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چکیـده
داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سورریه را در تصور
خرد داشته و عملکرد آن در عراق و سرریه به انبرهی از جرایم بینالمللی تبدیل شده است .وقوای
رخداده در سرریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقرق کیفوری بوینالملول
انتظار دارند که مترلی فعلی اجرای عدالت کیفری ،یعنی دیوران کیفوری بوینالمللوی بوه محاکموه و
سزادهی کسانی بپردازد که حقرق اولیه انسان ها را نادیده گرفته و شنی ترین جرایم را رقم میزنند.
از سریی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانة جرمانگاریشده ذیول عنواوین جنایوتهوای جنگوی و
جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایی ،ترسط جنایت پیشه های گروه داعش به فعلیوت
رسیده و صالحیت مرضرعی دیران را احراز کرده است و از سری دیگور ،سورریه و عوراق ،عضور
این دیران نیستند .بهنظر می رسد با لحاظ این دو مرضور و اساسونامه دیوران کیفوری بوینالمللوی
می تران با چهار سازوکار جنایتهای داعش را در دیران کیفری بینالمللی تحت تعقیو
الف) ارجا وضعیت از سری شررای امنیت به دادستان دیوران ب) پوییر

قورار داد

صوالحیت دیوران در

مررد «جرم » خاص از سری کشررهای غیرعضور سورریه و یوا عوراق ج) عضوریت کشورر هوای
غیرعضر سرریه و یا عراق در دیران کیفری بین المللی د) وقر جرم ترسط اتبا دولت های عضور
اساسنامه دیران در قلمرو کشررهای غیرعضر سرریه و یا عراق.
 واژگان کلیدی:
داعش ،سرریه ،عراق ،دیران کیفری بینالمللی ،شررای امنیت ،جنایتهای جنگی ،جنایتهای علیه
بشریت ،جنایت نسل زدایی ،تروریسم.
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مقدمه
ریشه گروه تروریستی داعش 1به جماعت توحید و جهاد می رسدد کده در سدا 1333
تأسیس شد .این گروه که وارد جنگ با دولت عراق و نیروهدای آمریادایی مسدتقر در عدراق
شده بود ،در سا  2۰۰1با چندین گروه اسالم گرای دیگر ائتالف کدرده و «مجلدس شدورای
مجاهدین» را تشایل داد که یک قددرت مهد در اسدتا انبدار ،وسدی تدرین اسدتا عدراق
محسوب می شد .در  19اکتبر همین سا  ،مجلس شورای مجاهددین بده همدراه چندد گدروه

شورشی دیگر ،گروه «دولت اسالمی عدراق» را تشدایل دادندد .ابوایدوب المصدری و ابدوعمر
البغدادی دو رهبر اصلی این گروه بودند که در  18آوریل  2۰1۰در عملیدات ارتدش آمریادا
کشته شدند و ابوبار البغدادی جانشین آنها شد ) .(Y. Zelin, 2014: 4با آغاز جنگ داخلی
سوریه ،نیروهای این گروه وارد سوریه نیز شدند و در  8آوریدل  2۰19ندام «دولدت اسدالمی
عراق و شام» را بر خود نهادند و از آ پس ،با نام مخفف داعش معروف شدند .آنها به سرعت
بخش هایی از شما شرقی سوریه را تصرف کدرده و شدهر رقده را بده عندوا پایتخدت خدود
انتخاب کردند .سپس ه زما با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرده و موفد شددند
رمادی و فلوجه ،مه ترین شهرهای استا انبار در عراق را بده قلمدرو خدود اضدافه کندد .در
ژوئن  2۰11مه ترین موفقیت داعش با تصرف موصل د دومین شهر بزرگ عراق د بده دسدت
آمد .آنها در ماه های بعد نیز پیشروی های زیادی داشته و تدا خدرداد  1931حددود نیمدی از
خاک سوریه و بخشهای شما غربی عراق را در تصرف خود داشتهاند.
این گروه پس از گسترش قلمرو اشغا شدة خود ،در  23ژوئن  2۰11اعالم کرد کده از
این پس ،نام آ «دولدت اسدالمی» اسدت و یدک خالفدت جهدانی را تشدایل داده و ابدوبار
البغدادی ،رهبر گروه را نیز به عنوا خلیفده معرفدی کدرد و فعالیدت هدای حادومتی خدود را
گسترش داد؛ از جمله این اقدام ها ،چاپ اساناس با واحد دیندار داعدش و گذرنامده ،درسدت
کرد پلیس ،صدور نفت ،راه اندازی شباه تلویزیونی ،و برگزاری گشت های گردشگری است.
). Islamic State of Iraq and Syria or Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS

1

 / 35فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،92شماره  ،5زمستان 4525

هرچند ریشه داعش به گروه های مرتبط با شباه القاعده می رسد ،اما با جبهه النصره ،شداخه
رسمی القاعده در سوریه وارد جنگ شده است و القاعده بارها نسدبت داعدش بدا خدود را رد
کرده است( .محمدی فومنی.)1939 ،
بسیاری از فعالیت های اعضای داعش با هیچ نوع محاسبه عقالنی قابل توجیده نیسدتند.
حاومتهایی چو آلما نازی یا خمرهای سرخ کامبوج سعی میکردند جنایتهای خدود را
پنها کنند ،اما برخالف آنها داعش ،با انتشار فیل هدای متعددد گدرد زد یدا فدیل زندده
سوزاند خلبا اردنی ،همگا را به دشمنی با خود برانگیختهاست .آنها نهتنهدا بدا شدیعیا ،
کردها ،یزیدیها ،مسیحیها و تمام مسلمانانی که با آنها ه عقیده نیستند میجنگندد ،بلاده
حتی با القاعده نیز وارد نبرد شدهاند.
برآوردهای متفاوتی از تعداد جنگجویا داعش وجود دارد .سازما سیا در سپتامبر 2۰11
تعداد نیروهای این گروه در عراق و سوریه را بین  2۰تا سدیویدک هدزار و پانصدد نفدر بدرآورد
کرد )1(.دیده با حقوق بشر سدوریه در اوت  2۰11تعدداد جنگجویدا آ را هشدتاد هدزار نفدر
(پنجاه هزار در سوریه و سی هزار در عراق) برآورد کرد )2(.فرمانده ارتش روسیه نیز در دسدامبر
()9

 2۰11اعالم کرد که مطاب برآوردهای ما تعداد نیروهای داعش به هفتاد هزار نفر مدیرسدد.

به گزارش گروه مشاوره امنیتی صوفا در آمریاا ،تعداد نیروهدای خدارجی داعدش در دسدامبر
()1

 ،2۰12به بیستوهفت هزار نفر رسیده است .این افراد تبعه  81کشور جها هستند.

