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پیشگیری و مقابله با حمالت تروریستی «داعش» در حقوق
بینالملل
سهیال

کوشا*

چکیده
هدف عمليات تروريستی را ايجاد ترس شديد و علت آن را «ادامۀ نظاا اتاتامار اتاتممار و
اتتقاللطلبی» دانستهاند .اين عمليات پيش از حادثۀ  11تپتامبر  2001برا مخالفت با نظاا
حاکم بهصورت «هواپيماربايی بمبگذار خرابکار آد ربايی و ترور شخصيتها مهم» بود.
اما پس از حادثۀ  11تپتامبر گروه تروريستی «القاعده» و «داعش» با اهداف تياتای ماذهبی
مبادرت به انجا عمليات تروريساتی کردناد .شاورا ام يات هام در مۀا اماۀ )2015( 2249
تروريستی بودن عمليات «داعش» را به رتميت ش اخت .پژوهش حاضر با بهارهم اد از رو
تحقيق توصيفی -تحليلای درصادد پاتاخیويی باه ايان پرتاش اتات کاه نقاش دولاتهاا و
تازمانها بينالمللی دولتی و غيردولتی بهخصوص تازمان ملل متحد تازمان عفو بينالمللی
و ديدبان حقوق بشر برا پيشیير و مقابله با عمليات تروريستی «داعش» چيست؟ با توجه به
اي که «داعش» صلح و ام يت بينالمللای آزاد و حاق حياات و رواباو دوتاتانه را باه خۀار
انداخته اتت تاباان حقوق بينالملل میتوان د از شورا ام يت بخواه د تا عالوهبر احراز نقا
صلح و اتخاذ امدا مقتضی طباق م شاور از دياوان کيفار باين المللای درخواتات محاکماۀ
ج ايتکاران «داعش» را ک د.

کلیدواژگان
حقوق بين الملل بشردوتتانه ديدبان حقوق بشر تازمان ملل متحد شاورا ام يات تاازمان
عفو بينالمللی عمليات تروريستی «داعش».
* اتتاديار دانشیاه پيا نور واحد تهران تهران.
تاريخ دريافت 1395/04/05 :تاريخ پذير 1396/02/10:
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مقدمه
امروزه با گذشت تالها از شکلگير «داعش» و بهخصوص رويۀ آنها برا کشتار مرد بیدفاع
رعايت نکردن مقررات حقوق بشردوتتانه و گستر عمليات تروريستی آنهاا باه اروپاا جامااۀ
جهانی بيش از پيش درصدد يافتن راهکار برا پيشیير و مقابله با آن اتت .اولين عملياات
تروريستی توتو فرمۀ اتماعيليه در مرن يازدهم تا تيزدهم ميالد رخ داد .تپس ه دوها برا
دتتيابی به اهداف خود دتت به امدامات تروريستی زدند .امدا يهوديان مخالف حکومت ر در
فلسااۀين هاام نااوعی عمليااات تروريسااتی در مالااب مااذهب بااود (کاااردانکوس .)1-3 :1371
فره یستان علو فرانسه تروريسم را «رژيم وحشت» دانسته که ژاکوپنها در فرانسه با برداشتی
ممبت دربارۀ خودشان اتتفاده میکردند و در اثر کاربرد بيشازحد گيوتين بهتدريج مفهو م فی
پيدا کرد (طيب  .)21 :1382در پيوتت فره گ لغت بريتانيکا تروريسم «کاربرد تيساتماتي
ارعاب يا خشونت پيشبي یناپذير بر ضد حکومات هاا و مارد جهات دتاتيابی باه يا هادف
تياتی» دانسته شده اتت (کاظميان  .)10 :1383با توجه به مۀالب بيانشده و نحوۀ عملکرد
«داعش» میتوان گفت که «داعش»ي گاروه تروريساتی اتات .از هماين رو اهميات بررتای
مقررات حقوق بينالملل موجود و نقش دولتها تازمانها بينالمللی دولتی و غيردولتی برا
پيشیير و مقابله با عمليات تروريستی «داعش» عبارتاند از« :الف) عمليات تروريستی پس از
پايان ج گ ترد و به خصوص پس از رويداد  11تپتامبر  2001بهعلت جهاانی شادن امتصااد
کمرنگ شدن مرزها تياتی پيشرفت روزافزون وتايل حملونقل دارا ابااد جدياد شاده
اتت .بهگونها که امروزه مربانيان اصالی ايان حاوادا افاراد غيرنظاامیاناد ب) «داعاش» باا
دتترتی به ف اور ها روز به خصوص رايانه مرزها را درنورديده اتت ج) «داعش» با تبليغات
گسترده از طريق رايانه اي ترنت و شبکه ها اجتماعی توجه تاداد بيشتر از افراد را باه خاود
جلب کرده بهگونها که امروز هواداران آنها م حصر به ي دولت خاص نيست».
هدف پژوهش حاضر ارائۀ راهکاار مارثر بارا پيشایير و مقابلاۀ حقاومی باا گساتر
روزافزون حمالت «داعش» و ت وع شبکها آن اتت .چون حاصل تال نهادهاا باينالمللای
دولتی و غيردولتی نزدي کردن مواضا حقاومی دولاتهاا تصاويب ک وانسايونهاا و صادور
مۀا امههايی در اين خصوص اتت .اما بهنظر میرتد دتت نيافتن باه تاريفای شافاف و مابال
مبول از تروريسم بينالمللی که مورد اجماع جهانی باشد و حق وتو اعضا دائم شورا ام يت
(باضاً حامی حمالت تروريستی داعش) موجب شده تا نهت ها امادامات تاازمان ملال در عمال
ناکا بماند بلکه بسيار از کشاورها باا توءاتاتفاده از عاد تارياف تروريسام برداشاتهاا
مت وعی داشته باش د .از همين رو بهدليل اتخاذ روياههاا متفااوت در پيشایير و مقابلاه باا
حمالت تروريستی «داعش» تا به حال چ دان موفق نبودهاند .چون دولتها عضو دائم شورا
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ام يت که بايد در صف اول پيشیير و مقابله با عمليات تروريستی «داعش» باش د با توجه به
م اف ملی خود تروريسم را تاريف میک د .از طرفی ش اتايی گروههاا تروريساتی را ابازار
تياتی برا تأمين م اف خود و مشروعيت بخشيدن به عمليات اتخااذ خودشاان در عرصاۀ
بينالمللی مرار دادهاند تا جايی که برخی از آنها به حمايت و پشتيبانی از «داعش» پرداختهاناد.
در اين پژوهش نخست نوع عمليات تروريستی «داعش» با توجاه باه دتاتهب اد گاروههاا
تروريستی تشريح می شود .تپس راهکارها حقومی موجود در م شور تازمان ملال و تاهادات
دولتها نقش ارکان تازمان ملل تازمان عفو بينالمللی ديدبان حقوق بشر و مقاررات حقاوق
بشردوتتانۀ بينالمللی مورد مدامه مرار خواهد گرفت.

