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Abstract 
Looking at the philosophy of law, one of the main 
functions of law is to regulate social relations at 
every level, which individuals must harmonize with 
the laws and regulations of the subject. Therefore, 
those who violate these basic legal rules in any way 
must be held accountable at every level. In addition 
to this issue, we come to two-dimensional 
responsibility, that one dimension of which is the 
aspect of civil liability of some legal entities (such 
as governments) in the second place; Sometimes 
we have to obtain criminal enforcement guarantees 
for individuals (involved in the case); Why one of 
the basic principles of criminal law, whether 
domestic or international, is the need to be 
accountable for actions and behavior. In this 
research, according to the description presented 
with a descriptive-analytical approach, we are 
looking for a convincing answer to the question that 
some interactions formed contrary to the rules and 
order and international peace, which seriously 
endangers it, should not have reached a level in the 
world today that reached a level where it can hold 
such individuals, both real and legal, accountable 
for their actions, regardless of political issues, by 
identifying legal responsibilities be questioned? 

Keywords: Terrorism, Wahhabism, Foreign 
Policy, the Responsibility of Governments, 
Political Leaders.  

  چکیده

حقوق یکی از کارکردهاي اصلی حقوق تنظیم  فلسفها نگاهی به ب
روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و 

به هر نحوي این  ،فلذا کسانی که .مقررات موضوعه هماهنگ سازند
 .قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند

که یک  میرس یمین مسئله به مسئولیت دوبعدي علی ایحال در کنار ا
بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند 

ي ها ضمانتبرخی مواقع الجرم باید به  ؛) در وهله دومستا ها دولت
اجرایی کیفري براي اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست 

از حوزه  یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفري اعم چرا ؛یازیم
 .ی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار استالملل نیبداخلی یا 

- با رویکردي توصیفی شده ارائهدر این پژوهش با توجه به شرح 

هستیم که برخی  سؤالبراي این  کننده قانعتحلیلی در پی یافتن پاسخی 
 بهی که الملل نیبقواعد و نظم و صلح  برخالف گرفته شکلتعامالت 

نباید جهان امروز به سطحی  ،اندازد یمبه مخاطره  آن راجدي  صورت
رسیده باشد که چنین افرادي اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع 

در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل  اشاره موردی کیتفکمسئولیت 
  ؟ي حقوقی مورد بازخواست قرار دهدها تیمسئولسیاسی با شناسایی 

مسئولیت  ،سیاست خارجی ،وهابیت ،وریسمتر :واژگان کلیدي
  . رهبران سیاسی ،ها دولت
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  :ارجاع

مالت بازخوانش تعـا  ،)1401( ؛آیدا ،قاسم زاده ؛نفیسه ،طوسی ؛عارفه ،کردي نسب ؛حمیدرضا ،نوروزیان ؛سید محمدرضا ،فرد يموسو

هـاي   بـر مسـئولیت   تأکیـد وسیله دستیابی بـه منـافع ملـی بـا      عنوان به) حوزه تروریسم الملل بینمذهبی و بازیگران نظام هاي  (برخی گروه

 . 12شماره  ،تمدن حقوقی ،حقوقی در کشورهاي اسالمی
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Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

ي واقعی در خاورمیانه دیگر اقصی نقاط ها چالشیکی از  عنوان بهي تروریسم ها واکنشامروزه با دقت در 

باید مباحث  .ی استچندوجهجهان باید بدین نکته دقت شود که بحث تروریسم و مباحث حول آن پدیده 

ي این سو بهما را  گردد یبرمنیز  الملل نیبي بازیگران رسمی نظام ها تیحمابه  انه اکثراًتأسفم که آنحول 

ي است ا مقابلهاقداماتی که داراي جنبه سیاسی یا  عنوان بهآیا اکثر اقدامات تروریستی  دهد یمنکته سوق 

  ؟یا وجاهت دیگري براي آن متصور است گردد یبرم

 میده یماصلی در این مقاله پژوهشی در قالب این مقدمه مختصر با این مفروض پاسخ  سؤال عنوان به

باشد بلکه برخی از مواقع برخی از تروریست در ظاهر و  تواند ینممطلق  صورت به سؤالپاسخ  قطعاًکه 

که در  گذارند یمحتی با شستشوي مغزي با اهداف دینی و معنوي پاي در عرصه مبازره در قالب تروریسم 

ی از برخ .کنند یم هیتوجشرعی پوشش داده و  نظر ازاین خصوص برخی فرق مذهبی نیز اقدامات را 

ي در حوزه خاورمیانه با هماهنگی این فرق و همچنین استفاده از احساسات برخی افراد ا منطقهکشورهاي 

پیشبرد اهداف سیاست  جهینت دردر راستاي منافع ملی خود ها  آن ي تروریستی ازها گروهعضو  لوح ساده

  .کنند یمخارجی استفاده 

هرگونه  دوراز بهو علمی  کننده قانعتحلیلی در پی پاسخی - کرد توصیفیعلی ایحال در این مقاله با روی
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آنچه محرز و  .یی خاص هستیمایجغرافتعصبات معمول در جهت اثبات یا رد فرضیه مذکور در حوزه 

در این خصوص وجود دارد که باعث استفاده از این  ها ضرورتمسلم است یک سري مباحث سیاسی و 

این امر ما را  ردیگ یمقربانی تروریسم  عنوان بهغیرنظامی را  گناه یبجان افراد  انهسفتأم ،شود یماسلحه پنهان 

  .رساند یمپاسخگویی  ضرورت به

  ی نظري پژوهشمبان -1

 ،يا منطقه يها شبکه يمرزبند ینسب تیاروپا محور و تثب ینظم جهان یبا فروپاش ،دوم یپس از جنگ جهان

و  يمرکز يایآس ،یجنوب شرق يایآس ،جهان اسالم ،قایآفر ،در اروپا زیمتما يا منطقه يها نظم جیتدر به

نرفته  شیپ کسانیطور  به ،ناطقم نیدر همه اشدن  یتیامن فرایندنقاط جهان شکل گرفتند اما  یقفقاز و مابق

 نیدر ا .رندیگ یم قرار فیط کی يرو ،ییایثبات و پو ،تیاز لحاظ امن ،يا منطقه يها نظم ،رو نیو ازا

 شده لیتبد ینظم یب و آشوب حوزه به ،اسالم جهان از عمده یبخش ،تر قیبه عبارت دق ایجهان اسالم  ،انیم

 ادیگر در نظم  مداخله يها حضور قدرت ،سو کیاز  :کند یم ییبزرگ در آن خودنما انیاست و دو جر

حضور  ،گرید يونظم جهان اسالم را در دستور کار دارند و ازس رییتغ ،است که خود ادیز اریبس ،شده

ها  گروه نیاز ا یبخش ،انیم نیدر ا ؛شناسند ینم تیاست که نظم موجود را به رسم یستمیضدس يها گروه

از  یاست که بخش یدر حال نیا ؛رندگی می آن قرار يها خواسته با همگام وگر  نظم مداخله انجری داخل در

که  جنگند یم ییها بقا و حفظ گستره يدارند و برا یجنبه مقاومت ،جهان اسالم یستمیضدس يها گروه

و  یبراندازند (قاسم ایدهند  رییرا تغها  آن ،قصد دارند ،آن مانیپ هم يها قدرت ایگر  نظم مداخله انیجر

  .)2 ،1395 ،همکاران

 به ،ازآن به دوران جنگ سرد و پس یستمیضدس يها گروه خینقطه عطف در تار ،یوجود سابقه طوالن با

و  یدر سطوح فرامل ،یستمیضدس يها گروه ،دوره نیدر ا ؛گردد یم باز 2001سپتامبر  یازدهخصوص پس از 

جهان  کیتیژئوپل هخصوص در گستر آشوب و به يا منطقه يها در نظم ،یو تدافع یو به اشکال تهاجم یفرومل

 ،طالبان ،جنبش ظفار«مانند  ییها گروه ،دوره نیدر ا یستمیضدس يها مصداق گروه ؛اند گرفته اسالم شکل

 ،»خلق نیجنداهللا و مجاهد ،العدل شیج ،هیارتش آزاد سور ،االسالم شیج ،بوکوحرام ،1داعش ،النصره ،القاعده

 ،»ینیمقاومت فلسط يها و گروه منی يها یحوث ،اهللا حزب«و  یتهاجم یستمیضدس يها گروه گاهیدر جا
                                                     

هاي  گذاري این گروه هایی را در ریل اند که در ادامه مراتب ردپاي چنین اندیشه هاي وهابیت ها تحت تأثیر اندیشه اکثر این گروه -1

  بینیم.  تروریستی در خدمت منافع برخی کشورها به خوبی می
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  .)2 ،1395 ،همکاران و قاسمی( هستند یتدافع یستمیضدس يها گروه عنوان به

دارند تا نشان دهند که  يوافر یگرا وجود دارد که سع نوواقع انیاز ساختارگرا يگرید اتینظر

طور نمونه  به .است دهیخود را توسعه بخش يشورو ریاتحاد جماه یپس از دوران فروپاش یاسالم سمیترور

بر  ،ندینما یتفاده ماس يساختار ییگرا که از روش شناخت نوواقع يبرت هنسن و همکاران و يدر کارها

