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  مقدمه

 بسـیاري  عنوان منشـأ  به است مدیدي  یافته، مدت سازمان تبهکاري پدیده باندهاي

 بـه   تبـدیل  حـال  در روزافزونـی  صـورت   بـه  شود و می محسوب ها ناامنی و ها خشونت از

 بانـدهاي  جـرائم  رسدها نیز هست چراکه به نظر می حاکمیت دولت علیه جدي تهدیدي

 و جـدي  امنیتـی  موجـب تهدیـد   هـا،  بـراي دولـت   ثباتی بی نوعی کنار ایجاد در تبهکار،

هـا   در مقابله با این تهدید، دولـت  .است  جهان شده نقاط از بسیاري در حاکمیتی معضلی

هـا بـه    گـروه  اي جز استفاده از نیروهاي مسلح ندارند و مبارزه بـا ایـن   بیشتر اوقات چاره

  بـه  یافتـه  مانسـاز  تبهکـاري  بانـدهاي  تبـدیل  از نظران صاحب برخی سطحی رسیده که

 از جدیـدي  نسـل  وجودآمـدن  بـه  درنتیجـه  و معـارض  مسلح هاي گروه از جدید اي گونه

  .آورند می میان سخن به المللی، غیربین مسلحانه مخاصمات

 بانـدهاي  و شورشـی  هاي گروه بین ها تفاوت اي پاره وجود تائید رغم به محققان این

 بانـدهاي  از جدیـد  نسـل  عملیـات،  هاي روش و ها انگیزه منظر یافته، از سازمان تبهکاري

 کننـد  مـی  تلقی شورشی هاي گروه از اي تغییر یافته شکل صرفاً را یافته سازمان تبهکاري

 بـراي  معـارض سـنتی،   مسـلح  هـاي  گـروه  همچون نیز باندها این ایشان، دید از چرا که

 بـر  تسـلط  و سیاسـی  قـدرت  کسـب  دنبال خویش، و کار کسب  در عمل آزادي تضمین

 1.دولت موردنظر خود هستند سرزمین

هـاي مسـلح    عبارت بهتر، از دیدگاه آنان، نسل جدیـد بانـدهاي تبهکـار و گـروه     به

دسته براي سـاقط کـردن یـا کنتـرل      معارض، داراي وجه مشترك میل و خواست هر دو

 2دولت کشور موردنظر ایشان است.

هـاي مسـلح    یافتـه و گـروه   سـازمان ها بین باندهاي تبهکار اي شباهترغم پاره به 

هاي عملیاتی و همچنـین سـاختار و تشـکیالت،     نیات و اهداف، روش معارض، در زمینه

دارد. مسـائلی کـه بـه نظـر      دو مفهـوم وجـود   هاي محسوس و چشمگیري بین این تفاوت

اي جدید  عنوان گونه نظران فوق، تلقی باندهاي تبهکار به رسد برخالف دیدگاه صاحب می

رو  و درنتیجـه، چنـین برداشـتی را     هاي مسلح معارض را بـا موانـع جـدي روبـه     گروهاز 

مقاله نیز بررسی امکـان تلقـی    کند. هدف این تري می شده نیازمند بررسی دقیق و حساب

گروه مسلح معارض است. براي نیل به ایـن مقصـود و بـا     عنوان باندهاي مسلح تبهکار به

از  مسئله، ابتدا مفهوم گروه مسـلح معـارض، پـس     هدف دستیابی به برداشتی درست از

                                                             
1   . Max G. Manwaring, Street Gangs: The New Urban Insurgency, Carlisle, 
Strategic Studies Institute, US Army War College, 2005, p.2. 
2  . Ibid. 
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هاي مسـلح معـارض و در پایـان     آن، نقاط اشتراك نسل جدید باندهاي تبهکاري با گروه

هاي مسلح معـارض در مفهـوم سـنتی آن بررسـی      هاي باندهاي تبهکاري با گروه تفاوت

  خواهد شد.

  لیالملمفهوم گروه مسلح معارض در مخاصمات مسلحانه غیربین .1

گسسـتنی بـا وضـعیتی بـا عنـوان مخاصـمه        واژه گروه مسلح معارض، پیونـدي نـا  

ــربین مســلحانه  مخاصــمه مفهــوم شــناخت المللــی دارد چــرا کــه بــدون مســلحانه غی

 اي مخاصـمه  چنـین  در درگیـر  مسـلح  هـاي  گـروه  وضعیت بررسی امکان المللی، غیربین

ــه ــراهم درســتی  ب ــد ف ــد ش ــروزه. نخواه ــوج ام ــلحانه ي از ا گســترده م مخاصــمات مس

 بـه  تا المللی افزایش تعداد مخاصمات مسلحانه غیربین ،درواقعوجود دارد. المللی  غیربین

درصد  جهانی، تاکنون، هشتاد طبق آمارهاي موجود پس از جنگ دوم که رفته پیش آنجا

عبـارت بهتـر،    اسـت. بـه   گونه مخاصـمات بـوده   قربانیان مخاصمات مسلحانه، ناشی از این

المللـی بـیش از چهـار برابـر     حاکی از آن است که مخاصمات مسـلحانه غیـربین  واقعیت 

   1اند.المللی قربانی گرفتهمخاصمات مسلحانه بین

 تاکنون تعریف دقیق المللی، رغم گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین به

 ارائـه  به توجهی کم این دلیل. است نشده ارائهمنظر حقوق بشردوستانه  ازاز آن،  و جامعی

 واقعیـت  ایـن  از ناشی توان می را المللیفهوم مخاصمه مسلحانه غیربینم از جامع تعریفی

بـین  مسـلحانه  مخاصـمات  در اجـرا  با هدف بشردوستانه حقوق نظام اصوالً که کرد تلقی

 مبنـایی  مخاصـمات،  گونـه  ایـن  که است حالی در این و شده اندیشیده و طراحی المللی

ها از مداخلـه در امـور    ترس دولت حقیقت،در 2دارند. داخلی مخاصمات با متفاوت کامالً

بینتعریف دقیق و جامع از مفهوم مخاصمه مسلحانه غیر انع ارائهم د، تاکنونداخلی خو

 حداکثري و کامل قدرت از برخورداري خواهان ها همواره دولت چرا که است شده المللی

. هسـتند  زمینه این در خارجی عامل نوع هر دخالت عدم و خویش مخالفان با برخورد در

هـاي آن   مشترك بین کنوانسیون 3هاي ژنو که ماده  حتی در جریان تصویب کنوانسیون

مفهوم  ازیافته نیز از ارائه هرگونه تعریف   المللی اختصاصبه مخاصمات مسلحانه غیربین

پروتکـل   1ه شـده در مـاد   تعریف ارائـه  3است. داخلی خودداري شده مسلحانه مخاصمات

                                                             
المللی، المللی مخاصمه مسلحانه غیر بینبافتی، ابعاد حقوقی بین . هنجنی، سیدعلی و نگین شفیعی 1

 .14، ص. 1392چاپ اول، میزان، 

 شریفی حسین ترجمه: و گردآوري جنگ، حقوق المللی، بین دوستانه بشر حقوق اجراي ساندرز، ایو، . 2

 .98، ص. 1375 حسین، امام دانشگاه انتشارات طرازکوهی، چاپ اول،

داخلی، چاپ  مسلحانه مخاصمات بشردوستانه الملل بین امیرحسین رنجبریان، حقوق . ممتاز، جمشید و3

 .38- 39، صص. 1386 اول، میزان،
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طـور اختصاصـی بـه      کـه بـه   1977هاي چهارگانه ژنو در سال  دوم الحاقی به کنوانسیون

نیز بنـا بـه صـالحدید سیاسـی، تنهـا       یافته اختصاص المللی  مخاصمات مسلحانه غیربین

 از جـامع  تعریفـی  توانـد  نمـی گیرد،  مخاصمات مسلحانه با شدت بسیار باال را در نظر می

 نبـود  یعنـی  وضـعیتی،  چنـین  1.محسوب شـود  المللی غیربین انهمسلح مخاصمه مفهوم

بشردوسـتانه در   حقـوق  مقـررات  اجـراي  مسـلحانه داخلـی،   مخاصـمات  از جامع تعریف

 معیارهـاي  بـه همـین سـبب، وجـود     .است کرده مواجه مشکل با را هاي داخلی درگیري

 خـودداري  مـانع  که المللی غیربین مسلحانه مخاصمه از مشخص تعریف ارائه براي دقیق

  ضروري است. االجرا شود، الزم بشردوستانه حقوق مقررات اجراي از متخاصم طرفین

المللی و سپس رویه  مات مسلحانه غیربینمخاص با مرتبط المللی بین اسناد بررسی

توانـد در تشـخیص چنـین معیارهـایی     خصـوص، مـی  المللی موجود در ایـن   قضایی بین

