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 فهرست عناوین 

  یادار یت اصل رقابت در انعقاد قراردادهایرعا

 ناعمه حسن دکتر

 ت؟!یا واقعی: پندار یسم دولتیترور

 چشمه ده یمحمد نواب

  ران و انگلستانیضرر در حقوق ا ینیب شیت پیار قابلیمع یقیمطالعه تطب

 یابهر دیحم دکتر ـ یبهزادکالئ یجعفر محسن

  (I.P.Cران )یا ید نفتیجد یدر قراردادها یو قانون یت الزامات حقوقیرعا

 گل میابراه رضایعل دکتر ـ انیقیحق یمهد

 الملل نیدگاه حقوق بیاز د یبه نقاط مدار ران نسبتیا قوقح

 پور فتح فاطمه دکتر ـ یشهربابک انیفروتن فرناز

  الملل نیان منابع حقوق بیسازمان ملل متحد در م یمجمع عموم یها گاه قطعنامهیجا

 یمظاهر دیجمش

 یفریک یالملل نیوان بیاز د ییقایآفر یم خروج کشورهایتصم یآثار حقوق

 پوریعل محمد

  رانیبار در ام خشونتیگرا در مقابله با جراعوام یفریک یهاواکنش

 هایفرج محمد دکتر ـ یمقدس محمدباقر دکتر

  ق صدور حکم و آثار آنیتعو

 یخالق ابوالفتح دکتر ـ یگودرز زادهیعل محمدجواد

 هیها بر تغذ در برآورده شدن حق انسان یوتکنولوژینقش ب

 یکمال یبن انایک دهیس

  ن جنگیو قوان یبار دولت اسالم تیجنا یدئوهای؛ ویبریسا یات جنگیجنا

 زحمتکش نیام ترجمه: ـ دلریف دیوید نگارنده:

  یحقوق یاشتراک مجله پژوهشها  درخواست یراهنما

 
 

 



 یادار یدر انعقاد قراردادها اصل رقابت تیرعا

 دکتر حسن ناعمه

 همدان سینا بوعلی دانشگاه حقوق گروه استادیار

 :چکیده
است که در قانون  یبوده و تابع قواعد و مقررات یفاتیازجمله عقود تشر رانیا یدر نظام حقوق یادار یانعقاد قراردادها

 یکیعنوان  ازآنجاکه رقابت به .است دهیگرد انیمصلحت نظام ب صیمجمع تشخ 17/11/1383مناقصات مصوب  یبرگزار
کاال و خدمات که منجر به انتخاب  دوفروشیاست دولت ملزم است در خر یاقتصاد یها تیاصول فعال نیتر یدیاز کل
. دیاست، عمل نما دهیگرد بیو تصو نیاصل رقابت، تدو هیقانون که بر پا نیدر چهارچوب ا گردد یاو م یاقتصاد یشرکا

گونه  . آنردیپذ یتحت عنوان مناقصه انجام م یرقابت ندیفرا کیکاال و خدمات توسط دولت در  دیقانون خر نیبر اساس ا
موردنظر )طبق اسناد مناقصه( که در آن  تیفیک نیتأم یبرا یاست رقابت یندیدارد مناقصه فرا حیقانون تصر نیکه ا

مقاله اصل  نیدر ا شود یکرده باشد، واگذار م شنهادیمناسب را پ متیق نیکه کمتر یگر تعهدات موضوع معامله به مناقصه
 . شود یم یبررس یادار یها قراردادآن در روند انعقاد  ریرقابت و تأث

 ها: کلیدواژه
 مناقصات. یقانون برگزار ،یرقابت، انحصار، مناقصه، معامالت دولت         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !ت؟یواقع ای: پندار یدولت سمیترور

 چشمه ده ینواب محمد

 طباطبائی عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده الملل، بین حقوق دکترای دانشجوی

  چکیده:

