ارزیابی سیاست کیفری بینالمللی در رسیدگی به
جنایات داعش
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پیمان نمامیان



چکیده
برخی دولت ها ضمن ایجاد و بهکارگیری گروههای تروریستی بهه مثابهه ابهرار تهنمین
منافع ملی ،قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بینالمللهی را در حهزهه مبهارهه بها
تروریسم ،مدیریت و حبس نمزدهاند .مؤید این امر اقدامات تروریستی گهروه داعه
است که ماهیت تهدیدآمیر آن برای صلح و امنیت بینالمللهی ،اه اصهل تروریسهم بهه
عنزان تهدید صلح و امنیت بینالمللی نشنت میگیرد .اه این رو ،سعی بر آن است تها
ضمن شناسایی ماهیت و ساختار گروه داع

و نیر مطالعه تطبیقی جنایات ارتکابی بها

ماهیت اقدامات تروریستی ،سیاست کیفری -تقنینی ساهمان ملل متحد ،به ویژه شزرای
امنیت را در جرمانگاری اقدامات تروریستی بررسی و چگزنگی تعقیب و رسیدگی بهه
جنایات مربزر اه طریق محاکم کیفری بینالمللی مزرد مداقه قرار گیرد.
کلیدواژه ها :تروریسم ،داع  ،تروریسم تکفیری ،شزرای امنیت ،کنزانسیزنهای ضهد
تروریسم ،دیزان کیفری بینالمللی.
 ع ضز هینت علمی دانشکده حقزق و علزم سیاسی دانشگاه آهاد اسالمی واحد کرمانشاه
Email: p_namamian1512@yahoo.com
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مقدمه
تحزالت جامعه بینالمللی در قرون گذشته و عصر حاضر این یافته غالب را در نظام حقزقی و
ساهوکارهای مرتبط با آن به دنبال داشته که «تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللهی»
و حاکمیت قانزن است .در این همینه ،کنزانسیزنههای بهینالمللهی و منطقههای ضهد تروریسهم
همراه با مجمزعهای متعدد اه بیانیهها ،اعالمیهها و قطعنامههههای بهینالمللهی بهر همهین نقطهه
مشترک استزارند (معظمی و نمامیان )81 -82 :7191 ،و اه این رو« ،پی گیری و مقابله» بها آن
را اه ابعاد و هاویههای مختلف مد نظر قرار داده ،جامعه بینالمللی دولتها را به «تعهدپهذیری،
قبزل مسئزلیت ،مشارکت و همکاری» در این همینه فراخزاندهاند.
در چند دهه اخیر ،به مزاهات سههیر صعزدی کن های تروریسهتی در سهطح بهینالمللهی،
لروم اتخاذ واکن ههای ضهد تروریسهتی درک شهد و کنزانسهیزنهها و معاههدات بهینالمللهی
تصزیههب و منعقد گردید .این تدابیر معطهز

بهه الهرام دولهتهها بهه جهرمانگهاری داخلهی،

صالحیت محاکم کیفری ملی و پی بینی تدابیری برای پی گیری اه اقدامات تروریسهتی بهزده
است ،اما این روند مبارهاتی به کاه

این پدیده منجر نشد (صابر و صادقی.)712 :7198 ،

این در حالی است که امروهه نقض آشکار حقزق بشر ،آن هم بهه شهکل نقهض و تخلهف
شدید و خشزنت آمیر اه حقزق اساسی بشری ،جنایت ضهد بشهری و تهدیهدی علیهه صهلح و
امنیت بشری به شمار میآید .این جنایات ،اقداماتی خشزنتآمیر هستند که متضهمن نقهض یها
سلب حقزق اساسی افراد انسانی است .البته ،این گزنه رفتارها اصزل کلی حقزقی مشهخ

را

هیر پا نهاده و به کانزن تزجه و نگرانی جامعه بینالمللهی تبهدیل مهیشهزد (کزشها و نمامیهان،
811 -819 :7121؛ گلدوهیان و نمامیان.)721 -721 :7129 ،
تهدیدی که تروریسم بینالمللی برای صلح و امنیت بینالمللی ایجهاد کهرده ،تهدیهدی جهدی
محسزب میشزد .آمار مزجزد حاکی اه آن است که ایهن پدیهده نسهبت بهه آنغهه اغلهب تصهزر
میشد ،چالشی کماهمیت برای نظم و رفاه جهانی نیست .بنابراین باید در کنار دیگر چهال ههای
بیشمار و متعدد عصر حاضر ،مزرد اهتمام واقع شزد ).(Anderson, 2009: 331-335
تروریسم حجم گستردهای اه نگرانی ها و دغدغههای ملتها و مسئزالن کشهزرهای اسهالمی
و حتی غیر اسالمی را به خزد اختصاص داده اسهت .امهروهه ،تهالشههای گسهتردهای در جههت

ارزیابی سیاست کیفری بینالمللی در رسیدگی به ...ــــــــــــــــــــــــــــــــ 060

تحریف و متراد ساهی واژه «تروریسم» با اسالم در سطح جهان در حال انجام است .بهه عهالوه،
در طزل تاریخ اسالم نیر بسیاری اه بررگان اه جمله امامان معصزم قربانی این پدیده شهزم شهدند.
دنیای غرب ،چند سالی است سعی در حذ اسالم اه عرصه سیاست دارد و در این راستا ابتدا بها
پدیدآوردن و تقزیت گروههای تروریستی (همچزن القاعده و داع ) و سپس با استناد بهه اعمهال
این دسته ،اسالم را تروریستپرور معرفی کرد (جعفرپزر و نمامیان.)17 :7191 ،
افرون بر این ،وقزع حزادث تروریستی در مراکر مهم شهری و پُرتردد هماننهد  77سهپتامبر
8007م در نیزیزرک 78 ،اکتبر 8008م در بالی 77 ،مارس 8001م در قطهار مادریهد 1 ،جهزالی
8001م در لنههدن 81 ،نههزامبر 8009م در مسههکز 89 ،مههارس 8070م در قطههار مسههکز -سههنت
پترهبزرگ 88 ،ژوئیه 8077م در اسلز و  1ژانزیه 8071م در محل دفتر هفتهنامهه مجلهه شهارلی
ابههدو در پههاریس ،خههزد مؤیههد نقههض فههاح

و روهافههرون قزاعههد و اصههزل بنیههادین حقههزق

بینالمللیاند .اه این رو ،میتزان حزادث و اقدامات مربزر را به مثابه ظهزر شهاخهای جدیهد اه
تروریسم ،مزسزم به «تروریسم صادراتی» 7تلقی کهرد (معظمهی و نمامیهان828 -821 :7191 ،؛
ر.ک :سبروارینژاد و نمامیان.)70 :7191 ،
گروه مزسزم به دولت اسالمی عراق و شام 8با نام اختصاری «داع » ،منشهعب اه القاعهده،
گروه تروریستی مسلح با اندیشه و شیزه سلفی جهادی است که اه منظر گرای های عقیهدتی و
فکری و نیر چارچزب رفتاری ،رویکرد یکسانی با القهاده دارد و اعضهای آن تشهکیل خالفهت
اسالمی و اجرای شریعت در عراق و سزریه را هد

غایی قلمداد نمهزدهانهد .افهرون بهر ایهن،

رفتارهای این گروه در طزل یک دهه اخیر و به ویهژه طهی سهالههای  8070تها  ،8071مؤیهد
ویژگی رادیکالی و خشزنتآمیربزدن آن در مقایسه با القاعده است (اسدی.)8 :7191 ،
داع

در واقهع ،ادامهه تشهکیالتی گروههی اه سهلفیههای جههادی در عهراق بهه رهبهری

«ابزمصعب الررقاوی» میباشد .گروه هرقاوی عضز القاعده بزد و سهال  8007در عهراق کشهته

 .7نمزنه این نزع تروریسم ،مزسزم به تروریسم صادراتی ) (Exporting Terrorismرا میتزان در ایجاد گروه
داع

یافت که متنسفانه دولتهای غربی با حمایتهای نامشروع و غیرقانزنی خزد اه جنایتهای ضدبشری آن،

همینه ایجاد نقض صلح و امنیت بینالمللی را فراهم کردهاند (ر.ک :حسینی ،7191 ،ص11ه.)12
)2. Islamic State of Iraq and Sham (ISIS

 061ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  67بهار 49

شد 7.او در اعالمیههای خزد همزاره به فتاوی «ابن تیمیه» استناد مهیکهرد .خلیفهه مزصهل نیهر
پیشزای خزد را ابن تیمیه میداند (عباسهاده فهتحآبهادی .)771 -779 :7129 ،ابهن تیمیهه پهدر
معنزی همه گروهای جهادی است .افکار او روشن و صریح است .او با اندیشه و عقل به کلهی
مخالف بزد ،مگر اینکه آن فکر و اندیشه در راستای تنیید نقل و احادیث باشد .به عالوه ،ضمن
تحریم هر گزنه تعامل با کفار و مشرکین ،تفکرات اسالمی شیعیان را نیر مردود و آنهها را کهافر
میدانست (عمادی.)10 :7191 ،
گروههای جهادی ،ایجاد و استقرار حکزمتی دینهی و اجهرای شهریعت اسهالمی را اه مههمتهرین
تکالیف شرعی خزد میدانند ) .(Liz, 2014: 18داع

مشهزر به تفسیر و قرائهت خشهن وهابیهت اه

اسالم ) (Nabih, 2014: 12و خشزنت وحشهیانهاش)(Terrence, 2014:14; Gambill, 2014: 67-69

علیه شیعه و مسیحیان است و به قدری تندرو و سختگیر است که با دیگر گروهههای اسهالمگهرای
سلفی اه جمله «جبهه النصره» 8شاخه رسمی القاعده در سزریه نیر درگیهر جنهش شهده و در فزریهه
 8071ایمن الظزاهری ،رهبر القاعده به طزر رسمی هر گزنه انتساب این گروه به القاعده را رد کهرده
است ).(Abi-Habib, 2014: 58-61
با وجزد این ،چندین ماه است که اه اوجگرفتن فعالیتهای تروریستی و غیر انسانی داع
در عراق میگذرد .اغلب مردم جهان و افکار عمزمی و حتی مجامع بینالمللی با جنایات متعدد
این گروه تروریستی آشنا شده و تصاویر روشهای فجیع ارتکاب این جنایات را نیهر مشهاهده
کردهاند؛ هیرا حمله گسترده این گروه به مزصل و اشغال منهاطقی اه عهراق ،اه همهان ابتهدا بها
ارتکاب گسترده جنایات بینالمللی همراه بزده است ).(Hassan, 2014: 7
مهمترین مسئله در خصزص گروه داعه  ،نقه
فکری و عقیدتی داع

