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

در سه د  هها سهامشً  هاف شهن.      ت سیتهرت دولهت  نمود، ماده مربوط به  مسهئولی  
ومژه مواردت س   المللی در مواردت از قبی  ناض فا ش ه جارهات اساسی و ب  بین

 سه   آا یبه جههانی   ت انن، جامع  توصیف شنه« المللی ج امت بین»در برخی از اس اد 
جز  هامی نموده است س  ب  نامی از مسئولیت سیترت و مجازات ببرد اقنام ب  واس ش

هها ممهنتاً از سهوت شهورات      تواا نام دمگرت بر آا نهاد. امن واسه ش  مجازات نمی
 (  222ه  221، 1376)سلیمی،  .انن ام یت صورت گرفت 

المللهی ج هامتی    بهین  ت المللی و ت مین مالی آا در جامع  امروزه ترورمسم بین
شود س  واس ش م اسب در قبا  آا ضهرورت اسهت. البته  امهن      آشکار محسو  می

اس هوا   ،مافهت  هات ییردولتی ارتکا  می تر توسط اشخا  و گروه ج امت س  پیش
ها نیز قاب  ارتکها  اسهت بلکه  رواز بییهترت دارد و بهنمهی       توسط دولت ت ها ن 

اقنام خهود مسهئولیت سیتهرت داشهت  و هزم اسهت بها        تبع ب است س  ا ین دولتی 
البته  موضهوع ا هراز     (279،  . 1376)سهلیمی،   المللی روبرو گردد. واس ش بین

من ب  دستاومزت خاطی نباو ضرورت واس ش ملی  دولت  ها دولتمسئولیت سیترت 
و بنوا س تر  سیورها ملی  مکنمگر تبهنم  شهود. تجهومز     جانب  کم برات اقنامات

اختیهار   سه   یوقته ومهژه   سار، به   دولت ج امت  یبرملتوسط هر دولتی  زور ب توس  
شهود، ممهشً    متوس  می زور ب سار بودا با دولتی باشن س   تیخیص و تعیین ج امت

گونهاگوا   تها سوءاستتادهپی نخواهن داشت و م جر ب  در  ومرز هرزجز  ات  نتیج 
سهار بنانهن،    المللی زمانی سه  دولتهی را ج امهت    بین ت جامع   ا  نمبااخواهن شن. 

دهن،  نسبت ب  اقنام مسلحان  ملی  آا دولت واس ش بسیار ضعیتی از خود نیاا می
جامعه   گ هاهی انجهام شهود     اگر همین مناخل  نظامی ملیه  دولهت بهی    س  یدر ال
 ترت از خود نیاا خواهن داد. المللی واس ش شنمن بین

سه  به     1993آمرمکا در مهرا  در سها     ت تواا ب  مناخل  می خصو  نمدرا
موام  اطشمات مرا  ب  جهاا جهورز بهو  در سومهت صهورت       سوءقصندنبا  

گرفهت، اشهاره نمهود سه  طهی آا ناوههات آمرمکهامی مسهتار در درمهات سهر  و           
هات مرسهزت اطشمهات مهرا  در بغهناد      موشک سروز ب  ساختماا 23 فارس جیخل

زخمی از میهاا ییرنظامیهاا    12سیت  و  8 ناق   ها آاس  امن اقنام  ،شلیک سردنن


