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چکیده
موضوع جنگجویان خارجی هر چند از منظر تاریخی موضوع جدیدی محسوب نمیشود اما در ادبیات حقوق بینالملل موضوعی است
که به تازگی و بنا به ضرورتها بدان توجه نشان داده شده است .وجه ممیزه جنگجوی خارجی و مزدور براساس تعاریفی که از آنها به دست
آمد در تفاوت انگیزهها است .مزدور با انگیزه مادی که میتواند پول یا بهرهم ندی از امتیازات مادی و مانند آن باشدد امدا انگیدزه جنگجویدان
خارجی انگیزه ایدئولوژی ،دینی و یا قومیاست .این مقاله باهدف بررسی پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بینالملل نگاشته شدده و
با روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای تدوین گردید .یافتهها نشان داده است در قوانین مخاصمات مسلحانه غیربینالمللدی،
جنگجویان خارجی ممکن است به گروههای مسلح شورشی یا نیروهای مسلح کشوری کده در خدا آن کشدور درگیدری روی داده اسدت
بپیوندند .مروری بر هنجارها و استانداردهای بین المللی نشان داده است که اصالت یا ملیت خارجی افرادی که به ناحیه مورد مخاصدمه بدرای
شرکت در درگیری سفر میکنند ،میتواند اثر واقعی بر جایگاه قانونی آنان قرار دهد و نباید از نظر غافل بماند .با نگاه به قدوانین مخاصدمات
مسلحانه بینالمللی ،جنگجویان خارجی میتوانند از اعضای تمام عیار نیروهای مسلح یکی از دولتهای متخاصم باشند یا به آن تبدیل شوند.
در این حالت ،ملیت آنان اهمیتی نخواهد داشت .کنوانسیون ژنو  3و اولین پروتکل الحاقی در خصوص این واقعیت صریح هستند که جایگاه
مبارز اسیر شده بایستی توسط دادگاه صالحی که طرف به اسارت گیرنده نیز در آن حضور دارد تعیین گردد و نبایسدتی بده تصدمیم اختیداری
واگذار شود .در خصوص قوانین مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ،جنگجویان خارجی میتوانند به صفوف نیروهای مسلح دولت حاکم یدا
کنشگران غیردولتی که در برابر آن شورش میکنند بپیوندند .بنظر میرسد که در هیچ یک از این موارد ملیت تاثیری بر جایگاه مبارزان ندارد.
همچنین شواهد نشان میدهد که جنگجویان خارجی نسبت به رعایت استانداردهای قانونی بینالمللی که در مورد نحوه پیش برد مخاصدمات
تنظیم شده است ،تمایلی چندانی ندارند.
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مقدمه
حضور و مشارکت جنگجویان خارجی در درگیدری هدا و مخاصدمات مسدلحانه در
خاورمیانه چالش های فراوانی برای ثبات و امنیت این منطقه و صلحو امنیت بدینالمللدی
ایجادکرده و موجب گسترش دامنه درگیریها ،تشدید اقدامات سبعانه علیده غیرنظامیدان
و فجایع ناگفتنی شده است .چنین مینمایدد کده آحداد کشدورها و جامعده بدینالمللدی
دیرهنگام متوجه تهدیدهای ناشی از هجوم جنگجویان خارجی به منطقه شدند و اکندون
سخت در تالش اند با آن مقابله کنند .مطالعات فراوانی درباره علل پیددایش و گسدترش
این پدیده ،اهداف و انگیدزههدای پیوسدتن بده گدروههدای مسدلح در آن سدوی مرزهدا،
شیوه های جذب نیروو تأمین مالی جنگجویان خارجی ،کیفیت و نقش آنان در مخاصمه،
تشکیالت و ساختار راهبریانان و چگونگی هماهنگ کردن اقدامات کشورها برای مقابله
با این پدیده انجام گرفته است .در این میان ،خصلت بینالمللی موضوع ،ابعاد گونداگون
و درگیر شدن بازیگران مختلف در آن پرسشهایی در حقوق بینالملل برانگیخته است.
یافتن چارچوب هنجاری بین المللی برای مقابله با سیل فزآینده جنگجویان خدارجی
و تهدیدهای ناشی از آن از اهمیتی فوق العاده برای حاکمیت قانون در روابط بینالمللدی
برخوردار است کاوش در اصول عام حقوق بدینالملدل و قطعنامدههدای الزامدیشدورای
امنیت در مقابله با جنگجویان خارجی حاکی از تعهداتی برای دولت مبدأ در دو مرحلده
عزیمت و نیز بازگشت جنگجویان خارجی است.

1

با توجه به اهمیت جنگجویان خارجی در دو دهده اخیدر وتداثیرآنهدا در معدادتت
منطقهای به ویژه در خاورمیانه ،این مقاله بر آن است کده ایدن موضدوع را بدا بررسدی و
مرور معاهدات حقوق بشر ،تفاسیر حقوقی ،تصمیمات قضایی صورت گرفتده از سدوی
دادگاههای بینالمللی تا حدودی روشن کند .اینکدار بدا نظدر بده قدوانین بشدر دوسدتانه
 .1حبیبی ،محمد .)1395(.جنگجویان خارجی در خاورمیانده و تعهددات دولدت مبددأ ،فصدلنامه آفداق
امنیت.)28( 8 ،

پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بینالملل95......................................................

بینالمللی که در مورد مخاصمات مسلحانه بینالملل ) (IACsو مخاصدمات مسدلحانه
غیربین المللی) )NIACsکاربرد دارد انجام خواهد شد چرا که جایگداهی کده ایدن دو
شعبه از قوانین بشر دوستانه بینالمللی به مبارزان به اسارت گرفته شده میدهدد بسدیار
متفاوت است.

 .1تاریخچه جنگجویان خارجی
در گستره تاریخ همیشه کسانی بودهاند که برای آرمانخواهی و یا بده دسدت آوردن
ثروت یا ارضای میل جنگاوری خویش به گروههای آزادیبخش یا گروههای تروریستی
پیوستهاند .بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به قطببندیهای جدید در عرصه بینالملل
و ظهور و تثبیت آمریکا به عنوان یکی از اقطاب قدرت در دنیدا در مقابلده و رقابدت بدا
کمونیسم شوروی ،جنگجویان آرمانگرای بسیاری برای رسیدن به اهداف آرمدانی خدود
به مکتب مارکسیسم روی آوردند و مبنای مبارزاتی خویش را بدر پایده آن بندا کردندد.

1

(محمدی .)39 :1387،در کوبا هسته اصلی جنبش جنبش26ژوئیه ،مبدارزان مارکسیسدت
متشکل از ملیتهای مختلف آمریکای تتین تشکیل شده بدود و هددف آن در قددم اول
آزادسازی کوبا و در نهایت مبدارزه بدا امپریالیسدم و آزادی کشدورها و ملدتهدا از بندد
دیکتاتورهددای دسددت نشددانده بددود 2.مشددرب مبددارزاتی ساندنیسددتهددا در نیکاراگوئدده،
آموزههای مارکسیستی بود و مبارزان ساندنیست در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی
به همراه دیگر مبارزان علیه دیکتاتورهای دست نشانده به مبارزه میپرداختند.

3

همچنین در کشورهای دیگر گروههای شبه نظامی تشکیل شد به عنوان مثال مبارزان
حزب کارگران کردستان را ،افرادی با ملیت قوم کرد از کشورهای مختلدف منطقده مدن
جمله عراق و سوریه تشکیل میدهندد .دولدت ترکیده مددعی اسدت سدی هدزار نفدر از
 .1محمدی ،هادی .)1378(.تاریخ مختصدرگروههدای مارکسیسدتی در کدوران انقدالب ،مشدهد :اتدر ،
ص.39:
 .2دترز ،کوندراد .)1389(.نهضت های انقالبی در آمریکای تتین از بولیوار تا گوارا ،لندن :نشرکارگر
3. Ramirez,Tan,(2011) " The New Terrorism:Diagnosis and Prescriptions" ,
Singapore: Eastern University Press.
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شهروندان و نظامیان این کشور در عملیاتهای مختلف توسط این گروه کشته شدهاندد.
این حزب انشعابات مختلفی از جمله پژا ایران و پژا عراق را دارد.

1

گروههای متشکل از مبارزان مسلمان را از گروههایی که مبنا و ایددئولوژی مبدارزاتی
خود را مبانی اسالم قرار دادهاند باید جدا دانست .گروههایی مثدل جندبش آزادیبخدش
فلسطین که هسته اولیده آن را مبدارزان فلسدطینی بدرای دسدتیابی بده هددف آزادسدازی
فلسطین تشکیل دادند اما نقطه عطف و گدذرگاه تداریخی بده وجدود آمددن گدروههدای
مجاهد بدون مرز و جنگجویان مسلمان خارجی را بتوان از آغاز حملده شدوروی سداب
به افغانستان دانست2.شکلگیری القاعده در این کشور را میتوان سرآغازی برای تشکیل
گروههای جنگجویی دانست که از کشوری به کشور دیگر منتقل میشدند با پایان یافتن
جنگ در افغانستان بسیاری از افدرادی کده در کندار اسدامه بودندد ،بده سدرزمین خدود
بازگشتند .بعد از جنگ افغانستان خود بنتدن هم کده بده عربسدتان برگشدته بدود ،بده
حمایت از گروههای مخالف در عربستان و یمن ادامه داد و با تشکیل «انجمن جهاد» بده
پشتیبانی از گروههایی مانند جماعت اسالمی مصر ،جهاد یمن ،مجمعالحدیث پاکسدتان،
لیگ پارتیزانهای لبنان ،جماعت اسالمی لیبی ،بیعةاتمام اردن ،جماعت اسالمی الجزایدر
و ...پرداخت .در آن زمان که اسامه در افغانسدتان بده سدر مدیبدرد ،رفتده رفتده افدراد و
گروههای محدود و وفاداری در اطراف او پدید آمد که آماده هر ندوع از خودگذشدتگی
در راه عملی کردن اهداف و مقاصد اسامه بودند 3.بنتدن در طی فعالیتهدا و اقددامات
تروریسددتی خددود ،هددزاران جنگجددوی اسددالمی از ملیددتهددا و نژادهددای مختلددف را از
دانشگاه های دنیای عرب و حتی اروپا و آمریکا و همچنین دنیای عرب از منطقه خلدی
فارس گرفته تا آفریقا و چچن در روسیه ،جذب گروه خود کرد و دهها عملیات ترور و

 .1وایت ،ام.جی .)1384(.سیاست و حکومت و ایاتت متحده ،قربانعلی گنجی ،تهران :قومس
 .2ابراهیمی ،نبی اله ( .)1388نوسدلفی گدری و جهدانی شددن امنیدت خاورمیانده ،تهدران :پژوهشدکده
مطالعات راهبردی.
 .3پولی ،میشل .)1380( .خالد دوران ،ترجمه مهشید میرمعزی ،تهران :انتشارات روزنه.

پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بینالملل97......................................................

انفجار بر ضد منافع آمریکا و غرب که ایشان را کفدار مدیخواندد انجدام داد .بزرگتدرین
عملیات تروریستی القاعده حمله به برجهای دوقولدوی تجداری در نیویدور

بدود کده

سرآغاز حمله و جنگهای ویرانگری در عرصه خاورمیانه گردید 1.از سدایر گدروههدای
دیگر میتوان به گروه الشباب ،گروه جماعت اسالمی مصدر ،گدروه اسدالمی ابوسدیاف،
بوکوحرام ،القاعده یمن و لیبی ،اشاره کرد.

2

اما مهمترین گروه شبه نظامی با داعیه اسالمی در چند سال اخیر گروه داعش بودندد
که توانستند با جذب هزاران نفر از جوانان ،بخدشهدایی از سدوریه و عدراق را تصدرف
کنند .مداخله امریکا بسترساز شکل گیری داعش در عراق شد اما واقعیت این است کده
امریکددا داعددش را ماننددد القاعددده در راسددتای اهددداف خددود و بددرای تسددخیر و تقسددیم
کشورهای نفت خیز خاورمیانه و مقابله با نفوذ فزاینده ایران در منطقه ایجاد کرده اسدت
در نتیجه ،القاعده و شاخههای آن در دیگر کشورهای اسالمی در نتیجه همپیوندی منافع
امریکا و گروههدای تنددرو در کشدورهای اسدالمی ایجداد شددند و مقامدات غربدی بده
روشهای مختلف به آن اعتراف کردند 3.دسدتیابی بده تسدلیحات ،مهمدات و تجهیدزات
پادگانهای نظامی در عراق و سوریه و همچنین تسلط بر مندابع مهدم نفتدی در ایدن دو
کشور ،در کنار قلمرو وسیع جغرافیایی که در اختیار دارد ،داعش را در موقعیتی کمنظیدر
میان تمامی بازیگران غیردولتی در سراسر جهان قدرار داده اسدت 4.سدرانجام داعدش بدا
ائتالف تقریبا همه کشورهای جهان و خشونتهای بی حد وانددازه آنهدا در قتدل عدام
نظامیان وغیرنظامیان نابود شد.

 .1بریزارد ،ژان شارل ،داسکیه ،گیوم ( )1381بن تدن حقیقت ممنوع ،عبدالحسدین نیدک گهدر ،تهدران:
نشرآگه
2. Anderson, Tim(2015), "The Insidious Relationship between Washington
and ISIS: The Evidence", Global Research, September 03.
3. Chengu Garikai ،(2015) "America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror
Group",Global Research ،November 14.
4. Atwan,Jaffar(2014). Impact of stemmer on arabic text retrieval. Asia
Information Retrieval Symposium, 314-326
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به طور کلی جنگجویان مسلمان را نیز میتوان نسلی جهانی در نظدر گرفدت نسدلی
که از مشابهت های موجود بین جوانان هوادار گروههای تکفیدری در سراسدر جهدان بده
وجود آمده است .در واقع علیرغم تفداوتهدای فرهنگدی عمید موجدود بدین اعضدا و
هواداران این گروهها در سراسر جهان ،جهان بینی و عقاید و ارزشهای مشدتر باعدث
شده است که اعضا و هواداران یک نسل جهانی را تشکیل دهندد 1.البتده در آمدوزههدای
اسالم ،روش تروریستی کامالً مردود است و هدف (ارسال پیام تهدیدآمیز برای دشمن)،
وسیله (از طری کشتن افراد بیگناه و ایجاد رعب و وحشت) را بده هدیچ وجده توجیده
نمیکند.

2

 .1-1شکلگیری پدیده جنگجویان خارجی از منظر تئوری روابط بینالملل
رفتارهای جنگجویان خارجی یک فعالیت ابزاری مبتنی بر منط خردگرایی هزینده-
فایده نیست که بتوان به راحتی آنها را در  ،کنترل یا مددیریت کدرد .از طدرف دیگدر،
قاعده رفتاری آنها با بسیاری از مفروضات اصلی تئوریهای روابط بینالملل سازگاری
ندارد .بنابراین هیچ یک از انتخابهای خردگرایانه و جریان میانه امکان تحلیل جدامع را
ندارند .با این حال مفاهیمی از چارچوب تحلیلی سازهانگاری با نگاه بده عوامدل جامعده
شناختی ،هنجاری ،هویت ،فرهنگ و تاکید بر نقش گفتمانها زمینده مناسدبتری را بدرای
تحلیل گروههای هویتی -ایدئولوژیکی فراهم میآورد .از جمله ایدن مفداهیم توجده بده
مبانی مقوم «هویت جمعی» و توجه به «امنیت هستی شناختی» در کندار امنیدت فیزیکدی
است که در تحلیل رفتار جنگجویان خارجی در عرصه روابط بینالملل از قدرت تبییندی
بیشتری نسبت به نظریات جریان اصلی برخوردارند.

 .1زارعان ،احمد ( .)1394موانع تشکیل دولت ملی در سوریه،مطالعات راهبردی جهان اسالم ،تابسدتان
 شماره 62 .2زارعی ،سعداهلل ( .)1393دوستی و دشمنی امریکا و داعدش (الگدوی رفتداری امریکدا بدا تروریدزم)،
مطالعات راهبردی جهان اسالم ،بهار ،شماره 57
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از آنجا که نظریات جریان اصلی روابط بینالملل بر نوعی تعهد به خردگرایی استوار
بوده و هویت و منافع بدازیگران را مفدرو

انگاشدته و بروندزا تلقدی مدیکنندد تدوان

پاسخگویی به تحوتت نوظهور در عرصه روابدط بدینالملدل در نتیجده شدکلگیدری و
گسترش گروههای هویتی  -ایدئولوژیک افراطی و در نتیجه جذب جنگجویان خدارجی
در این گروههای افراطی را ندارند .در طرف دیگر ،در نظریات سدازهانگداری دولدتهدا
همچنان بازیگران اصلی و شکلدهندده تنداظری سداختار هسدتند و همچندین ،از دیگدر
معایب این چارچوب ،این مسأله است که در این چارچوب هویدتهدا بدر اثدر تعامدل،
شکل گرفته و هویتی به شکل ما قبل تعاملی /ما قبل اجتماعی وجود ندارد.
قواعد رفتاری افراط گرایان حاصل در جمعی آنهاست .عالوه بر ایدن ،تعدامالت
بیناذهنی افراط گرایان در آنها را از جهان شکل میدهد و نقششان را تعیین میکندد.
در این ارتباط باید توجه کرد که کنشگران و ساختارها نیدز بده صدورت متقابدل سداخته
میشوند تعامل کنشگران ،ساختارها را شکل میدهد و برعکس .در واقدع ،در رابطده
ساختار – کارگزار موجب فهم این واقعیت میشود که چگونه کنشگران و سداختارهای
بینالمللی و خارجی در موضوع افراط گرایی به رفتار یکدیگر شکل میدهند.

1

این گروههای افراطی و افرادی که به عنوان جنگجویان به آن میپیوندند از آنجا که
قالب دولت را نمیپذیرند و ساختار موجود روابط بینالملل را تخطئه مدیکنندد ،بسدیار
دشوار است که بتوان اقدامات آنها را داخل یکی از تئوری های موجود روابط بینالملل
قرار داد .اصوت خروج از مرزهای دولت متبوع و وارد شددن بده حددود مرزهدای یدک
دولت بیگانه به آن معنی است که این مرزها از نظر این افراد صرفا مرزهدایی فیزیکدی و
غیرقابل قبول برای تحدید روابط انسانی هستند.
یک جنگجوی خارجی به این مناسبت که از لحاظ اخالقدی (و البتده در گدروههدای
جهادی افراطی از لحاظ تکلیف دیندی) خدویش را موظدف بده قیدام علیده سداختارها و
 .1جمالی ،جواد ( )1390افراط گرایی در پاکستان مبانی عملکرد و چشم انداز ،تهران :موسسه اندیشده
سازان نور

 ...100تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

مناسبات درهم تنیده و غیراخالقی و یدا غیدر شدرعی موجدود مدیداندد ،در واقدع هدیچ
تقسیمبندی و مرزبندی سیاسی حاصل از مراودات بدینالمللدی موجدود را بده رسدمیت
نمی شناسد .چه اینکه خود او برای درهم شکستن این مناسدبات و نتدای حاصدل از آن
قیام کرده و رن سفر و دوری از خانه و خانواده را متحمل شده است.

