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  بشردوستانه حقوق منظر از داعش تروريستي گروه دست به عراق

  *حيدري سيدعادل

  چكيده
 و فراجغرافيايي، فراتاريخي، ماهيت داشتن دليل به جهاني، تاريخي و فرهنگي آثار

 از المللي بين كيفري حمايت به تشويق و مجبور را المللي بين هاي سازمان فرامليتي،
 هاي ملت فرهنگي و تاريخي آثار تخريب. است كرده تاريخي و فرهنگي ميراث

 تروريستي گروه دست به هزارساله چندين تمدني و فرهنگي اصالت با خاورميانه
 براي درآمدزايي و ها هزينه تأمين منظور به باستاني آثار اين از برخي فروش و داعش
 بشريت كهن ميراث حاميان و نهادها، ها،  سازمان خشم باعث تروريستي گروه اين
 با برخورد چون هم مواردي به گروه اين ارتكابي رفتار و اعمال بررسي با. است شده
 جهان، كشورهاي سرزميني تماميت و حاكميت به احترام و تجاوز منع قاعدة و اصل
 جنايات ارتكاب چنين اند، هم الملل بين حقوق ناپذير تخطي و آمره قواعد جزء كه
 كه المللي، بين كيفري ديوان نامة اساس جمله از المللي بين اسناد در مندرج المللي بين
 ارجاع مبناي و است مشخص داعش تروريستي گروه هاي كشورگشايي در وضوح به

 به زماني موضوع اين. كنيم  مي برخورد است، جهاني رسيدگي براي گروه اين افراد
 مسلمانان مذهبي و مقدس اماكن كه رسد مي خاورميانه در خود حساسيت اوج

 موجب ها آن به تجاوز و تعرض گونه هر و دارد قرار كشور اين در شيعيان خصوصاً
 پايدار ثبات و صلح گونه هر به رسيدن. شد خواهد منطقه در تر بيش تنش و ثباتي بي
 در فقط تاريخي، و فرهنگي ميراث از صيانت و حفاظت منظور به جهاني، جامعة در

  .شود مي ميسر جهاني ميراث همبستگي و حفاظت با هدف جهاني اتحاد پرتو
  .الملل بين حقوق عراق، سوريه، تاريخي، آثار تروريسم، داعش، :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 هاي نسل توصيف براي امروز به تا شايد كه است عنواني بهترين فرهنگي واقع ميراث به

 زمان بستر در ميراث اين ماندگاري رمز ترين مهم كه است طبيعي. است رفته كار به گذشته
 صورت در بشر مداخالت چنين هم و طبيعي بالياي و حوادث گزند از ها آن ماندن مصون

 لحاظ با البته و امروزي جوامع توسعة رشد به رو حركت با ترديد بي. هاست آن ظاهر و
 حفاظت به صرفاً گذشته مانند تواند نمي تاريخي و فرهنگي ميراث از حمايت پايدار، توسعة
 تعريف گونه اين ما ادبيات كتب در تاريخي و فرهنگي آثار. شود محدود ها آن از فيزيكي

 ها، پيكره ها، تنديس ها، نگاره تاريخي، هاي محوطه اماكن، ها، مجموعه بناها،: است شده
 و متكي باشند يا متصل آثار به كه ديگري تاريخي عنصر هر و ها آذين نقوش، ها، كتيبه
 مذهبي آثار طرفي از ).25: 1380خليليان، (باشد  گذشته ها آن عمر از تر بيش يا سال صد يك

  .است انسان خداجوي فطرت خارجي و عيني تجلي و كشور فرهنگي آثار از جزئي
 دليل به مذهبي آثار اغلب كه كرد توجه بايستي تاريخي و مذهبي آثار رابطة دربارة البته
 نيست الزم تاريخي آثار خالف بر اما شوند، مي محسوب نيز ملي آثار جمله از زياد قدمت
  .)42: 1375- 1374كاميار، (باشد  گذشته ها آن ايجاد تاريخ از زيادي زمان مدت

 از بسياري قوانين در و است يافته خاص هايي جنبه امروزه ميراث اين از حمايت
 و فرهنگي اموال در انساني مداخالت صور برخي برابر در كيفري حمايت براي كشورها
  .است شده گرفته نظر در تمهيداتي تاريخي
 در سعي آمدن، كار رويبه محض  داعش، تكفيري و گرايانه، افراط تروريستي، گروه

 فروش و غارت لزوم صورت در يا و باستاني و تاريخي آثار اين از برخي بردن بين از
 با داشت، اختيار در را نقاط برخي فقط داعش كه زماني گذشته، هاي سال در. كرد ها آن

 برخي از حمايت با و كرد مي تأمين را خود مالي نيازهاي از بخشي غارت و اخاذي
 تصرفات گسترش با اما ريخت، مي خود خزانة به را ها آن سودهاي از بخشي داران سرمايه
 درآمدهاي كسب نحوة سوريه، و عراق از  مهمي هاي بخش گرفتن اختيار در و اراضي
 صد تقريباً اند، داده هشدار شناسان باستان و هنري جرايم كارشناسان. يافت توسعه نيز آنان
 شده قاچاق انگليس به است، برده غارت به داعش گروه كه سوريه، ساز دست اشياي فقره
 اين .است رسيده فروش به افراطي گروه اين هاي فعاليت براي درآمد كسب منظور به و

 بيزانسي، و نقره و طال هاي سكه شامل است، شده فروخته لندن در شود مي گفته كه اقالم،
 شود مي گفته .است بوده دالر ها ميليون ارزش به بلوري ظروف و رومي، سفالي ظروف

 مواد و سالح، انسان، قاچاق مسيرهاي همان و لبنان و اردن، تركيه، طريق از اشيا اين
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 افريقا در »خون الماس« صنعت با را پديده اين لندن تايمز روزنامة .شود مي قاچاق مخدر
 هزينة تأمين براي افريقا هاي الماس فروش از حاصل پول آن در كه داند مي مقايسه قابل
  .شود مي استفاده قاره اين هاي جنگ
 بين از بر مبني داعش تروريستي گروه اقدامات كه است آن بر سعي پژوهش اين در
 از را ها آن فروش و چپاول، غارت، چنين هم و بشري تمدن باستاني و تاريخي آثار بردن