  شد. ها پرداخته خواهد بررسی آن به راهگشا باشد که در این بخش

  هاي چهارگانه ژنو  ماده سه مشترك کنوانسیون .1-1

 طـور  به که دانست المللی بین دوستانهاي در حقوق بشر اولین مقررهباید ماده را  این

 موجـب   بـه . اسـت  یافتـه  اختصـاص   المللیینغیرب مسلحانه مخاصمات مبحث به خاص

 معظم هاي دولت از یکی خاك در و نداشته المللیبین جنبه مخاصمه چنانچه«: ماده این

 اجـرا  را زیر مقررات القل تا است مکلف مخاصمه هاي طرف از هریک دهد، روي  متعاهد

 :اسـت  دادهد شناسـایی قـرار   مور جنگ را نوع  دو مشترك، 3 ماده بدین ترتیب، »...کند

ایـن   در در واقـع . المللـی بین  ویژگیبدون  المللی و مخاصمه ي ویژگی بینامخاصمه دار

 المللـی غیربین مسلحانه واژه مخاصمه از نه و شده  استفاده داخلی جنگ واژه از نه ماده، 

 اشـاره  نـدارد،  المللـی که ویژگی بین اي مسلحانه مخاصمه عنوان با مفهومی به تنها بلکه

 داخلـی،  جنگ و المللیغیربین مسلحانه مخاصمه مفهوم مطابقت با رابطه در. است شده

 جـاي   بـه  مفهـوم  دو ایـن  هـا،  آن بیشـتر  در اند که کرده ارائه مختلفی نظریات حقوقدانان 

 آیـد  بـر مـی   مشترك سه ماده متن بررسی از آنچه 2.اند قرار گرفته مورد استفاده یکدیگر

 در -1: که است اجرا قابل مخاصماتی از دسته آن در تنها ماده، این مقررات این است که

 طـرف  نیز غیردولتی بازیگر یک حداقل -2 دهد رخ کنوانسیون متعاهدین از یکی قلمرو

  . قرار گرفته باشد مخاصمه

 کردن روشن براي دقیقی معیار به توانماده نمی این بر مبناي رسدبه نظر می

یافت. درنتیجه ناگزیر از مراجعه به تعاریف  دست المللیانه غیربینمسلح مخاصمه مفهوم

  .المللی بشردوستانه هستیمداخلی در سایر اسناد بین موجود از مخاصمه

                                                             
 . 83. همان، ص. 1

2. Anton Schogel, “Geneva Red Cross Conventions and Protocols,” 
Encylopedia of Public International Law, Vol. 3, 1992, p.188. 
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  هاي چهارگانه ژنو به کنوانسیون 1977پروتکل دوم الحاقی . 1-2

المللی دانست نخستین سند بینباید هاي ژنو را  پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون

  .  است یافته  اختصاص المللیکامل به مخاصمات مسلحانه غیربین طور که به

ــاده   ــین  1م ــراي اول ــل دوم ب ــلحانه    پروتک ــف مخاصــمه مس ــه تعری ــه ارائ ــار، ب ب

 المللـی غیربین مسلحانه مخاصمات ماده، این موجب  به. است کرده مبادرت المللی غیربین

هاي متعهد و بین نیروهاي نظـامی   مخاصماتی که در سرزمین یکی از دولت «بارتند از: ع

یافتـه کـه تحـت     آن دولت و نیروهاي مسلح مخالف یـا دیگـر گروهـاي مسـلح سـازمان     

کـه  روي دهـد  چنان کنترلی بر قلمرو خویش باشـند   و داراي  هستندفرماندهی مسئول 

پروتکـل   بقـت بـا مقـررات ایـن    ها را قادر به اجراي عملیات نظامی منسـجم و در مطا  آن

همـه   -وضعیت را خارج از شـمول خـود قـرار داده اسـت: الـف       دو ،تعریف این»  کند. می

 بـه ویـژه   هسـتند،  الحـاقی  اول پروتکـل  1 ماده پوشش تحت که ايمخاصمات مسلحانه

ــدمــی صــورت بخــش آزادي هــاينهضــت توســط کــه بخــش آزادي هــاي جنــگ              . گیرن

  اي داخلی.  ه وبآش -ب

بخـش در چـارچوب مفهـوم مخاصـمات      آزادي هـاي  جنـگ  قرارگرفتن توجه به با

وجـه   اسـت  الزم المللـی، غیربین مسلحانه مخاصمه از شناخت بهتر منظور المللی، به بین

  شود.هاي داخلی مشخص  گونه مخاصمات از آشوب تمایز این

 امـور  در مداخلـه  از  ها دولت حساسیت توان می آنچه دلیل به المللدر حقوق بین

از  و نگرفته قرار چندانی مورد توجه هم تاکنون داخلی آشوب مفهوم خواند، خود داخلی

 تعریـف  ارائـه  نیـز  کـاربردي  از لحاظ البته 1.است نشده ارائه آن از خاصی تعریف رواین 

 ماهیـت  و هـا  پیچیـدگی  علت زیرا به رسدچندان مفید به نظر نمیفوق،  مفهوم از دقیق

 حقـوق  قواعـد  اجـراي  عـدم  ها  بـه  دولت نسبی تمایل و اغتشاشات از دسته این گوناگون

 ایـن  همـواره  مفهوم، این از رسمی تعریف ارائه صورت در خویش، قلمرو در بشردوستانه

تعریف بر اغتشاشـات موجـود    شمول این معد ادعاي با که دارد ها وجود دولت براي امکان

   2.کنند فایده بی واثر  در سرزمین خود، آن را بی

 اسـناد  شایسته است تـا دیگـر   داخلی، آشوب از جامع تعریف نبود به توجه با حال

  .شود بررسی مسلحانه مخاصمات با مرتبط بشردوستانۀ حقوق

                                                             

 . 55، ص. 1392دانش،  الملل بشردوستانه، چاپ اول، گنجحقوق بین بیگدلی، محمدرضا، . ضیایی 1

2. Theodor Meron, Human Rights in International Strife: Their International 
Protection, Cambridge, Grotius Publications, 1987, p.71.  
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 صـورت  بـه  انسـانی،  هـاي گـروه  یـا  اشـخاص  گفت که هرگاهتوان  می بر این مبنا 

 تظاهرات با و خیزند بپا قانونی حکومت علیه دارند، که هدفی از نظر صرف و جمعی دسته

 امنیـت  و نظم خوردن برهم موجب و کنند اعالم حکومت با را خود مخالفت راهپیمایی و

 شـوند،  مواجـه  انتظـامی  نیروهـاي  گرانه سرکوب اقدامات با مقابل نیز در و شوند عمومی

  1.است یافته تحقق داخلی آشوب

هـاي داخلـی    ها کمتر از سطح خشونت در جنگ گونه آشوب سطح خشونت در این

 آور اشـک  گاز صرفاً با ابزاري چون و شود نمیالح گرم متوسل س به پلیس معموالً و است

  2پردازد. می شورشیان با مقابله به پاش آب هاي ماشین یا

را  دوم الحـاقی  پروتکل در داخلی مسلحانه مخاصمات از شده ارائه تعریف بنابراین،

مخاصـمات   دانسـت: ایـن   المللـی خاصمات غیربینم توان متضمن معیارهاي تشخیص می

  . باشند زمان هم و جا یک شرط دو داراي باید پروتکل 1 ماده طبق

  ند از:ا شرط عبارت این دو

  نیروي مخالف باید بخشی از سرزمین دولت متخاصم را تحت کنترل درآورده باشد.     -

  نیروي مخالف باید داراي فرماندهی و توانایی انجام مداوم و مستمر عملیات باشد.   - 

  تسلط نیروي مخالف بر بخشی از سرزمین   الف.

مقـررات  تا پیش از تصویب پروتکل دوم الحاقی، تنهـا عـاملی کـه امکـان اجـراي      

، شناسایی نیروهاي شورشی از کرد فراهم می را هاي داخلی بشردوستانه در جریان جنگ

  هاي خارجی بود.  کم دولت جانب دولت طرف مخاصمه یا دست

تنها زمانی در جریـان یـک مخاصـمه مسـلحانه       عبارت بهتر، قواعد بشردوستانه به

رسـیدند کـه عناصـر     ان مـی هـا بـه ایـن اطمینـ     یافت که دولت داخلی قابلیت اعمال می

شورشیان به وجود آمـده و ایشـان قابلیـت ایجـاد دولتـی      نزد  ،یک دولت دهنده یلتشک

     3جدید دارند.

