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مقدمه
با نام و یاد خدا و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک ایشان ،همایش «حقوق بینالملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه
غرب آسیا :نکوداشت شهید سردار قاسم سلیمانی ،شهید ابومهدی المهندس و همراهان» ،در روزهای  21و  22مهرماه سال
 1400هجری شمسی برابر با  6و  7ربیع االول  1443هجری قمری و  13و  14اکتبر  2021میالدی ،به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی
به صورت مجازی و حضوری در دانشگاه قم برگزار میشود و  20سخنران از هفت کشور ،به سخنرانی علمی و ارائه شفاهی مقاالت خود
میپردازند« .مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق بینالملل توسل به زور»« ،مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق
بینالملل بشر و بشردوستانه»« ،مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق بینالملل پس از جنگ» و «تروریسم در منطقه از منظر
حقوق بین الملل :بررسی قضایای شهید سلیمانی ،ابومهدی المهندس و شهید فخری زاده» ،محورهای اصلی این همایش بینالمللی را
تشکیل می دهند .اساتیدی از چندین کشور مختلف ،اعضای کمیته علمی همایش را تشکیل دادهاند.
در صبح روز دوم برگزاری این همایش بینالمللی ،کارگاه آموزشی «راهکارهای حقوقی پیگیری موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
در مخاصمات مسلحانه منطقه» ،برگزار خواهد شد.
گفتنی است ،فراخوان دریافت مقاالت در همایش بینالمللی یادشده ،در دی  1399اعالم شد و پس از دریافت مجوز پایگاه استنادی
جهان اسالم ( ،)ISCو تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،دبیرخانه همایش شروع به دریافت و ارزیابی مقاالت کرد .بیش از  130مقاله
به زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است و بیش از  40داور از کشورها و دانشگاههای مختلف،
مقاالت دریافتی را ارزیابی کردهاند .مقاالت در وهله نخست پس از ارزیابی اولیه توسط دبیر علمی همایش و تعیین دو داور تخصصی
توسط ایشان ،به داوری ارسال شدهاند .در این روند ،چنانچه نظر دو داور با یکدیگر یکسان نبود ،به داور سوم ارسال میشد .در واقع ،دقیقاً
فرایند دریافت و بررسی و اخذ تصمیم در مورد مقاالت در مجالت علمی پژوهشی طی شده است .مقاالت برگزیده در قالب کتاب مجموعه
مقاالت همایش بینالمللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه د رمنطقه غرب آسیا ،منتشر خواهند شد ،همچنین شماری از مقاالتی
که باالترین امتیازهای داوران را کسب کرده باشند به تناسب موضوع در برخی مجالت علمی پژوهشی به چاپ خواهند رسید.
اما ،آنچه اینک پیش روی شماست چکیده های پذیرفته شده است که بر اساس محورهای چهارگانه همایش تنظیم و در مجموعه
حاضر ،آورده شدهاند .الزم است از همه اساتید گرانقدر و همکاران ارجمندی که در بخشهای مختلف ،اعم از کمیتههای سیاستگذاری،
علمی و اجرایی در این امر مهم ما را سخاوتمندانه یاری رساندهاند صمیمانه سپاسگزاری نماییم .از استادان و پژوهشگرانی که در پنل
های همایش به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت و نیز سروران معظمی که مدیریت پنلها را به عهده خواهند داشت پیشاپیش قدردانی
میکنیم.
همچنین به محضر همه اندیشمندانی که با ارسال مقاالت ارزشمند خود بر غنای همایش افزودهاند عرض سپاس وافر داشته و از این
که به سبب محدودیت زمان ،فرصت استفاده از ارائه شفاهی این بزرگواران را نداریم عذر خواهی می کنیم .ازمحضر آن دسته از عزیزانی
هم که مقاالت ایشان طبق نظر داوران ارجم ند در اولویت پذیرش قرار نگرفته است ،پوزش طلبیده و امیدواریم توفیق بهرهمندی از آثار
ارزشمند علمی ایشان را در همایش های بعدی داشته باشیم.
من اهلل التوفیق و علیه التکالن
دبیرخانه همایش
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اقدامات متقابل ارتش و نیروهای مردمی یمن در حمله به خاک عربستان
از منظر حقوق بینالملل
محسن قدیر
استادیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
علی جمالآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم

چکیده
ائتالف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در  25مارس  2015اقدام به تجاوز علیه یمن کردند .این اقدام که اکنون وارد ششمین
سال خود شده است ،دارای نقضهای فاحش حقوق بشر و بشردوستانه و زیرپاگذاشتن اصول اساسی حقوق بینالملل بوده است .جامعه
بین الملل منتظر واکنش نهادهای تاثیرگذار و مخصوصا شورای امنیت مانده بود که با موضع انفعالی این نهاد روبهرو گشت؛ این موضع
انفعالی نه تنها باعث کنارکشیدن ارتش و نیروهای مردمی یمن نشد ،بلکه هرچه بیشتر انگیزه آنها را برای انجام اقدامات متقابل برانگیخت.
با نگاه به شرایط متعدد اقدامات متقابل ،حق نیروهای یمنی در انجام این اقدامات عیان می شود و با بررسی این اقدامات توسط ارتش و
نیروهای مردمی یمن ،مشخص میشود که این اقدامات آنها در راستای حقی است که در اسناد مختلف حقوق بینالملل درج شده و
ارتش و نیروهای مردمی یمن نیز آنها را نقض نمیکنند.
واژگان کلیدی :اقدامات متقابل ،ائتالف سعودی ،شورای امنیت ،ارتش و نیروهای مردمی یمن ،حقوق بینالملل
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2
اقدام مسلحانه علیه سپهبد حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق بینالملل توسل به زور
مرتضی پورعزیز
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
چکیده
در سوم ژانویه  ،2020حمله هوایی توسط یک پهپاد نظامی بدون سرنشین آمریکایی ،علیه سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،ابومهدی
المهندس و چند تن از همراهان ایشان صورت گرفت که موجب شهادت ایشان شده است .اقدام غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا در
رابطه با کشتن حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک شخص نظامی عالیرتبه ایران در خاک عراق ،باعث نقض حقوق بینالملل شده
است .سوال اصلی در مقاله حاضر این است که حقوق بین الملل توسل به زور در واقعه شهادت شهید سلیمانی چگونه ارزیابی می
شود؟ ادعاهای توجیهی و دفاعیات مقامات آمریکایی مخصوصا آقای ترامپ ،تا چه میزان از وجهه حقوقی برخوردار است؟ از این رو،
نتیجه چنین میباشد که عمل آمریکا نقض جدی اصل منع توسل به زور بهویژه منشور ملل متحد است .درحالیکه اصل منع توسل
به زور در منشور ملل متحد ،فقط در دو مورد مستثناء شده است .لیکن با بررسی های صورت گرفته عالوه بر آن که اقدام آمریکا در
قالب هیچ کدام از استثنائات اصل منع توسل به زور قرار نمیگیرد ،بلکه ناقض موافقتنامه امنیتی بین عراق و آمریکا نیز قلمداد
میشود.
واژگان کلیدی :شهید قاسم سلیمانی ،حقوق بینالملل توسل به زور ،اصل منع توسل به زور ،دفاع مشروع ،موافقت نامه امنیتی بین
آمریکا و عراق.
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3
بررسی تفصیلی حملهی ایران به پایگاه عیناالسد از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه
سیدحسن موسوی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه مفید و طلبه سطح سه حوزه علمیه
چکیده
پس از ترور سردار سلیمانی پیشنهادهای زیادی برای ایران در پاسخ به این ترور مطرح شد؛ شکایت در مراجع قضایی ،طرح مسئولیت
جزایی عامالن ،دفاع مشروع ،اقدام تالفیجویانه ،پیگیری دیپلماتیک در شورای امنیت و مجمع عمومی ،عمل متقابل ،طرح مسئولیت
بینالمللی دولت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری و ...در زمره مهمترین این راهکارها بودند .ایران اما در این بین در اولین اقدام،
حمله موشکی به پایگاه عین االسد واقع در کشور عراق را در دستور کار قرار داد .این حمله در پاسخ به ترور شهید سلیمانی ،با
واکنشهای مختلفی در عرصه بینالملل مواجه شد .ایران و متحدان این کشور از این حمله حمایت کردند و این حمله را در راستای
اصل دفاع مشروع بیان کردهاند .مخالفان اما آن را مغایر اصول صریح منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل اعالم کردند .تحقیق
حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که این حمله را چگونه میتوان از منظر حقوق بینالملل ارزیابی کرد؟ آیا این حرکت از
دید حقوق بینالملل مشروع است یا خیر؟ اگر مشروع است براساس چه نظریهای قابل توجیه است و اگر مشروع نیست مغایر چه
اصولی از حقوق بینالملل میباشد؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اصل عدم مداخله در حاکمیت دولتها و عدم
توسل به زور ،و همچنین با رعایت اصل بیطرفی ،به آخرین تحوالت مبحث مداخله بشردوستانه در قالب نظریه مسئولیت حمایت
می پردازد؛ و قانونی بودن حمله به پایگاه عیناالسد را از منظر این دو نظریه مورد برررسی قرار میدهد .نتایج تحقیق بیانگر این امر
است که به نظر نگارنده ،مطابق با دو قاعده اساسی حقوقی منشور ملل متحد ،دربارهی استفاده از زور در روابط بینالملل یعنی قاعده
منع توسل به زور(بند  4ماده ،)2که توسط آمریکا نقض شده بود و همچنین حق دفاع مشروع(ماده ،)51ایران دارای حق دفاع مشروع
بوده منتها در کمیت و کیفیت آن اختالف نظر وجود دارد.
واژگان کلیدی :مداخله بشردوستانه ،منع توسل به زور ،حق دفاع مشروع ،پایگاه عیناالسد.
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4
تحلیلی بر آسیبهای زیست محیطی جنگ دوم خلیج فارس از منظراسناد ژنو
بهناز ابراهیمی
دانشجوی دکترای حقوق محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
بیتا آزادبخت
عضو هیات علمی گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدرودهن

چکیده
جنگ بهعنوان یکی از مخربترین فعالیتهای بشری آسیب فراوانی بر محیط زیست وارد ساخته است .حفاظت از محیط زیست در زمان
جنگ به عنوان بخشی از حقوق بین الملل جنگ درآمده است .هر چند هنوز هم از منظر حفاظت از محیط زیست این قواعد جامع و
دقیق نیستند ولی نشاندهنده ارتقاء جایگاه محیط زیست در حقوق بینالملل جنگ است .در زمینه حفاظت از محیط زیست در زمان
جنگ قواعد پراکندهای در حقوق بین الملل جنگ وجود دارد که عمده ترین آنها در پروتکل الحاقی ژنو است .همیشه وقوع مخاصمات
مسلحانه بینالمللی ،محیط زیست را در معرض تخریب قرار میدهد .در این نوشتار تبعات جنگ دوم خلیج فارس بر محیط زیست بیان
شده است و پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو و دیگر قواعد موجود در خصوص حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا
اینکه در زمان وقوع جنگ با آگاهی از مجموعه قواعد قراردادی و قواعد غیرالزامآور مربوط به حقوق محیط زیست ،آسیبهای زیست
محیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه به حداقل ممکن خود برسد.
واژگان کلیدی :تخریب محیط زیست ،جنگ دوم خلیج فارس  ،1991پروتکل اول الحاقی ،حقوق مخاصمات مسلحانه.
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5
توسّل به اقدامات متقابل برای مقابله با نقض قواعد امری حقوق بینالملل
نگین شفیعی بافتی
استادیار حقوق دانشگاه شهید باهنر ،کرمان
چکیده
آیا می توان در صورت نقض قاعده آمره به اقدامات متقابل توسل جست؟ مفهوم قواعد آمره و تعهّدات دولتها در قبال جامعه بینالمللی
در کل در حقوق بین الملل معاصر اهمیّت روزافزون یافته است .به واسطه غیرمتمرکز بودن نظام حقوق بینالملل ،در کنار نبود سازکارهای
اجرایی مؤثر و اجباری ،مسأله توسّل دولتها (به خصوص دولتهای غیرزیاندیده یا ثالث) به اقدامات متقابل در موارد نقض قواعد امری
حقوق بین الملل بیش از پیش بحث برانگیز شده است .گرچه «طرح کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسؤولیّت بینالمللی دولتها»
مصوب سال  2001به جای مفهوم جنایت بین المللی ،مفهوم قاعده آمره را مدنظر قرار داده است ،اما از تصمیمگیری در خصوص حق
دولتهای غیر زیاندیده به اقدامات متقابل در جهت منافع جمعی باز مانده است .روند مزبور ،پرسشها و ابهاماتی را در باب موضعگیری
جامعه بینالمللی و رویه اتخاذی آتی دولتها بهوجود آورده است.
واژگان کلیدی :قواعد امری ،تعهّدات عامالشمول ،اقدامات متقابل در جهت منافع جمعی ،دولتهای غیرزیاندیده ،طرح  2001کمیسیون
حقوق بینالملل.
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6
تولید وکاربرد موشک های بالستیک در حقوق بین الملل
ودکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران
غالمعلی قاسمی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
عباس ایمن اسالمیه
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم

چکیده
امروزه موشکهای بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس واستراتژیک عالوه بر نقش برتریدهنده آن در جنگ گرم ،نقش اساسی و
عامل تعیینکننده بازدارندگی دفاعی در زمان صلح و یا جنگ سرد محسوب میشود .پژوهش حاضر با مالحظه اصول و اسناد بینالمللی
موجود ،واکنش حقوق بینالملل نسبت به این سالح راهبردی را تحلیل نموده است  .به استثنای موارد خاص ،تولید و کاربرد این
سالح از منظر حقوق بینالملل ممنوع نیست و همه دولتها از جمله جمهوری اسالمی ایران حق برخورداری از این سالح را به منظور
تأمین امنیت و دفاع مشروع خویش دارند .با بررسی و تحلیل دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران و نیز وضعیت کشورهای
رقیب و دشمن این حقیقت بهدست میآید که برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد و با لحاظ انواع تحریمهای تسلیحاتی
و فشارهای سیاسی اقتصادی قدرتهای جهانی گریزناپذیر بوده و در تعارض با تعهدات بینالمللی در این حوزه نیست.
واژگان کلیدی :موشک ،بالستیک ،ایران ،راهبرد دفاعی ،حقوق بینالملل.
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7
حمله به کشتیهای تجاری از منظر حقوق توسل بهزور در منطقه غرب آسیا
بهزاد سیفی
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر
چکیده
دریاهای منطقه غرب آسیا ،یکی از پهنههای پرتنش است؛ جنگ ایران و عراق ،تنشهای نظامی بین ایران و آمریکا ،حمله ناو جنگی
آمریکایی ب ه هواپیمای ایرباس و حضور مستمر کشورهای فرامنطقهای به بهانه منافع حیاتی ازجمله عوامل تنشزا در این منطقه
است .از سال  201۸که آمریکا از برجام خارج شد و تحریمهای سنگینتری علیه ایران وضع شد ،تنشهای بینالمللی در پهنههای
آبی خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان نیز افزایش یافته است ،که عوامل بسیاری در این امر میتواند دخیل باشد .این فضای
ناامن نه تنها صنعت دریانوردی را با مشکل جدی مواجه نموده ،بلکه منطقه را آبستن حوادث غیرقابل پیشبینی نموده است و هر
آن ممکن است منجر به وقوع حوادث غیرقابل جبران و حتی بروز جنگی همهگیر شود .نگارنده در این مختصر قصد دارد ضمن
بررسی حوادث رخداده ،حمله به کشتیهای تجاری را از منظر حقوق توسل بهزور و حقوق بینالملل دریاها مورد بررسی قرار دهد.
لذا در پی پاسخ به این سوال است که آیا حمله به کشتیهای تجاری از منظر حقوق توسل بهزور و حقوق بینالملل دریاها وجاهت
حقوقی دارد؟ روش تحقیقی نوشتار حاضر روش تحلیلی– توصیفی و جمعآوری اطالعات به شیوهی کتابخانهای است .یافتههای
تحقیق حاکی از آن است که آزادی دریانوردی اصلی عرفی است و ممنوعیت توسل بهزور علیه کشتیهای تجاری در زمان صلح،
اصلی پذیرفته شده است و مورد تاکید کنوانسیون حقوق دریاها نیز میباشد.
واژگان کلیدی :تروریسم دولتی ،امنیت دریایی ،توسل بهزور ،حقوق دریاها.
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8
داعش و اعمال حق دفاع مشروع به استناد منشور ملل متحد
سیدهادی پژومان
دکتری حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شمال
مسعود نوراللهی کناری
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه مازندران
چکیده
دفاع مشروع مندرج در ماده  51منشور ملل متحد ،نه تنها استثنایی بر قاعده منع توسل به زور ،بلکه خود نیز در حقوق بینالملل،
نمودار یک قاعده عرفی است .عرف بینالملل ،دفاع مشروع را حتی درصورت عدم وقوع حمله مسلحانه نیز مجاز میداند؛ اما ماده 51
منشور ،آن را صراحتا منوط به وقوع حمله مسلحانه کرده است .باتوجه به تعریف قطعنامه  3314تعریف تجاوز ،حملهای مسلحانه
است که از سوی یک دولت انجام گیرد و یا قابل انتساب بدان باشد .برخالف اینکه شورای امنیت در قطعنامههای 136۸و 1373پس
از حادثه  11سپتامبر ،با تصریح بر اعمال حق دفاع مشروع برای دولت قربانی حمله نامبرده ،بازیگر غیردولتی را نیز مشمول در عاملین
حمله مسلحانه دانستهاست ،اما درخصوص داعش قطعنامهای با این مضمون صادر نکردهاست .حتی با صدور قطعنامههای
136۸و 1373نیز دفاع مشروع همچنان منوط به وقوع حمله مسلحانه است .داعش یک دولت نیست؛ بلکه مصداق بارز یک سازمان
تروریستی است که فعالیتهایش نمیتواند به هیچیک از دول مقرش ،یعنی عراق و سوریه قابل انتساب باشد .صرف ناتوانی دول
نامبرده در کنترل فعالیتهای تروریستی فرامرزی داعش نیز به معنی انتساب حمله مسلحانه به آنها نیست .حمله ائتالف سال 2014
میالدی که با اعالم رضایت صریح عراق در نامهی 20سپتامبر  2014به رئیس شورای امنیت عملیاتی شد ،میتواند در قالب دفاع
مشروع جمعی مورد پذیرش حقوق بینالملل باشد.
واژگان کلیدی  :دفاع مشروع ،حقوق بینالملل ،شورای امنیت ،تروریسم ،داعش.
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9
فضیلت جهاد فیزیکی و کیفیت ابتدای به آن از منظر شیعه و اهل سنت
علی کشاورز
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد قم و کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم
قضائی و خدمات اداری
رضا شاکری
کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان
چکیده
مسئله اصل اولیه روابط میان مسلمانان با غیرمسلمانان اعم از کافران و مشرکان در معنای مصطلح چندی است که دستآویز فتنهگران
و معاندین اسالم در جهت خشونتبار جلوه دادن اسالم و مسلمان به عنوان تروریست در سطح وسیعی قرار گرفته تا بگویند اسالم طالب
کشتار و ژنوساید میباشد .از این رو پژوهش فوق درصدد پاسخگویی به این مسئله است که اصل و روابط اولیه مسلمانان و حکومت
اسالمی در قبال کفار و مشرکین و حاکمیت و کفر و شرک از دیدگاه مذاهب اسالمی (شیعه و سنی) چگونه می باشد؟ در این پژوهش
ضمن بررسی آیات متعدد قرآن کریم در ابعاد مختلف جهاد از جمله وجوب و کفایت جهاد و همچنین مسئله پیشقدم شدن در جهاد و
مبارزه و شرایط احراز جنگ و جهاد ،به این نتیجه رسیدیم که در میان مذاهب اسالمی تفاوت چندانی میان اهل سنت و شیعیان در
وجوب قتال مشرکین وجود ندارد مگر آنکه در میان اهل سنت جهاد ابتدایی ،دارای طرفداران بیشتری در شرط زمان حضور معصوم و
نائب خاص او میباشد و در میان شیعیان نیز اگر چه غیرمشهور ولی دارای پشتوانه فکری محکم تری در جهاد ابتدایی در زمان والیت
مطلقه فقیه میباشد .از طرفی همه مذاهب اسالمی تأکید بر کفایی بودن جهاد را ظهور در اصالت صلح به عنوان اصل اولیه روابط مسلمان
با غیرمسلمان میدانند که وضعیت در بالد کفر و شرک و بالد اسالمی اندکی متفاوت میباشد وآن مبحث جزیه از اهل کتاب است؛ که
در میان شیعیان مشهور و در میان اهل سنت علی الخصوص فقهای مالکی مشتبه و بلکه عدم تفرق میان کفر و شرک به معنای مصطلح
در مبحث جزیه میباشد .پس روابط مسلمانان در قبال احاد کافران و مشرکان زمانی که خصومت و خدعه و خطری از جانب آنها ظهور
نکند ،قطعاً صلح و همزیستی مسالمت آمیز میباشد ولی در قبال حکومت کفر و شرک به جهت ظهور فرض براندازی حکومت اسالم اعم
از دارالحیاد وداراالسالم اصل بر روابط خصمانه چرا که نیت آنها محرز است.
واژگان کلیدی :جهاد ابتدایی ،اصالت جنگ ،اصالت صلح ،جهاد کفایی ،حکومت کفر.
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ماهیت تروریستی بکارگیری سالح های لیزری در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل
سعید دهدشتی اردکانی
دانشجوی دکتری ،حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق و الهیات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
مسعود راعی دهقی
دانشیار ،حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق و الهیات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد ،نجف آباد ،ایران
منوچهر توسلی نائینی
دانشیار ،حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه اصفهان ،ایران
چکیده
با توسعه فناوری های نظامی لیزری و فراگیری آنها در حوزه مخاصمات مسلحانه ،شاهد بکارگیری سالحها و تجهیزات لیزری در عملیات
های ترور فرماندهان و مسئوالن بلندپایه نظامی و غیرنظامی جهت تغییر توازن امنیتی و نظامی و ایجاد وحشت در جبهه هدف و افکار
عمومی جامعه بینالمللی می باشیم .از سال  2001به بعد این فناوری نظامی توسط آمریکا و اسرائیل بارها در عراق ،افغانستان ،پاکستان،
سوریه ،فلسطین ،لبنان بکارگرفته شده است و شاهد ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان علمی بسیاری بودهایم .بکارگیری سالحها و
تجهیزات لیزری هم در مخاصمات مسلحانه و هم در مخاصمات غیرمسلحانه بکار گرفته میشوند .در مخاصمات غیرمسلحانه علیه غیر
نظامیان و در مخاصمات مسلحانه در قالب تاکتیک ها و روشهای تروریستی و وحشت آفرین ،علیه نظامیان بکار گرفته میشوند .در
مخاصمات غیرمسلحانه که از منظر بین المللی ،زمان صلح می باشد ،اقدامات تروریستی تابع حقوق داخلی کشورها ،حقوق بشر بینالمللی
و حتی حقوق کیفری بینالمللی می باشد .اما در زمان مخاصمات مسلحانه تابع مقررات بینالمللی حقوق بشردوستانه می باشد .بر اساس
ماده  34عهدنامه چهارم ،ماده  51پروتوکل الحاقی اول و مواد 4و 13پروتوکل الحاقی دوم ،اقدامات تروریستی در زمان مخاصمات
مسلحانه ،صریحا ممنوع شده است .در مخاصمات مسلحانه ،اقدامات تروریستی توسط نظامیان و غیرنظامیان (رزمندگان غیر قانونی) انجام
میپذیرند .در این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی و مالحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بینالملل و بررسی میدانی عملیات های
نظامی انجامشده با سالح های لیزری و سالح هایی که حسگرها و هدفیابهای لیزری دارند ،با ارائه یک چارچوب مفهومی به دنبال
تبیین ماهیت تروریستی و پاسخگویی به چگونگی امکان وقوع اقدامات تروریستی در مخاصمات مسلحانه و غیرمسلحانهای میباشیم که
در آنها از سالحهای لیزری بهرهبرداری میشود.
واژگان کلیدی :تروریسم ،ترور هوشمند ،سالحهای لیزری ،مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی.
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مداخله بر اساس دعوت و استعانت از غیرمسلمانان :مطالعه تطبیقی و تاملی بر امارت
اسالمی افغانستان
سید مصطفی میرمحمدی
عضو هیات علمی دانشگاه مفید
چکیده
منطقه خاورمیانه بهویژه سرزمینهای اسالمی ،همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است.
این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت ،توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است .دخالت
بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست .آنچه در ادبیات بینالملل اسالمی
میتواند تجویز و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد ،مفهوم «استعانت از غیرمسلمانان» است .مقاله حاضر ،ضمن کاوش این
مفهوم در آموزههای اسالمی و تطبیق آن با عنوان مداخله با دعوت در حقوق بینالملل معاصر ،قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت
را در حضور کوتاهمدت یا طوالنیمدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسالمی بررسی مینماید .این بحث از زمان دخالت
نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه ،بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط
مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است .خروج نظامیان غربی از افغانستان میتواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله
نظامی ائتالف غرب در سرزمینهای اسالمی و تحوالت آینده در منطقه به شمار آید.
واژگان کلیدی :دخالت نظامی ،استعانت از غیرمسلمانان ،مداخله با دعوت ،امارت اسالمی افغانستان ،طالبان.
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مسئولیت بینالمللی بابت «استنکاف از همکاری»:
کنکاش در ماده  )2( 4معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای

1

محمد ستایشپور
عضو هیأت علمی (استادیار) گروه حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم.
چکیده
حقوق کنترل تسلیحات هستهای ،افزون بر تالش برای جلوگیری از توسل به زور ،بر آن است تا از آثار جنگ بکاهد .معاهده منع
گسترش تسلیحات هستهای ،به عنوان سنگبنای اصلی رژیم حقوقی کنترل تسلیحات هستهای ،کشورهای عضو را به دو گروه دارنده
تسلیحات هستهای و فاقد تسلیحات هستهای تقسیم کرده است .در این معاهده ،به ازای حقهایی که کشورهای دارای تسلیحات
هستهای از آن برخوردار دانسته شدهاند ،دو تعهد اصلی بر کشورهای دارنده تسلیحات هستهای که تنها پنج کشور هستند ،بار شده
است .یکی از این دو تعهد اصلی ،آنگونه که در بند  2ماده  4این معاهده ،مصرح است ،تعهد به همکاری برای انتقال دانش و فناوری
هستهای به کشورهای دیگر گروه عضو معاهده یادشده است .مقاله حاضر ،با توجه به تعهد اولیه مندرج در معاهده پیشگفته و قواعد
حقوق مسئولیت بین المللی به عنوان قواعد متضمن تعهدات ثانویه ،نشان داده است که این دولتها بهرغم ماهیت معاوضی معاهده
منع گسترش تسلیحات هستهای ،از تعهد خود در زمینه همکاری ،استنکاف ورزیدهاند و از این رو ،عمل متخلفانه بینالمللی ارتکاب
یافته و بالمآل ،مسئولیت بین المللی محقق شده است .امری که خود ،با استناد به ماده  60کنوانسیون  1969وین در زمینه حقوق
معاهدات و همینطور ،مجموعه مواد  2001کمیسیون حقوق بینالملل در زمینه مسئولیت بینالمللی ناشی از عمل متخلفانه بین-
المللی که جامه حقوق بینالملل عرفی نیز به تن کرده است ،می تواند به تعلیق اجرای معاهده یا حتی اختتام اعتبار معاهده منع
گسترش تسلیحات هستهای بیانجامد .این امر ،به تحلیل رویه دولتی در این زمینه ،سطح معنایی جداگانه و مستقلی میافزاید.
واژگان کلیدی :حقوق کنترل تسلیحات هستهای ،معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای ) ،(NPTتعهد به همکاری ،عمل متخلفانه
بینالمللی ،نقض مستمر تعهد بینالمللی.

 1سطور پیش رو ،به ارواح طیبه شهدای هستهای ،به ویژه شهید دکتر محسن فخریزاده تقدیم میشود.
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واکاوی حقوقی دفاع از خود در مقابل بازیگران غیر دولتی
با رویکردی به منطقه غرب آسیا
موسی عاکفی قاضیانی
استادیار گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور ،البرز
محمد عاکفی قاضیانی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
چکیده
اصل عدم توسل به زور ،از قواعد آمره حقوق بینالملل شناخته می شود که البته استثنائاتی برای آن فرض شده و از آن جمله مقوله
دفاع از خود می باشد .در خصوص دفاع از خود در مقابل تابعین اصلی حقوق بینالملل یعنی دولتها و سازمانهای بینالمللی ابهام
چندانی وجود ندارد؛ اما با گذر زمان و افزایش تهدیدات از سوی بازیگران غیردولتی چون گروههای شورشی مسلح ،گروههای شبه
نظامی و نیروهای مقاومت مردمی و غیره به عنوان تهدید اصلی علیه صلح و امنیت بینالمللی ،اهمیت بازاندیشی ابعاد حق دفاع از
خود برای دولتها مشهودتر شده است .بخصوص در منطقه غرب آسیا که با تحریکات نظام سلطه و عوامل داخلی آن در کشورها،
بازیگران غیردولتی به تهدید جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شدهاند و حق حیات و امنیت آحاد بشر ،مقرر در ماده 3
اعالمیه جهانی حقوق بشر را نیز به شکل بیسابقهای تحت تأثیر قرار دادهاند .این مقاله به شیوه توصیفی -تحلیلی و با گردآوری
اطالعات به روش کتابخانهای ،در پی پاسخ به این سوال است که جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق بینالملل توسل زور کدام است
و الزامات مشروعیت دفاع از خود در مقابل این بازیگران چیست؟ لذا پس از ارائه مختصری تاریخچه ،ابتداء به بررسی جایگاه بازیگران
غیردولتی در حقوق بین الملل توسل به زور و سپس مشروعیت اعمال حق دفاع از خود در مقابل این بازیگران پرداخته شده و در
نهایت نیز این نتیجه بهدست آمده است که علیرغم کاستیهای عملکرد دیوان بینالمللی دادگستری در این رابطه ،به دنبال ابتکار
شورای امنیت ملل متحد و دولتهای عضو این نهاد ،دفاع ا ز خود در مقابل بازیگران غیردولتی ،البته با رعایت شرایط و مقتضیات
حقوقی خود ،در تمامی مناطق از جمله منطقه غرب آسیا ،مشروعیت دارد؛ و دیگر دولتها نیز بدینترتیب میتوانند مستقیماً و در
ابعاد وسیع علیه این بازیگران ،اقدامات نظامی و حقوقی درخوری داشته باشند.
واژگان کلیدی :حقوق بینالملل توسل به زور ،دفاع از خود ،بازیگران غیردولتی ،شورای امنیت ،غرب آسیا.
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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
کامل إسماعیل
دکتوراه فی القانون الدولی ،الجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة
الملخص:
بموجب المادة  51من میثاق األمم المتحدة ،فإن للدول الحق فی الدفاع الشرعی ،وهذا الحق ذاتی وطبیعی ،والدولة التی تتعرض للعدوان
یکون لها الحق فی اتّخاذ ردّ بحسب الضرورة وبما یتناسب مع الفعل الذی قام به المعتدی .إن ما قامت به الوالیات المتحدة األمریکیة من
اغتیال الشهیدین قاسم سلیمانی وأبو مهدی المهندس ،هو جریمة تنتهک کاف ة القوانین واألعراف الدولیة ،وتصیب القانون الدولی اإلنسانی
فی مقتل .لقد جاء الرد الصاروخی اإلیرانی على عملیة االغتیال صاعقاً ،حیث انهالت الصواریخ اإلیرانیة على قاعدة عین األسد ملحقة أضراراً
مادیة جسیمة ،مع وقوع عدد من القتلى والجرحى .السؤال الذی تحاول هذه المقالة اإلجابة علیه هل یمکن اعتبار الهجوم الصاروخی اإلیرانی
على قاعدة عین األسد یندرج ضمن حق الدفاع المشروع؟ وما هی السیناریوهات التی یمکن اتّباعها لمالحقة الوالیات المتحدة األمریکیة
فی المحکمة الجنائیة الدولیة؟
الکلمات المفتاحیة :الهجوم الصاروخی ،قاعدة عین األسد ،الدفاع الشرعی.
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مشروعیة القتل المستهدف فی ضوء أحکام القانون الدولی وقت السلم
(مع االشارة لمقتل الجنرال قاسم سلیمانی)
غالمعلی قاسمی
کلیة الحقوق ،جامعة قم ،إیران
احمد یعقوب إبراهیم
طالب دکتوراه فی القانون العام ،جامعة قم ،إیران
المخلص
یعد القتل المستهدف من مسائل القانون الدولی الحدیثة ،على الرغم من انه کان یستخدم منذ زمن بعید ،إال أنه قد أصبح یشغل حیزا
من اهتمام المختصین فی القانون الدولی بعد أحداث الحادی عشر من أیلول /سبتمبر من عام  ،2002فقد قامت دول کالوالیات المتحدة
األمریکیة بالقتل المستهدف ضد أشخاص تتهمهم باستهداف مصالحها ،وال یمکن الوصول لهم کونهم خارج سیطرة قواتها ،وباتت عملیات
القتل المستهدف تتزاید بشکل کبیر فی ظل التقدم الحاصل فی المجاالت الحربیة والعسکریة ،فتقوم بعض الدول بعملیات القتل المستهدف
ضد أشخاص یتواجدون فی مناطق ال تخ ضع لسیطرتها الفعلیة ،وتبرر أغلب هذه العملیات تحت مسوغات محاربة اإلرهاب والدفاع عن
النفس ،ویتم القتل المستهدف من خالل وسائل مختلفة أهمها القتل بالصواریخ التی تطلق بواسطة الطائرات المسیرة وعملیات القنص
الروبوتات ،وفی بعض األحیان یتم اللجوء للوسائل التقلیدیة باستخدام السیارات المفخخة والقتل بالسم ،وتلجأ الدول للقتل المستهدف فی
وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح وذلک لما له من تأثیر فی حسم النزاع ألن األشخاص الذین یتم استهدافهم فی الغالب یعدون من أبرز
القادة المؤثرین .ففی وقت السلم یجب االلتزام بالقواعد التی تن ظم العالقات بین الدول ،فإذا کان القتل المستهدف ال ینطبق مع میثاق
األمم المتحدة أو کان یشکل انتهاکا لقواعد القانون الدولی لحقوق اإلنسان ،فذلک یؤدی إلى عدم مشروعیته وترتب المسؤولیة الدولیة على
الدولة التی نفذت القتل المستهدف ،وفی أوضح صور انتهاک القانون الدولی نفذت الوالیات المتحدة االمریکیة ضربة جویة فی کانون الثانی
من عام  2020قرب مطار بغداد الدولی أدت الى استشهاد قائد فیلق القدس فی الحرس الثوری اإلیرانی الجنرال قاسم سلیمانی ونائب
رئیس هیئة الحشد الشعبی فی العراق أبو مهدی المهندس وعدد من رفاقهما ،فی انتهاک واضح وصریح لقواعد میثاق األمم المتحدة
والقانون الدولی لحقوق االنسان.
الکلمات المفتاحیة :القتل المستهدف ،استخدام القوة ،القانون الدولی وقت السلم ،المسؤولیة الدولیة.
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محور دوم

مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بینالملل بشر و بشردوستانه
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ارتکاب تجاوزجنسی توسط داعش در خاورمیانه در حقوق بینالملل کیفری
دانیال پاک نژاد
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مهین سبحانی
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیالن
حسن شاه ملک پور
استادیارگروه حقوق دانشگاه گیالن
چکیده
گروه تروریستی داعش در طی حمالت خود با جنایات متفاوت ،اقلیتهای مختلفی را مورد هدف قرار داده است .یکی از خشونتبارترین
این جنایت ها تجاوزجنسی بوده است .هدف پژوهش حاضر واکاوی تجاوز جنسی توسط داعش درحقوق بینالملل کیفری است .این
پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی این موضوع میپردازد که داعش در جهت سیطره و حکمرانی خود و در برابر اقلیتها،
علیالخصوص ایزدیها به تجاوز جنسی متوسل شده است .این جنایت میتواند ذیل جرایم جنگی ،جنایت علیه بشریت و نسلکشی در
حقوق بینالملل کیفری قرار گیرد؛ ولیکن الزمهی آن ،خصوصا برای سایر قومیتها ،شفاف سازی و بررسی دقیق اعمال داعش توسط
نهادهای بینالملل کیفری میباشد.
واژگان کلیدی :تجاوزجنسی ،داعش ،حقوق بینالملل کیفری ،خاورمیانه.
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استفاده از آب به عنوان سالح در مخاصمات مسلحانه خاورمیانه
از منظر حقوق بینالملل
مهناز رشیدی
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه
زهرا ملکی راد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
علی مشهدی
دانشیار دانشگاه قم
چکیده
بیش از  5هزار سال است که آب ،منبعی برای همکاری و تشکیل تمدنها بوده و اختالفات موردی پیشآمده پیرامون نحوه بهرهبرداری
و مالکیت آب های شیرین ،اغلب جنبه فرعی و استثنایی داشته است .اما در دهههای اخیر ،افزایش تغییرات آب و هوایی ،رشد جمعیت و
صنعتی شدن جوامع به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،موجب گشته که دولتها ،جوامع و گروههای غیردولتی ،بیش از آنکه
به آب به عنوان منبعی برای تقویت همکاری ها و ارتقای امنیت انسانی بنگرند ،به استفاده از آب به عنوان عامل تخریب ،تمایل بیشتری
پیدا کنند .گذشته از اینکه زیرساختها و تأسیسات آبی همواره در اغلب جنگها ،هدف حمله متخاصمین قرار میگیرند ،استفاده از آب
به عنوان سالح یا ابزاری برای خشونت نیز یکی از مسائل مهم در جریان جنگها و مخاصمات ،علیالخصوص در منطقه خاورمیانه است
که طرفین مخاص مه با آگاهی از اهمیت آب در این منطقه ،به ویژه برای غیرنظامیان ،از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود یا
تحمیل فشار به طرف مقابل بهره میگیرند .جنگ داخلی سوریه و عراق و نیز جنگ یمن ،سرشار از نمونههای سالحسازی آب در جریان
مخاصمات مسلحانه است .بر این اساس ،سؤالی که نگارندگان با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای درصدد یافتن
پاسخ به آن برآمده اند ،آن است که وضعیت حقوقی استفاده از آب به عنوان سالح و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه خاورمیانه چگونه
است؟ نتیجه حاصله آن است که اگرچه قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه به طور مستقیم این موضوع را قاعدهمند نساختهاند؛ لیکن ،با
بهرهگیری از تفسیر برخی اصول و قواعد معاهداتی و عرفی حقوق بشردوستانه ،میتوان به غیرقانونی بودن استفاده از آب به عنوان سالح
پی برد و مسئولیت بینالمللی و کیفری عامالن این اقدام را مطرح ساخت.
واژگان کلیدی :آب شیرین ،خاورمیانه ،سالح جنگی ،مخاصمات مسلحانه ،حقوق بینالملل.

30

19
بررسی جلوه های حقوق مخاصمات مسلحانه در حقوق اسالم و اساسنامه دیوان
دائمی بین المللی کیفری
آرش غریبی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم
چکیده
از جمله جرایم بینالمللی ،جنایات جنگی است .جنایات جنگی از جمله جرایم بسیار خشن میباشد که در حین جنگها اتفاق میافتد.
در این خصوص از آغاز اسالم فرمایشات رسول مکرم اسالم و آیات قرآن در خصوص رعایت حقوق اشخاص به خصوص در ارتباط با
جنگ صادر شده است که به خوبی نمایان گر حقیقت روشن مبانی مکتب نورانی اسالم است .به نحوی که امروز اساسنامه دیوان
بینالمللی کیفری که یکی از پیشروترین اسناد بینالمللی در خصوص حقوق مخاصمات بینالمللی میباشد جلوه کوچکی از احکام
نورانی شریعت نورانی اسالم است .در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است سوالی که میتوان متصور بود
این است که در تطبیق بین اساسنامه دیوان بین الملل کیفری و شریعت اسالم جلوههای حقوق مخاصمات بینالمللی چگونه متبلور
شده است .به نظر میرسد که در تطبیق میان آیات و روایات اسالمی با اساسنامه دیوان ،نگاه مترقی و ظریف و دقیق اسالم نسبت
به جرایم واقعشده در حقوق مخاصمات بینالمللی که در اساسنامه دیوان بیان شده است پیشرو تر و کامل تر است.
واژگان کلیدی :جنایات جنگی ،دیوان بین الملل کیفری ،اسالم ،حقوق مخاصمات بینالمللی.
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بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه آسیای جنوب غربی
و جرمانگاری آن در نظامهای حقوقی افغانستان ،سوریه و عراق
روح اهلل اکرمی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
چکیده
یکی از مهمترین آسیبهای ناظر بر مخاصمات مسلحانه ،بهویژه در منطقه آسیای جنوب غربی ،استخدام کودکان در گروهها و نیروهای
مسلح و بهکارگیری آنها در درگیریها است که عملکرد گروههایی مانند داعش ،طالبان و ائتالف متجاوز سعودی در یمن به وضوح آن را
نشان میدهد .چنین رفتاری با کودکان به منزلهی نقض حقوقی است که در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای ایشان شناسایی
شده است و در حقوق بینالملل کیفری بر ضرورت مجازات مرتکبین تصریح گردیده است .اسناد بینالمللی جهت تضمین حقوق کودکان
در مخاصمات مسلحانه ،دولتها را به جرمانگاریِ به خدمت گرفتن آنها در این عرصه الزام نمودهاند .از اینرو در نوشتار فرارو به روشی
توصیفی-تحلیلی موضع سه نظام حقوقی منطقه آسیای جنوب غربی ،افغانستان ،سوریه و عراق در مواجههی با این موضوع مورد مطالعه
قرار گرفته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد این کشورها با الهام از مقررات بینالمللی و بهویژه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
به جرمانگاری در این زمینه مبادرت نموده ،و مقررات سوریه استخدام کودکان ،و قوانین افغانستان و عراق افزون بر آن ،استفاده از آنها را
در درگیریهای مسلحانه بهعنوان بزه توصیف نمودهاند که در افغانستان و عراق ذیل جنایت جنگی شناسایی شده است .در مقررات
کیفری افغانستان و سوریه برای این جرم مجازاتهایی نظیر حبس و جزای نقدی تعیین شده است؛ اما در عراق تاکنون کیفر معینی در
این زمینه تعیین نشده و بر خالف اصل قانونمندی مجازات ،تصمیمگیری در این مورد به مرجع قضایی واگذار شده است.
واژگان کلیدی :مخاصمات مسلحانه ،بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه ،حمایت کیفری از کودکان در مخاصمات ،حقوق
کیفری کشورهای آسیای جنوب غربی ،حقوق بینالمللی کیفری.
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تحلیل مناقشهی آب در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه
علی مشهدی
دانشیار دانشکده دانشگاه قم
مهناز رشیدی
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه
سحر صولتی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
چکیده
مسئلهی آب در شکلگیری و تداوم مخاصمات مسلحانهی منطقه خاورمیانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این سؤال اساسی مطرح
است که از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه چه حقوق و قواعدی بر این مناقشات حاکم است .در این نوشتار با بررسی برخی وقایع
منطقه ،مناقشات معطوف به مسئلهی آب از منظر قواعد حقوقی از سه بعد بررسی شده است :نخست ،نقشی که مسئلهی آب در بروز و
تداوم مخاصمات مسلحانه داشته است (پیش از مخاصمات مسلحانه)؛ دوم ،حفاظت از منابع آبی در طول مخاصمات مسلحانه (حین
مخاصمات مسلحانه)؛ و سوم ،جبران و احیای منابع آبی (پس از مخاصمات مسلحانه) .رویکرد این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و این
مسائل در چارچوب قواعد و اسناد موجود حقوق بینالملل بشردوستانه مورد مطالعه قرار گرفته است .فرض اساسی در این مقاله بر این
مبنا استوار است که با وجود تأثیر مسئلة آب در شکلگیری و تداوم مناقشات ،قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ناظر بر محدودیت
ابزارها و روشهای جنگی و حمایت از اموال و اشخاص غیرنظامی میتواند زمینههایی را برای صلح آبی در منطقه فراهم کند.
واژگان کلیدی :مناقشات آبی ،مخاصمات مسلحانه ،حقوق بینالملل بشردوستانه ،خاورمیانه ،صلح مثبت آبی.
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تخریب اموال فرهنگی عراق در زمان حضور نیروهای آمریکایی
به موجب حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه
ارسالن اشراقی
دکترای حقوق بینالملل از دانشگاه پیام نور ،قاضی دادگستری شهرستان شیراز
مجید زحمتکش
دکترای حقوق بینالملل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،قاضی دادگستری شهرستان آباده
چکیده
با ورود نیروهای ایاالت متحده به خاک عراق در مارس  ،2003از عمدهترین نگرانیهای جامعه جهانی ایراد خسارت و تخریب و غارت
اموال فرهنگی و آثار باستانی این کشور بود .در طی اشغال خاک عراق در موارد متعددی ،میراث فرهنگی این کشور دچار خسران شد و
در چنین حالتی این سؤال پیش میآید که آیا نظام حقوقی بینالمللی می تواند از این اموال حمایت کند یا خیر .این مقاله با روشی
توصیفی تحلیلی در صدد است که به دنبال راهکارهای حمایت از اموال فرهنگی در خالل جنگ عراق به موجب حقوق بینالملل باشد و
در نهایت ،فرضیه مسئولیت بین المللی دولت ایاالت متحده را به بحث گذارد .با مطالعه اسناد بینالمللی و قواعد عرفی حقوق بینالملل
مشاهده شد که ایاالت متحده به موجب برخی معاهدات بینالمللی و نیز به موجب حقوق بینالملل عرفی تعهد به حمایت از اموال
فرهنگی دولت اشغال شده داشته است و همچنین امکان طرح مسئولیت بینالمللی این دولت وجود دارد.
کلیدواژگان :اشغال عراق ،اموال فرهنگی ،مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،حمایت ،میراث جهانی.
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حق بازگشت فلسطینیان از منظر نظام بینالمللی حقوق بشر
مصطفی فضائلی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
سعید مختاری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم
چکیده
مسألهی بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی خود یکی از غامضترین مسائل انسانی ،سیاسی و حقوقی است که دامنگیر
این جمعیت انسانی در خاورمیانه بوده و هنوز راه حل مشخصی در این خصوص به مرحله اجرا درنیامده است .این مطالعه با بررسی
وضعیت حقوقی آوارگان فلسطینی و با نگاهی به مسائل مرتبط با حق بازگشت در حقوق بینالملل ،از قبیل نقش تابعیت ،جانشینی
دولتها و اصل پیوند واقعی مدعیان حق بازگشت به سرزمین مبدأ ،امکان ادعای این حق از سوی این آوارگان را واکاویده و نتیجه گرفته
است که در شرایط کنونیِ سرزمین های اشغالی که بخشی از آن اسرائیل نام گرفته و بخش دیگری تحت اختیار دولت فلسطینی است،
آوارگان فلسطینی میتوانند حق بازگشت خود را پیگیری و مطالبه نمایند و البته مرور زمان و امتناع طرف اسرائیلی نسبت به عملی
ساختن این حق ،به وجود و اعتبار ادعای حقِ بازگشت خللی وارد نمیآورد .نگارندگان این مقاله ،با بهرهگیری از دادههای کتابخانهای و
حاصل برخی مطالعات میدانی ،به توصیف مفاهیم و تحلیل قضایای مرتبط با موضوع پرداخته و در اثبات فرضیه پژوهش کوشیدهاند.
واژگان کلیدی :آوارگان فلسطینی ،حق بازگشت ،حقوق بینالملل بشر ،تابعیت ،پیوند واقعی.
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حمایت از بازداشتشدگان در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی
در حقوق بینالملل بشردوستانه
غالمعلی قاسمی
دانشیار گروه حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
چکیده
از آنجایی که افراد بازداشتشده در درگیریهای مسلحانهی غیربینالمللی رزمنده نبوده و اسیر جنگی به شمار نمیروند ،در چارچوب
حقوق بشردوستانه از حمایت های کنوانسیون سوم ژنو برخوردار نیستند .در نتیجه ،بایسته است در مادهی  3مشترک کنوانسیونهای
 1949ژنو ،پروتکل دوم الحاقی سال  1977به کنوانسیونهای ژنو و حقوق بینالملل بشردوستانهی عرفی ،قواعد موجود دربارهی حمایت
از این اشخاص را سراغ گرفت .حقوق بشردوس تانه هم از نظر کمبود قواعد حمایتی و هم به لحاظ اجرای قواعد موجود ،در حمایت از
بازداشتشدگان مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی با چالشهایی روبرو است .بهرغم حمایتهای صورت گرفته در حقوق بینالملل
بشردوستانهی معاهداتی و عرفی از بازداشتشدگان در مخاصمات مسلحانهی غیربینالمللی ،به واسطهی نابسندگیِ مشهود بشردوستانهی
قابل اِعمال بر این مخاصمات در حمایت از بازداشتشدگان و با باور به اینکه «خون همواره در همه جا به یک رنگ است» ،به نظر
میرسد تقویت حمایتها ،چه با تعمیم قواعد حمایتیِ مربوطه در حقوق بشردوستانهی قابل اِعمال بر مخاصمات مسلحانهی بینالمللی و
بهویژه کنوانسیون سوم ژنو از طریق قیاس و چه از رهگذر انعقاد یک سند جامعِ جدید در این زمینه ،ضرورت دارد .بهویژه افزایش حمایت
از گروههایِ واقع در موقعیت آسیبپذیری مضاعف مانند زنان و کودکان در این زمینه ،ضرورتی مبرم به شمار میرود .مقالهی فرارو سر
آن دارد تا از رهگذر شیوهای توصیفی-تحلیلی ،حمایتهای انجام شده در حقوق بینالملل بشردوستانه از بازداشتشدگان در مخاصمات
مسلحانهی غیربینالمللی را مورد مطالعه قرار دهد.
واژگان کلیدی :بازداشتشدگان ،مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ،حقوق بینالملل بشردوستانه ،گروههای مسلح غیردولتی.
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حمایت از حق سالمت در مخاصمات منطقهای از منظر حقوق بینالملل بشر
و بشردوستانه (با تأکید بر حقوق زنان و کودکان)
سمیه رحمانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،ایران
بختیار عباسلو
استادیار حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،ایران
معصومه رمضانی
پژوهشگر و دکتری روابط بین الملل ،تهران ،ایران
چکیده
«حق بر سـالمت» که در تعیین محتوای آن «بنیادهای تعیینکننده» همچون برخورداری از غذای کافی ،آب آشامیدنی سالم،
دسترسی به داروهای اساسی ،خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی ،مسکن و سرپناه امن و مناسب و ...نقشی انکارناپذیر دارند و
میزان تحقق هرکدام از این عناصر ،تأثیری مستقیم در تحقق عالیترین استاندارد قابل حصول سالمت برای تمامی آحاد بشری
بهخصوص زنان و کودکان دارد ،از جمله حقهای بنیادین بشری بوده و در طول مخاصمات مسلحانه بهعنوان مکمل موازین حقوق
بشردوستانه قابلاجرا است و تعهداتی را به طرفین مخاصمه تحمیل میکند .بااینوجود اما همچنان شاهد نقض گسترده و جدی
حقوق زنان و کودکان در جریان مخاصمات ،از جمله مخاصمات منطقهای میباشیم .ازآنرو که اگرچه مقررات بینالمللی حقوق بشر
در تمام وضعیتها اعم از جنگ و صلح الزماالجرا هستند اما برخی از میثاقهای بینالمللی و منطقهای متضمن قیدی هستند که به
دولتهای عضو اجازه میدهد در برخی مواقع استثنایی برخی از حقوق بشر را تعلیق نمایند .این در حالی است که تعلیق ،منوط به
رعایت شرایط و ضوابطی از جمله قرارگرفتن در «وضعیت اضطراری» است؛ اما در عمل ،برخی دولتهای درگیر مخاصمه ،از تعلیق
مندرج در اسناد حقوق بشری بهعنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر استفاده میکنند؛ لذا شاهد استفاده ابزاری دولتها از این قید
میباشیم و در عمل ،ادعای وضعیت اضطراری در هر مورد ،بهعنوان وسیلهای قانونی از سوی طرفین درگیری ،برای نقض حقوق بشر
به کار گرفته میشود .بر این مبنا ،علیرغم حمایت حقوق بشردوستانه از حقوق افراد در مخاصمات منطقهای ،اما تعیین یک چارچوب
قانونی مناسب ،مستقل و خودکار برای حفظ حقوق انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه خصوصاً مخاصمات منطقهای ،کاری دشوار
است.
واژگان کلیدی :حق سالمت ،زنان ،کودکان ،مخاصمه ،حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه.
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حمایت از حقوق زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظرحقوق
بشردوستانه
سیداصغر جعفری
دانشیار گروه حقوق و روابط بین الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران
چکیده
با وجود اینکه در سالهای اخیر توجه جامعه جهانی نسبت به حمایت از زنان و کودکان در طی مخاصمات مسلحانه افزایش یافته،
اما همانند دیگر زمینههای حقوق بشردوستانه موفقیت چندانی حاصل نشده است .چنانکه نمونههایی از موارد نقض حقوق بشردوستانه
را می توان در عراق ،سوریه و یمن مشاهده کرد .مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،و با هدف تبیین حمایت از حقوق
زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه از منظرحقوق بشردوستانه ،به این نتیجه دست یافت که متجاوزان در منطقه با پشت کردن
به اصول انسانی و اخالقی با انجام هرگونه رفتار غیرقانونی و ضد بشری علیه زنان و کودکان از قبیل عدم رعایت اصول انسانی در
برخورد با زنان و کودکان در زمان اشغال سرزمین و به اسارات گرفتن آنها ،اعمال رفتار خشونتآمیز ،شکنجه و آزار و لطمه به حیثیت
زنان ،اقدام به رفتار بیرحمانه علیه کودکان و عدم مراقبت و کمک به آنها ،استفاده از گازهای سمی و خفهکننده علیه غیرنظامیان
در مناطق شهری ،حقوق بینالملل بشردوستانه را نقض کردهاند و در این راستا بسیاری از دولتهای مدعی حقوق بشر مانند آمریکا،
انگلیس ،فرانسه و ...اقدامی در جلوگیری از نقض اصول حقوق بشردوستانه انجام ندادهاند.
واژگان کلیدی :زنان ،کودکان ،حقوق بشردوستانه ،مخاصمات مسلحانه ،مسئولیت دولت.
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حمایت از زنان قربانی در مخاصمات مسلحانه در کشورهای عراق و سوریه
علی شاهسونی
کارشناس ارشد حقوق بینالملل

