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چکیده
در چند دهۀ اخیر ،به موازات سیر صعودی کنشهای تروریستی در سطح بینالمللی ،لزوم اتخاذ
واکنشهای ضدتروریستی درک شد و کنوانسیونها و معاهدات بین المللی منعقد و تصویب شد.
این تدابیر معطوف به الزام دولتها به جررمانگراری داخلری ،صرت یت ممراکف کیمرری ملری و
پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است .افعال گروه موسوم به داعرش
نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیرت برینالمللری ،از اصرت تروریسرف
بهعنوان تهدید صلح و امنیت بینالمللی نشأت میگیرد .ازایرنروشناسرایی ماهیرت ایرن گرروه،
سیاست کیمری و تقنینی سازمان ملت متمرد ،بره خصرو شرورای امنیرت را در جررمانگراری
اقدامات صورت گرفته بررسی و نموۀ تعقیب و رسریدگی بره اعمرال گرروه تروریسرتی تفمیرری
داعش بهواسطۀ مماکف کیمری بینالمللی هدف از این نوشتار است.
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مقدمه
نظف عمومی شالودۀ قوق بین الملت است .برخی قوقدانان تا جایی پریش رفترهانرد کره نظرف
عمومی را مسلط بر کت قوق بینالملت و برخی دیگر آن را دربرگیرندۀ کت این قوق میدانند
) .(Healy, 1925:411اگرچه در پذیرش نظف عمومی اجماع 1وجود دارد ،تداوم این وفاق عام در
زمانیکه ممتوای این نظف مطرح می شود ،چندان ممقق نیست .با این ال با وجود اختتفنظر
در مورد ماهیت نظف عمومی ،شاید بتوان آن را اینگونه تعریف کرد :مجموعۀ اصولی نوشرته یرا
نانوشته که در یک نظام قوقی"بنیادین"ممسوب میشود و توافق بر تخطری از ممردودۀ آنهرا
غیرممفن است؛ ال این اصول که بیانگر"ارزشهای بنیادین"جامعۀ برینالمللری اسرت برخری
ثبوتی و بعضی دیگر اثباتیاند (بیگزاده ،59 :1379 ،ارزشهایی کره بره اثبرات نیراز ندارنرد و
شامت ارزشهایی می شوند که در زمان و مفان ثابرت بروده و تنظریفکننردۀ رفتارهرای اساسری
اعضای جامعهاند و عدم رعایت آنها جامعه را با خطر نیستی روبهرو میکند .اغلب قواعرد قروق
بشر و بهویژه مهف ترین آنها یعنی قواعد مربوط به مظ یات و صیانت از تمامیت جسرف و روح
انسان از این جملهاند .ال اگر یات انسانها خواه بهصورت فردی یا جمعی به خطر بیمترد یرا
نابود شود ،ارزشهای ثابت والیتغیر بینالمللی نقض شرده انرد .چنرین قواعردی در واقرر آمرره2
هستند و با نظف عمومی بینالمللی تتقی پیردا مریکننرد و ازایرنرو نقرض آنهرا نظرف عمرومی
بین المللی را به خطر می اندازد .این قواعد مسرتننا از اصرت ممردودیت زمران و مفران در اجررا
هستند .به عبارت دیگر از آنجا که این قواعد بیانگر منافر جامعۀ بینالمللیاند ،پس باید برر کرت
جامعه و در هر زمان و مفانی اعمال شوند (منت ممنوعیت بردهداری ،نسرتکشری ،قلرر و قمرر
و .،...در مقابت برخی از ارزشهای جامعۀ جهانی مطلق و تغییرناپذیرنرد و در شررایط اجتمراعی،
سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک خا بهوجود میآیند و با تغییر ،آنهرا نیرز متمرول مریشروند
(منت صلحدوستی ،مظ ممیط زیست ،مقابله با تروریسف و .،...ال اگرر ایرن دو ارزش برا هرف
ارتباط برقرار کنند ،قواعد بنیادین نظف عمومی بینالمللی را تشرفیت مریدهنرد کره هرر گونره
تخطی از ممدودۀ آنها باطت است و اگر اقدامی بر ضد آنها صرورت گیررد ،جنایرات برینالمللری
ارتفاب مییابند و مسائت کیمری مطرح میشوند .امروزه نقض آشفار قوق بشر ،به شفت نقرض
و تخلف شدید و خشونت آمیز از قوق اساسی بشری ،جنایات ضد بشری و تهدیدی علیه صرلح
و امنیت انسانی بهشمار میآید .این جنایات ،اقداماتی خشونتآمیرز و متضرمن نقرض یرا سرلب
قوق اساسی افراد انسانی است .البته ،اینگونه رفتارها اصول کلی قروقی مشرخر را زیرر پرا
می گذارند و به کانون توجه و نگرانی جامعۀ بینالمللی تبدیت میشوند .تهدیردی کره تروریسرف
1. Consensus
2. jus cogns
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برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد کرده ،تهدیدی جدی ممسوب میشود و این پدیده چالشی
مهف برای رفاه و نظف جهانی است که باید مورد اهتمام بازیگران عرصرۀ روابرط برینالملرت قررار
گیرد .گروه موسوم به دولت استمی عراق و شام (داعش ،،گروه تروریسرتی مسرلح برا اندیشره و
شیوۀ سلمی جهادی است که از منظر گرایشهای عقیردتی و ففرری و نیرز چرارچوب رفتراری،
رویفرد یفسانی با القاعده دارد و اعضای آن تشفیت ختفت استمی و اجرای شریعت در عرراق و
سوریه را هدف غایی قلمداد کرده اند .با توجه به اوج گررفتن فعالیرت تروریسرتی و ضرد بشرری
داعش ،اغلب مردم جهان و اففار عمومی و مجامر بینالمللی با جنایات متعدد ایرن گرروه آشرنا
شده و تصاویر روشهای فجیر ارتفاب ایرن جنایرتهرا در دسرترا اسرت (.،Hassan, 2014:7
مسئلۀ اصلی در این نوشتار این است که نظام سیاست کیمری و تقنینی سازمان ملت متمرد ترا
چه دود در قبال اقدامات افراطیگرایانه و تروریستی گرروه تفمیرری داعرش اثرربخش خواهرد
بود؟ و از سوی دیگر ،ترتیبات مماکف کیمری بینالمللی بهمنظور تمت تعقیب قرار دادن اعضای
گروه داعش بر چه پایهای استوار است؟

همخوانی اعمال متخلفانۀ گروه داعش با مفهوم تروریسم

گروه موسوم به دولت استمی عراق و شام 1با نام اختصاری"داعرش" ،منشرعب از القاعرده ،گرروه
تروریستی مسلح با اندیشه و شیوۀ سلمی جهادی است که از منظر گرایشهای عقیدتی ،ففرری
و نیز چارچوب رفتاری ،رفتاری یفسان با القاعده دارد و اعضای آن تشرفیت ختفرت اسرتمی و
اجرای شریعت در عراق و سوریه را هدف غایی قلمداد کردهاند؛ رفتار این گروه برهخروبی ،مییرد
ویژگی رادیفالی و خشونت آمیز بودن آنهرا در قیراا برا القاعرده اسرت (اسردی .،3 :1393 ،در
فرهنگها و دائرۀالمعارف های مختلف تعاریف کف و بیش مختلمی از تروریسف ارائه شرده اسرت.
