هدف تغییر سیاستیی که با لطمه به سالمتی و جان انسانهاتحریم

ریسم دولتی باشد. تواند مصداق تروها که منجر به خسارت به جان یا اموال شخصی شده باشد میشود. برخی تحریممتبوع اعمال می

باری بر سالمتی شود و آثار زیانهای مالی امریکا و متحدانش علیه ایران انجام میران که با پشتیبانیهای اقتصادی علیه ایبرخی از تحریم

های و تحریم تواند مصداق تأمین مالی تروریسم طبق منطوق تعریف کنوانسیون تأمین مالی تروریسم باشدو جان شهروندان ایرانی دارد می

شود و نتیجه آن لطمه جدی به شهروندان ایرانی است، های خارجی با ایران اعمال میو شرکت ثانویه امریکا که به صورت تهدید کشورها

خصوص های اقتصادی ایران بهمصداق تأمین مالی تروریسم طبق مفهوم مخالف تعریف کنوانسیون مذکور است. همچنین برخی از تحریم

توان ایاالت متحد امریکا گیری است. در این حالت میون علیه گروگانگیری در کنوانسیدارویی و غذایی مصداق تعریف گروگان در حوزه

 را به جهت ارتکاب تروریسم از طریق تحریم اقتصادی و به عبارت دیگر »تروریسم اقتصادی« مسؤول دانست. 

 الملل، ایران. گیری، حقوق بینی تروریسم، گروگان: تروریسم، تحریم اقتصادی، تأمین مالواژگان کلیدی
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 المللی ویژه لبنان در محکومیت ودادگاه بین 2020رأی 

 مجازات »عیاش و دیگران« در زمینه ترور حریری؛ 

 های حقوقیو بایستگی چالش میان غلبه سیاست
 پور محمد ستایش

 دانشکده حقوق دانشگاه قمالملل عضو هیأت علمی )استادیار( گروه حقوق بین

 

  سعید مختاری

 الملل عمومی دانشگاه قموق بیندانشجوی دکتری حق 

 

 چکیده

 15المللی ویژه لبنان که طی توافق این کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است، پس از انجام رأی دادگاه بین

کوم یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش مح اعالم شد و بر اساس آن 2020آگوست  1۸سال دادرسی در 

علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه  2020دسامبر  11شناخته شده و متعاقباً با رأی 

لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات  ای در متن رأی وشدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و  بازیگران منطقه

الملل کیفری تحلیل شده است؛ و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ر اصول حقوق بینآقای عیاش از منظ

چه در روند های آن و اهلل لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صالحیتارتباط دادن پرونده ترور به حزب

د محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و با تکیه بر شواهد ضعیف، متهمِ ها، سرانجام این دادگاه نتوانست به شواهدادرسی

مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است. در این نوشتار به وجود 

شده است که به وضوح با اصل قانونی بودن جرایم المللی در حدود صالحیت دادگاه اشاره اص مسئولیت کیفری بینبرخی از اشکال خ

ها و صدور رأی مورد ها در روند دادرسیالمللی کیفری و ثأثیر این تفاوتمنافات دارد. همچنین تفاوت این دادگاه با سایر محاکم بین

 توجه و دقت نظر قرار گرفته است. 

 کیفرمانی.ی، رفیق حریری، سلیم جمیل عیاش، مقابله با بیالمللی کیفرالملل ترور، دادگاه بینحقوق بین اژگان کلیدی:و
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 منابع و مبانی تعهدات دولت ها در مقابله با پدیده جنگجویان تروریست خارجی
 زهرا اسدی

 دانشگاه قمالملل حقوق بین کارشناسی ارشددانشجوی 

 چکیده

 2014داده در سوریه و عراق از  های خاصی که در وقایع رخهای نوظهوری نیستند، لیکن جلوهتروریسم و جنگجویان خارجی پدیده 