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قدر بیسدت منجدر بده ایجداد
دادگاههای نورنبرگ ،توکیو و پس از آنهدا نیدز دیدوا هدای وید ه بدرای محاکمده و مجدازات
جنایتاارا مناط یوگسالوی ساب و روآندا شد .اما تمام این اقدامات نتوانستند پاسخگدوی
جنایتهای بینالمللی شده و راه حلی اساسی در این مورد ارائده دهندد .زیدرا در بسدیاری از
موارد ،جنایتهای اتفاقافتاده در چندین سا گذشته با مصونیت مرتابا آنهدا همدراه بدود.
لذا در جامعه بینالمللی ،عزم بسیاری از کشورها و سازما های بینالمللی که دارای ماهیدت
سیاسی هستند ،بر این استوار شد که یک مرکز مستقل کیفری بینالمللی در سدط جهدا
برای مبارزه با جرای بینالمللی شال گیرد (ابراهیمی )129 :1911 ،و سرانجام دولتهدا در
 11ژوئیه  1338در شهر رم ایتالیا گرد ه آمدند تا یک دیوا کیفری بدینالمللدی تشدایل
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دهند و به این مصونیتها ،پایا دهند .در این تاریخ ،اساسنامه دیوا کیفری بینالمللدی بده
امضای  12۰کشور از مجموع  11۰کشور شرکتکننده در کنفرانس رم رسدید ،تدا ایناده بدا
پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه آ  ،با الحداق حدداقل مزم از دولدتهدا ،از او ژوئیده
 2۰۰2مزم امجرا شد و یک سا پس از آ  ،با انتخاب قضات و سایر مقامات ،کار خدود را در
شهر مهه (هلند) آغاز کرد .این اساسنامه که به اساسنامه رم مشدهور شدده ،متشدال از 19
فصل و  128ماده است.
ازیکسو جنایتهای انجامشده توسط داعدش ،در قالدب جنایدتهدای دارای صدالحیت
موضوعی دیوا  ،یعنی جنایت نسلزدایی ،جنایتهای علیه بشریت و جنایتهای جنگی قرار
دارد و از سوی دیگر ،کشورهای عراق و سوریه عضو دیوا کیفری بینالمللی نیستند .اکنو
پرسش اساسی این است که آیا دیوا کیفری بینالمللی میتواند جنایتهای داعش را مدورد
رسیدگی قرار دهد تا از بیکیفر ماند جنایتهای این سازما تروریستی جلوگیری کدرده و
همچنین با تعقیب کیفری سرا داعش ،نظ آسیبدیده جامعه بینالمللی را بداز گرداندده و
نقش ارعابی خود را در پیشگیری از وقدوع چندین اعمدالی توسدط گدروههدا و سدازما هدای
تروریستی دیگر ایفا کند.
بهنظر میرسد ازیکسو با توجه به مفاد اساسدنامه دیدوا کیفدری بدینالمللدی و عددم
عضویت عراق و سوریه در این دیوا با راهاارهای خاصی دیوا کیفری اماا رسدیدگی بده
جنایت های ارتاابی داعدش را داشدته باشدد ،هرچندد در راهاارهدای موجدود و قابدلفدر
مالحظات غیرحقوقی و به وی ه سیاسی ،بسیار اثرگذار بدوده کده تداکنو تحقد ایدن امدر را
به تعوی انداخته است .در این مقاله به تبیین این راهاارها اشداره شدده و درنهایدت رویادرد
دیوا کیفری بین المللی با توجه به اعالمیه دادستا فعلی آ  ،بهطور خالصه مدورد بررسدی
قرار خواهد گرفت.
در ایددن مقالدده روش تحقی د  ،تبیینددیدتحلیلددی و شددیوه جم د آوری مطالددب ،اسددنادی و
کتابخانهای است .در ضمن باید به این ناته اشاره کرد که برای پاسخگویی به پرسش مطرحشدده
که هدف و ضرورت اصلی این مقاله را نیدز شدامل مدیشدود ،منبد اصدلی بدرای بررسدی امادا
رسیدگی به جنایتهای داعش توسط دیوا کیفری بینالمللی ،اساسنامه این دیوا است.
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 .4اعمال تروریستی انجامشده توسط داعش و عنوانهای مجرمانه آن
تعیین دقی عنوا حقوقی هریک از جنایتهای داعش ،مستلزم ادلده قدانونی و علمدی
است .ادله اثبات دعوا در مورد اقدامات داعش شامل دو دسته ،اعد از گدزارش هدای رسدمی
مراج رسمی مانند سازما ملل و گزارش های غیررسمی است کده در سدط جهدا وجدود
دارد .گزارشهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،سازما عفو بینالملل ،دیدهبا حقوق بشر،
وزارت حقوق بشر عراق و اعترافات خود گروه داعش ،اقدامات جنایتاارانه این گروه را نشدا
میدهد .در واق جنایتهای گروه داعش ،به حدی وسی است کده تردیددی در مدورد وقدوع
آنها وجود ندارد.
با توجه به ماده  2اساسنامه دیوا بینالمللدی کیفدری ،صدالحیت دیدوا  ،محددود بده
شدیدترین جنایتها و تنها به جنایت نسلزدایی ،جنایتهدای علیده بشدریت ،جنایدتهدای
جنگی ،و جنایت تجاوز است که میتوا از این چهار جنایت ،بهعندوا صدالحیت موضدوعی
دیوا نام برد؛ لذا در ادامه به بررسی مختصر جنایتهای ارتاابی توسط داعش در قالب ایدن
چهار نوع جنایت پرداخته میشود.
 .1-1جنایت نسلزدایی
طب ماده  1اساسنامه دیوا  ،جنایت نسلزدایی« :1به مفهوم هریک از اعما زیر اسدت
که به قصد نابود کرد تمام یا قسمتی از یک گروه ملی ،قومی ،ن ادی و مدذهبی بدا همدین
عنوا ارتااب یابد :الف :قتل اعضای گروه ،و »....آنچه در ارتااب این جرم بسیار مهد اسدت،
سوء نیت خاصی است که باید وجود داشته باشد و آ  ،قصد از بین برد همده یدا بخشدی از
یک گروه قومی ،ملی ،ن ادی یا مذهبی است .دلیل ایناه چرا تنها از این چهار گروه حمایدت
شده ،این است که این چهار گدروه از ثبدات و دوام نسدبی برخوردارندد و ورود افدراد بده آ
معمومً غیراختیاری است؛ یعنی کسی با اختیار خود ،عضدو گدروه ملدی ،مدذهبی ،قدومی یدا
ن ادی نشده است .پس در تشخیص ارتااب جرم نسل زدایی ،وجود این سوء نیت خاص بسیار
مه است (میرمحمدصادقی.)92 :1989-1981 ،

. The Crime of Genocide
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با توجه به انواع جنایت های ارتاابی توسط داعش ،وقوع جنایت نسلزدایی توسط ایدن
گروه مسل است؛ در اینباره کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحدد نیدز در گزارشدی اعدالم
کرده است که داعش در مظا اتهام ارتااب نسلزدایی در مورد ایزدیها (یزیدیهدا)( )2قدرار
دارد و این امر توسط دادستا آرژانتینی ساب دیوا لوییس اوکامپو 1نیز مدورد تأییدد قدرار
گرفته است )1(.دو گروه ایزدی در جلسه ای با حضور فاتو بن سدودا 2دادسدتا فعلدی دیدوا
کیفری بین المللی ،گزارشی از فجایعی که تروریسدت هدای داعدش در شدما عدراق مرتادب
شده اند را ارائه کردندد .شداایت آنهدا شدامل اعددام بدیش از  1۰۰مدرد ایدزدی ،قتدل افدراد
سالخورده و بیمار ،تجاوز و به بردگی گرفتن هزارا ز و دزدید کودکا که مجبور بودندد
پس از گروید به اسالم داعشی برای این گروه بجنگند ،میشود .داعدش بدهصدراحت اعدالم
کرده است که قصد دارد دین ایزدی که آ را کفر میخواند ،را از بین ببرد .ایزدیها به خددا
ایما دارند و خداشناسی آنها بیشتر از ادیا ایرانیا باستا نشدتت مدی گیدرد تدا از متدو
استاندارد یهودی ،مسیحی یا اسالمی.

()1

 .1-2جنایتهای علیه بشریت
طب ماده  1اساسنامه دیوا  ،جنایتهای علیه بشریت« :9به مفهدوم هریدک از اعمدا
زیر است درصورتیکه بهعنوا بخشی از یک حمله گسترده یا سازما یافته علیه هر جمعیت
غیرنظامی (با عل به آ حمله) انجام شود .در جنایتهای علیه بشریت ،برخالف نسلزدایدی
که عنصر معنوی در آ مه بود ،عنصر مادی ،اهمیت زیادی دارد؛ به ایدن مفهدوم کده بایدد
گسترده (دربردارنده قربانیا متعدد) یا سازما یافته (بر اساس طراحی و نقشه و برنامه ریزی
قبلی) بوده و با سیاست یا رویه دولت هماهنگ باشد .مزم به ذکر است کده در هنگدام تهیده
اساسنامه ،برخی از کشورها ،بر گستردگی «و» سازما یافته بدود  ،و برخدی بدر گسدتردگی
«یا» سدازما یافتده بدود تأکیدد مدی کردندد ،کده درنهایدت نظدر گدروه دوم تصدویب شدد
(میرمحمدصادقی.)92 :1989-1981 ،
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. Luis Moreno Ocampo
. Fatou Bensouda
3
. Crimes against humanity
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برخی از جرای مه داعش که میتوانند زیر عنوا مجرمانة جنایتهای علیده بشدریت
جای گیرند ،عبارتند از :بردهداری ،قتل عمد ،شانجه ،تجاوز جنسی ،بردهگیری جنسدی و....
داعش به طور رسمی از برده داری دفاع میکند و معتقد است ،قرآ اجازه ه خوابگی با زندا
اسیر کافر را به مسلمانا داده است .همچنین اعتقادات آخرالزمانی آنها نیدز در ایدن گدرایش
سهی بوده است و در این زمینه به حدیثی استناد می کنندد کده پدیش از وقدوع آخرالزمدا ،
بردهداری دوباره احیا میشود )8(.گزارشهای متعددی در مدورد آزار جنسدی و خریددوفروش
زنا و دخترا اسیر وجود دارد .به وی ه زنا و دخترا پیرو مذهب ایزدی که به جنگجویدا
گروه ،هدیه داده شده یا فروخته شدهاند.