افکنی و ایجاد وحشت است. این واژه که ریشه فرانسوی دارد، نخستین بار برای  در لغت به معنای هراس **تروریسم

هزاران نفر در جریان  موجب آن ها در جریان انقالب فرانسه به کار رفت که به توصیف حکومت وحشت ژاکوبن
 های اختصاری کشته شدند و ترس و وحشت گسترده در میان مردم حاکم شده بود. مجازات

سپتامبر، تروریسم، توجه جدی جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و  11ویژه پس از حمالت  چند دهۀ اخیر و به در

 ***«تروریسم دولتی»مینه هستیم؛ اما در این میان، متأسفانه ها و مقاالت علمی در این ز ها، پژوهش هرروزه شاهد بحث

های مهم تروریسم، کمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گستردۀ آن در ادبیات سیاسی و حقوقی،  عنوان یکی از جنبه به
 .شده باقی مانده است همچنان مبهم و فاقد تعریف روشن و پذیرفته

ها و نظریات اندیشمندان  ن تعریف تروریسم دولتی در چارچوب حقوقی موجود، دیدگاهاین است تا ضم در اینجا تالش بر
  برجسته حوزه تروریسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسی قرار دهیم.

 ها: کلیدواژه
 .الملل نیب سمیترور سم،یترور بانیدولت پشت سم،یترور یدولت حام ،یدولت سمیترور         
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 و انگلستان رانیضرر در حقوق ای نیب شیپ تیقابل اریمع یقیتطبمطالعه 

 یبهزادکالئ یمحسن جعفر

  مسئول نویسنده ایران، نور، پیام دانشگاه حقوق، گروه علمی هیئت عضو

 یابهر دیدکتر حم

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده خصوصی حقوق گروه استاد

 چکیده:
موضوع در  نیدر جبران خسارت دارد و ا یضرر نقش اساس ینیب شیپ تیشرط قابل ،یمدن تیبر مسئولمطابق قواعد حاکم 

 اریمع ایوجود ندارد که آ یشرط، نصّ روشن نیحاکم بر ا اریصادق است؛ اما در خصوص مع یقهر زیو ن یقرارداد تیمسئول
 نیو به ا شود یخوانده در نظر گرفته م تیصرفاً وضع یخصش اریدر مع ؟یو نوع یعرف اریمع ایمالک است  یشخص

فارغ از آنچه که در  ینوع اریدر مع یول شود یاست، اعتنا نم ینیب شیاشخاص قابل پ ریسا یعادتاً برا ایموضوع که آ
 نگلستانو ا رانیدر حقوق ا یقیمقاله که به مطالعه تطب نیخوانده بوده است، عرف مالک عمل خواهد بود. در ا شۀیاند
 اریمع ار،یدو مع نیمرتبط، با جمع ا یمواد قانون لیتحل زیو ن هیامام یدانان و فقها حقوق دیآراء و عقا یبا بررس پردازد، یم

و از اوضاع و احوال آگاه است،  شود یخوانده م نیگزیکه جا یانسان متعارف یو قهر یقرارداد تیرا در مسئول یداور
 نیا یقیدر حقوق انگلستان، مطالعه تطب یرقراردادیو غ یقرارداد تیشرط در مسئول نیا د. نظر به وجومیا نموده یمعرف

 .باشد یموضوع سودمند م

 ها: کلیدواژه
 ی. نوع اریمع ،یشخص اریضرر، مع ینیب شیپ تیقابل ،یقهر تیمسئول ،یقرارداد تیمسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (I.P.C) رانیا ینفت دیجد یدر قراردادهای و قانون یالزامات حقوق تیرعا

 انیقیحق یمهد

 مسئول  نویسنده بهشتی، شهید دانشگاه حقوق دانشکده گاز و نفت حقوق تخصصی دکترای دانشجوی

