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Background and Aim: The International Criminal Court is a permanent and
independent international body which, according to Article 5 of the Statute,
deals with four categories of crimes, namely genocide, crimes against humanity,
war crimes, and crimes of rape, in the territory or by state citizens that may be
exercised within the Court’s jurisdiction. Given the heinous crimes committed
by ISIL members in the governments’ territory of Iraq and Syria, this apparently
could be an issue to the Court’s jurisdiction.
Research Methodology: The proposed study is analytical-descriptive in terms of
its application and has been conducted by using library-based resources of laws
and regulations, in particular the Statute of the Court.
Results and Conclusion: The present article has investigated the possibility of
applying judicial solutions to the International Criminal Court in investigating
the crimes of the terrorist group ISIL as one of the most prominent Selfi -Takfiri
groups and has concluded that based on the Court’ statute and due to the
inability of the competent domestic courts, the International Criminal Court has
jurisdiction over ISIL both in terms of universal jurisdiction and complementary
jurisdiction.
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زمينه و هدف :دیوان كيفري بينالمللي ،یکنهاد بينالمللي دائمي و مستقل است كه حسب ماده  5اساسنامه،

تاريخ دريافت 18 :ارديبهشت 1401

نسبت به چهار دسته جرائم یعني جنایت نسلكشي ،جنایات عليه بشریت ،جنایات جنگي و جنایت تجاوز

تاريخ پذيرش 11 :تير 1401

صالحيت نماید .نظر به ارتكاب جنایات فجيع و هولناك توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمين دولتهاي

تاريخ آنالين شدن 14 :تير 1401

آي دي مقاله:

عراق و سوریه كه عليالظاهر به لحاظ موضوعي ميتواند تحت صالحيت دیوان باشند.
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روش تحقيق :روش پژوهش حاضر ،تحليلي -توصيفي از نوع كاربردي و با استفاده از قوانين و مقررات و
منابع كتابخانهاي بهویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.

كليدواژگان:

یافتهها و نتيجهگيري :مقاله حاضر ،امكان بهكارگيري راهكارهاي قضایي ،دیوان كيفري بينالمللي را در

ديوان كيفري بينالمللی ،جنايت عليه

رسيدگي به جنایات گروه تروریستي داعش بهعنوان یكي از مهمترین گروههاي سلفي تكفيري موردتحقيق

بشريت ،نسلكشی ،جنايات جنگی،
داعش،

صالحيت

صالحيت شكلی ديوان.
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ارضي ،در سرزمين یا توسط اتباع دولتهاي مشمول صالحيت دیوان ،ارتكاب یابند ،ميتواند اعمال

ماهوي

ديوان،

قرارداده و به این نتيجه رسيده است كه باتوجهبه اساسنامه دیوان و باتوجهبه ناتواني محاكم داخلي
صالحيتدار ،دیوان كيفري بينالملل هم از حيث صالحيت جهاني و هم از حيث صالحيت تكميلي از
صالحيت رسيدگي به جرائم گروه داعش برخوردار است.

مقدمه

اصلي پژوهش این است كه ظهور داعش چه تأثيري بر عمق

در فضاي آنارشيک نظام بينالملل یكي از مسائلي كه به دغدغه

استراتژیک ایران در خاورميانه داشته است .فرضيه پژوهش در

اصلي تمام كشورها تبدیلشده است ،موضوع امنيت و

پاسخ به سؤال تحقيق این است كه جمهوري اسالمي ایران

چگونگي پيشگيري از خطراتي است كه تماميت ارضي و

توانسته است تهدید داعش را به فرصتي براي گسترش عمق

منافع دولتها را تهدید ميكند .دولت اسالمي عراق و سوریه،

استراتژیک خود در خاورميانه تبدیل كند .یكي از پدیدههاي

موسوم به «داعش» ،در ماه مارس  2013با حمایت قدرتهاي

زیانبار عصر حاضر ،گسترش دیدگاه سلفي گري و ظهور

منطقهاي و فرا منطقهاي موجودیت یافت و منافع و اهداف

گروههاي تكفيري همچون گروه تروریستي داعش است كه با

راهبردي جمهوري اسالمي ایران را در دو كشور عضو محور

پشتيباني استكبار جهاني ،جنایات فجيعي را در كشورهاي

مقاومت (عراق و سوریه) به خطر انداخت .بدینجهت ،سؤال

مختلف بهویژه كشورهاي اسالمي مرتكب شدهاند .دنياي اسالم
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از زمينههاي سياسي شكلگيري گروههاي تكفيري و داعش در
(.)Mumtaz and Shaygan, 2014: 3

شوم استفاده كند ،بلكه عالوه بر آن ،ميبایست از توسل به

جهان اسالم است»،

سازوكارهاي قضایي بينالمللي نيز غافل نشود .یكي از

این گروه در نزدیکترین قسمت جغرافيایي عراق به عربستان

مشكالت اساسي دیوان كيفري بينالمللي در مواجهه با مسئله

سعودي ،یعني صحرا و استان االنبار عراق كه مرز وسيع و

داعش ،قدرت اعمال صالحيت آن است .دیوان ،صالحيت

البته دورافتاده و كمابيش خالي از سكنهاي با عربستان دارد،
(.)Firoozabadi, 2014: 43

رسيدگي به جرائمي را دار است كه 1 :دولت عضو ،بر اساس

متولد شد،

ماده  14وضعيتي را به آن ارجاع دهد 2 .شوراي امنيت طبق

با آغاز جنگ داخلي سوریه فعاليت نظامي داعش نخست در

فصل هفتم منشور ،وضعيتي را به دیوان ارجاع دهد 3 .دادستان

سوریه آغاز شد .داعش كه از گروههاي تندرو جداشده بود،

بر اساس ماده  15به ابتكار خود ،پس از حصول اطالع از وقوع

موفق شد بخشهایي از شمال سوریه را تصرف و تقریبا

جرائم موضوع صالحيت دیوان ،تحقيقاتي را آغاز كند.

سراسر استان «الرقه» را تصاحب كند .سپس همزمان با اقدام

بهعالوه ،عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تاكنون امضا ننموده

نظامي در سوریه ،به عراق حمله كرد و موفق شد الرمادي و

و عضو دیوان نشدهاند .عدم همكاري دولتهاي عضو ميتواند

فلوجه ،مركز استان االنبار را در عراق تصرف كند و بخش

سد محكمي در مقابل تعقيب اعضاي داعش در دیوان كيفري

زیادي از خاك عراق ازجمله «تكریت» را تصرف كند .سپس

بينالمللي باشد .لذا تنها گزینه در پيگيري و تعقيب داعش،

در سوریه نيز پيشروي كرد و مناطقي كه دست دیگر مخالفان

سازوكار شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود.

