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  انتظار جهانيان  ازعراق
  دررابطه با داعش

  حقوقدان -اميرفيض

گرچه نميتوان  ،استملی وتاريخی  يک شاھکار موصل (باز پس گيری) پيروزی دولت عراق  درتصرف
 وجھانيان بسيارداعش گرفت ولی اھميت اين پيروزی برای کشورعراق  اين پيروزی را بحساب پايان کار
  .ن موقعيت خاص را تشريح کندآسعی دارد که  که اين تحرير است  ارزشمند و حائز مراتب خاصی 

  خاصامتيازومراتب 

عراق درموقعيتی قرارگرفته که تشابه نزديکی با قوای متفقين درجنگ جھانی دوم   ،دراين برھه حساس
لمان آلمان ھيتلری  به شکست آ ن کشور پس ازپيروزی برآمريکا ومتحدين آنجاست که آمقصود  ؛دارد
وردند آبطه ای بوجود محاکمه مسئولين جنگ وکشتارھا ضا و برگنشدند بلکه با تشکيل دادگاه نورن قانع
 و  ؛نھا نشوندآامثال  قايعی نظير داعش وکشورھا سرخود بطورمستقيم ويا غيرمستقيم سبب بروز و تا

  .ھمان شد که مسئله جنايات عليه بشريت وجنايت جنگی وارد حقوق بين الملل گرديد

يتلری کسب لمان ھآمريکا وکشورھای زيان ديده ازعمليات آناحيه  از ،ن فرصت تاريخیآھمانطورکه 
ودرنھايت  برک ومحاکمه سران وعاملين جنگ وکشتارويرانی ھا وبا تشکيل دادگاه نورن مشروعيت کرد

اکنون نيز ھمان موقعيت درحالت خاص خودش  ؛بصورت يک قاعده حقوق بين المللی جای مشخصی يافت
 صرف موصل دولت عراق نبايد به ھمين پيروزی يعنی ت و ؛مده استآبرای دولت وملت عراق بوجود 

   .قانع شود

ننگ پاک  نراآو کشيده اند افکارعمومی مردم جھان که ازعمليات خودسرانه داعش بسيارمتاثر ورنج
 ويکپارچه خواھان مجازات وپايان اساسی چنين فعاليتھائی ھستند   در نی درتاريخ بشريت ميداننددنش

  :پيروزی ارتش عراق سبب گردد که تانند آ انتظار

ابطه ای گردد ن است سبب ايجاد ضآی که بدون شک جامعه جھانی ھم مترصد وپشتيبان با اقدامات جھان
دم آبرد اميال وسياست ھای خود به تشکيل گروھای تروريستی واستخدام وتربيت که کشورھا برای پيش 
نھا نگردد که به کيفيت ھای گوناگون مورد آوسيره اعمال داعش بدعتی برای   کشان مبادرت نکنند

  .نان قرارگيردآه استفاد

  كارچيسته را

مان داعش بوده است بخوبی ادولت عراق  که شايد بيش ازھمه کشورھاتحت ستم وخونريزيی ھای بی 
 وچه کسانی بوسيله کدام کشورھا ميداند ومستندات وشواھد کافی دارد که داعش درعراق وحتی سوريه 

   .ن تامين گرديده استآپرورش داده شده وسياست تدارکاتی ومالی 
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پيشگام تشکييل يه اجالس جھانی برای طرح موضوع داعش وتشريح اعمال وسپس  اينجاست که بايد
 ھر معرفی ھمه کسان ويا دولتھائی گردد که بھرنحو به حيات سياسی وجنائی داعش کمک ومساعدت از

   .ن اجالس عمل عالملين ومعاونين وشرکای داعش حداقل معرفی وتقبيح شوندآ نوع کرده اند  ودر

 در ن نيست که اين کارآورندگان آويا بوجود مقصود ازاين اقدام مجازات معاونين وياری دھندگان داعش 
شخصيت جھانی نسبت  با و سنگ بزرگ عالمت نزدن است زيرا افراد مشھور یجامعه بی نفس امروز
وان نھا بعنآوقت انگلستان اعالم جرم وخواستارتعقيب  نخست وزير تونی بلر و به اقدامات بوش پسر

   .نگرفت اين تقاضای حقه به ھيچوجه مورد توجه قرار و ،جنايت بشريت وجنايت جنگی درعراق شدند

انتخاب  از اين تحريردر  ؛زدوبندھای سياسی نيست بھمين دليل که چنين علو ھمتی درجامعه سياسی اسيرِ 
رانس ويا به تشکيل کنف و ؛خودداری گرديدعنوان دادگاه برای رسيدگی به جنايات داعش وھمراھان او 

زيرا بطورطبيعی وقتی جناياتی تشريح ووقوع  ؛تشريح جنايات داعش اکتفاد کرد سمينار ويا نشست برای
ن جنايت آدستياران  ن محکوميت اثری نسبت به شريک ومعاون وآن ثابت ومحکوم ميشود نميتواند آ

    .نداشته باشد

ی را دارد ولی توجه قبح عمل به ن اجالس نه دادگاه است ونه صالحيت محکوميت کسآدرست است که  
داعش واجد ھمان اثری است که جنبه مادی مجازات دارد وسبب ميگردد که  دست اندرکاران حمايت از

نشوند واين خود تاحدودی  ، داخل براه داعش وکسانی که داعش را پرورش داده اند را خودديگران 
   .سران کشورھا درايجاد جنگھا شده استھمان تاثيری را خواھد داشت که دادگاه نورنبرگ سبب احتياط 

شخصيت  از تشکيل شود وبھتراست که اين اجالس بوسيله دولت عراق دريکی ازکشورھای اروپائی 
دولت عراق  ؛ھای سياسی بی طرف وحقوقدانان بين المللی مستقل ومردان حقوق بشری دعوت شود

ن کشور که اکنون به بھانه داعش آرضی ورد اين اجالس تاچه حدی به استقالل وتماميت اآميداند که دست
کشورھا ويا  ساير ونيز کمک موثری درجلوگيری ازفعاليت ھای داعش دراست کمک خواھد کرد  خطر در

    .حتی ھمان خاک عراق  ميگردد

مريکا وقطردرمورد خودداری ازکمک به داعش به امضا رسيده آتصور ميشود که اکنون که قراردادی بين 
  .ای تشکيل چنان نشستی با استقبال بيشتری روبرو گردداست جو بين المللی بر

  


