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  حقوقدان -اميرفيض

  سی  سوال باالرا بااين توضيح مطرح ساخته که: –يی  –بی 

يا اصوال پول دادن به اين آ .داعش رايک گروه تروريستی ميشناسند مدتھاست که بسياری ازکشورھا
 ؟ازديد قوانين بين المللی ،گروگان ھا  کاردرستی است سازی زادآبرای  ھاه گرو

   .اين تحرير قاصد است به پرسش باال پاسخ بدھد

ه حقوق عمومی وازباب قانون جزای رابطه بين دولت ھا بطورکلی با گروگانگيری يک امرداخلی مربوط ب
  .کشوراست وھيچ ارتباطی به حقوق بين الملل ندارد

ارکان جرم بين  سرقت بانک وامثالھم وھيچ تفاوتی ازنظر ؛گروگانگيری يک عمل مجرمانه است مانند
  .نھا وجود ندارد که گروگانگيری درمضامين حقوق بين الملل مورد بررسی قرارگيردآ

اين امرمسلم چيزی نيست که روءسای چند  ؛ن کشوراستآن ھرکشوری برعھده دولت امنيت جانی تابعي
وگان گر نراھم بگذارند مبارزه با تروريسم وآسازند وعنوان  انجام چنين تکليفی مبرا از را کشوردولت ھا

  . گيری

قرارداده مسئله گروگان ھا ھم  ھر کشوری که قانون جزا تعقيب مجرمين رابرعھده پليس جنائیھمانطور
حيت پليس جنائی وامنيت است که بھروسيله وطريقی که مفيد ميداند برای حفظ جان گروگان ھا صال در

ھم نآزادی گروگان ھا رابه سالمت نميتوان مقيد به قيودی ازپيش ساخته آھدف مھم يعنی  اقدام کند اين 
   .روسای کشورھا ساخت

ا غيرقانونی معمول است که بيشترين درتمام کشورھا امرگروگان گيری برای انجام خواسته ھای قانونی وي
   .نھا ھم با معامله باگروگان گيران حل وفصل ميشودآ

ه توقف گروگان ھا ميشود سخت  اشتبا به با گروگانگيران سباگرتصورشود که تصميم دولت برعدم مذاکر
ره ن بی بھآ زيرا ندامت وتنبه  ازمراتب عقل ووجدان است که گروگان گيران واصوال جنايتکاران از ،است
   .اند

سابقه ھم نشان داده درمواردی که پليس ازمعامله با گروگان گيران خودراکنارکشيده بستگان گروگان 
   .بطورمخفيانه با گروگان ھا معامله کرده اند

دولت ھا موظف ھستند کانون ھای گروگان گيری را متالشی کنند نه اينکه دزد رارھا کرده جای پايش را 
  .دنرا متوقف کرآبراه افتاد با فيل ھم نميتوان  وان با بيل ازسرچشمه گرفت ولی چوب راميتآ -دنبگير
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  حكم باج دادن به داعش چيست

  استدالل حقوقي

يکی ازشرائط  ،شناھستيم  به معنای رای نھائی بين چند موضوع مخالف استآن آ ھمگان باحکم که 
کم شامل کسانی ميشود که اوال مبدا ن بدان معنا که حآ، محدوده اجرائی حکم است  واصالت ھرحکمی

اساسنامه ديوان داوری ھم ازاين اصل ومقام صادرکننده حکم را برای رسيدگی وحکم قبول کرده باشند (
که درنھايت  ن به اعتبارقوانين موضوعه استآکه شمول عام  ،) ويا احکام  قضائیتبعيت کرده است

  .احکام غيابی ھم معتبروقابل اجرا شناخته ميشود

نھا باشد يعنی تخطی آقانون ويا قرارداد وامثال  ،اھيمت است اين است که منشاء اختالف دوم که بسياربا
  .ازنص باشد

 ھم عضوسازمان ملل ی نيست وحقوق بين الملل وداعش که کشورھيچيک ازارکان باال دررابطه بين 
يت  حقوقی عمل  گروگان گيری داعش  حکايت ازتسری حقوق جزای کشوربا جريان ندارد وماھ نيست

   .داعش دارد نه حقوق بين الملل

 کشورھای باج دھنده که خارجی ھستند با يک نشان ميدھد که ماجرا بين دقت درمسئله باج گيری داعش
رسيده اند که به برخی ازکشورھای جھان بيک توافقی  مده وآبوچود  گروه اسالمی که باج گيرنده است

است دراين توافق داعش وجود ندارد بنابراين تصميم اتخاذ شده نچه مسلم آباجگيران باج ندھند  ولی 
  .حکم ھم محسوب نميشود وتوافق بين چند کشوراست تصميم مزبورو  توجھی به داعش ندارد