بهاهیگران منطقههای در آن اسهت .عقبهه

تزسط سهلفیگهری تغذیهه مهیشهزد و نهادههای امنیتهی و اطالعهاتی

 .7برای کسب اطالعات بیشتر راجع به «افکار و عقاید ابن تیمیه پدر فکری مکتب الررقاوی» به آدرس
الکترونیکی «ساهمان فرهنش و ارتباطات اسالمی ایران» در ذیل مراجعه کنید:
http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32738&p=53&showitem=11193

 .8نام کامل این جریان مسلح« ،جبهة النصرة الحرار الشام (جبهه پیروهی آهادمردان شام)» میباشد که در اواخر
سال  8077تنسیس شد.
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عربستان ،پشتزانه داع
اه نیروهای داع

برای جذب نیروی نظامی و حرکت تاکتیکی در عراق هستند .بسیاری

در اردن آمزهش دیهدهانهد .بهه عهالوه ،گهروه داعه

حاصهل رقابهتههای

بلزغنیافته راهبردی بین قدرتهای منطقهای است .مانند هر نقطه دیگری در دنیها ،کشهزرها بهه
دنبال تامین منافع ملی در منطقه هیستی خزد هستند ،اما در منطقه خلیج فهارس ایهن وضهعیت،
پیغیده شده است (صفزی.)1 :7191 ،
پرس

و مسئله اصلی که در این نزشتار مطرح میشزد ،این است «اسناد بینالمللهی و بهه طهزر

کلی نظام سیاست کیفری تقنینی سهاهمان ملهل متحهد ،تها چهه حهد در قبهال اقهدامات دهشهتناک و
تروریستی گروه داع

اثربخ

خزاهند بزد؟» به عالوه« ،چگزنه میتزان اعضای گروه داعه

را اه

طریق محاکم کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار داد؟» اه این رو ،آنغه در پاسخ به سهؤاالت مربهزر
قابل مالحظه خزاهد بزد ،این است به رغم وجزد اسناد متعهدد بهینالمللهی و سیاسهتگهذاریههای
کیفری در سطزح ساهمانها و نهادهایی همغزن ساهمان ملل متحد و ارکان وابسته (شزرای امنیهت)،
متنسفانه نه تنها مزجبات پی گیری ،مقابله و سرکزب کلیهه اشهکال و ظهزاهر اقهدامات تروریسهتی
فراهم نشده ،بلکه با اتخاذ سیاستهای دوگانه ،فضایی برای تشدید و گسترش اقهدامات تروریسهتی
اه سزی گروههای تروریستی ایجاد شده است .بر این اسهاس ،بها تزجهه بهه شهرایط و چهال ههای
منطقهای و جهانی ،ناشی اه وجزد چنین گروههای افراطی داع ) ،تنها راهبردی که امکهان مقابلهه و
سرکزب جنایات تروریستی گروه داع
تعقیب کیفری گروه داع

را میسر میسهاهد ،نخسهت اجمهاع دولهتههای منطقهه در

و سپس ،ارجاع و پیگیری امر اه طریق محاکم کیفری بهینالمللهی اسهت.

در این راستا ،تنسیس محکمه مختلط با صالحیتهای ذاتی و جهانی با اخذ مجزه خهاص اه شهزای
امنیت ساهمان ملل متحد اه الرامات جامعه بینالمللی است.

الف .انطباق تروریسم با جنایات ارتکابی گروه داعش
واژه تروریسم اه فعل «ترور» مشتق شده که در لغت به معنای «ایجاد رعب و هراس میان مردم
یا مرعزبساختن دیگران» است .در «فرهنش اکسفزرد» ،تروریسهم تزسهل بهه خشهزنت بهرای
اهدا

سیاسی یا اجبار حکزمت به ارتکاب فعل یا ترک فعل به این وسیله کهه در میهان مهردم
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تزلید وحشت کند .هد

اصلی تروریسم ،ایجاد انداههای اه ناامنی در جامعه اه طریق تخریهب

بنیادهای امنیت عمزمی است.
بههه رغههم وجههزد تههالشهههای بههینالمللههی ،اه جملههه اقههدامات سههاهمان ملههل متحههد در تصههزیب
کنزانسیزنهای ضد تروریسم ،عملکرد شزرای امنیت در مزاجهه با تروریسهم در دو دوره پهی

و پهس

اه حزادث تروریستی  77سپتامبر  8007قابل بررسی است (میرعباسی و عابدینی.)108 -102 :7198 ،
با تزجه به نبزد وفاق در تعریف تروریسهم و مصهادیق آن ،هنهزه معیارههای یکسهانی نهرد
دولتها برای احراه و اطالق ایهن مفههزم وجهزد دارد .بنهابراین ،در خصهزص اینکهه چگزنهه
میتزان یک گروه همانند داع

را تروریستی تلقی کرد ،میتزان گفت برای اینکه گروههی بهه

عنزان گروه تروریستی شناخته شزد ،ابتدا باید به تعریهف تروریسهم رجهزع کهرد و سهپس بها
عنایت به این تعریف ،دو ضابطه برای شناختن یک گروه به عنزان گهروه تروریسهتی مهیتهزان
ارائه داد (ر.ک :تقیهاده انصاری.)811 -811 :7127 ،
در رابطه با مفهزم تروریسم و اقدامات تروریستی ،تعاریف متفاوتی در سهطح بهین المللهی
وجزد دارد .این مسئله سبب بروه واکن های متفاوت و عدم شکلگیری اقدامی ساهمانیافته و
کارآمد در رابطه با اقدامات تروریستها شده است .اگر همانی کشزرهای غربی تهالش داشهتند
گروههای آهادیبخ

را به عنزان استثنا و در نتیجه عهاملی در تفهاوت رفتهاری بها گهروهههای

تروریستی نشان دهند ،امروهه با تزجه به ظهزر و قدرتگیری گروهههای تروریسهتی بهه ویهژه
داع

در منطقه خاورمیانه ،بار دیگر این ابهام تشدید شهده و تفهاوت قابهل تهزجهی در رفتهار

کشزرها نمزد یافته است.
به عنزان نمزنه ،اعضای داع
مخالف دولت ،ارت

که همانی تزسط کشزرهای غربهی بها عنهاوینی ماننهد گهروهههای

آهاد و  ...تزصیف میشدند و با اقدامات خشزنتآمیر آنها مسامحه میشهد تها

اه آنها به عنزانی ابراری برای فشار دولت سزریه و عراق استفاده گردد ،پس اه سه سهال فعالیهت ،بها
تغییر مزضع نسبی برخی اه این کشزرها به عنزان گروه تروریسهتی و عامهل اصهلی نقهض صهلح و
امنیت بینالمللی معرفی میشدند .این در حالی است که گروه داع

در منطقه ،طهی سهه سهال ههم

عمل تروریستی انجام دادند ،هم قزانین حقزق بشردوستانه را نقض کردند و ههم بعهد جدیهدی بهه
جنایتهای بشری دادند .اه این رو ،به نظر می رسد در این رابطه ،مفاهیم و برداشهتههای متفهاوت،
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مهمترین عامل بروه سیاستهای متفاوت بزده است که لهروم ارائهه تعریفهی مشهخ

در رابطهه بها

تروریسم ،اولین گام در رابطه با تروریسم و خشزنت ساهمانیافته خزاهد بزد.
بنابراین ،اولین عنصر اه تروریسم بینالمللی با «اقهدام» مهرتبط اسهت .اقهدامات تروریسهتی
اقداماتی است که در سطح ملی به مثابه اقدامی مجرمانه تلقی میگردند .در ضمن ،این اقدامات
محتمل خزاهد بزد تا در بردارنده شرایط استثنایی به عنزان اقدامی مشروع تلقی گردد .به دیگر
عبارت ،اقدامات تروریستی در قلمرو یک کشزر محدود و محصزر نمیمانهد .ویژگهی فراملهی
تروریسم در ماده « 1کنزانسیزن بینالمللی راجهع بهه سهرکزب تهنمین مهالی تروریسهم» تحهت
پزش

قرار گرفته است 7.در صزرتی که تنثیر فراملی اقدام تروریستی مشخ

گردد ،باید کلیه

اقدامات برای محاکمه عزامل و رهبهران آن حتهی خهارج اه قلمهرو سهرهمینی اقهدام ارتکهابی
تروریستی صزرت پذیرد.
دومین مؤلفه در تزصیف معیارهای تروریسم« ،هد
بسیاری اه قزانین و مقررات در سطزح ملی ،هد

اه ارتکاب اقدامات تروریستی» است.

اه انجهام اقهدامات تروریسهتی را تزسهعه و

گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی و بیثباتکردن یا نابزدکردن سهاختارهای
کشزر قلمداد نمزدهاند تا دولت و ساهمانها را وادار به اتخاذ ساهوکار و راهبردههای کنشهی و
واکنشی در مزاجهه با آنها کنند یا اه ارتکاب اقدامی باه دارند.
بر مبنای تزصیف مربزر و تطبیق آن بها اقهدامات داعه  ،اقهدامات ارتکهابی ایهن گهروه را
میتزان اه جمله اقدامات تروریستی به شمار آورد؛ چراکه ایهن اقهدامات اه طریهق روشههای
وحشتآمیر مانند حمله به غیر نظامیان ،کشتار وحشیانه و به نمای

گذاردن اجساد قربانیان بهه

دنبال سرنگزنکردن حکزمت حاکم بر دولتهای سزریه و عراق هستند .حال سؤالی که مطرح
میشزد این است که «چه مؤلفهها و ظزابطی باید برای شناسایی اعضای ایهن گهروه بهه عنهزان
تروریست مزرد استفاده قرار گیرد؟»

 .7مطابق مفاد ماده  1کنزانسیزن ،جرمی که تنها در یک کشزر روی داده ،تنها باید در همان کشزر محاکمه شهزد و
دیگر کشزرها صالحیت محاکمه متهم را ندارند .این مقرره به مثابه پذیرش اصهل قاعهده منهع محاکمهه مجهدد در
نظام حقزق بینالمللی کیفری میباشد.
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در ابتدا ،باید اذعان نمزد که دولتها اه مالحظات ملی و سیاسی متفاوتی برای طبقههبنهدی
گروه ها به عنزان گروه تروریستی استفاده میکنند که پرداختن به آن در این مجال نمهیگنجهد،
اما به طزر کلی ،دو رهیافت اصلی در این خصزص قابل شناسایی است .رهیافت نخست ،ایهن
است که گروه مزرد نظر فاقد اهدا
دیگر ،گروه برای اهدا

مشروع در مبارهه با حکزمت مرکهری باشهد .بهه عبهارت

تروریستی ایجاد شده باشد نه اهدا

مشروع .اینجا منظزر اه اههدا

مشروع ،مبارهه با اشغال خارجی ،مبارهه با رژیمهای نژادپرست یا آپارتاید و یا در جایی اسهت
که اه نظر حقزقی حق مشروعی برای تعیهین سرنزشهت تزسهط گهروهههایی کهه بهرای تعیهین
سرنزشت خزد و استقاللخزاهی با دولت مرکری میجنگند؛ وجزد داشته باشد .مهزرد داعه
در هیچ کدام اه این مزارد نمیگنجند و اهدا

و مزاضع آن با تعریف تروریسم منطبق به نظهر

می رسد؛ هرچند ممکن است عملکرد نامطلزب دولت مرکری عراق یا سزریه اه منظهر حقهزق
بشر ،نارضایتیهایی را در شهرهای تحت تصر

این گروه را به وجزد

آورده باشد.