بررسی و تحلیل عملیات تروریستی«داعش» و انگیزۀ آنها
پس از حملۀ آمريکا به عراق در تال  2003به بهانۀ مبارزه با تروريسم شاخۀ القاعدۀ عاراق باه
رهبر ابومصاب الزرفاو مبادرت به عمليات انتحار در عراق کرد .اباوبکر البغاداد از تاال
 2010رهبر القاعدۀ عراق را بر عهده گرفت .با شروع ج اگ داخلای تاوريه باا فتاوا ايمان
الظواهر (رهبر اصلی نيروها القاعده) همۀ نيروها القاعده به توريه عزيمت کردناد .اماا باا
بروز اختالف بين آنها ال قاعدۀ عراق به رهبر ابوبکر البغداد با جبهۀ ال صره درگير شد .ايمان
الظواهر در حکميت بين آنها دتتور به بازگشت القاعدۀ عراق داد .اين امر موجب نق بياات
بين اين دو و جدايی ابوبکر البغداد از القاعاده شاد .اباوبکر البغاداد هام گاروه «داعاش» را
تأتيس کرد (طباطبائی لۀفی و شارق .)182 :1395
فره گ حقومی بهمن «تهديدات تروريستی» را تهديد به خشونت با هدف ارعاب ديیار و
مجبور کردن او به تخليۀ تاختمان يا محل اجتماع يا تأتيسات عمومی دانساته اتات (آماايی
 .)104 :1382در تۀح بينالمللی اصۀالح «تروريسم» اولاين باار در تاومين ک فارانس باين
المللی کردن حقوق جزا در بروکسل ( )1930باهکاار رفات (ميرمحماد صاادمی -188 :1380
 .)187بارزترين اختالف در تاريف تروريسم دربارۀ تفکيا تروريسام از مباارزات ج ابشهاا
آزاد بخش ملی اتت که براتاس «حق تايين ترنوشت ملتها» طباق م شاور تاازمان ملال
(م شور) مشروع دانسته شده اتت .از طرفی تروريسم ي جر تياتی اتت .ازاينرو هر دولتی
با توجه به اهداف و تياتتها خود برداشت متفاوتی از آن دارد (کوشا  .)9-11 :1389باا
توجه به تااريف ارائهشده چهار ع صر الز برا تحقق تروريسم عبارتاند از« :ارتکاب هدفم اد
يا تهديد به خشونت بهکارگير يا تهديد به خشونت در خارج از زمان ج گ ايجااد ياا تهدياد
به ايجاد وحشت و اي که عليه مربانيانی باشد» (تاندوز .)331-382 :1382
ک وانسيون پيشیير و ترکوب تروريسام ( 16ناوامبر  )1937بياان مایدارد« :تروريسام
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امدامات ج ايی تازماندهیشدۀ افراد با بهکارگير رو ها وحشتزا عليه دولت ماوردنظر ياا
شخصيت خاص يا عمو مرد اتت» .اين ک وانسيون باهتابب وماوع ج اگ جهاانی دو الز
االجرا نشد و مفهو وامای تروريسم عمالً کشف نشد (کوشا  .)20 :1389از ميان عهدناماههاا
مصوب تازمان ملل اصۀالح «تروريسم» يا «تروريست» در ع وان ته مااهادۀ زيار ذکار شاده
اتت« :ک وانسايون باينالمللای تارکوب امادامات تروريساتی انفجاار ( 15دتاامبر )1997
ک وانساايون ب اينالملل ای در خصااوص م ا حماياات مااالی از تروريساام ( 9دتااامبر  )1999و
ک وانسيون بينالمللی ترکوب امادامات تروريسام هساتها (13آوريال  .)2005البتاه عباارت
«تروريسم» در متن دو ک وانسيون يا ی ک وانسيون بينالمللی برا مقابله با گروگانگير (17
دتامبر  ) 1979و ک وانسيون جلوگير از اعمال نامشروع بر ضد ام يت کشتيرانی درياايی (10
مارس  )1998مشاهده میشود  .مجما عماومی تاازمان ملال (مجما عماومی) در مۀا اماۀ
 40/61با اجماع همۀ شيوهها توتل به عمليات تروريستی را محکو کرد .ولی تال و مبارزۀ
مرد ترزمين ها اتتامار برا اتتقالل از تالۀۀ اتاتامار و آزاد از اشاغال بيیاناه در
مالب نهضتها آزاد بخش طبق «م شور ملل متحد و اعالميۀ اصول حقوق بينالملال درباارۀ
روابو دوتتانه و همکار در ميان ملتها» را مشروع اعال کرد .بهطور کلی عملياات «داعاش»
به داليل ذيل تروريستی اتت:
«اتتفاده از ملمرو توريه و عراق جهت انجا امدا نظامی عليه تااير دولاتهاا حملاه باه
اهداف مم وعه (غيرنظامی) يا شيوه ها مم اوع اعماال زور مان اد کااربرد تاالحهاا کشاتار
دتتهجمای اغماض يا کوتاهی در جلوگير از ارتکاب چ ين امداماتی توتو عوامل آنها».
از طرفی ي امدا تروريستی در صورتی جرمی بينالمللی تلقی میشود که عليه افراد تحت
حمايت ک وانسيون چهارگانۀ ژنو ( )1949و پروتکلها الحامی آن ( )1977صورت گرفته باشد
يا از مصاديق جرايم عليه بشريت يا جرايم ج یی باشد کاه براتااس مقاررات م شاور و حقاوق
بشردوتتانۀ بينالمللی مم وع شدهاند .ازايانرو نقاش دولاتهاا در رتايدگی باه اکمار جارايم
تروريستی انکارناپذير اتت زيرا رتيدگی به اين جرايم در صالحيت ملی دولتها مرار میگيارد
و جر بينالمللی تلقی نمیشوند (حبيبزاده .)11 :1381

 .1ماهیت و ساختار گروه تروریستی «داعش»
گروهها تروريستی را به «آخرالزمانی (غايیگرا) 1تياتی ا مذهبی ملیگارا ياا جادايیطلباان و
دارا هدف واحد »2دتاتهب اد مایک اد ( .)Ferguson,2005: 20-23باهنظار مایرتاد گاروه
تروريستی «داعش» جزو گروهها تروريستی آخرالزمانی (غايیگرا) و تياتی-مذهبی مارار گيارد.
1. Apocalyptic Groups
2. Single ˚ Issue Terrorists
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چون اين گروه شا ماتقد اتت پايان نظم جهان ک ونی نزدي اتت و آنها باياد نقاش فااالی در
وموع اين حادثه داشته باش د و برا تسهيل آن توتال باه خشاونت و زور اجت اابناپاذير اتات.
بيشتر تروريستها آخرالزمانی مخالف کاربرد خشونت مستقيم علياه جامااۀ خودشاان هسات د.
آنها اغلب دارا انیيزهها مذهبی و اضۀرارند و رهبران پرجذبه دارند که از جوام بزرگتر بيیانه
اند و همواره در انزوا بهتر میبرند .آنها بدگمان و شکاکاند ازاينرو عالمۀ باالقوها بارا ارتکااب
هر گونه عمليات تروريستی دارند« .داعش» از اين نظر میتواند جزو گروهها تياتای ا ماذهبی
دتتهب د شود که عمليات تروريستی آنها ارتباا بسايار محکمای باا «فان تاخ ور مساائل
ايدئولوژيکی (باورها وهابيت و ت یگر تلفی) و عمليات فيزيکی» دارند .اين گروه تاوان باالقوۀ
دتترتی به مواد م فجره و تسليحات متاارف و اهداف بسيار بااارز راهبارد را دارد .اماا جازو
گروهها ملیگرا يا جدايیطلبان يا گروهها تروريستی دارا هدف واحد مارار نمایگيارد .چاون
هدف ملیگرايان دتترتی به اهداف تياتی مومی و مبيلها اتت و توجه خاصی باه ارز هاا
ب يادين دارند .گروهها تروريستی ت باد همان د کاتاليزور عمل میک اد و هادف آنهاا تغييار
دادن تياتتها يا رفتارها جاماه اتت .توتل اين گروه به عمليات تروريستی بارا وادار کاردن
مرد و دولتها جهت توجه به مشکالت آنهاتت (کوشا .)61-71 :1389