فرهنگ آکسمورد آن را تتش برای ضربه زدن به افراد خا یرا ایجراد و شرت دانسرته اسرت.
فرهنگ وبستر آن را ایجاد و شت یا وضرعیت و شرت و همینرین آن را اعمرال اکمیرت یرا
مبارزه با اکمیت از طریق ارعاب میداند ( .،en.Wikipediaفرهنگ هرریت آن را کراربرد قروۀ
قهریه به شفت غیرقانونی و خطرآفرین و خشونتبار میداند که از سوی یک فرد یرا یرک گرروه
سازمان یافته علیه مردم یا اماکن به قصد ایجاد ارعاب یا اجبار دولتها و یرا شررکت هرا صرورت
مریگیررد و عمردتاد دارای اهرداف سیاسری و ایردئولوژیفی اسرت ( The American Haritage
 .،dictionary, 2000ای ،پی اشمید ،2کارشناا مسائت تروریسف ،تروریسرف را رفترار مضرطربانۀ
خشونتبار میداند که از سوی عوامت فردی ،گروهی یا دولتی بهصورت مخمی یا نیمهمخمری برا
انگیزههای سیاسی ،جنایی و با عقاید خا صورت میگیرد و در آنها بررختف جنایرات عرادی،
)1. Islamic state of Iraq and Syria (ISIS
2. A.P schmid
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قربانیان اولیه ،هدف اصلی نیستند ،بلفه آنها بهصورت اتماقی گزینش میشروند ترا برا مرر یرا
مجروح شدن ،پیامی را به طرف خصف منتقت کنند (.،Terrorism, Un office on drugs,2006
در اسناد مصوب مجمر عمومی سرازمان ملرت ،شراهد تعراریمی از تروریسرف و مصرادیق آن
هستیف .برای نمونه مادۀ  5کنوانسیون بینالمللی مقابله با بمبگذاریهای تروریسرتی (،،1998
فعالیت های تروریستی را اقدامات جنایی که قصد آنها ایجاد و شرت در عمروم مرردم یرا گرروه
خا است ،میداند و اعتم میکند که این دسرته اعمرال در هریر شررایطی تری مت ظرات
سیاسی ،قومی ،نژادی ،مذهبی ،فلسمی ،ایدئولوژیفی ،سیاسی یا موارد مشابه توجیهپذیر نیسرت
( ،Convention, 1998 internationalیا بند دوم قطعنامۀ مجمر عمومی مصروب فوریرۀ ،2000
تروریسف به عنوان اقدامات جنایی که به قصد ایجاد و شت در عموم مردم یا گروه خاصری از آن
با اغراض سیاسی صورت میگیرد ،تعریف شده است ( .،Koechler,2002در مجموع با توجره بره
نبود وفاق در تعریف تروریسف و مصادیق آن ،هنوز معیارهای یفسانی نزد دولتها برای ا رراز و
اطتق این ممهوم وجود ندارد (تقیزاده انصاری.،243-247 :1386 ،

ماهیت اعمال داعش
به لماظ ق وقی وضعیتی را که این گروه در کشورهای سوریه و عراق ایجاد کرده است ،میتوان
مخاصمۀ مسلمانه شمرد .شناسایی این وضعیت موجب اعمال بعضی قواعرد قروق برینالملرت
می شود که رعایت آنها ضروری است و تخلف از آن موجبات مسئولیت کیمرری ناقضران خواهرد
بود (شهبازی و جوادی شریف37-45 :1392 ،؛ هوشی سادات .،6-8 :1393 ،یفری از نخسرتین
میلمههای قوقی مرتبط با"توصیف"داعش ،لرزوم تفمیرت تعمیرق ماهیرت آن از منظرر دول و
نهادهای بینالمللی است .با توجه به اقدامات برخی دولتها در زمینۀ شناسایی و درج داعش در
زمرۀ گروههای تروریستی ،هنوز سیاست بینالمللی در این زمینه که به توصیف مرذکور ماهیرت
عامالشمول و بینالمللی بدهد ،اتخاذ نشده اسرت ) .(Ferran, 2014:21شرورای امنیرت ،مجمرر
عمومی ،اتمادیۀ عرب ،سازمان همفاریهای استمی و ....بهرغف اقدامات تروریستی گروه مذکور،
در اتخاذ چنین تصمیمی موفق نبوده و تی اغلرب ایرن موضروع را در دسرتور کرار خرود قررار
نداده اند .این در رالی اسرت کره از منظرر اففرار عمرومی برینالمللری ،آن هرف مترأثر از مروج
جنایت های اصله علیه غیرنظامیان ،غارت اموال ،اشغال شهرها و تهدیردات داعرش بررای ورود
به سایر کشورهای منطقه ،ماهیت تروریستی آن ممرز و مسجت است ،البته این مسئله ،الزاماد بر
عناصر الزامی توصیف گروه تروریستی در قوق بین الملت تأثیرگذار نخواهد بود (مجمر جهرانی
صلح استمی .،2-3 :1393 ،ازاین رو راهفارهای قوقی بهمنظور مقابله با اقدامات داعش ،منوط
به تقویت این جنبۀ مقدماتی توصیف وقایر و عناصر دخیت در آن است.
