
 143     در قبال تروریسم و تأمین مالی آن ها المللی دولت مسئولیت بین

میاا پرسش  درامن (263،  . 1384 فرد، )طیبی هات خارجی نخواه ن داشت. بانک
المللی ماابل  با ترورمسم و ت مین  ناض تعهنات بیندر صورتِ  ،س  است اساسی امن

نمود؟ به  دمگهر سهخن اه       ها دولتتواا مسئولیت را متوج   مالی آا، اگون  می
المللی مرتبط  در قبا  ناض تعهنات بین ها دولتگو نمودا  راهکارهامی برات پاسخ
به   ترورمسهم اقهنامی مجرمانه      لی آا وجود دارد؟ ازآنجاس با ترورمسم و ت مین ما

توان ن موضهوع   ها نمی اصوهً دولت ،المل  مرفی آمن و براساس  او  بین می شمار
تهواا مرتکهب اممها      هها را نمهی   دولهت  رو نمه ازا  سیترت باشه ن،  المل  او  بین

هها از   دولت میرمستایی مامت مستایم ما  در خصو ترورمستی قلمناد نمود. اما 
ب س  ارتکها  ا هین مملهی از جانه     شنه نمتنوالمللی فراوانی  ترورمسم اس اد بین

ز ارتکها   اسهاس مسهئولیت سیتهرت ناشهی ا     امننمامهن. بهر   ها را محکوم مهی  دولت
اقهنامات   گونه   نمه اتواا ب  سارگزاراا دولتهی دخیه  در    مملیات ترورمستی را می

اسهت.   طهر   قاب نیز  ها آابرآا مسئولیت مننی دولت متبوع  و مشوه ؛م تسب نمود
 (82 .  ،1386)زرنیاا، 

ات ممه  نمام هن سه  از اتههام      گونه   س  هن به     ها همواره سهعی مهی   البت  دولت
خههاطر سمتههر دولتههی خههود مسههتایماً در  همههین دور بمان ههن، بهه  ترورمسههتی بههودا

س هن، بلکه  بییهتر از     هات ترورمسهتی میهارست مهی    و طرا ی فعالیت یده سازماا
به   مامهت از ترورمسههم    میرمسهتا ییههات   طرمهق تیهومق، تحرمهک و مها سمهک     

هها سه  توسهط     نهومح طهر  مسهئولیت دولهت     پهیش  8 ت بر اساس ماده پردازد. می
رفتار )ییرقانونی( شخص  س  یدرصورتالمل  ارال  شنه است،   او  بینسمیسیوا 
 موجب ب دولت ارتکا  مافت  باشن،  منمرمتِ مستایم ما تحتِ ب  دستورِ ،ما گروهی
المل  آا رفتار ب  دولت م تسب خواهن شن. ب ابرامن تردمنت نیست سه     او  بین

صهورت مسهتایم مها     مستی، به  امروزه هرگون  پیتیبانی و  مامت از اقنامات ترور
، تیومق، تحرمک، سمک، میارست و ییره، ناهض  یده سازماا ییرمستایم در قالبِ
س  اشاره شن شورات ام یهت بها صهنور     گون  همااالمل  است.  م یور و  او  بین

نیهز بها    ازآا پهح نموده اسهت.    جت اتمامها  با دولت صرا ت ب  1373 ت ق ع ام 
، بر 1373 ت ضمن مادآورت تعهنات م نرز در ق ع ام  هات دمگرت صنور ق ع ام 


