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 چکیده

. کردسرکوب آن را دولت عراق  2151حضور خود را در عراق رسماً اعالم و در سال  2159داعش در سال 
اين است که آيا اقدامات داعش  مسئله. شداقدامات متعددی در عراق مرتکب داعش  ،در طول اين مدت

اقدامات دهد شود؟ مطالعه نشان میبه دولت عراق منتسب می ،خوردهشکستگروه شورشی  عنوانبه
ولت شود. اما استثنائاً در صورت قصور دغیرحاکمیتی و جنايتکارانه داعش اصوالً به دولت عراق منتسب نمی

توانست قابل میها آن آن، رفتارهای یعفو عمومی به اعضا یعراق در سرکوب و پیگرد داعش يا اعطا
ل عدم قصور دولت عراق در سرکوب و انتساب به دولت عراق باشد که در اين مورد نیز اين رفتارها به دلی

قابل انتساب به دولت عراق نیست. اما  ،آن یعفو عمومی به اعضا یداعش و عدم اعطا یپیگرد اعضا
به شرط  ،ی برای اداره شهرهای تحت کنترليهای اقتصادی، اداری و قضااقدامات شورشیان در زمینه

به  ابقابل انتسنیاز برای انجام چنین اقداماتی،  بودن ماهیت آن، فقدان نیروهای دولتی و وجودحاکمیتی
رفتار ممکن است وجود داشته و ای هگانچنین شرايط سه ،که در مورد داعش در برخی موارد استدولت 

 . باشد قابل انتساب به دولت عراق آنان
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 مقدمه 
مرو به اقتضای گستره و قل ،المللهای حقوق بینيکی از شاخه عنوانبه مسلحانهحقوق مخاصمات 

 ،المللیبین همسلحانشود. در مخاصمات المللی تقسیم میالمللی و غیربینبه دو دسته بین ،مخاصمه
که با تجاوز نظامی يک کشور به کشور  استی مستقل هادولتهای نظامی عمدتاً بین درگیری

 مسلح یهاگروه»مللی يا داخلی اصوالً میان الغیربین مسلحانهشود. ولی مخاصمات ديگر آغاز می
از اين  ،لیالملگیرد. در گفتمان حقوق مسئولیت بینعلیه دولت مرکزی کشور صورت می 5«مخالف

 ود.شياد می 2«های شورشیجنبش»تحت عنوان  هاگروه
ها نآ ند. در فرض اول،دارشورشیان در عملیات خود علیه دولت مرکزی سه سرنوشت متفاوت 

شوند. قادر به براندازی دولت مستقر و ايجاد دولت جديد در کل قلمرو سرزمینی کشور مذکور می
خود درآورده و دولت کنترل تنها بخشی از قلمرو سرزمینی دولت مستقر را تحت  در فرض دوم،

ند کسرکوب میها را آنکنند. در فرض سوم، دولت مرکزی جديدی در کنار دولت سابق ايجاد می
دهد. در هر سه فرض، شورشیان در طول دوره فعالیت خود، و دولت مستقر به حیات خود ادامه می

سئولیت م مسئلهاند که در فاصله ايجاد تا موفقیت يا شکست شورش، رفتارهای متعددی انجام داده
طرح مسئولیت يک بازيگر  منظوربه د.کنرا مطرح میها آن يا عدم مسئولیت دولت مرکزی در قبال

جود مسئولیت در خصوص شرايط تحقق آن و هثانويالمللی و آثار حقوقی اين مسئولیت، قواعد بین
، 2115 المللیدر قبال اعمال متخلفانه بین هادولتنويس مسئولیت طرح پیش که امروزه در 9دارد

نحوه و شرايط انتساب  ،خود 51( مندرج است. اين سند در ماده نويسپیشاز اين به بعد، طرح )
 کند.رفتار شورشیان به دولت مرکزی را مطرح می

ی مرکزی سوريه و عراق و به قصد هادولتی شورشی که در يک دهه اخیر علیه هاگروهيک از 
. مخاصمه میان داعش و دولت مرکزی عراق، از نوع استکند داعش اد دولت جديد فعالیت میايج

فعالیت نظامی اين گروه در عراق با اعالم رسمی ابوبکر  4.استالمللی بینغیر مسلحانهمخاصمه 
وزير آن آغاز شد و تا شکست کامل آن، که توسط نخست 2159البغدادی، رئیس اين گروه، در سال 

اعالم شد، ادامه يافت. در اين بازه زمانی چهارساله، داعش از يک  2151حیدر العبادی در سال  ،کشور
ت اقداماتی برای اداره امور مناطق تح ،و از سوی ديگر المللی متعددی شدسو مرتکب نقض قواعد بین

 عنوانبهش، اساسی اين مقاله اين است که آيا رفتارها و اقدامات داع سؤالکنترل خود انجام داد. 
 در عراق، به دولت مرکزی عراق قابل انتساب است؟  خوردهشکستگروه شورشی 

 
1. Dissident Armed Force 

2. Insurgent Movements 

3. Santarelli, Nicolas Carrillo, “Non-State Actors’ Human Rights Obligations and Responsibility under 

International Law”, Revista Electrónica De Estudios Internacionales, 2008, p. 5. 

4. Geneva International Centre for Justice, Militias in Iraq: The Hidden Face of Terrorism, September 

2016, p. 29. 
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 المللنیداعش در حقوق ب گاهیجا .6
توجهی نقش قابل ،مخالف دولت مسلحی هاگروه ،داخلی مسلحانهدر چارچوب حقوق مخاصمات 

، هاروهگالملل در ارتباط هستند. اين با حقوق بین ،از لحظه ايجاد تا موفقیت يا شکست خودداشته و 
 عنوانبهدر اين میان داعش  1ند.دارحقوق و تکالیف خاصی  ،فارغ از اهداف و ماهیت عملکردشان

مللی البین مباحثای در جايگاه ويژه ،مخالف دولت مرکزی عراق، از ظهور تا سقوط خود مسلحگروه 
 .استالمللی داشته و مشمول قوانین بین

 

 ظهور و سقوط داعش در عراق  .6ـ6
به بهانه مبارزه  2119به عراق در سال  امريکاتحوالت بعد از حمله اياالت متحده  ،داعش خاستگاه

ی هاگروهکه يکی از عوامل ظهور  آنجا . ازاستسازی صدام حسین با تروريسم و سرنگون
ی هاروهگی جانشین در برخورد با هادولتی يی اقتدارگرا و عدم تواناهادولتتروريستی، سرنگونی 

ی دولت عراق در يی از عراق و عدم توانايامريکابه دنبال خروج تدريجی نیروهای  6،استمخالف 
ب الزرقاوی، عابومص ،در بستر اين وضعیت 1توجهی ايجاد شد.امنیتی قابل منیت، خألا تأمین

ال بود در س رفتهکه به دنبال سقوط طالبان از افغانستان به عراق  8بنیانگذار و رئیس سابق القاعده
شاخه القاعده عراق را  ،ای به اسامه بن الدن، رئیس القاعده، ضمن بیعت با ویطی نامه 2114

ل تا اينکه در اوايد کرپراکنده در عراق فعالیت  صورتبهاين گروه تقريباً يک دهه  3کرد. تأسیس
ر ای صادر کرد و خواستاجانشین اسامه به الدن و رهبر جديد القاعده، بیانیهايمن الظواهری،  2159

جبهه النصره( شد. القاعده عراق چنین اطاعت شاخه القاعده عراق از شاخه القاعده سوريه )
ابراهیم ابن عواد بن علی بن محمد البدری، معروف  2159درخواستی را نپذيرفت و در آوريل سال 

 ،را مستقل از القاعده 51«دولت اسالمی عراق» رسماً تأسیس ،ی، با انتشار پیام صوتیبه ابوبکر بغداد

 
5. Clapham, Andrew, “Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations”, 

International Review of Red Cross, vol. 88, No. 863, September 2006, p. 492. 

 ،فصلنامه سیاست خارجی، «های اجتماعی و سیاسی ظهور داعش در خاورمیانهبررسی زمینه» ؛زادهآذين، احمد و علی سیف .1

 .95 ، ص5934 پیاپی، زمستان 556 ،4ونهم، شماره بیست دوره

 ،مجله سیاست دفاعی، «گیری گروهک تروريستی داعشبسترها و عوامل مؤثر در شکل» ؛محمديان، علی و قاسم ترابی .7

 .241 ، ص5934 زمستان ،39وچهارم، شماره سال بیست

القاعده را در افغانستان تأسیس  ،منظور مقابله با اتحاد جماهیر شوروی به 5383ابومصعب الزرقاوی تبعه اردن بود که در سال  .1

 . رفتبعداً به اردن  وید. کر

محض خروج شوروی از افغانستان و چرا که به ،چنین وضعیتی در خصوص ايجاد گروه طالبان در افغانستان نیز مطرح بود .3

 د.کرقدرت، طالبان ايجاد شد و شروع به اعمال قدرت  بروز خأل

10. Islamic State of Iraq )ISI) 
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 55و شهر رقه سوريه را پايتخت خود اعالم کرد.
آن مساعدت و با  هاز قبايل سنی عراق از همان ابتدای ظهور دولت اسالمی عراق ب بسیاری

 طوربهاين گروه فعالیت خود را  ،بروز جنگ داخلی در سوريهبا  52.دندکرابوبکر البغدادی بیعت 
زمان با تغییر داد. هم 59«دولت اسالمی عراق و شام»و نام خود را به د کرگسترده در سوريه آغاز 

فعالیت در سوريه، دامنه فعالیت داعش در عراق گسترش يافت. تصرف موصل مرکز استان نینوا، 
و داخلی ای هترين تحول منطقمهم ،توسط داعش 2154ژوئن  51دومین شهر بزگ عراق، در 

در ای هکشور عراق پس از سقوط صدام حسین بود. تا قبل از سقوط موصل، داعش اقدامات پراکند
داعش تا  ،داد اما با سقوط اين شهر و برخی شهرهای ديگرشهرهای مختلف عراق انجام می

زادگاه  ،هر تکريتبا تصرف ش 54عراق و شام نزديک شود. حدودی توانست به شعار دولت اسالمی
وجه، های قابل تتقريباً شمال غربی عراق به دست داعش افتاد. متعاقب پیشرفت ،صدام حسین

خود را خلیفه و رهبر کل مسلمانان جهان نامید و با حذف عراق  2154ژوئن  23ابوبکر بغدادی در 
ياپردازی ؤحاکی از رتغییر داد که اين امر  51«دولت اسالمی»و شام از عنوان گروه خود، آن را به 

 بر کل جهان بود.  تسلط ها برایآن
اساس اصول  بر، دولت عراق 2154به دنبال پیشروی و گسترش عملیات نظامی داعش در سال 

 هجامع هخواستار حمايت و مداخل ،الملل و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت عراقحقوق بین
المللی، با ايجاد ائتالف ضد داعش در سطح بین 56تروريستی شد.المللی برای مقابله با اين گروه بین

روند نزولی پیدا کرد. در اولین شکست داعش،  2151تدريج از سال های اين گروه بهدامنه پیشروی
سازی موصل آغاز عملیات آزاد 2151به دست ارتش عراق افتاد و در سال  2156تکريت در سال 

در موصل را شکست داعش رسمًا  ،حیدر العبادی ،نخست وزير عراق ،دسامبر همان سال 3شد. در 
 اعالم، 2159 سال ليآور از عراق در داعش یرسم تیفعال و حضور دوران ن،يبنابراد. کراعالم 

 داعش تسشک ی، اعالم رسم2151تا دسامبر  یالبغداد ابوبکر توسط عراق یاسالم دولت جاديا
  .است بوده یالعباد دریح توسط
 