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داعش و محاکم بینالمللی کیفری
دیوان بینالمللی کیمری را میتوان اصت تتش صدسالۀ جامعۀ جهانی بررای مخترتکننردگان
نظف بینالمللی دانست .مهفترین ویژگی دیوان آن است که تأسیس آن اصت مشارکت جهرانی
در سازمان ملت است و براساا تصمیف پرن عضرو شرورای امنیرت برهوجرود نیامرده اسرت .از
ویژگیهای اساسنامۀ دیوان آن است که جرایف پیشبینیشده در آن ،اصت وقایر گذشته است و
جرم تلقی کردن این افعال در اساسنامه بدین ممهوم است که این جرایف ویژگی قوق عرفری را
تمصیت کرده و جهانیان از نستکشی ،قتت ،غرارت ،تجراوز و شرفنجه بره سرتوه آمرده باشرند و
خواستار برخورد کیمری بدون تبعیض با مسئوالن اصلی این جنایات باشند .برخی معتقدنرد کره
دیوان کیمری بینالمللی ،از میسسههای شفننده و ضعیف است و ممفن است طر ی مقدماتی و
کوتاه همیون جامعۀ ملت باشد .اگرچه دیوان از سوی کشورها مورد مایت قرار گرفتره اسرت و
وجود آن فایت از اشتیاق جهانی دارد ،اما موفقیت آن با رویۀ فعلی غیرممتمت است (Luban,
)".2008:24شاید مهفترین دلیلی که نویسندۀ مذکور را به چنین نتیجهای رهنمون ساخته ،این
است که دیوان یک سازوکار قانونی برای انجام اقدامات خودجوش و خودکار علیه اقدامات برخی
کشورها همیون اسرائیت در جریان ملۀ فلسرطین ،بردون دخالرت شرورای امنیرت را نردارد و
چنانیه زمانی بخواهند این سازوکار را برای دیوان ایجاد کنند ،اعضای شرورای امنیرت علیره آن
جبههگیری کرده و این نهاد را به سرنوشت جامعۀ ملت دچرار خواهنرد سراخت .دیروان کیمرری
بینالمللی پس از تتشی صدساله در جهان و با هدف مقابله با بیکیمرری و پایران بخشریدن بره
برخی مصونیتها تشفیت شده که با الزماالجرا شدن اساسرنامه و جراری شردن ا فرام آن و برا
عنایت به اینفه غایت نهایی این معاهده مبارزه با بیکیمری در سراسر جهران بروده اسرت ،عردم
ارتفاب جرایف مندرج در آن از سوی کلیۀ کشورها چه عضو و چه غیر عضو الزامی شد.
اولین جنبۀ رسیدگی به اقدامات گروه داعش از یث قوقی ،مبارزه با تروریسف است کره
در این زمینه ،ا راز و اثبات تروریستی بودن جنایات ارتفابی در چارچوب معیارهای بینالمللری
است .دو معیار برای شناسایی هر گروهی بهعنوان گروه تروریستی در قوق برینالملرت وجرود
دارد :اول اینفه اگر ماهیت گروه برختف قوق بینالملت باشرد ،مریتوانرد گرروه را تروریسرتی
جلوه دهد؛ دوم اینفه اعمال گروه داعش است که منطبق با افعال گروههرای تروریسرتی بروده و
فلذا ضروری است دولت ها از طریق شورای امنیت ضمن درج نام آن در فهرسرت سرازمانهرای
تروریستی ،آثار قوقی بر عملفرد این گروه و امیان آن مترتب نمایند (عبداللهی.،7 :1393 ،
شورای امنیت از تمامی دولتها درخواست کرده وفق قطعنامۀ  ،،2001(1373در مقابلره برا
سازماندهندگان و تأمینکنندگان اقدامات تروریستی ،ضمن همفاری با ایرن نهراد برینالمللری،
تدابیر ملی را بهمنظور پیشگیری از سرازیر شدن تروریستهای خارجی به عراق و سوریه برهکرار
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گیرند .بهعتوه ،از هر گونه تأمین مالی برای اقدامات تروریستی پیشگیری کنند و مرانر از فرراهف
شدن مایتهای مالی از گروههای تروریستی شوند .همینین ،شورای امنیت از سایر دولرتهرا
خواسته هیرگونه دارایی مالی یا منابر اقتصادی مستقیف و غیرمستقیف در اختیار این گروهها قرار
ندهند و شهروندان خود را نیز از هر گونه کمک یا خدماتی در این زمینه منر کننرد (نمامیران و
عباسی.،149-152 :1391 ،
مطابق مماد مقرر در قطعنامۀ  2170شورای امنیت ،ضمن ممفومیت هر گونه مبادلۀ مستقیف
یا غیرمستقیف با گروههای تروریستی ،بر قرار گرفتن مجرمان در فهرست تمرریفهرا تأکیرد شرده
است .همینین ،این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی دربارۀ استماده از وسایت نقلیه از جملره هواپیمرا
برای انتقال طت و دیگر اقتم باارزش و منابر اقتصادی بررای فرروش در بازارهرای برینالمللری در
نوا ی تمت کنترل داعش ،اقدامات خاطیان را سبب انسداد دارایی آنان برشمرده و اینفه شورای
امنیت برای مهار تروریسف و عدم تسری آن بره سرایر کشروره در چرارچوب قروقی و اجرایری
قطعنامۀ  2170شرورای امنیرت ،از ممتروای دو قطعنامرۀ 2160و 2161کره طالبران ،القاعرده،
تفمیریها و النصره را هدف قرار داده ،پیروی کرده و تمریف را بهعنوان ابزار مشترکی در هر سره