 گل میابراه رضایدکتر عل

 تهران دانشگاه فارابی پردیس حقوق دانشکده استادیار

 چکیده:
 یها شرکت قیتشو ،ینفت نیادیدر م یگذار هیسرما یبرا تیجذاب جادیا هیبا هدف اول (I.P.C) رانیا ینفت دیجد یقراردادها

 دیسطح تول شیو افزا بیرق یکشورها یرقابت با نمونه قراردادها ییتوانا شیافزا ران،یا ینفت عیمعتبر جهت ورود به صنا
قراردادها، تطابق آن با الزامات  نیا نیاز موضوعات مهم در تدو یکیشد.  ئهو ارا نیتدو یانتیص دیتول تیرعا نیدر ع
حاکم  رانینفت و گاز ا عیبر صنا یمختلف یقواعد و الزامات قانون ن،یقوان یصورت کل است. به یداخل یو قانون یحقوق

 یعاد نیبر قوان یمبتن یو الباق یاساس یمستنبط از الزامات قانون یشده از فقه، بخش الزامات گرفته نیاز ا یاست. بخش
به مصوبات  یصنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متک نیدر ا یآن الزامات بر مصوب مجلس است. عالوه

الزامات و  تیاند. رعا شده یبه قواعد حقوق لیتبد رانیا یسابقه قراردادها ایو  یالزامات منافع مل لیاما به دل ستیمجلس ن
آنان در  یپژوهش به دنبال بررس نیدارد که ا ییباال تیاهم یرات داخلو مقر نیبا قوان دیجد یردادهامفاد قرا قیتطب

  است. رانیا ینفت دیجد یقراردادها

 ها:  کلیدواژه
 ی.، قانون اساسI.P.C ران،یوز ئتیمصوبه ه ،یالزامات قانون ،ینفت یقراردادها         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 الملل نیحقوق ب دگاهیاز د ینقاط مدار نسبت به رانیحقوق ا

 یشهربابک انیفروتنفرناز 

  مسئول نویسنده طباطبائی، عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده الملل بین حقوق ارشد کارشناس

 پور دکتر فاطمه فتح

 بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده عمومی الملل بین حقوق دکترای

 چکیده:
برخوردار  یمحدود تیقرار گرفته و از ظرف نزمی کرۀ اطراف در که فردباارزش و منحصربه یعنوان مدار به نزمیمدار ثابت
 تیبر سر وضع یمتعدد هایجهان بوده و تاکنون جنجال یکشورها یاز سو یاریبس یهمواره مورد دعاو رباز،یاست، از د

 یادعا نه،یزم نیمطروحه در ا یادعاها نیمدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزتر نیآن ازجمله تصاحب نقاط ا یحقوق
بوگوتا  هیو متعاقب آن منجر به صدور اعالم دیآغاز گرد یطور جد به 70از دهه  تشانیاست که فعال ییاستوا یکشورها
نبرد و  ییتاً ره به جایگروه از کشورها، استدالالت آنها نها نیگرفته توسط ا صورت هایتمام تالش رغمیعل کنیشد، ول

نتوانستند  المللینیدانان ب حقوق تیاز حما یکشورها و عدم برخوردار ریسا دیمخالفت شد لیبه دل ییاستوا یکشورها
 .ندیبگشا نزمیاز مدار ثابت هاییبر بخش شان،هایدولت یو انحصار یمل تیاعمال حاکم یرا برا یراه

 یمناسب برا یراه افتنیجهت  المللینیدانان و جامعۀ ب که توجه حقوق دیرفته سبب گرد رفته ییاستوا یکشورها یادعاها
 شود. لیقانونمند تبد یو سرانجام به نظام ابدی شیبخش از حوزه حقوق فضا افزا نیوفصل اختالفات موجود در ا حل
 ینبوده و همواره موردتوجه و ادعاها گانهیب المللینیب یاز اختالفات و دعاو گونه نیهم با ا رانیا ینقاط مدار تیوضع