1

 .2-1بعد هویتی جنگجویان
در ارتباط با بعد ایجابی و ایجادی هویت و تصور جنگجویان خدارجی از خویشدتن
خویش کارکرد هویت ،شکلگیری گروه و رفتار گروهی است .افراط گرایان وضدعیت
تعاملی خود با سایر گروههای هم سنخ و هم مسلکشان را با توجه به ارزشهای بنیادین
همسان ،عالی و عقاید مشتر و جهانبینی یکسان ،به گوندهای مدیفهمندد کده ندوعی
هویت مشتر را میسازند و به گفته «بارنت» و «آدلر» به حس«مدا بدودن» دسدت پیددا
میکنند.

2

این ما بودن در نظر جنگجوی خارجی هویتی است که شکل مدیگیدرد تدا آن را بده
دستیابی و تحق اهداف و آمال تشکیل دهندگان این هویت جدید رهنمون سازد.
در مورد جنگجویان خارجی پیوسته به گروههای مارکسیستی و یا آزادیخواه مبتندی
بر ایده مارکسیسم ،میتوان هویت جمعی به وجود آمده را براساس ایده جهان وطندی و
مبارزه جهانی علیه کاپیتالیسم و سرمایهداری و امپریالیسم تفسیر و تبیین نمود .همچندین
گروههای جهادی اسالمی که پذیرای جنگجویان خدارجی از ملدل دیگدر بدودهاندد ایدن
هویت جمعی را براساس موعودگرایی و تحوتت آخرالزمانی تشکیل میدهندد .داعدش
در شماره اول نشریه خویش که در سوریه منشر میگردد و ندام «دابد » (دابد خدود از
مفاهیم موعودگرایانه است .بنا به برخی روایات اهل تسنن برخورد میان سپاه مهددی و

 .1امینیان ،بهادر( .)1385نقش آمریکا در محیط استراتژیک جدید ایران ،سیاست دفداعی ،دانشدگاه امدام
حسین(ع) ،ش.36
2. Adler,Emanuel (1998),"Studing Security - Communication in Theory:
Comparison and History, Cambridge university press.
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سفیانی در مکانی به نام داب صورت میگیرد .داب نام شهری کوچک در سوریه اسدت)
را برخود دارد ،این تیتر را به کار برد« :داعش جیش المهدی»

1

بنابراین ،تعلقات ایدئولوژیک و متصدلب افدراط گرایدان (مکتبدی ،ایددئولوژیکی یدا
مذهبی) پایدارترین و مؤثرترین منشاء هویتی – رفتاری آنها شناخته میشود .باورهدای
گروهی و انگاره های مشتر که بخشی از هویت جمعی گروهها را میسدازند معمدوت
در خاطره جمعی ،اسطورهها ،روایتها و سنتهایی حک میشوند که به چیسدتی یدک
گروه و چگونگی رابطه آن با سایرین قوام میبخشند .این روایدتهدا پدیدده هدایی ذاتدا
تاریخیاند که از طری نسلها و با فرآیند مستمر جامعهپذیری و اجدرای مناسدک زندده
میمانند .بدون تردید ،روایتهایی که «قربانی شدن» و یدا ظلدم بده یدک گدروه ،طبقده،
مذهب را در گذشته بیان میکنند منبع ادراکی بسیار قدوی بدرای واکدنشهدای تهداجمی
محسوب میشوند.

2

باتوجه به ارتبداط موضدوع جنگجویدان بدا موضدوع تروریسدم ،تزم اسدت مفهدوم
تروریسم در اسناد بینالمللی مشخص گردد.
در ماده « 148مجموعه قوانین کیفری نمونه» 3که براساس ماده دو کنوانسیون مبدارزه
با بمبگذاری ترویستی تنظیم شده است ،در تعریف تروریسم در شکل خداص ،یعندی
تروریسم از طری بمبگذاری 4،تعریفی مشابه کنوانسیون مذکور ارائه شده است.

5

در بند یک از ماده کنوانسیون بدینالمللدی مندع حمایدت مدالی از تروریسدم دربداره
تعریف این جرم آمده است:
الف) هر رفتاری که براساس معاهدات منضم به این کنوانسیون جرم تلقی شود یا
 .1رائفی پور ،علی اکبر ( .)1393مجموعه سخنرانی ،تهران :مصاف.
 .2جمالی ،جواد ( )1390افراط گرایی در پاکستان مبانی عملکرد و چشم انداز ،تهران :موسسه اندیشده
سازان نور
3. Connor, Vivienne and Colette Rausch, with Hans-Joerg Albrecht and
Goran Klemencic, Model for Post-Conflict Criminal Justice, vol.I,
Washington, D.C., United States lnstitute of Peace, 2007, p.325.
4. terrorist bombing
5. article 148: Terrorist Bombing; article 148.1: Definition of Offense:
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ب) انجام هر علمی به قصد کشتار یا ایراد صدمات جسمانی شدید به غیدر نظامیدان
یا افراد دیگر که در عملیات جنگی ،حین مخاصمات مسلحانه ،به صورت موثر شدرکت
نداشته باشند ،مشروط بر اینکه هدف چنین اقدامی با توجه به ماهیت یا پیش زمینده آن،
ترساندن جامعه باشد ،یا بدین قصد صورت گیرد که دولت یا سازمان بینالمللدی را بده
انجام یا تر عملی وادار نماید.
در طرح پیشنهادی کمیسیون مربوط به مبارزه با تروریسدم در اتحادیده اروپدا بدرای
تعریف ترویسم چنین پیشنهاد شده است :جرایم تروریستی را مدیتدوان چندین تعریدف
کرد که عبارت است از آن دسته از جرایمی که عمداً به وسیله یک فرد و یا گروهی ،بدر
ضد یک یا چند کشور و یا بر ضد موسسات و یا مردم آنان و با هدف تهدید آنها و یدا
تغییر شدید و یا تخریب ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و یا اجتماعی آنها انجام شدود.

1

در ماده یک کنوانسیون شدورای اروپدا مربدوط بده پیشدگری از تروریسدم 2در پروتکدل
الحاقی کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسدم سدال  ،2003آمدده اسدت کده عدالوه بدر
مباشرت ،شرکت و نیز سازمان دهی و یا دستور به این جرایم و حتی شدروع بده اعمدال
یاد شده ،جرم خواهد بود.

3

 .3-1جنگجوی خارجی و مزدور
یکی از مسائلی که دربارهی ماهیت نیروهای نظامی طرفین درگیر در مخاصمه مطرح
میشود ،موضوع استفاده از مزدور در یک مخاصمه است .به طور سنتی ،نیدروی نظدامی
یک دولت از افراد و نیروهای جنگی تبعه و غیربیگانه آن کشور ،که مظهر وطن پرسدتی
و وفاداری به میهن هستند تشکیل میشدود .امدا اسدتفاده از مدزدور در بدنده نیروهدای
1. proposal for a council framework decision on combating terrorism
(presented by the commission) Brussels , com (2001) final, p.11:
2. Council of Europe convention on the prevention of terrorism (ETS,
No.196), Warsaw, 16.V.2005.
3. protocol amending the European convention on the suppression of
terrorism, Strasbourg, 15.V.2003:
The text of article 1 of the convention shall be supplemented bye the
following paragraph:
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نظامی یک دولت از جهات متعددی برای آن دولت حدائز اهمیدت اسدت .از یدک سدو،
دولت با به کارگیری مزدوران ورزیده و متبحر در امور نظامی مشدکل کمبدود نیروهدای
نظامی خود را برطرف میکند و احتمال پیروزی خود در نبرد را افدزایش مدیدهدد و از
دیگر سو ،با جایگزین کردن مزدوران به جای نیروهای نظامی ملی  ،شمار تلفات ارتدش
خود را کاهش میدهد .دولت در استفاده از مزدور در صحنه نبرد ممکن اسدت آن قددر
افراط کند که بخش عمده اعمال نظامی را به مزدوران به صورت پیمانکاری واگذار کندد
و خود صرفاً اداره کننده و تماشاگر صحنه نبرد باشد.
در فرهنگ حقوقی آکسفورد ،مزدور اینگونه تعریف شده است« :شخصی کده بدرای
مبارزه در یک مخاصدمهی مسدلحانه اسدتخدام مدیشدود و نده تبعدهی یکدی از طدرفین
مخاصمه است و نه عضوی از نیروهای مسدلح آندان» Elizabeth & Jonathan
دانشنامهی "بریتانیکا" مزدور را چنین تعریف کرده است« :1شخصی که صرفاً به انگیدزه
منفعت شخصی خدمات یا اعمالی را انجام می دهد  "،...به ویژه سربازی که خدودش را
در هر ارتشی که ممکن است آن را اجاره کرده باشدد ،بدرای خددمت بده آن ارتدش در
اختیار قرار می دهد»

2

 .2قوانین بینالمللی حاکم بر مزدوری
رژیم حقوقی حاکم بر مزدوری شامل اسناد متعددی ازجمله یک معاهدده منطقدهای،
یک کنوانسیون ملل متحد ،قطعنامههای مجمدع عمدومی و شدورای امنیدت ملدل متحدد،
بیانیهها و اعالمیههاست .جامعهی بینالمللی سعی داشته است در برابر پدیدده خطرندا
مزدوری واکنش نشان دهد زیرا این پدیده باعث مشکالت حقدوقی متعدددی مدیشدود.
برای نمونه مشارکت مزدور در مخاصمه ممکن است منجر به نقد