()3

 .1-3جنایتهای جنگی
ماده  8اساسنامه دیوا  ،به جنایتهای جنگی 1میپردازد .طب بند  1این ماده ،دیدوا
در مورد جنایتهای جنگی ،صالحیت خواهد داشت ،بهوی ه هنگامیکه در قالب یدک برنامده
یا سیاست یا در قالب ارتااب گسترده جنایت های یادشده انجام شده باشد و در بندد  2ایدن
ماده ،به مصادی جنایتهای جنگی در شش قسمت ،بهصورت نسبتاً کداملی پرداختده شدده
است که به نظر می رسد بدا توجده بده ایناده وضدعیت داعدش در قالدب درگیدری مسدلحانه
غیربینالمللی قابلشناسایی است( )1۰لذا قسمتهای سوم و پنج از بند  2ماده  8اساسدنامه
دیوا  ،بر برخی از جرای داعش که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،قابلانطباق باشد.
قسمت سوم بند  2ماده  8اساسنامه دیوا بیدا مدیکندد :در حالدت وقدوع درگیدری
مسلحانه غیربین المللی ،نقدض فداحش مداده  9مشدترک در چهدار کنوانسدیو  1313ژندو،
به معنای هریک از اعما ارتاابی زیر بر ضد اشخاصی است که هیچگونده شدرکت فعدالی در
کارهای مربوط به جنگ ندارند ،از جمله افراد نیروهای مسدل کده سدالحهایشدا را زمدین
گذاشتهاند و همچنین کسانیکه بهسبب جراحت ،حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ
ناتوا باشند ... :و همچنین قسمت پنج بند  2ماده  8اساسنامه دیوا  ،دیگر نقضهای فاحش
قوانین و عرفهای قابلاجرا در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی را بیا میکند .مزم به ذکر

. War Crimes
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است که با توجه به اصالحات انجامشده در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوا در سدا ،2۰1۰
در ماده  8اساسنامه دیوا  ،سالحهای شیمیایی و سمی نیز به اعما مجرمانه در درگیریهدای
مسلحانه غیربینالمللی اضافه شده است (ساداتی 11 :1939 ،و .)12
در ادامه بهاختصار به برخی از جرای مه داعش کده مدی تواندد زیدر عندوا مجرماندة
جنایت های جنگی جای گیرد ،اشاره خواهد شد .البته می تدوا گفدت بخدش عمددة اعمدا
مجرمانه داعش ،تحت این عنوا قابلبررسی هستند.
کشتار ،شکنجه ،گروگانگیری و رفتاار بیرمااناه .در مدورد ارتاداب ایدن اعمدا
مجرمانه توسط داعش نمونه ها و مصادی فراوانی وجود دارد کده برخدی از آنهدا عبارتندد از:
داعش  12۰دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی کُدرد سداکن منطقده عدین العدرب کده بدرای
شرکت در امتحا نهایی عازم حلب بودند را ربود؛ عناصر داعش  139تن از شدهروندا کُدرد
را که  11تا  1۰سا سن داشتند ،در منطقه قباسین واق در حومده شدهر البداب در اسدتا
حلب سوریه ربودند و به جستجوی خانه بهخانه این منطقه پرداختندد

()11؛

نیروهدای داعدش،

()12

ساکنا چند روستای ترکمن نشدین در عدراق را قتدل عدام کردندد ؛ در  23ژوئیده ،2۰11
سازما نظارت بر حقوق بشر در بریتانیا خبر از سنگسار شد دو ز توسط داعش در مددت
کمتر از  21ساعت خبر داد()19؛ و داعش خلبا اردنی را زنده زنده سوزاند و تصاویر سدوزاند
او را منتشر کرد.

()11

تخریب بناهای مذهبی ،تاریخی ،و آموزشی .در مورد ارتااب این اعمدا مجرمانده
توسط داعش ،نمونهها و مصادی فراوانی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از :داعش پدس
از اشغا شهر تاریخی موصل در شما عراق ،اماکن مقدس بهوی ه مسدجدها و آرامگداههدای
مقدس شیعیا را تخریب کرد .دست ک چهار آرامگداه مقددس اعدراب سدنی و صدوفی نیدز
توسط بولدوزر خراب شدند ،همچنین شش مسجد شیعی از طری انفجار تخریب شددند()12؛
نیروهای داعش در اوایل سا  2۰12حددود دو هدزار کتداب را از کتابخانده مرکدزی موصدل
خارج کرده و چند روز پس از آ  ،کتاب های کتابخانه دانشگاه این شهر سوزانده شدند()11؛ و
در سا  ،2۰12داعش شهر باستانی پالمیرا (تدمر) 1سوریه را تصرف کرد .از زمدانیکده ایدن
). Palmyra (Tadmor
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شهر بهدست این گروه تروریستی افتاد ،تخریب بناهای تاریخی و آثار هنری آغاز شدد کده از
جمله میتوا به تخریب معبد تاریخی «بعل شمین» 1در این شهر اشاره کرد.

()11

صدور و اجرای امکام بدون تشکیل دادگاهی قانونی باا وجاود تیاای هاای
قیایی .داعش به صدور و اجرای حا  ،علیه افراد زیادی کرده است که برخی از آنها بددو
تشایل هیچ محامهای و یا در صورت تشایل چنین محامهای بددو وجدود تضدمینهدای
قضایی که شناخته شده باشند ،اقدام کرده است؛ به همین دلیل صدور احاام سختگیرانده و
افراطی علیه مخالفا و اسیرا جنگی بهدست ابو جعفر حطاب ،قاضیالقضات داعدش ،حتدی
برای ابوبار البغدادی ،رهبر این گروه ه پذیرفتنی نبوده است .او با صدور اغراق آمیز احادام
و تافیر ،افراد بسیاری را به مرگ محاوم کرده بود .این رهبر هیتدت شدرع داعدش بده طدور
رسمی ،ایمن الظواهری ،رهبر القاعده را ه تافیر کرد ،زیرا به گفته حطاب ،وی اهل تشی را
به اندازه کافی ،دشمن تلقی نمی کند .حطاب درنهایت توسط خود داعش ،دسدتگیر ،محادوم
و سر بریده شد.

()18

 .1-4جنایت تجاوز
طب بند  2ماده  2اساسنامه دیوا که در واق صدالحیت موضدوعی دیدوا را مطدرح
کرده است ،بهدلیل وجود اختالفهایی میا کشورها ،از جنایت تجاوز 2تعریفی انجدام نشدده
و اعما صالحیت دیوا  ،موکو به تعریف آ خواهد بود ،زیرا در هنگدام تنظدی اساسدنامه
دیوا  ،کشورهای دارای حد وتدو در شدورای امنیدت ،تجداوز ارضدی را در صدالحیت خدود
میدانستند و مخالف ورود آ به جرای تحت صالحیت دیوا کیفری بین المللی بودندد؛ لدذا
تصمی بر آ شد که آ را در اساسنامه ذکر کنند ،ولی صالحیت دیوا کیفری بدین المللدی
را در مورد آ  ،معل بگذارند تا زمانی که با اصالح اساسنامه ،حدود و ثغور ایدن جدرم معلدوم
شددود ،البتدده بددهگونددهای کدده بددا منشددور ملددل متحددد ،تعددار