 وعیش جادیباعث ا یقطب تک ینظم هژمون ،جنگ سرد انیشده که پس از پا تأکیدموضوع  نیا

 ،یدموکراس برالیل :) شاملکایقطب برنده (آمر يها قطب برنده جنگ سرد شده و ارزش يگذار ارزش

 نیو ا دهیگرا گرد المتندور و اس يها به گروه یو اجتماع يسبب لطمه مادی تجارت جهان ،اقتصاد آزاد

هدف خود  شبردیپ يبرا یستیترور يموازنه سخت با جهان مدرن و استفاده از ابزارها يسو ها را به گروه

  .)133 ،1390 ،و همکاران سوق داده است (هنسن

 يشورو یاست فروپاش يا منطقه تیو امن یدر هژمون توان یرا م ییساختارگرا يها از مؤلفه گرید یکی

 مانیو متحدان آن در سازمان پ کایآمر یهژمون يبرا قایو شمال آفر انهیمنطقه خاورم تیاهمباعث کاهش 

منطقه را در  نیا یتیامن باتیمزبور به ترت يها عدم توجه دولتکه  ناتو و متحدان آن شد یشمال کیآتالنت

2یاسالم یستیترور يها که باعث لطمه به گروه يشورو یفروپاش ،گرید یاز طرف .داشت یپ
منطقه  نیدر ا 

و  یمال يها متحد دو قطب در منازعات جنگ سرد و عدم کمک يها دولت یتوجه کم لیبه دل ،شد

 نیا .از ابهام مواجه کرد يا را با هاله انهیمها در منطقه خاور گروه نیبقا ا تیها وضع گروه نیبه ا یحاتیتسل

 ،عربستان ،از جمله پاکستان قایو شمال آفر انهیدر منطقه خاورم یحام يها توسط دولت پس نیازا ،ها گروه

قرار گرفت و در  يو ماد يمعنو تیحما ) موردنیاوقات توسط عراق (صدام حس یو در بعض یبیل ،قطر

 يها قدرت نیب يا منطقه يها رقابت جتاًینت .کرد فایرا ا يا نقش عمده يا منطقه انهیگرا فرقه يها رقابت

است که با  ییکشورها يبرا سمینوع ترور نیاز ا تیو حما يریگ شکل يها از مؤلفه یکی يا منطقه

  .کنند یبرخورد ابزار گونه م سمیترور

از نقش  یستیاما نبا ،باشند یبحث شده م يعوامل ماد تأثیرتحت  قاًیهرچند عم یستیترور يها گروه

3یشدگرابزا
4سمیترور یحام يها ها توسط دولت گروه نیا 

ها در  گروه نیاز ا يریگ بهره .غافل بود 

ها  گروه نیا .کند یها در جهان مدرن را آشکار م گروه نیا ينقش ابزار یالملل نیو ب يا منطقه يها تنش

                                                     
2- Islamic Terrorist Groups 

3- The role of Instrumentation 

4- Governments that Support Terrorism 
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5ها گروه نیا زمدرن هستند اما استفاده هدفمند ا يایدر تقابل با دن یذهنهاي  تیهرچند به جهت جزم
در  

  (Byman, 2005, 53) .ستین ضهیاز عر یخال یالملل نیمناقشات ب

  حقوقی سیاسی تروریسم تیماه -2

 یدر برخ یه حتک يطوره ب ؛شده است یه از فرهنگ غرب وارد واژگان زبان فارسکاست  يا سم واژهیترور

                                                     
گیـرد کـه گـاهی بـه      هاي مختلفی صـورت مـی   انجامد، به شیوه مداخله در امور داخلی کشورها که به نقض حاکمیت دولت هدف می - 5

نیروهـاي معـارض داخلـی و حتـی     صورت مستقیم و اعزام نیروهاي نظامی کالسیک و گاهی به صورت غیرمستقیم و بـا تجهیـز و تسـلیح    

هاي مختلف، آنچـه در سـوریه اتفـاق     کند. براساس اطالعات و اخبار دریافتی از رسانه اعزام نیروهاي مسلح شبه نظامی بیگانه نمود پیدا می

عـارض در  هـاي م  افتاده و در جریان است، این واقعیت است که برخی از کشـورهاي عربـی منطقـه و فرامنطقـه صـراحتا بـه تسـلیح گـروه        

هـاي   هـا، گـروه   انـد. برخـی از ایـن گـروه     هاي معارض مسلح قرار داده اي در اختیار گروه هاي پیشرفته سوریه رسماً اعتراف نموده و سالح

شـوند. بـدون    معارض سوري هستند و برخی دیگر از سایر کشورهاي منطقه و حتی از کشورهاي عربی شمال آفریقا بـه سـوریه اعـزام مـی    

الملل این امر نقض فـاحش حاکمیـت سـرزمینی و اسـتقالل سیاسـی دولـت سـوریه اسـت. حاکمیـت و اسـتقالل            ر حقوق بینتردید از منظ

شـود. بنـابراین    الملـل محسـوب مـی    سیاسی یک کشور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد بنیادین و آمـره حقـوق بـین   

المللـی بـوده و موجـب مسـئولیت      یابد، نقض فـاحش تعهـدات بـین    ریه ارتکاب میبرخی اقداماتی که از سوي کشورهاي خارجی در سو

هـاي معـارض در    هاي مـالی و تسـلیحاتی از گـروه    ها است. در پاسخ بدین سؤال باید گفت: آیا کشوري حق دارد با حمایت المللی آن بین

ا از کشـورهاي دیگـر جهـت کمـک بـه نیروهـاي       امور داخلی کشور دیگري براي براندازي حکومت وقت مداخله نمـوده و نیروهـایی ر  

الملـل، ایـن اقـدامات نقـض فـاحش اصـل عـدم         معارض داخلی اعزام نماید، باید خاطرنشان ساخت که براساس اصول و قواعد حقوق بین

آن نظـام، از  شود و اصوالً تعیین نوع نظام سیاسی و انتخـاب رهبـران و مقامـات ارشـد      مداخله در امور داخلی کشور موردنظر محسوب می

گیرد که البتـه بـا درجـه     طریق مذاکرات سیاسی و برگزاري انتخابات همگانی در اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آحاد ملت صورت می

رشد و ارتقاء سطح فرهنگ سیاسی آن جامعه مرتبط است. مداخله خارجی در این امر حتی اگر با نیـت کمـک بـه مـردم صـورت گرفتـه       

هـاي مختلـف سیاسـی و نیـز بـا       تر نمودن وضعیت امکان تفاهم و سـازش بـین گـروه    ر نخواهد داشت، و بلکه با پیچیدهاي در ب باشد، نتیجه

هـاي مسـلح معـارض بـه کشـورهاي       نماید. در خصوص قابلیـت انتسـاب اقـدامات گـروه     حکومت وقت را دشوار و چه بسا غیرممکن می

المللــی دادگســتري از جملــه راي صــادره در قضــیه  ادره از دیــوان بــینکننــده بایــد بگــوییم: براســاس برخــی آراي صــ خــارجی حمایــت

این دیوان در پرونده اعمال کنوانسیون جلوگیري و مجـازات نسـل کشـی، الزامـاً      2007میالدي و نیز راي سال  1986در سال » نیکاراگوئه«

هـاي حـامی و    یابـد، بـه دولـت    ه ارتکـاب مـی  اي که توسط گروهـاي مسـلح در سـوری    همه اقدامات غیرانسانی و ناقض حقوق بشردوستانه

هاي مسلح قابل انتساب نیست، چرا که دیوان در آراي مورد اشاره معیار کنترل مؤثر را براي قابلیـت انتسـاب اقـدامات و     کننده گروه تجهیز

تروریستی و نیـز نقـض حقـوق    کند. اما حتی اگر برخی از اقدامات  کننده اعمال می هاي معارض به دولت حمایت و تجهیز رفتارهاي گروه

هـا اقـدام ننمـوده و تحـت      هاي مسلح معارض به این کشورها به دلیل این که به دستور ایـن دولـت   بشر و بشردوستانه ارتکابی توسط گروه

نـه و  هـاي مسـلح بیگا   هـا و آمـوزش و اعـزام گـروه     ها نیستند، قابل انتساب نباشد، نفس کمک مالی، تجهیز و تسـلیح ایـن گـروه    کنترل آن

  کند.   هاي خارجی را فراهم می المللی دولت تروریستی به سوریه موجبات مسئولیت بین
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» سمیترور« یسیانگل يها در فرهنگ .شود یافت نمی زین نیر فرهنگ معینظ یمعتبر لغت فارس يها از فرهنگ

 به یاسیقتل س یو به معن هترور مأخوذ از زبان فرانس .وحشت است د ویترس شد یبه معن terror نیشه التیاز ر

وحشت و خوف آمده است  یلمه در فرانسه به معنکن یا .متداول شده است یه در فارسکاسلحه است  لهیوس

  .)31 ،1382 ،انی(هادو» شود یاسیب قتل سکبا اسلحه مرت« :شود یاطالق م یست به شخصیو ترور

حال  ه تابهک يطوره ب ،ن خصوص وجود نداردیدر ا يوحدت نظر یکهم  يبه لحاظ نظر یهنوز حت