 مجامع سوي از شده انجام اقدامات آن ضمن و كنيم بررسي بشردوستانه حقوق ديدگاه
  .كنيم ارزيابي خصوص اين در را كشورها ديگر و المللي بين

  
  داعش تروريستي گروه اهداف و گيري، شكل نحوة ماهيت،. 2
 منظور به سلطه نظام سياست تكفيري، هاي گروه ظهور و بروز داليل ترين مهم از

و  اسالمي، بيداري موج بر شدن سوار فرايند ،)ص( محمدي ناب اسالم از سازي بدل
 تكفيري جريان. است مسلمانان مصلحت با دار زاويه و محور منفعت رويكرد ايجاد
 متعددي هاي گروه در امروزه و است جهادي سلفي هاي گروه از افراطي و جديد اي شاخه
 كنش راه در تفاوت با بوكوحرام و انصاراالسالم، انصارالدين، النصره، داعش، چون هم

 در انحراف باعث تكفيري پديدة روند اين. است يافته تبلور اسالمي مختلف كشورهاي
شود   مي جهان سراسر در اسالم از تند و خشن اي چهره ترسيم اسالمي و بيداري روند

 كه است شده تشكيل اعتقادي و امنيتي بخش دو از تكفيري جريان. )1389الديني،  نظام(
 ذهني و فكري پتانسيل تكفيري، هاي گروه امنيتي و ميداني هاي فعاليت كنترل صورت در
 گروه اين چنين  هم. است شده اسالم جهان گير گريبان كه است اي مسئله چنان هم آنان
 اسالم صدر همان كه سلف، دوران دار پرچم و سلفيت به بازگشت شعار اساس بر را خود
 قلمداد باطل و كفر را مذاهب و فكري هاي نحله ساير خود از غير و كند مي معرفي است،
 فكر به بنابراين اند، شده منحرف اسالم اصيل خط از مسلمانان كه معتقدند ها آن. كند مي
 آنان به سلف از كه تفسيري با متن، به بازگشت را سازي پاك راه و برآمده ديني سازي پاك

 كه را خاكي هر و است سيال و مسري تكفيري جريان اين. دانند مي است، رسيده
 مقابل در را خود شمارد و اسالمي برمي هاي سرزمين جزء كنند مي زندگي آن در مسلمانان

  .)43: 1393، همكارانفيروزآبادي و (داند  مي مسئول آن
 دهة تحوالت در بايد را تشكيالتي، و سازماني صورت به داعش، گروه اصلي ريشة

 القاعده افغانستان، در طالبان آمدن كار روي با زيرا دانست؛ افغانستان در بيستم قرن آخر
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 كار به. كند داير افغانستان سراسر در را متعددي هاي پايگاه توانست طالبان با پيوند در
 اشغالي، فلسطين لبنان، اردن، سوريه، گستردگي به اي منطقه كه سوريه، جاي به شام بردن

 اين آيندة گذاري هدف شود، مي شامل را سينا صحراي و عراق غرب از هايي بخش و
 به بازگشت نام اين برگزيدن با داعش رهبران ديگر، عبارت به. دهد مي نشان را سازمان
  .)45: همان(پرورانند  مي سر در سازمان اين آرمان منزلة به را اموي خالفت اقتدار دوران

 فـارس،  خلـيج  حاشية كشورهاي پشتيباني و حمايت با ابتدا در داعش تروريستي گروه
 دولـت  و ارتش با مبارزه هدف با اسرائيل و امريكا چنين هم و ،1سعودي عربستان خصوصاً
 تدريج به اما گرفت، قرار كشورها اين مالي و سياسي هاي حمايت مورد و شد تشكيل سوريه
 عليـه  منطقـه  اسـالمي در  بيـداري  نهضـت  دار داعيه و »شام و عراق مستقل دولت« را خود

 غـارت،  قتل، با سوريه، ارتش و ملت برابر در ايستادگي با و ناميد خودكامه و جائر حاكمان
 و خشـونت  از سرشـار  دورانـي  آمـدن  وجـود  بـه  موجب گناه بي و  غيرنظامي افراد كشتار و

  .شد خاورميانه در  ناآرامي
  

  الملل بين حقوق آور الزام قواعد و عرف پرتو در فرهنگي و تاريخي ميراث از حمايت. 3
 حقـوق  و اسـت ) نسـل چهـارم  (بشـر   هـاي حقـوق   از مصاديق نسل عنوان يكي هب ميراث فرهنگي

 ميـراث  حقـوق  زمينـة  در الملـل  بـين  حقـوق . داردالملل سعي در حمايت از موضوع فوق  بين
 متحـد  ملـل  فرهنگـي  و علمـي،  تربيتـي،  سـازمان  تأسـيس . اسـت  بوده پويا بسيار فرهنگي

 بسياري انعقاد و متحد ملل سازمان به وابسته المللي بين سازمان اين بردهاي راه و) يونسكو(
 توجـه  جلـب  در ديگـري،  عامل هر از بيش سازمان، آن لواي تحت المللي بين معاهدات از

 كه نيز، ملل سازمان منشور سوم بند. است بوده دخيل فرهنگي ميراث هاي ارزش به جهاني
  :كند   مي بيان چنين است، مسئله اين گوياي

 اجتماعي، اقتصادي، ماهيت داراي المللي بين مسائل حل براي المللي بين كاري هم حصول
 همه براي بنيادين هاي آزادي و بشر حقوق به احترام ترويج براي و بشردوستانه يا فرهنگي
  ... آن به تشويق و مذهب يا زبان، جنس، نژاد، حيث از تمايز بدون
 دست جامعي مقررات تنظيم به آن در است نتوانسته الملل بين حقوق كه اي مسئله اما
 فراتاريخي، ماهيتي تاريخي بناهاي. است فرهنگي ميراث از كيفري المللي بين حمايت يابد،