و تضددادی نداشددته باشددد

(میرمحمدصادقی.)91 :1989-1981 ،

. Temple of Baalshamin.
. The crime of aggression
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در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوا کیفری 1در شهر کامپام 2در سا  ،2۰1۰جنایت
تجاوز با الحاق ماده  8مارر به اساسنامه دیوا  ،مورد تعریف قدرار گرفدت؛ اگرچده همچندا
دیوا تا  1سا بعد نیز از رسیدگی به جنایت تجاوز من شده است؛ بااینحا تحق عندوا
مجرمانه تجاوز در مورد داعش منتفی است ،زیرا یای از عناصر اصلی تعریف جنایدت تجداوز
هما گونه که در ماده  8مارر الحاقی به اساسنامه دیدوا ذکدر شدده و همچندین بدهلحدا
عرفی نیز چنین است ،جنایت تجاوز توسط یک کشور علیه کشور دیگر انجام میشود که بدا
توجه به ایناه ماهیت حقوقی داعش ،کشور محسوب نمیشود ،انطباق عنوا مجرمانه تجاوز
بر اعما داعش بهلحا موضوعی ،منتفی است.
 .2انواع صالحیتهای دیوان کیفری بینالمللی و بررسی انطباق آن بر داعش
پیش از آناه به انواع صالحیت در دیوا کیفری بدینالمللدی پرداختده شدود ،مزم بده ذکدر
است که طب اساسنامه دیوا  ،موضوع قابلیدت پدذیرش بدا موضدوع صدالحیت ،متفداوت اسدت.
قابلیت پذیرش ،به این معنا است که دعوا در صورتی در دیدوا پذیرفتده مدیشدود کده دارای دو
شرط باشد :اومً ،موضوع از اهمیت برخوردار باشد ،پس دیوا بده دعداوی بدی اهمیدت ،رسدیدگی
نمی کند .ثانیداً ،پروندده در دادگداه داخلدی رسدیدگی نشدده باشدد یدا درحدا رسدیدگی نباشدد
(میرمحمدصددادقی .)91 :1989-1981 ،حددا اگددر موضددوعی قابددلپددذیرش در دیددوا کیفددری
بینالمللی باشد ،باید این مستله مورد بررسی قرار گیدرد کده آیدا دیدوا  ،صدالحیت و شایسدتگی
رسیدگی به این موضوع را دارد یا خیر؟ بهعبارت دیگر ،شرایط قابلیت پدذیرش ،شدرطهدای مزم
هستند ،ولی برای ورود دیوا کافی نیستند و باید مبانی صالحیتی دیوا نیز احراز شود تا دیدوا
بتواند رسیدگی به آ موضوع را آغاز کند .لذا مزم است بهاختصار صدالحیتهدای متندوع دیدوا
کیفری بینالمللی طب اساسنامه دیوا و انطباق آ با وضعیت داعش بررسی شود.
 .2-1صالمیت موضوعی
هما گونه که پیش از این گفته شد ،بدا توجده بده مداده  2اساسدنامه ،دیدوا کیفدری
بینالمللی تنها در مورد چهار جرم جنایت نسلزدایی ،جنایتهای علیه بشریت ،جنایتهدای
. Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court
. Kampala
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جنگی ،و جنایت تجاوز ،اماا رسیدگی دارد و صدالحیت موضدوعی آ محددود بده همدین
چهار جنایت است .با توجه به مباحث مطرحشده ،وقوع سه جنایت نسلزدایی ،جنایدتهدای
علیه بشریت و جنایتهای جنگدی ،محدرز و مسدل اسدت ،لدذا دیدوا کیفدری بدینالمللدی
صالحیت موضوعی برای رسیدگی به جرای ارتاابی توسط داعش را دارد.
 .2-2صالمیت تکایلی
برخالف دادگاههای وی ة رسیدگی به جنایدتهدای جنگدی یوگسدالوی و روانددا کده از
صالحیت ه زما با دادگاه های ملی برخوردار بودند ،در مدورد دیدوا بدین المللدی کیفدری،
طب مقدمه اساسنامه و مواد  1و  11اساسنامه دیوا  ،اصل صالحیت تامیلی مورد پدذیرش
قرار گرفته است؛ به این معنی که مستولیت اصدلی در تعقیدب و رسدیدگی بده جنایدت هدای
موضدوع صددالحیت دیدوا بددا دادگدداههدای ملددی اسددت؛ تفداوتی هد نمددیکندد کدده دولددت
رسیدگی کننده عضو دیوا باشد یا نباشد و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه های ملدی
یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد ،دیوا بین المللی کیفری ،اعما صدالحیت خواهدد
کرد .بهاینترتیب این دیوا  ،مامل محاک ملی است ،اما جایگزین یا جانشین آنها نیست.
اصومً انجام محاکمه در دادگاههای داخلی ،مستلزم وی گدیهدایی چدو دسترسدی بده
مدارک و مباشرا جرم است .در ابتدا و بنا به مطالب فوق ،این امر بده ذهدن مدی رسدد کده
وظیفه اولیه و ذاتی دولتهای سوریه و عراق بهعنوا آسیبدیددگا اصدلی از جنایدتهدای
داعش این است که بدو هیچ گونه تأخیری ،اقدام به برپایی محاکمه هایی با اصو دادرسدی
منصفانه بین المللی و با رعایت شرایط ماده  11اساسنامه کنند تا چنانچه وضدعیت سدوریه و
عراق به دیوا ارجاع شود و دادستا بخواهد درباره کیفیت محاکمههای انجامشده و در پدی
آ  ،تصمی گیری درباره قابلیت پذیرش وضعیت این کشور نزد دیدوا  ،تصدمی گیدری کندد،
محاکمههای عادمنه مانعی بر سر راه دادستا باشد.
حا این پرسش مطرح می شدود کده آیدا در سدوریه و عدراق فعلدی ،نظدام قضدایی در
دسترس وجود دارد یا خیر؟ در بند  9از ماده  11اساسنامه به اظهارنظر دیدوا دربداره عددم
توانایی دولت در به دست آورد دمیل و شواهد و انجام دادرسی با توجه به فروپاشی کلی یدا
جزئی و یا عدم دسترسی به نظام قضایی اشاره شده است .فروپاشی کلی بده حدالتی اطدالق
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میشود که دستگاه قضایی یک کشور برای زمانی طومنی و در مقیداس گسدترده نتواندد بده
دستگیری مجرما و مجازات آنها اقدام کند و فروپاشی جزئی معطوف به حدالتی اسدت کده
نظام قضایی کارآمد و کادر قضایی مناسب برای جم آوری شواهد وجود نداشدته باشدد ،لدذا
اگر دستگاه قضایی در سوریه و عراق دچار چنین وضعیتی باشد ،بهرغ ایناه محاکمدههدایی
در دادگاههای ملی انجام شده باشد ،وضعیت از سوی دیوا  ،در صورت ارجاع ،قابدل پدذیرش
شناخته میشود (آقائی جنتماا  ،قریشی.)1۰۰۰ :1932 ،
به هرحا جنایت های ارتاابی داعش تاکنو در هیچ دادگاه ملی توسط سیست قضایی
کشورها مورد رسیدگی قرار نگرفته است ،لذا مانعی از این نظدر در اعمدا صدالحیت دیدوا
وجود ندارد .البته باید اشاره کرد که کشورهای درگیر اعما تروریستی داعش ،یعنی سدوریه
و عراق که خسارت زیادی از اقدامات این گروه دیدهاند نیز تداکنو در مراجد قضدایی ملدی
خود اعضای داعش را تعقیب کیفری ناردهاند و آنچده از وقدای میددانی در سدوریه و عدراق
به وی ه در سوریه هویدا است ،برپایی محاکمه درحالیکه درگیریها ادامده دارد ،امادا پدذیر
نیست و در واق با توجه به ضعف حاکمیتی فعلی ایدن دو کشدور ،بده فدر