جمله  از .رده استکسم ارائه یومانع از ترور جامع یفیه تعرکن ادعا را نداشته یا جرئت ينظر چ صاحبیه

ه در ک اند ردهکفقط ادعا ها  آن »وئرکوالترال«و » دیس اشمکال«سم همانند ین پژوهشگران تروریتر معروف

ر یو سا متحد همانند سازمان ملل یالملل نیب ينهادها .نندکاند طرح مسئله  فعالً توانسته سمیرورخصوص ت

ن اعمال یه اکق آن به توافق برسند یمصاد يبر روصرفاً اند  تنها توانسته ...ه اروپا ویجمله اتحاد ها از سازمان

  .)264 ،1388 ،همکارانو  جالییاناند ( یستیجزء اعمال ترور

گر بدان یدیکت کافراد با مشار یکایکه کاست  یاسیس یاقدام ،المجموع ثیح سم منیترور دهیپد

انگر یهات بین توجیا ،نندکه یخود را توج يوشند تا رفتارهاک یم یطور جمع ورزند و به یمبادرت م

 ،1381 ،نشاورکرا از آن مجزا دانست ( یو گروه يفرد يتوان رفتارها یغالب است و نم یاجتماع يها ارزش

 یکط خود به یموجه و هماهنگ با شرا يدئولوژیا یکرفتن یپذ یآمده افراد در پ يگریف دیدر تعار .)9

ل تحقق اهداف از یوسا ،گروه يها رش اهداف و آرمانیو پذ یابی تیهو یک یه در پکوندند یپ یگروه م

 ،موردنظر يدئولوژیا يسواز  دهه شیله توجین هدف وسیبا ا ،شود یگذاشته مها  آن اریگروه در اخت يسو

ضربه  يدر راستا یستیترور يها گروه .ندک یفرد آسان م ياب هر نوع رفتار نامتعارف و خشن را براکارت

ست ین بدان معنا نیالبته ا .آورند یم يز رویآم ها به اقدامات خشونت دولت یفشار گذاشتن برخ زدن و تحت

در  یستیترور يها وهیز از شین یه برخکبل ،صون هستندم یستیترور يها وهیش يریارگک ها از به ه دولتک

  .)77 ،1388 ،و علیزاده کیپاشا یمیرکاند ( استفاده نموده یحکومت انیو ناراض یاسیبرخورد با فعاالن س

 یاصول اصل يکسریالملل  نیحقوق ب يو تا حدود یاسیسم از منظر سیف تروریدر خصوص تعر

 ییو شناسا فیمشترك در تعر اریمع يسر کیمطروحه به  يرهاو استانداها  آن براساسوجود داردکه 

موسوي ( در منابع دیگر یک سري اصول موازي و گاه متعارض ذکر شده است هرچند .میرس یم سمیترور

ف جامع و یتعر ،الملل نیدر نظام حقوق ب :اوالً :از عبارتند ارهایاصول و مع نیاعلی ایحال  .)25 ،1397 ،فرد

مفهوم  یعناصر اصل یالملل نیاسناد بگرفتن  با در نظر :اًیثان .سم وجود نداردیرد تروره در مویعل متفق



  75  سمیترور حوزه) الملل نیب نظام گرانیباز و یمذهب يها گروه یبرخ( تعامالت بازخوانش  

 

وجود قصد ارعاب همه مردم  ؛زیآم خشونت ياربرد ابزارهاکد به یا تهدیاربرد ک :سم عبارت است ازیترور

از  ياریبس ،ف موجودیتعار براساس :ثالثاً .یکدئولوژیو ا یاسیدن به اهداف سیرس ؛گروه خاص یکا ی

ت یا حمایسم ینقاط جهان مصداق ترور یدر اقص زین سمیترور یمختلف حام يها از دولت یاقدامات برخ

 يها نیسرزم يمنظور آزادساز سم از مبارزات ملل تحت ستم بهیز تروریتما يبرا :رابعاً .از آن است یعمل

ز افزود یآم خشونت يربرد ابزارهااکرا به » مشروعریغ«ا ی» یرقانونیغ«د ید قیباحتماً  ،شده خود اشغال

  .)29 ،1382 ،انیهادو(

6یستیجرائم ترور يه در عنصر مادک يطور همانپس 
 یستیجرائم ترورمعموالً ز اشاره بدان شد ین 

7افتهی جرائم سازمان عنوان به
ند ک یم يباز یدر آن نقش اساس كه بحث هدف مشترکشود  یاد میها  آن از 

 28( دینما یت مکمشارها  آن هستند که در یاسیمشخص و س ییها غلب پروژهها ا تیهو ؛اند شده فیتعر

Craig, 1994,(. 8تیهو یکجاد یا
ت یهو یکجاد یه اکست بلین نکصرف مم یسم روانیانکتوسط مصرفاً  

9یاجتماع فرایند یک
د یتول ،سازد ین مکمم یجمع يهافرایند واسطه شف دوباره خود را بهکاست و  

ار کبه  ،ر در منازعهیگران درگیبازسازي  یکی يها ژهیه کار وکاست  یعمل جمع يورجزء ضر یک ،تیهو

  .)129 ،1384 ،دهد (دالپورتا یع را انجام میان وقایوند میپ يو برقرارها  آن انیانداختن روابط اعتماد زا م

  )مختصرانحرافی (شناسی  جریان -3

خاستگاه  یافراط یسلف يها شیگرا دهد یشان من ،ها و منابع وجود دارد در گزارش یآنچه به طور رسم

قرابت  یاسالم یسلف يها شهیاند .القاعده و داعش بوده است يها عرب افغان و پس از آن گروه يها گروه

مقابله  يکه برا ییها گروه ؛افتیافغان انسجام  يها از اسالم دارد که ابتدا در عرب یوهاب تیبا روا يادیز

 .قرار گرفتند تیمورد حما برخی دول منطقه ،کایآمر يها دولت ياز سو يشورو با اشغال افغانستان توسط

 يکه به جا کند یم جادیا ریمس نیرا در ا یحلقه دوم ،افغان يها نیافغان به سرزم يها بازگشت عرب

 و پس از شود یو در القاعده متبلور م کند یو دور را مطرح م کیشعار مبارزه با کفار نزد ،دشمنانجنگ با 

  .شود یم یعراق و شام (داعش) متجل یبه صورت دولت اسالم تایو نها رود یم هیآن به عراق و سور

 يها عرب انیدر م .نیمسلم ریآن هم تکف ،است ریبحث تکف ،یافراط تیو سلف تینقطه مشترك وهاب

                                                     
6- The material Element of Terrorist Crimes 

7- Organized Crime 

8- Create an Identity 

9- A social Process 
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 ،ما در حلقه سوما ،شدند ینم انیعیش ای نیمسلم ریکه وارد مقوله تکف يبودند افراد ،القاعده یافغان و حت

 ،در واقع .میهست ها هگرو نیا يتوسط همه اعضا نیمسلم ریفراگ ریشاهد تکف هیالقاعده عراق و سور یعنی

 سمیترور ؛است يریتکف یافراط يها با گروه تینقطه اشتراك وهاب ،اهل سنت نیمسلم یحت نیمسلم ریتکف

از خود را  ریغ یکس ،تیعراق مانند وهاب و هیدر سور االسالم شیالنصره و ج ،که در قالب داعش يریتکف

 يبارها در فتاوا نیمسلم ریتکف .شمارد یم باحرا م رخودیخون غ ختنیر ،اساس نیو بر ا داند یمسلمان نم

سعود هزاران مسلمان اهل  مانند آل یوهاب لیقبا ،عربستان لیاز تشک شیپ یصادر شده و حت یوهاب يعلما

 میمستقر در عربستان هست یوهاب يفراوان علما یزشیانگ يما شاهد فتاوا زیامروز ن .سنت را به قتل رساندند

 يمجاز يموضوع در فضا نیا .است االسالم شیالنصره و ج ،در القاعده تیافراد به عضو ختنیبرانگ يبرا

 نیافراد همچن نیا .اند را صادر کرده ییفتاوا نیچن فالن کشوردر  یعلما به صورت رسم نیآکنده است و ا

 یشده وهاب شناخته يها چهره .دارد رتیمغا یجهاد نکاح را فتوا دادند که با همه مسلمات اسالم قولهم

 يو معنو يفکر یبانیپشت يو برا یوهاب تیروا براساس یمفصل يها یشدند و سخنران هیوارد سور نیهمچن

هاي  هر حال حتی رسانه در .کردند رادیا یو سن عهیاعم از ش گریخود به منظور جهاد با مسلمانان د يروهاین

نقش  ،10از اسالم یقرائت وهاب جیبا ترو سعودي :عربی نیز بدین مسئله معترف اندهاي  همسو با دولت

و  میابن ق ،هیمیمانند ابن ت تیوهاب یرهبران برجسته سلف يها استناد به گفته ...ساختار تأمیندر  يا برجسته

11بوده است یاسالم سمیو مشوق ترور یالماس يتندور جیعامل ترو یبه طور رسم ...محمد
.  