رهیافت دوم ،هنگامی است که گروهی به دلیل تزسل به روشهای تروریستی صهر
اه مشروعیت هدف

نظهر

به عنزان گروه تروریستی ،مزرد طبقهبندی قرار گیرد .این دکتهرین بیشهتر

اه سزی حقزقدانان آمریکایی به منظزر شناسایی حهرب اهلل لبنهان و گهروهههای فلسهطینی کهه
گروههایی دارای اهدا

مشروع محسزب میشزند و به عنزان گروه تروریستی معرفی شدهاند،

ارائه شده که اه این منظر قابل پذیرش نیست .گروه داع

جامع هر دو ضابطه فزق است .ایهن

گروه ،هم دارای جزهر تروریستی است و هم اه روشهای تروریستی برای رسیدن بهه اههدا
نامشروع خزد استفاده میکند (مجمع جهانی صلح اسالمی.)8-1 :7191 ،

ب .ماهیت اقدامات تروریستی داعش
 .0طرق و روش عملیات
به رغم دشزاری تزصیف ماهیت گهروهههای تروریسهتی تکفیهری ،تزصهیف وضهعیتی کهه در
کشزرهای سزریه و عهراق ایجهاد نمهزدهانهد ،دشهزار نیسهت .ایهن وضهعیت اه نظهر حقهزقی،
«مخاصمه مسلحانه» نامیده میشزد .شناسائی چنهین وضهعیتی باعهث اعمهال بعضهی اه قزاعهد
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حقزق بینالملل میشزد که رعایت آنها الهم بزده و نقضشان مزجب مسئزلیت کیفری ناقضهین
خزاهد بزد (ر.ک :شهباهی و جزادی شریف11 -11 :7198 ،؛ هزشی سادات.)7 -2 :7191 ،
یکی اه نخستین مؤلفههای حقزقی مرتبط با «تزصیف» داع  ،لروم تکمیل و تعمیق ماهیت
تروریستی آن اه منظر نهادهای بینالمللی و دولتهاست .به واقع ،تروریستینامیدن ایهن گهروه
منزط به وجزد درجهای اه دیدگاه و اعتقاد با اقدام دولتهها در ایهن همینهه اسهت .در شهرایط
حاضر ،با وجزد اقدامات برخی دولتها در همینهه شناسهایی داعه

و درج آن در گهروهههای

تروریستی (بر اساس تصمیمات و فرایندهای حقزق داخلی کشزرهای مذکزر) ،هنهزه سیاسهت
بینالمللی در این همینه که به تزصیف مذکزر ماهیت بینالمللی و عهام الشهمزل بدههد ،اتخهاذ
نشده است ).(Ferran, 2014: 21
شزرای امنیت ساهمان ملل متحد ،مجمهع عمهزمی و همغنهین ،ارکهان نهادههای منطقههای
همغزن اتحادیه عرب ،ساهمان کنفرانس اسالمی (بررگمههری )12 -18 :7122 ،و  ،...بهه رغهم
اقدامات تروریستی آنها در سزریه در سالهای اخیر ،در اتخاذ چنین تصهمیمی مزفهق نبهزده و
حتی عمدتاً چنین مزضزعی را در دستزر کار خزد قرار ندادهاند .این در حالی است که اه منظر
افکار عمزمی جهانی و آن هم متنثر اه مزج جنایات این گروه علیه غیر نظامیان و غارت امهزال
آنها و همغنین ،اشغال برخی شهرها و روستاهای سزریه و عراق و تهدیدهای این گروه بهرای
ورود به سایر کشزرهای منطقه ،ماهیت تروریستی آن محره اسهت و البتهه ایهن امهر ،الرامهاً بهر
عناصر الرامی تزصیف گروه تروریستی در حقزق بهینالملهل تنثیرگهذار نخزاههد بهزد (مجمهع
جهانی صلح اسالمی .)8-1 :7191 ،بنابراین ،راهکارهای حقزقی در مقابله با اقدامات تروریستی
داع  ،منزط به تقزیت این جنبه مقدماتی تزصیف وقایع و عناصر دخیل در آن است.

 .1تهدید صلح و امنیت بینالمللی
معیار و مؤلفههای حقزقی شناسایی گروه داع

و جنایات ارتکهابی آن و نیهر تنثیرگهذار بهر

ارهیابی حقزقی بین المللی در این رابطه ،تزصیف پیامدهای اقدا مات ایهن گهروه بهر صهلح و
امنیت بینالمللی؛ یعنی اولین و مهمترین هد

منشزر ملل متحد است .اه این رو ،در ارتباط

با تزصیف پیامدهای اقدامات داع  ،تحلیل نسبت این اقدامات با تهدید یها نقهض صهلح و
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امنیت بینالمللی راهگشا خزاهد بزد .این مالحظات مؤید شناسایی داع

و صلح منطقهه ،اه

مهمترین پدیده هایی است که ارتباط پیزسته بها افکهار عمهزمی جههانی را برقهرار سهاخته و
ظرفیت های آنها را در خدمت به تعمیق یافتهها و تزصیه های حقزقی قرار خزاههد داد (ر.ک:
گزدرهی.)8 :7191 ،
ماهیههت تهدیههدآمیر و تروریسههتی اقههدامات ارتکههابی گههروه داعه

بههرای صههلح و امنیههت

بینالمللی ،اه اصل «تروریسم به عنزان تهدید صلح و امنیت بینالمللی» نشنت میگیهرد کهه در
حقزق ملل متحد و حقزق مبتنی بر رویه بینالمللی استزار گردیده است.
اقدامات این گروه به ویژه در شرایطی که به نقض تمامیت ارضی و اسهتقالل سیاسهی یهک
دولت قانزنی منجر گشته و با نقض اساسی حقزق بنیهادین بشهر و بشردوسهتانه بهینالمللهی اه
جمله کشتار غیر نظامیان همراه شده است ،درجه تهدیدآمیربزدن این گهروه اه حیهث وضهعیت
اقدامات ارتکابی ،برجسته و تشدید میگردد .در این رابطه ،اقدامات این گروه به لحها نقهض
ساهمانیافته حقزق بشر و بشردوستانه نیر به عنزان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللهی قابهل
بررسی خزاهد بزد (دونل.)811 :7197 ،

ج .سیاست کیفری -تقنینی سازمان ملل در قبال داعش
عملکرد ساهمان ملل متحد در مقابله با تروریسم و تکفیر 7به ویژه گروه داع
پی

بهر اسهاس

گیری اه ایجاد بحران شکل گرفته است .این ساهمان در پهی آن اسهت کهه دولهتهها

بسترهای سیاسی ،اجتماعی و … را به گزنه ای فراهم آورند که افراد و گروه ها اه تزسل بهه

 .7واژه تکفیر اه ریشه کفر است و لغتشناسان برای آن ،معانی مختلفی ذکر نمزدهاند؛ اه قبیل :فروتنینمزدن،
محزکردن و اه بین بردن چیری .تکفیر در لغت در معنای اصل ریشهاش؛ یعنی پزشاندن و مخفی نگهداشتن است.
تکفیر در اصطالح فقهی به معنی نسبتدادن یکی اه مسلمانان به کفر است .تکفیر همزاره در مرحله بعد اه اعتقاد
است؛ یعنی نخست باید شخ به عقیدهای باور قلبی داشته یا در ظاهر بر باوری باشد ،مثالً مسلمان بزده و بر
باور و اعتقادات مسلمانی پایبند باشد .آن گاه اگر اه آن باورهای خزد به وسیلهای انکار و بیراری جزید ،در این
صزرت این شخ منکر را کافر گفته و تکفیر میکنند .با وجزد این ،عزاملی که مزجب تکفیرهای بیرویه در
جزامع میشزد شامل جهل و عدم آگاهی ،افراطگرایی دینی ،ضعفها و انحرا های اخالقی و استعمار است
(ر.ک :حاجیعلی و خالصینژاد 9 -71 :7191 ،و خشن.)97 -92 :7190 ،
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ترور و اشکال آن خزدداری کنند (سبحانی تبریری .)1 -77 :7121 ،همغنین ،ممانعهت اه
دسترسی تروریست ها به مزاد هسته ای به عنزان تهدید جهانی ،در دستزر کار ساهمان ملهل
متحههد قههرار گرفتههه اسههت ( کزشهها و نمامیههان . )711 -717 :7121 ،تروریسههم شههیمیایی و
میکروبی به عنزان تهدیدی ب القزه برای حیات انسانی و محیط هیسهت ،اه آن لحها قابهل
تزجه است که هراران آهمایشگاه شیمیایی و میکروبی در سراسر جههان مهی تزاننهد بهرای
تزلید عز امل شیمیایی و میکروبی اقدام کنند و اگر چنین علزمی در خدمت تروریستها و
جریان های تکفیری درآید ،در آن صزرت ،بدون شک فجای ع انسانی انتظار بشر را خزاههد
کشید (کریمی و دیگران.)77 :7121 ،
«کزفی عنان» ،دبیرکل وقت ساهمان ملل متحد در جلسة ویژة کمیتة ضد تروریسهم شهزرای
امنیت با ساهمانهای بینالمللی ،منطقهای و فرامنطقههای در ششهم مهارس  8001اظههار نمهزد:
«پاسخ ما به تروریسم و همغنین تالشهای ما برای پی گیری اه آن بایهد اه حقهزق بشهر کهه
تروریستها قصد آسیبهدن به آن را دارند ،حمایهت کنهد .حقهزق قابهل احتهرام ،آهادیههای
اساسی و نق
تن

قانزن در مهار تروریسم ،اه ابرارهای مهم به حساب میآینهد و در هنگهام بهروه

هیچ امتیاهی نباید داده شزد» ).(Annan, 2003: 34-35
شزرای امنیت ساهمان ملل متحد در نشسهت  1818قطعنامهه  8710در  71آگزسهت 8071

تحت فصل هفتم منشهزر ملهل متحهد ،شهامل یهک مقدمهه و  81بنهد و شه
شاخههای جدید القاعده در عراق و سزریه شامل گروه داع

پیزسهت ،علیهه

و النصره بهه تصهزیب

رسهاند7.