ایناده جدرای

ارتاابی را مورد تعقیب قرار میدادند ،سازوکار مناسبی بدرای اجدرای آرای صادرشدده وجدود
ندارد .البته عراق در مقایسه با سوریه با توجه به قانو دادگاه عالی جنایی عدراق( )11مصدوب
 18اکتبر  ،2۰۰2دارای سازوکارهای قانونی بهتری برای محاکمه است.
 .2-3صالمیتهای شخصی و سرزمینی
در مورد صالحیتهای شخصی و سرزمینی چند مطلب قابلذکر است:
 .1دیوا طب ماده  21اساسنامه خود تنها برای رسیدگی به جرای اشدخاص حقیقدی
بامی  18سا صالحیت دارد؛
 .2طب ماده  21اساسنامه دیوا  ،سدمت رسدمی افدراد مدته  ،تدأثیری در صدالحیت
دیوا برای رسیدگی به جرای ارتاابی توسط آنها ندارد؛
 .9طب بند  2از ماده  12اساسنامه ،دیوا درصورتی میتواند صالحیت خود را اعمدا
کند که یای از شرطهای زیر اتفاق بیفتد :الفد دستک یای از دولدتهدایی کده در قلمدرو
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آ  ،جنایت موردنظر روی داده است یا درصورتی کده آ جنایدت در کشدتی یدا هواپیمدا رخ
داده ،دولتی که آ کشتی یا هواپیما در آ به ثبت رسیده است ،عضو اساسنامه باشدد؛ و ب د
دولتی که شخص مورد تحقی یا تعقیب ،تبعه آ اسدت ،عضدو اساسدنامه باشدند .کده بندد
«الف» ،متضمن صالحیت سرزمینی و بند «ب» متضمن صالحیت شخصی دیوا است.
در مورد صالحیت سرزمینی با توجه به ایناه ازیکسو جنایتهای در صالحیت دیدوا
در قلمرو کشدور هدای عدراق و سدوریه رخ داده و درحدا رخ داد اسدت و از سدوی دیگدر،
کشور های عراق و سوریه عضو اساسنامه دیوا نیستند ،لذا دیوا  ،صالحیت سرزمینی بدرای
رسیدگی به جنایتهای داعش را ندارد.
هما گونه که مشهود است ،صالحیت شخصدی منددرج در بندد  2مداده  12اساسدنامه
دیوا درصورتی قابدلطدرح اسدت کده مرتادب ،تبعده کشدور امضداکننده اساسدنامه باشدد،
دراین صورت ،دادستا دیوا با هیچ مانعی برای پیگرد مته روبه رو نیست .ه اکنو بنا بدر
اظهارات هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریس اتحادیه اروپا ،حدود  9هزار تبعه کشدورهای
اروپایی به گروه تروریستی داعش در سدوریه و عدراق پیوسدته اندد (نمامیدا .)189 :1931 ،
همچنین دریادار ساموئل مکلر ،رئیس سدتاد فرمانددهی اقیدانوس آرام در ارتدش آمریادا در
کنفرانسی خبری اعالم کرد که حدود هزار تبعة کشورهای واقد در محددوده اقیدانوس آرام،
احتمامً به داعش پیوسته اند )2۰(.هد اکندو بسدیاری از کشدورهای اروپدایی و نیدز محددوده
اقیانوس آرام در زمره دولت های عضو اساسنامه دیوا محسوب میشدوند و دادسدتا فعلدی
دیوا کیفدری بدینالمللدی ،فداتو بنسدودا نیدز در اعالمیده خدود در تداریخ  8آوریدل 2۰12
به صراحت بیا کرده است که از میا این چندینهدزار جنگجدوی خدارجی کده بده داعدش
پیوسته اند ،تعدادی قابل توجهی دارای تابعیت دولت های عضو دیدوا مانندد آلمدا  ،تدونس،
فرانسه ،بریتانیا ،استرالیا ،بل یک و هلند هستند )21(.لذا با توجه به مقدرره بندد  2از مداده 12
اساسنامه ،اعما صالحیت دیوا کیفری بین المللی بر مرتابا جنایت های تحت صدالحیت
دیوا که از اعضای داعش بوده و در سوریه و عراق دست به جنایت زده اند ،اماا پذیر است.
بهعبارت دیگر ،اماا رسیدگی دیوا به جرای انجامشده توسط اتبداع دولدتهدای عضدو در
قلمرو دولتهای غیرعضو سوریه یا عراق وجود دارد.
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با وجود ایناه دادستا دیوا در اعالمیه خود اعالم کرده کده گدزارشهدایی در مدورد
جنایت های ارتاابی بخشی از این اتباع خارجی عضو دیوا توسط دادستانی دیدوا دریافدت
شده و از طری رسانههای اجتماعی نیز تعدادی از این اقدامات هولناک علنی و عمومی شده
است ،اما دادستا در این اعالمیه بهصراحت بیا کرده است کده بدر ایدن اعتقداد اسدت کده
داعش به عنوا یک سدازما تروریسدتی ،توسدط اتبداع عراقدی و سدوری هددایت و رهبدری
میشود و خط مشی دادستانی دیوا نیز تمرکز بر افرادی است که دارای بامترین مسدتولیت
کیفری هستند و درنهایت به این نتیجه رسیده است که مبنای صالحیتی برای آغداز فرایندد
«ارزیابی مقدماتی» در این مرحله بسیار سست و مضی است و درنتیجه دیدوا  ،اقددامی در
برابر اقدامات وحشیانه اعضای خارجی داعش انجام نخواهد داد.
 .2-4صالمیت زمانی
صالحیت دیگری که در مورد دیوا مطرح میشود ،صالحیت زمانی است کده طبد مداده
 11اساسنامه دیوا عبارت است از صالحیت دیوا در مورد هر دولتدی از زمدا پیوسدتن آ بده
اساسنامه است .کشورهایی که هما ابتدا بده اساسدنامه پیوسدته اندد ،از زمدا مزم امجدرا شدد
اساسنامه و آنهایی که پس از آ به اساسنامه میپیوندند ،در نخستین روز مداه بعدد از شصدتمین
روز تودی سند الحاق ،تحت صالحیت دیوا قرار میگیرند ،مگر ایناه خود دولت طب بندد  2از
ماده  ،11اساسنامه را عطفبماسب کند که البته اساسدنامه در دوره پدیش از ژوئیده  2۰۰2قابدل
اجرا نیست ،زیرا خود اساسنامه دیوا کیفری بینالمللدی ،از ایدن تداریخ ،مزمامجدرا شدده اسدت
(میرمحمدصادقی .)92 :1989-1981 ،در صورت الحاق عراق و یدا سدوریه بده اساسدنامه دیدوا
کیفری بین المللی و عضویت هریک از این دو کشدور در دیدوا  ،بدا توجده بده صدالحیت زمدانی،
دیوا  ،صالحیت رسیدگی به جنایتهدای داعدش را از نخسدتین روز مداه بعدد از شصدتمین روز
تودی سند الحاق خواهد داشت و در مدورد جنایدتهدای ارتادابی سداب ایدن گدروه کده بسدیار
قابلتوجه هستند ،دیوا صالحیت زمانی نخواهد داشدت ،لدذا کشدورهای عدراق و یدا سدوریه در
صورت الحاق میتوانند با اعالمیهای اساسنامه و صالحیت دیوا را از حیث زمانی ،عطدفبماسدب
کنند که دراینصورت ،دیوا از ژوئیه  2۰۰2به بعد دارای صالحیت زمدانی بدوده و مدیتواندد بده
تمامی جنایتهای داعش پیش از زما الحاق نیز رسیدگی کند.
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 .9شیوههای ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی
فرایند ارجاع یک وضعیت به دیوا در سه حالدت در مداده  19اساسدنامه نمدود یافتده
است که در ادامه ضمن بیا این سه حالت ،انطباق آ با وضعیت جنایتهای ارتاابی توسط
داعش مورد بررسی قرار میگیرد.
 .3-1ارجاع وضعیت توسط دولتهای عیو
در این حالت ،موضوع چندا دشوار نیست و دولت عضو میتواند مطاب با بند «الدف»
ماده  19و ماده  11اساسنامه وضعیتی که بدهنظدر مدیرسدد یدک یدا چندد جدرم داخدل در
صالحیت دیوا انجام شده است را به دیوا ارجاع دهد و دیوا ه با استناد به بند «الدف»
ماده  19اساسنامه و با رعایت شرایط ماده  11می تواند به اعما صدالحیت در برابدر جدرای
ارتاابی در قلمرو و یا توسط اتباع دولت عضو بپردازد.
این ناته دارای اهمیت زیادی است که طب بندد  2از مداده  12اساسدنامه ،دیدوا در
صورتی میتواند با ارجاع یک وضعیت توسط دولتهای عضو ،صالحیت خدود را اعمدا کندد
که یا دارای صالحیت سرزمینی و یا دارای صالحیت شخصی باشدد؛ بدهعبدارتدیگدر ،بدرای
ارجاع یک وضعیت توسط دولتهای عضو و اماا رسیدگی توسط دیوا  ،باید یدا صدالحیت
شخصی و یا صالحیت سرزمینی وجود داشته باشد ،اما با توجه به ایناه عراق و سدوریه ،کده
محل وقوع جنایت های داعش هستند ،عضو دیوا کیفری بینالمللی نمیباشند ،و درنتیجده
صالحیت سرزمینی وجود ندارد و صالحیت شخصی نیز با توجه به اعالمیه دادسدتا دیدوا
قابل احراز نیست ،بنابراین دولتهای عضو دیوا نمیتوانند وضعیت داعش را بهسبب ارتااب
جنایتهایی در عراق یا سوریه به دیوا ارجاع دهند.
 .3-2ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت
شورای امنیت پس از پایا جنگ سرد دور تازهای از فعالیتهای خود را آغاز کرد و در
مسائل مختلف بینالمللی از جایگاه مه و گستردهای برخوردار شد ،بهگونهای که اندیشه
دکترین صالحیت نامحدود شورای امنیت بهوجود آمد (واتسو  .)3۰ :1911 ،بر اساس
نگرش فوق و با هدف مقابله با بیکیفری در کشورهایی که حاضر به پذیرش صالحیت دیوا

امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بینالمللی55 / ...