 
11. Geneva International Centre for Justice, op. cit., p. 10. 

، سال پژوهیفصلنامه دولت، «دولت يا بازيگر غیردولتی؟ الملل:داعش در حقوق بین یحقوقماهیت » ؛قاسمزمانی، سید .61

 .558 ، ص5934 بهار ،5اول، شماره 

13. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) 

 .292 ، صهمان ؛محمديان و ترابی .64

15. Islamic State (IS)  
بررسی مشروعیت عملکرد ائتالف ضد داعش )دولت اسالمی عراق و » ؛، سید احمد و زهرا سادات شارقطباطبايی لطفی .61

 .581 ، ص5931بهار  ،5، شماره 46، دوره فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،«الملل در سوريهاز منظر حقوق بین شام(
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 حقوقی داعش  ماهیت .1ـ6
ظری نگونه اتفاقماهیت حقوقی داعش با مفهوم دولت ناتوان مرکزی پیوند خورده است. اگرچه هیچ

ها روی دو عامل خشونت داخلی و ناتوانی در خصوص مفهوم دولت ناتوان وجود ندارد، عمده تعريف
به اين  51متمرکز است.دولت در ارائه کارکردهای اقتصادی و سیاسی خود در قبال ساکنین خود 

 مؤثردهند که فاقد قدرت در اجرای ی ناتوان قرار میهادولت فهرستدولت عراق را در  ،خاطر
تجاوز و حمله  پس از 2119عراق از سال  آوری مالیات بوده است.قوانین، کنترل خشونت و جمع

های داخلی برای تالشچند در گذشته نیز دولت ناتوان را به خود گرفت. هرچهره ، اياالت متحده
جای . نهايتاً بهخوردشکست ها آن همه ،کردن صدام حسین و رژيم بعث عراق رخ داده بودساقط

 امريکاه حمل باخارجی و  هاينکه صدام حسین با اعتراضات داخلی کنار گذاشته شود، از طريق مداخل
ی مختلف نظامی و هاگروهشد. بعد از آن همواره ناآرامی و خشونت میان  سرنگون ،به عراق

ی که ادامه خشونت در عراق و ناتوانی در تدارک طوربه ،نظامی در عراق ادامه داشته استشبه
 58ی ناتوان قرار داد.هادولتخدمات سیاسی و اقتصادی به شهروندان عراقی، عراق را در رديف 

سته بود توان، بودای شده رغم اينکه صدام حسین، ديکتاتوری بود که مرتکب جنايات عديدهعلی
 ،در حالی که وضعیت موجود عراق ،عراق را در قامت يک دولت مقتدر نگاه دارد برای چند دهه

مهم ناتوانی  تأثیر مندنظامبه لحاظ  53دهد.حتی ثبات دوران قبل از حمله به عراق را نیز نشان نمی
میلیون نفر عراقی بعد  4/2 کشور ديد. حدودتوان در ايجاد موج پناهندگی در اين دولت عراق را می

 امروزهاند. جا شدههمیلیون نفر نیز در داخل کشور جاب 2از شکست صدام از عراق گريخته و حدود 
لذا  .ارندد یدنیآشام آببه  و یاساس یبهداشت خدماتدسترسی به  به یفور ازین یعراق هاونیلیم

 .استهای آن، بحران انسانی و بروز خشونت که از مشخصههست در عراق  یدولت ناتوان
 لت مرکزیشناختن حاکمیت دونرسمیتبهموجب  ،ی مرکزی ضعیف يا ناتوانهادولتوجود 

نند. در کبودن میی مخالف دولت مرکزی، ادعای دولتهاگروهدر چنین صورتی  21شود.می
زی ی حاکمیت دولت مرکيخصوص داعش نیز چنین برداشتی صادق است. داعش ضمن عدم شناسا

ابتدا دولت اسالمی عراق بودند؛ ها آن است.ده کرعراق، از عنوان دولت برای گروه خود استفاده 
بعد از بحران سوريه تبديل به دولت اسالمی عراق و شام شدند و نهايتاً در قالب دولت اسالمی 

 
17. Mohammed Nuruzzaman, “'Failed and Fragile States' in International Relations: Revisiting Issues and 

Rethinking Options”, Paper Prepared for Presentation at the International Relations Workshop on “Failed 

and Fragile States: Conceptual, Research, and Policy Challenges” at the Canadian Political Science 

Association (CPSA) annual conference at the University of British Columbia, June 4-6, 2008, p. 5. 

18. Ibid., p. 10. 

19. Matthew Lisner, “Failed States and the Effects of Instability”, Thesis at the State University of New 

Jersey, May 2016, p. 27. 

 .91 ، صهمان؛ زادهآذين و سیف .10
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م گرايانه آن به نظد چالشتمايل داعش به استفاده از دولت اسالمی حاکی از رويکر 25مطرح شدند.
اين در حالی است  22.استآل بر مبنای خالفت اسالمی ريزی جهان ايدهی و پايهيموجود وستفالیا

فاده رژيم است و ی نظیر جبههيهاهاز واژ ،مخالف دولت تا قبل از موفقیت مسلحی هاگروهکه اکثر 
به  دولت ،المللرسد که آيا داعش در چارچوب حقوق بینبه ذهن می سؤالند. لذا ابتدا اين درکمی

 ست يا نه؟همفهوم واقعی کلمه 
، شروط حداقلی الزم برای ايجاد دولت در حقوق 5399 ويديومونتهکنوانسیون  5طبق ماده 

اير ی ايجاد ارتباط با سيه سرزمین معین، جمعیت دائم، حکومت و توانامؤلفوجود چهار  ،المللبین
اش سکونت دائمی ست. داعش به لحاظ داشتن جمعیت معین که در قلمرو تحت سیطرههادولت

ظهار توان ا. اما در خصوص قلمرو سرزمینی میبودداشته باشند از عنصر جمعیت دائمی برخوردار 
رل اين ، کنتودببرای تشکیل حکومت ای هرغم اينکه اين خالفت دارای قلمرو گستردداشت علی

چرا که سرزمین مشخصی مورد  ،بودها توسط خالفت اسالمی غیرقانونی و غیرمشروع سرزمین
همچنین در  29.ندشتداای ادعای خالفت بر قلمرو نامشخص گستردهها آن و نبودادعای داعش 

توان عنوان داشت که داعش هیچ زمان نتوانست کنترل خصوص وجود قدرت سیاسی حاکم می
د قوای چرا که فاق ،قلمدادشدن را ايجاد کندو مطلق بر سرزمین تحت تصرفش برای دولتسیاسی 

 هاولتده ايجاد ارتباط با ساير مؤلفی بود. نهايتاً در خصوص يی، قانونگذاری و قضايگانه اجراسه
آن  موجببهکه  24المللی را نپذيرفته بودگونه تعهد بیننیز اين امر محقق نشد چون داعش هیچ

الق عنوان رسد اطالمللی قالب حقوقی به خود بگیرد. لذا به نظر میی آن از سوی جامعه بینيناساش
عدم  21.تنیسی ممکن يالملل وستفالیانظامی در چارچوب حقوق بین مسلحدولت برای اين سازمان 

ه حمله داعش بتوان نمیاينکه  ازجملهدولت، آثار حقوقی متعددی دارد  عنوانبهی داعش يشناسا
 مسلحانهقطعنامه تعريف تجاوز قلمداد و حقوق مخاصمات  بر اساسعراق را مصداق تجاوز 

 26د.کرها اعمال المللی را در خصوص اين درگیریبین
 مسلحنیروهای »داخلی، داعش در زيرمجموعه عنوان  مسلحانهچارچوب حقوق مخاصمات  در
تواند مصداق ها علیه دولت مرکزی میهگونه گرومبارزات اين از آنجا کهگیرد. قرار می« مخالف

 
 ،11شماره  ،فصلنامه تحقیقات حقوقی، «داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیايی» ؛هادیمحمودی، سید .16

 .518 ، ص5931

يه دولت سلفی داعش: تحقق ناکام يک نظر ؛مفهوم دولت در گفتمان داعش» ؛کیااصغر و طیبه محمدیحسینی، سیدکیوان .11

 .599 ص ،5936، 3، سال سوم، شماره پژوهیفصلنامه دولت ،«آلترناتیو

 .525 ، صهمان ؛زمانی .19

 .521 ص ،پیشین .14

 .534 ، صهمان ؛محمودی .15

 .583 ، صهمان ؛طباطبايی لطفی و شارق .11
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های چهارگانه ژنو مشترک کنوانسیون 9المللی بوده و مشمول ماده غیربین مسلحانهمخاصمه 
تعیین معنای دقیق آن، آستانه رعايت قوانین  منظوربهباشد،  5311 و پروتکل دوم الحاقی 5343

 مسلحنیروهای  21تواند راهنما قلمداد شود.ل دوم الحاقی میمندرج در پروتک مسلحانهمخاصمات 
 طوربهی انسانی هستند که هاگروهپروتکل دوم الحاقی،  5مخالف، بنا به تعريف مقرر در ماده 

علیه دولت  ،در بخشی از قلمرو سرزمینی دولت مرکزی ،يافته و تحت رهبری مسئولسازمان
افتگی يبودن، سازمانمسلحانهدهند. بنابراين عملیات نظامی مشترک و مستمر انجام می ،مرکزی

، مخالف است. با اين اوصاف مسلحو مبارزه علیه حکومت مرکزی از صفات کلیدی مفهوم نیروهای 
انونی که علیه حکومت ق بوديافته تحت فرماندهی واحد ابوبکر البغدادی سازمان مسلحداعش گروه 

ا رها آن توانمخالف می مسلحبندی نیروهای . البته در دستهدادیمعراق عملیات نظامی انجام 
که حمله به غیرنظامیان را جزئی از  استی يهاگروهچرا که داعش ازجمله  ،تروريستی نیز نامید

اکثر  ،به همین خاطر 28.دادیممداوم آن را انجام  طوربههای شفاف جنگی خود قرار داده و سیاست
 موجببهتوان نتیجه گرفت داعش لذا می 23.انددهکرکشورها داعش را گروه تروريستی قلمداد 

 مخالف بود که علیه حکومت قانونی عراق قیام مسلحو صرفاً گروه  المللی دولت نبودبین قوانین
 . کردسرکوب آن را و نهايتاً نیز دولت مرکزی کرد  مسلحانه
 سئلهمکه  مرتکب شددر فاصله ايجاد تا شکست خود در عراق را داعش اقدامات متعددی  البته

 سازد. برایمسئولیت يا عدم مسئولیت دولت عراق را در خصوص آن رفتارها متبادر به ذهن می
عهدبودن تدو عامل قابلیت انتساب رفتار به دولت و نقض دالمللی يک دولت بايطرح مسئولیت بین

المللی دولت عراق در لذا شرط اول برای امکان طرح مسئولیت بین 91فتار وجود داشته باشد.آن ر
 توانقبال رفتارهای داعش اين است که آن رفتارها به دولت منتسب شود. در اين خصوص می

 یاالملل و رفتارهقض حقوق بینارفتارهای ن: دکررفتارهای داعش در عراق را به دو دسته تقسیم 
لمللی ابین لزوماً نقض قوانینکه قدامات حکومتی و برای اداره کشور يا قسمتی از آن متضمن ا

 .نیست
 

 
 

27. Heffes, Ezequiel and Brian E. Frenkel, “The International Responsibility of Non-State Armed Groups: 

in Search of the Applicable Rules”, Goettingen Journal of International Law, vol. 8, No.1, 2017, p. 60. 

سال پنجم، شماره  ،فصلنامه آفاق امنیت، «المللیبشردوستانه بینملی بر وضعیت شورشیان در حقوق أت» ؛ضیايی، سیدياسر .11

 .544 ، ص5935، 51
29. Van der Vyver, Johan D., “The ISIS Crisis and the Development of International Humanitarian Law”, 

Emory International Law Review, vol. 30, 2016, p. 536. 