 .7شکل و ظاهر قطعنامه  8710شزرای امنیت به گزنهای است که این تصزر را در مخاطب ایجاد میکند که گزیا شزرای
امنیت و به خصزص کشزرهای غربی این بار به اهمیت مقابله با نسخههای جدید القاعده و در رأس آن داع

و جبهه

النصره پی بردهاند و دیگر نمیخزاهند همغزن گذشته به بهرهبرداریهای ابراری خزد اه این گروهها ادامه بدهند .در
واقع ،بر مبنای همین تصزر و برداشت بزد که روسیه و چین نیر به عنزان متحدان سزریه در شزرای امنیت به این قطعنامه
که پی نزیس آن تزسط انگلیس تهیه شده بزد ،رأی مثبت دادند .اه جمله مفاد قطعنامه  8710که چنین ذهنیت مثبتی را
ایجاد میکند ،میتزان به این اشاره کرد که متن قطعنامه بر استقالل ،حاکمیت ،اتحاد و تمامیت ارضی عراق و سزریه
تنکید دارد .در متن قطعنامه آمده است« :اقدامات تروریستی در هر شکلی ،یکی اه جدیترین تهدیدات برای صلح و
امنیت بینالمللی محسزب میشزد و هر گزنه اقدام تروریستی در هر همان و مکانی که صزرت گیرد ،بدون در نظر
گرفتن انگیره آن ،جنایت محسزب میشزد و غیر قابل تزجیه است».
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این قطعنامه اه این جهت که محدودیتههایی را علیهه ایهن گهروه هها و حامیهان آنهها در نظهر
میگیرد ،اقدامی در مبارهه با تروریسم محسزب میشزد 7.اه این رو ،این قطعنامه ضهمن اینکهه
در شزرای امنیت با اجماع اعضای شزرای امنیت به تصزیب رسید ،در خهارج اه شهزرا نیهر بها
استقبال کشزرهای جهان به خصزص دولتهای سزریه و عراق روبهرو شهده کهه طهی سهالیان
متمادی و به ویژه اه سال  ،8071بی

اه دیگر کشزرهای جهان قربهانی حمهالت تروریسهتی و

دیگر اقدامات دهشتناک و تروریستی گروههای داع

و النصره شدهاند.

با این حال ،در راستای اقدامات دهشتناک و تروریسهتی داعه  ،راهبهرد و سیاسهتههای
تقنینی شزرای امنیت ،به ویژه بیانیهها و قطعنامههههای صهادره تحهت بررسهی و ارهیهابی قهرار
میگیرد .البته ،برای پیگیری و تعقیب اقدامات تروریستی ارتکابی اه سهزی داعه  ،الهم اسهت
ضمن تطبیق اقدامات تروریستی با اسناد بینالمللی ،به ویژه کنزانسهیزنههای ضهد تروریسهم و
اساسنامه رُم ،اقدامات مربزر تحت بررسی و ارهیابی قرار گیرد.

 .7این قطعنامه ،آثار منفی اعتقادی و اقدامات خشزنت آمیر افراطی آن بر ثبات منطقهای و تنثیر مخرب
بشردوستانه بر جمعیت های انسانی و نق

این گروهها در شعلهورنمزدن تن های منطقهای را به عنزان علل

«تضعیف ثبات بینالمللی» میداند .در راستای تحریمهای مقرر در قطعنامه  7110شزرای امنیت راجع به
اشخاص و مزجزدیت های وابسته به القاعده صزرت پذیرفت ،ش
ابزبکر البغدادی -سرکرده داع  -را تحت پزش

نفر اه اعضای گروههای فزقالذکر را که

قرار نداد ،به اتهام نقض شدید ،ساهمانیافته و گسترده

حقزق بشر که می تزاند اه مصادیق جنایات علیه بشریت بزده محدودیت های مسافرتی ،استرداد داراییها و
سایر اقدامات مرتبط با تحریمهای مقرر در قطعنامه  7110در قبال ایشان مقرر نمزد .با این حال ،قطعنامه
تصریح داشته که دولتها باید اه اعرام جنگجزیان خارجی به سزریه و عراق و یا تسهیل دسترسی آنها به
تسلیحات و فناوری ،چه با فعل و چه با ترک فعل ،اجتناب نماین د و مقرر داشته که گروه نظارت تحریمهای
مقرر در قطعنامه  8710میبایستی منابع تسلیحاتی ،تنمین مالی ،استخدام و جمعیت شناسی داع

و جبهه

النصره و سایر گروه های وابسته با القاعده در سزریه و عراق را مزرد ارهیابی قرار داده و پیشنهادات خزد را
ظر

نزد روه اه اجرای قطعنامه به شزرای امنیت گرارش دهد .همغنین ،امکان قرارگرفتن اشخاص و

مزجزدیت های جدید که به تسهیل مسافرت و به کارگیری افراد در داع

و النصره اقدام مینمایند ،در لیست

تحریم های مقرر در قطعنامه  8710شزرای امنیت وجزد دارد.
See: http://www.un.org/press/en/2014/sc11520.doc.htm
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 .0شورای امنیت و سیاستهای دوگانه
عملکرد شزرای امنیت و ساهمان ملل متحد در دهه اخیر نشان میدهد برخزرد ایهن نهادهها بها
مزضزع تروریسم همزاره گرینشی و دوگانه بزده است (حبیبهاده و تزحیهدیفهر-88 :7120 ،
 .)77به عنزان نمزنه میتزان به نحزه برخزرد با گروهک تروریستی منافقین و ارتباط آمریکا بها
این گروهک اشاره کرد .این گروهک که جنایات بیشماری را علیه مردم مظلزم ایران مرتکهب
شده ،همزاره هیر چتر حمایت آمریکا قرار داشته ،به طزری که با تالشهای آمریکها ،نهام آن اه
فهرست گروههای تروریستی خارج شد .در حالی که همان گزنه که اشاره شد ،یکی اه بندهای
قطعنامه  7172شزرای امنیت  ،عهدم اعطهای پناهگهاه امهن بهه افهرادی اسهت کهه در اقهدامات
تروریستی نق

داشتهاند.

با اتخاذ تدابیر روشنبینانه باید تمهایر بهین پدیهده شهزم تروریسهم و تهالشههای مشهروع
نهضتهای آهادیبخ

را آشکار ساخت .باهشناسهی علهل و ریشههههای تکهزین تروریسهم و

تالش در جهت اه میان برداشتن این علل میتزاند در هدودن غبار این پدیهده اه چههره جامعهه
بینالمللی مؤثر باشد و در نهایت ،تزصیه برای رویآوری به اخالق بشری و آنغه نزع بشهر آن
را اخالق ستزده و پسندیده به حساب میآورد نیر میتزاند انسهانهها را در مهداری بهه دور اه
تروریسم و حزل هندگی بشردوستانه به تداوم هندگی سزق دهد (دونل.)827 -821 :7197 ،
شزرای امنیت در مزرد گروه داع

تا کنزن دو بیانیهه مطبزعهاتی رئهیس شهزرا و یهک قطعنامهه

(قطعنامه  )8710به اتفاق آرا صهادر کهرده اسهت .در ایهن اسهناد ،هرچنهد داعه

بهه عنهزان گهروه

تروریستی شناخته شده ،اما اه مقزله جنایات جنگی این گروه تروریسهتی در منهاطق مختلهف عهراق
نامی به میان نیامده است .در واقع ،پس اه بررسی و ارهیابی اسناد مصهزب اه سهزی شهزرای امنیهت
(به ویژه قطعنامه  )8710راجع به گروه داع

مزارد هیر قابل استنباط است:

الف .داع  ،به عنزان گروه تروریستی تلقی شده است؛
ب .تهدیدهای داع

در سه بُعد مردم عراق ،کشزر عراق و منطقه محره شده است؛

ج .این گروه تروریستی تحریم شده است؛
د .آثار غیر انسانی اقدامات این گروه در عراق که همراه با حمالت مسلحانه بزده ،محهره و
شناسایی شده است؛
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هه .خرید نفت اه داع
ر .تردد اعضای داع

ممنزع اعالم شده است؛
و استفاده اهقلمرو دولتهای منطقه ،ممنزع شده است.

با وجزد این ،افرون بر اقدام شزرای امنیت در این همینهه ،تنظهیم یهک بیانیهه مطبزعهاتی اه
سزی رئهیس دوره ای شهزرای امنیهت اسهت7؛ بیانیهه در  77ژوئهن  8071بهه وسهیله «ویتهالی
چزرکین» 8رئیس دوره ای شزرای امنیت به صزرت مطبزعاتی ارائه شده است.
بیانیه مربزر میان اسنادی که شزرای امنیت منتشر میکند ،دارای پائینتهرین درجهه اهمیهت
بزده و فاقد اعتبار حقزقی است .با این حال ،شزرای امنیت در این مزارد تالش کرده با واکن
مطبزعههاتی بههه یههک سلسههله پدیههدههههای بههینالمللههی ،خههزد را اه اتهههام «عههدم رسههیدگی» یهها
«چشمپزشیدن بر تحزالت» مبرا ساهد.
البته ،این بیانیهها به نام اعضای شزرای امنیت منتشهر مهیشهزد و در عبهارات آن ،اه اینکهه
«اعضای شزرای امنیت» چه نگاه و برداشتی دارند ،یاد میگردد .در بیانیه مربزر راجع به عهراق،
نکاتی وجزد دارد که در مجمزعه تزصیفهها ،تحلیهلهها و همغنهین مفهاهیمی کهه در اتخهاذ
اقدامات بایسته بینالمللی دخیل هستند ،قابل تزجه میباشند .اه این رو ،میتزان به مفاهیم ایهن
بیانیه در راستای واکن

بینالمللی مؤثر به گروه داع

و تهدیدهای منطقهای آن تزجه نمزد.