قطعنامه برای کنترل ،تضعیف و ممدودیت گروههرای تروریسرتی برهکرار گرفتره اسرت (ایرانری،
 .،44 :1393این قطعنامه دربارۀ چگونگی بازخواست و مماکمۀ کشورهای امی داعرش کره در
شفتگیری و تجهیز گروه مذکور دخالت داشتهاند و در قبال جنایات آنها مسرئولیت برینالمللری
دارند ،اعتم داشته که بهدلیت فراملی بودن آثار جنایات تروریستی داعش ،بهطور قطر کشورهایی
که در روند شفتگیری و مایت از گروههای تروریستی مذکور به هر طریقی دخالت داشتهانرد،
به موجب مقررات بینالمللی در زمرۀ ناقضان معاهدات بینالمللی قروق بشردوسرتانه و قروق
بشر و نیز نستکشری در عرراق و سروریه ممسروب مریشروند ).(Casy & Haber, 2014:72-71
عتوهبر این ،براساا قطعنامههای  1269و  ،1373اعمال و اقدامات تروریستی گروههای مرذکور
بهسبب تأثیرات اقدامات جنایتفارانه ،در سه سطح داخلی ،منطقهای و بینالمللی از سوی شورای
امنیت ممفوم شده و بنابراین ،طبق اسناد و پروتفتهرای برینالمللری و قطعنامرههرای مرذکور،
بهدلیت زمینهساز شدن نقض مقررات برینالمللری ،موجبرات مسرئولیت و تعقیرب ایرن گرروه از
کشورهای امی گروههای تروریستی فراهف بوده و دولتهای عراق و سوریه میتوانند علیه ایرن
کشورها در ممفمه بینالمللی الهه اقامۀ دعوا کنند .معاهدۀ رم بهعنوان یک معاهدۀ جهانی کره
ا فام مندرج در آن برگرفته از قوق عرفی است ،سازوکار خاصی را برای تأمین هدف عالیۀ خود
در مقابت کشورهایی که عضو دیوان بینالمللی کیمری نیستند ،اتخاذ کرده است .در ال اضرر
کشورهای مختلمی به عضویت دیوان درنیامدهاند؛ عراق و سوریه نیز در زمرۀ ایرن کشرورها قررار
دارند ،وقایر رخداده در این دو کشور طی چند سال اخیر سبب شرده ترا جهانیران و طرفرداران
قوق کیمری بینالملت انتظار داشته باشند که متولی اجرای عدالت کیمری به مماکمره و کیمرر
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کسانی بپردازد که قوق اولیۀ انسان را نادیده میگیرند و شنیرترین جرایف را رقرف مریزننرد .برا
توجه به عدم عضویت این دو کشور در دیوان و وجرود ایرن قاعرده در قروق معاهردات کره هرر
معاهدهای نسبت به طرفین آن الزامآور است و اثری نسبت به طرف ثالث ندارد ،آنیه مسلف است
معاهدۀ رم تمت سیطرۀ مقررات کنوانسیون  1969ویرن قررار دارد .مرادۀ  38ایرن کنوانسریون
رعایت قواعد مندرج در معاهداتی را که مبین قوق بینالملت عرفیاند ،برای کشورهایی که عضو
آن معاهده نیستند ،الزامآور میداند ،یعنی تبعیت از این قواعد برای کشورهای غیرعضرو الزامری
است .در واقر میتوان مادۀ  38را اسرتننایی برر اصرت نسربیت معاهردات دانسرت و چنانیره در
معاهدهای قواعدی وجود داشته باشد که برگرفته از قوق عرفی و مربوط به مظ قروق ذاتری
انسانها باشد ،دولی که به عضویت در آن معاهده درنیامدهاند نیز مفلف به تبعیت از مقرررات آن
معاهده خواهند بود .بنابراین چون قواعد مندرج در معاهدۀ رم مستخرج از قوق بینالملت عرفی
است و مقررات اساسنامه از قوق بینالمللری عرفری تبعیرت مریکنرد (دلخروش،،283 :1390،
رعایت مماد آن برای کشورهای غیر عضو معاهده ،الرزام ابتردایی دارد ،بردین توضریح کره کلیرۀ
دولتهایی که عضویت دیوان را نپذیرفتهاند ،مفلفانرد هماننرد دولرتهرای عضرو اوالد خودشران
مرتفب جرایف واجد خصیصۀ بینالمللی مندرج در مادۀ  5اساسنامه نشوند؛ ثانیاد با مرتفبان ایرن
جرایف بدون پذیرش هر گونه مصونیتی برخورد کنند .با این ال در صورت تخطی از این وظیمه
یا ناتوانی در این خصو  ،انجام رسالت مقابله با بریکیمرری در کشرورهای غیرعضرو از شرورای
امنیت به دیوان منتقت میشود و دولت غیرعضو مفلف است با دیوان در این خصرو همفراری
کند و هیرگونه مصونیت یا عذری در برابر دیوان در این خصو از نا یۀ دولرت غیرعضرو قابرت
استناد نیست.

راهکار حقوق کیفری بینالمللی برای مقابله با اقدامات گروه داعش
تاریخیۀ قوق کیمری بینالملت نشان داده است که تأسیس یک دادگاه بینالمللی ویرژه بررای
یک بمران ،یک دادگاه مختلط و رسیدگی در دادگاههرای ملری تمرت لروای صرت یت جهرانی
میتواند سازوکار مناسبی برای مقابله با پدیدۀ بیکیمری در قوق کیمری برینالملرت باشرد .در
این بند در فرض عدم ارجاع وضعیت گروه داعش به دیوان مزایا و معایب هر یک از این راهفارها
برای مقابله با پدیدۀ بیکیمری در خصو این گروه تفمیری بررسی میشود.