ا ترک پیوندد که رفتاری اعم از فعل يهنگامی به وقوع می ،المللی دولتنويس: فعل متخلفانه بینطرح پیش 2مطابق ماده  .90

 المللی آن دولت تلقی شود.نقض تعهد بین (قابل انتساب به آن دولت باشد؛ و ب ،المللموجب حقوق بینبه( الف ل:فع
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یا عدم مسئولیت دولت عراق در قبال ارتکاب رفتارهای ناقض حقوق  مسئولیت .1

 ل توسط داعش لالمبین
متعددی انجام داده است که عمدتاً ناقض  یرفتارهادر طول زمان فعالیت خود در عراق،  داعش

گسترده بوده و از حقوق بشر و بشردوستانه تا حقوق  ،اند. طیف اين اقداماتالملل بودهحقوق بین
 .دنکمسئولیت يا عدم مسئولیت دولت عراق را مطرح  مسئلهتواند شود و میديپلماتیک را شامل می

 

 الملل در عراقحقوق بین نقض .6ـ1
های شديد حقوق بشر و ، تحت عنوان نقض2156در  شورای حقوق بشر 95طبق گزارش جلسه 

 95،المللی در عراق شده استالمللی در عراق، داعش مرتکب جنايات بینحقوق بشردوستانه بین
به شورای امنیت در سال ای هنام موجببهوزير امور خارجه عراق  ،ابراهیم جعفری ی کهطوربه

د. المللی ارتکابی گروه داعش نموالمللی برای پیگرد جنايات بینهای بینکمک درخواست 2151
کل آن از دبیر موجببهتصويب کرد که را  2913 قطعنامه ،در اين راستا شورای امنیت به اتفاق آرا

شناختن های ملی در مسئولبرای حمايت از تالشتا خواست  92گوترش ویآنتونسازمان ملل متحد، 
درخواست همچنین شورای امنیت  .دده تشکیلتیمی  ،های ارتکابی در عراققبال نقضداعش در 

آوری، حفظ و نگهداری مدارک از اقدامات داعش در عراق که يک تیم تحقیقاتی برای جمعکرد 
  99.تشکیل شودباشد  ژنوسیدممکن است جنايت جنگی، جنايت علیه بشريت يا 

 

 حقوق بشر  نقض .الف
و ساير  هادولتهم در زمان صلح و هم در زمان جنگ در خصوص  ،الملل بشرحقوق بین قواعد
زيرا نسبت میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تضمین  94استقابل اعمال  مسلحی هاگروه

رابطه عموم و خصوص مطلق با عمومیت حقوق بشر و در هر برهه زمانی قابل  ،حقوق افراد انسانی
قط المللی ناشی از نقض حقوق بشر فدر نگاه اول شايد تصور شود که مسئولیت بین 91اعمال است.

 
31. See: Human Rights Council, Thirty-first session, Gross Violations of International Human Rights and 

Humanitarian Law in Iraq A/HRC/31/NGO/X. XX February 2016. 

32. Antonio Guterres 

33. See: https://www.un.org/press/en/2017/sc12998.doc.htm (last visited: 2018/3/20). 

34. Amnesty International, Punished For Daesh’s Crimes’Displaced Iraqis Abused By Militias and 

Government Forces, 2016, p. 62. 

 .541 ، صهمان ؛ضیايی .95
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ی المللبینو میثاق  96المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 1 هماد 1اما بند  .ستهادولتناظر بر 

د کند. همچنین برخی اسناحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تعهد مستقیم افراد اشاره می
، کنوانسیون مبارزه با 5319مصوب  ،ری مانند کنوانسیون سرکوب و مجازات آپارتايدبشحقوق

. انددهرکی به مسئولیت کیفری افراد اشاره المللبینديوان کیفری  هو اساسنام 5348مصوب  ،ژنوسید
م احترام طرفین لزو بهبیسائو و لیبريا  ههای مربوط به افغانستان، گینشورای امنیت نیز در قطعنامه

تعهد بازيگران  91.دارد اشاره بشر حقوق قواعد به غیردولتی مسلح یهاگروه ازجملهمخاصمه 
به  ذيرفته شده،پالمللی نیز قضايی بینهروي درحقوق بشر  هشدغیردولتی به رعايت موازين شناخته

افراد  ه دستبی برای يوگسالوی سابق بیان داشت که شکنجه المللبیننحوی که ديوان کیفری 
مجازات  عرفی قابل تعقیب و المللبینخصوصی مغاير با کنوانسیون منع شکنجه بوده و در حقوق 

نها راه تحقق ت ،المللی بازيگران غیردولتی برای نقض حقوق بشرکلی مسئولیت بین طوربه .است

 ،بازيگر غیردولتی عنوانبهبنابراين داعش نیز  98هانی است.واقعی حمايت از حقوق بشر در سطح ج
 .استموظف به رعايت قواعد و تعهدات حقوق بشر 

رسمی متعددی وجود دارد که داعش مرتکب نقض فاحش حقوق بشر در محدوده  یهاگزارش
خود مقرر  2151 ستحت کنترل خود در عراق شده است. کمیساريای حقوق بشر در گزارش مار

 93اند.و جنايت علیه بشريت علیه شهروندان عراقی شده ژنوسیدداعش مرتکب ی داشت که اعضا
س، یداعش، اعضا و نیروهای نظامی دولت عراق، افسران پل 41،یوناميمطابق با گزارش 

زدن، نظیر آتش ،گراها را بدون برگزاری محاکمه و وحشیانهنگاران و حتی همجنسروزنامه
ها همچنین از حجم باالی است. گزارشده کرزير ديوار قراردادن اعدام  و زيرگرفتن با ماشین

سرباز حکايت دارد. گزارش مذکور حاکی  عنوانبهها آن ی و استخداميربای باالخص کودکيرباآدم
برده در مناطق تحت کنترل داعش گرفتار  عنوانبهنفر از شهروندان عراقی  9111است که 

ی سازمان ملل متحد، ، سه میلیون نفر در يمعاون مديرکل اجرا ،کیرابو کاسیرابه نقل از  45اند.شده

 
لت، متضمن حقی برای دوای تفسیر نخواهد شد که دارد: هیچ چیز در اين میثاق به گونهاين میثاق بیان می 1ماده  5 بند .91

شده در اين میثاق را ناديده بگیرد يا های شناختهگروه يا فرد باشد که طبق آن بتواند اقدامی صورت دهد که حقوق و آزادی
 محدودتر از آنچه در اين میثاق در نظر گرفته شده تفسیر کند.

37. Security Council Resolution 1471 (2003), 1216 (1998), 1509 (2003). 

38. Santarelli, op. cit., p. 3. 

39. Available at: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50369#.VrGt16Nf3cs. (last visited: 

2018/3/20). 

40. United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

41. Human Rights Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights /UNAMI, “Report 

on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1 May-31 October 2015”, 2016.1.5 .

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport1May31October2015.pdf. (last visited: 
2018,3,20). 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport1May31October2015.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport1May31October2015.pdf
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امیان نظی از کشتار و حمله به غیرياند. همچنین حجم باالخانمان شدهاثر جنگ داخلی در عراق بی
 در حال فرار از آزار و اذيت گزارش شده است. 

ها و ها، ترکمنها، مسیحیمذهبی باالخص ايزدیهای قومی و اقلیت ،در بین غیرنظامیان
 2156کارشناسان سازمان ملل در سال  42اند.ها بیشتر مورد آزار و اذيت داعش قرار گرفتهشیعه

داعش  2154در سال  44ها در عراق شده است.علیه ايزدی ژنوسیدکه داعش مرتکب  49دندکراعالم 
جمعی و خشونت جنسی زد. های دستهها حمله کرد و دست به اعدامشهر ايزدی ،به شهر سنجار
ر . داست دهکررا مجبور به تغییر دين به اسالم يا اعدام ها آن ها را تکفیر نموده وداعش ايزدی

اده د را برده گرفته يا مشمول تجاوز و خشونت جنسی شديد قرارها آن مواردی نیز زنان و دختران
از دست داعش  ،شدههای ربودهايزدی 1811نفر از  2211تنها حدود  ،یوناميش رگزااست. به 

  41 خارج از منطقه سنجار کشف شد. 2151ايزدی در نوامبر  521ولی جسد حدود  افتنديی يرها
 

  مسلحانهنقض حقوق مخاصمات  ب.
 مسلحانهها میان دولت مرکزی و شورشیان از نوع مخاصمات ا توجه به اينکه درگیریب

و باالخص  5343های چهارگانه ژنو مشترک کنوانسیون 9، اصوالً مفاد ماده استالمللی غیربین
. ولی در خصوص مخاصمه میان هستندناظر بر اين گونه مخاصمات  5311پروتکل دوم الحاقی

عراق پروتکل دوم را امضا و تصويب نکرده است، در  از آنجا کهداعش و دولت مرکزی عراق، 
طبق مفاد اين ماده که به  46مشترک قابل اعمال است. 9اين مخاصمه صرفاً مفاد ماده  خصوص

در  48شود،يا کوچک ياد می 41یاتورینیمدلیل فراگیری و اهمیتش از آن تحت عنوان کنوانسیون 
هريک از طرفین مخاصمه، اعم  دی عضو، بايهادولتداده در قلمرو سرزمینی يکی از مخاصمات رخ

رغم اينکه ، علیهمین دلیل به 43ها را رعايت کنند.از دولت و مخالفان دولت، مفاد اين کنوانسیون

کند و نه گستره المللی ارائه میغیربین مسلحانهتعريفی از مفهوم مخاصمات نه مشترک،  3ماده 

 
42. Human Rights Council, Thirty-first session, Gross Violations of International Human Rights and 

Humanitarian Law in Iraq A/HRC/31/NGO/X .XX February 2016. 

43. Human Rights Council, Human rights situations that require the Council’s attention “They came to 

destroy”: ISIS Crimes against the Yazidis, Thirty-second session, A/HRC/32/CRP.2, 15 June 2016. 

از ديدگاه  المللیامکان رسیدگی به جنايات داعش در ديوان کیفری بین» ؛امناب الدين و محسن يدائیلسانی، سیدحسام .44

 .11 ، ص5934 ،4 ونهم، شماره، سال بیستفصلنامه سیاست خارجی، «المللحقوق بین

45. See: Human Rights Office…, op. cit., p. 2. 

های قطعنامه ،مارتنسهای قضائی، شرط عرفی، رويه المللکنار اين اسناد تخصصی، حقوق عام مربوط به حقوق بین البته در. 41

 .546-543 صص ،همان ؛ک: ضیائی.المللی و... نیز قابل اعمال هستند. نبین
47. Convention in Miniature 

 .593 ، صهمان ؛ضیائی .41

49. Amnesty International, op. cit., p. 63. 
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نظر از صرف داست که باي 15حداقلیاستانداردهای مفاد آن شامل  11،دکنمیاجرای آن را مشخص 
لمللی اد. لذا رعايت قواعد حقوق بشردوستانه بینشومطلق رعايت  طوربهماهیت طرفین مخاصمه و 

 المللی از سوی طرفین درگیری الزامی است و نقضبینغیر مسلحانهدر مخاصمات  اعمالاز  قبل
 مسلحگروه  عنوانبهبنابراين داعش  12.المللی آن طرف را به همراه خواهد داشتمسئولیت بینها آن

 .کند تيرا رعا داخلی مسلحانهقواعد حقوق مخاصمات  است، موظف مخالف دولت
 

 نقض قواعد حقوق بشردوستانه  (6
شود. بخش عمده جنايات داعش تحت جنايت جنگی محسوب می ،نقض فاحش حقوق بشردوستانه

و کمیساريای عالی حقوق بشر  یوناميکه  2151در گزارش سال  19.استاين عنوان قابل طرح 
های شديد و فاحش حقوق بشردوستانه در طول داعش متهم به نقض کرد،تهیه آن را سازمان ملل 

سپر دفاعی، سربازگیری کودکان،  عنوانبهها استفاده از انسان 14ماه حضور خود در موصل شد. 3
راد سازی گسترده افنظامیان، ناپديدتخريب اموال غیرنظامی، عدم تفکیک بین نظامیان و غیر

ی، ينظامی، استفاده از مواد شیمیاجمعی، آوارگی اجباری جمعیت غیرانسانی، ارعاب، کشتار دسته
  11.استداعش در عراق پرسنل پزشکی از موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط  به هحمل

د که کرداعش اعالم  ،در مناطقی از موصل که تحت کنترل داعش بود 2156در اوائل نوامبر 
؛ دنشویمهدف نظامی مشروع قلمداد  ،شده توسط نیروهای ارتش عراقگرفتهساکنین مناطق بازپس

ت حمالداعش اند. در اين راستا علیه نیروهای ارتش عراق جنگ نکردهها آن خاطر اينکهصرفاً به
های ذاریگحمالت و بمب. انجام دادسنگینی در شرق موصل بدون تفکیک غیرنظامیان از نظامیان 

کرد. می نابود رادر آن منطقه  ساکن کلیه افراد ،داعش بدون تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان
های انفجاری از سالحگسترده طور گزارش شده است که داعش در غرب موصل به همچنین
ای هگیری موصل، داعش از سپر انسانی گسترداست. در عملیات بازپساستفاده کرده  16ممنوعه

 
50. Nasu, Hitoshi, “Status of Rebels in Non-International Armed Conflict”, The Australian National 

University, ANU College of Law Research Paper, Nos. 10-71, 2009, p. 10. 