در واقع ،شزرای امنیت اه اینکه اقدامات تروریستی داع

را در قالب دیگر مفهاهیم امنیتهی و

حقزقی بتزان تزصیف کرد ،پرهیر نمزده است .در این رابطه ،سه مفهزم ویژه در حقزق بینالمللهی
و به ویژه در پرتز کنزانسیزنهای چهارگانه ژنز و پروتکلهای الحاقی آن ،وجزد دارد:

 .7در بیانیه رئیس شزرای امنیت که در ش
تزصیف وضعیت عراق ،گروه داع

بند تنظیم شده ،مفاهیم متعددی وجزد دارد که اه نظر تحلیلی میتزان در

و حتی واکن

بینالمللی به جنایات ارتکابی گروه داع

اه مفاد آن استفاده

نمزد .در این رابطه ،به اهم مزارد و مفاهیم این بیانیه اشاره میگردد :الف .شناسائی ماهیت گروه داع ؛ شزرای
امنیت در این بیانیه بالفاصله با این عبارت آغاه میکند که دولت اسالمی عراق و شام ،ساهمان تروریستی است .این
تزصیف اه داع
قراردادن نام داع
امنیت ،اقدامات داع

به معنای تکمیل اقداماتی خزاهد بزد که در سطح ملی و تزسط برخی کشزرها در رابطه با
در گروههای تروریستی به عمل آمده است .ب .اقدامات تروریستی داع ؛ اه دیدگاه شزرای
در عراق ،ماهیت تروریستی دارند و اه این رو ،در چارچزب مزاهین و هنجارهای مرتبط با

«راهبرد جهانی ضد تروریسم» قابل تعقیب ،پیگیری و واکن

هستند.
2. Vitaly Churkin
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الف« .حمله مسلحانه»؛ همان مفهزمی که در ماده  17منشزر مقهرر گردیهده و اجهاهه دفهاع
مشروع را در مقابل آن میدهد (طالقانی و نمامیان.)92 -701 :7191 ،
ب« .درگیری مسلحانه»؛ مفهزمی که حکایت اه مخاصهمه غیهر بهینالمللهی یها بهینالمللهی
میدهد و در نتیجه ،با اعمال حقزق مخاصمات مسلحانه (اه جمله حقزق بشردوسهتانه) همهراه
خزاهد بزد .در پرتز همین وضعیت است که ارتکاب جنایات علیه غیر نظامیان یا غارت امهزال
آنها ،تحت عنزان جنایت جنگی قابل تعقیب خزاهد بزد (ر.ک :سهرتیبی ،بردبهار و مزسهیهاده،
.)11 -77 :7197
ج« .حمله تروریستی»؛ مفهزمی که صرفاً مؤید وجزد یک گروه تروریستی و اقدامات آن به
صزرت مسلحانه علیه امنیت گروه یا منطقه در یهک کشهزر اسهت و البتهه در مهزرد تروریسهم
بینالمللی ،این گستره به صزرت فراملی خزاهد بزد.
شزرای امنیت با اتخاذ سیاستی دوگانه راجع به ماهیت و مفهزم اقدامات تروریستی داع ،
تنها بر مفهزم سزم (حمله تروریستی علیه گروهی اه مردم عراق و یا منهاطق آن) تنکیهد نمهزد.
البته ،اقدامات تروریستی داع

در مزرد تهدید سهایر کشهزرهای منطقهه را ههم تحهت عنهزان

«تهدید منطقه» تصریح کرده ،ولی هیچ ساهوکاری متناسهب بها واکهن

بهه یهک تهدیهد آینهده

منطقهای مقرر ننمزده است.
در این همینه ،البته دولت عراق میتزاند حقزق و راهبردهای ملی خزد علیه تروریسم را در
ابعاد مختلف اعمال و اجرا نماید .با این حال ،عراق بعد اه اشغال ،هنزه قهادر بهه ایجهاد رویهه
حقزقی ضد تروریستی نبزده و اه ضعفهای مهمی رنج میبرد و فاقهد سهاختارهای هنجهاری،
پیگیری و اقدام ضد تروریستی است.
د« .جنایات داع »؛ شزرای امنیت در این بیانیه ،مزارد متعهددی اه جنایهات ایهن گهروه را در
کشتار غیر نظامیان و نیروهای پلیس؛ آوارهکردن صهدها ههرار نفهر اه سهکنه عهراق ،ناپدیدشهدن
گسترده مردم؛ گروگانگیری منمزران کنسزلی و سیاسی دولتهای خارجی نام برده است .بها ایهن
حال ،هیچ یک اه مزارد فزق را تحت عنزان «جنایت بینالمللی» نشمرده و تنهها بهه مثابهه «حملهه
تروریستی» یا «اقدام تروریستی» تلقی کرده است (مجمع جهانی صهلح اسهالمی .)1-2 :7191 ،بها
این حال ،شزرا نسبت به مؤلفههای حقزقی هیر اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکرده است:
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الف .اقدامات نظامی داع

در برابر ارت

عراق ،به عنزان درگیری مسلحانه غیر بینالمللی

تلقی میشزد .البته ،شزرا به طزری کلی نسبت به نقض حقزق بشردوستانه تزسط داع  ،نظهر
داده که میتزاند تلزیحاً به معنای قبزل ماهیت درگیری مسلحانه در تزصیف عملکرد داعه
وضعیت عراق

و

باشد7.

ب .با اینکه نقضهای گستردهای اه حقزق بشر و حقزق بشردوستانه به ویژه غیر نظامیهان،
هنان و کزدکان و اقلیتها و همغنین ،نماینهدگان سیاسهی دیگهر کشهزرها و حملهه بهه امهاکن
دیپلماتیک و کنسزلی مطرح شده ،شزرا دقیقاً ارتکاب جنایات بینالمللی اعم اه جنایات جنگی
یا علیه بشریت را احراه نکرده است (ر.ک :نمامیان و طیبی.)708 -701 :7197 ،
با وجزد این ،احراه جنایات بینالمللی اقدامی حقزقی و منهزط بهه رسهیدگیههای قضهایی
است ،اما بر اساس گرارشهای متعدد بینالمللی ،اعم اه دولتی و غیر دولتی ،ارتکهاب جنایهات
جنگی و علیه بشریت شامل اعدامهای خزدسرانه ،قتل افراد غیر نظامی ،غارت امزال عمهزمی و
خصزصی ،تخریب آثار تاریخی و مذهبی ،کشتار اعضای گروههای مهذهبی و قهزمی بهه ویهژه
اقلیتها ،تجاوه جنسی به عنف ،ارعاب جمعیت غیر نظامی ،صدور دستزر قتل عام بدون امان،
محره شده است (نمامیان .)1 -77 :7127 ،انتشار گسترده تصاویر مربزط بهه ایهن جنایهات در
سطح بینالمللی ،هر گزنه تردید در خصزص این جنایهات را منتفهی کهرده اسهت .اه ایهن رو،
شزرا میتزانست به طرق هیر در برابر این «وضعیت» اقدام نمزده و به اتخاذ تصمیم بپرداهد:
الف .محکزمیت نقض گسهترده حقهزق بشهر و بشردوسهتانه و احتمهال ارتکهاب جنایهات
بینالمللی تزسط داع ؛
ب .تشکیل کمیته حقیقتیاب در رابطه با جنایات بینالمللی داع

؛8

1. ‘Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – 10 September
2014’. United Nations, 26 September 2014, Geneva. Retrieved 11 November 2014.
 .8تشکیل کمیته حقیقتیاب اگر ناظر بر شناسایی اعضا ،رهبران و کانالهای ارتباطی و تغذیهکننده داع باشد ،تنسیسی

است که در قطعنامه  7172و  7111تزسط شزرا پی بینی شده است .این کمیته ضد تروریستی شزرای امنیت ،همان
کمیتهای است که بعد اه واقعه  77سپتامبر برای پاالی

کلیه گروههای تروریستی تحت نظر شزرای امنیت شکل گرفته،

اما تا کنزن به دالیلی ظرفیتهای این کمیته که در قطعنامههای شزرای امنیت برای گروه داع

مزرد تنکید قرار گرفته،

به فعلیت در نیامده و یکی اه دالیل آن ارتباط پیزسته برخی اه اعضای شزرای امنیت و متحدین آنها با داع  ،خزاه در
مرحله شکلگیری این گروه و خزاه در تقزیت و راهبری آنها در شرایط فعلی است.
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ج .درخزاست اه دیزان بینالمللی کیفری برای بررسی جنایات بینالمللی در درگیهری غیهر
بینالمللی داع

در عراق اه آغاه تا کنزن.

بنابراین ،آنغه مطابق مفاد بیانیه مطبزعاتی شزرای امنیت به ذهن متبادر میگردد ،این اسهت
که بیانیه مربزر اه به کار بردن ماهیت اقدامات خشزنتآمیر تروریستی گروه داعه

خهزدداری

نمزده و فقط اه گروگانگیری و ناپدیدشدن صدها هرار نفر و تهالش ایهن گهروه بهرای ایجهاد
بیثباتی در عراق سخن به میان آمده است .دلیل اصلی این امهر ههم آن اسهت کهه سهعی شهده
مطالبی در بیانیه مطبزعاتی شزرای امنیت عنزان شهزد کهه در نهایهت اه ورود بهه فصهل هفهتم
منشزر شزرای امنیت جلزگیری شزد .اقدامات تروریسهتی داعه

بها قهزانین فعلهی و حقهزقی

عراق قابل بررسی و رسیدگی است ،اما شزرای امنیت با بیانیه مطبزعاتی خزد بار مسهئزلیت در
قبال داع

را بر عهده دولت عراق قرار داده و اه اینکه جامعه بهینالمللهی مسهئزلیتی را بهرای

مقابله با این گروه بپذیرد ،جلزگیری کرده است .با وجزد این ،شزرا نمیبایست بهه تروریسهت
انگاشتن این گروه و اتخاذ تدابیر تحریمی و کنترلی این گروه در قالب قزاعهد ضهد تروریسهم
اکتفا میکرد ،بلکه اقدامات ترویستی داع

در عراق که با تشهکیل دسهتجات نظهامی ،تجمیهع

تجهیرات سنگین جنگی و غارت انبارهای نظامی عهراق در منهاطق تحهت اشهغال و همغنهین،
تجهیههر اه منههابع دولههت خههارجی همههراه بههزده ،دارای سههطح درگیههری مسههلحانه غیههر دولتههی
است7.شزرای امنیهت در قطعنامهه  8779مهزر  10جهزالی  ،8071داعه

را بهه عنهزان گهروه

تروریستی شناخته و نسبت به حملههای گسهترده تههاجمی ایهن گهروه و گهروهههای تروریسهتی
وابسته به آنها که به خسارات شدید انسانی منجر گردیده ،ابراه نگرانهی جهدی کهرده ،امها تمرکهر
اصلی شزرا در این قطعنامه عمدتاً بر سرهمین و وحدت ملی عراق بهزده و خسهارات و صهدمات
انسانی اقدامات این گروه آن گزنه که بایسته است ،مزرد تزجه قرار نگرفته

است8.