حقدوق بدیطرفدی

شود .همچنین پدیده مزدوری نیازمند جرمانگاری و تعقیب در سطح بینالمللی اسدت و
1. Elizabet& Jonathan(2006). Oxford Dictionary of Law 8th Edition.
2. Encyclopaedia Britannica, 1955 ed., Vol. 15, p.264.
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باید تابع مقررات بینالمللی باشدد .از سدوی دیگدر مدزدوری در مدواردی دارای آثدار و
تبعاتی همچون بیثبات کردن دولتها ،گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات میباشدد.
با توجه به این که مزدوران چندان قابل کنترل و پاسدخگوی اعمدال خدود نیسدتند ایدن
مسأله نظم جهانی را دچار اختالل مینماید و در مواردی میتواندد تبددیل بده تهدیددی
علیه صلح و امنیت بینالمللی گردد.
کنوانسیون پنجم تهه مبیّن نخستین تالش برای تدوین حقوق بدینالملدل عرفدی در
زمینه استفاده از مزدور است .این کنوانسیون کده در پدی تبیدین حقدوق و تکدالیف دول
بیطرف در قبال دول متخاصم در خالل مخاصمه است به مسأله کاربرد نیروی داوطلب
نیز میپردازد .این کنوانسیون بین به کارگیری مدؤثر داوطلبدان توسدط دولدت در داخدل
سرزمین خود و اَعمال شدهروندانی کده بدا رضدایت خدود بده اسدتخدام ارتدش بیگانده
درآمدهاند تفکیک قائل شده است .به طور خاص  ،ماده  4این کنوانسیون دولت بیطرف
را از تأسیس مراکز به کارگیری داوطلبان در داخدل سدرزمین خدود و افدزایش نیروهدای
مسلح به نفع یکی از طرفین درگیر در مخاصمه منع مینماید.
ماده  6صراحتاً اشاره میدارد تزم نیست یک دولت بیطدرف اتبداع خدود یدا اتبداع
بیگانه مقیم در سرزمین خود را از خروج از مرزهدا و پیوسدتن بده ارتدش یکدی از دول
متخاصم منع نماید .بر مبنای این کنوانسیون دول بیطرف از ایجاد مراکدز بده کدارگیری
نیروی داوطلب در خا خود بدرای تدأمین نیدروی نظدامی یکدی از طدرفین درگیدر در
مخاصمه منع شدهاند اما پدیده مزدوری غیرقانونی تلقی نشده است .بنابر این  ،اتباع یدک
کشور و حتی اتباع بیگانه دولت بیطرف میتوانستند به عنوان مدزدور اسدتخدام شدوند.
در حقیقت کنوانسیون پنجم تهده ،در ارتبداط بدا پدیدده مدزدوری ،مسدئولیت مسدتقیم
دولتها در قبال این پدیده را مورد توجه خود قرار داده است.
پس از تصویب منشور ملل متحد ،مجمع عمومی ملدل متحدد و بده ویدژه نهادهدای
مرتبط با آن مانند کمیساریای عالی حقوق بشر به مسأله مزدوری توجه فراوان نمودهاند.
بالغ بر صد قطعنامهی صادره از مجمع عمومی وجود دارد که پدیدده مدزدوری را مدورد

پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بینالملل105......................................................

توجه قرار داده است .مجمع عمومی ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامدهی  2131مدور 21
دسامبر  1965تحت عنوان «اعالمیهی عدم پذیرش مداخله در امور داخلدی دولدتهدا و
حمایت از استقالل و حاکمیت دولتها» را صادر نمود و به طور تلویحی دولتها را از
استخدام  ،سازماندهی ،تدأمین مدالی یدا ارسدال مدزدور بدرای مداخلده در امدور داخلدی
کشورهای دیگر منع کرد.
مجمع عمومی در قطعنامهی  2625مور  20دسامبر  1968اعالم داشدت «مدزدوران
خود جنایتکار و متمرد از قانون هستند»
در قطعنامه  2465تالش شده است استفاده از مدزدور مخدالف جندبشهدای آزادی
بخش و استقالل ملدی تلقدی شدود 1.ایدن قطعنامده در پداراگراف  8خدود از دولدتهدا
میخواهد برای جلوگیری از این که شهروندان آنها به عندوان مدزدور خددمت نمایندد
قوانین تزم داخلی وضع کنند و استخدام ،تأمین مدالی و تعلدیم مدزدور را جدرمانگداری
کنند .در قطعنامه  3103مور  12دسامبر  1973مجمع عمومی دیگربار پدیدده مدزدوری
را در قالب دوران پس از استعمار مورد توجه قرار میدهد و در ماده  5خود اسدتفاده از
مزدور توسط رژیمهای نژادپرست و استعماری را علیه جنبشهای آزادی بخش ملی که
برای آزادی و استقالل خود مبارزه مینمایند عملی کیفری تلقی میکند که باید مجازات
گردد 2.در قطعنامهی «تعریف تجاوز»  3314مور  14دسامبر  1974نیز در بند  7ماده 3
اعزام دستهها ،نیروها ،گروههای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولدت
به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر از مصادی تجاوز تلقی شدده اسدت.
مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامههای متعدد و فراوان دیگری نیز به گونهای پدیدهی
مزدوری را مورد توجه قرار داده است 3.صدور قطعنامهها متعدد از سوی مجمع عمومی
1. G. A. Res. 2131, U.N. GAOR, 20th Sess., Supp. No. 14, at 11, U.N. Doc.
A/6014 (Dec. 21,1965).
2. G.A. Res. 3103,U.N. GAOR, 28th Sess., Supp. No30, at 142,U.N. Doc.
A/9030 (Dec. 12,1973).
3. G.A. Res. 1599 (April, 15,1961), 2395 (November, 29, 1968), 2548
(December, 11, 1969),
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در زمینه مزدوری ناشی از فضای سیاسی استعمارزدایی و ح تعیین سرنوشدت بدوده و
نشان از تهدیدی است که این پدیده برای جنبشهای آزادی بخش داشته است.
شورای امنیت به پدیده و مقوله مزدوری صرفاً در قالب تهدیدی علیه صلح و امنیت
بینالمللی پرداخته است .دلیل این امر نیز آشکار است تمرکز شورای امنیت با توجه بده
ماده  24منشور ملل متحد بر مسأله حفظ صلح و امنیت بینالمللی است .چهار مجموعده
از قطعنامههای شورای امنیت نیز به مسأله مزدوری توجه کرده است.
● مجموعه اول :دههی  1960در کنگو شورا در این قطعنامدههدا خواسدتار حدذف
مزدوران از درگیریهای کنگو در خالل مأموریت حفظ صلح ( )ONUCبین سالهای
 1960تا  1964میشود (قطعنامه  161مور  21فوریه  /1961قطعنامهی  169مدور 24
نوامبر  .)1961در سال  1964شورای امنیت خواستار حدذف مدزدوری بده عندوان یدک
«مسأله حیاتی» شد ( 1قطعنامه  199مور  30دسامبر  .)1964بین سدالهدای  1966تدا
 1968نیز شورای امنیت قطعنامههایی صادر نمود از جمله قطعنامه  266مور  14اکتبر
 1966در مورد آنگوت .در این قطع نامه از کلیهی دولتها به ویژه پرتغال خواسدته شدده
بود از کمک به مزدوران امتناع نمایند .در قطعنامدههدای  239مدور  19ژوئدن  1967و
 241مور  15نوامبر  ،1967شورای امنیت در ارتباط با پدیده مزدوری و تهدیدد ایجداد
شده توسط آنها علیه تمامیت ارضی و استقالل دولتهدا هشددار مدیدهدد و کوتداهی
دولت پرتغال در جلوگیری از استفاده از آنگوت بده عندوان پایگداه مدزدوران را محکدوم
مینماید.
● مجموعدده دوم :دهدده  1970در بنددین در قطعنامدده  405مددور  14آوریددل 1977
شورای امنیت دیگربار پدیدهی مزدوری را  ،که در صدر قطعنامه  241مطرح شدده بدود
تکرار و با تأکیدد آن را قویداً محکدوم نمدود .در قطعنامده  419مدور  24ندوامبر ،1977
شورای امنیت از دولتها میخواهد:
«نهایت هوشیاری خود را علیه خطر ایجاد شده توسط مدزدوران بدینالمللدی اعمدال
نمایند و تضمین نمایند کده سدرزمین آنهدا و دیگدر سدرزمینهدای تحدت کنترلشدان و
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همچنین اتباع آن ا برای برنامهریدزی جهدت سدرنگونی ،اسدتخدام و آمدوزش مدزدوران
استفاده نشود».
● مجموعه سوم :دهه  1980در سیشل شورای امنیت در ارتبداط بدا مزدوراندی کده
برای کودتا در سیشل تالش میکردند نیز مبادرت به صدور قطع نامههایی نمود و عمیقداً
نگرانی خود را نسبت به این مسأله به ویژه برای دول کوچک و ضعیف اعدالم داشدت.
اقدام به هواپیما ربایی توسط مزدوران نیز باعث حساسیت بیشتر شورای امنیدت در ایدن
زمینه گردید.
شورای امنیت با صدور قطعنامده  496مدور  15دسدامبر  1981بده تشدکیل کمیتده
تحقی و اعزام آن بده سیشدل مبدادرت نمدود .در قطعنامده  507مدور  28مدی ،1982
شورای امنیت ضمن تأکید مجدد بر قطع نامههای  239و  241به سمت محکومیت کلیده
اشکال مداخله داخلی و خارجی ازجمله استفاده از مزدور برای بدیثبداتی دولدتهدا یدا
نق

تمامیت ارضی ،حاکمیت و استقالل دولتها گام برمیدارد.
● مجموعه چهارم :بعد از سال  2000در آفریقای غربی شدورای امنیدت از اواسدط

دهه  80تا  90میالدی در مورد پدیده مزدوری قطعنامهای صادر نکرد اما در سال 2000
در ارتباط با ساحل عاج ،جایی که مزدوران فعاتنه شرکت داشتند و حتدی خدود دولدت
سدداحل عدداج شددرکت نظددامی خصوصددی NORTHBRIDGE SECURITY
 SERVICESرا به خدمت گرفتده بدود  ،در قطعنامده  1467مدور  18مدارس ،2003
صراحتاً گسترش سالحهای کوچک و فعالیت مزدوران را تهدیدی علیه آفریقدای غربدی
تلقی کرد .همچنین ،شورای امینت در قطعنامه  1479هرگونه استخدام یدا بده کدارگیری
مزدور و واحدهای نظامی خارجی را منع مینماید .در مورد لیبریا نیز شورای امنیدت در
 21ژوئن  2005قطعنامهی  1607را صادر و ارتباط پدیده مزدوری با تجارت غیرقدانونی
و قاچاق تسلیحات را تصریح نمدود و در آن» ارتبداط بدین اسدتخراج غیرقدانونی مندابع
طبیعی مثل الماس و الوار ،تجارت غیرقانونی این منابع و گسترش قاچداق تسدلیحات را
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با استخدام و به کارگیری مزدور به عنوان یکی از مندابع تدأمین کنندده و تشددیدکنندهی
مخاصمه در آفریقای غربی باتخص لیبریا ،به رسمیت شناخت»