51. Minimum Standard 

، «مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان» ؛ضیائی بیگدلی، محمدرضا و سیدعلی حسینی .51

 .88 ، ص5981 پايیز و زمستان ،21دهم، شماره  دوره، مجله پژوهش حقوق و سیاست

 .13 ، صهمان امناب؛ یدائيو لسانی  .59

54. Available at: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58017 (last visited: 2018/3/20). 

اعدام شدند. ها آن نفر از 145نفر در نتیجه حمالت داعش کشته شدند که  2125سازمان ملل متحد،  اساس گزارش بر .55

 26های تحت تسلط داعش کشف شده است. در جمعی در حوزهگور دسته 14، 2154دارد که از سال گزارش همچنین مقرر می
 اند. نظامی را از زير آوار درآوردهغیر 5642جسد  مدنی گزارش دادند کهنیروهای دفاع  2151اکتبر 

See: Geneva International Centre for Justice, op. cit., p. 12. 

56. Improvised Explosive Devices (IEDs) 
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 11د.کربرای جلوگیری از ورود نیروهای ارتش عراق بین نیروهای خود و ارتش عراق استفاده 
 

 تخریب آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی ( 1
 ند، ماندبوهای خود در عراق، تخريب بناهای مذهبی و فرهنگی داعش از زمان آغاز فعالیت استیس

شهر در  13«الحدبا»و مناره کج قديمی  2151ژوئن  25در  18«النوری»نابودی مسجد قديمی 
تخريب اين بايد ژوئن اعالم داشت که  22در نماينده دبیرکل در عراق  65،سیکوب جان 61موصل.
رفتارهای وحشیانه گروه داعش در ارتکاب جنايت علیه بشريت و تمدن بشری  فهرستآثار به 

نیز سخنگوی کمسیاريای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن  2151ژوئن  29در  62اضافه شود.
الملل بشردوستانه د که حقوق بینکرمحکومیت تخريب مسجد النوری و منارهای آن، اضافه 

 ماهیت مذهبی و هبا علم بو کسانی که اين اماکن را  کندیوضوح چنین اقداماتی را ممنوع مبه
لذا داعش مسئول  69ست محکوم به جنايت جنگی بشوند.ادهند ممکن هدف قرار می هاآن تاريخی

 یيهای اسالمی از اهمیت بسزاهتخريب بناها و آثار هنری اسالمی متعددی است که برای گرو
 64برخوردار است.
ه علیه بناهای تاريخی، آثار هنری يا ، اعمال خصمان5311الحاقی  کل دومپروت 56طبق ماده 

 8ممنوع است. همچنین طبق ماده  ستهافرهنگی و معنوی ملت ثهای عبادتی که میرامکان
ی مذهبامور  هويژهای المللی کیفری، هدايت عمدی حمالت علیه ساختماناساسنامه ديوان بین

از ته شود. البمی نباشند، جنايت جنگی محسوبی منظا مشروط بر اينکه اهداف ،آموزشی و هنری
زاويه  المللی کیفری نیست، ازدولت عراق عضو پروتکل الحاقی دوم و اساسنامه ديوان بین آنجا که
 .ردکتوان چنین اقداماتی را جنايتکارانه محسوب المللی میالملل عرفی و ساير اسناد بینبین حقوق
 

 

 
57. United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Report on the Protection of Civilians in the 

Context of the Ninewa Operations and the Retaking of Mosul City, 17 October 2016-10, July 2017. 

58. Al-Nuri Mosque 

59. Hadba Minaret 

ايجاد خالفت اسالمی را  2154 ئیهژو 4آنجا بود که رهبر داعش، ابوبکر البغدادی در  . درشد بنا 52مسجد النوری در قرن  .10

 د.کراعالم 

61. Ján Kubišss 

62. See: http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=6983:srsg-ján-kubiš-on-destruction- 

of-historic-mosquein-mosul-by-daesh-a-clear-sign-of-terrorists-defeat&Itemid=605&lang=en (last visited: 

2018,3,20). 

63. See: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21796&LangID=E 

(last visited: 2018/3/20). 

64. Van der Vyver, op. cit., p. 536. 

http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=6983:srsg-ján-kubiš-on-destruction-


  222   عراقالمللی اقدامات داعش در مسئولیت بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المللبیننقض حقوق  مواردسایر  ج.
الملل های مطروحه، مرتکب رفتارهای ديگری نیز شده است که در حقوق بینعالوه بر نقض داعش

به کنسولگری ترکیه در شهر موصل عراق حمله کرده و  2151دهم ژوئن  ،. داعشاست منع شده
 رمق عنوانبهاين ساختمان از البغدادی سرکنسول ترکیه را به گروگان گرفت.  ازجملهنفر  43

اين در حالی است که اشخاص و اماکن ديپلماتیک از  61د.کرفرماندهی داعش در موصل استفاده 
 مصونیت از تعرض در قبال همه بازيگران حتی اشخاص خصوصی برخوردارند.

 

الملل داعش به دولت انتساب یا عدم انتساب رفتارهای ناقض حقوق بین .1ـ1

 عراق 
تحت عنوان  نويسپیشطرح  51، ماده هادولتالمللی جايگاه شورشیان در مباحث مسئولیت بین

 اين ماده:  موجببه. است« رفتار جنبش شورشی يا غیر آن»
، عمل المللحقوق بین موجببه، بايد دشومیرفتار جنبش شورشی که دولت جديد کشور . 5

 .آن کشور دانسته شود
 بخشی از سرزمینيک جنبش شورشی يا غیر آن که موفق به ايجاد دولت جديد در رفتار . 2
ل الملل، عمحقوق بین موجببه، بايد دشومی آن هتحت ادار از پیش موجود يا در سرزمین کشورِ
 .جديد دانسته شود دولت
، 3تا  4مواد  موجببهکه بايد کند وارد نمیلطمه  کشورماده، به انتساب هر رفتار به  نيا. 9

 .دشواگرچه به رفتار جنبش مرتبط نیز مربوط  عمل آن کشور دانسته شود؛
به دولت مرکزی منتسب نیست اما در  ،خوردهاصوالً رفتار شورشیان شکست ،طبق اين ماده

بنابراين برای بررسی  66قابل انتساب به دولت است.ها آن استثنائاً رفتار ،برخی فروض و شرايط
ا نمفاد ماده مذکور در قالب اصل و استث دانتساب رفتار داعش به دولت مرکزی عراق هم بايقابلیت 

 .لحاظ شود
 

  عدم انتساب رفتارهای داعش به دولت عراق؛ اصل الف.

توجهی در خصوص انتساب رفتارهای شورشیان به حاوی نکات قابل ،نويسپیشطرح  51 ماده
در خصوص انتساب رفتار شورشیان موفق  نويسپیشطرح  51 مفاد ماده ،. اوالً استدولت مرکزی 

بنابراين طبق مفاد اين ماده، رفتارهای گروه  .خوردهشکستنه شورشیان  استبه دولت مرکزی 
 

65. Availble at: https://www.nytimes.com/2014/06/12/world/middleeast/militants-seize-turkish-consulate- 

staff-in-mosul.html. 

66. Aspremont, Jean. D., “Rebellion and State Responsibility: Wrongdoing by Democratically Elected 

Insurgents”, International and Comparative Law Quarterly, No. 58, 2009, p. 1. 

https://www.nytimes.com/2014/06/12/world/middleeast/militants-seize-turkish-consulate-
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اما در خصوص شورشیان شورشی موفق، اصوالً قابل انتساب به دولت مرکزی خواهد بود 
 مسئلهبه  ایگونه اشارهدر اين ماده هیچ ،ثانیاً صراحت تعیین تکلیف نشده است.به خوردهشکست

مشروعیت جنبش شورشی نشده است و لذا مشروعیت يا عدم مشروعیت فعالیت جنبش شورشی 
های های شورشی که از طريق روشجنبشکه  یطوربه 61،گذار نیستتأثیر 51در اجرای مفاد ماده 

 68د.مشمول اين ماده هستن د همگینکندموکراتیک يا تروريستی برای کسب قدرت فعالیت می
ی شورشی، مشروعیت هاگروهدر خصوص  نويسپیشطرح  51بنابراين در خصوص اجرای ماده 

 ت. مطرح اسها آن يا عدم مشروعیت اهداف گروه شورشی مطرح نیست بلکه موفقیت يا شکست
دارد میصراحت عنوان تفسیر آن ماده به 56، پاراگراف نويسپیشطرح  51در تبیین مفاد ماده 

 مسئولیت که نويسپیشخارج از قلمرو طرح  ،خوردهشکستهای شورشی جنبشموضوع »که 
خاص  ،المللیهرچند نهاد مسئولیت بین 63.«گیردارتباط دارد قرار می هادولتصرفاً با مسئولیت 

طه قرار توانند طرف رابالمللی دارای شخصیت حقوقی نیز مینیست و ساير بازيگران بین هادولت
و برابری  هادولتدکترين حاکمیت  بر اساسصرفاً  نويسپیشگیرند، با توجه به اينکه مفاد طرح 

دولت جديد يا حکومت جديد برای  تأسیستا زمانی که جنبش شورشی موفق به  11ست،هادولت
 دبايندولت مرکزی الً لذا اصوخارج خواهد بود.  نويسشپیدولت سابق نشود، موضوع از قلمرو طرح 

تنها رفتار و  15مسئول قلمداد شود خوردهشکستی شورشی هاگروهالمللی برای اعمال متخلفانه بین
 را کهچ ،استهای دولت که در مقابله با شورشیان اتخاذ شده است به دولت قابل انتساب ارگان

 ،ديگر یکنند و از سوشورشیان از يک سو نماينده دولت نبوده و خارج از کنترل دولت فعالیت می
به قصد براندازی دولت مستقر قانونی و ايجاد دولت جديد يا حکومت جديد است.  هاهای آنفعالیت

راندازی بکه در تالش برای  دانسته شودلذا غیرمنطقی است که کشوری مسئول اعمال بازيگرانی 
محض اينکه شورشیان و دولت مرکزی وارد مخاصمه کنند. بهحکومت مستقر و قانونی فعالیت می

 12شدند، دولت مرکزی اصوالً مسئولیتی در قبال رفتارهای شورشیان نخواهد داشت. مسلحانه
خورده نیز رفتارهای آنان قابل انتساب گروه شورشی شکست عنوانبهبنابراين در خصوص داعش 

 تیفعالمخالفان اصلی دولت مرکزی عراق  عنوانبه ،اوالًها آن به دولت مرکزی عراق نیست زيرا
 

67. Eatwell, Tatyana, “State Responsibility, ‘Successful’ Insurrectional Movements and Governments of 

National Reconciliation”, ILA British Branch Spring Conference 2016: Non-State Actors and International 

Obligations, 2016, p. 4. 