 حق ذي مشخصي هيچ فرد بنابراين. فرافردي به رسد چه دارند فرامليتي و فراجغرافيايي،
 برابر در نيز المللي بين مخاصمات طي ها دولت و اند حق ذي بشر ابناي تمام بلكه نيست،
 بناهاي كه گفت توان مي ديگر، عبارت به. آثارند اين از حفاظت و حمايت به متعهد بشريت
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 هاي دولت از اعم متخاصم، هاي دولت دليل، همين به. اند بشريت مشترك ميراث تاريخي
 و حفظ در دو هر ديگر، طرف هاي دولت و اند شده واقع آن در بناها اين كه سرزميني
  .)460: 1389 سيدفاطمي، قاري(متعهدند  بناها اين از حراست

 1972 نـوامبر  23 در كـه  جهان، طبيعي و فرهنگي ميراث از حفاظت كنوانسيون اساس بر
 هـر  از آگاهانه كه شدند متعهد كنوانسيون عضو هاي دولت از يك هر شد، امضا پاريس در

 در مـذكور  طبيعـي  و فرهنگي ميراث به غيرمستقيم يا مستقيم است ممكن كه اقدامي گونه
 نظـر  از .كننـد  خـودداري  زنـد  لطمـه  كنوانسـيون  ايـن  متعاهـدين  هـاي  دولت ساير قلمرو

 نظـام  اتحاد جهان، طبيعي و فرهنگي ميراث المللي بين حمايت از هدف حاضر، كنوانسيون
 هاي دولت تأييد منظور به جهاني صالحيت اصل اساس بر المللي بين مساعدت و كاري هم

 خود فرهنگي ميراث تشخيص و حفاظت براي كه است هايي كوشش و كنوانسيون متعاهد
  .دارند مي مبذول

 و همكـاري  نيازمنـد  جهـاني  جامعـة  در پايدار ثبات و صلح گونه هر برقراري بنابراين،
 كشـورها  ديگـر  مشاركت و هماهنگي با و است كنوانسيون عضو كشورهاي همة مساعدت

 و برطـرف  را جامعـه  اعضـاي  ديگر به صدمه و تعرض، آسيب، خشونت، گونه هر توان مي
  .كرد مجازات و محاكمه المللي بين محاكم در را متجاوزان و عامالن
  

  بشريت مشترك ميراث تاريخي؛ و فرهنگي ميراث. 4
 گرچه و كرد پيدا ظهور و بروز بيستم قرن اواخر در كه است نسلي بشر حقوق سوم نسل
 اعالميه و نامه قطع حد از آن به مربوط اسناد و ندارد وجود آن براي آوري  الزام سند هيچ
 كه كرده مشغول خود به چنان را صنعتي و يافته توسعه كشورهاي اما است، نرفته فراتر
 فراتر آن از و نيست دوم و اول نسل حقوق تحقق ديگر آنان انتخاباتي نامزدهاي شعار
 بندي صف سوم نسل حقوق اساس بر احزاب حتي كشورها آن از برخي در .است رفته
. شوند تنظيم مي پايدار توسعة حق و سالم زيست محيط حق حول شعارها و شوند مي
 مشترك ميراث ارتباطات، حق حق سالم، زيست  محيط حق صلح، حق توسعه، حق

 بشردوستانه هاي كمك و ارتباطات حق ،)هوايي و دريايي، زميني، منابع شامل( بشريت
 از...  و بومي مردمان حق سرنوشت، تعيين حق ،)سياسي اهداف گرفتن نظر در بدون(

 مشترك ميراث« مفهوم. )220- 219: 1383 ذاكريان،(است  سوم نسل حقوق جمله
 در كه است الملل بين حقوق انگيز شگفت البته و جديد نسبتاً مفاهيم از يكي »بشريت

 است، جديد اين مفهوم. است شده پذيرفته المللي بين اسناد از بسياري در اخير هاي دهه
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 يا سرزمين آن موجب به كه دانند مي »همه به متعلق»  قديمي اصل از برگرفته را آن اما
 براي آن از استفاده گيرد، مي قرار ها دولت همة  عمومي تعلق و تملك در بحث مورد ناحية
 تخصيص و تصاحب قابل مربوط منطقة يا سرزمين آن طبق بر و است، آزاد ها دولت همة

 شده متحول تاريخ طي همه به متعلق اصل البته. نيست اشخاص ساير و ها دولت از سوي
 .است ديدگاه اين كنندة منعكس بشريت مشترك ميراث مفهوم امروزه كه اي گونه به
 مشترك حفاظت مادي جنبة به بشريت مشترك ميراث مفهوم در ميراث واژة كارگيري به
 تعريف اما ،)Shelton, 2009: 38(دارد  داللت ملي تملك غيرقابل منابع و مناطق از

  :است گونه اين مشترك از ميراث شده ارائه
 بايد دولت يا اجتماعي، گروه فرد، وراي در كه معناست بدين بشريت مشترك ميراث اصل
 زندگي محسنات كلية و جهان نعمات از و گردد حفظ بشريت مجموعة برتر مالي منافع
  ).23: 1376 ي،بجاو( گردند مند بهره مرزهاست از فراتر كه همبستگي روح چهارچوب در

 ژنوم و زيستي، تنوع فرهنگي، ميراث فرهنگي، تنوع چون هم موضوعاتي از اصلي هدف
 ايـن  از حمايـت  و حفـظ  ،)بشـر  حقوق سوم نسل( بشريت مشترك ميراث منزلة به انساني،
 هاي جنبه بر تر بيش و است بوده بشريت نفع به مهم ژنتيكي اطالعات و فرهنگي هاي ميراث
 نهاد پيش برخي كه است دليل اين به شايد شان؛ مادي هاي جنبه بر تا دارد تكيه ها آن معنوي

 در »مشـترك  ميـراث « از تـر  مناسـب  »مشـترك  دغدغـة  و نگرانـي « كاربرد عبـارت  كنند مي
 ميراث عناصر دربارة دغدغه بدون صورت اين در زيرا است، موضوعات گونه اين خصوص
شـود   مـي  حاصل مشترك نگراني در كنيم مي دنبال مشترك ميراث از چه آن بشريت مشترك