 .2انگیزه و علل عملیات تروریستی «داعش»
بهطور کلی خصوصيات و انیيزۀ گروهها تروريستی «داعش» برا توتل به عمليات تروريستی
عبارتاند از« :الف) شبهدولتی بودن ب) جلبتوجه ديیران يا کسب امتيازها تياتی بيشتر
برا خودشان» ( .)Frost, 2005: 20-51باا توجاه باه اي کاه گاروه تروريساتی «داعاش» جازو
گروهها تروريستی آخرالزمانی (غايیگرا) مرار میگيرد ماتقدند کوچ ترين انفجار باهوياژه
در اروپا موجب ايجاد درگير وتي و در نهايت ج گ جهانی تو و باضاً هساتها مایشاود
ازاينرو تري تر میتوان به آخرالزمان رتيد .ب اابراين آنهاا تمايال زيااد باه اتاتفاده از ماواد
م فجره و تسليحات نامتاارف و تايبر تروريسام دارناد .از طرفای جازو گاروههاا تروريساتی
تياتی ا مذهبیاند و با گستر عمليات تروريستی خواتتار دتتيابی باه تبليغاات تياتای و
تأثير بر حاالت روحی ا روانی طرفدارانشان هست د کاه باا ايجااد تخرياب وتاي باه هدفشاان
می رت د زيرا هر امدا تروريستی در کشورهايی مان د فرانسه و بلژي بیش در کسب هادف
تياتی آنها تأثير بسزايی خواهد داشت .اما همان د حادثۀ  11تاپتامبر  2001باهدنباال ايجااد
مرگومير گسترده نيست د و بيشتر در پی ايجاد رعب و وحشت شديد ايجاد خساارات فيزيکای
و امتصاد گستردهاند .بررتی علل و انیيزۀگروه تروريستی «داعش» بارا توتال باه عملياات
تروريستی گامی مفيد برا تجزيهوتحليل اهداف آنهاتت .بهنظر میرتد بيشتر در پای تخرياب
وتي خرابکار محدود يا انجا ي تر امدامات نمادين هست د زيرا هدف رهبران آنها تأثير
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بر افکار عمومی و باألخص ديده شدن توتو ديیاران اتات و از نظار روحای ا روانای در پای
رتيدن به نتيجه با هر ميمتی هسات د .باهطاور کلای عوامال متاادد در گساتر عملياات
تروريستی «داعش» تأثير دارند که مهمترين آنها عبارتاند از:
الف) رواج اتتامار تلۀۀ خارجی اشغال بيیانه و آپارتايد که نام «حق تايين ترنوشات
ملتها» هست د ب) پديد آمدن دولت ها جديد در جهان مااصر و در نتيجاه باروز مشاکالت
جديد ج) پيشرفت ف اور از جمله ج گافزارها خودکار که با ک ترل از راه دور کار میک د
د) رونق تجارت اتلحه و تسهيل دتتيابی به آنها در جهان مااصر ها)شاار جهانی شدن امتصاد
و هژمونی آمريکا پس از ج گ ترد (دهۀ  90مايالد ) و) فقار امتصااد فره یای و نااتوانی
دولتها در حل مشکالت داخلی خودشان ز) نقش رتانهها جماای درباارۀ پوشاش و پخاش
عمليات تروريستی بهويژه پس از انقالب رتانها و رواج اي ترنت و شبکهها ماهوارها پخاش
مستقيم (کوشا  )269-280 :1394که در ترويج افکار تروريستی بسايار مارثر باوده و حصاول
اهداف تروريستی را با جلب افکار عمومی تسهيل کرده اتت (کوشا .)18-19 :1389
عواملی که تروريستها «داعش» را در انتخاب نوع و شيوۀ توتل باه عملياات تروريساتی
وتوته میک د عبارتاند از :الاف) تاهولت دتترتای آنهاا باه «ماواد م فجاره و حتای ماواد
شيميايی بيولوژيکی ميکروبی رايانها (تايبر تروريسم) و هستها » ب) م حصربهفرد باودن
تأثير اين امدامات در افکار عمومی و اي که ذه يت تما جهانيان نسبت به عواماب کااربرد ماواد
م فجره و عمليات مسلحانۀ تروريستی عليه غيرنظاميان بسيار م فی اتات ج) صارفاً باهدنباال
عکسالامل روحی ا روانیاند که در جاماۀ هدف ايجاد میشود .ازاينرو هار حملاۀ تروريساتی
«داعش» که به صورت «انفجار ي بمب عاد يا بمب کميف حاو مواد شيميايی بيولاوژيکی
ميکروبی و هستها يا حتی حمله به ي نيروگاه اتمی باشد ترس و وحشت وصفناپاذير در
مربانيان اين حمالت ايجاد میک د ()Blum,2003: 391-393

اقدامات الزم برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی «داعش»
 .1اقدامات دولتها
مهمترين امداماتی که دولتها به م ظور پيشایير و مقابلاه باا عملياات تروريساتی «داعاش»
میتوان د اتخاذ ک د عبارتاند از :الف) ش اتايی انیيزهها و علل اين گاروه تروريساتی و اتخااذ
شيوه ها خاص برا از بين بردن اين انیيزهها و علل ب) دشوار کاردن دتترتای ايان گاروه
تروريستی به «ماواد م فجارۀ الز بارا توتال باه عملياات تروريساتی کاه مساتلز تقويات
تيستمها حفاظت فيزيکی اماکن ذخيرهتاز ايان ماواد باا افازايش تيساتمهاا و نيروهاا
حفاظتی آنهاتت ج) از بين بردن اماکن امن اين گروه تروريستی تاا اي کاه نتوان اد باا فراغات
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کامل تمرين ک د و تجهيزات الز را فراهم آورند د) پيیير مقابله با تااير ج اياات تاازمان
يافته ممل ماچاق مواد مخدر تجارت اتلحه و غياره تاا م ااب ماالی آنهاا مسادود شاود هاا)
ش اتايی عوامل نفوذ آنها با بهکارگير برنامهها خاص بهم ظور تشخيص ميزان وفاادار و
مابل اعتماد بودن مأموران حفاظتی و ثبات احساتی آنها اعمال مايارهايی باهم ظاور حفاظات
فيزيکی از اماکن نیهدار مواد تجهيزات و تسليحات موردنياز آنها مان د «ناردهگاذار تابياۀ
زنگ ها خۀر ويژه برمرار ترتيبات خاص ک ترلی باهکاارگير ماأموران مسالح و نيروهاا
واک ش تري در موام اضۀرار » و) پيشبي ی تمري ات مداو برا مأموران حفااظتی جهات
بهبود کارايی آنها در اتتفاده از تالحهايشان اجرا رويههايی که برا دتترتی به اين ماواد
تجهيزات و تسليحات مورد نياز عمليات تروريستی به حضاور بايش از يا نفار نيااز باشاد ز)
بهکارگير تيستمی خاص بهم ظور جلوگير از اتتامال غيرمجااز و غيرماانونی از ماواد الز
برا انجا عمليات تروريستی ح) تأمين مالی و روحی ا روانی مأموران حفاظتی و توجياه آنهاا
دربارۀ وظيفۀ خۀيرشان جهت حفظ صلح و ام يت بينالمللی ) تأکيد و تشويق دولتهاا باه
اجرا مۀا امۀ  2249شورا ام يت ( )2015که طی آن عمليات تروريستی «داعش» را مغاير
صلح و ام يت بينالمللی دانسته اتت و بياان مایدارد کاه «داعاش» مرتکاب ج ايات ج یای
بهدليل نق فاحش مقررات حقوق بشر و تخريب آثار باتتانی توريه شده اتت .از دولتها
عضو تازمان ملل رعايت موارد ذيل درخواتت شده اتت:
« تصويب و نظارت بر اجرا مانون ضدتروريستی خودشان و اي که تازمانها ضداطالعات
فااليت هايشان در زمي ۀ ش اتايی اين گروه تروريستی و اهداف آنها را بيشتر ک د ک ترل ويژه
بر صادرات مواد م فجره و تسليحات متاارف و بهخصوص تالحها کشتارجمای بهگونها که
هر گونه امدامی بهم ظور تاخت آنها توتو هر تازمان يا گروهی غير از دولاتهاا طباق ماانون
داخلی آنها جر باشد تقويت امدامات ام يتی مرزهاا باينالمللای تأتيساات اتمای و امااکن
ذخيره تاز مواد تجهيزات و تسليحات در تراتر جهان جلوگير از تأمين مالی و تسليحاتی
آنها» (.)security council resolution, 2015: 2
يکی از نکات مهم تدوين مانون م اتب برا دتتیير محاکمه و مجازات متهمان عمليات
تروريستی «داعش» در اترع ومات و جباران خساارت وارده باه مربانياان ايان حماالت اتات.
بهگونها که عالوه بر محکمۀ دولات محال وماوع جار (صاالحيت تارزمي ی) محکماۀ تااير
دولت ها با اعمال صالحيت شخصی فاال يا م فال و حتی صاالحيت واماای باهدليال ضارورت
حفظ ام يت ملی خودشان بتوان د از بیکيفر ج ايتکاران «داعش» جلوگير ک د.