68. Aspremont, op. cit., p. 12. 

69. United Nations Legislative Series, Materials on the Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, ST/LEG/SER B/25, 2012, p. 89. 

70. Danckwardt, Petter, “Conceptualizing ISIS in International Legal Terms –Implications, Crises and 

Failure of Westphalian Notions of Authority, Faculty of Law, Stockholm University, Thesis in International 

Law, 30 HE credits, 2016, p. 75. 

71. Dumberry, Patrick, “New State Responsibility for Internationally Wrongful Acts by an Insurrectional 

Movement”, The European Journal of International Law, vol. 17, No. 3, 2006, p. 605. 

72. Nasu, op. cit., p. 5. 
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باشد. ثانیاً، چون اين گروه شورشی ها آن مسئول رفتارهای دنبايو منطقاً دولت عراق  ندردکیم
در  51صراحت از قلمرو شمول ماده است و قادر به ايجاد دولت جديد نشده است، به خوردهشکست

 . استخارج  ،خصوص شورشیان پیروز
ماده اساساً برای جبران خسارات واردشده به بیگانگان توسط گروهای شورشی موفق تنظیم  اين

بنابراين در صورت سرکوب شورش توسط دولت مرکزی اين امکان وجود دارد که به  19.شده است

ده ز سوی ديگر، خسارات واردشپذيری دولت ادلیل انحالل گروه شورشی از يک سو و عدم مسئولیت
جنبش »الملل مدعی است که خاطر کمیسیون حقوق بین به ايننشده بماند. به بیگانگان جبران

وق برای مثال برای نقض حق ،المللشورشی ممکن است خودش در قبال رفتار خود طبق حقوق بین
وانند مسئولیت تای میا اندازهشورشیان ت«. مسئول قلمداد شود ،المللی نیروهای خودبشردوستانه بین

شورشیانی که بنابراين  11مورد به مورد بررسی شود. مسئلهاين  دباياما  14المللی داشته باشندبین
و شورشیانی  ،ژنوسیدمرتکب نقض جدی حقوق بشر شده باشند، تحت عنوان جنايت علیه بشريت يا 

تحت عنوان جنايتکار جنگی مسئولیت  ،که مرتکب نقض جدی حقوق بشردوستانه شده باشند
اساسنامه  8قوانین داخلی يا ماده  موجببهممکن است ها آن در چنین صورتی 16کیفری دارند.

ی شورشی دارای هاگروهمحض اينکه چرا که به 11،پیگرد قرار گیرند تحتالمللی کیفری ديوان بین
 ل الزامقبا درقواعد حقوق بشردوستانه را اجرا کنند و دولت مرکزی بايد شخصیت حقوقی شدند 

يا کلی گروه  مؤثرکنترل  ،دلیل اين امر 18به رعايت حقوق بشردوستانه مسئولیتی ندارد.ها آن
. لذا امکان دارد داعش مستقالً در استنیروهای نظامی وابسته به خود  یشورشی بر رفتار اعضا

حتی  13المللی مسئولیت داشته باشد.ود در محاکم ملی عراق و محاکم بینالمللی خقبال جنايات بین
داعش امتناع کنند، اين به معنای معافیت آنان  یاگر محاکم ملی عراق از رسیدگی و مجازات اعضا

 الملل، اصوالً نهايتاً اينکه طبق قواعد حقوق بین 81المللی نیست.از مسئولیت کیفری نزد محاکم بین
 

73. Clapham, op. cit., p. 509. 

 خش خلق سودان مسئولبیگزارشگر ويژه کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مقرر داشت که جبهه آزاد ،برای مثال .74

  .استاذيت توسط نیروهای خودش  قتل و کشتار، گروگانگیری و آزار و

75. Danckwardt, op. cit., p. 77. 

76. Amnesty International, op. cit., p. 64. 

 .542 ، صهمان ؛ضیائی .77

78. Dowsald-Beck, Louise, Azizur Rahman Chowdhury and Jahid Hossain Bhuiyan (Eds), Status of Rebels 

in Non-International Armed Conflict International Humanitarian Law (India, LexisNexis: Butterworths, 

2009), p. 5. 

المللی کیفری شود. در اين خصوص پیشنهادهای متعددی به عراق از الزمه اين امر اين است که عراق عضو ديوان بین .73

 هایهای بنیادين در فعالیتسوی کمیساريای عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادی
 ضدتروريسم ارائه شده است.

See: Geneva International Centre for Justice, 2016, 31. 

80. Santarelli, op. cit., p. 7. 
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جز در مورد نقض حقوق به. البته داعش نیز نیستداعش مسئول دولت عراق در قبال رفتار 
  85المللی ندارد.توسط نیروهای تحت فرمان خود، مسئولیت بین مسلحانهمخاصمات 

 

 استثنا؛ انتساب رفتارهای داعش به دولت عراق .ب
تواند قابل انتساب به دولت مرکزی نیست ولی می ،خوردهشکستشورشیان  همتخلفانرفتار  اصوالً
دولت مرکزی در  استثنائاً 82.دکنهای رفتار متخلفانه دولت مرکزی و مسئولیت آن را فراهم زمینه

مسئولیت در قبال قصور در حمايت ويژه  ـ5: استمسئول رفتارهای ارتکابی شورشیان  ،موارد زير
از پیش موجود يا در جلوگیری از بروز خسارات يا سرکوب شورش و مجازات و  همعاهد بر اساس

صلح با  نامهموافقتمسئولیت برای انعقاد  ـ2مسئولیت مبتنی بر ترک فعل( ن)پیگیری شورشیا
ها)مسئولیت مبتنی بر فعل(. در چنین وضعیتی نیز به نظر عفو عمومی به آن یشورشیان يا اعطا

 89دولت مسئول فعل يا ترک فعل خود است نه رفتار گروهای شورشی. ،یيهارسد در تحلیل نمی
ند، به نظر کرا در قبال اعمال شورشیان مسئول قلمداد نمی هادولتکلی که  هالبته با توجه به قاعد

لی تفسیر مضیقی از اين استثنائات ارائه کرد تا اصل ک درسد هنگام مواجهه با اين استثنائات بايمی
 الشعاع قرار نگیرد.عدم مسئولیت دولت تحت

 

 مسئولیت دولت عراق به جهت ترک فعل (6

برای نقض  راشورشیان باشد که  نداشتهممکن است دولت تمايلی  خوردهشکستشورشیان در مورد 
دولت متعهد  اين در حالی است که 84.ها باشدآنبا ه صلح مايل بيا  تعقیب کندحقوق بشردوستانه 

ی يناساش جلوگیری از بروز رفتار متخلفانه از سوی شورشیان است. منظور بهبه اجرای مراقبت کافی 
دولت مرکزی را از مسئولیت شورشی،  عنوانبهمخالف دولت  مسلحی هاگروهوضعیت حقوقی 

 از ارتکاب 81«تالش مقتضی»تواند از طريق المللی برای آن دسته از اقدامات شورشیان که میبین
المللی که دولتی را بابت داوری يا قضايی بین یالبته آرا 86سازد.جلوگیری کند بری نمیها آن

 کوتاهی در جلوگیری از شورش مقصر دانسته باشد، بسیار اندک است. دلیل آن نیز تا حدودی اين
المللی در خصوص قصور و اتخاد اقدامات مقتضی، معیار مشخصی در اسناد بیناست که  مسئله

 
81. Danckwardt, op. cit., p. 77. 

 .12، همان ؛بیگدلی و حسینی ضیائی .11

 .12 ص، نیشیپ .19

 .542 ، صهمان ؛ضیائی .14

85. Due Diligence 

86. Dowsald-Beck  et al, op. cit., p. 7. 
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کمیسیون  ت.متعددی وجود دارد که در هريک معیار خاصی لحاظ شده اس یآرا 81وجود ندارد.
 مسلحافزايش نیروهای عدم  5868در سال  88پرتس هدعاوی مکزيک و اياالت متحده در قضی

 سلحماگر دولت از تمامی نیروهای  د. طبق اين معیار،کربرای سرکوب شورش را معیار قصور قلمداد 
توان گفت مرتکب قصور شده يا به عبارت و منابع خود برای سرکوب شورش استفاده نکند، می

مدت زمانی اعالم  ،معیار قصور 83کالرا سانتا هدر قضیديگر، مراقبت الزم را معمول نداشته است. 
يا انقالبیون را تحت کنترل درآورده يا پیروزی شورش  ،بايست در آن بازه زمانیشد که دولت می

اگر دولت مرکزی در مدت محدودی شورش را سرکوب نکرده يا استقالل  د. لذاکررا اعالم می
 ،معیار قصور 31،میسیونری هومدر قضیه  شورشیان را به رسمیت نشناسد، مرتکب قصور شده است.

زده الزم بود معرفی شد. لذا در زمانی که دولت مقدار تالشی که برای حفظ و حمايت مناطق آشوب
های خود برای مديريت و نهايتاً سرکوب شورش استفاده نکند، مرتکب ها و ظرفیتیياز کلیه توانا

ت اصل رعاي ،اين امر دلیلشايد  اثبات نشده است. هادولتقصور  ،قصور شده است. در اکثر اين آرا
هد در مواردی که دولت متع کلی طوربهاما عدم مسئولیت دولت در قبال رفتارهای شورشیان باشد. 

را  یشورش یهاگروه یاعضا تيبشر هیعل اتيجنا اي یجنگ اتيجنا ،ژنوسید انیقربانخسارت  است
. يفا کندابرای پیگرد و مجازات مرتکبین چنین جناياتی را اين تکلیف خود است متعهد  ،جبران کند

رسد معیار به نظر می 35قادر يا مايل به برخورد با چنین مواردی نیستند. هادولتاما در برخی موارد 
و کوشش  سعی. استالمللی، رعايت اصل سعی و کوشش مقتضی شده در رويه بینمهم و پذيرفته

بینی خطر و اتخاذ اقدامات مناسب در هنگامی ولت برای پیشمقتضی عبارت است از تالش معقول د
شود. به عبارت ديگر، معیار سعی و کوشش مقتضی به اين معنی است که دولت رو میکه با آن روبه

  32های شورشیان استفاده کند.از تمامی ابزارهای در دسترس خود جهت جلوگیری و سرکوب فعالیت

 قصور دولت عراق دبايدر خصوص امکان طرح مسئولیت دولت عراق در قبال رفتارهای داعش، 
بشری های حقوقعضو بسیاری از کنوانسیون ،در قبال رفتارهای شورشیان اثبات شود. دولت عراق

اين  ،برای مثال 39بشری خود است.تعهدات حقوق یرو متعهد به رعايت، حمايت و ايفاازاين ؛است
حمايت از اشخاص در قبال ناپديدسازی اجباری، ملزم به  ،المللیکنوانسیون بین 9بق ماده دولت ط

اين  1. طبق ماده استمجازات رفتارهای مربوط به ناپديدسازی اجباری و گسترده داعش در عراق 
 

ی هاگروهناشی از مدارا و مماشات با  هادولتالمللی مسئولیت بین» ؛زوار جاللی لیفامریامباقر و میرعباسی، سید .17