نظام سوریه در استان «دیرالزور» و «الحسكه» بود را به دست

 -1شكلگيري داعش

آورد .تا ژوئيه  2014حدود یکسوم خاك سوریه در تصرف

دولت اسالمي عراق و شام یكي از گروههاي تروریستي فعال

داعش قرار گرفت و بخشهاي زیادي از عراق را نيز تصرف
(.)Parsa Motlagh, 2015: 4

در عراق و سوریه است .این گروه در اوایل سالهاي جنگ

كرد،

عراق تأسيس شد .دولت اسالمي عراق و شام كه «داعش»

این گروه پس از گسترش متصرفات خود در  29ژوئن 2014

خوانده ميشود ،در سال  2004متعهد به وفاداري و حمایت از

اعالم كرد كه ازاینپس نام آن «دولت اسالمي» است و یک

القاعده شد و بهعنوان القاعده عراق مشهور شد .در  15اكتبر

خالفت جهاني را تشكيل داده و ابوبكر بغدادي رهبر گروه را

 2006این گروه به یک سازمان فراگير براي گروههاي شورشي

نيز بهعنوان خليفه معرفي كرد و فعاليتهاي حكومتي خود را

عراق تحت عنوان «حكومت اسالمي عراق» تبدیل شد،

گسترش داد (ازجمله چاپ اسكناس با واحد دینار داعش،

(.)Famil Zavari Jalali and Bahmani Jalali, 2016: 38

گذرنامه ،درست كردن پليس ،صدور نفت ،راهاندازي شبكه

برخي در خصوص دالیل شكلگيري گروههاي تروریستي و

تلویزیوني و .)...

افراطگرا در منطقه خاورميانه ازجمله داعش به عوامل ذیل

هرچند ریشه داعش به گروههاي مرتبط با القاعده ميرسد ،اما

اشاره ميكنند« :فروپاشي امپراتوري عثماني و عدم بارقه اميد

با «جبهه النصره» 1كه شاخه رسمي القاعده در سوریه بود و

بازگشت خالفت عثماني ،تأسيس اسرائيل در قلب جهان

بعدها نام خود را هيئت تحریر شام تغيير داد ،وارد جنگ شد و

اسالم ،حضور انگلستان و آمریكا در منطقه ،وجود حاكمان

القاعده بارها نسبت داعش به خود را رد كرده است ،اما اقدام

سكوالر و پانعربيسم و چپگرا در كشورهاي اسالمي،
سختگيري شدید حاكمان نسبت به طرفداران اسالم سياسي و
عدم موفقيت اسالمگرایان سياسي در تشكيل حكومت اسالمي

«1جبهه النصره» یكي از گروه هاي مسلح معارض دولت سوریه مي باشد .این گروه
شاخه القاعده در كشور سوریه است و در قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت از اینن
گروه به عنوان گروه تروریستي یاد شده است.
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اساسي كه بعد از اعالم خالفت توسط دولت اسالمي صورت

جامعه به دليل مذهب یا عقيده ،ربودن شهروندان ،جابجا كردن

پذیرفت ،تشكيل یک ساختار حكومتي جدید حول محور

اجباري افراد متعلق به گروههاي اقليت ،كشتن و معلول كردن

خالفت است .در این دولت خود خوانده ،خالفت نقش بسيار

كودكان ،سربازگيري از كودكان و استفاده از آنها ،تجاوز به

مهميدارد .در كنار نهاد خالفت شوراهایي نيز تشكيل شدند كه

عنف و سایر اشكال تجاوز جنسي ،بازداشت خودسرانه ،حمله

بهعنوان اركان اساسي این دولت خود خوانده نوپا انجاموظيفه

به مدارس و بيمارستانها ،تخریب مكانهاي مذهبي و فرهنگي

ميكنند،

(.)Raisi, 2015: 2

و ممانعت از اعمال حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مانند

 -2جنايات ارتكابی داعش

حق تحصيل بهویژه در رقه ،دیرالزور ،حلب و ادلب در سوریه

شهروندان غيرنظامي ازجمله مردان ،زنان ،كودكان و اقليتهاي

و استانهاي صالحالدین و نينوا در شمال عراق را بهشدت

قومي و مذهبي كه در مناطق تحت كنترل داعش هستند در

محكوم ميكند .با عنایت به صالحيتهاي قانوني دیوان كيفري

هراس وحشت زندگي ميكنند .شاهدان عيني و قربانياني كه

بينالمللي در رسيدگي به جرائم نسل زدایي ،جنایت عليه

گریختهاند همواره و بدون تناقض شرح دادهاند كه در معرض

بشریت ،جنایت جنگي و نيز وجود پنج منشأ براي رسيدگي به

اعمالي بودهاند كه ایجاد وحشت ميكرده و هدف از این اعمال

یک وضعيت مطابق مواد  12و  13اساسنامه دیوان كيفري

ساكت كردن مردم بوده است .داعش بهطور سيستماتيک منابع

بينالمللي دربندهاي پيشرو به امكانسنجي تعقيب و مجازات

مخالف را هدف قرارداده است .مبارزان ،كاركنان سازمانهاي

اعضاي داعش در چارچوب جنایات مذكور خواهيم پرداخت.

غيردولتي و خبرنگاران را بازداشت و تهدید به مرگ كرده

بند اول :نسل زدايی

است كه موجب فرار آنها و دست كشيدنشان از تهيه گزارش

ماده  6اساسنامه رم نسل زدایي را بهعنوان یكي از پنج رفتاري

( Brennan, 2015,

ميداند كه همراه با قصد خاص نسل زدایي ارتكاب یافته باشد

از مناطق تحت سلطهي داعش شده است،
.)21

نابودي ،تمام یا قسمتي از یک گروه ملي ،قومي ،نژادي یا

دبير كل ملل متحد نيز كشتار غيرنظاميان و ربودن اعضاي

مذهبي -برخي از اقدامات تروریستي ميتواند شرایط ارتكاب

كنسولگري تركيه در موصل عراق را توجيهناپذیر دانست و

حداقل برخي از اعمال مقرر در ماده  6اساسنامه دیوان

خواهان سپردن عامالن ارتكاب جنایت به دست عدالت شد.