مدار ـ  یدرجۀ شرق 47و  34، 26شده ـ  ثبت هایبخش در هادر استقرار ماهواره رانیدولت ا ریتأخ رایبوده است؛ ز گرانید
در معرض خطر  مانده یاز نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باق یکه تاکنون دو نقطۀ مدار دهیسبب گرد

 .باشدیمسئله م نیحل ا نیا یبرا یراهکار انیمقالۀ حاضر درصدد ب رو نیازا رد،یقرار گ گرید یکشورها یتصرف از سو

 ها: کلیدواژه
 . رانیا یمدار ژئو، نقاط مدار یحقوق تیبوگوتا، وضع ۀیاعالم ن،زمیمدار ثابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملل نیمنابع حقوق ب انیسازمان ملل متحد در م یمجمع عموم یها قطعنامه گاهیجا

 یمظاهر دیجمش

 طباطبائی عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده از الملل بین حقوق ارشد کارشناس

 چکیده:
المللی  اساسنامه دیوان بین 38المللی ذهن اکثر نویسندگان به سمت مادۀ  هنگام بحث پیرامون منابع حقوقی بین

متشکل از  ییعنوان نهادی قضا بهالملل  . با توجه به جایگاه واالی دیوان در عرصۀ حقوق بینشود یدادگستری منعطف م
 نیاذعان داشت که ا یستیبا وجود نیرسد. باا واقع به نظر نمی الفالمللی این امر چندان خ دانان بین ترین حقوق برجسته

 انیرابطه م لینوشتار به تحل نیپرداخته است. در ا وانید ازیمنابع موردن انینداشته و تنها به ب یفهرست جنبه حصر
ابتدا  وانیاساسنامه د 38. با در نظر گرفتن ماده میپرداز یم وانیو منابع ذکرشده در اساسنامه د یمجمع عموم یها قطعنامه

 میخواه یالملل نیب یها نامه و توافق ها هیمعاهدات و به تبع آن اعالم انیدر م یمجمع عموم یها قطعنامه گاهیبه جا
داد. با توجه  میرا موردبحث قرار خواه ییقضا هیو رو نیدکتر ،یقحقو یعرف، اصول کل یعنیمنابع  ریپرداخت و سپس سا

پرداخت.  میقسمت به آن خواه نیاست که در ا یموضوع نیقاعده آخر نیها و ا قطعنامه انیرابطه م ،قاعده آمره تیبه اهم
  داشته باشد. یا معاهده ای یعرف یا شهیر تواند یبلکه م شود یمحسوب نم یالزم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقل

 ها:  کلیدواژه

 ها. دولت یالملل نیجامعه ب ،یدادگستر یالملل نیب وانید الملل، نیمنابع حقوق ب ،یمجمع عموم یها قطعنامه         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یفریک یالملل نیب وانیاز د ییقایآفری کشورها خروج میتصم یآثار حقوق

 پوریمحمد عل

 بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده الملل بین حقوق دکترای مقطع دانشجوی

 چکیده:
 یفریمرجع ک کیبر وجود  یمبن یجامعه جهان ساله نیچند یو تحقق آرزو یفریک یالملل نیب وانید لیپس از تشک

خصوص  شود. به لیدر جهان تبد یفریک یمبارزه با ب یبرا یرفته به نقطه عطف نهاد رفته نیکه ا رفت یانتظار م ،یالملل نیب
که موضوع آن صرفاً  ییها به پرونده یدگیاما رس برند؛ یم نجحقوق بشر ر دیکه از نقض شد ییدر رابطه با کشورها

 ینشیرا به گز وانیگروه، د نی. اختیرا برانگ ییقایآفر یاز کشورها یتوجه است، اعتراض گروه قابل ییقایآفر یکشورها
و  ماتنسبت به مقا یعدالت یو ب ضیدر دست غرب، جهت اعمال تبع یا لهیوسرا  وانیو د کنند یعمل کردن متهم م