کمیسیزن عالی حقزق بشر عراق که نهادی دولتی است ،با صدور بیانیههای مقهرر داشهته
عناصر داع

نسل کشی و جنایات ضد بشری علیه اقلیت ها در عراق مرتکب شدهاند و ایهن

امر ایجاب میکند جامعه بین المللی جلسه فزری شزرای امنیت و شزرای حقهزق بشهر ملهل

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001405#sthash.NPYbUyWs.dpuf
)2. Security Council/RES/2169 (2014
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متحد 7در ژنز را برگرار کند تا جنایات داع

علیه اقلیت هها و سهایر اقشهار مهردم عهراق را

نسلکشی و ج نایت ضد بشری قلمداد و عامالن آن را در دیهزان بهینالمللهی کیفهری مهزرد
پیگرد و مجاهات قرار دهد.
افرون بر اقدامات مربزر ،شزرای امنیت ساهمان با تصزیب قطعنامه  8710بر نقض گسهترده
و ساهمانیافته حقزق بشر و حقزق بشردوستانه تزسط گروه تروریستی «دولت اسالمی عراق و
شام» و «جبهه النصره» در قلمرو سرهمینی عراق و سزریه تنکید

نمزد8.

شزرای امنیت ملل متحد با تنکیهد بهر مسهؤولیت مرتکبهان نقهض حقهزق بشهر و «حقهزق
بشردوستانه» در عراق و سزریه بر لروم پاسخگزیی ایشان در قبال جرایم ارتکابی ،به خصهزص
در ارتباط با «تعقیب و آهار» اقلیتها تنکید کرده است .قطعنامهه شهزرای امنیهت بها تنکیهد بهر
«گستردهبزدن» و «ساهمانیافته»بزدن این نقضها و با اشاره به برخهی رفتارههای نهاقض قزاعهد
حقزق بشر و حقزق بشردوستانه مانند حمله قاصدانه به غیر نظامیان یا تخریب اماکن مذهبی و
فرهنگی ،اه احتمال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» نیر سخن رانده

است.

قطعنامه شزرای امنیت ،هرچند به برخی اه محزرهای مزرد نظر راهبرد اوباما علیهه داعه
یعنی ظرفیتساهی در دولتهای در معرض خطر داعه

بهه منظهزر جلهزگیری اه رشهد ایهن

گروهها اشاره کرده و البتهه ،آنهها را مقیهد بهه رعایهت مهزاهین بهینالمللهی و تمامیهت ارضهی
دولتهای مذکزر نمزده ،اما اجاهه اقدامات یکسزیه برای بسط ناامنی و بیثبهاتی در جههان بهه
بهانه مقابله با تروریسم را نداده است .اه این حیث ،این قطعنامه بهی

اه آنکهه غربهیهها آن را

 .7کمیساریای عالی حقزق بشر ملل متحد که در نشست ویژه شزرای حقزق بشر ملل متحد ،منمزر تحقیق درباره
نقض حقزق بشر در عراق شده بزد ،در سیردهم مارس  8071گرارش خزد را مبنی بر ارتکاب جنایات بینالمللی
همغزن جنایت جنگی ،جنایت علیه بشریت و نسلکشی ارائه نمزد .گرارش تنظیمی به طیف گستردهای اه نقض
حقزق بشر شامل کشتار ،شکنجه ،بردهگیری جنسی ،تجاوه ،تغییر اجباری باورهای مذهبی و سرباهگیری کزدکان
اشاره دارد که برخی اه آنها به آستانه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رسیدهاند.
See: Human Rights Council," Report of the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights on the Human Rights Situation in Iraq in the Light of Abuses Committed
by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and Associated Groups", Twenty-eighth
session, A/HRC/28/18, 13 March 2015.
)1. Security Council/RES/2170 (2014
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مهر تنیید جهانی بر راهبردهای خزد علیه داع

میپندارند ،تنییدی بهر نیهاه فهزری بهه کنتهرل

تردد «جنگجزیان تروریست خارجی» است که مبادا تهدیدهای آنهها ،دامهن اروپها و آمریکها را
و کارکردهای این قطعنامهه و پیامهدهای آن را مهیتهزان در قالهب

بگیرد .به طزر کلی ،اوصا

چهار نکته هیر جمعبندی و ترسیم نمزد (ساعد:)1 -1 :7191 ،
نخست ،کارکرد این قطعنامه به منرله تضمین حصر گروه های تروریستی در منطقه است.
به واقع ،مرکر ثقل این قطعنامه ،قطع خطهزط ارتبهاط افهراد در سهایر کشهزرها بها داعه

و

النصره ،یعنی مانع شدن اه عضزیت آنها در این گروه های تروریستی اسهت و نهه نابزدسهاهی
گروههای

مذکزر.

این قطعنامه ،رشد کمی و کیفی داع
کرده ،بدون آنکه برای کاه

و النصره را با مجمزعه اه تدابیر کنترلهی پهی بینهی

قدرت عمل و ظرفیتهای فعلی این گروهها و نهایتاً نابزدسهاهی

آنها تدبیر ویژهای را مقرر کرده باشد .اه این حیث ،این قطعنامه نیر ادامهه همهان قطعنامههههای
 8779و  8710در مزرد حصر گروههای تروریستی در منطقهه و جلهزگیری اه خطهر باهگشهت
اعضای خارجی آنها به کشزرهای اروپایی و آمریکایی

است.

دوم ،کلیبزدن این قطعنامه است ،به طزری که جنبهههای ضهد داعشهی آن بسهیار کمتهر اه
جنبههای کلی آن است .در واقع ،این قطعنامه عمدتاً به عنزان قطعنامه علیه تروریسم است و نه
علیه داع  .این در حالی است که قطعنامههای  8779و  ،8710به صزرت خاص علیهه داعه
و النصره

تدوین شده بزدند.

سزم ،در هیچ جائی اه این قطعنامه ،ائتال

ضد داع

مزرد نظر آمریکا به رسهمیت شهناخته

نشده است .بنابراین ،این قطعنامه کارکردی برای تنیید شکلی یا ماهیتی این ائتال

نهدارد و نهایتهاً

اینکه این قطعنامه به هیچ وجه به طزر مستقیم اجاهه عملیات نظامی علیه داعه

را اعطها نکهرده،

بلکه به صزرت مشخ

و بی

اه سیرده مرتبه ،تنکید کرده که اقدامات بینالمللی و فردی باید با

رعایت مزاهین بینالمللی و منشزر ملل متحد باشند .اه این رو ،این قطعنامه بی
برای راهبرد نظامی آمریکا

اه آنکه مستندی

در سزریه و عراق باشد ،علیه این کشزر قابل استناد است.
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به طزر کلی ،شزرای امنیت بار مسئزلیت مقابله با داع

را بر عهده دولت عراق قهرار داده

و اه همکاری ساختارهای سیاسی داخل عراق اه جمله حکزمهت اقلهیم بهرای حفهد وحهدت
سیاسی و مقابله با تروریسم استقبال نمزده و در نتیجه ،هیچ گزنه همکاری بینالمللی خاصی را
در مقابله با داع

مد نظر قرار نداده است.

تحریم داع  ،به طزر قطع یکی اه راهکارههای مهؤثر علیهه ایهن گهروه و ادامهه حیهات آن
خزاهد بزد ،اما هیچ گزنه ساهوکار بینالمللی برای اجراییکردن این تحریمها و نظارت بر آنهها
وجزد ندارد .ضمن اینکه در مزرد تحریم داع  ،هنزه هیچ فهرستی شامل سران و اعضهای آن
وجزد ندارد تا دولتها قادر به شناسایی و برقراری ممنزعیهتههای مسهافرت ،تهنمین مهالی و
گردش کاری آنها باشند.
گفتنی است تحریم «مسافرتی» این گروه و اعضای آن ،با تنمین امنیت غرب در برابر «گروهههای
تروریستی تکفیری» ارتباط پیزسته و عمیق دارد 7.نگرانی آنها اه اینکه اعضای ایهن گهروه (بهه ویهژه
اتباع اروپایی و آمریکایی که به عضزیت آن درآمدهاند و با حمایت غرب جههت حضهزر و فعالیهت
در این گروه ،به عراق و سزریه مسهافرت کهرده انهد) دوبهاره بهه غهرب باهگشهته و منشهن اقهدامات
تروریستی نظیر آن چیری شزند که در بمبگذاری بلژیک تجسم یافته ،اصلیتهرین محهزری اسهت
که غرب هم در تقابل با گروه داع

مزافق است (جزدکی.)11 :7191 ،

 .1رسیدگی به اقدامات تروریستی داعش در محاکم کیفری بینالمللی
جنایات ارتکابی داع

بر کسی پزشیده نیست؛ جنایاتی که در سزریه و عهراق رقهم خهزرده و

مزرد تنیید کشزرهای داعیهدار حقزق بشر هم قرار دارد .بنابراین ،اقهدامات تروریسهتی داعه
سبب شده ضمن بروه مخاطرات جهانی ،ائتالفی در بی

اه چهل کشزر جهان برای برخزرد با

گروههای تروریستی در عراق و سزریه به وجزد آید.

