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

، بامن گتت س  امهن نظرمه    توج  قاب هات  پییرفت ریم ب گیرد. اما  س کا  قرار می
ب اجرات مملهی گهام   قاله وز در مر ل  شکوفامی است و ه وز از قالب نظرت ب  

 جهرالم ترورمسهم دولتهی و سهامر     جهرالم  ت بها گسهتر  و توسهع     ن هاده اسهت. 
، ههنف  ها آااز  ماننه تبرجاالمللی و با توج  ب   جم باهت خسارات و تلتات  بین

المللهی،   ها و تهنمهن صهلد و ام یهت بهین     قرار گرفتن م افع و مصالد  یاتی دولت
المللهی   سارگیرت نظرم  مسهئولیت سیتهرت بهین    ایلب سیورها ضرورت ت بیق و ب 
س  نتامج مثبت ت بیق امهن نظرمه     انن افت م دستدولت را درک نموده و ب  امن باور 

المللهی   بهین  جهرالم س  مبارزه با  و امن ؛بسیار بییتر از نتامج م تی ا تمالی آا است
ی بهر مسهئولیت سیتهرت اشهخا   ایاه      جز با قبو  مسئولیت سیترت دولت مشوه

، ب  ثمر نخواهن نیست. هرا ن موضوع ا هراز مسهئولیت   جرالم گون  نمامرتکب 
هات سیاسی سامر سیهورها   بردارت توانن ب  دستاومزت برات بهره ها می سیترت دولت

هات بزرگ بهن  شهود، امها سهتردا امهن مههم به  مرجهع رسهینگی           قنرت ژهمو ب 
 ا تمالی باشن. تها ءاستتادهسوتوانن گامی در راستات جلوگیرت از  المللی می بین

المللهی   خ رنهاک بهین   جهرالم رسن محاسمه  و مجهازات مهرتکبین     ب  نظر می
زمهانی   ژهمه و به  المللی،  ترورمستی و ت مین مالی آا در دادگاهی بین جرالماوا  هم

از معضه    رفت بروام اسبی برات     راهها ارتکا  مافت  باشن،  س  از جانب دولت
ترورمستی  جرالمروشی م اسب برات ماابل  با  تمدرنهازات و فرار مجرماا از مجا

ههات بهزرگ خواههن گرفهت.      به  قهنرت  جان خواهن بود و راه را بر اقهنامات مهک  
 جهرالم بستر م اسبی برات رسینگی ب   ،توانن المللی می میاا دادگاه سیترت بین امندر

سهرد   انن مم  ت ها و معضشت موجود، تاس وا توانس ساستی هرا نترورمستی باشن. 
گی و  کن ایرهیلوالمللی را مخت  و سارامی آا را محنود نمام ن،  دادگاه سیترت بین

رسهن. البته  امهن مههم در      به  نظهر نمهی    یافت ین دستا ناا محا  و  ها آایلب  بر 
صورتی محاق خواهن شن سه  سیهورهامی سه  تهاس وا به  مضهومت امهن دادگهاه         

، خصوصاً سیورهات قربانی ترورمسم اقنام ب  بررسی و ت مین اساسه ام   انن امنهیدرن
و مضومت در دادگاه نمام ن، تا از امن طرمق بتوان ن نسبت ب  ارال  پییه هاد تعهنم    

المللی خ رناک در صهش یت   بین جرالمترورمستی و دمگر  جرالماساس ام  و درز 