 .3الگوهای پیوستن جنگجویان خارجی
افراطگرایی افراد و ویژگی متمایز انسانهای افراطدی بده عوامدل پیچیددهای بسدتگی
دارد .در فر

های کلی پذیرفته شده ،فقر و نبود آموزش به عنوان دتیل اصلی اجتماعی

و اقتصادی برای افراطگرایی همیشه با اظهارات محققان اروپایی پیروی نمیکند.
اگرچه کمابیش خشونت در شخصیت (جنگجویان خارجی) بر پایده کدار داوطلبانده
شخصی عمل میکند ولی از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی (آن را) در یک دسدته متندوع
نشان میدهد .بیشتر آنها مردان جوان دانش آموخته و زنانی در دهه بیسدت سدالگی ،یدا
مسلمان زاده یا نوکیشان مسلمان دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی خوب ،هستند .افزون
بر این معموتً اروپای همگرا به خاطر تجربه احساسی این گروه ،حدی قائل میشدود و
(آنها را) از جریان اصلی جامعه متمایز مدیکندد .گرایشدی در میدان بعضدی از جواندان
وجود دارد که فاقد حس وابستگی هستند تا مشتاق بشوند و به مبدارزه طلبدی بپیوندد و
ممکن باشد به گروههای رادیکال خشونتآمیز بپیوندند.
عالوه بر این ،تحقیقات اروپا نشان میدهد که داشتن یک رابطه شخصدی دائمدی بدا
یکی از چهرههای مهم در یک محیط رادیکال ،مانند رهبر فکدری کاریزماتیدک ،بده نظدر
میرسد زمان مهمی است که بر مردم تأثیر بگذارد تا حمالتی با انگیزه سیاسی را کمدک
یا انجام دهند .از همه مهمتر ،این رهبدران ،و یدا «مداموران اسدتخدام» در حدس ترغیدب
جوانان مسلمان بر این باور که دینشان مورد حمله قرار گرفته اسدت و آنهدا بده عندوان
مسلمانان موظف به دفاع از مسلمانان هستند از مهارت بسزایی برخوردارند.

1

1.Smith,TuvaJulie,Engebrethsen.(2014).http://www.ipcs.org/article/terroris
m/islamic-state-and-foreign-fighters-jihadists-from-europe-4687.html
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بنابراین آشکار میشود که تمایز جنگجویان داوطلب بدا مدزدوران در انگیدزشهدا و
بنا به تعاریفی که از آن شده در اولویت بخشی ایدئولوژی ،قومی و دینی در جنگجویان
برخالف مزدوران که ،در پی حصول منفعتی عازم کشور دیگری میشوند قراردارد.

 .4منابع حقوقی علیه جنگجویان خارجی
در اسناد بینالمللی ،منابعی در زمینه جنگجویان خارجی وجود دارد که بده اختصدار
به آنها اشاره میشود:
 -1کنوانسیون پنجم الهه
مادهی  4کنوانسیون پنجم تهه  1907اشعار مدیدارد« :تشدکیل گدروههدای مبدارز و
تأسیس مراکز استخدام نیروهای داوطلب در منطقه بیطدرف بدرای کمدک بده نیروهدای
متخاصم ممنوع است.
 -2قطعنامه  2178شورای امنیت
این قطعنامه از حیث موقعیت زمانی و درجه اعتبار و الزام اجرایی با سده قطعنامدهی
دیگر که از  30ژوئیه سال  2014علیه داعش و تروریستهای مسلح در سوریه و عراق،
صادر شده بود تفاوت شایان توجهی دارد.
قطعنامه 2178در  24سپتامبر 2014در جلسهای با حضور باتترین مقامات کشورهای
عضو شورای امنیت سازمان ملل ،یعنی در سدطح سدران مطدرح گردیدد و بده تصدویب
رسید .اگرچه این قطعنامه که به پیشنهاد ایاتت متحده امریکدا بدود بده بهانده مقابلده بدا
اقدامات تروریستی داعش مطرح گردید لیکن عندوان آن بده صدورت کلدی «تهدیددهای
ناشی از اقدامات تروربستی علیه صلح و امنیت بینالمللی»نام نهاده شدد و بده تصدویب
رسید.
این قطعنامه نیز براساس فصل هفتم منشور بوده و با اتفاق آراء به تصویب رسید.
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امریکا که پیشنهادکننده اصلی این قطعنامه محسوب میشد از این مهم در پی یدافتن
ائتالف بینالمللی به رهبری این کشور برای اقدام نظامی علیه داعش در سوریه بود.
این قطعنامه بر موارد ذیل تاکید دارد:
 :)1دولتها بایستی با یکدیگر در زمینه پیشگیری از جابجایی بینالمللی جنگجویان
تروریست در مناط مخاصمه همکاری نمایند.
 :)2افراط گرایی خشونتآمیز در این قطعنامه محکوم میگردد.
 :)3دولتها با رعایت حقوق بینالملل از جدذب نیدرو ،سدازماندهی ،جابجدائی ،یدا
تجهیز افرادی که به قصد تمهید ،برنامهریدزی یدا مشدارکت در اقددامات تروریسدتی بده
کشورهای دیگر سفر میکنند جلوگیری نمایند.
 :)4احتیاج ویژه و فوری به جلوگیری از سفر و پشتیبانی از جنگجویدان تروریسدت
خارجی مرتبط بدا دولدت اسدالمی عدراق و شدام ،جبهده النصدره و سدایر انشدعابات و
گروههای وابسته به القاعده میباشد.
 :)5همه دولتها باید از طری سیستم حقدوقی خدود سدازوکارها و تمهیددات تزم
برای تعقیب سفرهای مرتبط با اقدامات تروریستی یا آموزش و همچنین تامین مدالی یدا
تسهیل این اقدامات را ایجاد نمایند و اینگونه اقدامات را بده عندوان جدرایم مهدم تلقدی
کنند.
 :)6با تاکید مجدد بر اینکه دولتهای عضو باید اطمیندان یابندد کده هرگونده تددابیر
اتخاذی آنها علیه تروریسم با تعهداتشان براساس حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشدر،
حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه سازگار است و تدذکر اینکده عددم رعایدت ایدن
موازین از جملده منشدور ملدل متحدد خدود یکدی از عوامدل افدزایش افدراط گرائدی و
ردایکالیسم خواهد بود
 :)7با تاکید بر اینکه تروریسم تنها با تکیه بدر ابزارهدای نظدامی ،اقددامات پلیسدی و
عملیات اطالعاتی از میدان نخواهدد رفدت و بایدد شدرایط و عوامدل رشدد و گسدترش
تروریسم نیز مدنظر قرار گیرد.
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 :)8دولتها با رعایت حقوق بینالملل به ویدژه حقدوق بشدر و حقدوق پناهنددگان،
تضمین نمایند که وضعیت پناهندگی در راستای تمهید ،برنامهریزی یا تسدهیل اقددامات
تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
 :)9خلددع سددالح کلی ده جنگجوی دان تروریسددت خددارجی و توقددف کلی ده اقدددامات
تروریستی آنها و مشارکتشان در درگیریهای مسلحانه.
 :)10درخواست همکاری دولتها در زمینه تبادل اطالعدات عملیداتی در خصدوص
اقدامات و تحرکات تروریستها و شبکههای تروریستی
 :)11درخواست از دولتها برای سرکوب عضوگیری ،تجهیز و جابجائی افراد بدرای
پیوستن به گروههای تروریستی ،براساس حقوق بینالملل
 :)12یادآوری اعمال قطعنامه 1 1373در مورد کلیه گروههای تروریستی
 :)13کمک دولتها به ظرفیتسازی در دولدتهدای مواجده بدا تهدیدد جنگجویدان
تروریست خارجی
همانطور که مالحظه میشود این قطعنامه به تبیین کلی موضوع مقابلده بدا تروریسدم
پرداخته و بیش از اینکه در پی مواجهه با بحث اقدامات داعش باشدد بددنبال بده نتیجده
رساندن راهبرد خاص کشور ایاتت متحده در زمینه مقابله با تروریسدم مدیباشدد .ایدن
قطعنامه در واقع مخاطب خود را کلیه گروههای تروریستی قرار داده و در یدک بندد ،از
دولتها خواسته است که این قطعنامه را در مورد داعش و النصره نیز فوری اجرا کنند.
در این قطعنامه به ظرفیتسازی در کشورهایی کده تروریسدتهدا در آنهدا فعالیدت
دارند اشاره کرده و از اقدامات یکجانبه دولتها در مقابله با این گروههدا جلدوگیری بده

 .1مصوب سال 2001میالدی ،بند الف ماده دوم این قطعنامه در مورد جلوگیری از عضوگیری گروههای
تروریستی است و اشعار میدارد :از ارائه هرگونه پشتیبانی فعال یا غیرفعال به نهادها ،یا به اشخاصی که
در تروریسم دخالت دارند ،خودداری کنند ،از جمله با موقوف کردن عضوگیری گروه های تروریسدتی،
و از بین بردن عرضه اسلحه به تروریستها ب -:اقدامات تزم را در جهت جلوگیری از ارتکاب اعمال
تروریستی ،از جمله دادن هشدار اولیه ،به سایر کشورها از طری مبادله اطالعات اتخاذ کنند.