المللی را به چالش های بنیادین جامعه و نظام بینها نمایان گردید که ارزشای متفاوت از این پدیدهاند، چهرهبه این سو داشته

گرفت؛ همچنین مللی را به سخره میالبسیاری از اصول و موازین اخالقی و حقوقی پذیرفته شده در عرصه روابط بینکشید و می

المللی رو، ضرورت مقابله همه جانبه جامعه بین کرد. از اینالمللی میتهدیدی عمده و جدی را متوجه صلح، امنیت و نظم عمومی بین

رت الزم بود تا نمود. در پاسخ به این ضرور مخاصمات مسلحانه عراق و سوریه، تردیدناپذیر میبا این پدیده در مقیاس رخ نموده د

برداری قرارگیرد. آنچه موضوع پژوهش حاضر را به الملل مورد مراجعه و بهرههای قابل استحصال در مبانی و منابع حقوق بینظرفیت

ها و سایر اعضای المللی دولتپی آن هستند تا مبانی و منابع تعهدات بینهاست. نگارندگان درخود اختصاص داده، بررسی این ظرفیت

المللی در مقابله با پدیده جنگجویان خارجی تروریست را مورد واکاوی قرار داده و چگونگی اثبات این گونه تعهدات و عه بینجام

ای فراچنگ آمده از منابع مکتوب های کتابخانهز دادهگیری اتضمین رعایت آنها را به بحث و بررسی بگذارند. به این منظور با بهره

صیف و تحلیل قضایا و مسائل مربوط به جنگجویان خارجی پرداخته شده و کم و کیف تعهدات دولتهای مرتبط با موضوع، به تو

 ربط در این باره تبیین گردیده است. ذی

 تروریسم، جنگجویان خارجی، عدم مداخله، مخاصمات مسلحانه داخلی واژگان کلیدی:
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ر حقوق مخاصمات از منظ نیبدون سرنش ینظام یادهاپحاکم بر په ینظام حقوق

 بر ترور سردار سلیمانی دیتاک مسلحانه با
 ساواالن محمدزاده

 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

 چکیده

 های جانی درو نیز صرفه اقتصادی آنها و به حداقل رساندن هزینه آنهااثر نامتقارن  و های نظامیپهپاد یو مکان یزمان یبرتر، امروزه

در این راستا، آمریکا  شود.یم یکشورها تلق یمهم برا هایتیمزاز جمله  ی و داشتن دست برتر نظامی در میدان جنگ،ریرگمنطقه د

ها اقدام به ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد نمود. دولت ایاالت متحده در توجیه این اقدام، از تکنولوژی پهپادبا استفاده از 

 الوقوعبیقر یمسلحانه ی، از دفاع در برابر حملهبیاناتی که فاقد مستندات الزم بودفراتر رفته و با ارائه  حقوقیهای توجیهات و استدالل

با استفاده از پهپاد ها بدون اجازه دولت عراق  کهسخن به میان آورد؛ درحالی روهای آمریکایی توسط سردار سلیمانیدر آینده علیه نی

لذا با توجه به توضیحات ارائه شده، این  مقام رسمی کشور خارجی در خاک آن کشور نموده بودند.  اقدام به عملیات نظامی علیه

ای درصدد تبیین نظام حقوقی حاکم بر پهپاد های نظامی در حقوق بین الملل و کتابخانه تحلیلی به صورت –مقاله با روش توصیفی

ها دولت اساس نیبر ادهد که باشد. نتایج تحقیقات نشان میمتحده می تطبیق آن با حمله به کاروان سردار سلیمانی توسط ایاالت

بدون اجازه رسمی، قلمرو هوایی دولت دیگر را نقض نموده و مقام رسمی کشور دیگری را به قتل برسانند. بنابراین اقدام  دارندنحق 

 200۸نامه و موافقت ، کنوانسیون شیکاگور ملل متحدمخالف منشو حیبه طور صرامریکا با استفاده از پهپاد در ترور سردار سلیمانی، 