نیستند ،سازوکار ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوا در بند «ب» ماده 19
اساسنامه پیشبینی شده است .علت این امر را عمدتاً چنین بیا کردهاند که چو وظیفه
شورای امنیت بهموجب فصل هفت منشور ،حفظ صل و امنیت بینالمللی است و یای از
روشهای اجرایی کرد این وظیفه ،رسیدگی به جرای ارتاابی دارای وی گی بینالمللی در
دیوا کیفری بینالمللی است ،لذا این وظیفة ذاتی شورا است که وضعیتی را که بهنظر
میرسد صل و امنیت بینالمللی در معر

خطر است ،به دیوا ارجاع دهد تا از بهخطر

افتاد صل و امنیت بینالمللی جلوگیری کند (آقائی جنتماا و قریشی.)331 :1932 ،
شورای امنیت تاکنو از این اختیار دو بار استفاده کرده است؛ نخست وضعیت دارفور
سودا را در سا  2۰۰2طی قطعنامه  1239و دوم ،وضعیت لیبی را در سا  2۰11طی
قطعنامه شماره  131۰به دیوا کیفری بینالمللی ارجاع داد.
مزم به ذکر است که این اختیار با توجه به بافت سیاسی شورا میتواند محدل مناقشده
مناف اعضای شورای امنیت با مناف کشورهای غیرعضو باشد که این تنازع میتواند نتدایجی
مثبت و یا منفی را ایجاد کند؛ با این توضی که زمانیکه منداف اعضدای شدورای امنیدت بدا
ارجاع وضعیت به دیوا در تقابل نیست ،نتیجه تقابل مثبت مناف  ،مقابله با بی کیفری اسدت
و وضعیت به دیوا ارجاع داده می شود )22(.لیان هنگامی که مناف برخی از اعضدای شدورای
امنیت در عدم ارجاع یک وضعیت به دیوا کیفری بین المللی باشد ،همانند وضعیت بحرین،
حالت تقابل منفی مناف  ،بسترساز بی کیفری می شود ،زیرا از رسیدگی بده یدک وضدعیت بدا
استفاده از این سازوکار در دیوا کیفری بین المللی جلوگیری شده است (آقائی جنت ماا و
قریشی .)331 :1932 ،باید به این ناته نیز توجه داشت که موضوع در مورد سدوریه و عدراق
پیچیدهتر است و عدم ارجاع وضعیت آنها به دیوا از سوی شورای امنیت با توجه به مسدائل
سیاسی و مناف اعضای شورای امنیت ،بسیار محتمل است.
دو ناته در ارجاع توسط شورای امنیت ،مه است؛ نخسدت ایناده در ارجداع وضدعیت
توسط شورای امنیت به دیوا  ،مزم نیست هیچکدام از صالحیتهای شخصی یدا سدرزمینی
وجود داشته باشد؛ دوم ایناه شورای امنیت تنها یک وضعیت را به دیوا ارجاع میدهد و نه
یک موضوع را .لذا زمانی که یک وضعیت به دیوا ارجاع میگردد ،وظیفده بعددی دیدوا در
راستای ماده  11اساسنامه ،صالحیت تامیلی است که بررسی کند آیدا دولدت صدالحیتدار،
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موضوع را مورد بررسی قرار داده است یا خیر.
با توجه به مطالب پیشگفته ،بهنظر میرسد که شورای امنیت میتواند وضعیت داعش
را به دیوا کیفری ارجاع داده و دیوا نیز به آ رسدیدگی کندد ،هرچندد بدهدلیدل مسدائل
سیاسی ،در حا حاضر بعید بهنظر میرسد که شورای امنیت از ایدن اختیدار خدود اسدتفاده
کند ،مگر ایناه یا مناف سیاسی اعضای دائ شورای امنیت تغییر کند و یا ایناه تحت فشدار
جامعه جهانی با توجه به دهشتناک بود جنایتهای داعش ،شورای امنیدت از ایدن اختیدار
خود استفاده کند.
 .3-3تحقیقات زیر نظر دادستان
طب بند ج ماده  19اساسنامه دیوا  ،اختیار شروع تحقیقات به دادسدتا دیدوا داده
شدند که در مواردی که نه دولت عضو و نه شورای امنیت اقدامی برای مقابله بدا بدیکیفدری
انجام ندادند ،دادستا بتواند اقدامات مزم را در این زمینه انجدام دهدد و ایدن اختیدار طبد
ماده  12اساسنامه تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار گرفته است.
طب بند  2از ماده  12اساسنامه ،دادستا درصورتی می تواند شروع به تحقیقات کندد
که دیوا یا دارای صالحیت سرزمینی و یا دارای صالحیت شخصی باشد؛ بدهعبدارت دیگدر،
برای احراز این حالت باید یا صالحیت شخصی موجود باشد و یا صالحیت سدرزمینی کده بدا
توجه به ایناه صالحیت سرزمینی وجود نداشته و صالحیت شخصی نیز با توجه به اعالمیده
دادستا دیوا قابل احراز نیست ،لذا دادستا دیدوا نمدیتواندد در مدورد وضدعیت داعدش
تحقیقات خود را شروع کند.
 .4سازو کارهای اعمال صالحیت دیوان در مقابل جرایم داعش
طب تمام مطالب پیش گفته و آنچه از مواد  12و  19اساسنامه استنباط مدیشدود ،در
مجموع سازوکار اعما صالحیت دیوا در مقابل جرای ارتاابی به شیوه های زیر است :الف د
ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستا دیوا ؛ بد وقوع جرم در قلمرو دولتهدای
عضو؛ جد پذیرش صالحیت دیوا در مورد جرم خاص از سوی دولدت غیرعضدو؛ دد عضدویت
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کشور غیرعضو در دیوا بینالمللی کیفری؛ و ،هد وقوع جرم توسط اتباع دولتهای عضدو در
قلمرو دولت غیرعضو .هما گونه که پیشتر گفتی  ،سوریه و عراق عضو دیوا نبدوده و چدو
جرای ارتاابی در خاک این کشور ها به وقدوع پیوسدته اسدت ،بندد «ب» ،قابلیدت تطداب بدا
وضعیت سوریه و عراق را ندارد و سازوکارهای یادشده بند های «الدف»« ،ج»« ،د» و «ه» در
مورد سوریه و عراق ظرفیت بررسی را دارند که هرکدام با چالشهایی مواجه است و در ادامه
به آ خواهی پرداخت.
 .4-1پذیرش صالمیت دیوان در مورد جنایتهای داعش از سوی دولت سوریه یا عراق
تدوین کنندگا اساسنامه دیوا طب بند  9از ماده  ،12راه را برای کشورهای غیرعضو
باز گذاشته اند تا هر زمانی که تشخیص دهند باید مرتابا جرای بین المللی در خاک آنها یا
نسبت به آنها به پای میز عدالت کشیده شوند ،کشورهای غیرعضو صالحیت دیوا را دربداره
جنایت موردنظر و به صورت موردی بپذیرند .دولت هدای سدوریه و عدراق نیدز از ایدن قاعدده
مستثنا نیستند و پذیرش صالحیت دیوا به صورت موردی و در مورد جرای داعش از سدوی
دولت های سوریه و یا عراق میتواند سببساز اماا ورود دیوا به بحث سوریه و عراق شود
تا دیوا بتواند در راستای وظیفه ذاتی خود ،یعنی مقابله با بیکیفری اقدام کند.
 .4-2عیویت دولت سوریه یا عراق در دیوان کیفری و پذیرش اساسنامه
طب بند  1ماده  12اساسنامه دیوا  ،دولت های سدوریه و عدراق مدیتوانندد عضدویت
دیوا را بپذیرند که دراینصورت ،هما گونه که در مورد صالحیت زمانی مطرح شد ،دیدوا
تنها میتواند به جنایت های ارتاابی احتمالی داعش در آینده رسیدگی کند ،زیرا طب بند 2
از ماده  11اساسنامه ،کشورهایی که بعدها به اساسنامه میپیوندند ،در نخستین روز ماه بعد