 .2اقدامات سازمان ملل
به طور کلی عمليات تروريستی«داعش» مغاير اصول ب يادين حقوق بينالملل مذکور در م شاور
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اتت .از همين رو همۀ نهادها بينالمللی میتوان د با اتت اد به موارد ذيل خواتتار اتخاذ امدا
مقتضی توتو شورا ام يت شوند که عبارتاند از:
الف) مواد  55و  56م شور بيانیر احتارا و رعايات حقاوق بشارند .باا بررتای علال عملياات
تروريستی «داعش» می توان گفات کاه بيشاتر آنهاا محصاول شارايو نامتااادل و غيرمترمياناه و
تباي آميز نظا بينالمللی اتت که ناشای از برخاورد دوگاناه و گزي شای در مساائل امتصااد
اجتماعی فره یی اتت .امروزه همۀ دولتها اتفاقنظر دارناد امادامات تروريساتی مخاالف اتا اد
حقوق بشر هست د (کاظميان  )95 :1383ب) عملياات تروريساتی «داعاش» تهدياد بارا
حفظ صلح و ام يت بينالمللی اتت زيرا مادۀ  1م شور اولين هدف تأتيس تازمان ملل را حفظ
صلح و ام يت بينالمللی میداند .ازاينرو براتاس ب د  4مادۀ  2م شور کليۀ اعضا موظفاناد تاا از
تهديد يا توتل بهزور عليه تماميت ارضی و اتاتقالل تااياتی دولاتهاا خاوددار ورزناد .ايان
تااهدات اعضا از نوع «تاهدات عا الشمول» اتت که براتاس ب اد  6ماادۀ  2م شاور دولاتهاا
غيرعضو تازمان ملل را نيز تحت تيۀره و نظا حقومی خود مرار میدهد (کوشا .)4 :1393
امروزه عالوهبر امدامات يکجانبه و دوجانباه دولاتهاا بارا مقابلاه باا عملياات تروريساتی
«داعش» جاماۀ جهانی هم بايد با همکار و هماه یی روزافزودن با تازمان ملل به رويکارد
جهانی برا مقابله با تروريسم بينالمللی برتد .تازمان ملل از مدتها مبل مرکاز تاال هاا
بينالمللی برا توتاۀ تياتتها مشترک همکار بين دولتها جهت مقابله با تروريسم بوده
اتت .اما بهعلت نبود توافق بينالمللی دربارۀ چارچوب مانونی الزا آور برا مباارزه باا تروريسام
بينالمللی تا امروز شيوۀ برخورد با اين پديده متأتفانه بسايار گزي شای و جزئای باوده اتات.
تازمان ملل اختيارات و اعضا الز را برا ايجاد وفاق جهانی و تجهيز امدامات جهانی بر ضاد
تروريسم را دارد کما اي که دربارۀ کاربرد تالحهاا شايميايی و ميکروبای موفاق باوده اتات
(کوشا  .)25-28 :1393از همين رو تازمان ملل بهع وان مرکز همکار ها بينالمللای بارا
ترويج و حمايت از حقوق بشر و حقوق بشردوتتانۀ بينالمللی میتواند تضمين ک د تا مبارزه با
«داعش» موجب مربانی کردن حقوق بشر و حقوق بشردوتتانه بينالمللی شود.

 .1 .2دبیر کل سازمان ملل
آما پتروس غالی در تال  1998برا پيشیير و مقابله با عمليات تروريستی و تاأثير جهاانی
شدن بر وموع اين عمليات بياان کردناد کاه در عصار ماا تروريسام از تهدياد ملای باه تهدياد
بينالمللی و جهانی تبديل شده و صلح و ام يت بينالمللی را به مخاطره انداخته اتت .دتتيابی
به ف اور ها پيشرفته گستر و تسهيل مسافرت ها هوايی درياايی انقاالب در ارتباطاات
اي ترنتی امتصاد جهانی و جهان بدون مرز (دهکدۀ جهانی) شرايۀی را پديد آورده کاه موجاب
شده امدامات تروريستی فراتر از مرزها ملی و م ۀقها گستر ياب اد .اماروزه «داعاش» باا
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جلب کم ها مالی و ف اور همپيمانان فرامارز خاود باا تکياه بار ارتباطاات پيشارفته و
شبکهها تروريستی فرامليتی میتواند در هر مکانی امدامات تروريستی خاود را تاازماندهی و
اجرا ک د .اما واک ش حکومتها در مقابل اين امدامات تروريساتی اغلاب ناهماه اگ و پراک اده
اتت .متأتفانه تروريستها همیا با روند جهانی شدن پيشرفت کردهاند و هيچ م ۀقه دولات
ملت يا شخصی از امدامات تروريستی آنها در امان نيسات .اماروزه تروريساتهاا «داعاش» از
خارج دتتور میگيرند در خارج از کشور آموز میبي د از خارج تالح دريافات مایک اد و
پس از ارتکاب عمليات خود به کشورها ديیر پ اه میبرند .چون از نوامص موجاود در تيساتم
همکار بينالمللی مۀل اند که برا تاقيب و مجازات آنها برپاا شاده اتات .از طرفای «آماا
کوفی ع ان» در تخ رانی خود دربارۀ اصالح تااختار تاازمان ملال ( )2004بياان کردناد کاه
« مبارزه با تروريسم بايد دارا اتتراتژ جام و مبت ی بر پ ج اصل باشاد :الاف) مردماان را از
توتل به امدامات تروريستی يا کم به دتتيابی آنها باه اهدافشاان باازدارد ب)دولاتهاا را از
حمايت تروريستها بازدارد ج) دولت ها را برا مقابله و پيشیير از تروريسم توانااتر ک اد د)
مان دتترتی تروريستها به امکانات و م اب مالی و ف ی الز برا عملياتشان شود هاا)مداف
حقوق بشر باشد» (کوشا .)28-29 :1389