 .1تأسیس دادگاه کیفری بینالمللی
تشفیت یک ممفمۀ جنایی بینالمللی ویژه برای اعمال داعش بهوسیلۀ قطعنامۀ شرورای امنیرت
همانند آنیه برای دادگاه ویژۀ یوگستوی سابق و رواندا اتماق افتاد ،مریتوانرد جرایگزینی بررای
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مماکمۀ تروریستهای تفمیری در دیوان باشد .تأسیس چنین دادگاهی با دو ایراد عمده مواجره
است :نخست اینفه ،ایجاد آن به ارادۀ شورای امنیت بستگی دارد .بنابراین با امتناع شورای امنیت
از ارجاع وضعیت عراق و سوریه به دیوان کیمری بینالمللری بعیرد اسرت کره ارادۀ کرافی بررای
تأسیس یک نهاد کیمری بینالمللی ویژۀ بمران سوریه وجود داشته باشرد ،چراکره اگرر اعضرای
شورای امنیت تمایت به مماکمۀ مرتفبان جرایف بینالمللی داشتند ،موضوع را از طریق دیوان ،نه
تشفیت یک دادگاه ویژه پیگیری میکردند .دادگاهی که به فرض تشفیت ا تمال اینفه اعضرای
شورای امنیت بتوانند سازوکاری همانند سازوکار مادۀ  16اساسنامۀ رم در آن داشته باشند ،بسیار
ضعیف است .ازاینرو از ایجاد دادگاهی که اختیار تعلیق تمقیق یا تعقیب در آن را نداشته باشند،
خودداری میکنند؛ دوم اینفه ،یفی از میلمههای تشفیت دیوان کیمری بینالمللی ،پرهیز از اطالۀ
دادرسی و پرهزینه بودن مماکف کیمری ویژه بوده است ،لذا تشفیت مجدد چنین دادگاهی بهرغف
وجود دیوان ،ارتجاع و بازگشت به گذشته خواهد بود .با وجود مطالب مذکور چنانیه ارادۀ کرافی
برای مماکمۀ مرتفبان جرایف در عراق و سوریه وجود داشته باشد ،ارجاع از نا یۀ شورای امنیت
به دیوان کیمری بینالمللی بهترین و مقرونبهصرفهترین راه ت خواهد بود.

 .2تأسیس یک دادگاه مختلط
تشفیت یک دادگاه مختلط میتواند معلول انتظار جهانی برای مماکمۀ جنایتفاران در یرک منطقره
باشد .یفی از ویژگیهای این مماکف ،ترکیب قضات و پرسنت ملی و بینالمللی است ،به شرفلی کره
قضات و مشاوران بینالمللی میتوانند در کنار پرسنت داخلی فعالیت کنند .در واقر مشارکت قضات
بینالمللی نهتنها سبب میشود که قضات این دادگاه در فرض تشفیت از درجرۀ تخصرر بیشرتری
برخوردار باشند تا اینفه قضات آن از قضات ملی باشند ،چراکه قضات بینالمللی فعالیت ،معلومات و
تخصر بیشتری در زمینۀ مماکمۀ ناقضان قوق بشر داشتهاند ،بلفه سبب میشود رعایرت اصرت
بیطرفی در دادرسی بهتر تضمین شود .اگرچه مطالب مذکور میید مزایای تشفیت ممفمۀ کیمرری
مختلط است ،تشفیت چنین دادگاهی معایبی را در پری خواهرد داشرت .اولرین ایرراد ایرن دادگراه
درگیری گروه غالب در پیگرد گروه مغلوب خواهد بود و ممفن است به مماکماتی منجر شود که از
دیدگاه برخی ،اصول دادرسی منصمانه در آن نقض شرود ،هماننرد رالتی کره در خصرو شرعب
فوقالعاده برای کامبوج وجود داشت .دومین ویژگی منمی این مماکف رویارویی با چالشهایی چرون
بیثباتی مالی ،عدم همفاری دولتها در عرصۀ بینالملت ،عدم همفاری مقامات مملی است .مضاف
اینفه یفی از ارکان تشفیت این دادگاهها ،قطعنامۀ شورای امنیت اسرت و بعیرد اسرت کره شرورای
امنیت چنین قطعنامهای را صادر کند ،چراکه اگر چنین ارادهای از نا یۀ شورا وجود داشرته باشرد،
این اراده در قالب ارجاع مطابق بند« ب» مادۀ  13اساسنامۀ دیوان کیمری بینالمللی ،به ایرن نهراد
صورت میگرفت و نه تشفیت نهادی که معایب مذکور را بههمراه داشته باشد.