  .)37: 1387جمالي، (
  

  داعش گروه اعمال برابر در المللي بين جامعة اقدامات. 5
 متحـد  ملـل  سـازمان  امنيـت  شـوراي  عهدة بر المللي بين صلح و امنيت از داري پاس وظيفة
 و آرامش عراق و سوريه كشور دو ملي حاكميت به تجاوز با داعش تروريستي گروه. است
 بـه  معتقـدان  و مخالفـان  بـا  ها شيوه ترين فجيع با و كرده سلب كشور را دو اين مردم امنيت
 وضـعيت  اين به كه است ملل سازمان امنيت شوراي وظيفة اين. كند مي برخورد اديان ديگر

 .گيرد كار به جهاني امنيت و صلح اعادة براي را خود تالش تمام و كند رسيدگي

 نيروهاي اعزام شامل امنيت شوراي قدرت حيطة متحد، ملل سازمان منشور اساس بر
 از استفاده اجازة اعطاي و المللي، بين هاي تحريم تصويب صلح به منطقة درگيري، دار پاس
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 نامه قطع 4 تاكنون ملل سازمان امنيت شوراي. است متخاصم كشورهاي عليه نظامي نيروي
 فصل طبق( 2169 نامة قطع: از ند ا عبارت كه است كرده وضع داعش تروريستي گروه عليه
  ).هفتم فصل طبق( 2199 و ،)هفتم فصل طبق( 2178 ،)هفتم فصل طبق( 2170 ،)ششم
 با ها، تروريست بر فشار افزايش ملل براي سازمان امنيت شوراي ،2015 فوريه 12 در
 سوريه، باستاني آثار تجارت كردن ممنوع ضمن روسيه، نهادي پيش 2199 نامة قطع صدور

. كرد تهديد تحريم اعمال به را النصره جبهة و داعش تروريستي هاي گروه از نفت خريداران
 به دربندشان هاي گروگان آزادي ازاي در خواست كشورها همة از امنيت شوراي چنين، هم

 قانوني لحاظ به رسيد، تصويب به آرا اتفاق به كه نامه، قطع اين. ندهند باج ها تروريست
 اقتصادي هاي تحريم به مربوط هاي تصميم دهد مي اختيار امنيت شوراي به و است آور الزام
. )1393 ماليي،(داند  نمي مجاز را  نظامي نيروي به شدن متوسل چنان هم اما كند، تصويب را
 حكومت مقر را موصل شهر و دارد خود تصرف در را شهر چندين داعش گروه كه اين با

 هيچ المللي بين حقوقي نظام در اما است، كرده اعالم  اسالمي دولت يا  اسالمي خالفت
 از تعدادي و ملل سازمان. است نشناخته رسميت به دولت منزلة به را پديده اين كشوري
 خطري را داعش بريتانيا و امريكا، ايران، فرانسه، عراق، جمله از جهان كشورهاي رهبران
 و ها تروريست فهرست در گروه اين كه كردند درخواست و اند كرده قلمداد منطقه از فراتر

 كه كرد اعالم عراق، دولت از حمايت در امريكا، چنين هم. گيرد قرار جنگي كاران جنايت
  .»است باز عراق دولت به كمك براي ها گزينه همة«

 جمعيـت،  مؤلفـة  سـه  وجـود  دولـت  يك تشكيل براي معاصر، الملل بين حقوق مطابق
. اسـت  الزم الملـل  بين حقوق تابعان ديگر با ارتباط برقراري قابليت و سرزمين و حاكميت،

 كـه  است شده تأييد 1933 در) Montevideo(ويدئو  مونته كنوانسيون در جمله از موارد اين
 در را داعش وضعيت بايد حال. است استناد مورد المللي بين مسلم عرف يك منزلة به امروزه
  .سنجيد مقرره اين با عراق و سوريه

 داخل در شوند، مي بررسي اين از پس كه شديدي، اعمال با داعش تروريستي گروه
 و قتل، روي،  پيش نفوذ، به مبادرت متحد ملل سازمان رسمي عضو كشورِ دو مرزهاي
 زيرا است؛ گروه اين اعمال نداشتن مشروعيت آغاز خود مسئله اين كه است كرده غارت

 چنيني اين اقدامات كنندة توجيه كه ندارد وجود مجوزي هيچ استعمارزدايي موارد جز به
. اندازد مخاطره به را المللي بين امنيت و صلح و باشد تروريستي و شورشي گروهي
 اين كه كرد اعالم) داعش(  اسالمي دولت اقدامات كردن محكوم ضمن متحد ملل سازمان
 البته. گيرد قرار جنگي كاران جنايت و تروريستي هاي گروه فهرست در تواند مي گروه
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 شوراي اما ندارد، قرار ملل سازمان تروريستي هاي گروه فهرست در داعش نام  رسماً هنوز
 شش و شد  اسالمي دولت سالح خلع و انحالل خواستار خود 7242 نشست در امنيت
 در كشورها از گروهي ميان، اين در. داد قرار تحريم فهرست در را  آن حاميان از نفر

 ادارة به توان مي كه اند داده قرار تروريستي فهرست در را داعش گروه خود ملي هاي بخش
 اندونزي تروريسم ضد ملي آژانس و انگلستان، دولتي رسمي دفتر امريكا، تروريست ضد
  .كرد اشاره

 در مطروحه موضوع خصوص در متحد ملل سازمان امنيت شوراي نامة قطع ترين مهم
 تصميم و سوريه است و عراق در فرهنگي ميراث تخريب كردن محكوم پژوهش اين

  :كه  است اين بر مبني اتخاذشده
 ارزش داراي اموال فرهنگي، اموال تجارت از گيري پيش به موظف عضو كشورهاي همة

 6 از عراق از مذهبي و علمي نظر از كمياب و اهميت با اموال تاريخي، شناسي، باستان
 طور همين عضو كشورهاي. باشند مي 2011 مارس 15 از سوريه از و 1990 آگوست

كنند  يريگ پيش هم كشور دو اين از يادشده كاالهاي مرزي بين تجارت از بايد مي
  .)امنيت شوراي 2199 نامة قطع 17 پاراگراف(

 نامه قطع اين امضاكنندة كشورهاي از توانند مي سوريه و عراق كشورهاي توضيح، اين با
 يا و فروش و خريد گونه هر المللي بين هاي همكاري تداوم منظور به كه كنند درخواست