خروج از اساسنامه  ۀدیمقابله با آن ا ی. لذا براکنند یم ادیو از آن با عنوان استعمار نو  کنند یم یتلق ییقایآفر یها ملت
 ندهیآ یهم برا یو مهم یجد یآثار حقوق دیترد یب ده،یا نیساختن ا یرا مطرح ساختند. عمل یفریک یالملل نیب وانید
جامعه  یاز سو یدیتند و بعضاً شد یها واکنش م،یتصم نیخواهد داشت. در قبال ا یدر پ قایقاره آفر یو هم برا وانید

 یا خروج را بهانه میآنان و تصم یو اساس ادعا دانند یرا مستند و مدلل نم ها ییقایآفر یوجود داشته است که ادعا یجهان
  .کنند یفرار از عدالت قلمداد م یبرا

 ها:  کلیدواژه
 .یفریک یب ،یجهان یفریعدالت ک ،یفریک یالملل نیب وانیخروج از اساسنامه رم، د         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رانای در بارخشونت مجرای با مقابله درگرا عوام یفریک هایواکنش

 یدکتر محمدباقر مقدس

  مسئول نویسنده بجنورد، دانشگاه استادیار

 هایدکتر محمد فرج

 مدرس تربیت دانشگاه حقوق دانشکده دانشیار

 چکیده:

 یاز افکار عموم یریرپذیتأث یبرا ییباال هایتظرفی از بارخشونت هایمقابله با جرم ییو قضا یسیپل یفریک هایواکنش
مسئول کنترل جرم در  ییو قضا یانتظام یها از مقام یاریبس اساس نیبرخوردار است. برا انهگرایعوام هایشهیو نفوذ اند

 یبه دنبال جلب اعتماد عموم ،یعلم یفاقد مبنا ولی پسند،عامه یشعارها و هامختلف معموالً با طرح وعده یکشورها
ابعاد و  ،پژوهیمقاله درصدد است با استفاده از روش نمونه نی. اندیآ یبرم هااستیس نیا یو اثربخش یینسبت به کارا

کند. در  فتوصی بارخشونت میاناظر بر مقابله با جر یفریک هایاستیرا در س انهگرایعوام یکردهایمختلف رو هایجنبه
 لیتحل و هیو تجز آوریمطرح و سپس ضمن جمع یقیتطب یفریدر سطح حقوق ک یفریک گراییابتدا ابعاد مختلف عوام

قرار گرفته است.  یبررس مورد رانیا یفرینگرش در نظام عدالت ک نیا هایاسناد و مدارک مرتبط با موضوع، جلوه
 بارخشونت هایکنترل جرم هایو اقدام ریبر حوزه تداب انهیگرا عوام هایشهیاند طرهینشان داد که س قیتحق نیا هایافتهی
عادالنه،  یدادرس نیانگاشتن مواز دهیناد ،یعموم یزده قانونگذار به انتظارها شتاب هایازجمله پاسخ یگوناگون هایامدپی

 را به همراه داشته است. فرهایکجلسات محاکمه و  گونهشینما یگرانه و اجرا سرکوب ریاتخاذ تداب

 ها: کلیدواژه
 .یشینما ریزده، تداب شتاب یفریک هایپاسخ رانه،گیسخت هایاستسی بار،خشونت میجرا ،یفریک گراییعوام         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 صدور حکم و آثار آن قیتعو

 یگودرز زادهیمحمدجواد عل

  قم دانشگاه حقوق دانشکده حقوق، کارشناسی

 یدکتر ابوالفتح خالق

 مسئول نویسنده قم، دانشگاه حقوق دانشکده دانشیار

 چکیده:

 دیقانون جد بیتا قبل از تصو رانی. مقنّن اباشد یم« ها مجازات دیاصل تفر»اِعمال  ،یفرینظام ک یاز طرق سامانده یکی
 جستهیاستمداد م« مشروط یآزاد»و « مجازات یاجرا قتعلی» ازجمله هاروش یاصل، از برخ نیا یرکارگیمجازات، در به