بينالمللي كيفري را تأمين كند ،همچون قتل اعضاي گروه یا

در قطعنامه  2170شوراي امنيت با شدیدترین عبارات اعمال

ایراد صدمه شدید بدني یا روحي نسبت به اعضاي گروه .براي

تروریستي داعش ،ایدئولوژي خشن افراطگراي آن ،خشونت

مثال ،در همهي سه مورد ذیل مردم به قتل رسيدهاند ،اما آیا

مستمر ،2نقض سيستماتيک و گسترده حقوق بينالملل بشر و

آنها اعضاي گروه بودهاند؟ به قتل رسيدن دانشجویان نيروي

حقوق بينالملل بشردوستانه بينالمللي توسط این گروه را

هوایي عراق در پایگاه هوایي اسپایكر توسط گروه تروریستي

تقبيح و محكوم ميكند .همچنين كشتار بدون تبعيض 3و هدف

داعش ،به نظر ميرسد جز گروه مذهبي متمایز هستند ،قربانيان

قرار دادن عمدي شهروندان و غيرنظاميان 4فجایع بيشمار،

پروازهاي پان آمریكن  103و  9/11ميتواند به یک گروه

اعدامهاي دستهجمعي و كشتارهاي غيرقانوني و خارج از

خيلي بزرگ تعلق داشته باشد ،یعني غربيها ،یا بهطور تقریبي

دادگاه 5ازجمله كشتار سربازان ،شكنجه و آزار افراد و كل یک

اتباع غربي ،چون هر دو حادثه عليه اهداف غالب آمریكایي
انجامگرفته است،
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Continued Gross.

2

Indiscriminate.

3

Civilians.
Extrajudical

4
5

(.)Saedi, 2016: 120

در حقيقت اگر كشتار اسپایكر بهقصد نابودي شيعيان باشد
مصداق نسل زدایي است،

(.)Mo'meni, 1396: 158
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باید توجه داشت كه حتي اگر اعمال تروریستي عليه اعضاي

بدني یا روحي نسبت به اعضاي گروه و درعينحال بهقصد

گروه متمایز ارتكاب یافته شود ،این امر بسيار سخت است كه

خاص نابودي نيز انجام بگيرد .چنين قصد خاصي

بتوان در آن شرط قصد خاص را كشف كرد .هدف اعمال

عليالخصوص در مورد گروه تروریستي داعش ميتواند
(.)Saedi, 2016: 121

تروریستي بهندرت ،نابودي گروه قرباني است .در عوض،

موردتوجه باشد،

همانگونه كه در تعریف تروریسم در كنوانسيون تأمين مالي

آن چنانكه وزیر امور خارجه سابق آمریكا اقدام داعش عليه

نمایان شده است ،تروریستها از تلفات و آسيبها بهعنوان

اقليتهاي مسيحي ،ایزدي و مسلمان شيعه را نسل زدایي

اهرمي براي رسيدن به هدف دیگر استفاده ميكنند و آن تلفات

خواند.

و آسيبها ،فينفسه یک هدف نيست .بهعبارتدیگر ،قصد

بند دوم :جنايت عليه بشريت

خاص تروریستها ،ایجاد رعب وحشت باانگيزه رسيدن به

این ایده كه تروریسم ميتواند بهعنوان جنایت عليه بشریت

اهداف سياسي و مكتبي و مذهبي

است6.

تلقي شود در ادبيات حقوقي بهطور گسترده پشتيباني شده

بنابراین استدالل باال نميتواند خيلي قابل دفاع باشد ،چراكه

است .بعد از حادثه  11سپتامبر  ،2001حقوقدانان و

مقایسه كردن نمونههاي تاریخي نسل زدایي با موارد مطرحشده

سياستمداران بسياري باتوجهبه دامنه و مقياس بسيار بزرگ آن،
(.)Saedi, 2016: 122

در باال نشان ميدهد كه آنها ویرانگرتر بودهاند .ولو اینكه ماده

از این موضع دفاع كردند،

 6اساسنامه فقط با بخشي از آن نيز تحقق پيدا ميكند ،به نظر

جنایات عليه بشریت دسته دوم جنایات بينالمللي هستند كه بر

ميرسد این بخش باید قابلتوجه باشد .اعم از اینكه ازنظر

اساس ماده  7اساسنامه در صالحيت دیوان كيفري بينالمللي

كميت قابلتوجه باشد یا كيفيت (یعني همهي رهبران سياسي،

قرار دارند .نخستين بار این جنایات در منشور دادگاه نورنبرگ

مذهبي یا معنوي گروه)؛ بنابراین به نظر نميرسد قربانيان این

تعریف گردیدهاند( .بند ج ماده  6منشور نورنبرگ) از این

موارد طرحشده در باال بتوانند آستانه الزم را برآورده كند،

جنایات در اساسنامه دو دادگاه موردي یوگسالوي سابق (ماده

(.)Saedi, 2016: 121

 )5و دادگاه روآندا (ماده  )3نيز یادشده است.

همچنين باید تأكيد كرد كه قصد خاص جنایت نسل زدایي در

اصوال هيچ ارتباط منطقي بين جنایات عليه بشریت و مخاصمه

مقابل قصد خاص جنایت تروریسم یكي از بزرگترین موانع

مسلحانه وجود ندارد .بهگونهاي كه این جنایات ميتوانند در

براي شمول تروریسم در چارچوب جنایت نسل زدایي است.

فقدان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق بيافتند؛ اما از سوي دیگر

همانگونه كه بيان شد ،در جنایت تروریسم قصد خاص

شرطي كه این ماده  7اساسنامه دیوان كيفري بينالمللي براي

نابودي یک گروه مدنظر نيست .بااینحال امكان دارد كه در

جنایات عليه بشریت ذكر ميكند این است كه در چارچوب

برخي از موارد اقدامات تروریستي آستانه الزم براي تحقق

یک حمله گسترده یا سازمانیافته عليه یک جمعيت غيرنظامي

نسل زدایي در چارچوب اقدامات تروریستي را فراهم آورد.