 شناسايي و پيگيري متبوعشان كشور در را اشخاص سوي از الذكر فوق اشياي انتقال و نقل
 به نسبت المللي بين محاكم در كه دارند را حق اين سوريه و عراق كه است گفتني البته. كنند

 اقدامات بشري تمدن باستاني آثار و اشيا گيري بازپس و خود رفتة ازدست حقوق احقاق
 يا مستقيم گروه اين با كه كشورهايي المللي از در مجامع بين و آورند عمل به را الزم

 عضو كشورهاي مذكور نامة قطع چنين، هم. كنند شكايت اعالم كنند مي همكاري غيرمستقيم
 تجارت و ها فعاليت در كننده شركت حقوقي اشخاص و افراد فهرست كه كند مي ترغيب را
 اين به را مرتبط حقوقي اشخاص و عوامل، ها، گروه افراد، ديگر و النصره جبهة داعش، با

  .دهند تحويل كميته
 و پيگيـري  سال 35 از پس كه است مطرح حالي در عتيقه اشياي گيري بازپس تجربة

 دعـواي  در بلژيك )Lipej( »پژ لي« شهر در استيناف دادگاه 1393 سال در حقوقي مبارزة
 مالكيـت  داد و رأي ايـران  دولـت  نفـع  به )Khorvin( »خوروين« عتيقة اشياي به مربوط
 حكـم  دانسـت و  محـرز  را خوروين باستاني آثار و عتيقه اشياي مجموعه روي بر ايران
  .شود مسترد ايران دولت به بايد مزبور مجموعة كه كرد
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 نويدبخش تواند مي سابق وضعيت اعادة و حق احقاق منظور به پيگيري از مورد اين
 به گروه اين دست به كه باارزش، باستاني و عتيقه اشياي فروش و خريد كه باشد اين

 همة كه اين به توجه با شود، مي تجارت دست به دست جهاني جامعة در و رفته تاراج
 مورد و شده ثبت يونسكو مانند فرهنگي ميراث المللي بين هاي سازمان طريق از ها آن 

  .دارند را اعاده براي پيگيري قابليت اند، گرفته قرار المللي بين شناسايي
 نيـز  يونسكو، جهاني سازمان مدير كل ،)Irina Georgieva Bokova(بوكووا  ايرينا

 نامـة  قطـع  17 بنـد  اجـراي  بـراي  ملي عملي چهارچوب اتخاذ منظور به را كارهايي راه
ــده ــيش يادشـ ــاد پـ ــرده و نهـ ــارچوب در كـ ــد چهـ ــع از 29 بنـ ــة قطـ  2199 نامـ

)http://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm (درخواست عضو كشورهاي از نيز 
كنند  رساني اطالع يادشده نامة قطع اجراي براي اتخاذشده ملي هاي اقدام دربارة تا است كرده

)www.UN.org/press/en/2015/SC11775.doc.htm(.  
 از 17 بند مؤثر اجراي زمينة در گزارش ارائة و ملي اقدام براي يونسكو كارهاي راه
 براي و شد تنظيم 2015  مي 5 تاريخ در ملل سازمان امنيت شوراي 2199 نامة قطع

 مرور بر كارها راه اين. است استفاده قابل آن ناظر كشورهاي و سازمان عضو كشورهاي
 ويژه به امنيت، شوراي 2199 نامة قطع مفاد با ها آن سوسازي هم منظور به مرتبط ملي قوانين
 مرور و سوريه، و عراق تاريخي و فرهنگي اموال فرامرزي تجارت از گيري پيش مسئلة
 كنوانسيون با ويژه به المللي بين مرتبط استانداردهاي با ها آن سوسازي هم منظور به ملي قوانين
 و صدور، ورود، از ممانعت و گيري پيش ابزارهاي و ها روش با ارتباط در يونسكو 1970
 فرهنگي اشياي دربارة )UNIDROIT( 1995 كنوانسيون و معنوي مالكيت غيرقانوني انتقال
 مبارزه در ملل سازمان كنوانسيون و اند شده صادر غيرقانوني كه اي فرهنگي اشياي يا سرقتي

  .دارد تمركز) Palermo, 2000( فراملي يافتة سازمان جرايم با
 عنوان به فرهنگ« المللي بين كنفرانس در بوكووا ايرينا اخير سخنان اساس، اين بر
 معاونان و فرهنگ وزراي از تن 82 حضور در كه ،»ها ملت ميان وگوي گفت براي ابزاري

 براي سازمان اين جدي عزم دهندة نشان شد، بيان) Milan 2015(ميالن  نمايشگاه در
 خوي افسارگسيختگي دليل به روز هر كه است بشري فرهنگي ميراث از صيانت و حفاظت
 خانم. گيرد مي خود به جديدي ابعاد ستيز فرهنگ طلبان قدرت برخي ظلماني و بهيمي
 به حمله« كه كرد اعالم صراحت اين به بار، اولين براي شايد خود، سخنان در بوكووا
 مواريث به حمله كه كرد اذعان جمله اين بيان با وي. »است جنگي جنايت مثابة به فرهنگ
 »فرهنگي سازي پاك« را آن نام من كه است هولناكي تراژديِ ها آن تخريب و فرهنگي
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)cultural cleansing( خاورميانه منطقة در داعش هاي تروريست دهشتناك جنايات. نامم مي 
 سالة هزاران ميراث كردن ويران كه چرا است؛ بشريت كل عليه جنگ اعالن يونسكو نظر از

 و حاميان گسيختة عصيان جهل. است داده قرار خود شوم اهداف مركز در را جهان ملل
 ميالدي سوم هزارة بشريت پيكرة بر متعفن و چركين  زخمي منزلة به تفكري چنين پيروان
 تمام از گيري بهره جهان، فرهنگي و افزاري نرم بال در نقش يونسكو، رسالت و است

  .است دهشتناكي و انگيز هول رويكرد چنين با مبارزه و مواجهه براي خود ظرفيت
 ملـل  فرهنگي و علمي تربيتي سازمان عمومي كنوانسيون كه اين ديگر اهميت حائز نكتة
 كـرده  تصـويب  را مزبـور  كنوانسيون 1972 نوامبر 16 در نيز )UNESCO(پاريس  در متحد
  :دارد مي بيان كنوانسيون اين چهارم مادة. است