  یخارج استیاسلحه پنهان س سمیترور ازبرداري  بهره -4

 ریتعب جیبه بس يفرایند نیاست که چن ازمندین ،و کنترل منابع دنیازی ها به دست گروه یکنش جمع

 است که در ...و حاتیتسل ،کاال ،یانسان يروهایجمله ن از عیوس یفیدربردارنده ط ،منابع نیا ؛شود یم

است که  يفرایندمعرف  ،جیبس ،واقع در .)19 ،1385 ،یلی(ت ردیگ یگران قرار م جیمنافع بس يراستا

و به  ابدی یم انتقال یعموم یبه متن زندگ هیگروه از حالت انزوا و انفعال و از حاش کی ،آن براساس

 توان یم یحام ير مورد کشورهارا د فیتعر نیا .)104 ،1385 ،یلی(ت شود یم لیاثرگذار تبد يگر کنش

                                                     
ماي وهابی به وجود خواهد آمـد. سـعودي   در دوران جدید در عربستان سعودي چرخشی جدي در رابطه خاندان حاکم و عل -10

نقش ایدئولوژي وهابی را در عربستان کم رنگ بسازد و به حاشیه بکشاند. محصول گسترش گفتمان سلفیت در جهان اسالم است. 

  https: //www. bbc. com/persian/blog-viewpoints-43681209به نقل از: 

11- https: //www. bbc. com/persian/blog-viewpoints-43526343 
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قرار دارند و نوعاً از منظر  حالت نیدر ادقیقاً منطقه  ياز کشورها یبرخ ؛قابل مصداق دانست نیچن

 جهینت اند در بست کامل خورده به بن یالملل نیو ب يا منطقه یاصول يها استیس نیهمچن یداخل يها استیس

از  یکی سمیهمچون ابزار ترور رمعمولیمنابع غکردن  جیاند بس کامل قرار گرفته يو در انزوا اند شده يمنزو

است  یانیجر ،جیبس .شود یمحسوب م یاسیبست س خروج از بن يبرا شانیپنهان ا يها و سالح کردهایرو

از چنته گروه خارج بوده و  ازآن شیکه پ یسرعت بر منابع تا به سازد یرا قادر م یواحد اجتماع کیکه 

 ،هینظر نیا .)79 ،1387 ،هیری(بش ردیخود بگ اریاخت دیرا در ها  آن مسلط شود و ،دندیرس یم مفقود به نظر

به کاالها در کارزار  یابیدست يبرا يزیآن را ست و کند یم را برجسته یاجتماع يها جنبش یاسیس تیماه

  .)139 ،1388 ،علیزاده و کیپاشا یمیرک( کند یرمیو قدرت تعب استیس

 ندگانیها که خود را نما گروه نیاز ا یگسترش داد برخ ينظر را تا حدود نیا ینوع به دیالبته با

و  يکار پنهان ینوع بامستقل ندارند و  یتینوعاً ماه دهند ینشان م یمخالف و گهگاه مذهب یاسیس اناتیجر

اکثر  یبا بررس کنند یبزرگ عمل م يها پنهان قدرت يروهاین عنوان بهدار  رنگ و لعاب يظاهرساز

 .به اثبات رساندکامالً را  شانیابودن  در خدمت توان یها م گروه نیوانفعاالت ا و فعلها  آن یدانیم حرکات

 منظور تحقق از منابع و امکانات به يمند بهره يگروه برا کی »یکیتاکت يها تالش« توان یرا م جیبس

  .خود دانست دنیبخش تیو فعل يبه اهداف راهبرد دنیبخش

 يدر کشورها توان یامر را م نیا يها) برا پنهان قدرت دی( یاجتماع يواحدها توان یمنظر م نیاز ا

را هایی  ها و اقدام مجموعه برنامه ،جیبس ،اولسون و آبرشال زعم به ،افتیکامالً  سمیترور یحام

 ،که آن اهداف از نظر هواداران یزانیبه م .رندیپذ یم اهداف جنبش صورت يریگیپ يکه برا ردیگ یدربرم

 دقادر خواهن ،حامالن جنبش ،همراه نباشد ،ادیز ییها نهیها با صرف هز بدان یابیزش باشند و امکان دستباار

جنبش  کی ،هینظر نیا براساس ؛است شتریب يروزیرا به جنبش جذب کنند و امکان پ شتریب يا بود عده

که از منابع  دیآ ائلن ،تیو به موفق ردیشکل بگ يصورت جد به تواند یم یزمان ،یکنش جمع ای یاجتماع

نکته  نیبر ا هینظر نیا رد ؛کند يساز مند باشد و بتواند ائتالف بهره ،مثبت یمردم ریتصو ،جمله مهم از

الزم  يها در فرصت ییرهاییمنابع و تغبودن  دسترس در«به  ،به کنش تیکه عبور از موقع شود یم تأکید

 ،ها تیکنشگران و محدود ،ها نگاشتن موضوعبا مفروض ا ،هینظر نیا ؛مشروط است ،»یکنش جمع يبرا

 نیبنابرا ؛کند یم هیتک »کنند یرا اتخاذ م اشان راهبرده به اهداف دنیرس يچگونه کنشگران برا« که نیبر ا

  .دارد تأکید گریبازبودن  ییبر عقال
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 شیرانحوه آ انیمعنا که م نیبه ا ؛است یاسیس ينهادها تیماه ،جیبس فراینداز عوامل مؤثر در  یکی

هرچه عدم  ،نمونه يبرا ؛وجود دارد میمستق يا رابطه ،آن یاجتماع يها جنبش یجامعه و چگونگ ییفضا

 ،یجتماعا يها احتمال دارد که جنبش شتریب ،باشد شتریب یاسینظام س يو کارکرد ییتمرکز فضا

 ،یاجتماع يها جنبش ،منابع جیبس هیطبق نظر مرتون در نظر .باشند» تر و مؤثرتر مستقل ،کارآمدتر«

کسب  يگوناگون برا يریو راهبردها و تداب کنند یم بیخاص را تعق یکه اهداف اند ییعقال يها سازمان

مشروط  ،گسترده يها یتیضاها فقط به وجود نار جنبش يریگ شکل ،هینظر نیطبق ا ؛نندیگز یبرم تیحما

 تیو هدا يکنش متمرکز بسترسازرا به  ها یتیدارد که نارضا یبستگ ییها بلکه به وجود سازمان ستین

 ایآ«که  شود یم سنجش قیطر نیگروه از ا تیآن است که موفق ،هینظر نیا یاساس يها از مفروض ؛کنند

» ؟ نه ای دهد یم را نشان شیآن افزا يتاوردهامنافع و دس که نیا ای ریخ ایشده است  شناخته گریباز کی

  .)147 ،1388 ،علیزاده و کیپاشا یمیرک(

 سمیکه ترور ستا نجایا ،الزم استسازي  و مشروعسازي  گفتمان ینوعکردن  جیبس نیا يبرا حالیا یعل

 در دارد یم ها گام بر دولت یمنابع در جهت خدمت به منافع برخ جیراهبرد بس کی عنوان به کیدئولوژیا

جذب  ،یسادگ خود به ییمعنا یو ب ییاز تنها ییرها يها برا انسان ،معتقد است میکه دورک گونه همان ،واقع

 يریتکف يها طرف گروه به ،به خود یمعنا بخش ياز افراد برا ياریبس ،رو نیو ازا شوند یم ها يدئولوژیا

از  میدورکها ریکه به تعب یگانگیازخودب نیبنابرا ؛کنند یم فیخود را تعر ،صورت نیو بد شوند یم جذب

 داشته یپ در يریتکف يها را در قالب گروه رجاو نابهن کیآنوم یبروز کنش جمع ،ردیگ یم نشأت زیتما

که اغلب  کند یم تیاز آن حکا ،دیانجام يریتکف يها گروه يتن از اعضا 2032 يکه رو یقیتحق .است

 بستر کیخود  نیا ،ملحق شدند ها يریبه تکف ،شدن شناخته تیرسم و به تیاشتهار و اعتبار و هو يآنان برا

  .)Kardas & Ozdemir, 2014, 12(است  تروریستیها  براي عضویت این گروه

  ها سیاسی دولت ی حقوقیالملل بینهاي  مسئولیت -5

 نباید حاکمیت که معنا بدین ؛است یسلب یک عنوان به و آن مسئولیت جنبه حاکمیت مهم هاي جنبه از ییک

 مفهوم این کهبل ،نباشد اي وظیفه و تکلیف گونه هیچ متضمن و شود یتلق مزیت مقوله یک عنوان بهصرفاً 

 به مسئولیتکه  است وضعیتی همان این که )Ronzoni, 2012, 2( باشد می نیز تکالیفی و تعهدات متضمن

12مسئولیت مثابه را حاکمیت این جا در ما که دارد دنبال
 نقش در ها دولت براي وضعیت این ؛دانیم می 

                                                     
12- Sovereignty as a Responsibility 
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13المللی بین
14خود عملکرد پاسخگويها  آن بالتبع باید و دارد دنبال به را تکالیفی و تعهدات 

 .باشند نیز 

 سال در ها دولت المللی بین مسئولیت به راجع الملل بین حقوق کمیسیون طرح در ها دولت مسئولیت قواعد

 مسئولیت مستلزم ،دولت المللی بین متخلفانه عمل هر :است آمده چنین مذکور طرح در .شد تدوین 2001