از شصتمین روز تودی سند الحاق ،تحت صالحیت دیوا قرار میگیرند .البته یک راهاار در
همین بند ماده ذکر شده و آ عبارت است از ایناه خود دولت ملحد شدده طبد بندد  9از
ماده  ،12اساسنامه را عطدف بماسدب کندد کده درایدن صدورت ،امادا رسدیدگی بده کلیده
جنایتهای داعش توسط دیوا کیفری بینالمللی وجود دارد .البته در وضعیت فعلدی ،بعیدد
است که سوریه و عراق عضویت در این نهاد کیفری بینالمللی را بپذیرند.
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 .4-3ارجاع وضعیت سوریه و عراق از سوی شورای امنیت به دیوان
هما گونه که پیش از این اشاره شد ،شورای امنیدت مدیتواندد طبد بندد «ب» مداده 19
اساسنامه ،و ضعیت داعش را به دیوا کیفدری ارجداع داده و دیدوا نیدز بده آ رسدیدگی کندد.
شورای امنیت تاکنو از این اختیار خود دو بار در قضایای دارفور سدودا و لیبدی اسدتفاده کدرده
است ،هرچند بهدلیل مسائل سیاسی ،در حا حاضر بعید بهنظر میرسدد کده شدورای امنیدت از
این اختیار خود استفاده کند؛ بدر همدین اسداس ،ارجداع وضدعیت سدوریه و عدراق بده دیدوا در
پیش نویس قطعنامه  2193شورای امنیت درنظر گرفته شده بود ،اما در قطعنامه صادرشدده ،ایدن
طرح ارجاع ،حذف شد (آقائی جنتماا و قریشی )1۰۰9 :1932 ،کده بدهنظدر مدیرسدد علدت
حذف آ  ،استرات ی متفاوت شورای امنیت در قبا بحرا سوریه و عراق باشد.
 .4-4وقوع جرم توسط اتباع دولت های عیو در قلارو دولت های غیرعیو ساوریه
یا عراق
هما گونه که در صالحیت شخصدی اشداره شدد ،طبد قسدمت «ب» از بندد  2مداده 12
اساسنامه ،دیوا میتواند صالحیت خود را اعما کند ،درصدورتیکده دولتدی کده شدخص مدورد
تحقی یا تعقیب ،تبعه آ است ،عضو اساسنامه باشد .اما با وجدود ایناده دادسدتا دیدوا  ،فداتو
بنسودا ،در اعالمیه خود تأیید کرده اسدت کده اومً جنایدتهدای ارتادابی توسدط داعدش ،تحدت
صالحیت این دیوا بوده و ثانیاً اتباع دولتهای عضو اساسنامه دیوا نیز در داعش مرتادب ایدن
جنایتها شدهاند ،اما وی بهصراحت بیا کرده است که صالحیت شخصی قابلاحراز نیست ،زیدرا
گروه داعش بهعنوا یک سازما  ،توسدط اتبداع عراقدی و سدوری هددایت و رهبدری مدیشدود و
خط مشی دادستانی دیوا نیز تمرکز بر افرادی است که دارای بامترین مستولیت کیفری هسدتند
و درنهایت به این نتیجه رسیده است که مبنای صالحیتی برای آغاز فرایندد «ارزیدابی مقددماتی»
در این مرحله بسیار سست و مضی است و درنتیجه جرای ارتاابی توسط داعش با وجدود اتبداع
دولتهای عضو در این سازما تروریستی ،قابلیت رسیدگی ندارد.
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 .1رویکرد دیوان کیفری بین المللی به جنایت هـای داعـش بـا توجـه بـه اعالمیـه
دادستان فعلی
جنایتهای داعش در بستر فرهنگ «بیکیفری» و مصونیت ادامه مییابدد .پایدا داد
به فرهنگ بی کیفری ،هما هدفی است که تحق آ این انتظار را در جامعه جهدانی ایجداد
کرده است که دیوا کیفری بین المللی به عنوا نخستین و تنهدا محامده دائمدی در عرصده
عدالت کیفری بینالمللی در مقابل جرای انجامشده از سوی داعش ،واکنش نشدا داده و بدا
مداخله در این ماجرا ،زمینة تعقیب مرتابا جرای بینالمللی را فراه کند.
این انتظارات و درخواست ها از دیوا موجدب شدد کده فداتو بنسدودا ،دادسدتا فعلدی
دیوا کیفری بینالمللی ،در هشت آوریل  2۰12با انتشار بیانیهای ،موض خدود را در مقابدل
وضعیت گروه «داعش» اعالم کند .دادستا در این بیانیه عنوا کرده اسدت کده از تابسدتا
 ،2۰11اخبار و گزارشهای زیادی مبنی بر ارتااب جنایت های گسترده از سوی گروه موسوم
به «داعش» در قلمرو سرزمینی عراق و سوریه دریافت کرده و آنها را تحت نظر داشته اسدت.
در این بیانیه ،دادستا دیوا در بررسی وجود یا فقدا صالحیت دیوا برای آغاز رسدیدگی
به وضعیت داعش به موارد زیر اشاره کرده است:
الف د رفتارهای بی رحمانه انجام شده توسط داعش ،مصداق جرای داخدل در صدالحیت
دیوا  ،یعنی جنایت های جنگی ،جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایدی اسدت؛
بنابراین «صالحیت موضوعی» دیوا در مورد وضعیت داعش ،محق است.
ب د دولتهای عراق و سوریه عضو دیوا نیستند ،بنابراین دیوا نمیتواند با استناد بده
«صالحیت سرزمینی» در مقابل جرای ارتاابیافته در قلمرو سرزمینی این دو دولت ،اعمدا
صالحیت کند .دیوا دارای «صالحیت جهانی» نیست و تنها در مقابل جرای ارتاداب یافتده
در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو یا توسط اتباع دولتهای عضو ،دارای صالحیت است.
ج د صالحیت شخصی ،صالحیت جایگزین است که میتواند مجرای مداخله دیوا واق
شود .دادستا دیوا با قبو ایناه صددها جنگجدوی خدارجی بده گدروه داعدش پیوسدته و
مرتاب جرای داخل در صالحیت دیوا در عراق و سوریه میشوند ،به تابعیت برخی از آنهدا
اشاره میکند که همگی از اتباع دولتهای عضو دیوا  ،مانند تونس ،فرانسه ،هلند ،استرالیا و
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ارد هستند؛ بنابراین دیوا در مقابل ارتااب جرای داخل در صالحیت خود ،توسدط اتبداع
دولتهای عضو ،دارای صالحیت شخصی است ،حتی اگر این رفتارهدای مجرمانده در قلمدرو
سرزمینی یک دولت غیرعضو مانند عراق و یا سوریه انجام شود.
دد بااینحا دادستا دیوا از وجود یک مان برای اعما صالحیت سدخن مدیگویدد.
مان اعما صالحیت شخصی دیوا  ،نه من قانونی بلاه «خط مشی» دادستانی دیوا اسدت.
بنسودا با اشاره به ایناه خط مشی دادستانی دیوا  ،تمرکدز بدر سدرا و رهبراندی اسدت کده
دارای بیشترین مستولیت هستند ،اعالم کرده است که بنا بر اطالعات دریافدت شدده ،سدرا
گروه داعش ،عراقی و فاقد تابعیت دولتهای عضو دیوا هستند.
البته این تصمی دادستا را میتوا در پرتو یای از پیششرطهدای اعمدا صدالحیت
دیوا  ،یعنی آستانه شددت ،مدورد بررسدی قدرار داد .بدرای تعیدین شددت جدرای بایدد بده
معیارهایی چو تعداد قربانیا  ،نوع آسیب هدا ،گسدتره جغرافیدایی و زمدانی ارتاداب جدرم،
ماهیت جرم ،شیوه ارتااب جرم و پیامدهای ارتااب جرم ،توجه شود (فهی دانش ،بیتا).
هد نظر دادستا این است که تصمی دولت عراق و سوریه برای پیوستن بده دیدوا یدا
تودی اعالمیه پذیرش صالحیت دیوا و یا ارجاع وضعیت داعش از سوی شورای امنیت ملل
متحد ،راهحلهای جایگزین برای فعا سازی صالحیت دیوا هستند.