 .264 ، ص5931تابستان  ،2 ه، شمار64 ه، دورمطالعات حقوق عمومی هفصلنام، «افغانستان هافکن؛ با تأکید بر قضیدهشت

88. Prats Case (Salvador Prats v. United States of America), 4 July 1868. 

89. Santa Clara Case (Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad Company), 118 US 394 (1886). 

90. Home Missionary Society Case (United States v. Great Britain), 1920. 

91. Eatwell, op. cit., p. 2. 

 .264 ، صهمان ؛زوار جاللیمیرعباسی و  .31

93. Amnesty International, op. cit., p. 62. 
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 جنايت علیه بشريت ،شهروندان عراقی مندنظامگسترده و  کنوانسیون، ناپديدسازی اجباری،
افراد متهم به اقدام، صدور دستور يا تحريک به  6الملل عام است و طبق ماده حقوق بین موجببه

همچنین دولت عراق  .توسط دولت مرکزی عراق تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد دچنین کاری باي
در  داعش یمتعهد به پیگرد، محاکمه و مجازات اعضا ،های چهارگانه ژنوعضو کنوانسیون عنوانبه

. البته در صورت اثبات قصور دولت در سرکوب شورشیان داعش استارتکاب جنايات جنگی قبال 
 شود و دولت مرکزیها، اقدامات داعش مستقیماً به دولت عراق منتسب نمیيا پیگرد و مجازات آن

المللی خود مسئولیت خواهد داشت که در اين صورت صرفاً بابت کوتاهی در رعايت تعهدات بین
 داعش متفاوت خواهد بود. یت برای رفتارهایاز مسئول ،گستره آن نیز نوع و

، مسلحانهحمايت از امول فرهنگی در مخاصمات  5314کنوانسیون  3عالوه، طبق مفاد ماده به
عضو اين کنوانسیون، متعهد به تضمین مصونیت و حفاظت از اين بناهای  عنوانبهدولت عراق 

ست اتاريخی، فرهنگی و مذهبی در قبال هرگونه رفتار خصمانه توسط داعش علیه چنین اموالی 
وتاهی ک دولت عراق داستفاده شده باشد. در اين خصوص نبايبرای اهداف نظامی ها آن مگر اينکه از

متعهد  ،دولت عضو عنوانبهدولت عراق  5369 نيوکنوانسیون  95ماده  9 ندد. همچنین طبق بکن
خسارت ن تجاوز نکند و به آکنسولگری ترکیه داعش به که اين منظور بهلیه تدابیر الزم را است ک

. فراتر از اين اسناد تخصصی، شورای کندد اتخاذ شول نزو آرامش و شئون آن متزل وارد نیاورد
کاری م از طريق هممتحد نیز بر مسئولیت دولت عراق برای مقابله با تروريس امنیت سازمان ملل

ايت با رع ،سميرکید داشته و تعهد عراق را به تضمین اتخاذ تدابیر در مقابله با تروساختار دولتی تأ
تروريستی در چنین صورتی دولت عراق در راستای تعهدات ضد 34.دکنمیالمللی مطرح موازين بین
  31.استبه تعقیب و محاکمه عناصر داعش  خود متعهد
موصل، مقاومت و تالش  ويژه، بهعراق در قبال حمالت داعش به مناطق مختلف عراق دولت

يافتگی و تسلیحات نظامی سازمان ،داعش فراتر از حد انتظار از آنجا کهالزم را صورت داد ولی 
رغم درخواست کمک از جامعه علی د. دولت عراقکن سرکوب ها رانتوانست آنداشت، دولت عراق 

ر گستره دمانع از آن شود که داعش  ،المللی، نتوانست از طريق ارتش و بسیج نیروهای مردمیبین
کند. جلوگیری از ارتکاب اقدامات تروريستی، جنايات  را نقضالمللی قوانین بینعراق، سرزمینی 

همگی  ،ی و ديپلماتیک توسط داعشعلیه بشريت، جنايت جنگی، ژنوسید و حمله به اماکن فرهنگ
رغم تالش الملل بوده است ولی دولت عراق علیاز تعهدات دولت عراق بر اساس حقوق بین

گرد محض سرکوب داعش، پیشنهاد پینبوده است. البته بهها آن قادر به جلوگیری از نقض ،مقتضی
 

عه موردی کیفری؛ مطاللی کیفری در رابطه با اصل منع بیالملهای ديوان بینچالش» ؛جم سلیمی، صادق و ابراهیم مواليی .34

 .544 ، ص5939 تابستان ،6، سال دوم، شماره المللیهای بینفصلنامه سازمان، «داعش

 .81 ، صهمان ؛ضیائی بیگدلی و حسینی .35
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های در قبال نقض المللیهای بینداعش در محاکم ملی عراق و دادگاه یو مجازات اعضا
مللی خود التعهدات بین یعراق در راستای ايفاديگری از تالش مقتضی دولت  هجلو ،گرفتهصورت

 . است
 

 دولت عراق به جهت فعل مسئولیت (1
 هداخلی در خاتم مسلحانهدر مخاصمات را مصلحت عمومی يا منافع خود  هادولتدر برخی موارد 

 نامهموافقتبینند. صلح با شورشیان و اعالم عفو عمومی می نامهموافقتدرگیری از طريق انعقاد 
 نامهموافقت، 2159و دولت دموکراتیک کنگو در  29صلح میان شورشیان موسوم به جنبش مارس 

صلح بین شورشیان جبهه  نامهموافقت، 2151و دولت مرکزی کلمبیا در  فارکصلح میان شورشیان 
شريعت )شاخه طالبان  کيتحرصلح میان  نامهموافقت ،2151ملی دموکراتیک و دولت فیلیپین در 

حزب اسالمی صلح میان شورشیان  نامهموافقت، 5981 در پاکستان( و دولت ايالتی سرحد پاکستان
ح بین شورشیان و دولت امه صلناز موارد انعقاد موافقت 5931افغانستان و دولت افغانستان در 

 ،مهم هگونه موارد، مسئل. در ايناستمرکزی به قصد اعاده صلح و آرامش به کشورهای مربوطه 
ی هادولتبه  ،ناپذيری طرفینعفو عمومی به شورشیان و مسئولیت یبه دلیل اعطا آسیبی است که

 شود که آيا انعقادمطرح می رسد. در اينجا اين سؤاليا شهروندان همان دولت میها آن ديگر، اتباع
ها، سبب انتساب صلح بین دولت مرکزی و شورشیان و اعطای عفو عمومی به آن نامهموافقت

 اعمال شورشیان به دولت مرکزی و نهايتاً طرح مسئولیت دولت خواهد شد؟ 
سته ، بین دو دخوردهشکستعفو نسبت به شورشیان  یالمللی در خصوص اعطارويه بین در
با اهداف خصوصی  اعمالِ (؛ ب با اهداف سیاسی يا نظامی اعمالِ (الف :شودتفکیک می ،اعمال

نظیر سرقت و راهزنی. اگر عفو عمومی صرفاً شامل بخشش اعمال ارتکابی با اهداف و آثار سیاسی 
خشش ب منظور به. اما در صورتی که عفو عمومی استشورشیان باشد، عدم مسئولیت دولت مطرح 

جرايم کیفری يا خسارت مدنی شود، مسئولیت دولت  ازجملهاهداف و آثار غیرسیاسی اعمال با 
رسد دولت مرکزی شورشیان چون که در چنین مواردی به نظر می ؛مرکزی را به دنبال خواهد داشت

گونه کند. اينضمنی تأيید می طوربهرا ها آن دارد و اعمالرا از دسترس قانون دور نگه می
عفو عمومی در خصوص جنايات  یتواند منجر به مسئولیت دولت شود. اعطامیپوشی چشم
در  ،برای مثال 36فاقد اثر است. ،المللبشری در حقوق بینهای بنیادين حقوقالمللی و نقضبین

با رعايت چنین  31،صلح میان دولت مرکزی افغانستان و حزب اسالمی افغانستان نامهموافقت

 
96. Eatwell, op. cit., p. 10. 

حزب اسالمی شاخه حکمتیار يکی از چهار گروه اصلی شورشی در کنار گروه طالبان، شبکه حقانی و گروه موسوم به داعش  .37

 کند.است که علیه دولت مرکزی افغانستان فعالیت می
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 که یادافر جزبهتمام زندانیان عضو اين حزب را  دولت افغانستان بايد»تفکیکی آمده است که 
در  .«کند آزاد باشد، نداشته وجودها آن هیعل یفرد یادعاها و باشند نشده یفریک ميجرا مرتکب

ال سیاسی، دولت به شورشیان مذکور در قب، با تفکیک بین اعمال سیاسی و غیرنامهموافقتاين 
همچنین ايجاد دولت وحدت  38ده است.کرکیفری ارتکابی عفو اعطا ندعاوی خصوصی و جرايم 

برخالف  ،صلح با شورشیان و عفو جنايات ارتکابی آنان باشد نامهموافقتملی که مبتنی بر انعقاد 
  33ست.هادولتالمللی تعهدات بین

ستره عفو گبه ماهیت و بايد در زمینه مسئولیت احتمالی دولت عراق در قبال رفتار داعش نیز  لذا
صرفاً ناظر بر رفتارهای با ماهیت سیاسی و نظامی باشد منجر به عفو، در صورتی که  .توجه نمود

اعمال منجر  ازجملهها آن مسئولیت دولت عراق نخواهد شد، اما در صورتی که شامل کلیه اقدامات
ل به دولت مرکزی عراق قابها آن ی ثالث بشود، رفتارهادولتبه ورود خسارت به اتباع، بیگانگان و 

تشويق روح  منظوربه 2156وت ا 21قانون عفو عمومی خود را در  ،پارلمان عراقانتساب خواهد بود. 
گرد به مصونیت از پینبايد گذشت و اصالح جامعه تصويب کرد. البته مقرر شد اجرای اين قانون 

نوع جنايت  59طر قانون مذکور المللی منجر شود. به اين خااشخاص متهم به ارتکاب جنايات بین
ر به فوت منج است که شامل جنايات تروريستیِکرده ه اعمال اين قانون خارج المللی را از گستربین

ظامی زه علیه نیروهای نيا نقص عضو دائمی و جنايات منجر به تخريب نهادهای دولتی و جنايات مبار
با اين  511شود.شخص مطروحه میغیب ناشی از تحريک يا تر گونه جنايت تروريستیِعراق و هر

گونه المللی است، مشمول هیچم با ارتکاب جنايات بینارهای داعش در عراق که عمدتاً توأرفت ،حساب
 مسئولیتی برای دولت مرکزی عراق مطرح نیست.  ،شود و از اين حیثعفوی نمی

 

 یحکومت یرفتارها ارتکاب قبال درمسئولیت یا عدم مسئولیت دولت عراق  .9

 عراق در داعش توسط
یت خود تثبیت موقع منظور به ،در موارد بسیاری، شورشیان بعد از تصرف قسمتی از قلمرو کشور

. کنندرا اداره میو قسمت تحت تصرف خود ، مدعی ايجاد دولت جديد، اعمال حاکمیت عنوانبه
 یبوده و از اخذ وام، اعطا دهند متنوعاقداماتی که شورشیان در مناطق تحت کنترل خود انجام می

اداری، اخذ مالیات و ارائه خدمات گمرکی تا اقدامات دادگاهی را شامل  هروزمرامتیازها، اقدامات 
ه دولت بها آن شود ولی در صورت انتسابنفسه نقض تعهد محسوب نمیشود. اين اقدامات فیمی

 
رهايی زندانیان و »در قسمت راهکار قانونی،  5936البته در بسته پیشنهادی دولت افغانستان برای صلح با طالبان در سال  .31

 د.شده باشها آن ای به ماهیت اعمال سیاسی يا غیرسیاسیآمده است بدون اينکه اشاره« هاتحريم فهرستحذف نام آنان از 
99. Eatwell, op. cit., p. 7. 