 چنـین  به دستیابی براي ژنو، هاي مشترك در کنوانسیون 3تا پیش از تدوین ماده 

. کردنـد  مـی  اسـتفاده  قلمـرو  از بخشـی  بـر  شورشیان تسلط معیار ها  از دولت اطمینانی،

 تشـخیص  در مالکـی  عنـوان  بـه  سـرزمین  از بخشـی  بر شورشیان کنترل دیگر، عبارت به

                                                             
 بیگدلی، همان. . ضیایی 1

 داخلی، چاپ اول، هاي جنگ و ها شورش در بشردوستانه هاي کمک و . کشاورز، شهربانو بهارك، مداخله 2

 .41، ص.1380کشاورز، 

 . 84پیشین، ص. ممتاز و رنجبریان، .3
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، تلقی کرد دولت که آن را مستحق شناسایی می شبه یک ی شورشیان براي تشکیل توانای

 1. شد می

شد. در  پروتکل الحاقی دوم نیز همچنان تکرار 1معیار کنترل بر سرزمین در ماده  

 ،تسلط شورشیان بر بخشی از سـرزمین  دانستن ل از ضروريپروتک 1حقیقت، هدف ماده 

بلکـه اثبـات قابلیـت     یدولتـ  نه ایجاد اطمینان از توانایی شورشیان در ایجاد ارکان شـبه 

 ،الزم نیسـت شورشـیان   «شورشیان در اجراي مقررات پروتکل اسـت. از منظـر پروتکـل    

هـا  ایجـاد    معمـول دولـت   طـور  هماننـد آنچـه بـه    ،هاي اداري ایجاد کرده باشند دستگاه

 ،صرف کنترل بخشی از سرزمین مهـم اسـت و نـه اداره امـور     دیگر، عبارت به 2».کنند می

  کنند.  ها  این کار را می گونه که دولت همان

گرفتن تسلط نیروي مخالف بر بخشی از یک سرزمین، معیاري براي تلقـی   نظردر 

 در درگیـر  مخـالف  گـروه  تلقی ه،درنتیج و المللی یک وضعیت با عنوان مخاصمه غیربین

معیـاري دسـت    داخلـی،  مخاصمات در درگیر مخالف مسلح گروه عنوان به فوق وضعیت

زیـرا در اکثـر مـوارد، شورشـیان از چنـدان کـارآزمودگی و تـوان         3شود باال محسوب می

مقاومتی در برابر قواي حکومتی برخوردار نیستند که بتوانند چنین معیـاري را بـر آورده   

  4سازند.

  داشتن فرماندهی و انجام عملیات مستمر و منسجم ب.

برخورداري شورشیان از فرماندهی مسئول و توانـایی   ،پروتکل دوم در  معیار دیگر

جنگی مداوم و منسجم زیر نظـر آن فرمانـدهی اسـت. بـه نظـر       یاتایشان در انجام عمل

 بـراي توانایی شورشـیان  رسد هدف پروتکل از درنظرگرفتن این شرط نیز اطمینان از  می

  اجراي مقررات حقوق بشردوستانه مندرج در پروتکل است.  

تـوان بـه رأي دادگـاه    همچنـین مـی   ،دهـی  در ارتباط با احراز معیار وجود سازمان

 آن، در کـه  کـرد  اشـاره  "لیمـاج  "قضـیه  در سـابق  یوگسـالوي  براي کیفري المللی بین

 2یی،شناســا قابــل رهبــري 1مــدنی،نماینــدگی از جامعــه  5سیاســی، احــزاب پشــتیبانی

                                                             
 نامه دولت، پایان المللیبین مسئولیت و المللیغیربین مسلحانه محمدرضا، مخاصمات پور، علی .1

 . 8، ص. 1385 طباطبایی، عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی

 پیشین. ممتاز و رنجبریان، .2

3 . Patrick Gallahue, “Mexico's War on Drugs- Real or Rhetorical Armed 
Conflict?,” Humanitares Volkerrecht -  Informationsschriften /Journal of 
International Law of Peace and Armed Conflict, Vol.24, 2011, p. 40. 

 .25 . هنجنی، پیشین، ص. 4

5. Prosecutor v. Fatmir Limaj, ICTY, Trial Chamber Judgment , 3 November 
2005, para.41. 
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مراتــب  وجــود سلســله نهایتــاً و 3مختلــف منــاطق در فرمانــدهی مراکــز بــودن گســترده

کرده،  مقرر پروتکل 1 ماده آنچه توان گفت طبقمیشده است.   کار گرفته هب 4فرماندهی

 داخلی مخاصمه درگیر معارض مسلح عنوان گروه توان یک گروه مسلح را بههنگامی می

 صورت به عملیات و فرماندهی مراتب سلسله و دهی سازمان گروه، داراي ب کرد کهمحسو

کـه امکـان    بیابدرف مخاصمه طتسلطی بر بخشی از قلمرو دولت  آنچنان و باشد مستمر

  اعمال قواعد بشردوستانه مربوطه را به دست آورد.   

 المللی یوگسالوي سابق درشده از سوي دادگاه بین تعریف ارائه .1-3

  المللیارتباط با مخاصمه مسلحانه غیربین

هاي چهارگانه ژنو، در مقام ارائه تعریف  پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون 1ماده 

استفاده   رسد می نظر به اما است قرار داده شرط دو المللی،از مخاصمه مسلحانه غیربین

 مسلح معارض کافیدهنده گروه  منظور شناسایی عناصر تشکیل به نیز معیارها این از

معیار، بسیاري از  یف خود به این دوتعر محدودکردن با دوم پروتکل زیرا نیست

هاي  کرده و درنتیجه گروهاز شمول خود خارج  راشرط فوق  مخاصمات داخلی فاقد دو

مخالف درگیر چنین مخاصماتی را نیز فاقد وصف گروه معارض مسلح درگیر در 

 المللیدادگاه کیفري بین دید از مسئله این. داند ی میالمللمخاصمات مسلحانه غیربین

 براي دیگري تا دادگاه فوق، تعریف موجب شد و نماند پنهان نیز سابق یوگسالوي براي

  . گیرد به کار مخاصمات این توصیف

هرگاه  « "تادیچ"موجب رأي شعبه فرجام دادگاه یوگسالوي سابق در قضیه  به

 نهادهايبلندمدت بین  ۀخشونت مسلحان ها یا یک دولتزور مسلحانه بین   توسل به

لت دو یک قلمرو درون هاییگروه چنین بین یا یافته سازمان مسلحهاي  دولتی و گروه

بنابراین از دیدگاه دادگاه  5»دارد.مخاصمه مسلحانه وجود ، وجود داشته باشد

 ها،گروه این بین یا مسلحهاي  هرگونه خشونت بین نیروهاي دولتی و گروه ،یوگسالوي

 ها،خشونت ارتکاب زمان بودن بلندمدت و مسلح هاي گروه بودن یافته سازمان صورت در

      6شود. می تلقی المللیغیربین مسلحانه مخاصمه

                                                                                                                                   
1. Ibid, para.45. 
2. Ibid, para. 97 . 
3. Ibid, para.104 . 
4. Ibid, para.112 .  
5. Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY, Appeal on Jurisdiction, 2 octobre 1995, 
para. 70   .  
6. Gallahue, op.cit, 41  .  
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 مقرر المللیتعریف تا حدي نقص موجود در تعریف مخاصمانه غیربین هرچند این

  است.  اشکال داراي نیز خود کرده، جبران را دوم پروتکل در

 مدت توانآسانی نمی  به زیراست انسبی  ،بودن مدت معیار طوالنی عبارت بهتر، به

    1.کرد مشخص ،مدت نامید آن را طوالنی تا انجامد طول به باید مخاصمه که یزمان 

 با ارتباط در فوق نقص"لیماج "بعدها در قضیه ،البته دادگاه یوگسالوي

 از منظر دادگاه، تعیین فوق، رأي در. کرد رفع را خشونت به توسل بودن مدت یطوالن

 و خشونت شدت: است معیار دو وجود مبناي بر مسلحانه، صرفاً مخاصمه وجود

 نیروهاي هدف که کند بر این نکته تأکید می همچنین دادگاه. طرفین بودن یافته سازمان

   2.است اهمیت فاقد و ربطبی اینجا در خشونت، به مبادرت براي مسلح

 "میلوسویچ"ه یوگسالوي در پرونده دادگادر ارتباط با معیار خشونت نیز 

 قبیل از معیارهایی و داده دست به خشونت آستانه با رابطه در بیشتري هايراهنمایی

 و دولتی نیروهاي حضور افزایش قلمرو، اي از یکبخش گسترده در هادرگیري گسترش

  3.کند می ارائه را طرفین توسط کاررفته به هاي سالح نوع

از مخاصمه مسلحانه داخلی را در راستاي ارائه تعریف از مفهوم  دادگاهتعریف 

 بهتر، عبارت به. گرفت کار به توانمی نیز المللی گروه معارض مخالف در مخاصمه غیربین

و در جریان رویارویی با باشد  دهی سازمان حداقل داراي گروه یک چنانچه مبنا این بر

 دیگر،یافته  اعم از نیروهاي مسلح یک دولت یا گروه سازمان ،طرف دیگر درگیري

 بلندمدت را  لحاظ زمانی بتوان آن که از شود بار زور یا اعمال خشونت  توسل بهم

در  درگیرلتی غیردو مسلح گروه عنوان واجد توانمی را فوق گروه کرد، محسوب

  د.  کرمخاصمه داخلی محسوب  یک

از جملـه   المللیبین اسناد در موجود تعاریف به توجه با که توان گفتمی یتدرنها

پروتکل دوم الحاقی و همچنین تصمیمات دادگاه یوگسالوي سابق در ارتباط بـا تعریـف   

 معـارض  گـروه  عنـوان  واجد توان می زمانی را گروه یک المللی،مخاصمه مسلحانه غیربین