 .2 .2مجمع عمومی سازمان ملل
مجم عمومی براتاس مادۀ  9م شور يکی از ارکان اصلی تازمان ملل اتت کاه وظاايف آن در
مواد  10تا  22م شور ذکر شده اتت (کوشاا  .)43-44 :1393باا توجاه باه اختياارات وتاي
مجم عمومی و بهخصوص اي که اعضا دائم شورا ام يت نمی توان د با حق وتاو خودشاان
مان تصميمگير آن شوند صالحيت الز را برا پيشایير و مقابلاه باا عملياات تروريساتی
«داعش» دارد .ازاينرو مجم عمومی میتواند با تصويب مۀا امهها و ک وانسيونهايی دولتهاا
را به پيشیير و مقابل ه با اين گروه تشاويق ک اد .از طرفای مجما عماومی مرکاز همااه یی
بينالمللی با مقبوليت جهانی اتت که کليۀ دولتها عضو برا مقابلاه باا تروريسام در آن باا
يکديیر همکار دارند .از طرفی مجم عمومی از تال  1972بهطاور جاد وظيفاۀ تادوين و
توتاۀ حقوق بينالملل را بر عهده دارد .اما مشکل اصالی و علات عاد موفقيات آن اختالفاات
زياد اتت که بين دولتها دربارۀ چیونیی تاريف امدامات تروريستی وجود دارد تاا اي کاه در
 9دتامبر  1994مجم عمومی با وفاق عا (ک سانسوس) اعالميه در خصوص «امدامات امحا
تروريسم بينالمللی» را که به مۀا امۀ  49/60ضميمه باود تصاويب کارد .ايان اعالمياه تماا
اعمال شيوهها و رويهها تروريستی را بهتبب نق شديد و بارز اهداف و اصول تاازمان ملال
ماطاانه محکو میک د (طياب  .)327 ˚ 328 :1382ازايانرو عملياات تروريساتی «داعاش»
براتاس هيچگونه مالحظات تياتی فلسفی ايدئولوژيکی نژاد مومی مذهبی ياا هار انیيازۀ
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ديیر موجه و توجيهپذير نيست .اين اعالميه تاهدات دولتهاا را بارا همکاار باينالمللای
طبق م شور و مقررات حقوق بينالملل برا امحا عمليات تروريستی گوشزد میک د و از همۀ
تازمانها بينالمللی میخواهد تا برا پيشبرد مبارزه با تروريسم تال ک د .از طرفی تا باه
حال تيزده ک وانسيون برا پيشیير و مقابله با عمليات تروريستی تصاويب شادهاناد چهاار
ک وانسيون توتو مجم عمومی تازمان ملل متحد و مابقی توتو ته نهاد تخصصای تاازمان
ملل يا ی «ايکائو آژانس بينالمللی انرژ اتمی و تاازمان درياانورد باينالمللای (ايماو)»باه
تصويب رتيدهاند ) .(Marcello, 2008: 536-537دولتها عضو تازمان ملل با توجه باه مفااد
اين ات اد بايد در حد امکاان امادامات ذيال را در پيشایير و مقابلاه باا عملياات تروريساتی
«داعش» اتخاذ ک د:
«الف) مجرمانه تلقی کردن هر گونه حمله به اشخاص تحت حمايت باينالمللای ياا اشاغال
غيرمانون ی هواپيما و کشتی ب)جلوگير و مجازات جرايم ارتکابی عليه اشخاص تحت حمايات
بينالمللی باألخص نماي دگان ديپلماتها و کارک ان تازمان ملال و غيرنظامياان ج) مجرماناه
تلقی کردن هر گونه گروگانگير و باهکاارگير ابزارهاا خۀرنااک و نامشاروع در عملياات
تروريستی د) مجرمانه دانستن تأمين مالی فاالياتهاا تروريساتی هاا) همکاار در جهات
پيشیير و مقابله و جر انیار فااليتها تروريستی و) همکار برا اطالعرتاانی و تباادل
اطالعات ز) تأتيس مراج مضايی ذ صالح برا تاقيب متهمان به ارتکاب عمليات تروريستی
ح) مجازات يا اتترداد متهمان عمليات تروريستی ) همکار در زمي ۀ مااضدت مضايی».