100. Amnesty International, op. cit., p. 53.  
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 515د.کنممکن است مسئولیت دولت را مطرح ها آن مرکزی و عدم پايبندی دولت به آثار
 

 رفتارهای حکومتی داعش در عراق  .6ـ9
ديدگاه حاکمیتی خود را در مناطق تحت کنترل  ،دولتشبه عنوانبهبرای مدت چند سال داعش 

محور محور با حکومت خالفتملت ـجايگزينی حکومت دولت ،رويکرد داعش. دکرمیخود اجرا 
بود که مشتمل بر مشاوران ارشد در عراق ده کرداعش ساختار حکومتی برای خود طراحی  512.بود

های تخصصی در امور مالی، امنیتی، نظامی و اطالعاتی و... داشت. تمامی و سوريه بود و شورای
ها با توسط مجلس شورا که مسئول ارزيابی و مطابقت فعالیت دهای اصلی داعش بايفعالیت

اقدامات داعش در طول دوره کنترل خود بر  519رسید.می گروه بود به تصويب میهای اعالسیاست
از وظايف و ها آن که همگی ی بوديحول سه محور اقتصادی، اداری و قضا ،ی از عراقيهابخش

 شود.کارکردهای حکومت تلقی می
 

 اقدامات اقتصادی. الف
ايجاد سیستم اقتصادی  ،دکرمحض تسلط بر موصل مطرح های اصلی که داعش بهيکی از ايده

تا بتواند  ستاجديد بود. در پیام داعش اعالم شد که اين گروه به دنبال ايجاد سیستم مالی جديدی 
مسلمانان را از دست سیستم مالی غرب نجات دهد. آن سیستم شامل کنترل بر منابع نفت، اخذ 

ضرب سکه و اسکناس با واحد زکات از مسلمانان و جزيه از غیرمسلمانان، کنترل مراکز مالی و 
ش مالی داعش در عراق، اخذ مالیات، فرو تأمینمنابع اصلی  ،پندنتينديابه نقل از دينار داعش بود. 

ملیات ع های بالعوض، فروش آثار باستانی و عتیقه و درآمد ناشی ازنفت، اخذ جزيه، دريافت کمک
 بانکی بود. 

داعش بر  از آنجا که مالی داعش در عراق داشت. تأمیندرآمدهای نفتی نقش اولیه را در 
با کاهش  د.زدست به پااليش نیز می ،های نفت تسلط يافته بود برای تولید بنزين و گازوئیلچاه

در  گروه اينات نفتی مناطق تحت کنترل داعش، تأسیسقیمت نفت در بازارهای جهانی و تخريب 
های اجتماعی، آموزش، کشاورزی، ذ مالیات از فعالیتاز درآمد خود را از طريق اخ %11 عراق بیش از

میلیون دالر مالیات  311، 2151که در سال  یطوربه ،دکرمی تأمینامور انتظامی و ارائه خدمات 

 
 .11ص ، همان ؛و حسینی یضیائی بیگدل .606

مفهوم دولت در گفتمان داعش دولت سلفی داعش: تحقق ناکام يک » ؛کیاکیوان حسینی، سید اصغر و طیبه محمدی .601

 .515 ، ص5936، 3، سال سوم، شماره پژوهیفصلنامه دولت ،«نظريه آلترناتیو

 .595 ، صهمان ؛و مواليی جمسلیمی  .609
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دهنده، میزان تدريج با کاهش دامنه نفوذ داعش و کاهش افراد مالیاتبهالبته  514بود.ده کراخذ 
بر عالوه  511رسیده بود. 2151های پايانی در ماه %21زير  به 2154در سال  %11درآمد داعش از 

 ونقل محموله ومنابع مالی الزم حتی برای حمل تأمیندرآمدهای نفتی و اخذ مالیات، داعش برای 
برای  2151همچنین داعش در سال  .دکرمیاستفاده  516«برگه گمرکی»بار در داخل عراق از 

، بانک تأسیس دينار در موصل پول هيافتارزش کاهشپرداخت وام به شهروندان عراقی و احیاء 
 518امتیاز به خارجیان یو اعطا 511اخذ وام از خارجیان به. البته برخالف ساير شورشیان، داعش کرد

 هبسیستم اقتصادی و مالی داعش که  ،به هر حال. موفق نشدمنابع مورد نیاز خود  تأمینبرای 
چرا که داعش در تنظیم روابط  ،شده بود فروپاشید ی از سیستم اقتصادی غرب ارائهيرها منظور

ناکارآمد شد و سیستم مالی آن از اخذ مالیات به سمت  ،میان سیستم موجود و سیستم مطلوب
  513د.کراخاذی حرکت 

 

 اقدامات اداری .ب
های امنیتی، صدور پالک جديد خودرو، انتشار پرچم داعش با ايجاد دفاتر پلیس، برگزاری گشت

اندازی شبکه تلويزيونی، صدور گذرنامه و اجرای احکام اداری مبتنی بر شريعت اسالمی راهجديد، 
به مديريت امور روزمره شهروندان پرداخت. داعش تغییرات  ،سسات عمومیؤم در نهادها و

های آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی در موصل صورت داد. مديريت توجهی در برنامهقابل

 
104. See: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-and-al-qaeda-where-the-militant-

groups-get-all-their-money-from-a6763456.html (last visited: 2018/3/20). 

الی  %51میان پرداختند. مالیات غیرمستقیمی نیز داعش میدالر مالیات به  111دارها ساالنه در موصل مغازه ،برای مثال .605

 گرفت.ی تعلق میيبه تولیدات خاصی مثل مواد بهداشتی و دارو 91%

 قائمه حساب .601

های زينهه تأمینخورده برای ی نیست که شورشیان شکستيهاعنوان اصل کلی، دولت مرکزی ملزم به بازپرداخت وامبه .607

که پولی  . کشوریهستی نیز يید دکترين و رويه قضاأيمورد تو  مختلف منعکس شده یاين اصل در آرااند. جنگ دريافت کرده
 های جنگ داخلی، صرفجای هزينهريسک شکست شورشیان را پذيرفته است. البته اگر وام به ،دهدبه شورشیان قرض می

از اخذ وام از نهادهای  موردیل است. تا به امروز مسئو آن دولت مرکزی در قبال ،مندی ملت و خدمات عمومی شده باشدبهره
 های ملی ساير کشورها توسط داعش گزارش نشده است.المللی يا بانکملی و پولی بین

ت کلی باطل است و دولت قانونی نسب هامتیاز به اتباع خارجی پس از شکست شورشیان، برحسب قاعد یقراردادهای اعطا .601

نیت ی توسط شورشیان در صورتی که شخص امتیازگیرنده با حسنياگر در خصوص امتیازهای اعطا. البته نیستملتزم ها آن به
ت ی به ضرر دولت نباشد، دوليای باال آن امتیاز را کسب کرده است و امتیاز اعطاو بدون کمک به شورشیان و با صرف هزينه

ی برداری از منابع طبیعی يا ارائه خدمت دولتنظور بهرهدر قبال آن مسئول است. در خصوص داعش، چنین امتیازاتی به ثالث به م
 گزارش نشده است.

109. Alami, Mona, “ISIS’s Governance Crisis (Part I): Economic Governance”, December 19, 2014. 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/isis-s-governance-crisis-part-i-economic-governance 
(last visited: 2018/3/20). 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/isis-s-governance-crisis-part-i-economic-governance
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قوانین شرع و تفکیک جنسیتی در کادر پزشکی نیز از اقدامات  بر اساسموصل های بیمارستان
برای تأمین برق شهروندان، اقدام به تولید آن داعش  ،در شهر موصل ديگر داعش در عراق بود.

بودن حوزه خدمات اداری، در حوزه پلیسی، آموزشی البته داعش به دلیل گستردگی و تخصصی کرد.
 551ناکارآمد بود.و سیستم بهداشتی 

 

 ییاقدامات قضا ج.
 تأسیس« المحکمه االسالمیه»های شرع تحت عنوان در مناطق تحت کنترل خود، دادگاه داعش

ها و مشکالتشان به محاکم اين گروه بود و شهروندان اين مناطق برای رسیدگی به پروندهده کر
 رسیدگی ، برای: دسته اولبوده دکرکردند. داعش محاکم خود را به دو دسته تقسیم مراجعه می

شکايات و دعاوی در رابطه با سربازان داعش.  رسیدگی به ، برایشرع و دسته دوم بر اساسعمومی 
، های اداری و اقتصادیی در مقايسه با حوزهيرغم عملکرد بالنسبه مطلوب در حوزه قضاداعش علی

حکم  راحتیهگراها بو برای غیرمعتقدين به خدا و همجنس داشتاز قوانین اسالم  افراطیتفسیر 
ای ههای فلوجه و موصل، شهروندان از طريق دادگاهدر استان ديالی و شهر ،داد. برای مثالاعدام می

صدور  555گرفتند.ی قرار میيمورد رسیدگی قضا بدون رعايت عدالت،ی، يعلنی يا حتی صحرا
  552ها بود.همتهمین و ... از رفتارهای متداول قضات اين دادگامورد، شکنجه قرارهای بازداشت بی

 

 انتساب رفتارهای حکومتی داعش به دولت عراق قابلیت .1ـ9
د ، در مواراستخورده هرچند اصل بر عدم مسئولیت دولت در قبال رفتارهای شورشیان شکست

ده خورشکست محدودی امکان طرح مسئولیت دولت مربوطه در قبال رفتارهای جنبش شورشی
های شورشی اقدامات جنبش»الملل، کمیسیون حقوق بین 51 تفسیر ماده 2طبق بند وجود دارد. 

 ،برای مثال ؛2ماده ديگری از فصل  بر اساسناموفق به دولت مرکزی قابل انتساب نیست مگر 
ه گرفتصورترفتار »نیز تحت عنوان  نويسپیشطرح  3ماده  559.«3تحت شرايط مطروحه در ماده 

ی از اشخاص در فقدان شخص يا گروه اگر» دارد: مقرر می« ين رسمیمأموردر فقدان يا کوتاهی 

 
110. Alami, Mona, “ISIS’s Governance Crisis (Part II): Social Services”, December 24, 2014. 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/isis-s-governance-crisis-part-ii-social-services. (last 
visited: 2018/3/20). 

رد قرار مورد پیگ ،محض سقوط داعش در عراقکردند، بهدانانی که در محاکم داعش فعالیت میالبته کلیه قضات و حقوق .666

به اتهام  2151کردند در سال وکیل را که سابقاً در محاکم داعش فعالیت می 51ار بازداشت برای حداقل قر ،گرفتند. مراجع عراق
 .ندوابستگی به داعش صادر کرد

 .61 ، صهمانب؛ لسانی و يدائی امنا .661

113. United Nations Legislative Series, Materials on the Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, ST/LEG/SER B/25, 2012, p. 85. 