 ،تنخسـ  فوق گروه که محسوب کرد المللیغیربین مسلحانه مخاصمات جریان در مسلح

و بعـد بـر بخشـی از قلمـرو      داشـته باشـد  مراتب فرماندهی  دهی و سلسله نوعی سازمان

صـورت نسـبی     کـه بتـوان آن را بـه    یزمـان   در مـدت یدا کرده یـا  دولت نیز تسلط پ یک

                                                             
  . 13پور، پیشین، ص.  علی .1

2. Prosecutor v. Fatmir Limaj, op.cit, para. 170 . 
3. Prosecutor v. Milosevic, ICTY, Decision on Motion for Judgement of 
Acquittal, 16 June 2004, para. 26. 
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صورت منسجم و  مسلحانه در مقابل نیروهاي دولتی مقاومت  ، بهدکربلندمدت محسوب 

  1رده باشد.ک

  هاي مسلح معارض یافته و گروه . باندهاي تبهکاري سازمان2

هاي مسلح  یافته و گروه براي شناخت بهتر مناسبات بین باندهاي تبهکاري سازمان

هاي تبهکار در کلیت آن را بررسی کرد تـا بـر    باید ابتدا خود مفهوم پدیده گروهمعارض، 

یافـت.   دست  یافته سازمان تبهکاري مفهوم باندهايمبناي آن بتوان به شناخت بهتري از 

هاي تبهکار در معنـاي   گروه بین هاي مشتركویژگی از ايپاره تواندر این چارچوب می

 اسـت  بزرگ شهرهاي عمده، طور  ها  به گروه محل فعالیت این بر شمرد: چنین را کلی آن

. فعالیـت کننـد   نیـز  یرشهريغ نواحی حتی وتر  کوچک شهرهاي در ممکن است هرچند

 و عـادي  رایـج  زنـدگی  از گیريکناره به زیادي ها تمایل گروه این ، اعضايمعمول طور  به

 هرچنـد  هسـتند  فرهنگـی  یـا  قـومی  گروه یک متعلق به صورت سنتی، به دارند و جامعه

همچنین، . کرد محسوب تبهکار گروه دهنده تشکیل عناصر از تواننمی را قومیت معموالً

. هســتند 30 تـا  12 سـنی  محـدوده  در اغلـب  و جـوان  معمـوالً هـا    گـروه  ایـن  اعضـاي 

 مرتکـب  نـدرت   بـه  و دارند جرم خاص  ارتکاب به تمایل ها،گروه این این، اکثریت بر عالوه

  2.شوند می انواع جرائم دیگر

 بانـدهاي  بـا  ارتبـاط  در گرفتـه  نخسـتینِ صـورت   مطالعات یه مبتنی براول دیدگاه

 بـه   اعضا افزایش سن معموالً با تشکیالتی چنین عمر که بوده آن دهنده نشان تبهکاري،

آن را  تـوان نمـی  مزبـور،  بـودن پدیـده   مدت درنتیجه به دلیل کوتاه و خواهد رسید پایان

 پیـدایش  بـا  دیـدگاه  این اما گرفت نظر در نظم و قانون براي بلندمدت عنوان تهدیدي به

 کشـیده  چالش به میالدي هشتاد دهۀ در یافته سازمان تبهکار باندهاي از جدید ايگونه

 بانـدهاي  کـه  بـود  آن دهنده نشان تبهکاري باندهاي از جدید گونۀ این ظهور چرا که شد

                                                             
المللی توجه و المللی کیفري نیز به مسأله مخاصمات مسلحانه غیربین. همچنین اساسنامه دیوان بین 1

گونه مخاصمات اشاره کرده است.  این اساسنامه در ارتباط با جنایات جنگی به این 8از ماده   cبند

در جریان 1949هاي چهارگانه ژنو  مشترك بین کنوانسیون 3موجب این بند، هرگونه نقض مفاد ماده  به

شود. در این زمینه و براي توضیحات بیشتر، ن.ك: ممتاز، گونه مخاصمات، جنایت جنگی محسوب می این

، در »جنگی جنایت ارتکاب به متهم افراد همحاکم در المللی بین کیفري دیوان صالحیت«جمشید، 

، گردآوري توسط اسحاق المللی و جمهوري اسالمی ایران دیوان کیفري بینمجموعه مقاالت همایش 

  . 1377حبیب، انتشارات قوه قضاییه، تهران،  آل

2. Jennifer M. Hazen, “Understanding Gangs as Armed Groups,” 
International Review of the Red Cross Review, Vol. 92, No. 878, 2010, 
pp.375-376. 
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 را کـار  یـت جنا ايهـاي حرفـه  سـازمان  شدن به تبدیل قابلیت نیز تبهکاردوام   کم و عادي

 همچنین بقاي بلندمدت، حفظ براي یافته سازمان کار یتجنا هاي این گروه توانایی. دارند

 لـزوم  هـا،  خشونت از جانب آن به گسترده توسل کارانه و یتهاي جنا فعالیتحوزة وسیع 

  1.ساختمی ها  را ضروري به این گروهدولتمردان  و محققان بیشتر توجه

ویژگـی   یافته تبهکاري در قیاس با باندهاي تبهکـار عـادي، از دو   باندهاي سازمان  

 پایـدار  در گـروه  توانـایی  دوام، مربـوط بـه   عنصـر . ثبات برخوردارند و متمایزکننده دوام

 یافتـه  سازمان تبهکار گروه  تبدیل توانرا می ثبات و زمان است طول در خودداشتن   نگاه

 هـاي  گـروه  با ارتباط در آنچه درحقیقت .دانست خود فعالیت نطقهم از پایدار عنصري به

داشـتن    نگـاه  پایدار در گروه توانایی است، برخوردار بسیار اهمیت از یافته سازمان تبهکار

  2.است گروه از اعضا خروج رغم به خویش

عنوان گـروه مسـلح    یافته به منظور بررسی امکان تلقی باندهاي تبهکاري سازمان به

هـاي   . بررسیدیافته را بررسی کر باید تاریخچه تکامل باندهاي تبهکاري سازمانمعارض، 

هـا،    دهنده آن است کـه در سـیر تکـاملی آن    ها نشان گرفته در ارتباط با این گروه صورت

  مرحله متفاوت شد. سهتوان قائل به کم می دست

دهـی و   داراي سـازمان  معمـول  طـور   بـه یافتـه،   نسل اول باندهاي تبهکار سـازمان  

فضا براي انجـام   تأمینصورت عمده، صرفاً    ها به مراتب ضعیفی بودند و تالش آن  سلسله

سود و کوچک و همچنین حفاظت از محدودة فعالیـت خـویش    تبهکارانۀ کم هاي فعالیت

 3شد.هاي محدودي از یک شهر محدود میها و قسمت به محله  بود که غالباً

دهـی و   باندها، معموالً بر قاچـاق مـواد مخـدر متمرکـز و از سـازمان      نسل دوم این

باندها نیـز   تري برخوردار است. همچنین حوزه فعالیت اینمراتبی منسجم ساختار سلسله

کل قلمرو یک یا چنـد کشـور    تواند دربرگیرنده چندین شهر یا حتیتر است و میوسیع

  4باشد.

کـردن   عنـوان ابـزاري متـداول بـراي خنثـی      نسل از تبهکـاران، از خشـونت بـه    این

که در تـالش   کند و درحالی هاي نهادهاي انتظامی در سرکوب خویش استفاده می تالش

                                                             

1. Ibid, p. 376. 
2. Ibid, p. 377. 
3. John P. Sullivan, and Robert J. Bunker, Drug Cartels, Street Gangs, and 
Warlords, in: Non-State Threats and Future Wars, Edited by Robert J. 
Bunker, London, Frank Cass, 2003, pp.48-49. 
4 . Ibid. 
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پـذیرتر زنـدگی    هـاي آسـیب  هاي امنیتی یک کشور اسـت، بخـش  براي تضعیف دستگاه

  1کند. دولت، کنترل می خود را در مناطقی از قلمرو یکجامعه موردنظر 

مراتـب   یافته، نسـبت بـه اسـالف خـویش، بـه      هاي تبهکار سازمان نسل سوم گروه 

هـاي نسـل اول و    دهنده فعالیت که ادامه خطرناکتر است. این نسل از تبهکاران همچنان

همـین نسـل از   تـري دارد.  دوم است، حوزة فعالیت و گسـترة جغرافیـایی بسـیار وسـیع    

  باندهاي تبهکار موردنظر ماست. 

 هاي گروه با ها آن هاي شباهت و یافته سازمان تبهکاري باندهاي .2-1

  معارض مسلح

تر و یافته هاي تبهکار، نسبت به اسالف خویش، ساختاري سازمان نسل جدید گروه

اندك درصدد  اندكهاي تبهکار، رسد این دسته تري دارد. به نظر می قلمرو فعالیت وسیع

عنـوان فضـاي بـدون دولـت      اند کـه از آن بـه  دولت برآمده تسلط بر بخشی از قلمرو یک

)Ungoverned Spaceتسلط، چیزي جـز تـأمین آزادي و    شود. هدف از این ) یاد می

ها نیست. همـین تـالش بـراي     گروه هاي اقتصادي نامشروع این امنیت براي انجام فعالیت

هـاي   تبهکـاران بـه گـروه     دولت بوده که سبب شـباهت  مین یکتسلط بر بخشی از سرز

توانـد  دولت، مـی  ها براي کنترل بر سرزمین یک شود چرا که تالش آن مسلح معارض می

هاي شورشی، به تهدیدي مستقیم علیه حاکمیت دولـت تبـدیل    ایشان را نیز مانند گروه

 2کند.