 انجام براي را مسلح هاي گروه ،دولتی اگر بنابراین .)1162 ،1388 ،آغاجري( است دولت آن المللی بین

مسلح  يها مختلف از گروه ياز انحا يکرده و به نحو ریاج یخارج يها دولت هیعل آمیز خشونت اعمال

  .کند مسئول عمل فوق خواهد بود تیحما

 دهیبا پد ریارزه فراگدر خصوص مب یالملل نیعرف ب نیو همچن یالملل نیو مقررات ب نیدر منابع و قوان

وظایف که ین تر مهمیکی از  .باشند بندیبدان پا دیدارند که با امو ع یکل فهیها دو وظ دولت سمیترور

15از وقوع جرم و خسارت يریشگیو پ ینیب شیپمنطبق با این واقعیت موضوع پژوهشی داشته باشد 
 .است 

 حقوق وارد 1985 سال به متحد ملل زمانسا عمومی مجمع اعالمیه با غرامت دریافت بر شخص حق مفهوم

 توانند می المللی بین جنایات قربانیان که است قرارگرفته مورد پذیرش مفهوم این امروزه ،شد الملل بین

 سال در ،بشر حقوق کمیسیون به متحد ملل سازمان ویژه مخبر نهایی گزارش در .کنند دریافت غرامت

 و رضایت ،ترمیم ،غرامت دریافت اشکال در وارده خسارت جبران رب المللی بین جنایات قربانیان حق 1999

 در ،متحد ملل سازمان غرامت کمیسیون تشکیل است شده بینی پیش تکرار عدم بر مبنی هایی ضمانت

 کیفري المللی بین دیوان اساسنامه .است صلح ضد بر جنایت چهارچوب در اصل این ياجرا يراستا

 به خسارت پرداخت عنوان تحت دیوان) 75( ماده در ،المللی بین کیفري قوقح مهم منابع از یکی عنوان به

16قربانیان
 کیفري دیوان حکم در مراتب است پرداخته قربانیان نقش و حکم در الزام این گنجاندن نحوه به 

                                                     
13- Governments in an International Role 

14- Responsible for your Performance 

15- Predicting and Preventing Crime and Damage 

قواعـدي کلـی از جملـه اسـترداد،     در این ماده آمده است: دیوان راجع به جبران خسارات مجنی علیهم یا در ارتبـاط بـا آنـان     -16

تواند بنا به درخواست ذینفع و یـا در   غرامت و اعاده وضع به حال سابق را مقرر خواهد کرد. بر این اساس، دیوان در رأي خود می

را معین شرایط خاصی رأساً، حدود و میزان هـر نوع آسیب، نقص و یا لطماتی که به مجنی علیهم و یا در ارتباط با آنان وارد آمده 

علیـه صـادر    تواند مستقیماً دستوري علیـه محکـوم   نماید، بیان خواهد کرد دیوان می ها عمل می نماید و قواعد کلی را که بر پایه آن

نموده و نحوه مناسب جبران خسارات مجنی علیهم و یا در ارتباط با آنان را از جمله استرداد، غرامت و یا اعاده وضع به حال سابق 

هاي مربوط بـه جبـران خسـارات از طریـق صـندوق امـانی        تواند در صورت اقتضاء دستور دهد که پرداخت . دیوان میمعین نماید

 صورت گیرد.  79موضوع ماده 
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  .)74 ،1388 ،اسدي سادات( گردد قید باید

کشورها به اسم مخالف با  گرید هیمسلح معارض عل یستیترور يها نشناختن گروه تیباالخره به رسم

ها در قبال  دولت ینیع تیمسئول نییراهکار جهت تب نیتر مهمبا آنان  يهمکار هیو توج یاسیاغراض س

و  ینیضابطه ع کیبه  دنیتالش در جهت رس .است یستیترور يها خصوص گروه ردها  آن تیمسئول

دوگانه  يبرخوردها .خصوص حل کند نیارا در  یالملل نیاختالفات ب ياریبس تواند یمشخص م فیتعر

با  گذارتأثیر یالملل نیب يها سازمان گریسازمان ملل متحد و د تیامن يدر قالب شورا الملل نینظام ب

اما در  ؛شود یمحسوب م یجامعه جهان يرو شیپ يخطر جد نیتر مهم ،سمیترور دهیها در قبال پد دولت

 یالملل نیدر موقع نقض قواعد آمر ب یالملل نیسطح نظام ب ها در دولت یالملل نیعام و ب تیخصوص مسئول

 .است دهقرار ندا ییها را مورد شناسا دولت يبرا يفریک تیصراحت مسئول به یالملل نیب يفریحقوق ک

 يها تا حدود دولت تیاز مسئول یفیاست که در آن تعر تیخصوص به طرح مسئول نیسند در ا نیتر مهم

که  شود یمحقق م یدولت هنگام یالملل نیفعل متخلفانه ب« :تیطرح مسئول 2طبق ماده  .شده است ارائه

 عنوان بهو  باشدقابل انتساب به آن دولت  الملل نیموجب حقوق ب به ،ترك فعل ایاعم از فعل  ،يرفتار

 ،الملل نیب حقوقموجب  بهکه  شود یمحقق م یزمان تیمسئول» . شود یآن دولت تلق یالملل نینقض تعهد ب

  .)138 ،1397 ،موسوي فردباشد ( یالملل نیتعهد ب کینقض  ؛باشد دولت یک به انتساب لقاب

  یالملل بین يفریک ياجراهاي  ضمانت -6

ی همچنان شاهد الملل بینهاي  ها براي صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت خطر این گروهگرفتن  در نظر با

قابلیت  .طقه) از پدیده شوم تروریسم هستیممادي و معنوي برخی از رهبران (برخی دول منهاي  حمایت

احراز مسئولیت کیفري ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضدبشریت و جنایات 

مبانی نظریه نوین تلفیق  براساسی کیفري قابل بحث بوده و الملل بیناساسنامه دیوان  8و  7جنگی در مواد 

اقدامات مجرمانه هاي  ص حقوقی و همچنین تسري آموزهشخهاي  تقصیر مدیران ارشد و سیاست

17مشترك
ی) الملل بینناشی از اقدامات  تأخری عدالت انتقالی (مسئولیت کیفري مالملل بینو تسري رهیافت  

  .)219 ،1395 ،رهامی و همکاران( رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است رهبران عالی

 انیحام یستیاقدامات ترور يبه جرم انگار يفریان کعنو نیتحت ا توان یکه م یقیاز مصاد یکی

 يفریک یالملل نیب وانیاساسنامه د 7در ماده که  است تیبشر هیعل تیآنان استناد کرد جنا یو حقوق یقیحق
                                                     

17- Doctrines of Common Criminal Acts 
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اخراج  ،گرفتن یبردگ ،کردن کن شهیر ،همانند قتل یبه مسائلدقیقاً  .شده است پرداخته قشیبدان و مصاد

18یستیاقدامات ترور قیموارد ذکرشده از مصاد یهمگ .اشاره دارد ...و يو انتقال اجبار
(موسوي است  

19یالملل بینحقوق کیفري هاي  البته با توجه به رویکردها و ظرفیت .)483 ،1400 ،فرد
دیگري هاي  قابلیت 

  .براي جرم انگاري و امکان سنجی این کار وجود دارد

  ذار تروریسممسئولیت سیاسی و حقوقی فرق انحرافی ریل گ -7

هاي  و آراء و فتاواي مفتی بودیمیکی از جنایاتی که بدون تردید در میدان تروریسم تکفیري شاهد آن 

دیوان  اساسنامه 5این جرم در ماده  ؛کشی است سلفی وهابی (تکفیري) نقش مستقیم در آن دارد نسل

المللی جرم  دیوان کیفري بینیکی از جرائم داخل در صالحیت رسیدگی در  عنوان بهالمللی  کیفري بین

20انگاري شده است
21شده است اساسنامه به تعریف و مصادیق آن پرداخته 6در ماده  .

به کشی  نسل .