و با علم به آن حمله ارتكاب یابند .بدین ترتيب ،گستردگي

بهعبارتدیگر همانگونه كه در ابتدا اشاره شد ،برخي از

حمله یا سازمانیافتگي آنكه اصوال توأم باهم اتفاق ميافتند از

اقدامات تروریستي ميتواند شرایط ارتكاب حداقل برخي از

اركان یک جنایت عليه بشریت است و در صورت فقدان این

اعمال مقرر در ماده  6اساسنامه دیوان بينالمللي كيفري را

شرایط ،عمل ارتكابي ممكن است از عنوان جنایت عليه

تأمين كند ،همچون ،قتل اعضاي گروه یا ایراد صدمه شدید

بشریت است كه در حوزه حقوق بينالمللي كيفري و در
صالحيت دیوان كيفري بينالمللي است به عملي ناقض حقوق

6براي مطالعه بيشتر در خصوص عناصر و اركنان جنرم تروریسنم ن.ك :سناعدي،

بشر تنزل یابد كه رسيدگي به آن در صالحيت محاكم داخلي یا

.31-27 ،1395

98

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی

دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401

مراجع قضایي منطقهاي حقوق بشر است .هرچند كه مرزي

كنوانسيون  1949ژنو ،به معناي هریک از اعمال ارتكابي زیر

دقيق بين این دو مقوله وجود ندارد .عنصر مادي جنایات عليه

بر ضد اشخاصي است كه هيچگونه شركت فعالي در كارهاي

بشریت ،ارتكاب حملهاي كه در ماهيت و خصوصيت

مربوط به جنگ ندارند ،ازجمله افراد نيروهاي مسئول كه

غيرانساني است و بهقصد ایجاد رنج عظيم یا صدمه شدید به

سالحهایشان را زمين گذاشتهاند و همچنين كساني كه به سبب

جسم یا بهسالمت روحي و جسمي صورت پذیرد را شامل

جراحت ،حبس یا هر علت دیگري از شركت در جنگ ناتوان

ميشود .عمل غيرانساني باید در چهارچوب یک حمله گسترده

باشند؛  ...و همچنين قسمت پنج بند  2ماده  8اساسنامه دیوان،

( Kitty

دیگر نقضهاي فاحش قوانين و عرفهاي قابلاجرا در

و سازمانیافته عليه یک جمعيت غيرنظامي واقع شود،
.)Chaysari, 2003: 128

درگيريهاي مسلحانه غير بينالمللي را بيان ميكندSadati, ( ،7.

برخي از جرائم مهم داعش كه ميتوانند زیر عنوان مجرمانه

.)2014: 14

جنایتهاي عليه بشریت جايگيرند ،عبارتاند از :بردهداري،

الف) كشتار ،شكنجه ،گروگانگيري و رفتار بیرحمانه؛

قتل عمد ،شكنجه ،تجاوز جنسي ،برده گيري جنسي و ...

در مورد ارتكاب این اعمال مجرمانه توسط داعش نمونهها و

داعش بهطور رسمي از بردهداري دفاع ميكند و معتقد است،

مصادیق فراواني وجود دارد كه برخي از آنها عبارتاند از:

قرآن اجازه همخوابگي با زنان اسير كافر را به مسلمانان داده

نيروهاي داعش ،ساكنان چند روستاي تركمن نشين در عراق را

است .همچنين اعتقادات آخرالزماني آنها نيز در این گرایش

قتلعام كردند.

سهيم بوده است و در این زمينه به حدیثي استناد ميكنند كه

در  29ژوئيه  2014سازمان نظارت بر حقوق بشر در بریتانيا

پيش از وقوع آخرالزمان ،بردهداري دوباره احيا ميشود.

خبر از سنگسار شدن دو زن توسط داعش در مدت كمتر از

گزارشهاي متعددي در مورد آزار جنسي و خریدوفروش زنان

 24ساعت خبر داد .داعش خلبان اردني را زندهزنده سوزاند و

و دختران اسير وجود دارد .بهویژه زنان و دختران پيرو مذهب

تصاویر سوزاندن او را منتشر كرد .در  7نوامبر  2016نيروهاي

ایزدي كه به جنگجویان گروه ،هدیه دادهشده یا فروختهشدهاند.

عراقي همراه با متحدان پيشمرگ خود ،اعالم كردند كه در

بند سوم :جنايت جنگی

محله «شورا» موصل یک زندان زیرزميني كه در آن 961
( UNAMI/OHCHR, 2017,

ماده  8اساسنامه دیوان بينالمللي كيفري ،به جنایتهاي جنگي

زنداني بوده است ،پيداكردهاند،

ميپردازد .طبق بند  1این ماده ،دیوان در مورد جنایتهاي

.)12

جنگي ،صالحيت خواهد داشت ،بهویژه هنگاميكه در قالب

گزارشها نشان ميدهد كه نشانهاي شكنجه در بدن

یک برنامه یا سياست یا در قالب ارتكاب گسترده جنایتهاي

ربودهشدهها و زندانيهاي داعش كامال مشخص بوده و

یادشده انجامشده باشد و دربند  2این ماده ،به مصادیق

همچنين این افراد از سوءتغذیه رنج ميبردند .در این

جنایتهاي جنگي در شش قسمت ،بهصورت نسبتا كاملي

گزارشها آمده است كه زندانهاي داعش داراي قفس و

پرداختهشده است كه به نظر ميرسد باتوجهبه اینكه وضعيت

اتاقهاي بهاندازه نيم متر تا یک متر بودهاند .همچنين داعش

داعش در قالب درگيري مسلحانه غير بينالمللي قابلشناسایي

یکبار در روز به افراد زنداني غذا داده و بهطور سيستماتيک

است لذا قسمتهاي سوم و پنج از بند  2ماده  8اساسنامه

آنها را شكنجه كرده است .براي نمونه در گزارش نهادهاي

دیوان ،بر برخي از جرائم داعش كه در ادامه به آنها اشاره
خواهد شد ،قابل انطباق باشد .قسمت سوم بند  2ماده 8
اساسنامه دیوان بيان ميكند :در حالت وقوع درگيري مسلحانه
غير بينالمللي ،نقض فاحش ماده  9مشترك در چهار
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حقوق بشري آمده است كه در  7نوامبر  2016یک دختر 3