انـدهاي تبهکـار نسـل سـوم و     هاي آشکار بین ب رغم وجود تفاوت عبارت بهتر، به به

دسته، تالش بـراي تسـلط بـر     هاي مسلح معارض، وجود هدف مشترك براي هر دو گروه

دولت و با نیت سرنگونی یا اعمال کنترل بر دولت موردنظر شـباهت عمـده    سرزمین یک

توجـه بانـدهاي    دهـی قابـل   البته باید به شباهت فوق، میزان سازمان 3گروه است. این دو

ها با یکـدیگر و بـا نیروهـاي    شده در درگیري ل سوم و مقیاس خشونت اعمالتبهکار نس

دولتی را نیز افزود. در واقع، توسل باندهاي تبهکار نسل سوم به خشـونت کـه بـا هـدف     

مراتـب بـیش از    بـه  گیـرد،  برداشتن مخالفـان صـورت مـی    ایجاد رعب و وحشت و ازمیان

  شدند. ن متوسل میخشونتی است که تبهکاران نسل اول و دوم به آ

توان مصداقی مناسب از نسـل سـوم بانـدهاي    مخدر مکزیک را می هاي مواد کارتل

یافته محسوب کرد. ظرف هشت سال گذشته، دولت مکزیک درگیر چنان  تبهکار سازمان

                                                             

1 . Ibid. 
2 . Manwaring, op.cit, p.10. 
3. Ibid, p. 11. 
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مخـدر در سرتاسـر قلمـرو     یافته و خشن قاچاق مواد نبردي با گروهی از باندهاي سازمان

 Mexican Drugمخدر مکزیک ( ت فوق با عنوان جنگ موادمکزیک بوده که از وضعی

War ها به حدي است که بنا بـه  درگیري شود. شدت خشونت ناشی از این می  برده ) نام

بـیش از سـی هـزار نفـر در      2011تـا سـال    2006هـاي موجـود، تنهـا از سـال      گزارش

  شـته شـده و هـرج   مخدر با یکدیگر یا با دولت مکزیک ک هاي مواد ها بین کارتلدرگیري

صورت روزافزون بر قلمرو  هاي فوق به ومرج ناشی از چنین وضعیتی، سبب شده تا کارتل

ها براي مکزیک به حدي  واقع تهدید کارتل در 1تري از مکزیک تسلط پیدا کنند.گسترده

بلکـه احضـار    هـزار مـأمور فـدرال پلـیس     تنها وادار به استفاده از پنج  بوده که دولت را نه

 2پنج هزار سرباز ارتش خویش نیز کرده است. و چهل

هاي بیشتري از  مخدر بر بخش هاي مواد این، شواهد، حاکی از کنترل کارتل وجود با

هـاي   ها حاکی از تسـلط کارتـل   گزارش 2009اي که تا سال  گونه  قلمرو مکزیک است، به

  3فوق بر بخشی وسیع از قلمرو مرزي مکزیک با آمریکا بوده است.

دهی  دهنده سازمان ها نشان ذشته از این، اطالعات موجود در ارتباط با این کارتلگ

مراتـب فرمانـدهی اسـت.     و برخورداري ایشان از نـوعی سلسـله   هادقیق و پیچیده در آن

ها داراي شوراي اجرایی مرکب از رهبران هـر کارتـل هسـتند کـه بـا رهبـران        کارتل این

تـر محسـوب    هـاي تبهکـاران رده پـایین    ده فعالیـت دهنـ  نوبه خـود سـازمان    میانی که به

 4شوند، در ارتباط مستقیمند. می

تنهـا مشـتمل بـر      همچنین باید به قدرت رزمی باندهاي فوق نیز اشاره کرد که نه

هاي بلکه تخمین 5سنگین است افزارهاي سبک و نیمه ترین جنگ اي از پیشرفتهزرادخانه

هـا   بر حدود صد هزار عضو در ایـن کارتـل    ی بالغدهنده وجود نیرویی انسان موجود نشان

 6هزار عضو است. صورت تقریبی، معادل با کل سربازان ارتش مکزیک با سیزده یعنی  به

سوم باندهاي تبهکاري در اقدامات خویش، یا منجر به اعمال کنتـرل   موفقیت نسل

ایشان بـر دولـت   دولت یا تسلط غیرمستقیم  ها بر تمام یا بخشی از قلمرو یک از سوي آن

خواهد شد. نکتۀ مهم آنکه حتی در صـورت   7مخدر فوق و تبدیل آن دولت به دولت مواد

                                                             
1.Carina Bergal, “The Mexican Drug War: The Case for a Non-International 

Armed Conflict Classification,” Fordham International Law Journal, Vol. 34, 

2011, p  . 1044. 

2 . Ibid, p. 1046. 
3 . Ibid, p. 1070. 
4. Ibid, p. 1081. 
5 . Ibid. 
6 . Ibid, p. 1066. 
7 . Narco State 



 

 

104 

ن گروه
ن یافته به عنوا

سازما
ي 

ي تبهکار
ی باندها

ن تلق
ی امکا

س
برر

ح 
سل

ي م
ها

ض
معار

 

توانـد درنهایـت بـه    هـا مـی   عدم موفقیت باندهاي تبهکار در اقدامات خویش، اعمـال آن 

 1آن منجر شود.  ثباتی تضعیف حاکمیت دولت و بی

انـد کـه   اي قدرتمنـد شـده   زهیافته بـه انـدا   امروزه برخی باندهاي تبهکاري سازمان

 2کننـد؛  ها  و جوامع موردنظر خود را با چالش و خطـرات جـدي مواجـه    توانند دولت می

مؤثر  حاکمیت اعمال شورشیان، سوي از ایجادشده تهدید همچون تواندمی که ايمسئله

  .سازد رو مخاطرات جدي روبه با را دولت یک جانب از

یافتۀ نسـل سـوم از ایجـاد     باندهاي تبهکار سازمانگونه که اشاره شد، هدف  همان

ناامنی و تضعیف نهادهاي دولتی در تأمین امنیت، چیزي نیسـت جـز تـأمین و تضـمین     

هـا   گـروه  آزادي در اعمال خالف خویش. در این راستا، معموالً اعمال زیـر از جانـب ایـن   

مؤثر از جانـب  تالش براي  کنترل نواحی فاقد اعمال حاکمیت  -1صورت خواهد گرفت: 

توسـل   -3منظور تطمیع افراد مسئول   هاي دولتی به تالش براي نفوذ در ارگان -2دولت 

به خشونت مستقیم علیه نیروهاي امنیتی دولتی و مردم با هدف ایجاد سردرگمی و جـو  

  3ارعاب که نهایتاً سبب انفعال دولت در اتخاذ واکنش مناسب شود.

ــدهاي تبهکــاري  هــاي م وجــود همــین شــباهت بــین گــروه  ســلح معــارض و بان

مورد  که در هر دو -سوم در تالش براي تهدید حاکمیت دولت موردنظر یافتۀ نسل سازمان

از طریق میزان باالیی از خشونت و تالش بـراي کنتـرل سـرزمین دولـت فـوق صـورت       

مراتـب فرمانـدهی در هـر     دهـی و وجـود سلسـله    کنار میزان باالي سازمان در -گیرد می

یافتـۀ   نظران از لزوم تلقی باندهاي تبهکاري سـازمان  ، موجب شده برخی صاحبدسته دو

   4هاي مسلح معارض، سخن به میان آورند. عنوان گونۀ جدید گروه سوم به نسل

یافتـه،   نسل از باندهاي تبهکاري سـازمان  مبنا و از دید این افراد، مبارزه با این این بر

با نیروهاي انتظامی و برقراري امنیت مطرح نیسـت  اي صرفاً مرتبط  عنوان مسئله دیگر به

ها و از آن جمله، توسـل بـه نیروهـاي نظـامی در رویـارویی بـا       کارگیري تمام گزینه  و به

 5تبهکاران نیاز است.

مخـدر   هـاي مـواد   یافتۀ تبهکاري نظیـر کارتـل   از دید اینان، تلقی باندهاي سازمان

المللـی  درنتیجه مخاصمه مسـلحانه غیـربین  هاي مسلح معارض و  عنوان گروه مکزیک به

مزیت برخوردار است کـه بـه میـزان     خواندن منازعه بین دولت و چنین باندهایی، از این

                                                             

1 . Manwaring, op.cit, p.12. 
2 . Ibid, p.21. 
3 . Ibid,p.28. 
4 . Ibid, p. 2. 
5. Ibid, p  . 22 . 
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هاي تبهکار فوق بـا اسـتفاده از سـطحی از     توجه، دست دولت را براي مبارزه با گروه قابل

ت، بـاز خواهـد   نیروي نظامی که تنها در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی مجاز اس

  1گذاشت.