 .7الهم به ذکر است مقصزد اه منع مسافرت اعضای داع

این است که اعضای این گروه یا همغنان در عراق

باقی بمانند و یا دولت مرکری با تسلط بر اوضاع ،مبادرت به دستگیری و مجاهات آنها بنماید .در هر دو صزرت،
منافع غرب تنمین خزاهد شد.
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با تزجه به پیزستن تروریست های خهارجی بهه داعه
حمایت مستقیم مالی اه آنان ،ضمن تحریم ش

و النصهره اه طریهق سهرباهگیری و

نفر اه اتباع عربستان ،کزیت ،الجرایر و عهراق،

تدابیر مهم اجرایی اه قبیل انسداد امزال ،منع سفر و تحریم تسهلیحاتی بهرای افهراد گهروهههای
داع  ،جبهه النصره و نهادهای وابسته به القاعده و نیر حامیان مالی و کلیدی آنان پهی بینهی و
در این قطعنامه ذکر شزد تا اقدامات مذکزر به فزریت اجرایی شزند (بزجاری.)71 :7191 ،
اولین جنبه رسیدگی به اقدامات تروریستی داع

اه حیث حقزق مبارهه با تروریسهم بهزده

که در این همینه ،احراه و اثبهات تروریسهتیبهزدن جنایهات ارتکهابی در چهارچزب معیارههای
بینالمللی است .اه این رو ،دو معیار برای شناسایی هر گهروه بهه عنهزان گهروه تروریسهتی در
حقزق بینالملل وجزد دارد:
معیار اول ،اینکه اگر ماهیت گروه بر خال

حقهزق بهینالملهل باشهد ،مهیتزانهد گهروه را

تروریستی جلزه دهد.
معیار دوم ،اقدامات گروه است که داعه

بهر مبنهای ههر دو معیهار تروریسهتی محسهزب

میشزد و بر همین اساس ،الهم است دولت عراق و سایر دولهتهها اه طریهق شهزرای امنیهت
ساهمان ملل تالش کنند ضمن درج نام داع

در لیست ساهمانهای تروریسهتی ،آثهار حقهزقی

متعدد بر عملکرد این گروه و حامیان آن اعمال گردد (عبداللهی.)1 :7191 ،
شزرای امنیت ساهمان ملل متحد اه کلیه دولت ها درخزاست کهرده وفهق قطعنامهه 7111
( ،) 8007در مقابله با ساهمان دهندگان و تنمین کنندگان اقدامات تروریستی ،ضمن همکاری با
این نهاد بین المللی ،تدابیر ملی را به منظزر پی گیری اه سراهیرشدن تروریستهای خارجی
به عراق و سزریه به کار گیرند .به عالوه ،اه هر گزنه تن مین مالی بهرای اقهدامات تروریسهتی
پی گیری نمزده و مانع اه فراهمشدن حمایت ههای مهالی اه گهروه ههای تروریسهتی مهذکزر
شزند .همغنین ،شزرای امنیت اه سایر دولت ها خزاسته ههیچ گزنهه دارایهی مهالی یها منهابع
اقتصادی مستقیم و غیهر مسهتقیم در اختیهار گهروه ههای تروریسهتی مهذکزر قهرار ندهنهد و
شهروندان خزد را نیر اه هر گزنه کمک یا خدماتی در این همینه منع کنند (نمامیان و عباسی،
.)719 -718 :7197
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مطابق مفاد مقرر در قطعنامه  8710شزرای امنیت ،ضمن محکزمیت هر گزنه مبادله مستقیم
یا غیر مستقیم با گروههای تروریستی ،بر قرارگرفتن مجرمین در فهرست تحریمها تنکیهد شهده
است .همغنین ،این قطعنامه ضمن ابراه نگرانی درباره استفاده اه وسایل نقلیه اه جمله هزاپیمها
برای انتقال طال و دیگر اقالم باارهش و منابع اقتصادی برای فروش در باهارهای بینالمللهی در
نزاحی تحت کنترل داع  ،اقدامات خاطیان را سهبب انسهداد دارایهی آنهان برشهمرده و اینکهه
شزرای امنیت برای مهار تروریسم و عدم تسری آن به سهایر کشهزرهای جههان در چهارچزب
حقزقی و اجرایی قطعنامه  8710شهزرای امنیهت ،اه محتهزای دو قطعنامهه  8770و  8777کهه
طالبان ،القاعده ،تکفیری ها و النصره را هد

قرار داده ،پیروی کرده و تحریم را به عنزان ابهرار

مشترکی در هر سه قطعنامه برای کنترل ،تضعیف و محدودیت گهروهههای تروریسهتی بهه کهار
گرفته است (ایرانی.)11 :7191 ،
این قطعنامه درباره چگزنگی باهخزاست و محاکمه کشزرهای حامی داع

که در شهکلگیهری

و تجهیر گروه مذکزر دخالت داشتهاند و در قبال جنایات آنهها دارای مسهئزلیت بهینالمللهی هسهتند،
اعالم داشته که به دلیل فراملیبزدن آثار جنایات تروریستی داع  ،به طهزر قطهع کشهزرهایی کهه در
روند شکلگیری و حمایت اه گروههای تروریستی مهذکزر بهه ههر طریقهی دخالهت داشهتهانهد ،بهه
مزجب مقررات بینالمللی در همره ناقضان معاهدات بینالمللی حقزق بشردوستانه و حقهزق بشهر و
نیر نسلکشی در عراق و سزریه محسزب میشزند ).(Casey & Haber, 2014: 71-72
عالوه بر این ،گرارشهای متعدد و مستندی در رابطه با حمایت برخی دولتهای منطقهه اه
فعالیت های این گروه در عراق و سهزریه وجهزد دارد .بنهابراین ،در کنهار اقهدامات فاجعههبهار
داعشیها در قتلهای بیهد  ،تخریب اماکن غیر نظامی و ارعاب و بهه قحطهی کشهاندن غیهر
نظامیان و در نهایت ،شکنجه و آوارهساهی غیر نظامیان در عراق و سزریه ،مصهادیق روشهنی اه
جرائم علیه بشریت و نسلکشی هستند که در این راستا ،دولتههای تشهکیلدهنهده و حامیهان
تسلیحاتی و مالی این گروه ،در کنار عزامهل مباشهر ایهن جهرائم ،اه نظهر حقهزق بهینالملهل و
مقررات عامالشمزل بشردوستانه دارای مسئزلیت میباشند .مسئزلیت دولتهای مربزر اه جهت
راهانداهی ،حمایت ،تسلیح و تشزیق این گروه بزده و دولتمردان حاکمیتهای فزق الذکر نیهر
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عالوه بر مسئزلیت کیفری فردی ،دولتهای متبزع خزد را مزضزع مسئزلیت بهینالمللهی قهرار
دادهاند (دلخزش.)1 :7191 ،
در واقع ،طبق قطعنامه های  7879و  7111شزرای امنیت ساهمان ملل متحهد ،اعمهال و
اقدامات تروریستی گروه های مذکزر به سبب تن ثیرات اقدامات جنایتکارانه ،در سهه سهطح
داخلی ،منطقه ای و بین المللی اه سزی این شزرا محکزم شده است .بنابراین ،طبق اسناد و
پروتکل های بین المللی و قطعنامه های مهذکزر ،بهه دلیهل همینهه سا هشهدن نقهض مقهررات
بین المللی ،مزجبات مسئزلیت و تعقیب این گروه اه کشزرهای حامی گروه های تروریستی
فراهم بزده و دولت های عراق و سزریه می تزانند علیه این کشزرها در محکمه بین المللهی
اقامه دعزی

کنند7.

هرچند صدور قطعنامه  8710تزسط شزرای امنیت مزجب شکلگیری ائتال
داع

جهانی علیهه

در صحنه بینالمللی شده ،اما این امر برای مبارهه با تروریسم و حفد صلح کهافی نبهزده

و تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی برای محاکمه سران ایهن گهروه تروریسهتی و حامیهان آنهان،
اقدامی الهم و عملی برای حفد صلح و امنیت بینالمللهی در سهطح جههان بهه شهمار مهیرود
(بزجاری70 :7191 ،؛ ر.ک :نمامیان و سهراببیش.)27 -29 :7197 ،
شزرای امنیت ملل متحد در  78فزریه  8071با صدور قطعنامهه  8799کهه بهر اسهاس
فصل هفتم منشزر ملل متحد و به اتفاق آراء اعضا به تصزیب رسید ،اه دولتههای عضهز
ملل متحد خزاست اقدامات مؤثری برای جلزگیری اه تنمین مالی گروه های تروریستی در
عراق و سزریه که اه طریق تجار ت نفت ،قاچاق امزال باستانی و مابهه اهای گروگهانهها و
همغن ین دریافت کمک های مالی فراهم میشزد ،اتخاذ کنند .شزرا تنکید کرد کهه تجهارت
مستقیم یا غیر مستقیم نفت و پاالی

محصزالت نفتی و مزاد مربزطهه ،مزضهزع قطعنامهه

 ) 8071( 8777شزراست که دولت ها را ملرم می کند تضمین کنند اتباع و ساکنان شان منابع
مالی یا اقتصادی را در دسترس داع

یا دیگر گروه های تروریستی قرار نمی دهند .شزرا با

محکزمیت تخریب میراث فرهنگی در عراق و سزریه ،به ویژه به وسهیله داعه

و جبههه

1. UN 'may include' Isis on Syrian war crimes list", BBC News. 26 July 2014. "UN accuses
Islamic State group of war crimes" Al Jazeera 27 August 2014.
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النصره ،اه دولتها خزاست با همکاری اینترپل ،یزنسکز و دیگر ساهمانهای بینالمللی ،اه
تجارت غیر قانزنی اشیایی که اه حیث فرهنگی ،علمی و مذهبی ارهشهمند هسهتند و طهی
مخاصمه مسلحانه اه کشزر اصلی شان خارج شده اند ،جلهزگیری کننهد (سهبرواری نهژاد و
نمامیان.)87 -88 :7191 ،
جرایم ارتکابی اه سزی داع  ،به وضزح در مزاد  1تا  9اساسنامه رُم پی بینی شده اسهت.
اقداماتی که تزسط داع

در حال انجام است ،در شمزل جرائم مزضزع ماده  1اساسنامه دیزان

قرار میگیرد؛ جرائمی همغزن اعهدامههای دسهتهجمعهی و سهزء اسهتفاده جنسهی و تجهاوه و
همغنین ،شکنجه و نسلکشی اه سزی نیروهای داع  ،در این چارچزب مهیگنجهد .در عهین
حال ،دیزان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صهالحیت خهزد باشهد .در چهارچزب
مفاد مقرر در ماده  1اساسنامه ،گروه داع

مرتکب جرایم علیه بشهریت و بهر اسهاس مهاده ،2

مرتکب جرایم جنگی شده است (کزشا و نمامیان.)179 -187 :7129 ،
اقدامات تروریستی مطابق قزاعدی در چارچزب تعریف جنایات علیه بشریت مقرر در ماده
 1اساسنامه قرار می گیرد .بر ایهن اسهاس ،اقهدامات تروریسهتی کهه بهه میهران کهافی گسهتره و
ساهمانیافته و در راستای پیشبرد سیاست دولتی یها سهاهمانی باشهند ،مهیتزانهد در چهارچزب
تعریف جنایات علیه بشریت قرار گیرد .البته ،این رویکرد بها مهزانعی جهدی روبههروسهت؛ اه
جمله اینکه ،اه ارکان تروریسم ،قصد اشاعه رعب ،هراس ،وحشت یا مرعزب ساختن جمعیت،
یا وادارساختن دولت یا ساهمان بین المللی برای ارتکاب فعل یا ترک فعل است .اگر قهرار بهزد
در چارچزب ماده  1با اقدامات تروریستی مقابله شزد ،هیچ گرارش خاصی اه این معیهار اخهذ
نمیشد .افرون بر این ،ماده مربزر تروریسم و مبارهات رههاییبخه

ملهی را تفکیهک ننمهزده

است (صابر و صادقی .)778 :7198 ،با وجزد این ،ماده  78اساسنامه سه احتمال مفروض است
(فهیم دان :)1 :7191 ،
اول ،جنایات در قلمرو سرهمینی صزرت گرفته باشد که عضز دیزان است .در ایهن حالهت،
دادستان صالحیت پیگرد متهم را دارد و کشزر ثالث نیر مزظف به همکاری با دیزان اسهت .در
خصزص اقدامات تروریستی داع  ،سزریه و عراق در همره دولتهای عضز نمهیباشهند و در
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نتیجه ،بررسی جرائم ارتکابی تزسط اعضای داع

در این کشزرها ،هرچند شدیدترین جهرایم

مزرد اهتمام جامعه جهانی است که صلح و امنیت و رفهاه منطقهه و جههان را نیهر بهه مخهاطره
انداخته ،نمیتزاند در چارچزب اختیارات دیزان کیفری بین المللهی اه حیهث عهدم صهالحیت
سرهمینی

قرار گیرد.