بند اول :مساجد و مكانهاي مقدس

ساله و یک پيرمرد  75ساله به علت اختناق و فقدان اكسيژن در

در سال  2014رسانهها از نابودي چندین مسجد و مكان

زندانهاي داعش مردهاند،

(.)Lister, 2017, 12

مقدس شيعيان در عراق به دست داعش خبر دادند .در ميان
القبه10

در شهر موصل ،حسينه جواد 11و مرقد

در صبح روز  17اكتبر  ،2016ساكنان روستاهاي «الزاگا» و

آنها مسجد

«زوویه» در حومه «القياره» ( 50كيلومتري جنوب موصل) عليه

سعد ابن عقيل 12در تلعفر ،مقبره شيخ احمد الرفاعي 13سني و

داعش اقدام و سه تن از اعضاي این گروه را كشته و یک

مقبرههاي مقدس اهل سنت در منطقه مهالبيا در تلعفر و مقبره

خودرو را سوزاندند .در نتيجه این اقدام ،داعش هشت مرد

مشهور دختر در موصل قرار دارد .در  24سپتامبر  2014مسجد

جوان را از روستا ربود و آنها را به قتل رساند و اجساد آنها

العربين 14در تكریت كه حاوي چهل قبر از دوره عمر است،

را در ورودي روستا قرارداد،

(.)UNAMI/OHCHR, 2017, 13

منفجر شد .در  26فوریه  2015داعش مسجد خودر متعلق به

ب :تخريب بناهاي مذهبی ،تاريخی و آموزشی؛

قرن دوازدهم را در مركز موصل منفجر كرد .در موصل ،گروه

تخریب عمدي و سرقت ميراث فرهنگي كه بهوسيله دولت

داعش همچنين چندین قبر كه بر روي آن مزار ساختهشده بود

اسالمي عراق و شام 8از سال  2014در عراق و سوریه در حال

را هدف قراردادند .در جوالي  2014داعش یكي از مقبرههاي

روي دادن است .تخریبها ،مكانهاي زیارتي تحت كنترل

دانيال نبي «كه در موصل قرار دارد» از طریق انفجار نابود كرد.

داعش و بناهاي تاریخي باستاني را هدف قرارداده است .در

در  24جوالي  2014مقبره و مسجد یونس نبي با استفاده از

عراق بين سقوط موصل در ژوئن  2014تا فوریه  ،2015داعش

مواد منفجره نابود گردید .در  27جوالي ،داعش مقبره

تقریبا  28بناي مذهبي تاریخي را غارت و نابود ساخت .اقالم

جرجيس پيامبر را نابود كرد .در  25جوالي  2014زیارتگاه

باارزش برخي از بناهاي تاریخي براي قاچاق و فروش آن و

امام عونالدین در موصل كه متعلق به قرن  13است بهوسيله

تأمين منابع مالي داعش غارت شدند .داعش از واحدي تحت

داعش تخریب گردید بيشتر تخریبها از طریق انفجار صورت

عنوان كتائب تا سویا« 9گردان تصفيه» استفاده نمود كه وظيفه

گرفته است ليكن در برخي از موارد از بولدوزر نيز استفادهشده

آن انتخاب اهدافي بود كه باید تخریب ميشد .یونسكو

است .در سال  2015مطابق گزارشها ،داعش با بولدوزر
حموالقدو15

در موصل كه تاریخ آن به سال 1880

اقدامات داعش در این زمينه را شكلي از پاكسازي فرهنگي

مسجد

ناميد و پویشي را تحت عنوان ميراث متحده چهارگانه بهمنظور

ميالدي ميرسد را نابود كرد .در سوریه نيز در جوالي 2015

حمایت از مكانهاي باستاني كه توسط افراطيون در معرض

اعالم گردید كه داعش مقبره باستاني محمدبنعلي و نزار ابو

تهدید قرار داشت ایجاد نمود .باوجوداینكه ليبي ،سوریه و

بهاءالدین كه در مركز خرابههاي پالميرا قرار داشتند را نابود

عراق ،كنوانسيون الهه براي حمایت از اموال فرهنگي در

كرد.

هنگام مخاصمات مسلحانه را به ترتيب در سالهاي ،1957
 1958و  1967به تصویب رسانيدند ،ليكن بهطور مؤثر در
وضعيت كنوني قابلاعمال نيست.
Al-Qubba Husseiniya

10.

Jawad Husseiniya

11.

Saad bin Aqeel Husseiniya Shrine

12.

Ahmed al-Rifai

13.

Islamic State of Iraq and the Levant

8.

Al-Arba'een

14.

Kata'ib Taswiyya

9.

Hamou al-Qadu

15.
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بند دوم :كليساها

شهر رقه سوریه ،داعش آشكارا دستور داد كه با استفاده از

در ژوئن  2014گزارش شد كه به نيروهاي داعش دستور داده

بولدوزر شير عظيمالجثه دروازه باستاني آشوریان كه قدمت آن

شد كه تمام كليساها را در موصل نابود نمایند .از آن هنگام،

به قرن هشتم قبل از ميالد برميگردد را تخریب نمایند ،دیگر

مهمترین كليساهایي كه در داخل این شهر تخریبشدهاند

مجسمه شير نيز تخریب گردید .هر دو این مجسمهها در مكان

عبارتاند از:

باستاني ارسالن تاش قرار داشت .در  26فوریه  2015ویدیویي










كليساي مریم مقدس 16كه در سال  2014با استفاده

از داعش منتشر گردید كه تخریب آثار باستاني موزه موصل را

از مواد منفجره تخریب شد.

نشان ميداد .آثار تخریبشده به دوران آشوریان و شهر

دایر ماراليا 17یكي از قدیميترین صومعههاي عراق،

باستاني هترا تعلق داشت .در  5مارس  2015داعش بر مبناي

در اواخر آگوست  2014نابود گردید .نابودي

برخي گزارشها ،شروع به تخریب شهر نمرود كرد ،شهر

صومعه تا ژانویه  2016گزارش نشد.

آشوري كه قدمت آن به قرن  13قبل از ميالد برميگردد كاخ

كليساي الطهرا 18كه در اوایل قرن بيستم ساختهشده

محلي آن از طریق بولدوزر كامال از بين رفت ،درحاليكه

بود ،در فوریه  2015با استفاده از انفجار تخریب

مجسمههاي الماسو در دروازه كاخ تخریب گردید .ویدیو

گردید.

مربوط به تخریب شهر نمرود در آوریل  2015منتشر گردید.

كليساي سنت ماركوس 19كليساي كاتوليک قرن دهم

وزارت گردشگري و اشياء تاریخي عراق تحقيقاتي را در این

كه در  9مارس  2015تخریب گردید و مقبرههاي

زمينه انجام داد .در  8آوریل  2015وزیر گردشگري عراق

نزدیک آن نيز با استفاده از بولدوزر نابود شد.