 .3 .2شورای امنیت سازمان ملل
مهمترين و مرثرترين امدامات الز برا پيشیير و مقابله با «داعش» میتواند توتو شاورا
ام يت اتخاذ شود زيرا م شور ي تيستم نظم عمومی بينالمللی را ارائه میدهاد کاه شاورا
ام يت عالوهبر حفظ صلح و ام يت بينالمللی بايد در مقا دفاع از جاماۀ بينالمللی ناه احقااق
حق دولت مربانی تجاوز امدا مقتضی را طبق فصول ششم و هفتم م شاور اتخااذ ک اد .چاون
مسئلۀ مهم ت بيه کردن دولت متجاوز نيست بلکه پايان دادن به اخالل در نظم عمومی جامااۀ
بينالمللی اتت که ادامۀ آن امکان دارد صلح و ام يت بينالمللی را به مخاطره بي دازد .وظاايف
و اختيارات ويژۀ شورا ام يت به موجب مواد  51 31 34 30 27 25 24م شور اتات کاه
در فصول  8 7 6و  12ذکر شده اتت .مادۀ  24م شور وظيفۀ اولياه اصالی و صاالحيت عاا
شورا ام يت برا حفظ صلح و ام يت بينالمللی را به رتميت ش اخته اتات (کوشاا :1393
 .)44-46ت ها مشکل عد تاريف تروريسم و مشخص نشدن مصاديق «تهديد يا به خۀر افتادن
صلح» اتت ) .(Svarc, 2007: 3-6اين مسئله موجب عملکرد گزي شی شورا ام يت شده تا هر
رويداد را به تشخيص خود تهديد برا حفظ صلح و ام يت بينالمللی تلقی ک د و بتواند
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براتاس م شور امدا مقتضی را مامول دارد .از طرفی در م شور صراحتاً به مسئلۀ حقاوق بشار
اشاره شده و با توجه به ات اد مصوب تازمان ملل عمليات «داعاش» بایشا ناام صالح و
ام يت بينالمللی و موازين حقوق بشر اتت ( .)Lemmens, 2004: 223ازاينرو شورا ام يت
می تواند براتاس فصل ششم م شور امدا ک د و تدابير را برا حفظ صلح و ام يت بينالمللی
طبق مادۀ  33م شور توصيه ک د (کوشا  )4 :1393يا اي که شورا ام يات مایتواناد براتااس
فصل هفتم م شور امدا ک د که در اين صورت خود بايد طبق مادۀ  34م شور تهدياد علياه
صلح و ام يت بينالمللی را احراز و اتخاذ امداماتی براتاس مواد  41يا  42م شور را توصيه ک د.
نقش شورا ام يت برا پيشیير و مقابله با «داعاش» باا توجاه باه عملکارد آن پاس از
حادثۀ  11تپتامبر محرز اتت چون مبالً تروريسم در مفهو تا تی آن مادنظر باود و شاورا
ام يت مۀا امهها متادد را بهصورت مورد دربارۀ حوادا خااص تروريساتی صاادر کارده
بود .ولی دو مۀا امۀ خيلی مهم 1368و  1373را پس از اين واماه صادر کرد که بيانیر تفساير
موتای از تروريسم اتت زيرا تروريسم را تهديد بينالمللی نظير حملاۀ مسالحانه باه ملمارو
دولتها تلقی کرده اتت ( .)furberg, 2014در ب د  2مۀا امۀ  1368از تمامی دولتها خواتته
تا با همکار با يکديیر عامالن و تازمانده ادگان و حامياان ايان حماالت را تساليم عادالت
ک د .در ضمن تما کسانی را که به آنها کم مالی کرده آموز داده يا حمايت و طرفادار
کردهاند نيز مسئول (مجر ) تلقی کرده اتت .در ب د  4آن خواتتار همکار جاماۀ باينالمللای
برا افزايش تأثير امدامات اتخاذ و باألخص تأکيد بر اجرا کامل ک وانسيونها تيزدهگاناۀ
بينالمللی ضدتروريستی و مۀا امههاا شاورا ام يات شاده اتات (کدخادايی .)97 :1386
مهمترين ويژگی اين مۀا امه تأکيد شورا ام يت بر ش اتايی حق ذاتی دفاع مشروع فرد ياا
جمای طبق مادۀ  51م شور برا آمريکاتت که بيانیر باهکاارگير هار گوناه تادبير و امادا
مقتضی اتت ) .(Svarc, 2007: 5-6آمريکا و متحدان آن براتاس همين ب د تحت ع وان «دفااع
مشروع پيشدتتانه» به افغانستان حمله کردند .شورا ام يت طبق مادۀ  25مۀا امۀ  1373و
فصل هفتم م شور تکاليفی را برا دولتها مقرر کرد و خواتتار تأتيس کميتها خاص شد و
اي که نتيجۀ امدامات خود را حداکمر تا  90روز به اين کميته گزار ده اد .تکااليف دولاتهاا
طبق اين مۀا امه عبارتاند از:
الف) جلوگير از تأمين مالی عملياات تروريساتی در ملمارو خودشاان و جار انیاار آن
ب)مصادرۀ م اب مالی گروهها و افراد که به هر نحو در عمليات تروريستی دخالات دارناد ج)
م اتباع خود يا هر شخص و گروهی از تأمين م ااب ماالی و امتصااد آنهاا د) جلاوگير از
تأمين تسليحاتی آنها (جرايم تازمانيافته) ها) دولتها نایذارند گروهها تروريستی از ملمارو
آنها بهع وان ماکانی امن اتتفاده ک د و) طبق مانون داخلای خاودشان کلايۀ اشاخاص ماتهم
به «ارتکاب برنامهريز تأمين ماالی حماايت از گروهها تااروريستی» را محاکماه ک اد ز)
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همکار برا تبادل اطاالعات مربو به «ماچاق تالح مااواد مااخدر ارز  »...ح) تصاويب ياا
الحاق به ک وانسيونها و پروتکالهاا باينالمللای مارتبو باا تروريسام از جملاه ک وانسايون
بينالمللی برا ترکوب تاأمين ماالی تروريسام ماورخ  9دتاامبر  ) 1999اتخااذ تادابير
م اتب طبق موازين حقوق بينالملل از جمله «رعايت اتتانداردها باينالمللای حقاوق بشار
مبل از اعۀا پ اه دگی به افراد پ اهجو ) تسهيل اتترداد متهمان و عد توتل باه تياتای
بودن جر متهمان عمليات تروريستی» (کوشا .)246-248 :1389
دربارۀ اتت اد به مادۀ  51م شور در مبال عمليات «داعش» برا کم به دولتها نااتوان
مان د توريه و عراق و جلوگير از اي که ملمرو آنها به بهشت ام ی تبديل شود با توجه به رويۀ
مضايی ديوان بين المللی دادگستر (ديوان) میتوان گفت :الف) ديوان در پروندۀ ديوار حائل در
پاتخ به ادعا اترائيل و اتت اد بر مۀا امۀ تاريف تجاوز و ماادۀ  51م شاور بارا مشاروعيت
حمالتش عليه فلسۀي ی ها اظهار داشت که حق دفاع مشروع فقو در مباال حماالت مسالحانۀ
دولت ها موجه اتت .ب) در پروندۀ مشروعيت تهديد يا توتل به تالحهاا هساتها در دفااع
مشروع در مبال حمالت گروهها غيردولتی بيان داشت که اين امر فقو در موارد جايز اتات
که اين حمالت مابل انتساب به دولتها باش د ج) ديوان در پروندۀ نيکاراگوئه خاطرنشاان کارد
که حملۀ مسلحانه بايد در ما ا مۀا امه تاريف تجاوز باشد و دولت حامی ک تارل مارثر بار
حمالت گروهها غيردولتی داشته باشد که ه وز دربارۀ توريه و عراق و «داعش» محقق نشاده
اتت (طباطبائی لۀفی و شارق  .)190-194 :1395از طرفی با توجه به اي کاه «داعاش» فاماد
ع اصر الز برا تشکيل دولت مانونی نظير ملمارو و جمايات مشاخص حکومات و حاکميات
اتت رويۀ دولتی نشان میدهد که ش اتايی بهع وان عاملی برا احاراز حاکميات دولاتهاا
مستقل ه وز برا اين گاروه تروريساتی محقاق نشاده و دفااع مشاروع علياه تروريساتهاا
«داعش» مجاز نيست ( )Talmon, 2013:23زيرا دفاع مشاروع ماذکور در ماادۀ  51م شاور در
صورت تحقق تجاوز نظامی دولتها امکانپذير اتت و عمليات تروريستی «داعش» بيانیر تجاوز
مسلحانۀ دولت خاصی عليه توريه يا عراق نيست.

 .3اقدامات سازمانهای بینالمللی غیردولتی ()NGOs
حضور پررنگ تازمانها غيردولتی در فراي د پايهريز نظم نوين جهانی پس از ج گ جهاانی
دو بيانیر وجود چالشهايی در تاختار جاماۀ بينالمللی دولتمحور اتات .باهطاور کلای ايان
تازمانها نهادها مردمیاند که توتو دولتها يا در اثر توافقات بين آنها باهوجاود نيامادهاناد
(اتتفانوس  .)1 :1386اين تازمانها با امکان دتترتی وتي به تما تاۀوح جامااه و جلاب
اعتماد آنها میتوان د نقش مهمی در حلوفصل ماضاالت و کاتاتیهاا جامااۀ باينالمللای و
تکميل امدامات اتخاذ دولتها و تازمانها بين المللی دولتی داشته باش د .چون همان د آنها
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دارا اتات ا امه جلسااات مشااخص اعضااا تصااميمگي ار هااا ماااين و ي ا هيااأت مااديرۀ
دائمیاند) .(Lewis, 2009: 2-3اصول چهارگانها که اين تازمانها بايد براتاس تاريف تازمان
ملل همواره رعايت ک د عبارتاند از« :عد وابستیی مستقيم به حکومتهاا نداشاتن فااليات
تياتی نداشتن وابستیی به احزاب تياتی غيرانتفاعی بودن نداشتن فااليت خشونتآمياز و
عد ارتبا با گروهها بزهکار» ).(Mostashari, 2005: 10
با توجاه باه گساتردگی حيۀاۀ صاالحيت و فااليات آنهاا دام اۀ وتايای از مشاارکت در
تياتتیذار تا اجرا و نظارت در مسائل بينالمللی م ۀقها و ملی را در برمیگيارد (Werker
) .& Ahmed, 2007: 7ازاينرو اين تازمانها میتوان د نقش مرثر در پيشایير و مقابلاه باا
«داعش» داشته باش د .در اين زمي ه نقش تازمان عفو بينالمللی و ديدبان حقوق بشر اهميات
بيشتر دارد .تازمان عفو بينالمللی در تال  1961ايجاد شد و در حال حاضار دارا بايش از
ي و نيم ميليون عضو از  160کشور جهان اتت ) .)Ulleberg, 2009: 40اين تازمان عاالوهبار
دفاع از زندانيان عقيدتی بهطور مداو با تازمانها بينالمللی و نهادها وابسته آنها باا ارائاۀ
اطالعات موثق همکار دارد .ازاين رو اين تازمان امروزه به اجتماعی جهانی برا دفاع از حقوق
بشر تبديل شده اتت .ارز ها و اصول آن طباق ماادۀ  2اتاتا امها عباارتاناد از« :ايجااد
همبستیی حداکمر امدا مرثر و بهموم برا افراد مربانی نق مقررات حقوق بشر پوشش
جهانی و جهانشمولی امدامات اتخاذ اعتقاد به تفکي ناپذير بودن حقوق ب يادين هماۀ اب اا
بشر بیطرفی و اتتقالل در رويهها اتخاذ تال مستمر برا تحقق مرد تاالر و احتارا
متقابل» .ديدبان حقوق بشر در تال  1978بهم ظور نظارت بر تبايت کشاورها بلاوک شارق
(شورو تابق) از مفاد حقوق بشر پيمان هلسي کی ايجااد شاد و در تاال  1981شاروع باه
رصد نحوۀ عملکرد آمريکا کرد .در تال  1988کميتههاا ايان تاازمان در تراتار جهاان باا
همديیر متحد شدند .هدف اصلی آن جلوگير از نق حقوق بشر از طرياق رهبار و تحقاق
ائتالف جهانی برا پذير عهدنامۀ م تربازگير کودکان بود و جايزۀ صلح نوبل را در تاال
 1997بابت تال برا مبارزۀ بينالمللی و م ا کااربرد ماينهاا ضادنفر از آن خاود کارد.
همکار در ايجاد ديوان بين المللی يوگسالو تابق کارش اتی و شهادت در ديوان بينالمللای
رواندا و فشار برا بازداشت «پي وشه» در ل دن از مرثرترين امدامات آن اتت.
از همين رو تازمانها بينالمللی غيردولتی میتوان د با ارائۀ پيش هادهايی به تاباان اصلی
حقوق بينالملل در تدوين و توتاۀ مقررات حقوق بينالملل بهوياژه تادوين مااهادات و ايجااد
عرف بينالمللی مشارکت فااالنها داشته باشا د .در ملمارو داخلای دولاتهاا هام مایتوان اد
تأثيراتی در مانونیذار و اصالح موانين ملای آنهاا طباق تاهادات باينالمللای پذيرفتاهشاده و
تياتتیذار ها مربو برا اجرايی کردن اين موانين بهنحو احسان داشاته باشا د و در ايان
خصوص نظارتها الز را انجا ده د .بدينترتيب تحقق آزاد هاا ب ياادين بشار و عادالت