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رسیدگی در دادگاههای داخلی کشور ثالث
منطق فف میکند که با وجود دادگاههای داخلی در یک کشور و یک نهاد کیمری بینالمللی برای
مماکمۀ متعرضان به قوق بشر ،رجوع به دادگاههای کشور دیگر معقول نباشد .اما زمانیکه این دو
نهاد از اجرای عدالت عاجز باشند ،برای مقابله با بیکیمری باید سازوکار دیگری انتخاب کرد .امرا آیرا
چنین سازوکاری وجود دارد؟ این سازوکار برا چره ممردودیتهرایی مواجره اسرت؟ آیرا مریتروان
سازوکاری برای خروج از ممدودیت پیدا کرد؟ در پاسخ بایرد گمرت در قروق کیمرری برینالملرت
سازوکاری تمت عنوان صت یت جهانی وجود دارد؛ یعنی زمانیکه رسیدگی در یک دادگاه داخلی
در کشوری که نه متهف و نه مجنیعلیه تبعۀ آن هستند و نه جرم در قلمرو آن کشور اتمراق افتراده
است .در توجیه این نوع اِعمال صت یت از سوی کشورها بیان شده اسرت کره زمرانیکره مجرازات
برخی از افعال مجرمانه از سوی دیوان کیمری بینالمللی عمتد با مانر جردی غیر قروقی یرا تری
قوقی مواجه شود و دادگاههای ملی یک کشور تمایت و توانایی مماکمۀ مرتفبان جرایف بینالمللری
را نداشته باشند (وضعیت عراق و سوریه ،،رسالت ذاتی کشورهاسرت کره بره هردف عالیرۀ قروق
کیمری بینالملت یعنی مقابله با بیکیمری جامۀ عمت بپوشانند .کشورهای مختلمی قوانینی در ایرن
زمینه دارند که هیریک از آنها بهتنهایی نمیتواند مبین اجرای دقیق صرت یت جهرانی باشرد و در
راستای بیکیمری اقدام کنند .هرچند این کشورها مماکماتی را نیز برر مبنرای ایرن قروانین انجرام
دادهاند ،لیفن آنینانکه شایسته و بایسته است ،نتوانستهاند بدون هیرگونه ممدودیت به مماکمرۀ
مرتفبان جرایف بینالمللی بپردازند .میان این قوانین ،کشور بلژیک قانونی را که تی مصونیتهرای
اعطایی در قوق بینالملت را در برابر مماکف این کشور بتاثر دانسرته برود ،ترا سرال  2003اجررا
میکرد .اجرای قانون مذکور با پتانسریت براالیی کره بررای تمصریت هردف عالیرۀ تردوینکننردگان
اساسنامۀ رم داشت ،کشور بلژیک را با چالشهای جدی سیاسی مواجه ساخت و موجب ایجاد تنش
در روابط سیاسی این کشور با اسرائیت و ایاالت متمده شد .آمریفا بهعلت ضور نظامیران خرود در
مناطق مختلف جهان با هر گونه صت یت جهانی دادگاههای دیگر کشورها مخالف است و نارضایتی
خود از صت یت جهانی دادگاههای بلژیک را بارها توسط مقامات دولتی خرود (وزیرر دفراع و وزیرر
دادگستری ،بیان داشته است ،لیفن آمریفا به صرف اعتم نارضایتی بسنده نفرد و در ژوئرن 2003
بلژیک را تهدید کرد که در صورت عدم تغییر در این قوانین ،ضمن تعلیق مشرارکت مرالی خرود در
تأمین هزینههای ا داث مقر ناتو با نموذ خود سبب تغییرر مقرر ایرن سرازمان از بلژیرک بره کشرور
دیگری خواهد شد .در مجموع آن قانون و همراه با اصت ات آن نتوانست در برابر فشارهای سیاسی
دوام آورد و سرانجام صرا تاد نسخ گردید( 1خالقی.،141 :1392،
 .1در  17اکتبر  2000جمهروری دموکراتیرک کنگرو دادخواسرتی را علیره پادشراهی بلژیرک نرزد دیروان برینالمللری
دادگستری به ثبت رسانید و در آن ادعا کرد که دولت بلژیک با صدور قرار بازداشتی در  11آوریت  2000از سروی
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مطالب مذکور بیانگر این است که عتوهبر رسیدگی در دادگاههای ملی در یک کشرور و دیروان
کیمری بینالمللی سازوکار دیگری تمت عنوان صت یت جهانی وجود دارد .بدیهی است که اجرای
این اصت همانگونهکره در قرانون بلژیرک برا موانرر عملری زیرادی مواجره شرد ،ممفرن اسرت برا
ممدودیتهایی چون مصونیت قضایی مقامات و نمایندگان سیاسی کشرورها مواجره شرود .از برین
نرفتن مصونیت در برابر مراجر غیر بینالمللی و نبود دولتی که به قانون جامر و مانعی برای اعمرال
صت یت جهانی برای مقابله با بیکیمری در عراق و سوریه بپردازد ،نشراندهنردۀ آن اسرت کره در
ال اضر توست به این اصت نمیتواند چندان مناسب باشد ،زیرا باید کشوری وجود داشرته باشرد
که قانون داخلی آن اعمال صت یت جهانی توسط مماکف ملی آن کشور در رابطه با جرایف سنگین
قوق بشری را تجویز کرده باشد که در وضعیت فعلی ا تمرال وجرود چنرین قرانونی در کشروری
بسیار ضعیف بهنظر میرسد؛ بهویژه اینفه کشورها سرنوشت قانون بلژیک را مت ظره کرردهانرد .در
فرض وجود چنین دولتی ،ممفن است قانون داخلی تجویزکنندۀ اعمال صت یت ،ضرور مرتهف را
در خاک کشور ممت دادگاه الزم و ضروری بداند ،تی اگر رسیدگی غیابی هف تجویز شود ،چنرین
مماکماتی با انتقادات شدیدی مواجه خواهد شد؛ ثالناد پیش از اینفه تعقیبی از نا یۀ دولت صرورت
گیرد ،الزم است که کشور اعمالکنندۀ صت یت ،مدارک کافی را در اختیار داشرته باشرد و امفران
دسترسی به شهود برای این کشور فراهف باشد که دستیابی به این امور جز با همفراری دولرتهرای
منطقه (خاورمیانه ،امفانپذیر نیست؛ در نهایت چنین مماکماتی نمریتوانرد اجررای عردالت را در
سطوح باال تضمین کند.