گزارش داد كه داعش آثار قلعه بش تاپيا 21در موصل را نابود

كليساي ساقادیما 20كه در سال  1872ساختهشده بود

كرده است .در اوایل جوالي  2015بيست درصد از ده هزار

در آوریل  2016منفجر شد .داعش همچنين بسياري

مكان باستاني عراق تحت كنترل داعش قرار داشت .متعاقب

دیگر از كليساها را در مناطق دیگر عراق و سوریه

تسخير شهر پالميرا در سوریه ،داعش اعالم نمود كه قصد

منفجر كرده و یا تخریب نمود .كليساي یادبود كشتار

تخریب این شهر ثبتشده در ردیف ميراث جهاني را ندارد

ارامنه در دیرو زور ،در سوریه در سپتامبر 2014

«درحاليكه داعش كماكان این تمایل را داشت كه مجسمههایي

توسط شبهنظاميان داعش منفجر گردید .در 21

كه كفرآميز محسوب شده را تخریب نماید» .در  27ژوئن
«الالت»22

در پالميرا را

آگوست  2015صومعه تاریخي سنتالين در استان

 2015داعش تندیس باستاني شير

حمص توسط داعش نابود گردید.

تخریب كرد .چندین مجسمه دیگر كه بنا به گزارشهایي كه از

بند سوم :مكانهاي باستانی

قاچاقچيان بهدستآمده بود توسط داعش نابود گردید .در 23

در ژانویه  2015گروه داعش مطابق گزارشها بخش بزرگي از

آگوست  2015گزارشهاي رسيده نشان داد كه داعش معبد
بعل»23

با قندمت یک قرن را مننفجر كرده است .در

دیوار نينوا در التهریز در مجاورت موصل نابود كردند و

«شامين-

بخشهاي بيشتري از دیوار ،در آوریل  2016نابود گردید .در

 30آگوست  2015معبد

«بعل»24

با استفاده از مواد منفجره

تخریب شد .عكسهاي ماهوارهاي كه از این مكان گرفتهشده
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است نشان ميدهد كه تقریبا چيزي از این آثار باقي نمانده

د :استفاده از غيرنظاميان بهعنوان سپر انسانی

است .بر طبق گزارشهاي منتشرشده در  3سپتامبر 2015

استفاده از سپر انساني در مخاصمات مسلحانه غير بينالمللي

بهوسيله فعالين ميراث فرهنگي سوریه ،داعش همچنين هفت

ممنوع است؛ سپر انساني عبارت است از قرار دادن عامدانه

مقبره را در شهر باستاني پالميرا در بيش از دو مرحله ویران

اهداف یا غيرنظاميان و اشخاص ناتوان از جنگيدن در كنار

كرده است .آخرین مرحله از تخریبها بين  27اگوست و 2

اهداف نظامي ،با این قصد و نيت كه اهداف نظامي هدف

سپتامبر  2015روي داد ،ازجمله تخریب برج االه بغل 25كه

حمله واقع نشود،

قدمت آن به قرن دوم بعد از ميالد برميگردد .اخيرا دو مقبره

در چارچوب مخاصمه مسلحانه داخلي ،پروتكل الحاق دوم به

دیگر نيز توسط این گروه نابود شدند« .طاق نصرت» همچنين

كنوانسيونهاي ژنو  ،1949صراحتا استفاده از سپر انساني را

در اكتبر  2015منفجر شد .داعش مجموعهاي از كتب و

مورد لحاظ قرار نداده است ،اما چنين رویهاي با شرط مندرج

نوشتههاي تاریخي را در مكانهاي مختلف موصل سرقت و یا

دربند  1ماده  13این پروتكل كه مقرر ميدارد« :جمعيت

آتش زده است ،ازجمله كتابخانه مركزي شهر موصل «كه با

غيرنظامي باید از حمایت كلي و عمومي در برابر خطرات

استفاده از مواد منفجره سوزانده شد» ،كتابخانه دانشگاه موصل،

برخاسته از عمليات نظامي بهره ببرد» ممنوع قلمداد ميشود

كنتابخانه منسلمانان سني ،كتابهاي التين كليسا و صومنعه

(.)Hanjani and Shafi'i Bafti, 2013: 157

پدران دومينيكن ،كتابخانه موصل هدف داعش ،بهگونهاي كه

همچنين ازآنجایيكه سپر انساني گاه با گروگانگيري همراه

توسط مقامات آن بيانشده ،نابودي كليه كتابهاي غير اسالمي

است ميتواند جزء شق «ج» بند  2ماده  4پروتكل الحاقي دوم

است.

 1977قرار گيرد .در یک مورد دیگر ،در  11ژوئن ،در محله

ج :صدور و اجراي احكام بدون تشكيل دادگاهی قانونی

الشيفاء در غرب موصل ،داعش  18خانواده را (حدودا  73مرد،

باوجود تضمينهاي قضايی؛

زن و كودك) بهزور اسلحه از خانهشان ربود و آنها را به محله

داعش به صدور و اجراي احكام ،عليه افراد زیادي اقدام كرده

«دكات باراكا» در قسمت قدیمي شهر موصل منتقل و بهعنوان

است كه برخي از آنها بدون تشكيل هيچ محكمهاي و یا در

سپر انساني استفاده كرد ،در طي این حادثه ،داعش  4مرد جوان

صورت تشكيل چنين محكمهاي بدون وجود تضمينهاي
قضایي كه شناختهشده باشند ،اقدام كرده است؛ به همين دليل
صدور احكام سختگيرانه و افراطي عليه مخالفان و اسيران
جنگي به دست ابوجعفر حطاب ،قاضيالقضات داعش ،حتي
براي ابوبكر البغدادي ،رهبر این گروه پذیرفتني نبوده است .او
با صدور اغراقآميز احكام و تكفير ،افراد بسياري را به مرگ
محكوم كرده بود .این رهبر هيئت شرع داعش بهطور رسمي،
ایمن الظواهري ،رهبر القاعده را هم تكفير كرد ،زیرابه گفته
حطاب ،وي اهل تشيع را بهاندازه كافي ،دشمن تلقي نميكند.
حطاب درنهایت توسط خود داعش ،دستگير ،محكوم و
سربریده شد.

(.)Henchaerts,2005: 340

را كه قصد فرار داشتند به قتل رساند،

( UNAMI/OHCHR,

.)2017, 32

 -3صالحيت ديوان كيفري بينالمللی در جنايات ارتكابی
اعضاي داعش
دیوان كيفري بينالمللي ،یکنهاد بينالمللي دائمي و مستقل
است كه حسب ماده  5اساسنامه ،نسبت به چهار دسته جرائم
یعني جنایت نسلكشي ،جنایات عليه بشریت ،جنایات جنگي
و جنایت تجاوز ارضي ،در سرزمين یا توسط اتباع دولتهاي
مشمول صالحيت دیوان ،ارتكاب یابند ،ميتواند اعمال
صالحيت نماید .نظر به ارتكاب جنایات فجيع و هولناك
توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمين دولتهاي عراق و
سوریه كه عليالظاهر به لحاظ موضوعي ميتواند تحت

Tower of Elahbel

25.