 ...112تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

عمل آورده است و آنها را مقید به رعایت اصول بینالمللی در ایدن زمینده و از جملده
ح حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها ،دانسته است.
این قطعنامه تنها به حصر گروه های تروریستی در منطقهی خاص پرداختده و بیشدتر
در پی آن است که سایر کشورها از پیوستن اتباعشان به این گدروههدا ممانعدت نمایندد.
بنابراین بیش از آنکه به ریشه کن کردن این گروهها اهمیت دهد به عدم گسترش آنهدا
میاندیشد .بنابراین قطعنامه  -2178بر خالف دو قطعنامه قبلدی یعندی  2169و -.2170
بیشتر از آنکه قطعنامهای ضد داعش باشد ضدد تروریسدم و بده کدارگیری جنگجویدان
خارجی بصورت کلی است.

 .5جایگاااه جنگجویااان خااارجی در قااوانین مخاصاامات مساالحانه
بینالمللی
با آنکه پدیده "جنگجویان خارجی" موضوع جدیدی نیست ،ولی افزایش تعداد آنان
و دامنه کشورهایی که از آنجا برمیخیزند به گروه هایی که مدیپیوندندد انگیدزش هدای
آنان و مسیرهای بعدی ،ماهیت پیچیده این مساله را پررنگ کدرده و نگراندیهدایی را در
سطح جهان بوجود آورده است .با وجدود ایدن ،تعهددات حقدوقی و نیدز سدطح دقید
مصونیت حقوقی که پس از پیوستن ایدن افدراد بده مخاصدمه دامنده دار شدامل حالشدان
میشود کامال روشن نیست .خصوصا ،قوانین بشردوستانه بینالمللدی  ،IHLکده سدعی
دارد از حقوق اساسی افراد و گروههدای متداثر از مخاصدمات مسدلحانه حفاظدت کندد
رهنمود خاصی در خصوص جایگاه حقوقی آنان و متعاقبا نحوه برخورد بدا آندان ،ارائده
نداده است.
مولفه حمایتی قوانین بشردوستانه بینالمللی اساسا بر تمدایز میدان طبقده بنددیهدای
گوناگون افرادی استوار است که ممکن است در مخاصمات شرکت کنند یدا از آن متداثر
شوند .در قوانین مخاصمات مسلحانه بدینالمللدی ،تمدایز اصدلی بدین "غیرنظامیدان" و
"نظامیان" است .غیرنظامیان قانونا در برابر حمله مصون هستند (مگر آنکه بطور مستقیم
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در مخاصمات شرکت کنند) تا از اثرات عملیات نظامی در امدان بدوده و امکدان ارسدال
کمک های انسان دوستانه به آنان وجود داشته باشد .نظامیدان ،از طدرف دیگدر" ،از حد
شرکت مستقیم در مخاصمات برخوردارند" ولی طدی درگیدری همچندین ملدزماندد بده
دشمن حمله کنند مگر آنکه "از تدوان افتداده باشدند" ) (hors de combatیدا تحدت
تسلط قدرت طرف متخاصم از انجام این کدار نداتوان باشدند .در صدورت مدورد آخدر،
جایگاه زندانی جنگی ) (POWبر آنان تعل خواهد گرفت و امکان حبس آندان وجدود
خواهد داشت .با اینحال ،بایستی پس از متوقف شدن مخاصمات "بدون تعلل آزاد و بده
کشور خود بازگردانده شوند" معاهده ژنو  3به تفصیل در مورد حقوق و مصونیتهدای
اعطا شده به زندانیان جنگی و رفتار انسانی با آنان میپردازد.
مقرراتی که جایگاه زندانی جنگی را به افراد منتسدب مدیکنندد بندابر معاهدداتی کده
دولت نسبت به آنها ملزم هستند و همچنین براساس دامنده دقید مقدررات متعدارف و
معمول حقوق بشردوستانه بینالملل میتواند متغیر باشد .در کل ،کشورهایی کده نسدبت
به اولین پروتکل الحاقی رای مواف دادهاند چنین ادعاهایی را براساس هنجارهای مقدرر
در مددواد  43و  45ایددن پروتکددل مددورد ارزیددابی قددرار خواهنددد داد .سددایر کشددورها
تصددمیمگیدری خددود را بددر مبنددای مقددررات مقددرر در معاهددده ژنددو  3کدده هنجارهددای
محدودکنندهتری در مقایسه با اولین پروتکل الحاقی دارد اتخداذ خواهندد کدرد .تحلیدل
اجمالی از این تمهیدات قانونی کلیدی صورت خواهد گرفت تا ارزیدابی شدود کده آیدا
تعل به یک ملیت خاص میتواند نوع رفتار با اسرا را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر.

1

 .1-5جایگاه جنگجویان خارجی تحت معاهده ژنو 3
این معاهدده تعریفدی از فدرد نظدامی ارائده نمدیدهدد ،بلکده شدامل مجموعدهای از
معیارهاست که بایستی با فردی که – پس از افتادن به دست دشدمن -خواسدتار کسدب
جایگاه زندانی جنگی است تطاب داشته باشد .چنین استنباط میشود که هر کسدی کده

1. simeht ,cilbup lanoitanretnI tiorD :RETUER .P 1, 1973 ,de e 4 , (8) P317
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حائز چنین جایگاهی باشد قانونا فرد نظامی تلقی خواهد شد .از این رو ،مداده  4از ایدن
معاهده – در بخشهای مربوطه خود -بیان میدارد که:
زندانیان جنگی ،بنابر معنای مقرر در معاهده حاضر ،به اشخاصی اطالق میشود کده
به دست دشمن افتاده و به یکی از دستهبندیهای زیر تعل دارند:
 .1اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین درگیدری و همچندین اعضدای گدروههدای
داوطلب یا شبهنظامیانی که بخشی از نیروی مسلح مذکور را تشکیل میدهند.
 .2اعضای سایر گروههای شبه نظامی و سدایر گدروههدای داوطلدب شدامل اعضدای
جنبشهای مقاومت سازمانیافته متعل به یکی از طرفین درگیری که در داخل یا خدارج
از قلمرو خود عملیات انجام میدهند ،حتی در صورتی که قلمدرو مدذکور اشدغال شدده
باشد به شرطی که گروه شبه نظامی یا داوطلبانه مذکور شامل جنبش های سدازمانیافتده
مقاومت ،از شرایط زیر برخوردار باشند:
 -1تحت فرماندهی شخصی باشد که مسئول افراد تحت امر خود است
 -2دارای عالمت متمایزی باشد که از مسافت دور قابل تشخیص باشد
 -3بصورت آشکار سالح حمل کنند
 -4عملیات خود را طب قوانین عرف جنگی اجرا کنند.
در هیچ جای این معاهده مشاهده نمیشود که از اعطای این جایگاه بده ملیدتهدای
خارجی (و زندانی جنگی) سخنی گفته شده باشد .درست است که برخدی از تمهیددات
بنظر میرسد بیانگر آن است که افرادی که به دست دشمن افتدادهاندد و مددعی جایگداه
زندانی جنگی را دارند بایستی ملیتی مغایر با ملیت اسدیرگیرنده خدود داشدته باشدند بدا
اینحال هیچ موردی به نظر نمیرسد که ملیتهای خارجی را (که ملیت کشور دشمن را
ندارند) از ح به رسمیت شناسی وی بعنوان زندانی جنگی منع کند.

1

تمام شش شرط فهرست شده فوق بایستی از طرف گروه رعایت شدود .سده شدرط
اول (سازمانیافتگی ،تعل به یکی از طرفهای مخاصمه ،تحت فرماندهی مسئول بودن)
1. ej-sias euQ ,eriatinamuH lanoitanretnI tiorD el :ILLERROT,1973,P80
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بایستی بطور کامل از طرف گروه تامین گردد درحالیکه سه شرط آخر (داشتن عالمدت
متمایز ،حمل آشکار سالح ،رعایت قوانین جنگ) بایسدتی توسدط گدروه و هدر یدک از
اعضای آن تامین گردد .بنابراین اساس" ،در اصل ،اگر این گروه بطدور مکدرر قدوانین و
عرف جنگی را نادیده بگیرد ،تمام اعضای آن جایگاه نظامی و زندانی جنگ بودن خدود
را از دست خواهند داد" از طرف دیگر ،فقدان رعایت قوانین مخاصمات جنگی توسدط
هر یک از اعضای گروه ،سایر اعضا را از جایگاه نظامی بودن آنان محروم نخواهد کدرد،
با اینحال فرد خاطی مسلما مستح مجازات خواهد بود.
بنابراین چنین به نظر میرسد که اگر جنگجویان خارجی در نیروهای مسلح یکدی از
طرفین که مشمول قوانین مخاصمات بینالمللی هسدتند ادغدام شدوند بایسدتی نظدامی
محسوب شوند و بنابراین از تمام حقوق مصونیتهای معاهده ژنو در صدورت اسدارت
برخوردار خواهند شد .ادغام در نیروهای مسلح میتواند قبدل از بدروز درگیدری اتفداق
بیفتدد ،یا طی مخاصمات روی دهد .برای مثال ،اتباع خارجی با اعتقدادات اسدالمی کده
به اراضی بوسنی و هرزگوین بین سالهدای  1992و  1995وارد شددند تدا از نیروهدای
دولت محلی در برابر تجزیه طلب های کروات و صرب پشتیبانی کنندد ،از طرید قدانون
داخلی دولدت بوسدنی در ارتدش بوسدنی ادغدام شددند) .دادگداه ( ICTY Appeals
 )Chamberدریافت که دستهای که جنگجویان خارجی در آن گروه بنددی شددند بده
لحاظ حقوقی تحت امر ارتش بوسنی بود و چنین امری تا منحدل شددن آن تدا دسدامبر
 1995ادامه داشت .چنین یافتهای در شرایطی حاصل شد که با توجه به وجدود ماهیدت
غیرمرسوم این دسته نظامی ،بنظر نمیرسید کده بدا سیسدتم فرمانددهی و کنتدرل ارتدش
سازگاری داشته و از آن پیروی کند.