  توافق بي اعتبار

کنند ويا موضوع درسازمان ملل مطرح توافق اينکه چند کشورازباج دادن به گروگان گيران خودداری 

ونه مصوبه  ،شود يک توافق خصوصی است واعتبارقانونی ندارد زيرا نه عھدنامه بين المللی است

  .شورای امنيت سازمان ملل متحد

درخلوت با گروگانگيران  ،چنين توافقھائی جنبه تبليغات دارد وھريک ازھمان کشورھای توافق کننده
  .زاد ميکنند ودرواقع شامل بيت زيرميشوندآ گروگان ھای خودرا معامله وبا پرداخت پول

  ن کارديگرميکنندآچون به خلوت ميروندا      دواعظان کاين جلوه درمحراب ومنبر ميکنن

 به حساب اقدامات امنيتی و نراآ ولی ازکيفيت ومبلغ پرداخت وجه به گروگان گيران صحبتی نميکنند و
    ١. ميگذارند مھارت مامورين اطالعاتی

                                               
برای آزادی گروگان ھای خود وعده اسلحه ھم به اين چنين گروه ھای تروريستی که  يا دولت ھايشان چه بسا برخی کشور ھا - ١

 ک-دک ميکشد را ميدھند. حاحتمال دست پروردگی خودشان را ھم ي
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سوريه بودند  ھای اسالمیه جمھوری اسالمی که اسيرگرو درھمين سال جاری چھل وچند نفرازپاسداران
   .شورشی دراسارت دولت سوريه بود ٢٠٠٠زادی آنھا به بھای آزادی آ زاد شدند  وآ

مدند وترکيه مدعی آ بازدرھمين سال جاری تعدادی ازمردان سياسی ترکيه درعراق به اسارت داعش در
   .نھا انجام شده استآشد که با مھارت مامورين اطالعات ترکيه رھائی 

 ١٩٨١درسال  ؛برای مقابله با گروگانگيری ايجاد تکليف شده است نکشورآ مريکا که درقانون اساسیآ
  .)کارمندان سفارتزاد ساخت (آ ، گروگانھای خود راکه با جمھوری اسالمی کرد درمقابل معامله ای

ان حاضرشد قوانين نزاد سازی گروگانھای خود درلبآمريکا برای آدولت  ١٩٨۶سال بعد يعنی درسال  ۵
   .بدھد ) راناديده گرفته وفديه مورد مطالبه جمھوری اسالمی (اسلحه وقطعات يدکی وموشک کنگره را

سال دولت فرانسه حاضرشد درمقابل فديه درخواستی ايران مشتمل برپرداخت قسط اول بدھی درھمان 
  )١٢۴کيھان لندن شماره ( .ندکزاد آ را خود به ايران دوگروگان فرانسوی

 ٧١لمانی آزادی يک زن ومرد آپين برای ابوسياف  فرمانده داعش درفيلي یدرمھرماه ھمين سال جار
ساعت ھم مھلت داد وتصويری راھم منتشرساخت که  ١٧ر مطالبه کرد وھزاردال ۶٠٠ميليون و ۵ساله 

   .ن دونفراستآ ماده بريدن سرآارد سالخی با کيک داعشی 

 گانھا راوگرو ديگرھيچ خبری منتشرنشد واين بدان معناست که  فديه درخواستی را کم ويا زياد گرفته اند
  .زاد ساخته اندآ

ن ازدست آمده وجامعه حساسيت الزم رانسبت به آ کاردرگروگان گيری بصورت يک کسب و فريقاآ در 
   .داده است

تا يک ميليونی  ۵٠٠مريکا بازداشت شده وميشوند غالبا با قرارھای آکسانی که باتھام جاسوسی برای 
امارات به جمھوری اسالمی ميپردازد  مريکا ھم وجه الضمان رابوسيله اردن وياآزاد ميشوند ودولت آ

   .مريکاست  که سايه ای ھم ازمداخله خود درميان نداردآن فديه دادن اين عمل درماھيت ھما

  دم ربايان آشركاي 

   .موضوع غيرقابل ترديد حمايت مادی ومعنوی برخی کشورھا ازگروه داعش است

واخباری که درمورد کمک   استھمراه  ، ھمواره باقبول خبرمتواتر مينامند خبر نراآ، که گرچه  خبرعام 
دررديف اخبارعام که مريکا به داعش آ زجمله عربستان وقطر وامارات وکويت وترکيه ومادی کشورھا ا

تکذيبی را ھم باخود ندارد ولی برسم معھود تحريرات چند گواھی ارائه ميشود تا بتوان مطلوب را  ،است
  .پياده ساخت