 842فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،4زمستان 1397

محور میتواند بهتر تضمين شود .تاير امدامات مهمی که اين تازمانها باهخصاوص تاازمان
عفو بين المللی و ديدبان حقوق بشر میتوان د برا پيشیير و مقابله با «داعش» انجاا ده اد
عبارتاند از:
«الف) کم به تهيۀ پيشنويس مااهدات بينالمللی و حتی مۀا اماههاا مربوطاه کاه توتاو
شورا ام يت میتواند برا محکو کردن اين امدامات صادر گردد ب) مشاارکت در مانونیاذار باا
مقامات و نهادها تصميمتاز (مان د شورا امتصاد و اجتماعی و شورا حقوق بشر) که در آنهاا
مقا ناظر يا مشورتی دارند ج) البیگر تياتی از طريق جم آور اطالعاات موثاق و ارائاۀ آن باه
مقامات مسئول برا تصميمگير صحيح و بهموم د) نظارت بر اجارا و مشاارکت در آماوز ايان
اتتانداردها ه) انتشار اطالعات و تحري افکاار عماومی درباارۀ «داعاش» و امادامات اتخااذ بارا
مقابله با آن و) اجرا نقش حقيقتيابی در بحرانها حقوق بشار ايجادشاده توتاو «داعاش» و
رتيدگی به جرايم آنها ز) اجرا نقش شاهد و افشاگر در ماوارد نقا مقاررات حقاوق بشار از
طريق ت ظيم گزار ها کلی و مورد ح) کم به تازمان ملل و تازمانها تخصصای آن مان اد
تازمان بهداشت جهانی بارا درخواتات نظار مشاورتی از دياوان باينالمللای دادگساتر درباارۀ
«داعش» مان د پروندۀ مشروعيت توتل به تالحها هستها (.»)1996