 حمايت، تشخيص، تعهد، كه پذيرند مي حاضر كنوانسيون عضو هاي دولت از يك هر
 انتقال و ،2 و 1 مواد در مذكور خود، قلمرو در واقع فرهنگي ميراث شناساندن و حفاظت،

 هدف اين به نيل براي و است دولت همان وظيفة اول وهلة در آينده هاي نسل به ها آن
 جلب طريق از اقتضا صورت در نيز و خود امكانات حداكثر به توسل با مذكور دولت

 بذل فني و علمي، هنري، مالي، هاي كمك ويژه به المللي بين هاي همكاري و مساعدت
  .كرد خواهد مساعي

  :دارد مي مقرر كنوانسيون اين 7 مادة چنين هم
 جهان، فرهنگي و طبيعي ميراث المللي بين حمايت از مقصود حاضر كنوانسيون نظر از

 كنوانسيون متعاهد هاي دولت تأييد منظور به المللي بين مساعدت و همكاري نظام يك ايجاد
 مبذول خود فرهنگي ميراث تشخيص و حفاظت خاطر به كه است هايي كوشش در
 جهاني ارزش داراي كه جهان طبيعي و فرهنگي ميراث از حمايت جهت در. دارند مي

 از حمايت براي صندوقي و »جهاني ميراث كميتة« نام به الدولي بين كميتة يك هستند
گردد  مي تأسيس »جهاني ميراث صندوق« نام به جهان طبيعي و فرهنگي ميراث

)http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention.(  
  

 ديـوان  در گروه اين حامي كشورهاي و داعش تروريستي گروه تعقيب چگونگي. 6
  كيفري المللي بين
 حال در سوريه و عراق در داعش تكفيري تروريستي گروهك دست به كه جرايمي ترديد  بي

 و بشريت عليه جنايت( المللي بين كيفري ديوان نامة اساس 9 تا 5 مواد بر كامالً است انجام
) ICC (International Criminal Court(( المللي بين كيفري دادگاه. است منطبق) جنگي جنايات
 تأييد به رم در 1998 ژوئن 15 در كه دارد عضو هاي دولت براي آوري الزام نامة اساس
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 كشور 60 سوي از آن تصويب با 2002 ژوئيه 1 در و رسيد دولت 120 نمايندگان
 عضو 120 تعداد 2012 فورية اول تا ديوان،  رسمي سايت اعالم بر بنا. كرد پيدا موجوديت

. اند پيوسته رم نامة اساس به موسوم المللي بين كيفري ديوان نامة اساس به جهاني جامعة
 جنايات: از اند عبارت كه است جنايات از گروه چهار به محدود ديوان صالحيت قلمرو
 5 مادة در كه ارضي تجاوز جنايات و جنگي، جنايات بشريت، ضد بر جنايات كشي، نسل

 مفاد و اند تمام سال 18 باالي حقيقي افراد ديوان تابعان عالوه به. اند شده احصا نامه اساس
 به( شود مي بماسبق عطف بپيوندند نامه اساس به جديداً كه هايي دولت براي نامه س اسا

 اقدام زماني الملل بين كيفري ديوان حال، هر به). گردد برمي نامه اساس شدن االجرا الزم زمان
 مواد( بيفتد اتفاق زير خاص شرايط و اشكال از يكي به پرونده ارجاع كه كند  مي تعقيب به

  ):اند پرداخته ديوان قضايي صالحيت اعمال موضوع به نامه اساس 14 و 13
 الف بند مطابق نامه اساس عضو كشورهاي از يكي سوي از ديوان دادستان به ارجاع. 1
 تواند مي صورتي در ديوان البته نامه؛ اساس 14 مادة اساس بر و ديوان نامة اساس 13 مادة

  :بيافتد اتفاق زير شروط از يكي كه كند اعمال را خود صالحيت
 در يا داده، روي نظر مورد جنايت آن قلمرو در كه هايي دولت از يكي حداقل) الف
 در هواپيما يا كشتي آن كه دولتي يافته ارتكاب هواپيما يا كشتي در جنايت آن كه صورتي

  باشد؛ نامه اساس عضو است، رسيده ثبت به آن
  .باشد نامه  اساس عضو است آن تبعة تعقيب يا تحقيق مورد شخص كه دولتي) ب
 در جرم كه نامه اساس غيرعضو كشورهاي از يكي سوي از ديوان دادستان به ارجاع. 2
 سپردن طريق از( باشد پذيرفته 12 مادة 3 بند طبق بر را ديوان صالحيت و باشد آن قلمرو
  ).دبيرخانه رئيس نزد اي اعالميه

 و 13 مـادة  موجب به 1 بند در ب و الف شرط دو از يكي تحقق با دادستان شخص. 3
 صالحيت مشمول جرايم دربارة كه اطالعاتي اساس بر رأساً تواند مي دادستان نامة اساس 15

  .كند آغاز را تحقيقات آورد مي دست به ديوان
 كيفري ديوان نامة اساس 13 مادة ب بند اساس بر( امنيت شوراي سوي از ارجاع. 4
 جرم چند يا يك آن در رسد يم نظر به كه را وضعيتي امنيت شوراي: به ديوان) المللي بين

 ارجاع. دهد ارجاع دادستان به متحد ملل منشور 7 فصل موجب به است يافته ارتكاب
 سوي از ارتكابي جرايم كه كند مي قادر را آن ديوان به امنيت شوراي سوي از وضعيت

 به نياز بدون را، كشورهايي چنين در واقع جنايات يا نيستند نامه اساس عضو كه كشورهايي
  .كند تعقيب كشورها، اين سوي از صالحيتش قبول
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 نيستند نامه اساس عضو سوريه و عراق هاي دولت كه جا آن از باال، توضيحات به توجه با
 طرفي، از. ندارد وجود تعقيب تحقق عمالً اند، نداده ارائه نيز دبيرخانه رئيس نزد اي اعالميه و

 بنابراين دارند، را كيفري مسئوليت باالترين كه است افرادي براي ديوان تعقيب مبناي چون
 تبعة هزار 3 حدود( دارند حضور كشور دو اين در كه خارجياني بخواهيم چه چنان