قاضی تمقیق بلژیفی علیه وزیر امور خارجۀ وقت کنگو (آقای یورودیا ،بره اتهرام جنایرت برینالمللری (مسرتند بره
قانون موسوم به صت یت جهانی مماکف بلژیک ،،اصت عدم قابلیت اعمال اکمیت یک دولت علیره دولرت دیگرر،
اصت برابری اکمیت بین کلیۀ اعضای ملت متمد و همینین مصونیت دیپلماتیک وزیر امور خارجه را نقض کررده
است .دیوان پس از بررسی قضریه در  14فوریرۀ  2002رأی خرود را صرادر کررد .دیروان ابتردا تصرریح کررد کره
صت یت رسیدگی به قضیۀ مذکور را داشته و دادخواست کنگو علیه بلژیرک قابرت طررح اسرت .در رأی صرادره از
سوی دیوان که به موجب مادۀ  60اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری قطعری و غیرقابرت اسرتیناف بروده و برر
طبق مادۀ  59اساسنامه الزامآور است ،آمده است":صدور قررار بازداشرت  11آوریرت  2000علیره آقرای یورودیرا و
انتشار بینالمللی آن نقض یک تعهد بینالمللی پادشاهی بلژیرک در قبرال جمهروری دمفراتیرک کنگرو ممسروب
می شود و (دولت بلژیک ،در این راستا مصونیت از صرت یت کیمرری وزیرر امرور خارجرۀ کنگرو را رعایرت نفررده
است ".دیوان همینین دولت بلژیک را ملزم کرد که از طریق ابزارهای موجود و براسراا انتخراب خرود بایرد قررار
بازداشت مذکور را ملغی اعتم کند و بهعتوه به مقاماتی که قرار مذکور را ابتغ کررده اسرت ،اطرتع داده شرود .در
این زمینه ،قاضی اودا نوشت که ":بلژیک ممفن است در روند رو به رشد قوق بینالملت رکت کند ،ولی از نظرر
دیوان بینالمللی دادگستری ،بلژیک عمتد از فرایند قوق بینالملت پیشی گرفته اسرت ".ازایرنرو ،دیروان رأی داد
که مصونیت اجتنابناپذیر رؤسای دولت ،رؤسای فومت و وزرای خارجه کامت است ،هرچنرد ایرن مصرونیت ،بره
معنی فرار از مجازات در خصو جرایف ارتفابی در ین انجام وظیمه نیست .برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:
Arrest Warrant Case, paras. 60-61, but see also the Dissenting Opinion of Judge ad hoc Van den
Wyngaert, Para. 34.
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تأسیس یک دادگاه با انعقاد معاهده
دولتها بهمنظور مبارزه با جرایف بینالمللی میتوانند بهوسیلۀ موافقتنامههای برینالردولی وارد
همفاری با یفدیگر شوند؛ موافقتنامههایی که ترابر قروق برینالملرت معاهردات و اصرت ارادی
دولتهاست .بهطور کلی همفاری دولتها با یفدیگر در مبارزه با جرایف کیمری دارای ویژگیهای
مانند توافقی بودن ،عدم مغایرت همفراری برا نظرف عمرومی ،تلقری شردن جررم در نرزد تمرام
طرفهای همفاری ،قادر یا مایت نبودن دولت متقاضی همفاری در برخورد با جررم اسرت .ایرن
همفاری میتواند در قالب معاضدت قضایی صورت گیرد .هردف از معاضردت قضرایی مسراعدت
دولت مورد درخواست در دستیابی به اسناد و ادلۀ ناظر بر جرم ارتفابی اسرت .امرروزه ایرن نروع
همفاری سلسلۀ وسیعی از اقدامات از جمله تمقیقات کیمری ،مماکمه ،بازجویی ،اخذ اظهرارات
شهود ،بازرسی ،تمقیق و خدمات مربوط به تعقیرب افرراد را شرامت مریشرود (دلخروش:1390 ،
.،216از آنجا که یک انتظار جهانی برای مماکمۀ مرتفبان جررایف برینالمللری در سررزمینهرای
تمت اشغال داعش وجود دارد ،دول عراق و سوریه میتواننرد هرف برهمنظرور اقردام در راسرتای
صت یت تفمیلی دیوان و هف تأمین هدف عالیه این نهاد و جهانیان ،با یک کشور (ترجیماد عضو
دیوان ،که تمایت به این امر دارد ،معاهدۀ معاضردت قضرایی منعقرد کننرد ترا مرتفبران جررایف
بینالمللی را به کیمر برسانند.

استفاده از ظرفیت یونسکو و ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی
با الزماالجرا شدن «اساسنامۀ رُم» در  17ژوئیۀ  ،2002جهان برای نخستینبار ،به یک سازوکار
قضایی بین المللی مستقت با اختیارمندی نسبت به مماکمۀ افرادی که دارای بیشترین مسئولیت
در زمینۀ تخریب مهارناشدنی اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلمانهانرد ،مجهرز شرد .در
واقر ،به موجب مادۀ  8معاهدۀ میسس دیوان ،متت عمدی به ساختمانهایی که از جمله ،بره
امور دینی و هنر اختصا داده شدهاند ،یا بناهای تاریخی ،سازندۀ یک «جرم جنگری» هسرتند.
همینین ،چنین اعمالی ،بسته به شرایط ،میتوانند سازندۀ فعت «تعقیرب و آزار» ذیرت مرادۀ 7
بهمنابۀ یک جرم علیه بشریت باشند .دیوان ،با  124دولت عضو خود که تعدادشان رو به افزایش
است و در انطباق با مأموریت خود میتواند کمک شایانی ،بهعنوان بخشی از یک پاسخ جامر ،به
پاسداری و ماظت از اموال فرهنگی کند .پیش از آنفه تخریب اماکن تاریخی در سوریه و عراق
توجه جهانیان را جلب کند ،دادستان دیوان"،خانف بن سودا" ،بر نیاز به مهار تخریب سابشده
اموال فرهنگیِ ممافظت شده در چارچوب قانونی دیوان تأکید کرده بود .اقدام دفتر دادستانی در
خصو وضعیت "مالی" منالی از آن است .همانطورکه در رال اضرر در سرطح گسرتردهای
گزارش شده است ،در سپتامبر  ،2015براساا اسناد ارائهشده توسط دادستان ،دادرسان دیوان،
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قرار جلبی علیه"ا مد المقی المهدی" ،عضو گروه "انصارالدین" وابسته بره"القاعرده"در"مغررب
استمی" ،را صادر کردند .شعبۀ پیش – دادرسی دیوان تشخیر داد که ادلۀ ارائرهشرده توسرط
دادستان برای ایجاد مبنای ممفمی برای باورمندی به آنفه مظنون از یث کیمری در ارتباط با
جرم جنگی هدایت عامدانۀ متت به شماری از آثار تاریخی و ابنیۀ دینری در"تیمبوکترو" (در
مالی ،در ماههای ژوئن و ژوئیه  2012مسئول است ،کمایت میکند.