بااینحا  ،بهنظر میرسد که تصدمی دادسدتا دیدوا و اسدتدم او مبندیبدر فقددا
مبنای صالحیتی (صالحیت شخصی) برای آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی وضدعیت داعدش در
عراق و سوریه با ایرادهای جدی روبه رو است ،ازجمله ایناده آنچده دادسدتا دیدوا دربداره
وضعیت داعش انجام داده است ،بی شک مصداق ارزیابی مقدماتی بوده اسدت .نتیجده ای کده
دادستا مدعی است به آ رسیده است ،میبایست پس از احراز و تأیید وجود یک وضدعیت
بهنام داعش و آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی در مورد آ بهثمر میرسید.
ایناه دادستا دیوا مدعی شده است که خط مشی وی تمرکز بدر مسدتولیت کیفدری
سرا و رهبرا است ،درحالی است که ایدن خدط مشدی ،یدک مدان حقدوقی و یدک معیدار
اساسنامه ای نیست ،بلاه تنها یک خط مشی و سیاسدت و تفسدیر اسدت کده البتده از حیدث
قانونی الزام آور نبوده و نمی تواند حدود صالحیتی دیوا را تحدید کند .ناته جالب این است
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که دفتر دادستا دیوا پیش از این در توضی این خطمشی تأکید کرده بدود کده در زمدا
مقتضی در مورد پیگیری جرای افراد پایین و میا مرتبه نیز اقدام خواهد کدرد تدا از طرید
ایشا مسیر دسترسی به سرا هموار شود (ذاکر حسین ،بیتا).
نتیجهگیری
تأسیس دیوا کیفری بین المللی این امید را به وجود آورد که هر فردی در هر جایگاه و
مقامی مرتاب جرمی شود که دارای وی گی بین المللی باشد ،از محاکمده رهدا نخواهدد شدد.
عفو و مصونیت در برابر دیوا  ،قابلیت استناد ندارد و کلیه کشورها چه عضو و چده غیرعضدو
ملزم به پیروی از قواعد مندرج در اساسنامه هستند؛ قواعددی کده برآمدده از حقدوق عرفدی
بینالمللی است .وجود دیوا کیفری ،احتما مقابله با بیکیفری را در برابر کشورهای عضدو
و غیرعضو به نحو چشمگیری بام برد ،به نحوی که این امید در مورد کشور های عضو با ارجداع
وضعیت اوگاندا و در مورد کشور های غیرعضو با ارجاع وضدعیت سدودا و لیبدی بده دیدوا ،
جامه عمل پوشید.
دولت اسالمی عراق و شام با ندام اختصداری داعدش ،اعمدا تروریسدتی فراواندی را در
سوریه و عراق مرتاب شده و این اعما تروریستی میتواند تحت عناوین جنایتهای جنگی
و جنایتهای علیه بشریت و حتی جنایت نسلزدایی ،قرار گیرد و بدیهی است که صدالحیت
موضوعی دیوا کیفری بینالمللی محق است و وقای رخداده در سوریه و عراق در مسدیری
قرار گرفتهاند که جامعه بینالمللی انتظار دارد که متولی فعلی اجرای عدالت کیفدری ،یعندی
دیوا کیفری بینالمللی ،به محاکمه رهبرا داعش بپردازد .امدا در ایدن بدین یدک مشدال
اساسی وجود دارد که رسیدگی دیوا کیفری بینالمللی را با چدالش روبدهرو مدیکندد و آ
این است که کشورهای عراق و سوریه ،عضو دیوا کیفری بینالمللی نیستند.
با توجه به مفاد اساسنامه دیوا  ،بهوی ه اندواع صدالحیتهدا و نظدام ارجداع در دیدوا ،
بهنظر میرسد که رویه رفته پنج سازوکار اعما صالحیت دیوا در مقابل جدرای ارتادابی
موضوع صالحیت خود وجود داشته باشد :الف) ارجاع وضعیت به وسدیله شدورای امنیدت بده
دادستا دیوا ؛ ب) وقوع جرم در قلمرو دولت های عضدو؛ ج) پدذیرش صدالحیت دیدوا در
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مورد جرم خاص از سوی دولت غیرعضو؛ د) عضویت کشور غیرعضدو در دیدوا بدینالمللدی
کیفری؛ ه) وقوع جرم توسط اتباع دولتهای عضو در قلمرو دولت غیرعضو.
سازوکار وقوع جرم در قلمرو دولت های عضو مندرج در بند «ب» ذکرشده در بام ،قابل
تطبی با وضعیت داعش نیست ،زیرا هما گونه که گفته شد ،جرای ارتادابی در خداک ایدن
دو کشور به وقوع پیوسته و سوریه و عراق ،عضو دیوا نیستند ،لذا چهار سازوکار با توجه بده
وضعیت داعش و عدم عضویت کشورهای عراق و سوریه قابلتصور است که میتواندد مبندای
صالحیتی دیوا باشد :نخست ایناه صالحیت دیوا در مورد جنایدتهدای داعدش از سدوی
دولتهای سوریه یا عراق به صورت موردی پذیرفته شود؛ دوم ایناده دولدتهدای سدوریه یدا
عراق در دیوا کیفری عضو شده و اساسدنامه دیدوا را بپذیرندد .البتده همدا گونده کده در
قسمت صالحیت زمانی دیوا کیفری بینالمللدی توضدی داده شدد ،کشدورهای عدراق و یدا
سوریه میتوانند با صدور اعالمیهای ،اساسنامه و صالحیت دیوا را از حیث زمانی عطف بمدا
سب کنند تا دیوا  ،صالحیت رسیدگی به تمام جنایتهای داعش پدیش از زمدا الحداق را
نیز داشته باشد ،سوم ایناه وضعیت داعش در سدوریه و عدراق از سدوی شدورای امنیدت بده
دیوا ارجاع شود؛ چهارم ایناه اتباع دولتهای عضو در قلمرو دولتهای غیرعضو سدوریه یدا
عراق ،مرتاب جرای در صالحیت دیوا شوند.
فاتو بنسودا در اعالمیه خود در سا  2۰12تنها سده راهادار نخسدت را پیشدنهاد داده
است که در این سه راهحل ،ابتاار عمل در دست کشورهای سوریه و عراق و شدورای امنیدت
است ،لذا تا پیش از اقدام آنها ،دیوا کیفدری بدینالمللدی بدرای رسدیدگی ،صدال نیسدت و
راهاار چهارم را با وجود تأیید حضور نیروهدای تداب دولدتهدای عضدو اساسدنامه دیدوا و
ارتااب جنایات توسط آنها ،تنها به این دلیدل کده اعضدای اصدلی و مسدتوم داعدش دارای
تابعیت عراقی و سوری هستند ،منتفی دانسته است.
در مورد سه راهاار باقیمانده و مورد تأیید دادستا دیوا باید گفدت کده ایدن راهاارهدا در
سط بامیی از مالحظات سیاسی قرار دارند تا یک وضعیت بده دیدوا ارجداع نشدود؛ مانندد
وضعیت بحرین ،سوریه ،و عراق که تاکنو نه دولتهای این کشورها اساسنامه را پذیرفته اند
و نه شورای امنیت وضعیت آنها را به دیوا ارجاع داده است؛ با این توضی کده بعیدد اسدت
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ه سو با دو راهاار نخست که نیاز به اقدام دولتهای عراق یا سدوریه دارندد ،ایدن دولدتهدا
اقدامی انجام دهند .چو ممان است خود سرا کشورها نیز توسط دیوا مورد تعقیب قرار
گیرند و در مورد راهاار سوم که نیاز به ارجاع شورای امنیت دارد ،تاکنو شورا اقدام به ایدن
کار نارده و تقابل مناف سیاسی اعضای دائ شورای امنیت ،اینبدار در جهدت منفدی سدبب
ادامه این بحرا در سط جامعه بینالمللی شده و بهنظر میرسد تدا زمدانیکده ایدن منداف
سیاسی ه سو نشوند ،ارجاع وضعیت داعش از سوی شورای امنیت بده دیدوا انجدام نشدود.
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