 مسلح هاي عنوان گروه به تبهکار یافته سازمان باندهاي این، طرفداران تلقی بر عالوه

 عنوان مخاصمه مسلحانه به باندهایی چنین و دولت بین منازعه کردن محسوب و معارض

المللی، مدعی وجود منافع بشردوستانه در چارچوب دیدگاه خود نیز هستند و غیربین

المللی و عنوان مخاصمه مسلحانه غیربین هایی به معتقدند در صورت تلقی چنین وضعیت

تر مسببان ها، امکان تعقیب گسترده اعمال قواعد مرتبط با چنین مخاصماتی در آن

المللی و همچنین تسهیل هاي بین هاي فوق نزد دادگاه بشر در وضعیت نقض حقوق

هاي  وستانۀ مرتبط با چنین مخاصماتی به عرفبیشتر فرایند تبدیل قواعد حقوق بشرد

  2المللی بشردوستانه، فراهم خواهد شد.بین

ویـژه   هاي درگیر با معضل بانـدهاي تبهکـار نسـل سـوم، بـه      کم برخی دولت دست

عنوان نمونـه   اند. به هاي آمریکاي التین نیز از چنین دیدگاهی استقبال کرده برخی دولت

هاي  عبارت بهتر، به دنبال افزایش فعالیت مکزیک اشاره کرد. بهتوان به دیدگاه دولت می

هاي کارگیري گزینه بار ناشی از آن، به مخدر در مکزیک و عواقب خشونت هاي مواد کارتل

مخـدر، توسـط برخـی     هاي مـواد  تر و توسل به نیروي نظامی در رویارویی با کارتلخشن

جمهور اسبق مکزیک مـورد   رئیس 3"الدرونفلیپه ک   "کشور و از آن جمله دولتمردان این

مخـدر، یکـی از    هـاي مـواد   تـر علیـه کارتـل   است. اعمال سیاست خشن توجه قرار گرفته

به اعزام ارتش به  2006شعارهاي انتخاباتی وي بود که پس از پیروزي در انتخابات سال 

مختلـف  ایـن حضـور تـاکنون در شـهرهاي      4ها منجر شـد.  ها براي نبرد با کارتلخیابان

در توجیـه اقـدامات دولـت خـویش در مبـارزه بـا        کالـدرون  اسـت.  مکزیک ادامـه یافتـه  

مخـدر ایـن    هاي مـواد  مخدر، وضعیت موجود بین دولت مکزیک و کارتل هاي مواد کارتل

 5عیار توصیف کرد.  کشور را نوعی جنگ تمام

بـرد بـا   هـاي آمریکـاي مرکـزي در ن    هاي برخی دولـت  باید به سیاستاین،  بر عالوه

کـرد کـه    اشـاره   6مـاراس یافته فعال در این کشورها، موسوم بـه   باندهاي تبهکار سازمان

ها، شواهد حاکی از گـرایش ایشـان بـه تلقـی      دولت اعالم رسمی از جانب این رغم عدم به

                                                             
1 . Bergal, op.cit, p.1042. 
2 . Ibid, p. 1087. 
3 . Felipe Calderon 
4  . Ibid, p.1073. 
5  . Gallahue, op.cit, p.39. 
6 . Maras 
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عنوان وضعیتی در سطح مخاصمات مسلحانه داخلی  وضعیت موجود در قلمرو خویش به

  است.  

 1»تحمل در حـد صـفر   «به  موسوم هندوراس سیاست به توانمی چارچوب، در این

 اجـراي  در. کـرده اسـت   اعالم 2003سال از را آن اجراي کشور، این دولت که کرد اشاره

 هـاي  حـبس  قبیـل  از جزایـی،  قـوانین  در گیرانـه سـخت  اصالحات بر عالوه سیاست، این

 هـا خیابـان  بـه  ارتـش  ورود مجـوز  یافتـه،   سازمان تبهکار باندهاي اعضاي براي بلندمدت

 صـادر  نیـز  ایشـان  سـرکوب  در پلـیس  با همکاري و تبهکار باندهاي با برخورد منظور  به

  2.است شده

 و سـرکوبی  با هدف 3»جارو عملیات « به موسوم گواتماال سیاست باید به همچنین

 در و آغـاز شـده   2004 ژانویـه  از کـه  کـرد  یافته اشـاره  سازمان تبهکار باندهاي با مبارزه

  4.اند شده اعزام  باندها این فعالیت محل مناطق به ارتش سربازان آن ، جریان

عنـوان گـروه مسـلح     سوم بـه  رسد تلقی باندهاي تبهکار نسلدرمجموع به نظر می

عنوان نوعی از مخاصمات مسـلحانه   کردن مبارزه با ایشان به معارض و درنتیجه محسوب

هاي درگیر با این معضل قرار  استقبال برخی دولتکم مورد توجه و  المللی، دستغیربین

عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی،  ها بهوضعیت است چرا که از دید ایشان، تلقی این گرفته

یافتـه،   یافتـه و سـرکوبی تبهکـاري سـازمان     دست ایشان را در مبارزه با جنایت سـازمان 

  گذاشت. بیشتر باز خواهد

هاي مسلح  هاي آنها با گروه ه و تفاوتیافت . باندهاي تبهکاري سازمان2-2

 معارض

یافتـه   سـوم بانـدهاي تبهکـاري سـازمان     نظران، به لزوم تلقـی نسـل   برخی صاحب

هـا   هـا بـا آن   کـردن رویـارویی دولـت    مسلح معارض و محسوب عنوان شورشی یا گروه به

هـا    ولـت اي از دالمللی معتقدند. پـاره عنوان نوعی جدید از مخاصمات مسلحانه غیربین به

نخسـت، دالیـل و اسـتدالالت طرفـداران       اند. در گفتـار نیز از این دیدگاه استقبال کرده

شـود   نظریه پرداخته مـی  شد. اکنون به بررسی دیدگاه مخالف این چنین رهیافتی بررسی

هـاي   یافتـه و گـروه   شدن بین باندهاي تبهکار سازمان قائل ضرورت تفاوت که همچنان به 

  ته معتقد است.  یاف مسلح سازمان

 تبهکــاري هــاي گــروه تــوانمــی چگونــه کــه اســت ایــن مهــم پرســش همچنــان

 کـه  گونه همان و کلی دید در دانست؟ مرتبط معارض مسلح هاي گروه را با یافته سازمان

                                                             
1 . Cero Tolerancia 
2. Dennis Rodgers, and Robert Muggah, “Gangs as Non-State Armed Group: 
the Central American case,” Contemporary Security Policy, Vol. 30, 
No.2.2009, p.308. 
3 . Plan Escoba 
4. Ibid. 
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و  مخالفـت  ها،گروه این اصلی هايویژگی از یکی آید، می بر معارض مسلح هاي گروه نام از

  1.است دولت مقاومت مسلحانه در مقابل

 تبهکـاري  هـاي  گـروه  هـاي  تـرین تفـاوت   از مهـم  مسـئله، یکـی   در ارتباط با همین

سازد. باندهاي تبهکار، یکی از معارض، خود را نمایان می مسلح هاي یافته با گروه سازمان

ترین اهداف شورشیان، یعنی کسـب حاکمیـت و جـایگزینی در قـدرت سیاسـی را       مهم

بانـدها بیشـتر مواقـع     حقیقت، ایـن  رنگونی دولت نیستند. درتعقیب نکرده و  به دنبال س

هـاي دولتـی، نهادهـاي نظـامی و انتظـامی هسـتند تـا بـه          رویارویی با ارگان دنبال عدم

هاي تبهکارانه خویش را بهتر  وسیله از نابودي خویش جلوگیري و بقا و تداوم فعالیت این

  2تضمین کنند.