دوم ،ماده  78اساسنامه در صزرتی است که مرتکب ،تبعه کشزر امضهاکننده باشهد .در ایهن
صزرت ،دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مزاجهه نیسهت .ههماکنهزن ،بنها بهر اظههارات
هماهنشکننده امزر مبارهه با تروریسم اتحادیه اروپا ،حدود سه هرار تبعه کشزرهای اروپایی در
سزریه و عراق به داع

پیزستهاند.

سزم ،شزرای امنیت ساهمان ملل متحد اه دیزان بخزاهد به وضعیتی رسیدگی کنهد .در
این حالت ،بنا بر آنغه اه مفاد ماده  78و رویه دیزان کیفری بین المللهی و شهزرای امنیهت
استنباط می شزد ،دیزان خزد بایهد در خصهزص اعمهال صهالحیت تکمیلهی بهر وضهعیت
ارجاعشده تصمیمگیری

نماید.

همغنین به استناد اصزل کلی که در مزاد  88به بعد اساسنامه وجزد دارد ،هر گزنه معاونت
و مشارکت با این گروهک جرم محسزب میشزد .با این تفاسیر ،اصهل جرمهی کهه داعه

در

حال ارتکاب آن است و نیر معاونت و شراکت با آنها در همره جرایم علیهه بشهریت محسهزب
میشزد و مرتکبان این جرم و معاونان و مشارکتکننهدگان در ایهن جهرم نیهر قابهل تعقیهب و
پیگیری هستند (نمامیان و منیبی.)71 :7121 ،
با وجزد این ،اثبات جرایم ارتکابی تزسط داع  ،مزضزع چندان پیغیدهای نیست که یهک
کمیته حقیقت یاب در صدد بررسی ابعاد گزناگزن مزضزع و تحقیقات الهم باشد .اساسهنامه رُم
به صراحت جرایم ارتکابی را پی بینی کرده و مؤثرترین راهبرد برای تعقیب کیفری این جرایم
مطابق اساسنامه ،آن است که شزرای امنیت ساهمان ملل متحد این مزضزع را درخزاست کند تا
با این درخزاست ،کشزرهایی که معاونت و مشارکت کردهاند ،تحت تعقیب کیفری قرار گیرنهد
(نمامیان.)71 -71 :7190 ،
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افرون بر این ،در چارچزب حقزق بینالمللی کیفری ،مخاصمات کنزنی در عراق و سزریه،
مخاصمه غیر بینالمللی محسزب میشزند و با تزجه به اینکه برخی اه قزاعد مذکزر در اسهناد
حقزق بشردوستانه جنبه عرفی داشتهاند ،هر گزنه تخلف اه معیارهای عرفی مربزطه مهیتزانهد
جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت محسزب شهزد و مهرتکبین و حامیهان جنایهات اخیهر در
عراق و سزریه مسئزلیت کیفری پیدا میکنند .اه این رو ،میتزان اقدامات داعه

را منطبهق بها

تعریف نسلکشی برابر آنغه در ماده یک کنزانسهیزن نسهلکشهی مقهرر شهده قلمهداد نمهزد و
خزاهان اقدامات حقزقی مؤثر در سطح جهانی برای پی گیری اه استمرار جرایم ارتکهابی ایهن
گروه شد (عبداللهی.)78 :7191 ،
البته ،تنسیس یک محکمه کیفری بینالمللی ویژه برای سزریه بها صهدور قطعنامهه اه سهزی
شزرای امنیت میتزاند جایگرینی برای محاکمه تروریستهای تکفیری در دیزان باشد .تنسهیس
چنین دادگاهی با دو ایراد عمده مزاجه است (آقاییجنتمکان و قریشی:)7001 :7198 ،
نخست ،ایجاد آن به اراده شزرای امنیت بستگی دارد .بنابراین ،با امتنهاع شهزرای امنیهت اه
ارجاع وضعیت سزریه به دیزان کیفری بینالمللی ،بعید است اراده کافی برای تنسیس نهاد کیفری
بینالمللی ویژه بحران سزریه وجزد داشته باشد.
دوم ،یکی اه دالیلی که دیزان کیفری بینالمللی تنسیس گردید ،پرهیر اه دادرسیهای طزالنی
و پرهرینهبزدن محاکم کیفری ویژه بزده است؛ چراکه تشکیل مجهدد چنهین دادگهاهی بهه رغهم
وجزد دیزان ،نزعی ارتجاع و باهگشت به گذشته خزاهد بزد.

عالوه بر این ،تنسیس محکمه کیفری مختلط در سزریه بسترساه مقابله با بیکیفری و
اجرای عدالت در فقدان محاکمه در دادگاه های داخلی سزریه و دیزان خزاهد بز د .یکی اه
ویژگی های ای ن محاکم  ،ترکیب قضات و پرسنل ملی و بین المللهی اسهت  ،بهه شهکلی کهه
قضات و مشاوران بین المللی می تزاننهد در کنهار کارمنهدان داخلهی کهار کننهد  .در واقهع ،
مشارکت قضات بین المللی نه تنها باعث می شزد قضات این دادگاه در فهرض تشهکیل اه
درجه تخص

بیشتری برخزردار باشند  ،بلکه سبب میشزد رعایت اصهل بهی طرفهی در

دادرسی بهتر تضمین

گردد .
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نتیجهگیری
آنغه در راستای پی

گیری ،مقابله و سرکزب کلیه اشکال و گزنه های اقدامات تروریسهتی

در درجه اول اهمیت قرار می گیرد ،اتخاذ سیاست کیفری اصزلی در مزاجهه با این پدیهده
ضد بشری است .اه این حیث ،کنترل اقدامات تروریستی به سبب فقدان شناخت کهافی اه
حیث ماهیت و همغنین ،نتایج ناشی اه عدم ارائه تعریفی حقزقی و مزرد پذیرش جامعهه
بین الملل ،دشزار به نظر می رسد .بنابراین ،الهم است در ابتدا دولت ها برای پهی گیهری و
مبارهه اثربخ

در مزاجهه با اقهدامات تروریسهتی (بهه ویهژه اقهدامات تروریسهتی گهروه

داع ) ،در قزانین داخلی خزد تهدابیر جدیهدی را اتخهاذ نماینهد و سهپس ،بهرای مقابلهه
ثمربخ

با اقدامات مربزر نسبت به تدوین و تصزیب اسناد بینالمللی مؤثر و اجتنهاب اه

« سیاست استاندارد دوگانه» 7همت گمارند.
استمرار آهادی عمل داع

به لحا نبزد واکن

بینالمللی هماهنش و مبتنی بهر حاکمیهت

قانزن ،هرچند آمیخته با مسائل بغرنج سیاسی و امنیتی است ،اما نگرانی عمده برای چشهمانهداه
حقزق بینالمللی و حاکمیت قانزن در منطقه خزاهد بزد .اه این رو ،جامعه حقزقی میتزاند بها
استفاده مناسب اه ظرفیتهای مزجزد در نظام حقزق بینالملهل ،بهه آسهیبشناسهی ،اصهالح و
باهنگری هنجارها ،جلب نماید.
ائتال

میان حقزق دانان و به کارگیری ظرفیتهای دکترین حقزقی در تکمیهل و اصهالح

قزاعد و اصزل متقن حقزق بینالمللی و برقراری ارتباط قزاعد مزجزد به قزاعهد متناسهب و
مطلزب ،نتایج مناسبی اه ساهوکارهای جام عه حقزقی است که نشهان مهیدههد ایهن قشهر اه
نخبگان با حفد مزقعیت پی رو در قاعدهساهی بهینالمللهی ،مهیتزاننهد ایجادکننهده مسهیر
ساهگار با اهدا

صلح جهانی و بایسته های کرامت انسانی در رویارویی با پدیدههایی باشند

که ساختارهای رسمی بین المللی به دلیل مالحظات سیاسی و امنیتی ،اه کن

مناسب در قبال

آنها ناتزان ماندهاند.

1. Dual Standards Policy

 016ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  67بهار 49

عدم تزجه ساهمان ملل متحد به تهدیدهای داع

برای صلح و امنیت بهینالمللهی ،آن ههم

در شرایطی که اقدامات این گروه در عراق به اشغال سرهمینی و نقض فهاح

حقهزق بشهر و

بشردوستانه و خشزنتهای گسترده علیه غیر نظامیان منتهی شده ،اعتبهار و مزجزدیهت حقهزق
بینالمللی را در منظر افکار عمزمی جهان مخدوش نمزده است.
پیگیههری ابعههاد حقههزق کیفههری مقابلههه بهها تروریسههم و نقههض حقههزق بشههر و حقههزق
بشردوستانه نیر هرچند نیاهمند آستانه باالیی اه هم گرائی و تزافهق در جامعهه بهینالمللهی
است ،اما اه مسائل اولزیت دار در تنمین صلح و امنیهت بهین المللهی و مقابلهه بها اقهدامات
تروریستی داع

به نظر میرسد.

انتظار میرود شبکه ساهمانهای مردمنهاد مهرتبط بها صهلح ،حقهزق بشهر و بشردوسهتانه و
همغنین نخبگان ،رسانهها و مجهامع حرفههای ،مسهیر ادراک جههانی اه تروریسهم در منطقهه و
ماهیت تروریستی داع

را تسهیل نمزده ،ائتال های مدنی و نخبگی بهرای برقهراری صهلح و

مقابله با تروریسم را در سطح جهانی پیگیری نمایند.
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