ريه ی باسوتصميم اتحاديه اروپا به تسھيل معامله نفت بزرگترين کمک مادی که به داعش ميشود 
   .است
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 امور با وزير یقای ھيبا سکووا سفيراتحاديه اروپا درعراق درگفتگويآ ٢٠١۴دراوائل سپتامبرسال 
چندين کشورازسازمان تروريستی داعش که باوحشيگيری بخش ھائی ازسوريه « :خارجه عراق گفت

  .کرد ن کشورھا خودداریآاين حال ازذکرنام  با و »وعراق رااشغال کرده  نفت خريداری ميکنند

اروپا ممنوعيت سابق صادرات نفت  اتحاديه ،گزارش سفيراتحاديه اروپا درعراق از ماه بعد )٣( سه
    .مده بود قائل شدآدرسوريه را لغو وتسھيالتی برای فروش نفت سوريه وعراق که به اشغال داعش 

وروزانه ازفروش ميدان نفتی دراختياردارد  ١١داعش « :گفت لعلی خطيب ازموسسه تحقيقاتی بروکينز
   .»مد داردآميليون دالر در ٣نفت قاچاق به نصف قيمت بازار 

قای جاشولنديس  کارشناس مسائل آوربود که آرابطه با داعش حيرت  در نقدرآاين اقدام اتحاديه اروپا 
نتيجه منطقی که ميتوان ازاين ديوانگی اتحاديه اروپا گرفت  تامين < :کالھما  گفت                 ُ سوريه دردانشگاه ا  

   .>القاعده توسط اتحاديه اروپاست مالی

  مد داعش آارزيابي در

 مد نفتی که اتحاديه اروپا برای داعش ايجاد کرده کافی است مقايسه کنيم با درآبرای ارزيابی اھميت در
ليون يم ۴۴مد جمھوری اسالمی  ازفروش نفت که به صندوق دولت وارد ميشود يعنی مقايسه بين آ
  .ميليون دالر ازداعش ٣۶ری اسالمی وھزاردالر درسال ازجمھو ٨۵٠و

  كشورها شريك جنايات داعش 

مالحظه کرديد که اتحاديه اروپا  وھمچنين کشورترکيه واسرائيل که خريداران عمده نفت قاچاق داعش 
ن کشورھا شريک جرائم آوازنظرحقوقی  ،عمال تامين کننده قدرت مالی وجنايتھای داعش ميباشند ؛ھستند

   .داعش ھستند

ليون دالرپول نفت يم 3زادي گروگان ها قبيح تراست يا روزانه آرداخت باج به داعش براي يا پآ
  ؟دادنقاچاق عراق وسوريه رابه داعش 

   ، نه باجفديه

باج نوعی ماليات اسالمی است که  ،زادی گروگان ھا درست نيستآادعای باج دادن به داعش برای 
زمان  از ھای محلی برای نشان دادن اطاعت خود ازحکومت ھای مرکزی ميپرداختند و حکومت

   .ھخامنشيان ھم جريان داشته است

    .ست) افديهن (آزادی گروگانھا مطالبه ميکند عنوان آپولی که داعش برای 
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ن وسنت محمد است  که شخص گرفتارويا بستگان او آقررعی دراسالم به اعتبار فديه يک اصطالح ش
زادی اسرا پرداخت آمبلغی است که برای  ،مبلغی ميپردازد تا ازگرفتاری خالص شود  ودرتعريف ديگری

يه سوم سوره محمد است که آازجمله  ؛يه راجع به فديه تعيين تکليف کرده استآ ٧ن درآقر ؛ميشود
  :ميگويد

 د. پس منت نھياسيرشان سازيد يا را نھاآ، چون به بينيد اھل کافران حربی را بزنيد گردن ای اھل ايمان<
ان لت حرب را که بدان قيام نتوآکفار  فديه) بگيريد تا بنھندويا فدا (زادشان سازيد بدون عوض آ نھا وآ بر

  ، اثام کفروشرک رابنھند ومسلمان شوند>کرد واھل حرب که کافرانند

بنابراين عمل داعش درمورد مطالبه فديه يک اقدام شرعی واسالمی است ومحمد ھم در جنگ بدربرای 
  ود>نھا گرفته شآ ، مالی ازنھاآ نکنيد تابه تناسب وضع مالیزاد آ را اسرا< :زادی اسرا فديه گرفت وگفتآ

وضع  در محمد را زادی اسرای ژاپنی رعايت سنتآميليون دالربرای  ٢٠٠داعش حتی درمورد مطالبه 
ميليون دالربرای جريان کاريکاتورمحمد  ٢٠٠نجا که دولت ژاپن مبلغ آ يعنی از ؛مالی اسير ژاپنی کرد