صالحيت دیوان باشند ،سؤاالت مهمي درباره صالحيت دیوان
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نسبت به این جنایات مطرح مينماید .دادستان دیوان كيفري

 5اساسنامه دیوان منحصر به چهار دسته جرائم شدید

بينالمللي ،فاتو بنسودا ،26طي مصاحبهاي با مجله سو دوش

بينالمللي یعني جنایت نسلكشي ،جنایات عليه بشریت،

زیتونگ ،27كه در تاریخ  20نوامبر  2014منتشر شد ،اعالم نمود

جنایات جنگي و جنایات تجاوز است.

كه دادسرا در حال بررسي امكان تحقيق درباره اقدام

حسب گزارش دادستان دیوان و نيز بررسي مجموع اعمال ضد

جنگجویان دولت اسامي (داعش) بهعنوان جنایات جنگي یا

انساني داعش ،به نظر ميرسد كه دیوان به لحاظ موضوعي

جنایات عليه بشریت است .متعاقب آن ،در تاریخ  8آوریل

داراي صالحيت رسيدگي است .زیرا دستكم سه جرم اول

 2015ميالدي ،با انتشار بيانيهاي موضع خود را نسبت به

یعني نسلكشي ،جنایات عليه بشریت و جنایات جنگي توسط

وضعيت گروه داعش به شرح ذیل اعالم نمود:

طرفهاي متخاصم بهویژه اعضاي داعش ارتكاب یافتهاند.28

الف) اعمال وحشيانه داعش ،مصداق جرائم تحت صالحيت

باتوجهبه وقوع جرائم ارتكابي توسط اعضاي داعش ،پس از

دیوان یعني جنایات جنگي ،جنایات عليه بشریت و حتي

الزماالجرا شدن اساسنامه ،29دیوان از حيث زماني داراي

نسلكشي است .بنابراین ،دیوان نسبت به جنایات ارتكابي

صالحيت است مشروط به اینكه شوراي امنيت یا دولتهاي

اعضاي داعش صالحيت موضوعي دارد.

عراق و سوریه وضعيت را به دیوان ارجاع دهند .حتي برخي

ب) دولتهاي عراق و سوریه عضو دیوان نميباشند ،بنابراین

از حقوقدانان معتقدند «شوراي امنيت ميتواند جرائمي كه قبل

دیوان نميتواند به استناد «صالحيت سرزميني» نسبت به

از الزماالجرا شدن اساسنامه ارتكاب یافتهاند را به دیوان ارجاع

جنایات ارتكاب یافته در قلمرو سرزميني این دو دولت اعمال

دهند»،

;Tahmasebi, 2005: 39 Quoted from

صالحيت نماید.

.)Rezainejad, 2017: 7

ج) صدها جنگجوي خارجي به گروه داعش پيوسته و مرتكب

كه به نظر ما این نظریه با منطق تأسيس دیوان كه رسيدگي به

جنایات تحت صالحيت دیوان ميشوند .باتوجهبه اینكه

جرائم بينالمللي ارتكابي بعد از الزماالجرا شدن اساسنامه

(

دارد.30

ليكن باتوجهبه وقوع جرائم ارتكابي

تعدادي از آنها از اتباع دولتهاي عضو هستند ،مانند تونس،

است ،مغایرت

فرانسه ،هلند ،استراليا و اردن .بنابراین ،دیوان ميتواند نسبت به

توسط داعش بعد از الزماالجرا شدن اساسنامه ،مسئله فوق

اتباع این دولتها ولو در سرزمين دولت غير عضو مثل عراق و

موضوعيت نداشته و صرف ارجاع شوراي امنيت سبب

سوریه ،اعمال صالحيت نماید.

صالحيت دیوان ميگردد .ليكن باتوجهبه وقوع جرائم ارتكابي

د) گروه داعش بهعنوان یک سازمان ،توسط اتباع عراقي و

توسط داعش بعد از الزماالجرا شدن اساسنامه ،مسئله فوق

سوري هدایت و رهبري ميشود و خطمشي دادستاني دیوان

موضوعيت نداشته و صرف ارجاع شوراي امنيت سبب

نيز تمركز بر افرادي است كه داراي بيشترین مسئوليت

صالحيت دیوان ميگردد .عليرغم این ،باتوجهبه اینكه دولت

ميباشند .تحليل مباني صالحيت دیوان نسبت به جرائم

عراق و سوریه عضو دیوان نيستند ،درصورتيكه این دولتها

ارتكابي توسط اعضاي داعش مستلزم تبيين انواع مختلف

با صدور اعالميهاي صالحيت دیوان را از زمان شروع كار

صالحيت دیوان از جهت موضوع ،زمان ،مكان وقوع ،تابعيت
مرتكب و همچنين موضع دادگاه داخلي صالح در رسيدگي به

28براي آگاهي بيشتر درخصوص مفهوم هر یک از جنرائم منذكور ننک بنه :اینرج

موضوع موردنظر است .صالحيت موضوعي دیوان حسب ماده

رضایي نژاد ،صالحيت دیوان كيفري بين المللي (تهنران :انتشنارات مجند،)1393 ،
6 - 130
29اساسنامه دیوان از اول جوالي  2002الز ماالجرا شده است.
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داعش بپذیرند ،اعمال صالحيت دیوان ممكن ميگردد .در غير