 و اند نامه اساس عضو افراد اين هاي دولت كه اين دليل به تعقيب شوند، )اروپايي كشورهاي
 مسئوليت افراد اين كه چرا ندارد؛امكان  شوند، مي دادگاه صالحيت در جرايم مرتكب
 ،)Labat Javadi Bensouda Fatou(بنسودا  فاتو ـ جوادي لعبت نظر خانم. ندارند كيفري
 يك عنوان به داعش گروه« كه اين است باره اين در المللي، بين كيفري ديوان دادستان
  .»شود مي رهبري و هدايت سوري و عراقي اتباع از سوي سازمان
 كشورهاي زمرة در ها آن متبوع دولت كه داعش، عضو خارجي اتباع دربارة طرفي، از
 تكميلي صالحيت بايد اند، شده جنايت مرتكب كشور دو اين در و است نامه اساس عضو
 در ديوان نامة اساس 17 مادة 1 بند بر بنا كه، نحو بدين. دهد قرار توجه مورد را خود

 و كند صالحيت اعمال تواند مي نكند، رسيدگي موضوع به دار صالحيت دولت كه صورتي
 هاي دولت سوي از ها آن نشدن تعقيب از ديوان اطمينان از پس بايد خارجيان اين تعقيب
 يا دارد وجود راه دو ديوان در داعش تعقيب خصوص در حاضر، حال در. باشد ها آن خود
 و موجود شرايط به توجه با هم آن كه بپيوندند نامه اساس به عراق و سوريه هاي دولت

 خاص فاسد تالي داراي  اسالمي كشورهاي داخلي حقوق در نامه اساس مواد تأثيرگذاري
 گزينه بهترين كه انجام شود امنيت شوراي سوي از ارجاع تعقيب و كه يا اين است، خود
 انگليس، و فرانسه، امريكا، خصوصاً دائم، عضو هاي دولت وتو حق دليل به متأسفانه. است
 حقوق عرصة از داعش در ها دولت اين اين موضوع حمايت و نيست امري چنين امكان
  .كند  مي تأييد را المللي بين

 از را خـود  حمايـت  الملـل  بـين  عرصـة  در بخواهند انگليس و امريكا، فرانسه، چه چنان
 شـوراي  طريق از را، داعش تعقيب بايد كنند اثبات را موضوع اين و بدانند يافته پايان داعش
  .دهند ارجاع كيفري ديوان به نامه، اساس 13 مادة ب بند به استناد با امنيت

 و اسـت  المللي بين صلح عليه تهديدها ترين خطرناك و مستمرترين از تروريسم امروزه
 هـا  دولت هاي همكاري و ها تالش بر المللي بين روابط در ها آن نفوذ و توسعه، زايش، روند
 فعاليـت،  يـا  تأسـيس  مرحلـة  در خـواه  گـروه،  اين از ها دولت حمايت. است گرفته سبقت
 با مقابله در مطلوب المللي بين همكاري نظام شدن سبب زايل كه است اي مؤلفه ترين اساسي

 خـود  ملـي  منـافع  تـأمين  ابـزار  منزلة به ها گروه اين از ها دولت برخي. است شده تروريسم
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 عرصـة  در را المللـي  بين نظام ساختاري و هنجاري عمل قدرت نتيجه در و كنند مي استفاده
  .دريافت را نكته اين توان مي وضوح به داعش دربارة كه اند كرده حبس تروريسم با مبارزه
  

  داعش گروه با همكاري با رابطه در كشورها المللي بين مسئوليت. 7
 در واقع باستاني آثار غارت سرقت، و نفت فروش بر عالوه داعش، درآمدي منابع ترين مهم

 طي داعش هاي تروريست. است خارجي هاي طرف به ها آن فروش و عراق و سوريه
 سرقت به اقدام و برده يورش عراق و سوريه در بزرگ تاريخي شهر دو به اخير هاي سال

  .اند كرده ها آن باستاني آثار گستردة
 هاي نمونه از عراق در )Nimrud( »نمرود« و سوريه در )Tadmur( »تدمر« تاريخي شهر
 نحو به داعش هاي تكفيري. كرد اشاره ها آن به توان مي زمينه اين در كه است اي برجسته
 دست ها آن ساكنان وحشيانة عام قتل از پس و بردند يورش شهرها اين به غيرمنتظره كامالً

 اين به المللي بين بشري حقوق نهادهاي از بسياري كه جايي تا زدند باستاني آثار غارت به
  .كردند محكوم شدت به را آن و دادند نشان واكنش اقدام

 قرن در شود، مي ياد »آشوري تمدن نگين« عنوان به آن از كه نمرود، تاريخي شهر
 موصل، شرقي  جنوب كيلومتري 30 حدود دجله، رود حاشية در و ميالد از پيش سيزدهم

  .خواند »جنگي جنايت« بارز مصداق را باستاني شهر اين تخريب يونسكو. شد گذاشته بنيان
 اسراي بدن اعضاي فروش داعش تكفيري هاي تروريست درآمد منابع ديگر جمله از
 فروش طريق از داعش هاي تروريست منتشرشده، هاي گزارش آخرين اساس بر. است خود

 كسب درآمد دالر ها ميليون خود شدة كشته سربازان و زنده هاي گروگان بدن اعضاي
 جمله از بدن اعضاي فروش براي مخصوص كميتة يك حتي تروريستي گروه اين. كنند مي

 سياه بازارهاي در بدن اعضاي فروش آن مأموريت كه است داده تشكيل كبد و كليه، قلب،
  :گويد مي ملل سازمان در عراق دائم نمايندة »الحكيم محمد« زمينه همين در. است جهاني

 كـه  طـوري  بـه  رود مـي  شـمار  بـه  داعـش  توسـط  بدن اعضاي تجارت اصلي ايستگاه اروپا
 كـه  افـرادي  و خـود  هـاي  گروگـان  بـدن  اعضاي فروش طريق از دالر ها ميليون ها داعشي
  .)1394خبرگزاري مهر، (آورند  مي دست به اروپايي كشورهاي در اند ربوده