222    6931پاییز ـ زمستان / 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين رسمی عمالً عناصر اقتدار حکومتی را در شرايطی مثل نیاز به اعمال آن عناصر مأموريا کوتاهی 
 .«ودقلمداد شالملل عمل دولت طبق حقوق بین درفتار شخص يا گروهی از اشخاص باي ،اجرا کنند
 هایاقدامات حکومتی که توسط شورشیان در قسمت، نويسپیشطرح  3ماده  بر اساسبنابراين 

المللی بین منشأ مسئولیت عنوانبهتواند تحت شرايطی صورت پذيرفته باشد، میها آن تحت کنترل
ی شورشی هاوهگرباشد. طبق اين ماده، سه شرط برای انتساب رفتار حاکمیتی قابل انتساب به دولت 

مربوط به اجرای عناصر اقتدار حکومتی  دبايرفتار  ه به دولت مرکزی الزم است: اوالً،خوردشکست
به نحوی  دباي شرايط ين دولتی صورت بگیرد؛ و ثالثاً،مأموردر فقدان يا قصور بايد رفتار شود؛ ثانیاً، 

 .کندباشد که اجرای آن رفتار را الزم 

از نوع حکومتی مثل گمرگ، مالیات،  دبايگرفته حتماً ارتباط با شرط اول، رفتار صورت در
به دولت  دنباي خوردهشکستهای شورشی هی باشد. لذا ساير رفتارهای گرويکارهای پلیسی و قضا

ل بین دو دسته اعمال حکومتی شورشیان قائ دمنتسب شود. در خصوص رفتارهای حکومتی نیز باي
اعمال حکومتی با ماهیت عمومی و اعمال حکومتی شخصی. اعمال حکومتی  :به تفکیک شد

یسی کارهای پل و شورشیان با ماهیت عمومی نظیر ثبت اسناد و اموال، کارهای گمرکی، اخذ مالیات
شیان از طريق صادرات نفت، اقدام . اما مثالً در جايی که شوراستقابل انتساب به دولت مرکزی 

مالی برای پرداخت دستمزد نیروهای خود  تأمین اخذ وام و ،های جنگیبه خريد لوازم جنگی، هزينه
اب تواند به دولت مرکزی قابل انتسشخصی برای شورشیان داشته و نمی ه، اين عمل جنبندکنمی

مثل ها آن ر دو نوع بود. برخی ازاز ه ،داعش در عراق باالخص در شهر موصل یکارکردها باشد.
حات نظامی، ماهیتاً قابل انتساب به دولت مرکزی نیست ولی کارهای یتسل تأمینفروش نفت برای 

انجام کارهای ثبت اموال و اسناد به  ،مراکز آموزش عالی ،ها، مدارساداری مثل اداره بیمارستان
 شود. دولت مرکزی عراق منتسب می

يابد که دولت برای مدت ين دولتی، زمانی تحقق میمأمور« فقدان يا قصور»شرط دوم، 
وظايف و  یايفادهد و قادر به توجهی اقتدار خود را در قلمرو سرزمینی خود از دست میقابل

 های فروپاشی کلی ساختار دولتهم شامل وضعیت ،. اين وضعیتنیستکارکردهای حکومتی خود 
شود. در مورد عراق ی خاص از قلمرو سرزمینی میيهاولت در بخشو هم فروپاشی جزئی ساختار د

جزئی و در مناطق شمال و شمال غرب عراق و در  صورتبهچنین فروپاشی در ساختار دولت 
کارکردهای خود  یايفاين دولتی قادر به مأمورهای ديالی و االنبار صورت گرفته بود و استان
 کرد. داعش کارکردهای حکومتی را ايفا میها جای آنو به 554نبودند

 

 
114. Geneva International Centre for Justice, op. cit., p. 2. 



  222   عراقالمللی اقدامات داعش در مسئولیت بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارکردهای  یايفابه نحوی باشد که دخالت شورشیان برای  ددر ارتباط با شرط سوم، وضعیت باي
ات دولتی برخی اقدامالزم است بدين معنی است که  551«داشتنالزم»حاکمیتی را الزم بدارد. 

. ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی، باشد گرفتهن صورت رفتار همان لزوماً چندهرصورت بگیرد 
بدون وقفه در جامعه برای شهروندان ارائه شود. وضعیت  دباياقتصادی از آن دسته خدماتی است که 

شهرهای پرجمعیت، مستلزم ارائه خدمات شهری توسط نیروهای داعش  عنوانبهموصل و فلوجه 
ارائه اين کارکردها و خدمات  ،مواردچند در اکثر بر آن شهرها بود هرها آن در طول مدت کنترل

 توسط داعش کیفیت الزم را نداشت. 
 ی با رعايتيبنابراين رفتارهای حکومتی داعش در عراق در سه حوزه اقتصادی، اداری و قضا

مورد  دقابل انتساب باشد. در خصوص هر رفتار بايبه دولت مرکزی عراق  تواندمی گانهشرايط سه
 وجود ندارد. قاعده کلی و در اين خصوص گیری شودبه مورد تصمیم

 

 نتیجه

 توجهی يافته است، گروه تروريستی داعشهای شورشی که در دهه اخیر رشد قابلگروه يکی از
رده نظامی های گستهای خود در عراق توانسته بود فعالیت. اين گروه با تمرکز بخشی از فعالیتاست

به اينکه دوران فعالیت داعش در عراق بنا به اظهارات علیه دولت مرکزی عراق صورت دهد. با توجه 
مسئولیت اقدامات اين گروه برای بررسی  مقامات رسمی آن کشور خاتمه يافته است، فرصت

 مناسب است.  تروريستی
داعش در طول سه سال و نیم حضور و فعالیت خود در عراق، رفتارهای متعددی در مناطق 

ولیت الملل شد. طبق قواعد حقوق مسئنقض گسترده حقوق بینکه منجر به  داشتتحت کنترل خود 
ها قابل انتساب به دولت مرکزی عراق باشد، مسئولیت المللی، در صورتی که اين نقضبین
رسد برای تشخیص امکان طرح مسئولیت به نظر می. المللی دولت عراق قابل طرح خواهد بودبین

به نوع رفتارهای داعش در عراق توجه  دمات داعش بايدولت عراق و تفکیک میزان آن در قبال اقدا
 د. کر

که  ،بشردوستانه و یبشر هتکارانيجنا یرفتارهاداعش، مثل  یرفتارهادر خصوص آن دسته از 
زی عراق بین داعش و دولت مرک سازمانیود رابطه نببه دلیل ند هستی المللبینذاتاً نقض قوانین 

ها آن رفتارسو و قصد براندازی دولت مستقر و قانونی عراق توسط داعش از سوی ديگر، از يک
هد المللی به دولت مرکزی عراق قابل انتساب نخوامسئولیت بین نويسپیشاصوالً طبق مفاد طرح 

در عراق، طبق مفاد  خوردهشکستگروه شورشی  عنوانبهبود. در چنین وضعیتی داعش 

 
115. Call for 



222    6931پاییز ـ زمستان / 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خاطر نقض حقوق بشر وبهويژه ، بهانه ژنو، خود رأساً مسئول رفتارهای خودهای چهارگکنوانسیون
المللی در عراق قلمداد خواهد شد. با وجود پذيرش اصل مذکور، دولت عراق حقوق بشردوستانه بین

، عفو عمومی یاعطا داعش و یرد اعضادو حالت کوتاهی در مبارزه و پیگ توانست دراستثنائاً می
الملل داعش مسئول قلمداد شود که آن دو حالت نیز در خصوص در قبال رفتارهای ناقض حقوق بین

عراق محقق نشده است. دسته دوم رفتارهای داعش در عراق، ماهیتاً جنبه حکومتی داشته و برای 
خصوص ه است. در بودی يهای اقتصادی، اداری و قضااداره مناطق تحت تصرف خود در زمینه

به دولت مرکزی عراق، قاعده آن  رفتارهای حاکمیتی داعش و قابلیت انتساب يا عدم انتساب
 3مورد به مورد و بسته به ماهیت آن رفتار تصمیم گرفت. طبق ماده بايد يکسانی وجود ندارد و 

در فقدان اقتدار دولت که آن دسته از اقدامات داعش ممکن است مسئولیت،  نويسپیشطرح 
های مورد نیاز زندگی شهری صورت گرفته است، در حوزهويژه ، بهعراق برای اداره جامعه مرکزی

باشد. کارهای پلیسی، ارائه خدمات بهداشتی، ارائه خدمات پستی،  قابل انتساب به دولت مرکزی
ثبت اسناد و اموال، صدور اسناد هويت و.. که نوعاً توسط مقامات اداری و برای مقاصد رسمی 

 تواندیم گیرد، و در وضعیت عراق توسط داعش برای مدتی صورت گرفته است،حکومت صورت می
باشد. اما آن دسته از اقدامات حاکمیتی داعش نظیر فروش ب قابل انتسابه دولت مرکزی عراق 

 منافع داعش صورت گرفته تأمینهای جنگ که نوعاً و صرفاً در راستای هزينه تأمیننفت برای 
 . نیست قابل انتساباست به دولت مرکزی عراق 

ی شورشی نظیر هاگروهمحور در خصوص مسئولیت دولت المللبینرسد حقوق به نظر می
ه ست. با توجه به اينکروروبههايی با ابهامات و چالش هاگروهبنا به ماهیت غیردولتی اين  ،اعشد

به  ل نیازالملی شورشی افزايش يافته است، حقوق بینهاگروهتعداد و گستره فعالیت اين  امروزه
 اقی نماند.ب خأل ،جبران خسارت طرح مسئولیت و نهايتاً رشد و توسعه دارد تا در بحث انتساب رفتار،
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 :منابع

 فارسی الف.

 های اجتماعی و سیاسی ظهور داعش در بررسی زمینه» ؛زادهآذين، احمد و علی سیف
 .5934 پیاپی، زمستان 556 ،4ونهم، شماره بیست دوره، فصلنامه سیاست خارجی، «خاورمیانه

 بازيگر غیردولتی؟دولت يا الملل: ماهیت حقوق داعش در حقوق بین»؛ قاسمزمانی، سید»، 
 .5934 بهار ،5، سال اول، شماره پژوهیمه دولتفصلنا

 المللی کیفری در رابطه با اصل های ديوان بینچالش» ؛جمسلیمی، صادق و ابراهیم مواليی
 ،6، سال دوم، شماره المللیهای بینفصلنامه سازمان، «کیفری؛ مطالعه موردی داعشمنع بی
  .5939 تابستان

  مات مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدا»؛ بیگدلی، محمدرضا و سیدعلی حسینیضیائی
پايیز و  ،21دهم، شماره  دوره، مجله پژوهش حقوق و سیاست، «نیروهای جهادی و طالبان

  .5981 زمستان

 فصلنامه ، «یالمللتأملی بر وضعیت شورشیان در حقوق بشردوستانه بین» ياسر؛ضیائی، سید
  .5935 زمستان ،51، سال پنجم، شماره آفاق امنیت

 داعش بررسی مشروعیت عملکرد ائتالف ضد» ؛سادات شارق احمد و زهرا لطفی، سید طباطبايی
فصلنامه مطالعات حقوق ، «الملل در سوريهاز منظر حقوق بین )دولت اسالمی عراق و شام(

  .5931 بهار ،5، شماره 46، دوره عمومی

 مفهوم دولت در گفتمان داعش دولت سلفی » کیا؛اصغر و طیبه محمدیحسینی، سید کیوان
 .5936، 3، سال سوم، شماره پژوهیفصلنامه دولت، «داعش: تحقق ناکام يک نظريه آلترناتیو

 امکان رسیدگی به جنايات داعش در ديوان » الدين و محسن يدائی امناب؛لسانی، سیدحسام
ونهم، ت، سال بیسفصلنامه سیاست خارجی، «المللالمللی از ديدگاه حقوق بینکیفری بین

 .5934 ،4 شماره

 گیری گروهک تروريستی بسترها و عوامل مؤثر در شکل» ؛محمديان، علی و قاسم ترابی
  .5934 زمستان ،39وچهارم، شماره ، سال بیستمجله سیاست دفاعی، «داعش

 لنامه فص، «داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیايی» ؛هادیمحمودی، سید
 .5931 بهار ،11، شماره تحقیقات حقوقی

 از مدارا و  ناشی هادولتالمللی مسئولیت بین» زوار جاللی؛ امیرفامیل و باقرمیرعباسی، سید
قوق مطالعات ح فصلنامه، «افغانستان هافکن؛ با تأکید بر قضیی دهشتهاگروهمماشات با 

 .5931 تابستان ،2 ، شماره64ه ، دورعمومی
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