 .4حقوق بشردوستانۀ بینالمللی
حقااوق بشردوتااتانۀ بااينالمللاای شااامل مواعااد حقااومی مااهاادات الهااه ( 1907و  )1899و
عهدنامهها چهارگانۀ ژنو  1949و دو پروتکال الحاامی آن مصاوب  1977اتات .حقاوق الهاه
دربارۀ مقررات مربو به مواعد و آداب ج گها زمي ی اتت و حق طرفين در انتخاب رو هاا
و وتايل مقابله با دشمن در مخاصمۀ مسلحانۀ بينالمللی را محدود مایتاازد .مواعاد الهاه تاا
حدود مبت ی بر اعالميۀ  1868تنپترزبورگ و نتايج ک فرانس  1874بروکسل اتات .حقاوق
ژنو دربارۀ حمايت از مربانيان ج گهاتت تا ي تر تضمي ات الز را برا نظاميان زخمای و
غيرنظاميان تدارک ببي د .اگرچه اين مقررات حقومی صاريحاً عملياات تروريساتی «داعاش» را
م نمیک د همواره بايد مم وعيت توتل به زور رعايت شود .ازاينرو ديوان در نظار مشاورتی
خود دربارۀ مشروعيت کاربرد تسليحات هستها در دفاع مشروع بيان میدارد« :اصول و مواعاد
حقوق بشردوتتانۀ بينالمللی «ماهيتاً» دربارۀ کاربرد هر گونه تسليحات و مخاصمۀ مسالحانها
کاربرد دارند .چون مربو به «همۀ شايوههاا توتال باه زور (باينالمللای و داخلای) و کلياۀ
تسليحات گذشته و آي ده اتت» .از همين رو اصول اتاتی آن بايد در تما موارد توتل باه زور
رعايت شوند که عبارتاند از :الف) «اصل تمايز» ب) «مم وعيت وارد تاختن رنج و درد بيهوده
و غيرضرور بر رزم دگان» ج) «اصل ت اتب» د) عرفها تمبياتشاده اصاول انساانيت ياا
ندا وجدان عمومی مذکور در «شر مارت س»(کوشا .)32-35 :1389
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با توجه به مسائل ذکرشده عملياات «داعاش» مغااير اصاول اتاتای حقاوق بشردوتاتانۀ
بين المللی اتت .از آنجا که عمليات «داعش» فامد آثار مابل ک تارل و محادود اتات هدفم اد
نيست د (فقو نظاميان را هدف نمیگيرند و موجب کشتار وتي افراد بیگ اه هام مایشاوند) و
تأثيرات بسيار مخرب و پايدار بر روح و روان همۀ افراد جاماه باألخص خاانوادههاا مربانياان
اين عمليات تروريستی میگذارند .ديوان بينالملل کيفر هم میتواند با اتت اد باه ايان ماوارد
مبادرت به رتيدگی به ج ايات «داعش» با احراز صالحيت موضوعی مکانی شخصی و تکميلی
خود ک د (شريات بامر  )1-23 :1386و مجاازاتی شابيه باه ج ايتکااران ج یای را در نظار
بیيرند و مان بیکيفر تروريستها «داعش» شوند .با توجه به اي کاه تاوريه و عاراق عضاو
اتات امۀ آن نيست د برا تحقق اين امر دولتها و تازمانها بينالمللی دولتی و غيردولتای
بهويژه تازمان ملل متحد تازمان عفو بينالمللی و ديدبان حقوق بشار مایتوان اد از عاراق ياا
توريه درخواتت ک د تا براتاس ب د  3مادۀ  12اتات امۀ آن اعالميها برا مبولی صالحيت
اين محکمه صادر ک د يا اي که از شورا ام يت درخواتت ک د تا با اتت اد به ب د  2مادۀ 13
اتات امۀ ديوان کيفر بينالمللی اين پرونده را برا رتيدگی به اين محکمه ارجاع دهد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بیش عمليات «داعش» عوامب بسيار وخيمی برا غيرنظاميان و جاماۀ بينالمللی دارد زيارا
عالوهبر مغايرت با اصل حاکميت برابر دولت ها و م تهديد ياا توتال باه زور ماذکور در ماادۀ
2م شور موجب وارد آمدن خسارات فيزيکی روحی ا روانی شديد میشود بهگونها که امکان
دارد کل م ۀقۀ هدف عمليات تروريستی را بهتبب آثار روانی پايدار اين حماالت تحاتالشاااع
مرار دهد .با توجه به گستر عمليات «داعش» به فرانسه و بلژي بهنظر میرتاد کاه مرباانی
اصلی اين عمليات تروريستی پس از عراق و توريه اروپا باشد .ازاينرو پرداختن باه شايوههاا
پيشاایير و مقابلااه بااا «داعااش» از م ظاار حقااوق بااينالملاال اهمياات بساازايی دارد .امااروزه
تروريستها «داعش» از نوامص (م فذها ) تيستم همکار بينالمللی تبحر يافتهاند که برا
تاقيب و مجازات آنها بر پا شده اتت .بهعبارتی تروريستها با موفقيت خود را باا روناد جهاانی
شدن وفق دادهاند .اما تال دولتها برا پيشیير و مقابله با «داعش» در حد ملی و م ۀقاه
ا بامی مانده اتت .در مديم انیيزۀ حمالت تروريستی صرفاً مسائل ايدئولوژيکی کسب اعتبار و
جلب توجه بود ولی امروزه «داعش» با تکوت حمالت خود را اجرا میک د.
بهترين راهکار برا پيشیير و مقابله با «داعش» اين اتت که ابتدا دولتها «دتترتی به
مواد م فجره و حتی مواد شيميايی بيولوژيکی ميکروبی رايانها (تاايبر تروريسام) و هساته
ا » را برا «داعش» محدود يا غيرممکن يا بسيار دشوار ک د و مان دتترتی آنها باه م ااب
مالی الز شوند .در راتتا تقويت تيستمها ضداطالعاتی خودشان برا ش اتايی اعضا آن
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گا بردارند تا جلو گستر عمليات «داعش» گرفته شود .از طرفی عمليات «داعش» بهتبب
مغايرت با اصول اتاتی حقوق بشردوتتانۀ بينالمللی يا ی «اصل تماايز اصال ت اتاب اصال
عد وارد نياوردن درد و رنج ضرور و عرفها تمبيتشده اصول انساانيت ياا نادا وجادان
عمومی مذکور در «شر مارت س» بیش نام صلح و ام يت بينالمللای اتات .از هماين رو
شورا ام يت می تواند امدامات مقتضای را طباق م شاور اتخااذ ک اد .از طرفای تاازمانهاا
بينالمللی غيردولتی در رأس آنها تازمان عفو بينالمللی و ديادبان حقاوق بشار مایتوان اد باا
تحري افکار عمومی از عراق يا توريه درخواتت ک د تا طبق ب د  3مادۀ  12اتات امۀ دياوان
کيفر بينالمللی اعالميها برا مبولی صالحيت آن صادر ک اد ياا اي کاه از شاورا ام يات
درخواتت ک د تا با اتت اد به ب د  2مادۀ  13اتات امه پروندۀ «داعش» را برا رتايدگی باه
اين محکمه ارجاع دهد .دولتها و تازمانها بينالمللی دولتی و غيردولتی بهخصوص تازمان
ملل متحد تازمان عفو بين المللی و ديدبان حقوق بشر می توان د برا جلاوگير از دتترتای
«داعش» به مواد م فجره از همۀ توليدک دگان اين مواد بخواه د تاا در راتاتا ايمانتااز
کارخانهها توليدک ده و صاادرک دۀ ماواد م فجاره و تساليحات متااارف در جهاان باهطاور
هماه گ و همزمان امدامات ذيل را اتخاذ ک د:
 .1تأمين بودجه و تجهيزات الز برا بهبود زيرتاختها حفاظ و نیهادار تيساتمهاا
حفاظتی ام يتی و نظارتی  .2آموز محافظان و پرت ل درباارۀ شايوههاا مادرن نظاارت و
امدامات حفاظت فيزيکی  .3بهکارگير طرحها اصالحی پايدار و پيوتته  .4ش اتايی دمياق
نقا آتيبپذير و طراحی تيستم ها ايم ی پيشارفته باا اتاتفاده از تجهيازات پيشارفته .5
تشويق پرت ل باه تاهاد و مسائوليت پاذير هرچاه بيشاتر و نظاارت بار کاار آنهاا از طرياق
دوربينها مداربسته  .6تقويت مقررات و موانين ام يتی نظارت روزانه و مساتمر بار عملکارد
آنها  .7دولتها صادرک دۀ مواد م فجره مواد شايميايی بيولاوژيکی ميکروبای راياناها و
هستها بايد تضمين ک د که همۀ امدامات ام يتی اتتاندارد مقررشده توتاو تاازمان ملال و
تاير نهادها تخصصی آن مان د آژانس بينالمللی انرژ اتمی را در زمان حمالونقال و بااد از
آن رعايت میک د  .8کارها ام يتی ا نظارتی به افراد تپرده شود کاه مسائوليت ديیار
ندارند و بهکارگير خدمه و کارم دان و دانشم دان مازاد در کارهايی مۀابق شأن و مقاا آنهاا
با حقوق مکفی و ارائۀ وا ها بل دمدت تا بهعلت نيازهاا ماالی بارا همکاار باا «داعاش»
وتوته نشوند  .9ارائۀ طرحها اصالحی مشترک که بهطور هماه اگ توتاو هماۀ دولاتهاا
رعايت شوند  .10بهکارگير امدامات ام يتی چ داليه تا هر پرت ل فقو به بخشی از اطالعاات
دتترتی داشته باشد  .11تال برا مانونیذار م اتب تا زمي اههاا الز بارا بازداشات
محاکمه و مجازات تروريستها «داعش» طبق صالحيت ترزمي ی يا صالحيت شخصی فااال
يا م فال مبت ی بر تابايت مجر يا مج ی عليه فراهم شود زيرا بزرگترين مان شورا ام يات
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برا ارجاع اين پرونده به ديوان کيفر بينالمللی حق وتو اعضا دائم شورا ام يت اتت و
با برخی مشکالت صالحيتی ناشی از عد عضويت توريه و عراق در اتات امۀ آن و عد صادور
اعالميۀ پذير صالحيت آن مواجاه اتات  .12تأکياد بار تصاويب ياا امضاا هرچاه زودتار
ک وانسيون مبارزه با ج ايات تازمانيافته و ک وانسيونها تايزدهگاناۀ مقابلاه باا شايوههاا
مختلف توتل به عمليات تروريستی توتو همۀ دولتهاا جهاان  .13از هماه مهامتار باياد
دولتها جهان بهطور همزمان و هماه گ با هم به تقويت نظا مضايی و موانين کيفار ملای
خود همت بیمارند تا تروريستها «داعش» همان د تااير مجرماان ج یای محاکماه شاوند و
درس عبرتی برا ديیران باش د.
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