 .   های آمریکا و عراق استدولت

 پهپادهای نظامی، سردار سلیمانی، منشور ملل متحد، آمریکا، حقوق مخاصمات مسلحانه.واژگان کلیدی: 
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 دستانهشیبر دفاع مشروع پ یمبن کایآمر یبر ادعا یانتقاد ینگرش

 یمانیترور سردار قاسم سل در
 محمد خورشیدی اطهر

 علوم قضائی و خدمات اداریشناسی، دانشگاه کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم

 دهیچک

 یدر حال فرودگاه بغداد ییهدر حاش یالدیم 2020 ییهدر سوّم ژانو ی،مانیبه سردار قاسم سل کایآمر یهمتحد االتیا ینظام یهحمل

بنا را ترور  نیعلّت ا کایکشور، دولت آمر نیبه اتباع ا نیشیدر حمالت پ یمانیسردار سل نقش یکه عالوه بر انتساب واه دیواقع گرد

عنوان  کایالوقوع به مواضع آمربیاز حمالت قر یریجلوگ ی ومانیسردار سل یاز سو گریحمالت د یزریو برنامه یطراح ی خود،به ادعا

سپاه  یارشد نظام یهترور فرماند هیرا در توج دستانه«شیمشروع پ »دفاع نیمصرح، دکترریطور غبه کایآمر یادعا نیا .است کرده

دفاع مشروع با  یهمثابدائر بر حمله به کایآمر یانتقادانه نسبت به ادعا لیلو تح فیبا توص رو،شیپ ة. نوشتکندیم یتداع رانیقدس ا

و  نیرا دربرداشته است که بر اساس مواز جهینت نیته و امسئله پرداخ نیا یابیبه ارز ی،مانیآن در ترور سردار سل یدستانهشیپ دیق

و  تیفاقد هر گونه مشروع یمانسلی سردار ترور در دستانهشیدفاع مشروع پ نیبه دکتر کایاستناد دولت آمر الملل،نیقواعد حقوق ب

 یقانونریاق بارز توسل غمصد توانیرا مترور  نی( آن، ا51) یهماد ژهیبا مفاد منشور ملل متّحد به و رتیبوده و در مغا یوجاهت حقوق

ی ههر گونه حمل الملل،نیاصل منع استفاده از زور در حقوق ب یطرف بر مبنا کیکه از  بیترت نیبه زور محسوب نمود. به ا

بر فرض  گرید یو از طرف شود؛یو دفاع مشروع پنداشته نم دهیگرد یتلقّ یقبل از آغاز تجاوز مسلحانه، فاقد ارزش حقوق دستانهشیپ

 ینظام یهحمل یهدر اثبات در آستان کایبه لحاظ ضعف ادلّه و مستندات دولت آمر دستانه،شیدفاع مشروع پ تیعدم ممنوع رشیپذ

 یهحمل ن،ایبر. بنادیمذکور بخش نیبه دکتر کایبه استناد آمر یوجاهت توانیبودن آن نم الوقوعبیو قر تیّقرار گرفتن با وصف قطع

و عمل به  شانیترور ا یقانون گرهیوجه توج چیهبه دستانهشیدفاع مشروع پ نیدکتر یبر مبنا یمانیته به سردار قاسم سلصورت گرف

 آشکار تجاوز است.  یو به معنا گرددیدفاع مشروع محسوب نم

 .ینظام یهحمل دستانه،شیدفاع مشروع پ نیترور، دکتر ،یمانیسردار سل :یدیکل واژگان
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Terrorism in Western Asia from the Perspective of International Law: Emphasis on 