یا  ،يادنژ ،قومی ،ملیهاي  از گروهیا بخشی م تما يدنابوقصد  بهکه گردد  ق میطالاي ا ت مجرمانهمااقدا

کشی  زات نسلمجاو  يپیشگیرن نسیواکنو :ملهج من يدمتعدالمللی  د بینسناا .گیرد رت میمذهبی صو

و بیر تقنینی اکه تده سیدربه تصویب ر مزبوهاي  گروهیت دموجواز حمایت در « رم مهساسناا» ) و1948(

ین ا .اند ر نمودهمقرن آن عامالزات مجاو محاکمه ق و فوت مااقداز ا يپیشگیر يابرزم را القضایی 

م در هتمارد اموالمللی  م بینجر عنوان به ،کشی نسلمحکومیت و فته که شناسایی رضعیت تا جایی پیش و

  .)70 ،1390 ،(نمامیانست شده ا شناختهسمیت ربه ه مرة آقاعدمثابه  به ،معاصرالملل  ق بینحقوم نظا

مجرمانه ت مااقداي از ا مجموعهبلکه شامل  ،نیستص خام مفهومی ناظر به جرکشی  نسل ،هرحال به

                                                     
18- Examples of Terrorist Acts 

19- International Criminal Law 

20- See: Article (5) Crimes within the jurisdiction of the Court: The jurisdiction of the Court 

shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a 

whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the 
following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; 

(d) The crime of aggression.  
21- See: Article (6) Genocide: For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the 

following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 

racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious 
bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group 

conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) 

Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring 
children of the group to another group.  
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ف هدهاي  از گروهکل یا بخشی  يدنابوقصد  به ،دهگسترو سیع وسطحی ر معمول د طور بهست که ا

هاي مختلف این  اما در دکترین .)189 ،1387 ،فخر)و(9 ،1385 ،و همکاران بیلیپذیرد (ارد رت میصو

اما با در نظر  :اند تردید قرار داده کشی را مورد فرضیه یعنی شمول اقدامات تروریستی در داخل جنایت نسل

هاي  هاي ایدئولوژیک (مقدمه تروریسم) همانند وهابیت سلفی که گروه هاي جریان مؤلفهادن د قرار

اما  .مصداق آن استکامالً هاي ایشان هستند این امر  بازوهاي اجرایی اندیشه عنوان بهتروریستی تکفیري 

چوب نسل ارهتروریسم در چدادن  قرار :هاي مختلف چنین تشریح شده است در این نقدها در دکترین

 ،زیرا در نسل زدایی ؛رسد چندان مفید به نظر نمی ،رسد و تعقیب آن از این منظر زدایی دشوار به نظر می

گونه جنایات  که اینمعموالً  .براي عوامل غیردولتی دشوار است مرتکب قصد نابودي یک اجتماع را دارد

  .به انجام برسانند ،را بر مبناي معیاري که دولت بر قصد خاص نسل زدایی داشته باشد

و یط اشرب چوراهچدر  ،هیژویستی ورترت مااقدرسد ا میبه نظر  :در نظر دیگر چنین آمده است

کشی  نسلیق دمصاو یط اجد شرواعمالی است چنین اهرچند بعید  .باشنداز حراقابل  ،کشی نسلیق دمصا

شده باشند تا بتوان  ذهبی واقعیا م ،يادنژ ،قومی ،ملیوه کلی یا جزئی گر يدیعنی با قصد نابو ؛باشند

  .)Fry, 2002, 153( کشی قلمداد نمود نسل

گرفتن  با در نظر :در پاسخ به این مخالفین باید گفت اما .جا اطالق مصداقی دارد به نظر ما در این

داده است با بررسی برخی از مبانی  شرایط و دگرگونی نوع تروریسم که رخکردن  واحوال و تغییر اوضاع

یابیم که اتفاقاً هدف از اقدامات تروریستی تکفیري  می دردقیقاً هاي تروریسم از نوع ایدئولوژیک  هاندیش

کند  جاهایی که به بهانه شرك به خدا مفهوم شرك توسعه پیدا می در ؛در اکثر مواقع تصفیه مذهبی است

دین پیروان ادیان و نام ه شود که ب و به گروهی از افراد تروریست (ظاهربین) مجوز شرعی اعطاء می

کنند که خون ایشان  به قتل برسانند و در فتاواي خویش اعالم میشدن  مذاهب دیگر را به بهانه مشرك

اصطالح  که به کشی (تسویه نژادي مذهبی مخالفان به دلیل این منظور و هدف جنایت نسلدقیقاً مباح است 

  .مشرك شده) را محقق ساخته است

کشی در  منظور از نسل :شده است کشی یا ژنوسید چنین تعریف جنایت نسلاساسنامه  6در ذیل ماده 

 ،یگروه مل یکاز  یا قسمتیتمام کردن  قصد نابود ه بهکل است یذ همشروح از اعمال هریک ،ن اساسنامهیا

22یابد اب میکن ارتین عناویث همیاز ح یا مذهبی ينژاد ،یقوم
 اقدامات شود می باعث که کلیدي نکته ...

                                                     
 وجه قرار گرفته است. نگاه کنید: عنوان یکی از مصادیق مورد ت المللی کیفري به این امر در اساسنامه دیوان کیفري بین -22
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 جریانات این اصلی گفتمان که است مسئله این شود مطرح ژنوسید جنایات ذیل در تکفیري ستیتروری

 شرك به راها  آن که است ایشان هاي اندیشه مخالف مختلف مذاهب و ادیان پیروان قتال در جواز و مبارزه

 دردقیقاً  این که دکنن می معرفی دین در گذار بدعت را شیعیان و مخالفین نوعی به و کنند می متهم خدا به

 اشاره) مذهبی گروه ...از بخشی یا تمامی قصد به ...کردن نابودن عامل( به آن تعریف و شش ماده ذیل

 شیعیانبردن  بین از یعنی مسئله بدین ،اند داشته سلفی وهابیان که اظهارنظرهایی از بسیاري درکه  است کرده

  .اند داشته تأکید دین در گذار بدعت و رافضی عنوان به

 و عام صورت به تروریستی هاي گروه بندي دسته در ایشان :گفت باید مخالفان نظر خصوص در اما

 مبذول را خود توجه است آمده ها گروه این تعریف درمعموالً  که سیاسی هاي انگیزه و اهداف باصرفاً 

 به مشرب این از ،ندارد فرقی ...و مذهب ،نژاد از نظر دیدگاه این در تروریسم قربانیان این که ،اند داشته

 در را کشی نسل که است حالی در این .است نیامده آن در کشی نسل مصادیق از تروریسم کنیم نگاه قضیه

23بشر حقوق نقض شدیدترین منابع
 دانسته المللی بین جامعه مسئولیت ترین سنگین آن را مجازات و 

 در سیري با اما است دانسته بشر حقوق اجراي و دقیق نظارت در را کشی نسل وقوع عدم اساسی شرط

 صدمه ایراد یا و گروه اعضاي قتل به توان می کیفري المللی بین دیوان اساسنامه 6 ماده ذکرشده مصادیق

 شیعیان ،ایزدیان گسترده هاي عام قتل قالب در گروه یک اعضاي روحی یا جسمی سالمت به نسبت شدید

 صدمات ،شده انجام که اي وحشیانه اقدامات چنین در نتیجه .کرد رهاشا تکفیري هاي گروه توسط ...و

 با تروریستی اقدامات این .است داشته دنبال به آن قربانیان براي شدیدي العاده فوق روحی و جسمانی

) خالفت( واقعی اسالم اصطالح به دین احیاي جهت ،وهابی سلفی مفتیان انگیزشی تحریکات و ها تشویق

  .است بوده اسالمی نظام از ها بدعت زدودن و

                                                                                                                                 
1-1) Look at: Genocide: For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the 
following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 

racial or religious group, as such….  

کشی منجر  الملل بشردوستانه ممکن است به نسل یادآوري این که نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بینبشر با ق حقوراي شو -23

ها  کشی رخ دهد از دولت شود با تأیید اهمیت نظام حقوق بشر ملل متحد در تالش براي پیشگیري از اوضاعی که ممکن است نسل

همکاري مقتضـی بـا نهادهـایی کـه در کشـف سـریع و پیشـگیري از نقـض          کشی، در تقویت خواسته براي پیشگیري از وقوع نسل

اند همیاري کنند و همچنین بر اهمیت نقـش نظـام حقـوق     کشی شود، فعال مند حقوق بشر ممکن است منجر به نسل گسترده و نظام

 ه است. کشی تأکید کرد بشر سازمان ملل براي گردآوري اطالعات مربوط به نقض گسترده با احتمال وقوع نسل

24- HRS/RES/7/25, 41st meeting, 28 March 2008, paras. 4 and 11 pre. also paras. 6 and 10 dis.  
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هاي تروریستی  اشخاص حقیقی حامی گروه عنوان بهدر خصوص نحوه احراز مسئولیت کیفري مفتیان 

25اساسنامه دیوان در باب نحوه احراز مسئولیت کیفري 25تکفیري به ماده 
بخش  (e)در بند  .کنیم استناد می 

 .شده است الذکر اشاره و با صراحت به مسئله فوقدقیقاً ي المللی کیفر اساسنامه دیوان بین 25سوم ذیل ماده 

کشی را چنین تشریح  المللی مسئولیت کیفري افراد مشوق جنایت نسل کیفري بین گذار قانوندر این بند 

در اینجا است  ...کند آشکارا دیگري را براي ارتکاب بدان تشویق می مستقیماً و ،کشی در مورد نسل :نماید می

هاي مؤثر در  توان مسئولیت کیفري مفتی وجود دارد می 25ت آشکاري که در بند ذیل ماده که با صراح

هاي  کشی را مورد بازخواست قرارداد و محاکمه کرد هرچند که این امر با توجه به حمایت جریان این نسل

الشمس است پذیر نیست ولی اظهر من  سادگی امکان ها وجود دارد به سیاسی که پشت سر این دست از مفتی

 :به آمده است 25یا دربندهاي دیگر ذیل ماده  .توان این مسئولیت را متوجه ایشان دانست راحتی می به

26خواسته یا تشویق کرده باشد ،ارتکاب به جرم مذکور را دستور داده است
...  