چکیده
در طی سالیان اخیر جنایات علیه غیرنظامیان به ویژه زنان در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده های متعددی که با توجه به جنسیت
از آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر از سوی ناقضین انجام می پذیرد ،امری شناخته شده و بدیهی است .در این میان و طی این
جنایات ،زنان سه کشور ازجمله عراق ،سوریه و یمن بیشترین آسیب (پاکسازی قومی ،خشونت و بردگی جنسی ،حاملگی اجباری،
ازدواج اجباری و آوارگی) را به خود دیدهاند .از منظر حقوق بشردوستانه ،طرفهای مخاصمات مسلحانه حداقل ملزم به رعایت مفاد
ماده  3مشترک و تضمینات بنیادین مندرج در پروتکل الحاقی دوم و نیز قواعد بشردوستانه عرفی مربوطـه در طول مخاصمه میباشند
بهگونهای کـه نقـض ایـن اصـول و تعهـدات بشردوسـتانه مـیتوانـد مسئولیت بینالمللی طرفین مخاصمه و حتی واکنش جامعه
بینالمللی را به دنبال داشته باشد که موضوع پژوهش حاضر میباشد .بعالوه مسئولیت بینالمللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه
در مخاصمات مسلحانه داخلی ممکن است در مورد دولتهای ثالث نیز مطرح گردد .روش در این تحقیق توصیفی-تحلیلی میباشد.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون چهارم ژنو 1959و پروتکل الحاقی به آن ،1977
اساسنامه دیوان کیفری بینالملل  ،199۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی از مهمترین قواعد و اسناد بینالمللی
هستند که مبنای تحقق مسئولیت کیفری ناقضین می شوند .درنهایت باید گفت که حمایت از حقوق زنان ناشی از جنایات جنگی
در مخاصمات مسلحانه سوریه و عراق ،همواره مورد انتقاد بوده و نقض مفاد اسناد و کنوانسیونها ،از سوی دولتهای متخاصم به
کرات اتفاق افتاده است.
واژگان کلیدی :مخاصمات مسلحانه ،تجاوز جنسی ،مسئولیت بینالمللی ،حقوق زنان ،عراق ،سوریه.
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ظرفیتهای قوه قضائیه در حمایت از قربانیان جنگ یمن

*

مصطفی فضائلی
دانشیار گروه حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
مهناز رشیدی
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه ،تهران
چکیده
نظام جمهوری اسالمی ایران بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف
شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و در عرصه سیاست خارجی ،در پی دفاع از حقوق همه
مسلمانان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان باشد .قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان
عالیه حاکمیتی در این نظام ،متعهد به رعایت این اصول و سیاستهای کلی است .این مهم ،به نحو شایستهای در سند تحول قضایی
ابالغی در سال  1399نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است .از این رو ،با توجه به تجاوز غیرقانونی
دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه،
سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری
اسالمی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد
حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن ،مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صالحیت جهانی در قانون مجازات اسالمی،
قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عامال ن و آمران این جنایات برخوردار کرده است .همچنین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان
اصلیترین نهاد مسئول در زمینه پشتیبانی از حقوق بشر میتواند نقش فعالتری در بیان موارد نقض حقوق بشر و بشردوستانه در کشور
یمن نزد نهادهای بینالمللی ناظر حقوق بشر ایفا کند .تالش معاونت بین الملل قوه قضاییه به همراه دیگر نهادهای مربوطه برای ایجاد
یک دادگاه بین المللی در منطقه با موضوع خاص رسیدگی به جنایات بینالمللی نیز از جمله اقداماتی است که قوه قضاییه میتواند در
راستای حمایت از مردم یمن اتخاذ نماید.
واژگان کلیدی :جنگ یمن ،حقوق بشردوستانه ،حمایت از مسلمانان ،قوه قضاییه.

* .این مقاله ،برگرفته از گزارش پژوهشی نویسنده مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه با عنوان « نقش قوه قضائیه در حمایت از قربانیان جنگ یمن» است.
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عادیسازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در پرتو اهداف
سازمان همکاری اسالمی
احمدرضا توحیدی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
زهرا حسن جان زاده
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
چکیده
سازمان همکاری اسالمی که در چارچوب فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین،
احیای حقوق سلبناپذیر آنها و نیز حفظ صلح منطقهای شکل گرفته است ،کلیه دولتهای عضو را ملزم میدارد تا به اهداف این
سازمان پایبند باشند .درحالیکه رژیم صهیونیستی طی سالهای متمادی در تالش بوده است تا با الحاق آرام سرزمینهای اشغالی،
مرزهای خود را گسترش دهد و پایبندی مشخصی به حداقل حقوق تبیین شده در قواعد و مقررات حقوق بینالملل برای مردم
فلسطین قائل نیست ،دولتهای عربی منطقه به عادیسازی روابط خود با این رژیم مبادرت ورزیدهاند .در این مطالعه تالش شده
است تا پس از مروری کوتاه بر پیشینه تاریخی روابط میان دولتهای عربی با رژیم صهیونیستی ،وضعیت اشغال سرزمینهای
فلسطینی از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و دقت نظر قرارگیرد و همچنین به شیوهای توصیفی -تحلیلی ،به ابعاد حقوقی
بینالمللی عادی سازی این روابط ،از جمله نادیده گرفتن مقررات حقوق بینالملل و الزامات منطقهای توسط اسرائیل و لزوم حمایت
از مردم فلسطین توس ط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شود .همچنین
بناست تا نقش سازمان همکاری اسالمی در این زمینه نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :سازمان همکاری اسالمی ،فلسطین ،سرزمین های اشغالی ،عادی سازی روابط ،الحاق آرام.
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عملکرد سازمانهای منطقهای در تحکیم صلح؛ با تاکید بر سوریه
سید روح اهلل اخالقی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه مفید
چکیده
بحران سوریه اگرچه این کشور را دچار بحران نموده ،در عین حال به دیگر کشورها نیز تسری یافت .صلح پایدار در سوریه تنها با
توافقات داخلی میسر نمیشود ،بلکه به تصمیمات و سیاستهای منطقهای و بینالمللی نیز بستگی دارد .در حقوق بینالملل دولتها
به منظور تعامل با سایر دولتها سعی در حل و فصل اختالفاتشان داشتند ،که در راستای این هدف سازمانهای بینالمللی و
منطقهای متعددی بوجودآمده است .عرصه بینالمللی شاهد اهمیت روزافزون و توسعه سازمانهای منطقهای بوده است .در فصل
هشتم منشور ملل متحد ،روابط میان سازمان ملل و سازمانهای منطقهای در خصوص مسائل مرتبط با صلح و امنیت بین المللی
تجلی یافته است .در واقع ،هدف فصل هشتم ،استفاده از ظرفیتهای منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی در کنار شورای
امنیت بوده است .تحوالت اخیر سوریه میتواند توانایی سازمانهای منطقهای را در خصوص چگونگی اجرای تحکیم صلح ،متجلی
نماید .شورای امنیت در بسیاری از موارد ،در امر حفظ صلح و امنیت بینالمللی اقدامات مناسبی نداشته است که میتواند از
سازمانهای منطقهای در تحکیم صلح استفاده کند .سازمانهای منطقهای در تحکیم صلح در سوریه نقش بسزایی داشتهاند که به
آنها پرداخته شده است .هدف از این پژوهش این بوده که چگونه میتوان از ظرفیت مهم سازمانهای منطقهای در دوران پس از
جنگ در سوریه و دیگر کشورها ،مانند ایران استفاده شود.
واژگان کلیدی :سازمان منطقهای ،تحکیم صلح ،ایجاد صلح ،بحران سوریه ،حل و فصل اختالفات.
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ماهیت مخاصمه مسلحانه در یمن و نقض حقوق بشردوستانه
مصطفی فضائلی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
سجاد رضازاده
پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم
بهنام سالم
پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم

چکیده
جنگ در یمن از فروردین  1393باعث ویرانیهای گسترده در این کشور شده است و نگرانیهای جدی نسبت به فروپاشی بقایای
شکننده از نهادهای دولتی وجود دارد و در این زمینه حتی برخی نهادهای غیردولتی پیشنهاد کردهاند پرونده فاجعههای رخ داده در
یمن به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شود .سازمان ملل فاجعه انسانی یمن را بسیار عظیم ارزیابی کرده و تحقیقاتی پدر این
خصوص انجام داده است .با این حال ،حقوق بشردوستانه قابل اعمال در یمن و همچنین نقض بسیاری از هنجارهای حقوق بینالملل
بشردوستانه در این کشور مورد بحث است .نویسندگان بر این عقیدهاند که جنگ در یمن همزمان با اینکه دارای عناصر مخاصمات
بینالمللی است ،دارای عناصر مخاصمات غیر بین المللی نیز میباشد .پژوهش حاضر با بهرهگیری از دادههای کتابخانهای و مراجعه
به گزارشهای منتشره از سوی نهادهای بینالمللی و حقوق بشری ناظر بر جنگ یمن به روش توصیفی تحلیلی نشان میدهد که
برخی اصول حقوق بشردوستانه به ویژه اصل تمایز در حمالت هوایی مکررا نقض شده است و انسداد مرزی کشور به نقض بسیاری از
هنجارهای بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه انجامیده است.
واژگان کلیدی :حقوق بشردوستانه بینالمللی ،یمن ،مخاصمه بینالمللی ،مخاصمه غیربینالمللی.
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مسئولیت بینالمللی دولتهای تامینکننده تسلیحات متعارف در مناقشه یمن
سید صادق موسوی نژاد
دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی
چکیده
یمن که از سال  2011گرفتار یک بحران سیاسی شده بود ،از تاریخ  1394/1/5مطابق با  2015/3/ 25با دخالتهای نظامی عربستان
سعودی در امور داخلی آن ،اوضاع وخیمتری پیدا کرده است .اگرچه قطعنامه  2216سازمان مبنای مداخله در یمن قرار گرفته ،اما از
منظر بشردوستانه حمالت هوایی عربستان سعودی و نیروهای ائتالف اغلب بدون توجه به قواعد حقوق بشردوستانه و بدون تفکیک
بین اهداف و اشخاص نظامی و غیرنظامی انجام میشود.این مقاله با شیوه تحلیلی -توصیفی با توجه به مقررات بینالمللی در زمینه
صادرات تسلیحات و ارائه مستندات نقض اصول بشردوستانه در یمن و با استناد به آمار معتبر بینالمللی در زمینه پشتیانی تسلیحاتی
از کشورهای ائتالف ،به این نتیجه میرسد که کشورهای صادرکننده تسلیحات نظامی ،با نادیده گرفتن تعهدات خود مندرج در
کنوانسیون تجارت تسلیحات و موضع مشترک اتحادیه اروپا ،در ارزیابی خطرات موجود در کاربری نهائی محمولههای تسلیحاتی
ارسال شده به عربستان سعودی ،طبق ماده  16طرح مسئولیت بین المللی دولتها ( ،)2001مسئولیت بین المللی خود را رقم زدهاند.
واژگان کلیدی :یمن ،عربستان ،کنوانسیون تجارت تسلیحات ،حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه ،مسئولیت بین المللی.
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نقش کمیته بینالمللی صلیب سرخ در اجرای قواعد حقوق بشردوستانه
با تکیه بر مخاصمه مسلحانه یمن
غالمعلی قاسمی
دانشیار گروه حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
شادی محمدی علی خواجه
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
چکیده
با ظهور سازمانهای بینالمللی در کنار بازیگران اصلی حقوق بینالملل (دولتها) ،فصل تازهای از مناسبات و تعهدات در حقوق
بینالملل رقم خورد و بخشی از وظایف دولتها در حوزههای مختلف حقوق به آنها محول گردید .با این حال ،سازمانهای بینالمللی
غیردولتی به سبب اینکه خارج از اراده دولتها متولد میشوند با چالشی بیشتر از سازمانهای بینالمللی دولتی مواجه بودند؛ لکن
بهتدریج به سبب تأثیرگذاری بر موضوعات متفاوت حقوق بینالملل جایگاه خود را بازشناخته و حتی امروزه بهویژه در برخی رشتههای
حقوق بینالملل از جمله حقوق بشردوستانه ،حقوق بشر ،تجارت بین الملل و ...حضوری فعالتر از دولتها دارند .در این میان کمیته
بینالمللی صلیب سرخ بهعنوان یک نمونه موفق از سازمانهای بینالمللی غیردولتی در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه فعالیت
میکند .این سازمان در عمر بیش از  150ساله خود در کلیه زمینههای مربوط به حقوق بشردوستانه اعم از تهیه ،تدوین ،اجرا ،نظارت
و حفظ اصول و قواعد مربوط به آن تالش نموده و به جرأت میتوان گفت هیچ دولت یا نهادی تا کنون به اثرگذاری کمیته صلیب
سرخ جهانی در کمک به قربانیان جنگ و امدادرسانی از یک سو و نشر و حفظ دستاوردهای حقوق بشردوستانه از سوی دیگر عمل
نکرده است .بهزعم بسیاری از کارشناسان این حوزه ،استقالل ،بی طرفی و عدم جانبداری از طرفین مخاصمه مهمترین برگ برنده
این نهاد در پیشبرد اهداف و اصول اساسی آن بوده است .با این وجود ،بدیهی است در این مسیر طوالنی و پر فراز و نشیب با چالش
ها و موانعی نیز مواجه شده که تا امروز ادامه دارد .از آنجاییکه عرصه فعالیت  ICRCرا باید در مخاصمات مسلحانه جست ،خاورمیانه
ی همیشه درگیر جنگ یکی از مهمترین مناطق جغرافیایی تحت عملیات این کمیته است؛ از عراق و سوریه و فلسطین تا افغانستان
و بحرین و یمن .با شروع درگیریهای مسلحانه یمن در سال  2015کمیته بینالمللی صلیب سرخ اولین نهادی بود که ضمن مذاکره
با طرفین درگیر فعالیتهای خود را در منطقه آغاز نمود .وفق اعالم سایت رسمی  ،ICRCبحران یمن بزرگترین بحران انسانی حال
حاضر در جهان است و بیش از  24میلیون نفر انسان نیازمند کمک فوری در آن کشور زندگی می کنند ICRC .در حضور بیش از 6
ساله خود در یمن با ارسال کمکهای بشردوستانه ،ارائه خدمات درمانی ،پزشکی ،بهداشتی ،رسیدگی به امور غیرنظامیان ،اسیران،
آوارگان و هشدار در مورد کاربرد سالحهای ممنوعه ،نقش خود را به عنوان اصلیترین مجری و ناظر حقوق بینالملل بشردوستانه
بهخوبی ایفا نموده است.
واژگان کلیدی :سازمانهای بینالمللی غیردولتی ،مخاصمات مسلحانه ،حقوق بشردوستانه ،کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،یمن.
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ورود نهادهای حقوق بشری به احراز جنایت آپارتاید در فلسطین اشغالی
مصطفی فضائلی
دانشیار گروه حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
عماد عبودیت
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل از دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
چکیده
دیوان بینالمللی دادگستری در سال  2012با به رسمیت شناختن استثناء «شبه جرم» ( )Tortدر رای مصونیت صالحیتی دولتها ،این
استثناء را در شمول حقوق بینالملل عرفی برشمرد .با توجه به این پیشینه ،متعاقباً دیوان کیفری بینالمللی و کمیته ناظر بر کنوانسیون
تبعیض نژادی نیز در سال  2020صالحیت خود برای بررسی شکایت دولت فلسطین در خصوص موارد نقض حقوق بشر و حقوق
بشردوست انه توسط رژیم صهیونیستی را احراز نمودند .همه این موارد با توجه به تشکیل کمیسیون حقیقتیاب منبعث از قطعنامه ژوئن
 2021شورای حقوق بشر ،حاکی از این است که نهادها ی حقوق بشری با اتکاء به رای مصونیت صالحیتی دولتها و تعریف جنایت
«آپارتاید» مندرج در ماده  7اساسنامه رم (ردیف  hاز بند  ،)2بیش از گذشته صالحیت خود را برای احراز و احصاء تخلفات حقوق بشری
رژیم صهیونیستی به رسمیت شناختهاند .در این نوشتار با تاکید بر موارد ن قض حقوق بشر در مناطق کرانه باختری و به طور مشخص
جنایتهای مبتنی بر نژادپرستی که در قالب «آپارتاید» قابل بررسی است ،به پیشینه تاریخی نقشآفرینی نهادهای بینالمللی در موارد
نقض حقوق بشر در فلسطین اشغالی اشاره گردیده و ادامه روند فزاینده ورود نهادهای بینالمللی حقوق بشری به پرونده فوقالذکر ،با
استفاده از دادههای کتابخانهای و کاربست روش توصیفی تحلیلی ،مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :آپارتاید ،صهیونیسم ،اسرائیل ،دیوان بینالمللی کیفری.
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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.
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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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االلتزام بمبادیء القانون الدولی االنسانی  -هیئة الحشد الشعبی انموذجا
کرار عبدالرضا طاهر
ماجستیر قانون القسم العام ،الجامعة المستنصریة ،کلیة القانون و طالب دکتوراه فی نفس الکلیة
الملخص
ا ن قضایا حقوق االنسان فی وقت النزاع المسلح تعد من اهم القضایا التی تشغل الرای العام لما تعانیه البشریة من االعتداءات و الظلم ,
خاصة فی الحر وب و ان القانون الدولی االنسانی هدفه حمایة تلک الحقوق و ذلک للحد من اثار الحروب على االشخاص و االعیان و ان
مبادیء القانون الدولی االنسانی التی تمثل دعامة اساسیة فی حمایة حقوق االنسان وقت النزاع المسلح ,و قد لقد حاولت العدید من
الجهات وضع تعریف للقانون الدولی االنسانی فتارة تولى فقهاء القانون الدولی وضع المقصود منه و تارة اخرى اللجنة الدولیة للصلیب االحمر
و محکمة العدل الدولیة  ,وظهر مصطلح القانون الدولی االنسانی عقب مؤتمر طهران سنة  190۸فشاع هذا المصطلح فی کل المؤلفات و
المحافل و المؤتمرات الدبلوماسیة فی جنیف  , 1977-1974و اطلقت علیه عدة اسماء منها قانون الحرب و القواعد المطبقة اثناء النزاعات
المسلحة و القانون االنسانی اال ان اسم القانون الدولی االنسانی اصبح االکثر شیوعا و یعزى استخدام هذا المصطلح الى الفقیه MAX

 HUBERرئیس اللجنة الدولیة للصلیب االحمر ال سابق .ویعرف القانون الدولی االنسانی بالمعنى الواسع بانه ( مجموعة القواعد التی تهدف
الى حمایة حقوق االنسان فی وقت الحرب و فی اثناء النزاع المسلح )  ,و ان اهم مبادیء القانون الدولی االنسانی هی ,مبدا االنسانیة و,
مبدا الضرورة العسکریة ,و مبدأ التناسب و ان هیئة الحشد الشعبی التزمت بصورة دقیقة بمضمون القانون الدولی االنسانی و مبادئه  ,بخالف
ما یروج له من انتهاکات .
الکلمات المفتاحیة :القانون الدولی اإلنسانی ،قانون الحرب ،النزاعات المسلحة.
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حمایة الممتلکات الثقافیة اثناء النزاع المسلح
ثریا هشام فاخر
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
طرح فکرة حمایة الممتلکات الثقافیة فی فترة النزاعات المسلحة على مستوى المجتمع الدولی  ،خاصة بعد تزاید النزاعات الدینیة والعرقیة
والتی أدت إلى توجیه عدة هجمات ضد المدنیین ،وبالتالی تدمیر الممتلکات الثقافیة واالعیان المدنیة  ،وهو ما أدى فی العدید من المرات
إلى تالشی الهویة الثقافیة والتراث الثقافی والروحی .هذا ما جعل القانون ن الدولی اإلنسانی یولی اهتماما بهذا الموضوع  ،حیث وضع جملة
من القواعد القانونیة التی ترمی إلى حمایة الممتلکات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة  ،حیث اعتبر أن تدمیر الممتلکات الثقافیة و االعیان
المدنیة یعد ضرورة عسکریة لتحطیم معنویات الطرف اآلخر ومحو رموزه المعنویة والروحیه .وقد تأکدت صعوبة تعویض ما یتم نهبه او
إصالح ما یتم تدمیره من الممتلکات الثقافیة بشکل عام فی اعقاب الحرب العالمیة الثانیة االمر الذی دفع الجماعة الدولیة نحو العمل على
ایجاد تنظیم قانونی دولی فعال لحمایة الممتلکات الثقافیة فی فترات الحروب  ،وقد اسفرت هذه الجهود عن تبنی االتفاقیة الدولیة لحمایة
الممتلکات الثقافیة فی فترات النزاع المسلح وبروتوکولها االول عام  1954کأول وثیقة دولیة تهدف الى وضع تنظیم قانونی دولی لحمایة
الممتلکات الثقافیة على نحو متکامل  ،واعقب ذلک تبنی البرتوکولیین االضافیین التفاقیات جنیف االربع عام  1977واللذان تضمنا بعض
المواد الخاصة بحمایة الممتلکات الثقافیة فی فترات النزاعات المسلحة  ،وفی عام  1999تم تبنی البرتوکول الثانی التفاقیة الهای ,1954
وقد بینا ذلک فی مبحثین المبحث االول تکلمنا فیه عن التعریف بالممتلکات الثقافیة وانواعها وبیان تمیزها عن التراث المشترک لإلنسانیة
 ,اما المبحث الثانی کان لحمایة الممتلکات الثقافیة فی فترة النزاع المسلح عن طریق بیان االتفاقیات التی نظمت حمایة الممتلکات مع
بیان اهم المبادئ االساسیة واللجنة المختصة لحمایة الممتلکات الثقافیة .
الکلمات المفتاحیة :النزاعات المسلحة ،الممتلکات الثقافیة ،الحمایة الدولیة.
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دور وفاعلیة القانون الدولی اإلنسانی فی ظل النزاعات المسلحة وغیر المسلحة
غانم صحن زعیر
کارشناسی دانشگاه قم
نغم زهراو جبر
کارشناسی ارشد جامعه االمام صادق علیه السالم
الملخص
یقصد بالقانون الدولی اإلنسانی مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثیر النزاعات المسلحة ،وحمایة األشخاص الذین ال یُشارکون فی
القتال کالمدنیین ،أو الذین لم یعودوا طرفا فی القتال مثل الجنود المصابین ،کما یرمی إلى الحد من الوسائل المستخدمة فی الصراع أمال
فی التخفیف من الخسائر البش ریة والمادیة المترتبة على النزاع المسلح  .یواجه القانون الدولی اإلنسانی تحدیاتٍ جمة سیما فی أوقات
النزاعات المسلحة ،وهو أمر مفهوم بحکم أن هذا القانون جاءَ أصال لتحقیق توازن هش بین المتطلبات العسکریة للدول خالل الحروب وبین
حمایة األشخاص غیر المشارکین فی الق تال  .ورغم أن األغلبیة الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقیات جنیف ومالحقها ،إال أن الحروب
ظلت تتسبب فی مآسی جمة للمدنیین الذین یشکلون فی حاالتٍ کثیرة أغلب ضحایا الصراعات المسلحة .والقانون الدولی اإلنسانی له
جانب آخر عرفی غیر مکتوب ،وهو -وفقَ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر -یتألف من قواعد مستمدة من ممارسات عامة مقبولة کقانون
وتنبع أهمیة القانون الدولی اإلنسانی العرفی فی النزاعات المسلحة الحالیة من أنه یسد الثغرات التی خلفها قانون المعاهدات فی النزاعات
المسلحة الدولیة وغیر الدولیة  ،ومن ثم یعزز حمایة الضحایا.
الکلمات المفتاحیة :القانون  ،الدولی  ،اإلنسانی  ،النزاعات الدولیة  ،غیر الدولیة
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النزاعات المسلحه فی ضوء القانون الدولی لحقوق االنسان والقانون االنسانی
االرهاب والنزاعات المسلحه فی ضوء القانون الدولی الشهداء قاسم سلیمانی وابو مهدی
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
شکلت احداث  11ایلول  ،2001نقطة تحول فی استراتیجیات االمن القومی االمریکی التی کانت تعتمد على مبدأ الردع فی مواجهه
التهدیدات ،إذ قامت بتبنی مبدأ الحروب االستباقیة المصطنعه لتحقیق المصالح واالهداف ،بحجة دحر اإلرهاب فی منطقة الشرق االوسط
ومحاولة الهیمنه على شعوبها وسلب مقدراتها ودعم سیاسة االحتالل وتدمیر دول المنطقة وسلب خیراتها واحتاللها وتدمیر البنى التحتیة
لهذة الدول والسعی جاهدة الى الحیلولة دون استقرار المنطقة لضمان هیمنتها وفرض ارادتها على المنطقة وتحویل منطقة الشرق االوسط
الى منطقة نفوذ امیریکیة.
الکلمات المفتاحیة :القانون الدولی اإلنسانی ،مکافحة اإلرهاب ،النزاعات المسلحة.
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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
تُعدُّ منطقة الشرق األوسط اآلن مسرحًا للعملیات العسکریة من جمیع أنحاء العالم ،هکذا کا ن الحال فی تاریخ المنطقة الحدیث ،وسیبقى
کذلک فی المستقبل المنظور ،فقد کان اللجوء إلى القوة هو الوسیلة المتبعة فی حسم النزاعات السیاسیة ،على الرغم من تحریم میثاق
األمم المتحدة لها ،إال أن المجتمع الدولی أود عدة استثناءات فتحت المجال الستخدامها والتذرع بها ،مما عرض حفظ السلم واألمن
الدولیین إلى الخطر.
الکلمات المفتاحیة :النزعات المسلحة ،القانون الدولی ،حقوق اإلنسان ،القانون اإلنسانی.
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مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بینالملل پس از جنگ
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امکانسنجی مقابله با تخریب اموال فرهنگی در مخاصمه سوریه از منظر حقوق بینالملل
غالمعلی قاسمی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
بهنام سالم
پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم
سجاد رضازاده
پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم

چکیده
اهم یـت اموال فرهنگی بـه قـدری ا ســت کـه حتی در زمـان صــلح نیز یـک دولـت علیرغم حق حـاکم یـت ا جـازه نـدارد اموال فرهنگیاش را
تخریب نماید .سـوال این تحقیق این ا سـت که آیا با توجه به ا سـناد حقوق بینالملل ب شـردو سـتانه ،امکان مقابله با تعرض اموال فرهنگی در
سـوریه وجود دارد؟ در مرحله نخ سـت باید معلوم شـود مخا صـمه سـوریه چه نوع مخا صـمهای ا سـت .با توجه به شـواهد و دالیل موجود این
مخا صـمه غیربین المللی ا سـت .معهذا امکان تعقیب و مجازات ک سـانی که در این مخا صـمه ن سـبت به اموال فرهنگی تعرض نمودهاند وجود
دارد .در این خ صــوص یک قاعده مهم حقوق بینالملل ا صــل تعقیب یا ا ســترداد ا ســت .در واقع برا ســاس پروتکل الحاقی  1999به
کنوان سـیون  1954الهه ،ا صـل صـالحیت شـخ صـی فعال یا منفعل و ا صـل همکاری و صـالحیت بینالمللی برای متهم تعرض به اموال
فرهنگی قابل اعمال ا ســت .در این زمینه این ا صــل معتبر ا ســت که بزهدیده خود مال فرهنگی ا ســت؛ یعنی دولت مالک مال فرهنگی یا
دولتی که مال فرهنگی متعلق به اتباعش بوده میتواند ا ســترداد متهم را جهت تعقیب در خاک خودش تقا ضــا نماید .ا صــوال دادگاههای
داخل سـوریه مسـئول تعقیب و مجازات کسـانی هسـتند که در زمان مخاصـمه سـوریه به اموال فرهنگی این کشـور تعرض نموده اند .دیوان
بینالمللی کیفری زمانی به مو ضــوع تعرض به اموال فرهنگی ورود میکند که احراز نماید ر ســیدگیهای انجام شــده در دادگاه ســوریه
غیرواقعی و یا غیرقانونی ا سـت .می توان تعرض به اموال و میراث فرهنگی را در قالب جنایت جنگی و جنایت علیه ب شـریت مطرح نمود و
عامالن آن را تحت تعقیب قرار دارد .میراث فرهنگی متعلق به کل ب شـریت ا سـت و تعرض به آن در حکم تعرض به ب شـریت ا سـت .نتیجه
مقاله این اسـت که ضـروری اسـت با توجه به شـدت تخریب اموال فرهنگی در سـوریه با عامالن تخریب این اموال براسـاس حقوق بینالملل
مقابله نمود.
واژگان کلیدی :حقوق بشردوستانه ،مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی ،داعش ،اموال فرهنگی ،مسئولیت کیفری شخصی.
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بررسی تخریب محیط زیست درزمینه سازی بروز و تداوم مخاصمات مسلحانه منطقه
خاور میانه از منظر حقوق بینالملل
صدیقه علیپور برزکی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
علی مشهدی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
چکیده
در حالی که تاثیرات جنگ بر محیط زیست واضح و آشکار است اما تاثیر معضالت زیست محیطی بر آغاز منازعات و درگیریها وتداوم
آن  ،همچنان برای عدهای پنهان است .یکی از مناطق مهم دنیا که طی بیش از نیم قرن گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده،
منطقه ژئوپولیتیک خاورمیانه می باشد .تخریب محیط زیست اگر چه یک معضل جهانی است ولی در منطقه خاورمیانه از شدت بیشتری
برخوردار است .یکی از ویژگی های بارز منطقه خاورمیانه افزایش جمعیت میباشد که تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته
است .در اولین گام نیاز به غذای بیشتر برای جمعیت در حال افزایش ،تخریب مراتع و جنگل ها را باعث گردیده است .بروز و تشدید
فرسایش از نتایج مستقیم تخریب مراتع و جنگل ها میباشد که در خاورمیانه از میانگین جهانی باالتر است .آلودگی منابع آب و خاک
در منطقه خاورمیانه نیز روند رو به افزایشی دارد .این مشکل در حالی بروز میکند که کمبودهای این دو عنصر حیاتی در خاورمیانه کامالً
هویداست .منابع آب خاورمیانه ضمن آلوده شدن در حال فروکش کردن نیز میباشند که منجر به فقر در منطقه خاورمیانه میشود و
عاملی بر تداوم تخریب محیط زیست میباشد و تخریب محیط زیست ،ناامنی های طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی و بروز مخاصمات مسلحانه
را در آینده دامن خواهد زد .در این پژوهش ،با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی ،اطالعات الزم از
منابع مرتبط ،به صورت هدفمند گردآوری ،مقولهبندی و تحلیل شد و در نهایت نموداری از نحوه تاثیر تخریب محیط زیست در بروز و
تداوم مخاصمات مسلحانه ترسیم شد.
واژگان کلیدی :تخریب محیط زیست ،مخاصمات مسلحانه ،خاور میانه ،حقوق بینالملل.

56

44
تحول مفهوم مخاصمات غیربینالمللی در رویه محاکم کیفری بینالمللی
(بعد از قضیه تادیچ)
غالمعلی قاسمی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
بهنام سالم
پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
سجاد رضازاده
پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
چکیده
مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی از اهمیت ویژهای برای اعمال حقوق بشردوستانه برخوردار است؛ زیرا که با تفکیک آن از
مخاصمات بینا لمللی ،دادگاه می تواند قواعد مربوطه را در آن زمینه اعمال نماید .رای دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسالوی سابق
در قضیه تادیچ را میتوان به عنوان نقطه عطفی در این زمینه درنظر گرفت .در این قضیه ،دادگاه اعالم کرد که شدت مخاصمه و
سازماندهی طرفین متخاصم در یک م خاصمه مسلحانه دارای ویژگی داخلی یا مختلط ،حداقل معیار تمیز یک مخاصمه مسلحانه از
راهزنی سازماندهی نشده ،شورشهای کوتاه مدت و یا فعالیتهای تروریستی هستند .این رای ضمن تحت تاثیر قراردادن بسیاری از
آراء ،گزارشهای بینالمللی و نظرات دانشگاهی ،به صورت توسعهیافته در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری وارد شد .این تعریف با
فراتر رفتن از قواعد پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پایین آوردن آستانه مخاصمات غیربینالمللی ،می تواند
یک قاعده عرفی در حقوق بینالملل تلقی شود .این نوشتار به بررسی این تحول مفهومی در رویه محاکم کیفری بینالمللی می پردازد
و تالش دارد بر اساس روش کتابخانه ای و بررسی آرای دادگاههای کیفری ،ابعاد این تغییر مفهوم در در رویه قضائی را مورد مطالعه
قرار دهد .نویسنده به این نتیجه رسیده است که استناد مکرر به تعریف جدید ،به ویژه توسط دیوان بینالمللی کیفری نشانه عرفی
شدن تعریف جدید است.
واژگان کلیدی :قضیه تادیچ ،حقوق بشردوستانه ،محاکم کیفری بینالمللی ،مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ،اساسنامه رم.
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حقوق حفاظت از مناطق حفاظت شده پیش ،حین و پس از مخاصمات مسلحانه با تأکید
بر اصول حفاظت از محیط زیست مربوط به مخاصمات مسلحانه 2019
شیرین شیرازیان
استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدصالح انیسی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
در طول تاریخ ،جنگ و مخاصمات مسلحانه همواره از پدیدههای اجتنابناپذیر انسانی به شمار میرود .در این میان به طور معمول محیط
زیست و اجزای آن از جمله مناطق حفاظتشده زیست محیطی تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه دچار خسارات و آسیبهای زیادی شده
است و به نظر میرسد که حقوق و قوان ین بین الملل جنگ تا به امروز آنچنان که باید به حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
نپرداخته و از خألهای زیادی آسیب میبیند .به نظر میرسد با تصویب پیشنویس اصول حفاظت از محیط زیست مربوط به مخاصمات
مسلحانه در سال  2019بسیاری از این خألها از جمله حمایت از مناطق حفاظت شده مرتفع گردیده که به عنوان فرضیه نوشتار به شمار
می رود .در این مورد باید گفت که اصول حاضر برای اولین بار عالوه بر حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه از سایر گرایشهای حقوق
بینالملل به مانند حقوق بینالملل محیط زیست ترکیب شدهاند که بهنوبه خود در مورد مخاصمات مسلحانه برای اولین بار شاهد این امر
هستیم .در این نوشتار که با دادههای کتابخانهای و با روشهای توصیفی ،تحلیلی و کاربردی گردآوری شده ،هدف نویسنده اوالً با توجه
به اینکه تا به حال در مورد این پیشنویس مطلبی در کشور مشاهده نشده ،معرفی و آشنایی جامعه حقوقی جمهوری اسالمیایران با
پیشنویس اصول فوق و ثانیاً حفاظت هرچه بیشتر از مناطق حفاظتشده زیست محیطی در طول مخاصمات مسلحانه بینالمللی میباشد.
واژگان کلیدی :مخاصمات مسلحانه ،مناطق محافظتشده ،حقوق بینالملل محیط زیست.
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دورنمای آینده صلح افغانستان در سایه چالشهای محیط زیستی موجود
ریحانه زندی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم
زهرا حسن جان زاده
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم
چکیده
دهههاست که شناسایی مناسبترین نظم سیاسی برای افغانستان به عنوان چالشی مهم مطرح بوده است .از لحاظ تاریخی ،تغییرات
سیاسی در افغانستان هیچ گاه منجر به ختم خشونت و درگیری نشده و به جای آن ،تنها شکل اختالف و منازعه تغییر کرده است .به
اعتقاد ما در شرایطی که بیشتر تحلیلها در مورد صلح افغانستان بر توضیح منافع و سهم قدرتهای بزرگ و منطقهای و صرفاً ذکر
روند آشتی ملی استوار است ،توجه بسیار اندکی به درک و تشریح برداشتها و نگرشهای مبتنی بر محیط زیست و آثار آن در روند
ایجاد صلح داخلی و خارجی در این کشور معطوف شده است .حال با خروج نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی از این کشور
و به قدرت رسیدن طالبان ،این نگرانی مطرح میگردد که در آینده وضعیت محیط زیست افغانستان به چه صورت خواهد بود .لذا در
این مقاله با شیوهای تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای ،اینترنتی و اسناد معتبر بینالمللی و در جهت یافتن پاسخ این پرسش،
تالش شده تا نسبت بین برقراری صلح پایدار داخلی و خارجی در افغانستان و نحوه برخورد قدرت حاکم بر این کشور با محیط زیست
طبیعی افغانستان مورد بررسی و آیندهپژوهی قرار گیرد .نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که دوره پیش رو دربردارنده فرصت
مهسترای ادغام مدیریت زیست محیطی در استراتژیهای اجتماعی و اقتصادی افغانستان است؛ بهگونهای که صلح ،رشد و رفاه را در
این کشور تضمین نماید.
واژگان کلیدی :افغانستان ،تروریسم ،حقوق بینالملل ،صلح ،محیط زیست.
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رژیم حقوقی اشغال با تأکید بر حقوق کودکان فلسطینی
مصطفی فضائلی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
ریحانه زندی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم
چکیده
طی سالهای گذشته کودکان همواره آسیبپذیرترین و اولین قربانیان خشونت ،تبعیض و نقض حقوق در فلسطین بودهاند ،اما هنوز
درک درست و قاطعی از ماهیت تعهدات رژیم اسرائیل در قبال کودکان وجود ندارد .آگاهی دقیق از ماهیت یک وضعیت بینالمللی،
گام نخست و حیاتی برای ارزیابی تعهدات الزماالجراء ،شناسایی متعهد ،موارد نقض و در نهایت طرح راهکارهای حقوقی بینالمللی
برای مقابله با آن خواهد بود .مقاله حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی و اسناد معتبر بینالمللی
بهدنبال پاسخ این پرسش است که تعهدات اسرائیل در قبال کودکان فلسطینی از دیدگاه حقوق بینالملل موضوعه چگونه ارزیابی
میشود؟ بر اساس حقوق بینالملل ،نوار غزه و کرانه باختری به عنوان مناطق اشغالی طبقهبندی شده و اسرائیل به عنوان قدرت
اشغالگر در نظر گرفته میشود .بر پایه حقوق اشغال نظامی ،حفظ حقوق اساسی و اولیه ساکنان سرزمین اشغالی ،از جمله کودکان،
وظیفه اصلی قدرت اشغالگر محسوب میگردد .از منظر حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ،اسرائیل به عنوان ناقض عمده تعهدات
بینالمللی و مقامات صالحیتدار آن به عنوان مجرمان جنگی شناخته میشوند .نقض شدید و عمدی وجوه مختلف حقوق کودکان
در سرزمینهای اشغالی از ماهیتی سیستماتیک و برنامهریزی شده برخوردار بوده و چرخه نسلزدایی را در این سرزمینها به حرکت
درآورده است .استفاده از سیستم گزارشدهی اینترنتی به گزارشگر ویژه حقوق بشر و نیز دادستان دیوان کیفری بینالمللی که
تحقیقات خود را در مورد وضعیت فلسطین از سال  2021آغاز نموده ،نقاط کلیدی در توقف نقض و جبران خسارت برای کودکان
فلسطینی خواهد بود.
واژگان کلیدی :اشغال ،اسرائیل ،تعهدات بینالمللی ،حقوق کودک ،فلسطین.
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مسئولیت بینالمللی ناشی از تخریب محیط زیست در جنگ سوریه و عراق
مهرناز قیطاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته حقوق ،گرایش حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،ایران
چکیده
جنگ عالوه بر تأثیرات مستقیم بر محیط زیست ،آثار غیر مستقیم زیادی نیز دارد که هرگز در طول جنگ ظاهر نمیشود .این امر به
عنوان یک نقض مسلم در حقوق بینالملل عرفی خسارت جبرانناپذیری به محیط زیست وارد میکند .موضوعات مرتبط در این زمینه
متأثر از سیاستهای مربوط به بالیای زیست محیطی است .پایبندی به قوانین بینالمللی ،توانایی ادعا و جبران خسارت در دادگاههای
بینالمللی ،کمکهای بشردوستانه به همسایگان جنگزده و تعامل بین آژانس حفاظت از محیط زیست و نیروهای مسلح از مهمترین راه
های مقابله با بحرانهای زیست محیطی ناشی از جنگها میباشد .درگیری های مسلحانه ،به هر شکلی و در هر نقطه از کره زمین،
عواقب گوناگونی دارد که مهمترین آنها تخریب و آسیب به محیط زیست است .به منظور حفاظت از محیط زیست در درگیریهای
مسلحانه بین المللی ،قوانین حفاظت از محیط زیست در زمینه های مختلف حقوق بین الملل توسعه یافته است و اصول و قواعد مسئولیت
بین المللی دولتها در نتیجه تخریب محیط زیست در درگیریها و تعهد آنها در جبران خسارت توضیح داده شده است .محیط زیست
عراق در سالهای گذشته به شدت تخریب شده است .اختالفات سودان و مصر بر سر رود نیل نیز باید به این فهرست اضافه شود .شکی
نیست که سیاست و اکوسیستم در خاورمیانه پیوند ناگسستنی دارند .درگیریهای مسلحانه این مقاله سعی دارد قوانین حاکم بر حقوق
بینالملل محیط زیست و حقوق جزا بینالمللی و محدودیتها و پیامدهای مسئولیت بینالمللی ناشی از تخریب محیط زیست در جنگ
های سوریه و عراق را تحلیل کند.
واژگان کلیدی :مسئولیت بین المللی ،تخریب محیط زیست ،جنگ سوریه و عراق.
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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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50
النزاعات المسلحة فی الشرق االوسط فی ضوء القانون الدولی ما بعد النزاع
یاسمین محمد علی
کارشناسی ارشد دانشگاه قم
الملخص
ینظم القانون الدولی اإلنسانی النزاعات المسلحة ،واألهداف األساسیة للقانون اإلنسانی الدولی هی التقلیل إلى أدنى حد من المعاناة البشریة،
وتوفیر الحمایة للسکان المدنیین والمقاتلین السابقین الذین لم یعودوا یشارکون مباشرة فی األعمال العدائیة ،وفی سبیل ذلک تتولى
منظمة العفو الدولیة القیام بحمالت على مستوى القواعد الشعبیة مکرسة لتوفیر الحمایة المدنیین فی النزاعات ،ودعم مطالب الضحایا من
أجل تحقیق العدالة؛ وال سیما من خالل دعم عمل المحاکم المحلیة والمحاکم المختلطة والمحکمة الجنائیة الدولیة.
الکلمات المفتاحیة :النزاعات المسلحة ،منظمة العفو الدولیة ،المحکمة الجنائیة الدولیة.
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محور چهارم

تروریسم در منطقه از منظر حقوق بینالملل:
بررسی قضایای شهید سلیمانی و شهید فخریزاده