Assassination of General Soleimani and Dr. Fakhri Zadeh 

Azra Qadir 

 Abstract 

International law may be defined as a body of rules of law which is composed for its greater part of the 
principles and rules of conduct which states feel and find themselves bound to observe and commonly 
observe them in their relations with each other. The law of armed conflicts is a branch of international 
law and clearly based on our customs, traditions and experience of armed conflict throughout the ages. 
Treaty law is based on the Geneva law, four 1949 conventions and Hague law by stating way of attack and 
limits the destructive effects of combat, hence achieves military or mission. Terrorism constitutes 
illegitimate use of force to achieve a political aim when innocent people are targeted. The geographical 
position of the East-West Asia region of every great power in history to seek advanced interest in this 
region. The strategic situation of this area as the vast resource of oil in the world has made it a regular 
source of foreign interference in the post-world war era. This area is also important due to the religions 
Christianity, Judaism and Islam. These circumstances impress the superpowers to intervene and de-stable 
this region through violence, targeted killing, drone attacks, terrorism and sport behind sectorial 
terrorism. Hence, in this manner, many Muslim scientists are targeted as blind murder. As a special case 
study of Iran, to weaken it economically, politically, and with respect to armed purposes, the terrorists 
endeavored to attack General Qasem Soleimani and on January 3rd, 2020, and Dr. Fakhri Zadeh convoy 
on November 27th, 2020. Now it is time to investigate the conspiracies behind these acts and, as state 
officials of the Iranian government, to pursue the terrorist aims. 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Armed conflicts, West-East Asia, Terrorism, General Qasem 

Soleimani, Dr. Mohsen Fakhri Zadeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

65 

 الروبوتات القاتلة قائی باستخدام االغتیال االنت
 رشا عقیل عبد الحسین عبد الحسن.

 قسم القانون. ،أقسام الدیوانیة، کلیة االمام الکاظم علیه السالم

 الملخص

تعیش تشغل النزاعات المسلحة حیزاً واسعاً من النقاشات القانونیة، ومنذ عقود، والتی تطورت بذات الحین وسائلها وتعددت. فالدول باتت 

فأصبح البشر فی ذلک بین سندان ) المواجهة مع الحرب  تسلح، اذ تسعى بصورة حثیثة المتالک ترسانات عسکریة ال تقاوم. حالة من سباق

البیولوجیة والحرب الجیولوجیة والحرب اإلعالمیة  ( ومطرقة الدول التی تعیش حالة سباق التسلح. ومع التقدم المضطرد فی مجال 

، والذی اخترناه "اإلغتیال االنتقائی باستخدام الروبوتات القاتلة  "تواجه البشریة غیر محددة ، ومنها  بحت التحدیات التیالتکنلوجیا أص

عامة، موضوعاً لبحثنا، اذ عُد احد افرازات هذا التطور الخطیر، فقد اضحت الروبوتات )القاتلة( تمثل مصدر قلق لألمن والسلم الدولیین بصورة 

لیُثار بشأنها مجموعة من تساؤالت تبحث فی جنبات فعلها القانونیة، تبدأ بمدى  ت مسلحة بصورة خاصة.فی عملیات ونزاعا واستخدامها

مشروعیة استخدام الروبوتات للقتل، سیما وانها تعد من التحدیات المربکة والمثیرة لعدة مشاکل، ومنها مشکلة أخالقیة تتعلق بخضوع 

جیة  المشغلة لها إلى أنظمة قمع واقصاء. حتى کثرت تساؤالت المجتمع القانونی عن مدى او تحول  التکنولواإلنسان لسطوة الروبوتات، 

وای محاکاة وخضوع تلک الروبوتات للمعاییر اإلنسانیة، وعن کیفیة إسناد المسؤولیة الجنائیة بشأن فعلها، ولمن منهما؛ الربوت ام االنسان، 

ک عن ماهیة التعامل القانونی الدولی السلیم لمواجهة حاالت تعرض تلک الروبوتات که ام مشغله؟ وکذلانسان هو المسؤول؛ مصنعه ام مال

إلى القرصنة من قبل دولة أخرى أو جهات متطرفة، لیعاد استخدامها فی القتل االنتقائی، وما الوسائل القانونیة الواجب توفرها للحد من 