                                                     
25- See Article (25): Individual criminal responsibility: 3-1) The Court shall have jurisdiction over 
natural persons pursuant to this Statute. 3-2) a person who commits a crime within the jurisdiction 

of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this 
Statute. 3-3) In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for 

punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person. (a) Commits such a 

crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of 
whether that other person is criminally responsible; (b) Orders, solicits or induces the commission 

of such a crime which in fact occurs or is attempted; (c) For the purpose of facilitating the 
commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted 

commission, including providing the means for its commission:  

- (d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a 
crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be 

intentional and shall either. (i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or 

criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a 
crime within the jurisdiction of the Court; or (ii) Be made in the knowledge of the intention 

of the group to commit the crime; (e) In respect of the crime of genocide, directly and 
publicly incites others to commit genocide; (f) Attempts to commit such a crime by taking 

action that commence its execution by means of a substantial step, but the crime does not 

occur because of circumstances independent of the person's intentions. However, a person 
who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the 

crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that 

crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose. 3) Bis. In 
respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in 

a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a 
State. 4) No provision in this Statute relating to individual criminal responsibility shall affect 

the responsibility of States under international law.  

 . 25ندهاي ذیل ماده جهت مطالعه بیشتر شرایط نحوه احراز مسئولیت کیفري در اساسنامه دادگاه رم نگاه کنید به ب -26
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 البق در ؛است شده ثبت نیز المللی بین سند یک عنوان به و بشر حقوق شوراي اتتأکید به توجه با

 غیردولتی المللی بین نهاد مردم هاي سازمان بنگریم مسئله به بخواهیم نیز کشی نسل جرم وقوع از پیشگیري

 جاي خود نیز این هرچند که داشتند مهم مسئله این در یتأمل قابل سکوت نیز اند فعال حوزه این در که

 که نظري نتیجه حداقل .کنیم یم گذر آن از است خارج ما بحث از که چون ولی دارد فراوانی هاي بحث

 ماده در المللی بین کیفري حقوق هاي آموزه به توجه با :کنیم می مطرح چنین گرفت توان می بحث این در

 بند صراحت و ظاهرگرفتن  نظر در و کیفري مسئولیت احراز شرایط خصوص در رم دادگاه اساسنامه 25

(e) امروزه که وهابی سلفی موجود جریانات نامتعارف يها آموزه استناد به ،مذکور ماده ذیل سوم بخش 

 مذاهب و ادیان دیگر و تکفیر پیروانبودن  مشرك بهانه به تکفیري تروریستی اقدامات شرعی گذار ریل

 است داشته اشعار که 25 ماده ذیل بندهاي از دیگري بخش صراحت به دارند عهده بر آنان مخالف

 گروه یک با مبارزه از صراحت به مفتیان از برخی .باشد) فرد هخواست( یا) دستور به( جرم به ارتکاب

چرا  بود خواهد منفی قطعاً جواب ،دانست عقیده یک نیز تفاسیر این برند می نام جهاد به نام خاص مذهبی

 حتی .رسیم می شده تعیین پیش از اما نانوشته برنامه این به دهیم قرار هم کنار را پازل این هاي قطعه اگر که

 آیا شود می محسوب کشی نسل در داخل که ندانیم شده تعیین پیش از برنامه یک را برنامه این گرا

 در و کشی نسل با مبارزه ؟کرد مبارزه آن با کشی نسل جرم از پیشگیري هاي برنامه قالب در شود نمی

  .است زین آن وقوع از يریشگیپ يراستا

 هیعل داتیتهد با مبارزه قالب در کشی نسل القب در سازمان رانهیشگیپ استیس چهارچوب نیا در

 هک است نیا یاساس پرسش .است المللی بین تیامن و صلح تیتثب و صلح ناقض اقدامات ،صلح

 هک هایی وضعیت ای صلح ناقض اقدام ساختن متوقف ،صلح هیعل داتیتهد رفع ای يریجلوگ سازوکارهاي

  .)8 ،1390 ،زاده جاوید( ؟اند کدم شود صلح نقض به منجر

  یالملل بینسیاسی حمایت در نقض قواعد هاي  برخی دول حامی علل و ضررت -8

منطبق با  جهیبه نت دنیرس يبرا ،شود یوارد م یاتهام یاشخاص حقوق ای یقیاعم از حق یبه شخص یوقت

مشخص  قیدق ینوع بالتبع موارد تخلف را به .شخص را به اثبات رساند نیاتهامات حول ا دیعدالت با

 یبررس ،تها متصور اس از نوع دولت یکه حول اشخاص حقوق ییها تیحال با توجه به محدود .دنمو

 در یمحال و شدنتقریباً  يامر یو مصداق يصورت مورد ها به دولت نیا یالملل نیموارد نقض و تخلفات ب

موجود و  يها تیواقع براساس ؛شود یم تیفیک نیاما با ا ؛است یمراجع رسم تیو در صالح ستیواقع ن
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 یتخلفات گسترده برخ کیورو تئ يلحاظ نظر حداقل از طرف یبه استناد منابع ب یاسیس يها بده بستان

است  یدر حال نیا .آنان را به اثبات رساند یالملل نیو عدول از تعهدات ب یالملل نیها از قواعد آمره ب دولت

آن رابطه دادن  با مستمسک قرار میتا بتوان میاستناد کن یمنطق عقالن کیبه  دیرابطه با نیبه ا یپ يکه برا

کرده و در نگاه دوم به استناد  یعقالن هیرا در نگاه اول توج يریتکف یستیترور يها و گروه یدول حام نیب

 ،يهم عنصر ماد تیفیک نیبد .میده قیتطب یالملل نیرا منطبق با قواعد حقوق ب انیرابطه تخلفات حام نیا

ضمن آن  شود یآشکار م ها يریبا تکف یدولت افتهی سازمان یستیو اقدامات ترور در جرائم روانیهم عنصر 

ها را با  دولت نیا تیمسئول یمنطق حقوق براساس جتاًینت .شود یبرقرار م زین یمعلول یو عل تیسبب بطهرا

  .مییشده فرض نما اثبات توان یتخلفات م نیتوجه ا

باشد را در دو مورد از موارد  ریمس يراهگشا تواند یم ینظر مطالعات حقوق رهگذر از نیآنچه در ا

از  تیها در حما سنجش تخلفات دولت یمنبع حقوق عنوان بهو  میا خالصه کرده یالملل نیحقوق موضوعه ب

که در خصوص  يآور سند الزام نیتر مهم .گرفته است توجه قرار مورد زانیم عنوان به يریتکف سمیترور

آور  الزام ییقدرت اجرا سازمان ملل متحد با تیامن يشورا 1373قطعنامه  دیوجود دارد بدون ترد سمیترور

 نیکه در ا یحقوق يسند نیدوم .نمود میفصل هفتم منشور ملل متحد است که بدان استناد خواه لیذ

هم  است و آن الملل نیها در نظام ب دولت تیمسئول یرسم ندتنها س عنوان بهمبحث مورد مداقه قرارگرفته 

منطبق  سمیترور یحام يها تخلفات دولتدقیقاً  .است يالدیم 2001ها مصوب سال  دولت تیسئولطرح م

  .شده است مندرج در آن منعکس یقانون اتیبا واقع

 يها گروه ياز سو نینام ده ب تیدر حق بشر یستیاقدامات ترورترین  ناتهیوحش امروزه شاهد

 يا و منطقه یالملل نیب يها قدرت یبرخ يها تیو حما ها استیکه محصول س میهست يریتکف یستیترور

و  یمنافع مل شبردیدر جهت پ یخارج استیپنهان س ياز ابزارها یکی عنوان به دهیپد نیاست که از ا

 بانیگر يکرد که روز هیتشب یخطرناک يامر را به باز نیا توان یم .کنند یخود استفاده م یالملل نیب

است که در قالب  انهیخاورم يکشورها یکنون تیانه واقعتأسفمر ما نیخواهد گرفت و هم زیرا ن شتنیخو

واقع  در .مینمائ یم قاطال یعرب-یما بدان ائتالف غرب جا نیاست که در ا یبحث و بررس چند کشور قابل

 کیمنافع استراتژ لیبه دل یخارج گرانیباز ،میکه امروزه شاهد آن هست يریتکف سمیجنگ ترور دانیم

 یداخل گرانیاند که باز ها را به بار آورده از خشونت يا و دوره اند ختهیرا برانگ یستیرجنگ ترو يها شعله

که در  ها يریاز تکف ياریبس تیفیک نیبد .)Asseburg and Heiko, 2013( اند شده در آن گرفتار زین
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شان تعداد ها يریهستند که در آغاز درگ یخارج انیجنگجو جیحضور دارند محصول بس سمیترور دانیم

 نیا .(Aron, 2012, 21) سازند یرا توانمند مها  آن يریتکف يها در سازمان تیو با عضو افتهی شیافزا

 نیآنان را چن یبرخ که است يتا حد يریتکف سمیترور دانیکشورها در م گریها و د قدرت ییارویرو

 زمان هماست که  یدانیبلکه م ،ستین يجنگ عاد کی يریتکف سمینبرد ترور دانیم :اند کرده هیتشب

  .(Ossorio, 2013,15) دهد یجنگ را پوشش م نیچند

هدف  ،هستند یمشترك و اهداف مل یالملل نیدو رسالت ب يدارا سمیترور یحام ياکثر کشورها