نقش«دیوان کیمری بینالمللی» در مبارزه با بیکیمرمانی در زمینۀ تخریب میراث فرهنگری
در قرن جدید بسیار کلیدی است .البته برای آنفه دیروان بتوانرد ترأثیر بیشرتری داشرته باشرد،
«صت یت جهانی» نیز از اهمیت بسزایی برخروردار اسرت .دولرتهرای بیشرتری بره تصرویب
«اساسنامۀ رم» و پیوستن به جمر خانوادۀ دیوانتشویق میشوند ،تا با انجام آن ،از مایرتهرای
قانونی که اساسنامۀ رم تدارک میبیند ،بهرهمند شوند ).(Bowker, 2016:10-12

نتیجهگیری و پیشنهادها
آنیه در راستای پیشگیری ،مقابله و سرکوب کلیۀ اشرفال و گونرههرای اقردامات تروریسرتی در
درجۀ اول اهمیت قرار میگیرد ،اتخاذ سیاستهای کیمری اصولی در مواجهه با این پدیردۀ ضرد
بشری است .از این یث ،کنترل افعال تروریستی بهسبب فقدان شناخت کافی از یث ماهیرت
و نتای ناشی از عدم ارائۀ تعریمی قوقی و مورد پذیرش جامعۀ بینالملت دشوار بهنظر میرسد.
بنابراین الزم است در ابتدا دولت ها برای پیشگیری و مبارزۀ اثرربخش در رویرارویی برا اقردامات
تروریستی ،در قوانین داخلی خود تدابیر جدیدی را اتخاذ کنند و سپس برای مقابلۀ ثمربخش با
اعمال مزبور نسبت به تدوین و تصویب اسناد بینالمللی مریثر و اجتنراب از سیاسرت اسرتاندارد
دوگانه گام بردارند .جنایات ارتفابی داعش بر کسی پوشریده نیسرت؛ جنایراتی کره در سروریه و
عراق رقف خورده و مورد تأیید کشورهای داعیهدار قوق بشر هف قرار دارد .اقدامات ایرن گرروه
ضمن بروز مخاطرات جهانی ،ائتتفی بین المللی را برای برخورد با آن بهوجود آورد .اولین جنبرۀ
رسیدگی به اقدامات تروریستی داعرش ،ا رراز و اثبرات تروریسرتی برودن جنایرات ارتفرابی در
چارچوب معیارهای بین المللی است .ازاینرو دو معیار برای شناسایی هر گرروه برهعنروان گرروه
تروریستی در قوق بین الملت وجود دارد :الف ،ماهیت گروه برختف قروق برینالملرت باشرد،
می توان آن را تروریستی قلمداد کرد؛ ب ،نوع اعمال ارتفابی این گروه است ،که داعش بر مبنای
هر دو معیار گروه تروریستی ممسوب میشود .بر همین اساا ،الزم است دولرت عرراق و سرایر
دولت ها از طریق شورای امنیت تتش کنند تا ضمن درج نام داعرش در فهرسرت سرازمانهرای
تروریستی ،آثار قوقی متعدد بر عملفرد این گروه و امیان آن اعمال کنند .جرایف ارتفرابی از
سوی داعش بهوضوح در مواد  5تا  9اساسنامۀ رم پیشبینی شرده اسرت .اقرداماتی کره توسرط
داعش در ال انجام است ،در شمول جرایف موضوع مرادۀ  5اساسرنامۀ دیروان قررار مریگیررد؛
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جرایمی همیون اعدام دسرته جمعری ،شرفنجه و سوساسرتمادۀ جنسری و تجراوز در ایرن قالرب
می گنجد .در چارچوب مماد مقرر در مواد  7و  8اساسنامۀ رم این گروه بهترتیب مرتفب جررایف
علیه بشریت و جرایف جنگی شده است .افزون بر این در قوق کیمری برینالمللری ،مخاصرمات
کنونی در عراق و سوریه ،مخاصمۀ مسلمانه است که با توجه به اینفه برخی از قواعد مرذکور در
اسناد قوق بشردوستانه جنبۀ عرفی داشته اند ،هر گونه تخلرف از معیارهرای عرفری مریتوانرد
جنایت علیه ب شریت یا جنایت جنگری ممسروب شرود و مرتفبران آن و امیران آن مسرئولیت
کیمری پیدا می کنند .در پایان باید گمت که استمرار آزادی عمت داعش به لماظ نبرود واکرنش
بین المللی هماهنگ و مبتنی بر اکمیت قانون ،هرچند برا مسرائت سیاسری و امنیتری آمیختره
است ،اما نگرانی عمده برای چشفانداز قوق بین المللی و اکمیت قانون در منطقه خواهد بود.
ازاینرو جامعۀ قوقی میتواند با استمادۀ
مناسب از ظرفیتهای موجود در نظام قوق بینالملت ،به آسیبشناسی ،اصتح و بازنگری
هنجارها ،توجهات را جلب کند .ائتتف میان قوقدانان و بهرهگیرری از ظرفیرتهرای دکتررین
قوقی در تفمیت و اصتح قواعد و اصول مرتقن قروق برینالمللری و برقرراری ارتبراط قواعرد
موجود متناسب و مطلوب ،نترای مناسربی از سرازوکارهای جامعرۀ قروقی اسرت .بریتروجهی
سازمان ملت متمد به تهدیدات داعش علیه صلح و امنیت بینالمللی ،اعتبار و موجودیت قروق
بینالملت را د ر منظر اففار عمومی جهان مخدوش کرده اسرت .پیگیرری ابعراد قروق کیمرری
مقابله با تروریسف و نقض قوق بشر و قوق بشردوستانه از مسائت اولویتدار در تأمین صرلح و
امنیت بینالمللی و مقابله با اقدامات تروریستی داعش بهنظر میرسرد .بنرابراین ضرروری اسرت
شبفههای سازمانهای مردمنهاد و مرتبط با صلح بههمراه رسانههرا ،نخبگران و مجرامر ،مسریر
ادراک بین المللی از ماهیت تروریستی داعش را تسهیت کرده و رویارویی با تروریسف را در همرۀ
سطوح پیگیری کنند.
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