 از تـوان مصـداقی   را می دولت بدون فضاي با ارتباط در تبهکاري باندهاي وضعیت

حضـور   عدم یا حضور فقدان به اشاره براي دولت، بدون فضاي اصطالح. دانست تفاوت این

 ضـعیف صـالحیت   اعمـال . شـود می گرفته به کار خاص شهري یا منطقه در مؤثر دولت

 مناسـب وي از  عـدم حمایـت   همچنـین  دولـت،  توسط امنیت برقراري کافی عدم دولت،

 تمرکـز  نـوعی  برقـراري  در ناتوانی و ضعیف سیاسی ساختار خشونت، برابر در شهروندان

 فضـاهایی،  چنـین . فضاي بـدون حکومـت اسـت     عمدة خصوصیات از قدرت، در قانونی

 و گـذاري  بنیـان  براي مناسب فرصت چرا که رودمی دولت به شمار براي جدي تهدیدي

هـاي مسـلح معـارض یـا بانـدهاي تبهکـار        گروهمسلح، از قبیل  هاي گروه قدرت توسعه

بـا   اغلـب  کـه  غیرقـانونی  هاي فعالیت به توسل ها و فعالیت عمل در آزادي یافته، سازمان

 چنـین  نمـود  البتـه . کند می فراهم گیردمی صورت گروه دوام و پشتیبانی تضمین هدف

  3.است متفاوت گوناگون نواحی و کشورها در خصوصیاتی

 در فعالیـت  چگونگی با ارتباط در ايعمده تفاوت شورشیان، و تبهکار باندهاي بین

 مسـلح  هـاي  گـروه  مانند یافته، سازمان تبهکار باندهاي. دارد وجود حکومت بدون فضاي

 هاي مسلح معارض، برخالف گروه اما کنند می برداريبهره فضایی چنین وجود از معارض

  4.باشند فضایی چنین بر  حکومت دنبال به تبهکاران این است که غیرمحتمل بسیار

یـا   دولـت  سـرنگونی  دنبـال  کـه  هسـتند  معـارض  مسـلح  هـاي  گـروه  تنها واقع در

یـا تغییـرات    مربوطـه  دولـت  نـابودي  خواهـان  درنتیجـه  جداکردن بخشی از سرزمین و

کنی حاکمیت  اساسی در آن هستند و از چنین فضاهایی براي تسلط بر سرزمین و ریشه

                                                             

1 . M. Hazen, op.cit, p.374. 
2  . Ibid, p.378. 
3 . Ibid, p.379. 
4  . Ibid, p.381. 
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 یـا  مـرج  و  هرج از سودي هیچ تبهکار، اما باندهاي کنند خود استفاده می دولت مورد نظر

 حکومـت، و  یک  سایه در بقا  ادامۀ خواهان بیشتر برند و درعوض، نمی حکومت کامل نبود

 بـا  هستند کـه  امنیت از حداقلی و پایدار اقتصادي سیستم یک وجود تضمین کم، دست

 دولـت،  کامـل  فروپاشـی  صـورت  در زیـرا  1باشـد  نداشتهتداخل  نامشروعشان هاي فعالیت

 گـروه  خـود  عهده بر گروه، هاي فعالیت ادامه تأمین براي موردنیاز هاي حداقل این تأمین

 باندهاي براي ها فعالیت تداوم کامل دولت، فروپاشی شرایط در واقع در. گرفت قرار خواهد

 چرا که خود باند تبهکار باید حکومت کند. 2شود می سخت بسیار نیز تبهکار

 سرنگونی معارض، مسلح هاي گروه برخالف تبهکار، هاي اصلی گروه دغدغه واقع در

 3.اسـت  دولـت مربوطـه مهـم    کـردن  حکومت چگونگی بلکه حکومت نیست جایگزینی یا

یـت  دولت ضعیف و ناتوان از اعمال حاکم عبارت بهتر، براي باندهاي تبهکار، وجود یک به

کننـده از   کننـده حـداقلی از امنیـت و اقتـدارات حکـومتی و جلـوگیري       مؤثر اما تضمین

ومرج، بهتر از نابودي یا تغییرات بنیادین در چنین دولتی اسـت. بنـابراین، اقـدامات      هرج

دولت را نباید تالش براي کنتـرل   باندهاي تبهکار در اعمال اقتدار بر بخشی از قلمرو یک

منظـور ایجـاد    کنی حاکمیت دولت قلمداد کرد بلکه این تالش صرفاً به آن قلمرو و ریشه

  گیرد. تر براي تداوم و تسهیل ارتکاب اعمال نامشروع گروه صورت میفضایی مناسب

 بـا  همـراه  ثباتی بی و سوم نسل تبهکاران هاي فعالیت ناامنی ناشی از بهتر، عبارت به

 کـاهش  درنتیجه، و خویش قلمرو کنترل در مربوطه دولت قدرت تضعیف به ناگزیر  آن،

 شـد  خواهـد  منتهی خویش جامعه عمومی افکار نزد در آن مشروعیت و محبوبیت میزان

 نهادهـاي  در کفایـت   عدم و خشونت ناامنی، ایجاد نیز فوق هاي گروه هدف اساساً چرا که

 خـالف  اعمـال  انجـام  در آزادي بتواننـد  طریـق  این از تا است امنیت تأمین براي دولتی

اما تهدید ناشی از چنین اقداماتی با ماهیـت تهدیـد ناشـی از      4.کنند تضمین را خویش

اقـدامات   هـاي شورشـی، ایـن   هاي شورشی تفاوت دارد چرا که برخالف اعمال گروه گروه

  صرفاً دربردارنده نوعی تهدید غیرمستقیم براي دولت است.

 وفصـل   حـل  ر زمینـه د تشـکیالت  نـوعی  تبهکـار،  بانـدهاي  کـه  مـواردي  در حتی

 تواندمی اقداماتی چنین گرچه کنند، می ایجاد حکمرانی وظایف برخی انجام و اختالفات

 تهدیـد  بـه  منجـر  نـدرت   کند، بـه  تضعیف را مربوطه نواحی در عمل براي دولت ظرفیت

                                                             
1. Jessica Piombo, “Growing wild? Ungoverned spaces and terrorist 
proliferation in Africa,” paper presented at the American Political Science 
Association annual meeting, Chicago, 30 August–2 September, 2007. 
2 . M. Hazen, op.cit, p.380. 
3 . Ibid. 
4 . Manwaring, op.cit, p. 20. 
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 مسلحانه مخاصمات در معارض مسلح هاي گروه برخالف واقع، در. شودمی دولت مستقیم

 چراکـه  اسـت   متفـاوت  دولـت،  براي تبهکار باندهاي ناشی از  تهدید نوع المللی،غیربین

 1.نیستند تغییر حاکمیت دنبال ها به گروه این

 بـا  نـدرت  بـه  تبهکـار،  بانـدهاي  معـارض،  مسـلح  هاي گروه برخالف گذشته از آن،

 بـا  زمـانی  تنهـا  هـا  آن واقع در. کنند تهاجمی پیدا می مسلحانه دولتی، درگیري نیروهاي

 برچیـدن  منظـور   بـه  خـود  دولـت،  کـه  شـوند می درگیر دولت انتظامی و نظامی نیروهاي

 در صورت مبـادرت  حتی. باشد برخواسته ایشان با مقابله به ها آن غیرقانونی هاي فعالیت

 در تسـهیل  منظـور  به دولت، یک سرزمین از قسمتی بر اقتدار اعمال به هاییگروه چنین

 دسترسـی  عـدم  بـه  منجر ندرت به اعمالی هم، چنین باز غیرقانونی خویش، هاي فعالیت

  2.شود می مورد نظر قلمرو به دولت کامل

بـا    یافتـه و شـباهت آن   دهی باندهاي تبهکاري سازمان در ارتباط با مسئله سازمان

 منظـر  از سـوم  نسـل  یافتـه  سـازمان  تبهکار باندهاي که ادعا هاي مسلح معارض، این گروه

 آمیـز  اغـراق  زیادي حد تا اندیافته ارتقا معارض مسلح هاي گروه سطح به یافتگی، سازمان

 که است آن از حاکی یافته سازمان تبهکار باندهاي با مرتبط شواهد بهتر، عبارت به. است

 شـکل  در مسـئول  فرماندهی با فرماندهی مراتب سلسله داراي ندرت  به هاییگروه چنین

یـادآور   آنکـه  از بـیش  مزبـور  بانـدهاي  در یـافتگی  سـازمان  واقـع،  در. هسـتند  آن نظامی

صـرفاً   باشـد،  فرمانـدهی  زنجیـره  و مراتبـی  سلسله وجود سیستم معناي به دهی سازمان

 3.است یکدیگر با مرتبط محافل و افراد از ايشبکه به اشاره

یافتگی  سازمانمخدر مکزیک، مصداقی مناسب از وضعیت  هاي مواد وضعیت کارتل

هـا بـیش از آنکـه داراي نـوعی      شود. این کارتل گونه باندهاي تبهکار محسوب می در این

تنیـده از سـندیکاهاي بـزرگ     اي درهـم سیستم فرماندهی یکپارچه باشند، مشابه شـبکه 

اي و جنایتکـاران اجیرشـده تشـکیل    کشـان حرفـه   هستند کـه از بانـدهاي تبهکـار، آدم   

هـا  را بـه سـبب     از کارشناسان، اطالق واژه کارتل بـر ایـن گـروه   اند. حتی بسیاري  شده

هاي شورشی در قیاس بـا   درحقیقت گروه 4دانند.ها نادرست می گسیخته آن ماهیت ازهم

 5مخدر مکزیک، کنترل بسیار بیشتري بر اعضاي خود دارند. باندهاي مواد

عنـوان   ت بـه عنـوان گـروه شورشـی و تلقـی وضـعی      اساساً تلقی باندهاي تبهکار به

عبارت بهتر، شـواهد   مخاصمه مسلحانه داخلی، فواید چندانی هم در بر نخواهد داشت. به

عنـوان مخاصـمه مسـلحانه و     هاي فـوق بـه   کردن وضعیت  حاکی از آن است که محسوب

تنها منجـر   ها، نهتر در برخورد با این گروه هاي خشن کارگیري نیروهاي نظامی و روش به

                                                             

1  .  M.Hazen, op.cit, p. 381. 
2 . Ibid, p.382. 
3 . Ibid, pp.376-377. 
4 . Gallahue, op.cit, p.43. 
5 . Ibid, p.45. 
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ترشدن باندهاي تبهکار ع و فیصله مشکالت نشده بلکه معموالً به خشنشدن اوضا به آرام

  است. و بدترشدن اوضاع منتهی شده

هاي نظامی در برخـی کشـورهاي آمریکـاي مرکـزي از قبیـل السـالوادور،        سیاست

هـایی  توانـد مثـال  یافتـه،می  هندوراس و گواتماال در برخورد با باندهاي تبهکـار سـازمان  

کارگیري  هاي خشن و به ه باشد. در چنین کشورهایی، اعمال تاکتیکزمین مناسب در این

تـر ایـن   یافتـه، بـه واکـنش خشـن     نیروهاي نظامی در برخورد با باندهاي تبهکار سازمان

هاي فوق   ها به منظور وادارکردن دولت به رهاکردن روش جویانه آن باندها و اعمال تالفی

ترشدن باندهاي تبهکـار، در رابطـه بـا    خشن همین نگرانی در ارتباط با1منجر شده است.