که بر  میرسالت عظ نیا .غرب است تیبا محور یالملل نیعمده آنان حفظ نظم موجود نظام ب یالملل نیب

اما  ؛است دهدر منطقه محول ش يریتکف یستیترور يها به گروه یابتیصورت ن ست بها ها دولت نیعهده ا

مشغول هستند  يریتکف دانیحامل در م عنوان به ینیآفر عرصه که امروزه به نقش نیا گرانیاز باز هریک

 یمنافع مل ياما در راستا ؛اند کرده فیخود تعر يبرا یالملل نیب میهدف عمده و رسالت عظ نیعالوه بر ا

  .کنند یم بالدن زیرا ن یاهداف مل يریتکف سمیاز ترور تیکشورها در حما نیا

و  یالملل نیحفظ وضع موجود در سطح ب دیو عمده در قبال تهد يخطر جد کیکه  یمانع نیتر مهم

در جهت  لهیوس کی عنوان به يریتکف سمیکشورها در سطح منطقه شده است و ترور یبرخ یمنافع مل

از  تیحما گر هیتوج ورتضر نیتر مهم عنوان به ،شود یاستفاده م یدول حام يز سومبارزه و کنترل آن ا

جزء مقابله و مبارزه با ائتالف محور مقاومت و  ستین يزیشده چ یابتیجنگ ن نیدر ا زین يریتکف سمیترور

و  هم خورد وضع موجود است که خواهان بر یالملل نینظام ب گرانیاز باز گرید یشرق دربردارنده گروه

در استفاده  یابتیاست که پازل تقابل ن صورت نیبد .دهستنگرایی  چندجانبهبر  مبتنی یجهان نینظم نو ییبرپا

مبارزه در جبهه مقابل  نیو همچن یعرب-ینام ائتالف غربه جبهه ب کیدر  تیو حما انیریاز تکف يابزار

ائتالف  ير خصوص کشورهااما د ؛گردد یم لیگرفته و تکم ائتالف محور مقاومت و شرق شکل یعنی

فعال در عرصه  يا و منطقه یالملل نیب گرانیباز نیتر مهم عنوان به هااز کشور یبه برخ توان یم یعرب-یغرب

  .)59 ،1392 ،یاشاره کرد (شوسودفسک کنند یمنافع هم عمل م يکه در راستا

  نتیجه

 کننده ن پاسخی منطقی و قانعي که در مقدمه بحث عرض شد در پی یافتطور هماندر این مقاله پژوهشی 

 یاسیجنبه س يکه دارا یاقدامات عنوان به یستیاکثر اقدامات ترور ایآ هستیم مبنی بر این که سؤالبراي این 

آنچه که از همان ابتدا متصور بود  ؟آن متصور است يبرا يگریوجاهت د ایگردد  می است براي  مقابله ای
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ه این مسئله است که برخی فرق انحرافی همانند وهابیت نقش در قالب فرضیه تحقیقاتی نیز متصور بود

و اقدامات تروریستی دارند بدین کیفیت که برخی از افراد تروریست بعد ها  ي در تولید اندیشهمؤثربسیار 

کنید با اهداف  می شده است چرا در این اقدامات تروریستی فعالیت ها سؤال آن از دستگیري وقتی از

این روي سکه  اند، پا بدین عرصه گذاشتهاند  باور کردهها  آن در قالب شستشوي مغزيمذهبی که از قبل 

است ها  و اقدامات تروریستی که براي جذب نیروهاي میدانی و مجري این سیاستها  ظاهري گروه

روي پنهان سکه چیز دیگري است برخی از کشورها بنا به دالیلی که به صورت خالصه وار و  که درحالی

شود  می که در پشت پرده انجامهایی  وهابی و بده بستانهاي  بدان اشاراتی داشتیم با هماهنگی مفتیموجز 

ها  آن سیاست خارجیهاي  منافع ملی آن کشورها و پیشبرد اولویت تأمینبحث تروریسم را در راستاي 

  .برند می پیش

در وهله اول حفظ صلح و امنیت  با توجه به این که این اقدام نقض تمامی قواعد حاکم بر نظام بشري و

دهد پس باید با دست یازي به رویکردها و قوانین موجود  می جهانی و مباحث حقوق بشري را هدف قرار

سیاسی و حقوقی براي افراد حقیقی و حقوقی که به نوعی درگیر در این هاي  مسئولیتگرفتن  با در نظر

مقابل اقدامات شان پاسخگو کرد بلکه نوعا پیشگیري ضمن این که این افراد را در  قضیه هستند به نوعی

پس رسیدن به منافع ملی در سطح سیاست  .شود می نیز محسوب الملل بینبراي دیگران در سطح نظام 

  .توجیه شود وقتی هزینه براي این افراد باال روداي  خارجی نباید با هر وسیله

یز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و ن :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

 ،سمیدر چهارچوب ترور زیآم قبال اعمال خشونت ها در دولت یالملل نیب تیمسئول ،1388 ،بهزاد ،يآغاجرـ 

  .4شماره  ،یخارج استیفصلنامه س

 يو ضرورت جرم انگار یکش نسل ،1385 ،حسین ،فخربناب ؛محمدجعفر ،حبیب زاده ؛یمحمدعل ،یلیاردبـ 

  .47شماره  ،یفصلنامه مدرس علوم انسان ،آن
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  .انتشارات دانشگاه تهران ،رانته ،چاپ ششم ،یاسیس جیانقالب و بس ،1387 ،نیحس ،هیریبشـ 

 ینیپژوهشکده امام خم ،تهران ،چاپ اول ،زاد يمرشد یترجمه علتا انقالب  جیاز بس ،1385 ،چارلز ،یلیتـ 

  .ی(ره) و انقالب اسالم

 ،دیجد یاسیو س یاجتماع يها جنبش سمیترور ،1387 ،صمد ،ظهیري ؛میابراه ،یمتق ؛فاطمه ،ـ جالییان

  .1ه شمار ،استیفصلنامه س

 ،چاپ دوم ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،هاي اجتماعی ي بر جنبشا مقدمه ،1384 ،دیانی ،دالپورتاـ 

  .انتشارات کویر ،تهران

 یکه ژئوپلتکدر شب یستمیضدسهاي  گروهگیري  لکش ،1395 ،فرهاد و بهزاد ،معصوم یالله نیو ع یقاسمـ 

  .4ماره ش ،جهان اسالم یاسیسشناسی  فصلنامه جامعه ،جهان اسالم

فصلنامه  ،یکش سازمان ملل متحد در قبال نسل رانهیشگیپ يها استیس ،1390 ،درضایحم ،زادهدیجاوـ 

  .33شماره ، پژوهش حقوق

حقوقی  مجله ،یالملل بینجبران خسارت ناشی از جرم در دادرسی کیفري  ،1388 ،لیال ،سادات اسديـ 

  .68شماره  ،دادگستري

مجله  ،ترجمه مهشید الوندي ،لت اصلی جنگ آمریکا علیه سوریهع ،1392 ،مایکل ،شوسودوفسکیـ 

  .110شماره  ،سیاحت غرب

 شیمجموعه مقاالت هما ،روآندا یالملل نیدادگاه ب يدر پرتو رأ یکش مفهوم نسل ،1387 ،نیحس ،فخرـ 

 يو اقتصاد يدانشکده علوم ادار ،یغالمرضا خواج میو تنظ هیته ،آن يها حقوق و چالش

  .یدوسدانشگاه فر

ترجمه حسین  ،منطق تروریسم رفتار سیاسی محصول انتخاب استراتژیک ،1381 ،مارتا ،کرنشاوـ 

  .نا بی ،تهران ،محمدي نجم

 ،حقوق بشر يفرارو يها مذهب و چالش ،سمیترور ،1388 ،عمران ،زادهیعل و سجاد ،یپاشاک یمیکرـ 

  .2شماره  ،دوفصلنامه حقوق مرکز مطالعات حقوق بشر

 یالملل بین يفریک تیمسئول ،1395 ،راحله ،سید مرتضی حسینی ؛دمحمدرضایس ،فرد يموسو ؛محسن ،ـ رهامی

حقوق  مطالعات ،یاسیرتبه س یمقامات عال تیبر مسئول تأکیدبا  سمیاز ترور تیاز حما یناش

  .3شماره  شناسی، و جرم يفریک

 ،از آن تیعلل حما و یستیترورهاي  گروه يفریک تیمسئول ،1397 ،دمحمدرضایس ،فرد يموسوـ 
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 يایدر جغراف یو حقوق یاسیس يکردهایبر رو تأکیدبا  سمیترور یحامهاي  دولت یقیحق انیمجر

  .13شماره  ،یانسان يایو در جغرافنهاي  فصلنامه نگرش ،انهیخاورم یاسیس

فصلنامه  ،سمیبه ترور یدگیدر رس یالملل نیب يفریک وانید ییقضا تیصالح ،1390 ،مانیپ ،انینمامـ 

  .1شماره  ،يمطالعات راهبرد

شماره  ،مجله مصباح ،نسبت به آن یو موضع حقوق اسالم سمیمفهوم ترور ،1382 ،نیغالمحس ،انیهادوـ 
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