 نهادهایی و داده توسعه را ها روش نیجهت اعمال اصل فوق برداشته و ا رفرات یدر قانون مجازات الحق، گام نکهیتا ا
پرونده، امکان معوّق  یکه به قاض رانیا یفریدر حقوق ک نینو یسینموده است؛ تأس جادیرا ا« صدور حکم قیتعو»چون 

 .دهدیم یشروط تیشخص مجرم را با رعا تینمودن اصدار حکم محکوم
 نیاستمداد، آثار و اهداف ا طینهاد پرداخته و شرا نیا یوجود تیجستار حاضر، تالش نگارندگان بر آن است که به ماه در

 مواد مرتبط با آن بپردازند. یو بررس لیو در ضمن طرح مباحث، به تحل ندینما نیینهاد را تب

 ها:  کلیدواژه
  اصالح مجرم. ت،یکردن، حکم محکوم یفرد ق،یقرار تعو

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها بر تغذیه برآورده شدن حق انسان نقش بیوتکنولوژی در

 یکمال یبن انایک دهیس

 طباطبائی عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده بشر، حقوق ارشد کارشناسی

 :چکیده
مضر  یامدهایاز پ یاز هرگونه مواد مضر و عار یاست که سالم، عار یمناسب یبه غذا یدسترس یمعنا به هیحق بر تغذ

 تیفیکه ک شود یم ییها زمیارگان جادیبه ا یمنته یکیوتکنولوژیب یها روش طهیح نیانسان باشد. در ا اتیرشد و ح یبرا
حفظ تنوع  ،یمحصوالت کشاورز دیتول شیدر جهت افزا رزانبه کشاو ایو  بخشد یآن را بهبود م یداریغذا و پا

انتظار  قابل یکیوتکنولوژیب یها روش یریکارگ در به زین یاما اثرات نامطلوب کند؛ یو کاهش فقر کمک م یطیمح ستیز
 ای و یستمیو برهم زدن تعادل اکوس یطیمح ستیز یامدهایو پ وانیبر سالمت انسان و ح یوتکنولوژیاست شامل: اثرات ب

 .یطیمح ستیاز دست رفتن تنوع ز
کار برده شده است تا  و ... به یکشاورز عیصنا ،یریگیدام، ماه داتیاست که در تول یبه حد یکشاورز یوتکنولوژیب وسعت
در حوزه  یوتکنولوژیگسترش دهد. ب یمختلف حفظ کرده و حت یرا در کشورها یعیو فقر را کاهش و منابع طب یگرسنگ

 دیموردتهد یتا سالمت عموم دینما نیرا تضم ییمحصول نها یمنیو ا تیفیک دیبا زین ییمواد غذا یفرآور یها یفناور
 .ردیقرار نگ
حق رد  انیاصل، کشورها و مشتر نیغذا نهفته است. برطبق ا ییبروندادها در اصل خودکفا یفیرصد ک عامل

  مصرف کنند را دارند. خواهند یدرباره آنچه م یریگ مینامناسب و تصم یکیاصالح ژنت یها یتکنولوژ

  :ها کلیدواژه

گذاری  ، امنیت غذایی، برچسب***، محصوالت نوترکیب ژنتیکیGMOs، مهندسی ژنتیک، **حق بر تغذیه، بیوتکنولوژی

 مواد غذایی.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دارد. کاربرد ها سمیکروارگانیزنده یا بخشی از م یها سمیبسط ارگان ایاصالح و  تغییر، تکنیکی است که برای ایجاد، بیوتکنولوژی، **

***
 Genetically Modified Organism. 

 



 ؛یبریسا یجنگ اتیجنا

 *جنگ نیو قوان یدولت اسالم بار تیجنا یدئوهایو

 دلریف دیوید نگارنده

 آمریکا متحده  ایاالتاستاد دانشکده حقوق دانشگاه ایندیانا ـ 

 