عنوان مخاصـمه   مخدر مکزیک و در صورت تلقی وضعیت موجود به هاي مواد رفتار کارتل

  2هاي متناسب با چنین وضعیتی در آن نیز وجود دارد. مسلحانه داخلی و اعمال روش

ر همچنین باید به عواقب منفی تلقی وضعیت رویارویی دولـت بـا بانـدهاي تبهکـا    

هـایی اشـاره    عنوان مخاصمه مسلحانه و اعمال حقوق بشردوستانه در چنـین وضـعیت   به

ــه عبــارت بهتــر، واژگــانی چــون اهــداف نظــامی و ضــرورت نظــامی در چنــین   کــرد. ب

یافتـه در جریـان    بار باندهاي تبهکار سـازمان هایی و در ارتباط با اعمال خشونت وضعیت

  همچنـین بایـد بـه     3لتی، معنا نخواهند داشـت. برخورد با نیروهاي انتظامی و نظامی دو

طور خودکـار،   ها به خاطر داشت که مداخله نیروهاي مسلح براي مقابله با برخی وضعیت

کند و جز در مواردي که حقوق داخلی  ها را به مخاصمه مسلحانه تبدیل نمی آن وضعیت

پذیرش وضـعیت   باشد، ورود ارتش براي کنترل برخی مسائل، مستلزم چنین مقرر داشته

هـاي خیابـانی گسـترده کـه مقامـات       مخاصمه مسلحانه نیست؛ کمـا اینکـه در شـورش   

انتظامی قادر به کنترل آن نیستند، امکان ورود نیروي نظـامی منتفـی نیسـت. بنـابراین     

خوانـدن جریـان    آوردن ارتـش، خواسـتار مخاصـمه    میـدان   تصور کسانی که تنها براي به

 یافته هستند، تصوري نادرست است. مبارزه با تبهکاري سازمان

عنوان نـوعی   یافته با دولت، به النهایه، قراردادن رویارویی باندهاي تبهکاري سازمان

کردن حقوق بشردوستانه بـر آن، نـوعی افـراط در     از مخاصمات مسلحانه داخلی و حاکم

 شود و اعمـال حقـوق بشردوسـتانه در مـواردي     می هایی محسوب رابطه با چنین وضعیت

تغییر وضعیت، منجـر بـه محرومیـت افـراد از      این 4است که براي آن طراحی نشده است.

موجب حقوق زمان صلح در ارتباط با جلـوگیري از   تري خواهد شد که بهحمایت مناسب

 5شوند. زور و محرومیت از آزادي، از آن برخوردار می  توسل به

                                                             
1 . Rodgers,op.cit, p.309. 
2 . Bergal, op.cit, p.1074. 
3 . Gallahue, op.cit, p.45. 
4 . Marco Sassoli, “The Implementation of International Humanitarian Law: 
Current and Inherent Challenge”, Yearbook of International Humanitarian 
Law , Vol. 10, 2007, p.51. 
5 . Ibid. 
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 نتیجه

 از جدیـد  اي گونـه   بـه  یافتـه  سـازمان  تبهکاري باندهاي تبدیل از سخن درمجموع

ــه و معــارض مســلح هــاي گــروه  مســلحانۀ مخاصــمات از جدیــدي نســل وجودآمــدن ب

 بانـدهاي  بین هاشباهت ايپاره وجود رغم به  قبول نیست زیرا چندان قابل المللی، غیربین

 چشـمگیري  و محسـوس  هـاي  تفـاوت  معارض، مسلح هاي گروه و یافته سازمان تبهکاري

 تلقـی  دارد کـه  وجود تشکیالت و ساختار همچنین اهداف، و نیات در زمینه دو این بین

 جـدي  موانـع  بـا  را معـارض  مسـلح  هـاي  گروه از جدید ايعنوان گونه به تبهکار باندهاي

   .کند می رو روبه

 یـا  دولـت  سـرنگونی یـا تجزیـه    دنبـال  که معارضند مسلح هاي گروه واقع، تنها در

 منظـور تغییـر   بـه  سـرزمین  بر تسلط بنابراین به دنبال و آن در اساسی خواهان تغییرات

 باندهاي تالش رغم  به .اي ندارند هاي تبهکار، چنین داعیه در آن هستند و گروه حاکمیت

براي  عمل تأمین آزادي راستاي در موردنظر دولت سرزمین بر تسلط اعمال براي تبهکار

 بیشـتر  درعـوض،  نبـرده و  حکومـت  نبود مطلق یا ومرج  هرج از ها سود چندانی خود، آن

 از حـداقلی  و اقتصـادي  سیسـتم  یـک  هسـتند کـه   حکومتی زیر سایه بقا، ادامه خواهان

 کامل شرایط کند. در نامشروعشان را فراهم هاي فعالیت با تداخل مشروط به عدم امنیت،

 خواهـد  سـخت  بسـیار  نیـز  تبهکـار  باندهاي براي ها فعالیت تداوم کامل دولت، فروپاشی

دولـت   منظور یافتن کنترل بر بخشی از قلمـرو یـک    بنابراین تمامی اعمال ایشان به. بشد

هاي غیرقانونی گروه است و هرگز با هـدف   نیز صرفاً براي تسهیل آزادي و تداوم فعالیت

  گیرد. بردن دسترسی دولت به سرزمین خود صورت نمی ازبین

 حـد  معارض، تـا  مسلح هاي گروه با تبهکاري باندهاي دهی شباهت ادعایی سازمان

 بـا  فرمانـدهی  مراتـب  سلسـله  داراي نـدرت   هاي تبهکـار بـه   گروه. آمیز است اغراق زیادي

 مسـئله  ایـن  بـه  بایـد  دیگـر،  طـرف  از. هسـتند  آن نظـامی  شکل در مسئول فرمانده یک

و  نه الزم اسـت  معارض، مسلح گروه عنوان به تبهکار باندهاي تلقی اساساً که داشت توجه

شود، این  زیرا حتی اگر در سرکوب آنان، نیاز به ارتش نیز احساس مثبت دارد نه عواقبی

داده کـه   عنـوان مخاصـمه نیسـت و تجربـه نیـز نشـان       لزوماً به معناي تلقی وضعیت بـه 

 توانـد بـه  ها، مـی گروه این با برخورد در تر خشن هاي روش و نظامی نیروهاي کارگیري به

  .شود منتهی اوضاع تر وخیم و هکارتب باندهاي ترشدنخشن

هـایی در   عنوان شورشـی، نگرانـی   هاي تبهکار به آن، در ارتباط با تلقی گروه بر عالوه

 قاچـاق  قبیـل  از هـا  آن اعمـال  که هاییگروه فعالیت به بخشی مشروعیت نوعی رابطه با 
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 شود می عادي محسوب جرائم المللی،بین جامعه اعضاي دیدگاه از سرقت، مخدر یا مواد

  نیز وجود دارد.  

عنوان مخاصمه مسـلحانه، دولـت را از اجـراي     است اعالم وضعیت به النهایه ممکن 

کند و ایـن مغـایر    برخی تعهدات حقوق بشري که تنها در زمان صلح مجري است معاف

منظـور   هـا بـه   درگیـري  نیت کسانی است که مایل به تسرّي حقوق بشردوستانه بـر ایـن  

  لی از افراد درگیر این مناقشات هستند. المل حمایت بین

 یافته سازمان تبهکاري باندهاي بین هایی شباهت هرچند رسدمی نظر به درمجموع

 ایـن  هـاي  فعالیـت  و ماهیـت، اهـداف   در تفـاوت  دارد، وجود معارض مسلح هاي گروه و

 هاي گروهعنوان  به یافته سازمان تبهکاري باندهاي تلقی که است چشمگیر چنان گروه، دو

 از دسـته  دو ایـن  جـدایی  بـه  حکم باید همچنان نیست و شایسته چندان معارض، مسلح

 قواعـد  و نخسـت  دسته با مرتبط هاي وضعیت در بشر حقوق قواعد بودن حاکم و یکدیگر

  داد. دوم دسته  با ارتباط در بشردوستانه
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