1

در خصوص حائز شرایط بودن احتمالی جنگجویان خدارجی بعندوان اعضدای سدایر
گروههای شبه نظامی و سایر گروههدای داوطلدب ،بایسدتی تعیدین کدرد کده آیدا چندین
1. ej-sias euQ ,eriatinamuH lanoitanretnI tiorD el :ILLERROT,1973,P80
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گروههایی از شش معیار مقرر شده در ماده  4تبعیت میکنند یاخیر .تعیین ایدن موضدوع
مسلما بستگی بسیاری به زمینه و بافت موضوع و آگاهی از واقعیات و اوضاع و احدوال
دارد که به راحتی قابل اعتبارسنجی نیست.
اولین پروتکل الحاقی ،جایگاه ثانویه زندانی جنگی را صریحا به وضعیت اولیه "فرد
نظامی" وابسته کرد .تنها نظامیان از ح شرکت در مخاصمات برخوردارند و نمدیتدوان
آنان را صرفا بخاطر شرکت در جندگ مجدازات کدرد .در مقابدل ،شخصدی کده از حد
جایگاه نظامی برخوردار نیست تحت حقوق جزای طرف اسیرکننده بدلیل نق

شروط

آن قابل مجازات است حتدی اگدر اعمدال او در حکدم تخطدی از حقدوق بشردوسدتانه
بینالملل نباشد.
مقررات مربوطه پروتکل الحاقی ازجهات مختلف از اسناد پیشین -که برخی بسدیار
مناقشهآمیز بودند فاصله گرفته است .ماده  43چنین مقرر میکند:
نیروهای نظامی طرفین درگیری متشکل از تمام نیروهای نظامی سازمانیافته ،گروه ها
و واحدهایی است که تحت فرماندهی شخصی قرار دارندد کده مسدئولیت اعمدال افدراد
تحت امر خود را بعهده دارد حتی اگر طرف مذکور توسط دولت یا مقامی که از طدرف
مخالف به رسمیت شناخته نشده است نمایندگی شود .نیروهای مسلح مدذکور بایسدتی
مشمول یک سیستم انتظامی داخلی باشند که" ،در کنار موارد دیگر" ،تبعیت از مقدررات
حقوق بینالملل را که در درگیریهای مسلحانه کاربرد دارند در عمل پیاده سدازد .ایدن
مقاله اصول موجود را مجددا بیان میکند جز اینکه تمایز میان نیروهای مسلح مدنظم در
یک سو و گروههای داوطلب ،شبه نظامیان و جنبشهای مقاومت را در سوی دیگدر (کده
در ماده  4معاهده ژندو  3اشداره شدده اسدت) از میدان برمدیدارد .بندابر تمهیدد جدیدد،
معیارهای تعیین برخورداری از ح جایگاه نظامی و زندانی جنگی برای اعضای هدر دو
گروه یکسان است .این تمهید در مقایسه با قوانین قبلی از تازگی برخدوردار اسدت امدا
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ظاهرا مناقشاتی به پا کرده و پیشتر در حقوق بشردوستانه بینالملل عرفی نیز ادغام شدده
بوده است.

1

با اینحال ،چیزی که واکنش منفی بسیاری از دولتها را برانگیخت ،قاعدهای بود کده
در بخش دوم پاراگراف  3گنجانده شد .این تمهید قانونی بیان میدارد که ،اگر برای یک
نظامی متمایز کردن خود غیرممکن باشد ،خواهدد توانسدت جایگداه خدود بعندوان یدک
نظامی را همچنان حفظ کند (و از این رو در صورت اسارت حائز جایگاه زندانی جنگدی
باشد) بشرطی که در موقعیت های محدودی که در تمهید قانونی مشخص شدده ،سدالح
را بصورت آشکار حمل کند .تنها اگر فرد نظامی در رعایت این الزامات حداقلی قصدور
ورزد از زندانی جنگ بودن سلب ح خواهد شد.

2

در اینکه جنگجویان خارجی را تحت این چهارچوب قانونی جدید چگونه میتدوان
طبقهبندی کرد ،به نظر میرسد که آنان یا حقیقتا جزو اعضای نیروهدای مسدلح یکدی از
طرفین درگیری هستند ،یا متعل به دستهها یا گروههای سازمانیافتهای هستند که تحدت
فرماندهی شخصی که مسئولیت اعمال افراد تحت امر خود را بعهدده دارد ،قدرار دارندد.
در هنگام توصیف ویژگیهای چنین گروههایی ،کمیته بینالمللی صلیب سدر بدر ایدن
ضرورت تاکید میکند که تمام اعضای آن بایستی تحت امر یدک فرماندده و تحدت امدر
یکی از طرفین مخاصدمه باشدند ،و در آن هدیچ اسدتثنایی نیسدت ،چدون هدیچ گروهدی
نمیتواند جنگ خصوصی راه اندازد ،از این رو آنان بر الدزام مربدوط بده برخدورداری از
پیوند میان گروهها و نیروهای مسلح هر یدک از طدرفین تاکیدد کدرده و از آن پشدتیبانی
میکنند.

 .1تویه ،ژان فیلیپ ( .)1386برخی پیشرفتهدا و چدالشهدای جدیدد در حدوزه حقدوق بشردوسدتانه
بینالمللی ،مجموعه مقاتت همایش اسدالم و حقدوق بدینالملدل بشردوسدتانه ،هدالل احمدر و کمیتده
بینالمللی صلیب سر .
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اما پوشیدن یونیفورم ضرورت ندارد و یا احترام به قوانین درگیری مسدلحانه توسدط
مبارز منفرد ،عنصر ضروری برای کسب جایگاه فرد نظامی محسوب نمیشود .با اینحال
این گروهها و واحدها بایستی یک سیستم انتظامی داخلی داشته باشد که بتواندد قدوانین
انظباطی نظامی را تضمین کند و همچنین قانون کیفری نظامی را بطور عملی پیاده سدازی
نماید .در اینجا هم قصور هر یک از گروهها در تبعیت از قواعدد مدذکور باعدث سدلب
شدن جایگاه نظامی از اعضای گروه خواهد شد( 1.میر آفتابی .)82 :1392
با توجه به اینکه انکار جایگاه زندانی جنگدی بطدور بدالقوه پیامددهای جددی بدرای
نظامیان بهمراه خواهد داشت ،بنابراین چنین تصمیم گیریهایی بایسدتی قویدا بدا فدرامین
معاهده ژنو ( 3ماده  )5و اولین پروتکل الحاقی (ماده  )45همخدوانی داشدته باشدد کده
اتخاذ چنین تصمیماتی را بعهده دادگاه صالح قرار میدهد.

2

در قوانین مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ،جنگجویان خارجی ممکدن اسدت بده
گروههای مسلح شورشی یا نیروهای مسلح کشدوری کده در خدا آن کشدور درگیدری
روی داده است بپیوندند .ابتدا با وضعیت اول شروع میکنیم به این نکته بایستی تاکیدد
کرد که هیچ جایگاه ویژهای به مبارزانی که در برابر دولت حاکم سالح بدست گرفتهاند،
اعطا نمیشود .در غیاب جایگاه نظامی یا زندانی سیاسی در چنین درگیریهایی ،افدرادی
که در برابر دولت شورش میکنند ممکن اسدت دسدتگیر ،مجدازات و همانندد مجرمدان
عادی و براساس قوانین دولت به اسارت گیرنده ،محکوم شدوند .ایدن اصدول در مدورد
شورشیانی که ملیت خارجی دارند نیز مصداق دارد ،گرچه چنین فاکتورهایی مدیتوانندد
در برخورد قضایی با افراد به اسارت گرفته شده نقش داده باشند.
در بحددث مربددوط بدده کاربردپددذیری و مدداده 3مشددتر  ،تفس دیر کمیتدده ب دینالملل دی
صلیبسر اظهار میدارد که این ماده از شورشیانی که به دست طرف مخالف میافتندد
 .1میرآفتابی ،هاشم .)1392( .مبدارزه بدا تروریسدم و حقدوق مخاصدمات بدینالمللدی ،آفداق امنیدت3،
(.)1ص82:
 .2سپهر ،ذبیح .)1385( .تاریخ جنبش کمونیستی ،تهران :عطایی.
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در برابر محاکمه بر طب قانون مصونیت نخواهد داشت حتی اگر هیچ جرمی جز حمدل
سالح و مبارزه وفادارانه نداشته باشند .اما آیا معیارهای ملیت بر شیوه رفتدار بدا زنددانی
تاثیری خواهد گذاشت؟ ماده  3مشتر چنین مقرر میدارد که:
«اشخاصی که هیچ نقش فعالی در مخاصمات ندارند ،شامل اعضای نیروهای مسدلح
که سالحهای خود را بر زمین گذاشته و کسانی که بدلیل بیماری ،زخمیشدن ،حبس یا
هر علیت دیگر "از توان افتادهاند" ،در تمام شدرایط بایسدتی بدا آندان بده شدیوه انسدانی
برخورد کرد و هیچ تمایز خصمانهای برمبنای نژاد ،رنگ ،مذهب یا اعتقداد ،جنسدیت یدا
ثروت یا هر معیار مشابه نباید قائل شد».
آنچه که مشخص است در متن این ماده ،معیار ملیت در بین معیارهایی که بر مبندای
آنها تبعی

منع میشود دیده نمیشود ،گرچه افدزوده شددن کلمداتی مانندد "هرگونده

معیار مشابهی" تلویحا بیانگر آن است که میتوان این تفسیر را از تمهیدد قدانونی بعمدل
آورد .در حقیقت ،کمیته بینالمللی صلیب سر تاکید میکند که نبایستی از ملیت بدرای
توجیه رفتار انسانی استفاده کرد چرا که "بهرهگیری از ایدن واقعیدت کده معیدار ملیدت
بعنوان دستاویزی برای رفتار با خارجیان ،در جنگ داخلی ،بشیوهای ناسازگار با الزامات
رفتار انسانی در نظر گرفته شده است" با روح معاهدات ژنو در تعار

خواهد بود.