 زحمتکش نیام ترجمه

 بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده شناسی جرم و کیفری حقوق دکترای دانشجوی

 

 :چکیده

حدوحصر خود را با هدف تولید و انتشار جهانیِ ویدئوهایی که جنایات ارتکابی  بی، خشونت و توحش ****دولت اسالمی

های دیجیتالی و سایبری همراه ساخته است. مقالۀ پیش رو مبتنی بر این  شود، با فناوری این دولت در آنها ضبط می
کنند، مطابق  بار می وهای جنایتاستدالل است که افرادی که در دولت اسالمی )داعش( اقدام به ساخت و انتشار این ویدئ

شوند. مقالۀ حاضر در بخش اول، پس از معرفی پدیدۀ نوین ویدئوهای  الملل، مرتکبین جنایات جنگی شناخته می حقوق بین

پردازد.  می الملل و موضوع تبلیغات در زمان جنگ و صلح در بخش دوم به بررسی ارتباط میان حقوق بین *****بار، جنایت

الملل بشردوستانه و از  آمیز، ناقض قوانین حقوق بین کند که این ویدئوهای جنایت سوم استدالل میسپس در بخش 
های چهارم و پنجم( با طرح انتقادات وارده به نظر و استدالل فوق و  درنهایت )در بخش ؛ ومصادیق جنایات جنگی هستند

 نماید. گیری می پاسخ به این نقدها، نتیجه

  :ها کلیدواژه

 .یدوستانه، دولت اسالم بشر الملل نیحقوق ب ،یکرامت انسان غات،یتبل بار، تیجنا یدئوهایو ،یجنگ اتیجنا

                                                           
منتشـر   15/12/2015، در تـاریخ  6، شـماره  16سال  “Computer Law Review International” در مجلۀ “Cyber War Crimes” با عنوان این مقاله *

 دسترس است: ذیل قابلگردیده و در نشانی 
https://www.degruyter.com/view/j/cri 
David P. Fidler, “Cyber War Crimes,” Computer Law Review International 16(6) (2015), https://doi.org/10.9785/cri-2015-0603. 

داعـش در   یسقوط و شکست خالفـت اسـالم   لیبه دل یمجاز یدر فضاها زیآم خشونت یدئوهایمقاله، موضوع انتشار و نیا ۀهرچند در زمان انتشار ترجم
سـابقه،   یب  نوظهور و ۀدیپد نیا یحقوق لیتحل نده،یآ در یبریسا نینو اتیو جنا عیفجا نیتاب افتاده است، اما با توجه به امکان وقوع مجدد چن و از تب ه،یسور

 (.)مترجم دینما یم یهمچنان ضرور
قرار گرفتـه اسـت، گـروه مسـلح      مورداستفادهو عیناً در متن اصلی و در متن برگردان پیش رو  کرات به( که Islamic Stateاسالمی ) منظور از دولت ****

 خواند )مترجم(. باشد که خود را دولت اسالمی شام و عراق می تکفیری موسوم به داعش می
باشـد، تأمـل    کار رفته است و موضوع محوری این پـژوهش نیـز مـی    در این مقاله بهکه به دفعات زیاد  “Atrocity Videos” عبارت هنگام ترجمۀ *****

ظاهری و بار معنایی آن را حفظ نمایم و هم ترکیبی درخور و شایسته برای آن در زبان فارسی که مقرون به مفـاهیم   شکل هماالمکان  بیشتری نمودم تا حتی
شخصـاً   هرچندمردد ماندم. « جنایات تصویری»و ترکیب « آمیز بار یا خشونت ویدئوهای جنایت»دو ترکیب میان  تیدرنهاالمللی باشد بیابم.  حقوق کیفری بین

 ترکیب دوم را پسندیدم، اما النهایه در پاسداشت معنای ظاهری و لغوی عبارات، مورد نخست را برگزیدم )مترجم(.

  