ا أخیراً تحت ذرائع منها؛ الدفاع أو درأ مخاطر وشیکة ؟ وما آلیات الحمایة القانونیة تی یُالحظ ازدیادهظاهرة االغتیاالت االنتقائیة باألساس، ال

کل تلک التساؤالت ذات االهمیة الدولیة القصوى، وغیرها مما یرتبط بها حاول البحث مناقشتها من  من القتل التعسفی الجرمی بواسطتها؟

 فیة عنها.ا فی االجابة الشاوجهة نظر القانون الدولی العام، باحث

 .القضاء خارج القتل من الحمایة ،اإلنسانیة المعاییر ،اإلرهاب –الروبوتات القاتلة  ،االغتیال االنتقائی الکلمات المفتاحیة:
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 جرائم داعش فی سوریا و أسباب عدم إحالة جرائم التنظیم االرهابی

 للمحکمة الجنائیة الدولیة 
 صقر علی صبوح

 نون الدولی، الجامعه الرضویه للعلوم االسالمیهدکتوراه فی القا

 الملخص

تنظیم داعش اإلرهابی و بعد سیطرته علی العدید من المدن السوریة ارتکب جرائم وحشیة تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذکورة فی المادة 

ئم الحرب« هذا األمر جعل الکثیرین من فقهاء القانون األساسی »جرائم اإلبادة الجماعیة، الجرائم ضداإلنسانیة و جراالخامسة من نظام روما 

 الدولی یتوقعون قیام المحکمة الجنائیة الدولیة»التی تعتبر المسؤول عن تطبیق العدالة الجنائیة« بمهامها فی محاکمة قادة و أعضاء هذا

بمثل هذه  13ن النظام األساسی تنبأ فی المادة عدم عضویة سوریا فإن المحکمة التتمتع باإلختصاص المکانی، لک بسبب التنظیم اإلرهابی.

الحاالت و منح مجلس األمن الدولی و المدعی العام للمحکمة القدرة علی إحالة مثل هذه القضایا للمحکمة. لکن هناک أسباب عدیدة 

لتکمیلی للمحکمة، عدم هی: عدم عضویة سوریا فی النظام األساسی للمحکمة، االختصاص ا وقفت أمام إحالة جرائم داعش للمحکمة و

 قیام مجلس األمن بمهامه فی إحالة جرائم داعش، تقیید الدائرة التمهیدیة للمدعی العام فی إحالة القضایا للمحکمة.

 سوریا، اإلختصاص التکمیلی.المحکمة الجنائیة الدولیة، مجلس األمن الدولی، داعش،  :الکلمات المفتاحیة
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 ( تطور خطیر فی المبادئ الدولیةJASTA -قانون )جاستا

 )دراسة تحلیلیة(
 محمد سعید السعداوی

 کارشناسی ارشد دانشگاه کربال

 الملخص:

میزته فی االصل التطور، غیر انه من غیر المقبول تضطر المتغیرات الدولیة السریعة االیقاع واضعی قواعد القانون الدولی الى تطویره، ورغم ان 

(،  تعیدنا الى قانون الغلبة لالقوى، وهو بالتحدید ما کان من المشرع االمریکی فی قانون )العدالة ضد رعاة اإلرهاب(، تطویره بصفةٍ )سلبیةٍ

ن مواطنیه من اقامة، ولمحاکمه من نظر، ، اذ اجاز مشرعه؛ لضحایا عملیات ارهابیة م2016لعام   JASTAوالمعروف ب)قانون جاستا)

 رهاب. االمر الذی بحثنا فی جنباته القانونیة، ومحاولة اسقاطه على الواقع العراقی.دول تتهمها امریکا باإلدعاوى ضد دول ومؤسسات ورعایا 

 قانون جاستا، اإلرهاب الدولی، المسؤولیة المدنیة الدولیة. الکلمات المفتاحیة:
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