1

با وجود این ،زمانیکه موضوع مجازات افرادی که در مخاصمات شدرکت داشدتهاندد
مطرح میشود ،ملیت ممکن است عاملی باشد که اوضاع را تعدیل کرده یا بدر وخامدت
آن بیفزاید از اینرو ،بازهم در اینجا قانون داخلی کشور متاثر از جنگ اسدت کده تعیدین
میکند که جنگجویان خارجی مستح چه نوع رفتار قانونی هسدتند ،البتده بشدرطی کده
نتیجه به رفتار غیرانسانی به صورتی که در ماده  3مشتر بیان شد ،منجر نگردد.
مروری بر هنجارها و استانداردهای بین المللی نشان داده است که اصدالت یدا ملیدت
خارجی افرادی که به ناحیه مورد مخاصمه بدرای شدرکت در درگیدری سدفر مدیکنندد،
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میتواند اثر واقعی بر جایگاه قانونی آنان قرار دهد و نباید از نظر غافل بماند .با نگاه بده
قوانین مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،جنگجویان خارجی مدیتوانندد از اعضدای تمدام
عیار نیروهای مسلح یکی از دولتهای متخاصم باشند یا بده آن تبددیل شدوند .در ایدن
حالت ،ملیت آنان اهمیتی نخواهد داشدت و تحدت قدوانین کنوانسدیون ژندو  3بایسدتی
جایگاه زندانی جنگی به آنان اعطا شود .در فر

مقابل ،آنان ممکدن اسدت از اعضدای

سایر گروه شبه نظامی یا سایر گروههای داوطلب باشند که به یکی از طدرفین مخاصدمه
تعل دارند .در این حالت ،آنان ،تنها بشرطی واجد جایگاه زندانی جنگدی خواهندد شدد
که از شروط مقرر توسط ماده  4کنوانسیون ژنو 3پیروی کنند ،که مشخصا عبارتند از:
جنگیدن در داخل یک جنبش سازمانیافته که در واقع به یکدی از طدرفین مخاصدمه
که تحت فرماندهی شخصی که مسئول افراد تحت امر است ،قرار دارد ،داشدتن عالمدت
متمایز کنندهای است (حمل آشکار سالح مطاب قوانین و عرف جنگی) که از دور قابدل
تشخیص است .قصور از سوی اکثریت اعضای گروه در پیروی از هر یک اسدتانداردها،
تمام آنان را از ح جایگداه اسدیر جنگدی محدروم خواهدد کدرد .در خصدوص قدوانین
مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ،جنگجویان خارجی میتوانند بده صدفوف نیروهدای
مسلح دولت حاکم یا کنشگران غیردولتی که در برابر آن شورش میکنند بپیوندند .بنظر
میرسد که در هیچ یک از این موارد ملیت تاثیری بر جایگاه مبارزان ندارد
شواهد نشان میدهد که جنگجویان خارجی نسبت به رعایت اسدتانداردهای قدانونی
بینالمللی که در مورد نحوه پیش برد مخاصدمات تنظدیم شدده اسدت ،تمدایلی چنددانی
ندارند .بخشی از آن میتواند به دلیل چشم اندداز اسدارت و مجدازات صدرفا بده جهدت
پیوستن به مخاصمه باشد اما – خصوصا در مورد درگیریهای مسلحانهای کده در حدال
حاضر در سوریه ،لیبی و عراق در جریان است -بنظر تاکتیک عامداندهای مدیرسدد کده
برای ایجاد رعب و وحشت در اذهان مخالفان و تحت تاثیر قرار دادن تصور دولتهدای
غربی و عقاید عمومی در مورد این گروه انجام میگیرد .بدا آنکده چشدماندداز محاکمده
جنایی چندان نوید بخش نیست اما باید پرسید کده آیدا برخدورد بدا ایدن کنشدگران در
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چهارچوب قانونی هرگز در سوق دادن آنان به رعایت قدوانین بشردوسدتانه بدینالمللدی
موف خواهد شد .سوسولی ،بوییر و کوینتین در هنگام توصیف حدود قاعدده "حد در
جنگ" چنین استدتل میکنند که "پیش فر

این قاعده آن است که طدرفین مخاصدمه

مسلحانه اهداف منطقی دارند و چندین اهددافی بدا قدوانین بشردوسدتانه بدینالمللدی در
تعار

نیست"

نتیجهگیری
وجود جنگجویان خارجی چیز جدیدی در سطح بینالمللدی نیسدت امدا ایدن مدورد
تاکنون مدورد توجده جددی در تئدوری روابدط بدینالمللدی ( )IRقدرار نگرفتده اسدت.
جنجگویان خارجی که یک واقعه نسبتا نادر قبل از دهه  1980بودند حدات براسداس IR
(تئوری روابط بینالمللی) تا حدی مورد توجه قرار گرفتهاندد .اینگونده مسدائل در بهدار
سال  2014شروع به تغییر کردهاند زمانی که یک گروه جهدادی مسدلح کده دربرگیرندده
تعداد زیادی افراد خارجی میشد (دولت اسالمی) اعالم یک خلیفده گدری اسدالمی در
بخش بزرگی از کشورهای سوریه (مستقیم یا غیر مستقیم) و عراق کدرد و بده صدورتی
گسترده مورد توجه رسانهها در سطح جهانی قرار گرفت زیرا از انواع تاکتیک های ترور
و جنایتهای جنگی استفاده میگردد.
با نگاه به قوانین مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،جنگجویدان خدارجی مدیتوانندد از
اعضای تمام عیار نیروهای مسلح یکی از دولتهای متخاصدم باشدند یدا بده آن تبددیل
شوند .در این حالت ،ملیت آنان اهمیتی نخواهد داشت و تحت قوانین کنوانسیون ژنو 3
بایستی جایگاه زندانی جنگی به آنان اعطا شود.
مادهی  4کنوانسیون پنجم تهه  1907اشعار مدیدارد« :تشدکیل گدروههدای مبدارز و
تأسیس مراکز استخدام نیروهای داوطلب در منطقه بیطدرف بدرای کمدک بده نیروهدای
متخاصم ممنوع است.
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قطعنامه 2178در  24سپتامبر 2014را میتوان مهمتدرین سدند بدینالمللدی در زمینده
جنگجویان خارجی دانست طب این سند دولتها بایستی با یکدیگر در زمینه پیشگیری
از جابجایی بینالمللدی جنگجویدان تروریسدت در منداط مخاصدمه همکداری نمایندد.
دولتها با رعایت حقوق بینالملل از جدذب نیدرو ،سدازماندهی ،جابجدائی ،یدا تجهیدز
افرادی که به قصد تمهید ،برنامهریزی یا مشارکت در اقدامات تروریستی بده کشدورهای
دیگر سفر میکنند جلوگیری نمایند .قطعنامه  -2178بر خالف دو قطعنامه قبلدی یعندی
 2169و  -.2170بیشتر از آنکده قطعنامدهای ضدد داعدش باشدد ضدد تروریسدم و بده
کارگیری جنگجویان خارجی بصورت کلی است.
طب معاهده ژنو 3زندانیان جنگی ،بنابر معنای مقرر در معاهده حاضر ،به اشخاصدی
اطالق میشود که به دست دشمن افتاده و به یکی از دستهبندیهدای زیدر تعلد دارندد.
اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین درگیری و همچنین اعضای گروه های داوطلب یا
شبهنظامیانی که بخشی از نیروی مسلح مذکور را تشکیل میدهند .در هیچ جای معاهدده
ژنو 3مشاهده نمیشود که از اعطای این جایگاه به ملیتهای خارجی (و زندانی جنگی)
سخنی گفته شده باشد .درست است که برخی از تمهیدات بنظر میرسد بیانگر آن است
که افرادی که به دست دشمن افتادهاند و مدعی جایگاه زندانی جنگی را دارندد بایسدتی
ملیتی مغایر با ملیت اسیرگیرنده خود داشدته باشدند بدا اینحدال هدیچ مدوردی بده نظدر
نمیرسد که ملیتهای خارجی را (که ملیت کشور دشمن را ندارند) از ح به رسدمیت
شناسی وی بعنوان زندانی جنگی منع کند.
برای اینکه افراد جنگجو مطاب معاهده ژنو  3شدرایط برخدورداری از مزایدای افدراد
شبه نظامی وجایگاه نظامی را داشته باشند باید شش ویژگی از طرف گروه رعایت شود.
سه شرط اول (سازمانیافتگی ،تعل به یکی از طرفهدای مخاصدمه ،تحدت فرمانددهی
مسئول بودن) بایستی بطور کامل از طرف گروه تامین گردد درحالیکه سده شدرط آخدر
(داشتن عالمت متمایز ،حمل آشکار سالح ،رعایت قوانین جنگ) بایستی توسط گروه و
هر یک از اعضای آن تامین گردد.
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اگرچه معاهدات بینالمللی قواعدی را برای پذیرفتن جنگجویان خارجی بده عندوان
افراد نظدامی تددوین کردندد و دولدتهدای میزبدان بایدد ایدن قواعدد را در بکدارگیری
جنگجویان خارجی بکار گیرند اما جنگجویان خارجی با توجه به ویژگیهای ذاتی خود
کمتر تحت قواعد بینالمللی قرار میگیرند و احتمدال اینکده بده روشهدای تروریسدتی
متوسل شوند وجود دارد همین امر تدوین قوانین مناسب رابرای حمایت یا برخدورد بدا
این گروهها را دشوار نموده است.
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منابع
ابراهیمی ،نبی اله ( .)1388نوسدلفی گدری و جهانیشددن امنیدت خاورمیانده ،تهدران:
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