  .غ فديه را متناسب با ھمان امکانات دولت ژاپن تطبيق داد، داعش ھم مبلپرداخت

  نظريه دانشگاه االزهر

امام  )  شيخ االزھر١٣٩٣= ٢۵۵٣ بھمن ١۵چھارشنبه ( ھم اکنون که اين تحريردرمقام تنظيم است
  :جمعه مسجد اعظم قاھره که ازمقامات مھم مذھبی مصر دردانشگاه االزھرقاھره است گفت

 ،ن برای چنين افرادی مجازات کشتنآتکب عملی بزدالنه شده که درقرنی مرداعش درسوزاندن خلبان ارد«
   ».به صليب کشيدن ويا قطع پاودست ازدوسوی مخالف را تعيين کرده است

يه محاربه آسوره النساء) استناد کرده  يعنی عمل داعش را منطبق با  ٣٣(يه محاربه آبه  شيخ االزھر 
يه سوم سوره محمد مرتکب آان کاری است که داعش به استناد واين ھم ،دانسته است  نه قوانين مدرن

به  عمل داعش  درگروگان  ،اين توجه بجاست که شيخ ،يعنی ازگروگان ھا مطالبه فديه ميکند ؛ميشود
تش زدن خلبان اردنی را خالف آزاد سازی گروگانھا اعتراضی نکرده بلکه آگيری ومطالبه فديه برای 

  .اسالم دانسته است

  حاشيه  

  نان بايد درشما خشونت بيابند>آ د وکنن مومنين بايد باکفارنزديک کارزار<مده که آتوبه  ١٢٣يه آ در

ن تشخيص آ که يکی از ؛نرا برعھد مومنان گذاشته استآا تعريف نکرده وتشخيص ن خشونت رآقر
ن بود آ تش زدن خانه وھرکه درآمحمد ھم مسلمانان مخالف جنگ را با  ،ميتواند سوزاندن کافران باشد

   .مجازات ميکرد

  فديه درقوانين مجازات كشورها
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درتعريف فديه عرض شد که فديه را دو معناست يکی پولی که شخص گرفتار ويا بستگان او برای رھائی 
   .ودزاد شآاسيری گرفته ميشود که  ن متوجه موردی که پولی ازآومعنای دوم  ن شخص گرفتارميپردازندآ

د ائی ديده ميشوی ميپردازد درتمام قوانين مدرن جزرای رفع گرفتاری خود وجھن که شخص بآتعريف اول 
ويا موردی که متھم داوطلبانه مبلغی برای خدمات  وھمان است که تبديل حبس به جزای نقدی است

  .اصولی ازتعقيب متھم خودداری ميکندعمومی به دولت ميپردازد ودادستان بارعايت 

  راه درست 

 نگران است افراطی ھای تروريستی وگروگان گيران واسالميانه اگرواقعا ازفعاليت گرو ،جامعه جھانی
بايد قاطعانه با تصميم شورای امنيت ھرگونه کمکی رابه گروھا وافراد وسازمان ھای تروريستی که 

منظورشده است  ممنوع سازد ومتخلفين راھم حسب تقريرمنشورسازمان  ملل نامشان درليست سازمان
    ٢. بيه قراردھدمورد تحريم وتن

ھای تروريستی مانند ه اين نه درست است ونه عادالنه که کشورھا برای توفيق دراھداف سياسی خود گرو
دمکشی بنمايند وازسوی ديگرمانع شوند که آ را خلق وروانه فعاليت ھای تروريستی وتخريب وداعش 

   .اشندنداشته ب دولتھا برای نجات افراد کشورخودشان حق دخالت وپرداخت فديه را

  دريافت ازجريان سوزاندن خلبان اردني 

   :دريافت اين تحرير ازسوزاندن خلبان اردنی بوسيله داعش ميتواند چنين ارائه شود

تا احساسات عمومی مردم اردن  ،سوزاندن خلبان مزبور بوسيله داعش يک برنامه تدارک شده است
ن مالقات ملک آمد آپی  و ،رد    َ که ک  ) فراھم کند تحت عنوان داعش( درجنگ با سوريه شرکت اردن را

ميليون دالری برای مقابله با داعش درسوريه ھمگی حکايت از ورود  ۵٠٠عبدهللا با اوباما واليحه کمک 
ن بود ولی مردم اردن وملک عبدهللا  آ مريکا خواستارآکاری که  ؛دارد اردن به جنگ با دولت سوريه را

  (پايان)  .ن تن نميدادندآبه 

    

 

                                               
با  آنقدر زياد و سازمان ھای تروريستی که بيشتر ساخته دست ابرقدرت ھا و در پشتيبانی آن کشورھا ھستند شمار گرفتاری در آن است که - ٢

  ک-سرعت افزوده می شوند که سازمان ملل بايستی روزانه درحال اجالس و تنظيم ليست تروريست ھا باقی بماند. ح