 اسـت،  معـدودي  كشورهاي تجهيزات و اهداف زاييدة گروه اين كه اين به توجه با حال
 يـا  و مسـتقيم  صـورت  به كه ها، كشور اين متوجه مسئوليتي آيا كه شود  مي مطرح سؤال اين

 شود؟ مي كنند، مي ستد و داد و همكاري گروه اين با جهاني جامعة در غيرمستقيم
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 اقدامات گونه هر و سالح ارسال تجهيز و المللي، بين مسئوليت حقوق عام قواعد اساس بر
 مسئوليت موجب و محكوم ها كشور سرزميني استقالل و حاكميت زدن هم بر جهت در
 1986 سال در امريكا عليه نيكاراگوآ دعواي در موضوع اين. شود مي خاطي كشور المللي بين
 عربي ـ غربي كشورهاي دليل، بدين. گرفت قرار دادگستري المللي بين ديوان تأييد مورد نيز
 دارند، امنيتي و اطالعاتي هاي كمك و سالح ارسال لحاظ به مستقيم و اوليه مسئوليت فقط نه

 در زيرا اند؛ سهيم عراق و سوريه گناه بي مردم كشي نسل و جمعي كشتار در غيرمستقيم بلكه
 عتيقه، اشياي فروش طريق از تجارت دادن قرار هدف با تروريستي گروه اين حاضر حال

 با درآمد كسبپي  در خود، اسيران بدن اعضاي فروش منتشرشده موارد در و نفت، فروش
 مسئوليت بر عالوه ها كشور اين رهبران. است خود اهداف به نيل منظور به كالن سودهاي

 معاونت و مشاركت دليل به كيفري، مسئوليتي المللي بين صحنة در كشورشان سوي از عام
  .دارند المللي، بين آور الزام و آمره قواعد نهايتاً و بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نقض در

 كشورهاي سوي از ائتالفي هر گونه شده مطرح موارد وجود با كه، آن نتيجه
 فقط نه دارند، و داشته همكاري يافته سازمان طور به تروريسم با كه خاطي، و تجهيزكننده

 قهقرايي و است شكست به محكوم بلكه ندارد، اعراب از محلي الملل بين حقوق در
  .شود  مي محسوب المللي بين اخالق و قواعد براي
  

  نهادها پيش و گيري نتيجه. 8
 مفهوم و بشريت مشترك ميراث مفهوم كاربرد كه شود مي نتيجه شده گفته مطالب به توجه با

 حكايـت  مهـم  اين از ملل تاريخي و باستاني آثار از حفاظت دربارة بشريت مشترك نگراني
 و دارد خطيـري  مسـئوليت  آينده هاي نسل منافع و حقوق قبال در كنوني نسل اوالً، كه دارد
 طور به حفاظت و زمينه اين در مديريت و فرهنگي و تاريخي، باستاني، آثار از حفاظت ثانياً،

  .نياز دارد جهاني همبستگي به و است خارج ها دولت عهدة تا حدودي از انفرادي
 عمده مسئلة چند با دولت اين شام، و عراق اسالمي دولت تشكيل فرض با با اين همه،

 تماميت و حاكميت به احترام و تجاوز منع قاعدة و اصل با برخورد جمله از است، مواجه
 و است  الملل بين حقوق ناپذير تخطي و آور الزام قواعد جزو كه جهان كشورهاي سرزميني

 ديوان نامة اساس جمله از المللي بين اسناد در مندرج المللي بين جنايات ارتكاب چنين هم
 است مشخص داعش تروريستي گروه هاي كشورگشايي در وضوح به كه المللي بين كيفري

 با غيرمستقيم يا و مستقيم صورت به كه كساني و گروه اين افراد ارجاع براي است مبنايي و
  .كنند مي مساعدت و همكاري گروه اين
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 و طويل و عريض هاي ائتالف نيازمند كه آن از بيش تروريسم با مبارزه طرفي، از
 در دوگانه هاي بازي از پرهيز و قوي سياسي ارادة نيازمند باشد، تبليغي و اي رسانه مانورهاي
 ويژه به ها، دولت حاضر حال در متأسفانه. است آن مصاديق و تروريسم خصوص
 سازمان تروريسم با مبارزه جامع استراتژي قبال در نامناسبي عملكرد جهاني، هاي قدرت
 تروريسم با مبارزه حقوقي اسناد و ها كنوانسيون انواع حتي اين، وجود با. اند داشته ملل

 اصوالً زيرا باشند؛ داشته خشونت از عاري جهان تأمين در را الزم هاي كارايي اند نتوانسته
 از بايد مسئله اين و كند مي پيدا بروز و ظهور خاص اجتماعي و فكري بستر در خشونت

  .شود تحليل المللي بين شناسان جرم و شناسان، روان شناسان، جامعه سوي
خود با  شوم اهداف به نيل منظور به كه افراد، ديگر يا ها، كشور مداران سياست و رهبران
 از عام مسئوليت بر عالوه كنند، ها را مساعدت مي كاري و آن هاي تروريستي هم اين گروه

 در معاونت و مشاركت دليل  به كيفري، مسئوليتينيز  المللي بين صحنة در كشورشان سوي
 كه دارند المللي، بين آور الزام و آمره قواعد نهايتاً و بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نقض
  .است المللي بين محاكم طريق از پيگيري و رسيدگي قابل

 و حفاظت منظور به جهاني جامعة در پايدار ثبات و صلح برقراري گونه هر بنابراين،
 يا مستقيم صورت به كه افرادي با مقابله چنين هم و تاريخي و فرهنگي ميراث از صيانت

 اتحاد نيازمند كنند مي فراهم را بشريت كهن ميراث تجاوز به و تعدي موجبات غيرمستقيم
هر  توان مي كشورها ديگر مشاركت و هماهنگي با. است همبستگي و حفاظت براي جهاني
 نقطة هر در تاريخي و فرهنگي آثار و ميراث به صدمه و تعرض، آسيب، خشونت، گونه
  .كرد مجازات و محاكمه المللي بين محاكم در را متجاوزان و عامالن و برطرف را دنيا

  
  نوشت پي

 

 العجالني، ؛1:56 الوهاب عبد بن محمد الشيخ عصر في العربيه الجزيره تاريخ حسين، خزعل .1
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