64

51
آدمربایی دولتی در سرزمین خارجی از منظر حقوق بینالملل:
بررسی ربایش سردار احمد متوسلیان
مهدیه فردحسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
سیدیاسر ضیایی
دانشیار گروه حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
چکیده
آدمربایی و شبهجرایم بینالمللی مشابه آن ،نظیر گروگانگیری ،ناپدیدسازی اجباری ،توقیف ،بازداشت و حبس غیرقانونی ،با اهداف
و غرایز مختلف میتوانند از مصادیق تروریسم بینالمللی باشند .ویژگی مشترک این جرایم و شاخصهی رفتار مجرمانهی همهی آنها
سلب آزادی جسمانی اشخاص بوده که به عنوان ابزار مورد استفادهی تروریسم بینالمللی و اهداف سیاسیاش مورد توجه قرار گرفته
است .نگاه به پیشینهی ارتکاب این جرایم بهویژه در سرزمینهای خارجی و با نقض اصل حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی و امنیت
بینالمللی دولتها و نگرانی جامعهی بینالمللی از افزای ش توسل به این ابزار غیرانسانی جهت ارعاب و ایراد فشار و صدمه به افراد و
دولتها برای برآوردن خواسته هایشان ،موجب گشته تعهد به عدم ارتکاب این جرایم ،در منابع مختلف حقوق بینالملل برای افراد،
سازمانها و دولتها به انحاء مختلف تصریح گردد؛ بر اساس قریب به اتفاق منابع حقوق بینالملل اعم از اصول اساسی ،رویه قضایی،
دکترین و حقو ق عرفی و معاهداتی ،نقض این تعهدات ،اعمال متخلفانه محسوب گشته و برای مرتکبین آنها مسئولیت بینالمللی
کیفری و حقوقی و آثار و پیامدهای آن را ایجاد میکند؛ به نحوی که پیامدهای مسئولیت بینالمللی ارتکاب این جرایم از جانب
هریک از اعضای جامعهی بینالمللی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر دولتها اعم از مباشرین و معاونین ،چه از طرف دولت
قربانی و چه از طرف دولتهای ثالث و سازمانهای بینالمللی ،قابل مطالبه و پیگیری مینماید.
واژگان کلیدی :آدمربایی دولتی ،تروریسم بینالمللی ،حقوق بینالملل ،جرایم علیه اشخاص ،سردار احمد متوسلیان.
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ابعاد حقوقی ترور دکتر محسن فخریزاده از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
محمد سلمانی فرهمند
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم
مریم اهللکریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم
چکیده
جدای از بح ث مشروعیت یا عدم مشروعیت ترورهای هدفمند ،افزایش اقدامات متناقض با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط
رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که جامعه بینالملل آنگونه که شایسته است ،نتوانسته به جایگاه کرامت انسانی نائل گردد .رژیم
صهیونیستی و آمریکا به عنوان ناقضان اصلی منشور ملل متحد ،خألهای قوانین موجود را هرچه بیشتر نمایان میکنند .ترور شهید
فخریزاده از پیچیدهترین ،مهمترین و قابل تأملترین ترورهای دهههای اخیر است که ترسیم آیندهی سیاسی و بین المللی جامعه
بشری است .بررسی هرچه دقیقتر ابعاد این موضوع با ذکر نواقص موجود میتوانند به آیندهی عاری از تروریسم و جنایات علیه
بشریت کمک کنند .نویسنده در همین راستا در تالش است چارچوب حقوقی ترور هدفمند شهید فخری زاده را بررسی نماید.
واژگان کلیدی  :شهید فخریزاده ،حقوق بینالملل ،حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه ،ترور هدفمند.
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ابعاد حقوقی ترور سردار قاسم سلیمانی با تاکید بر مفهوم دفاع مشروع
مرضیه میابادی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان
چکیده
هدف ازمطالعه حاضر بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی میباشد .روش تحقیق حاضر اسنادی-کتابخانهای و با استفاده از ابزار
فیشبرداری مطالب مورد نیاز از منابع مربوط همچون کتب ،مقاالت و پایاننامهها گردآوری گردیده است .با استفاده از روش تحلیلی-
توصیفی به سوال تحقیق پاسخ داده شده است .براساس یافتههای تحقیق میتوان بیان کرد که استناد آمریکا به دفاع مشروع پیشدستانه
مبنای قانونی ندارد؛ زیرا در حقوق بینالملل ،دفاع مشروع فقط مطابق با شرایط مندرج در ماده 51منشور سازمان ملل متحد قابل پذیرش
است و دفاع مشروع پیشدستانه در حقوق بینالملل جایگاهی ندارد و همچنین از آنجا که مورد تایید مجمع عمومی و شورای امنیت
قرار نگرفته ،نمیتوان آن را در زمره عرف قابل پذیرش دانست .بنابراین اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی یک اقدام
تروریستی محسوب میشود و با توجه به اینکه ناقض حقوق بینالملل ،به ویژه حقوق بین الملل بشر است ،موجب مسئولیت بینالمللی
دولت آمریکاست.
واژگان کلیدی :منشور ملل متحد ،دفاع مشروع ،اقدام تروریستی ،دفاع مشروع پیشدستانه ،حقوق بین الملل.
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بررسی ابعاد جنایت تروریسم در منطقه خاورمیانه با تاکید بر جنایات داعش
صدیقه علیپور بارزوکی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
چکیده
تروریسم پدیدهای است که به موازات رشد یافتههای علمی ،از شکل کهن خود خارج شده و به صورت نوین درآمده است؛ و اسناد
بینالمللی هر یک بیآنکه تعریف واحدی از آن ارائه دهند ،یا آن را از تالش نهضتهای آزادیبخش بازشناسانند و یا حتی به ریشهیابی
علل و عوامل آن بپردازند ،به وضع قوانینی برای آن اقدام کردند .در حال حاضر استکبار جهانی ،خود را پیشگام و در خط مقدم مبارزه
با تروریستها معرفی میکند؛ دست به تحرکات جهانی میزند و احساسات سران کشورها را در جهت وحدت جهانی برای مبارزه با
تروریسم برمیانگیزد .تدوین منشور واحد و مورد اتفاق جهانیان برای جلوگیری از تروریسم ،امری ضروری است و با آنکه اسناد به آن
پرداخته اند اما تا کنون منشور واحدی که حاوی تبیین مفاهیم راههای پیشگیری و ضمانت اجرا باشد ارائه نشده است .در سالهای
اخیر ،حضور تروریستهای داعش وتکفیری موجب به وجود آمدن جنایات زیادی در منطقه خاورمیانه گشت .مقاله حاضر به شکل
توصیفی-تحلیلی و کتابخانهای است و در آن به بررسی ابعاد این جنایت در منطقه خاورمیانه ،بهخصوص جنایات داعش میپردازیم.
واژگان کلیدی :جنایت تروریسم ،حقوق بینالمللی کیفری ،منطقه خاورمیانه ،داعش.
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بررسی ابعاد حقوقی بینالمللی جنایت ترور سردار سلیمانی و همراهان
مرتضی راسته
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس ،چالوس ،ایران
چکیده
در بامداد سوم ژانویه سال  2020میالدی مصادف با چهاردهم دی  ،139۸در نزدیکی فرودگاه بغداد ،سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه
قدس ایران و همراهانشان ،طی یک عملیات هدفمند و در حمله موشکی پهپاد آمریکایی به شهادت رسیدند .در پی این ترور ناجوانمردانه،
مقامات آمریکایی علت این اقدام را دستور صریح رئیس جمهور این کشور اعالم کردند .دونالد ترامپ سعی نمود با طرح ادعاهای بی پایه
و اساس مبنی بر اینکه ژنرال قاسم سلیمانی مسئول کشته و یا مجروح شدن هزاران نفر از نیروهای آمریکایی در برههای از زمان بوده و
در حال برنامه ریزی برای کشتن تعداد بیشتری بوده است ،دامنه مفاد ماده  51منشور را گسترش داده و با ارائه تفسیری موسع از مفهوم
دفاع مشروع (پیشگیرانه) ،در پی توجیه این جنایت هولناک برآید .کاخ سفید نیز طی اعالمیهای ،مسئولیت این حمله را پذیرفت و در
آن ،دلیل حمله را «دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی ها برای حمالت آتی» ،عنوان نموده است .با توجه به اینکه ترورِ هدفمند شهید
سپهبد سلیمانی به عنوان فرمانده ارشد نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث ،نمونه بارز تروریسم دولتی و در
تضاد عینی با منشور ملل متحد محسوب میشود ،این موضوع به یکی از مباحث حساس روز حقوق بینالمللی بدل شده است .بر این
اساس ،سؤال مقاله این است که ابعاد حقوقی بینالمللی جنایت ترور سردار سلیمانی ،ابومهدی المهندس و همراهان چه وضعیتی دارد؟
برای رسیدن به پاسخ ،پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای به
بررسی مسئله پرداخته است.
کلیدواژه :سپهبد سلیمانی ،دفاع مشروع پیشگیرانه ،ترور هدفمند ،تروریسم دولتی ،حقوق بینالملل.
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بررسی موضع اسرائیل در ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل
روشنک داورنیا
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم
داریوش داورنیا
علیرضا ابراهیمی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم

چکیده
ترور شخصیتهای هستهای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هستهای ایران در طی سالهای  13۸۸تا  1390گفته
میشود .طی این عملیات مجید شهریاری ،مصطفی احمدی روشن ،مسعود علیمحمدی ،داریوش رضایینژاد و رضا قشقاییفرد به شهادت
رسیدند .عدهای از همراهان این افراد نیز کشته یا مجروح شدند .در سال  1399با حملهای مشابه ،محسن فخریزاده نیز ترور شد.
اسرائیل به ترور محسن فخریزاده متهم شده است .یک مقام رسمی ارشد اسرائیل که سالها مشغول ردگیری محسن فخریزاده بود،
چند روز بعد از ترور فخریزاده در مصاحبهای با نیویورک تایمز اعالم کرد :جهان باید از اسرائیل به خاطر کشتن فخریزاده تشکر کند.
وزیر انرژی اسرائیل یووالاستاینیتز در پی این ترور اعالم داشت :ترور فخریزاده برای جهان مثبت است .نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل پس
از ترور محسن فخریزاده در پیام ویدیویی گفت «طی هفتهی اخیر کارهایی انجام دادم که نمیخواهم شما را از همه آنها مطلع کنم.
این برای شماست .شهروندان اسرائیل برای کشورمان ،این هفته دستاوردها بود ،و بیشتر هم خواهد شد» .در این پژوهش به بررسی ترور
دانشمند شهید محسن فخری زاده میپردازیم.
واژگان کلیدی :ترور ،حق حیات ،تروریست ،حقوق بینالملل ،شهید محسن فخری زاده.
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پیشگیری وضعی از بزهدیدگی مقامات ج.ا.ا با «هوش مصنوعیِ پدافندی» در برابر
«هوش مصنوعی تروریستی»؛ شیوهپژوهیِ ترور شهید فخریزاده
مهدی خاقانی اصفهانی
استادیار حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» تهران
چکیده
در ارتکاب گونههایی از جرایم تروریستی ،استفاده از فناوریهای پیشرفته جهت افزایش سرعت ارتکاب ،رهگیری ناپذیری و سختی
افزاییِ کشف آنها ،توجه نظام های سیاست جنایی در کشورهای قربانیِ تروریسم ،به تقویت منابع مادی و انسانی برای پیشگیری و
کشف جرایم تروریستیِ ارتکابی با استفاده از هوش مصنوعی را افزایش داده است؛ و این بهمثابه راهبرد پدافندی این دولت ها – از
جمله ج.ا.ا -.در برابر راهبرد آفندیِ دولتها و گروههای تروریست در سوءاستفاده از دانش و فناوری است .گرچه نگرانی جامعه جهانی
از دستیابی تروریستها به مواد رادیواکتیو برای ساخت بمب کثیف یا شیوههای جنایتکارانهی دیگر افزایش یافته ،نگرانی از تروریسمِ
مبتنی بر فناوریهایی با پیچیدگیِ کمتر از فناوری هستهای – مثال فناوری هوش مصنوعی برای شلیک خودکار سالح جنگی -بسیار
بیشتر است .کاربرد فناوری هوش مصنوعی در تشخیص چهره و رهگیری و شلیک سالح هوشمند – مانند شیوه ترور شهید فخریزاده،
با تیراندازی سالح مجهز به هوش مصنوعی هویتیابِ رهگیر  ،-استفاده از هوش مصنوعی در مسیر ضدتروریستی ،به عنوان پدافند
جنگالی و رزمی در واکنشِ فوق فوری به حمالت تروریستی علیه مقامات ج.ا.ا را ضرورت می بخشد .این نوشتار ،به روش توصیفی-
تحلیلی ،الزامات حقوقی بکارگیری پدافندها و حتی آفندهای قابل تجهیز جهت پیشگیری وضعی از موفقیت شلیک جنگافزارهای
آفندیِ تروریستیِ مجهز به هوش مصنوعی را از منظر سختی افزاییِ بزه دیدگی در جرم شناسیِ کاربردی تحلیل می نماید و موانع
حقوقی بینالمللی فراروی دفاع پیشدستانه از ترور مقامات با کاربرد هوش مصنوعی را توضیح می دهد.
واژگان کلیدی :بزهدیدگی تروریستی ،هوش مصنوعی ،پیشگیری وضعی ،جرمیابیِ پدافندی.
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تعریف تجاوز در حقوق بینالملل و قابلیت تطبیق آن با حادثه ترور سردار سلیمانی
محدثه قاسمی پاریزی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران-غرب
چکیده
تصویب قطعنامة تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی بصورت اجماع ،نشان دهندهی اهمیت موضوع و فشار افکار عمومی بینالمللی
برای دست یافتن به تعریف جامعی از تجاوز است .شورای امنیت میتواند موارد برشمرده نشدهای را طبق قطعنامه مزبور تجاوز بهشمار
آورد و یا اقدامات دارای کیفیت تجاوز (موضوع ماده  )3را مصداق تجاوز نشناسد .با این حال بهخاطر وجود حمایت جهانی از این
تعریف ،برای شورای امنیت آسان نخواهد بود وضعیت خاصی را که آشکارا در قالب تعریف تجاوز قرار دارد ،تجاوز بهشمار نیاورد .آنچه
اینک بهعنوان یک راهنما تلقی میشود ،میتواند بهتدریج بهصورت یک قاعدهی حقوق بینالملل درآید .تعریف تجاوز ،جهانیان را
قادر میسازد ماهیت اقداماتی را که دولتها بهنام دفاع از خود و حفظ صلح و امنیت بهعمل میآورند بهتر تشخیص دهند .لذا با روش
تحلیلی-توصیفی به بررسی تعریف تجاوز در حقوق بینالملل و قابلیت انطباق آن با قضیه ترور سردار سلیمانی خواهیم پرداخت .نتایج
تحقیق حاضر نشان میدهد که درخصوص تعریف جرم تجاوز ،دولتهای حاضر در اجالس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه
 3314مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب  14دسامبر  1974مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صالحیت دیوان کیفری
بین المللی ،کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز ،فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان ،طبق فصل
هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی قابل ارجاع باشد .در این راستا نیز حمله آمریکا به سردار
سلیمانی به عنوان نماینده کشور خارجی در خاک کشور عراق آن هم بدون اذن دولت مشارالیه ،تجاوز به خاک عراق تلقی میشود.
واژگان کلیدی :مجمع عمومی ،شورای امنیت ،سازمان ملل متحد ،تجاوز  ،سردار سلیمانی.
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تروریسم اقتصادی در حقوق بینالملل:
بررسی ترور با ابزار تحریم اقتصادی در ایران
سیدیاسر ضیائی
دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم
آذر پیام
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
مهدیه فردحسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
چکیده
«تروریسم اقتصادی» واژهای که از سال  2014تا به امروز در بیانیهها و سخنرانیهای برخی مقامات دولتی ،در مورد تحریمهای اقتصادی
شنیده شده است .این عبارت در مورد تحریمهای اقتصادی شدیدی است که مؤلفهها و آثار آن با مؤلفهها و آثاری که برای تروریسم
بینالمللی در اسناد و کنوانسیونهای مرتبط ذکر شده است ،برابری مینماید .مؤلفههای تروریسم بینالمللی شامل اقدامات خشونتآمیز
(علیه جان یا اموال) ،علیه غیرنظامیان و با اهداف سیاسی است که برخی از مصادیق تحریمهای اقتصادی میتواند مصداق آن باشد؛ یعنی
تحریمهایی که با لطمه به سالمتی و جان انسان ها و یا خسارات شدید به اموال عمومی و خصوصی با هدف تغییر سیاستهای دولت
متبوع اعمال میشود .برخی تحریمها که منجر به خسارت به جان یا اموال شخصی شده باشد میتواند مصداق تروریسم دولتی باشد.
برخی از تحریمهای اقتصادی علیه ایران که با پشتیبانیهای مالی امریکا و متحدانش علیه ایران انجام میشود و آثار زیانباری بر سالمتی
و جان شهروندان ایرانی دارد میتواند مصداق تأمین مالی تروریسم طبق منطوق تعریف کنوانسیون تأمین مالی تروریسم باشد و تحریمهای
ثانویه امریکا که به صورت تهدید کشورها و شرکتهای خارجی با ایران اعمال میشود و نتیجه آن لطمه جدی به شهروندان ایرانی است،
مصداق تأمین مالی تروریسم طبق مفهوم مخالف تعریف کنوانسیون مذکور است .همچنین برخی از تحریمهای اقتصادی ایران بهخصوص
در حوزه دارویی و غذایی مصداق تعریف گروگانگیری در کنوانسیون علیه گروگانگیری است .در این حالت میتوان ایاالت متحد امریکا
را به جهت ارتکاب تروریسم از طریق تحریم اقتصادی و به عبارت دیگر «تروریسم اقتصادی» مسؤول دانست.
واژگان کلیدی :تروریسم ،تحریم اقتصادی ،تأمین مالی تروریسم ،گروگانگیری ،حقوق بینالملل ،ایران.
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رأی  2020دادگاه بینالمللی ویژه لبنان در محکومیت و
مجازات «عیاش و دیگران» در زمینه ترور حریری؛
چالش میان غلبه سیاست و بایستگیهای حقوقی
محمد ستایشپور
عضو هیأت علمی (استادیار) گروه حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
سعید مختاری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم
چکیده
رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق این کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است ،پس از انجام 15
سال دادرسی در  1۸آگوست  2020اعالم شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم
شناخته شده و متعاقباً با رأی  11دسامبر  2020علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه
شدند .در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقهای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات
آقای عیاش از منظر اصول حقوق بینالملل کیفری تحلیل شده است؛ و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای
ارتباط دادن پرونده ترور به حزب اهلل لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صالحیتهای آن و چه در روند
دادرسیها ،سرانجام این دادگاه نتوانست به شواه د محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و با تکیه بر شواهد ضعیف ،متهمِ
مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است .در این نوشتار به وجود
برخی از اشکال خاص مسئولیت کیفری بینالمللی در حدود صالحیت دادگاه اشاره شده است که به وضوح با اصل قانونی بودن جرایم
منافات دارد .همچنین تفاوت این دادگاه با سایر محاکم بینالمللی کیفری و ثأثیر این تفاوتها در روند دادرسیها و صدور رأی مورد
توجه و دقت نظر قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :حقوق بینالملل ترور ،دادگاه بینالمللی کیفری ،رفیق حریری ،سلیم جمیل عیاش ،مقابله با بیکیفرمانی.
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منابع و مبانی تعهدات دولت ها در مقابله با پدیده جنگجویان تروریست خارجی
زهرا اسدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
چکیده
تروریسم و جنگجویان خارجی پدیدههای نوظهوری نیستند ،لیکن جلوههای خاصی که در وقایع رخ داده در سوریه و عراق از 2014
به این سو داشتهاند ،چهرهای متفاوت از این پدیدهها نمایان گردید که ارزشهای بنیادین جامعه و نظام بینالمللی را به چالش
میکشید و بسیاری از اصول و موازین اخالقی و حقوقی پذیرفته شده در عرصه روابط بینالمللی را به سخره میگرفت؛ همچنین
تهدیدی عمده و جدی را متوجه صلح ،امنیت و نظم عمومی بینالمللی میکرد .از این رو ،ضرورت مقابله همه جانبه جامعه بینالمللی
با این پدیده در مقیاس رخ نموده در مخاصمات مسلحانه عراق و سوریه ،تردیدناپذیر مینمود .در پاسخ به این ضرورت الزم بود تا
ظرفیتهای قابل استحصال در مبانی و منابع حقوق بینالملل مورد مراجعه و بهرهبرداری قرارگیرد .آنچه موضوع پژوهش حاضر را به
خود اختصاص داده ،بررسی این ظرفیتهاست .نگارندگان درپی آن هستند تا مبانی و منابع تعهدات بینالمللی دولتها و سایر اعضای
جامعه بین المللی در مقابله با پدیده جنگجویان خارجی تروریست را مورد واکاوی قرار داده و چگونگی اثبات این گونه تعهدات و
تضمین رعایت آنها را به بحث و بررسی بگذارند .به این منظور با بهرهگیری از دادههای کتابخانهای فراچنگ آمده از منابع مکتوب
مرتبط با موضوع ،به تو صیف و تحلیل قضایا و مسائل مربوط به جنگجویان خارجی پرداخته شده و کم و کیف تعهدات دولتهای
ذیربط در این باره تبیین گردیده است.
واژگان کلیدی :تروریسم ،جنگجویان خارجی ،عدم مداخله ،مخاصمات مسلحانه داخلی
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نظام حقوقی حاکم بر پهپادهای نظامی بدون سرنشین از منظر حقوق مخاصمات
مسلحانه با تاکید بر ترور سردار سلیمانی
ساواالن محمدزاده
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
چکیده
امروزه ،برتری زمانی و مکانی پهپادهای نظامی و اثر نامتقارن آنها و نیز صرفه اقتصادی آنها و به حداقل رساندن هزینههای جانی در
منطقه درگیری و داشتن دست برتر نظامی در میدان جنگ ،از جمله مزیتهای مهم برای کشورها تلقی میشود .در این راستا ،آمریکا
با استفاده از تکنولوژی پهپاد ها اقدام به ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد نمود .دولت ایاالت متحده در توجیه این اقدام ،از
توجیهات و استداللهای حقوقی فراتر رفته و با ارائه بیاناتی که فاقد مستندات الزم بود ،از دفاع در برابر حملهی مسلحانهی قریبالوقوع
در آینده علیه نیروهای آمریکایی توسط سردار سلیمانی سخن به میان آورد؛ درحالیکه با استفاده از پهپاد ها بدون اجازه دولت عراق
اقدام به عملیات نظامی علیه مقام رسمی کشور خارجی در خاک آن کشور نموده بودند .لذا با توجه به توضیحات ارائه شده ،این
مقاله با روش توصیفی– تحلیلی به صورت کتابخانه ای درصدد تبیین نظام حقوقی حاکم بر پهپاد های نظامی در حقوق بین الملل و
تطبیق آن با حمله به کاروان سردار سلیمانی توسط ایاالت متحده میباشد .نتایج تحقیقات نشان میدهد که بر این اساس دولتها
حق ندارند بدون اجازه رسمی ،قلمرو هوایی دولت دیگر را نقض نموده و مقام رسمی کشور دیگری را به قتل برسانند .بنابراین اقدام
امریکا با استفاده از پهپاد در ترور سردار سلیمانی ،به طور صریح مخالف منشور ملل متحد ،کنوانسیون شیکاگو و موافقتنامه 200۸
دولتهای آمریکا و عراق است.
واژگان کلیدی :پهپادهای نظامی ،سردار سلیمانی ،منشور ملل متحد ،آمریکا ،حقوق مخاصمات مسلحانه.
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نگرشی انتقادی بر ادعای آمریکا مبنی بر دفاع مشروع پیشدستانه
در ترور سردار قاسم سلیمانی
محمد خورشیدی اطهر
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
چکیده
حملهی نظامی ایاالت متحدهی آمریکا به سردار قاسم سلیمانی ،در سوّم ژانویهی  2020میالدی در حاشیهی فرودگاه بغداد در حالی
واقع گردید که عالوه بر انتساب واهی نقش سردار سلیمانی در حمالت پیشین به اتباع این کشور ،دولت آمریکا علّت این ترور را بنا
به ادعای خود ،طراحی و برنامهریزی حمالت دیگر از سوی سردار سلیمانی و جلوگیری از حمالت قریبالوقوع به مواضع آمریکا عنوان
کرده است .این ادعای آمریکا بهطور غیرمصرح ،دکترین «دفاع مشروع پیشدستانه» را در توجیه ترور فرماندهی ارشد نظامی سپاه
قدس ایران تداعی میکند .نوشتة پیشرو ،با توصیف و تحلیل انتقادانه نسبت به ادعای آمریکا دائر بر حمله بهمثابهی دفاع مشروع با
قید پیشدستانهی آن در ترور سردار سلیمانی ،به ارزیابی این مسئله پرداخته و این نتیجه را دربرداشته است که بر اساس موازین و
قواعد حقوق بینالملل ،استناد دولت آمریکا به دکترین دفاع مشروع پیشدستانه در ترور سردار سلیمانی فاقد هر گونه مشروعیت و
وجاهت حقوقی بوده و در مغایرت با مفاد منشور ملل متّحد به ویژه مادهی ( )51آن ،این ترور را میتوان مصداق بارز توسل غیرقانونی
به زور محسوب نمود .به این ترتیب که از یک طرف بر مبنای اصل منع استفاده از زور در حقوق بینالملل ،هر گونه حملهی
پیشدستانه قبل از آغاز تجاوز مسلحانه ،فاقد ارزش حقوقی تلقّی گردیده و دفاع مشروع پنداشته نمیشود؛ و از طرفی دیگر بر فرض
پذیرش عدم ممنوعیت دفاع مشروع پیشدستانه ،به لحاظ ضعف ادلّه و مستندات دولت آمریکا در اثبات در آستانهی حملهی نظامی
قرار گرفتن با وصف قطعیّت و قریبالوقوع بودن آن نمیتوان وجاهتی به استناد آمریکا به دکترین مذکور بخشید .بنابراین ،حملهی
صورت گرفته به سردار قاسم سلیمانی بر مبنای دکترین دفاع مشروع پیشدستانه بههیچ وجه توجیهگر قانونی ترور ایشان و عمل به
دفاع مشروع محسوب نمیگردد و به معنای آشکار تجاوز است.
واژگان کلیدی :سردار سلیمانی ،ترور ،دکترین دفاع مشروع پیشدستانه ،حملهی نظامی.
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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.
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االغتیال االنتقائی باستخدام الروبوتات القاتلة
رشا عقیل عبد الحسین عبد الحسن.
کلیة االمام الکاظم علیه السالم ،أقسام الدیوانیة ،قسم القانون.
الملخص
تشغل النزاعات المسلحة حیزاً واسعاً من النقاشات القانونیة ،ومنذ عقود ،والتی تطورت بذات الحین وسائلها وتعددت .فالدول باتت تعیش
حالة من سباق تسلح ،اذ تسعى بصورة حثیثة المتالک ترسانات عسکریة ال تقاوم .فأصبح البشر فی ذلک بین سندان ( المواجهة مع الحرب
البیولوجیة والحرب الجیولوجیة والحرب اإلعالمیة ) ومطرقة الدول التی تعیش حالة سباق التسلح .ومع التقدم المضطرد فی مجال
التکنلوجیا أصبحت التحدیات التی تواجه البشریة غیر محددة  ،ومنها " اإلغتیال االنتقائی باستخدام الروبوتات القاتلة " ،والذی اخترناه
موضوعاً لبحثنا ،اذ عُد احد افرازات هذا التطور الخطیر ،فقد اضحت الروبوتات (القاتلة) تمثل مصدر قلق لألمن والسلم الدولیین بصورة عامة،
واستخدامها فی عملیات ونزاعات مسلحة بصورة خاصة .لیُثار بشأنها مجموعة من تساؤالت تبحث فی جنبات فعلها القانونیة ،تبدأ بمدى
مشروعیة استخدام الروبوتات للقتل ،سیما وانها تعد من التحدیات المربکة والمثیرة لعدة مشاکل ،ومنها مشکلة أخالقیة تتعلق بخضوع
اإلنسان لسطوة الروبوتات ،او تحول التکنولو جیة المشغلة لها إلى أنظمة قمع واقصاء .حتى کثرت تساؤالت المجتمع القانونی عن مدى
محاکاة وخضوع تلک الروبوتات للمعاییر اإلنسانیة ،وعن کیفیة إسناد المسؤولیة الجنائیة بشأن فعلها ،ولمن منهما؛ الربوت ام االنسان ،وای
انسان هو المسؤول؛ مصنعه ام مالکه ام مشغله؟ وکذل ک عن ماهیة التعامل القانونی الدولی السلیم لمواجهة حاالت تعرض تلک الروبوتات
إلى القرصنة من قبل دولة أخرى أو جهات متطرفة ،لیعاد استخدامها فی القتل االنتقائی ،وما الوسائل القانونیة الواجب توفرها للحد من
ظاهرة االغتیاالت االنتقائیة باألساس ،التی یُالحظ ازدیاده ا أخیراً تحت ذرائع منها؛ الدفاع أو درأ مخاطر وشیکة ؟ وما آلیات الحمایة القانونیة
من القتل التعسفی الجرمی بواسطتها؟ کل تلک التساؤالت ذات االهمیة الدولیة القصوى ،وغیرها مما یرتبط بها حاول البحث مناقشتها من
وجهة نظر القانون الدولی العام ،باحثا فی االجابة الشافیة عنها.
الکلمات المفتاحیة :االغتیال االنتقائی ،الروبوتات القاتلة – اإلرهاب ،المعاییر اإلنسانیة ،الحمایة من القتل خارج القضاء.
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جرائم داعش فی سوریا و أسباب عدم إحالة جرائم التنظیم االرهابی
للمحکمة الجنائیة الدولیة
صقر علی صبوح
دکتوراه فی القانون الدولی ،الجامعه الرضویه للعلوم االسالمیه
الملخص
تنظیم داعش اإلرهابی و بعد سیطرته علی العدید من المدن السوریة ارتکب جرائم وحشیة تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذکورة فی المادة
الخامسة من نظام روما األساسی «جرائم اإلبادة الجماعیة ،الجرائم ضداإلنسانیة و جرائم الحرب» هذا األمر جعل الکثیرین من فقهاء القانون
الدولی یتوقعون قیام المحکمة الجنائیة الدولیة«التی تعتبر المسؤول عن تطبیق العدالة الجنائیة» بمهامها فی محاکمة قادة و أعضاء هذا
التنظیم اإلرهابی .بسبب عدم عضویة سوریا فإن المحکمة التتمتع باإلختصاص المکانی ،لکن النظام األساسی تنبأ فی المادة  13بمثل هذه
الحاالت و منح مجلس األمن الدولی و المدعی العام للمحکمة القدرة علی إحالة مثل هذه القضایا للمحکمة .لکن هناک أسباب عدیدة
وقفت أمام إحالة جرائم داعش للمحکمة و هی :عدم عضویة سوریا فی النظام األساسی للمحکمة ،االختصاص التکمیلی للمحکمة ،عدم
قیام مجلس األمن بمهامه فی إحالة جرائم داعش ،تقیید الدائرة التمهیدیة للمدعی العام فی إحالة القضایا للمحکمة.
الکلمات المفتاحیة :المحکمة الجنائیة الدولیة ،مجلس األمن الدولی ،داعش ،سوریا ،اإلختصاص التکمیلی.
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قانون (جاستا )JASTA -تطور خطیر فی المبادئ الدولیة
(دراسة تحلیلیة)
محمد سعید السعداوی
کارشناسی ارشد دانشگاه کربال
الملخص:
تضطر المتغیرات الدولیة السریعة االیقاع واضعی قواعد القانون الدولی الى تطویره ،ورغم ان میزته فی االصل التطور ،غیر انه من غیر المقبول
تطویره بصفةٍ (سلبیةٍ ) ،تعیدنا الى قانون الغلبة لالقوى ،وهو بالتحدید ما کان من المشرع االمریکی فی قانون (العدالة ضد رعاة اإلرهاب)،
والمعروف ب(قانون جاستا( JASTAلعام  ،2016اذ اجاز مشرعه؛ لضحایا عملیات ارهابیة من مواطنیه من اقامة ،ولمحاکمه من نظر،
دعاوى ضد دول ومؤسسات ورعایا دول تتهمها امریکا باإل رهاب .االمر الذی بحثنا فی جنباته القانونیة ،ومحاولة اسقاطه على الواقع العراقی.
الکلمات المفتاحیة :قانون جاستا ،اإلرهاب الدولی ،المسؤولیة المدنیة الدولیة.

81

82