 )4موضوع از چنان اهميتي كه اقدام دیگر از سوي دیوان را

این صورت حتي پذیرش عضویت دیوان توسط دولتهاي

توجيه كند ،برخوردار نباشد .32بر اساس این ماده ،قابليت

فوق تأثيري بر رسيدگي به جرائم ارتكابي پيش از الزماالجرا

رسيدگي به دعاوي منوط به وجود پيششرطهاي صالحيتي

شدن اساسنامه نسبت به این دولتها ،ندارد .بنابراین از حيث

مذكور در مواد قبلي اساسنامه است ،تنها فرض ممكن اعمالِ

زماني ،دیوان در صورتي صالحيت خواهد داشت كه یا شوراي

صالحيت ،رسيدگي به جنایات ارتكابي جنگجویان خارجي
شخصي33

توسط

امنيت وضعيت را ارجاع دهد یا دولتهاي عراق و سوریه

عضو داعش بر اساس اصل صالحيت

اعالميهاي صادر كرده و جرائم ارتكابي توسط داعش را از

دولتهاي متبوعشان كه عضو دیوان هستند یا توسط دیوان با

زمان شروع به كار تحت صالحيت دیوان قرار دهند .پيشنهاد

اعمال صالحيت تكميلي مبتني بر عدم تمایل یا توانایي دولت

دادستان دیوان مبني بر صدور اعالميه پذیرش صالحيت توسط

مذكور ،است .بنابراین ،در شرایط فعلي تنها مبناي صالحيتي

دولتهاي عراق و سوریه ميتواند متضمن همين معنا باشد .از

براي شروع تحقيق و تعقيب ،اعمال صالحيت شخصي

حيث صالحيت تكميلي و قابليت پذیرش دعوي در دیوان،

مرتكب ،یعني تعقيب بر مبناي تابعيت فعال ،است :زیرا اوال

موضوع پيچيدهتر از سایر مباني صالحيت دیوان و مستلزم

حسب مدلول ماده  12اساسنامه ،دیوان نسبت به اتباع

وجود رعایت شرایط شكلي و ماهوي متعدد است.

دولتهاي عضو كه مرتكب یكي از جنایات موضوع صالحيت

ازیکطرف ،در صورتي موضوعي در دیوان قابليت رسيدگي

دیوان شدهاند ،صالحيت رسيدگي دارد .ثانيا :دادستان با قبول

دارد كه دیوان وجود همه موارد صالحيتي فوق اعم از زمان،

آنكه صدها جنگجوي خارجي كه به گروه داعش پيوسته و

مكان و تابعيت مرتكب را از حيث صالحيتي احراز نماید .از

مرتكب جرائم تحت صالحيت دیوان در عراق و سوریه

طرف دیگر ،با فرض وجود صالحيت ،اطمينان حاصل نماید

ميشوند ،همگي از اتباع دول عضو دیوان مانند تونس ،فرانسه،

كه موضوع در هيچیک از دادگاههاي صالح داخلي در دست
تحقيق یا تعقيب نيست ،زیرا ،مطابق ماده  17اساسنامه ،در
موارد زیر موضوع در دیوان غيرقابلرسيدگي است:

توسط دادگاه دیگري محاكمه شده است ،توسط دیوان براي همنان رفتنار محاكمنه
نخواهد شد ،مگر آنكه جریان دادرسي در دادگاه دیگنر :النف) بنه منظنور صنيانت
شخص مورد نظر از مسئوليت كيفري جرائم مشمول صالحيت دینوان بنوده اسنت.

 )1آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صالحيت دارد ،در دست

ب) دادرسي به طور مستقل و بي طرفانه مطابق مالكهاي شناخته شنده حقنوق بنين

تحقيق یا تعقيب باشد ،مگر آنكه آن دولت حقيقتا مایل یا قادر

الملل صورت نگرفته و به شيوه اي انجام شنده كنه ،در اوضناع و احنوال مربوطنه،

به اجراي تحقيق یا تعقيب نباشد.

مغایر با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
32دست كم چهار دليل عمده براي پيش بيني اصل صالحيت تكميلني وجنود دارد:

 )2در مورد آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صالحيت دارد،

یكم) صالحيت تكميلي از متهمي كه در دادگاه داخلي محاكمه شده است ،حماینت

تحقيق بهعملآمده و آن دولت تصميم گرفته باشد كه شخص

مي كند .دوم) حاكميت دولتها در اعمال صالحيت كيفري منورد احتنرام قنرار مني

موردنظر را تحت پيگرد قرار ندهد ،مگر آنكه آن تصميم ناشي

گيرد .سوم) كارایي دیوان را افزایش مي دهد زیرا دیوان به تنهایي قنادر نيسنت بنه
همه جرائم شدید رسيدگي كند .چهارم) دولت ها را مجبور مي سنازد كنه تكناليف

از عدم تمایل یا عدم توانایي آن دولت بر پيگرد باشد.

خود را تحت مقررات حقوق بين الملل و حقوق داخلي به درستي انجام دهند .براي

 )3شخص موردنظر قبال به خاطر رفتاري كه موضوع شكایت

آگاهي بيشتر نک به:

است ،دادرسي شده است و دادرسي توسط دیوان بهموجب بند
 3ماده  20مجاز

نباشد31.

Paul Seils, Handbook on comlementarity, 2016,
)International Center for Transitional Justice, (7/22/2016
at:https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Handboo
k_ICC_ Complementarity_2016.pdf
33منظور از صالحيت شخصي اعمال صالحيت دادگاه بر مبناي تابعيت مرتكب ینا
مجني عليه مي باشد؛ صالحيت شخصي دو نوع مختف دارد :الف)صالحيت مبتنني

31بند  3ماده  20اساسنامه ،ذیل عنوان قاعده منع محاكمه مضاعف ،مقرر مي دارد...:
 .3كسي كه براي رفتاري كه به موجب مواد  6،7،8ینا  8مكررجنرم شنناخته شنده،

بر تابعيت مرتكب (صالحيت شخصي فعنال) .ب) صنالحيت شخصني مبتنني بنر
تابعيت مجني عليه (صالحيت شخصي منفعل).
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هلند ،استراليا و اردن هستند ،دیوان نسبت به ارتكاب جرائم

الف :صالحيت بر مبناي تابعيت متهم كه از آن به اصل

موضوع صالحيت خود توسط اتباع دولتهاي عضو داراي

صالحيت مثبت ياد میكنند؛

صالحيت شخصي است ،حتي اگر آن جرائم در قلمرو

این اصل با عنوان صالحيت مثبت نيز شناخته ميشود و

سرزميني یک دولت غير عضو مانند عراق یا سوریه واقع

اساسنامه دیوان بينالمللي كيفري نيز آن را پذیرفته است؛ در

گردد34.

دیوان كيفري بينالمللي این اصل در صورتي مورداستفاده قرار

 -4صالحيتهاي ديوان كيفري بينالمللی

ميگيرد كه متهم تابع كشور عضو اساسنامه باشد.

جنایتهاي انجامشده توسط داعش ،در قالب جنایتهاي

ب :صالحيت بر مبناي تابعيت مجنی عليه كه از آن به

داراي صالحيت موضوعي دیوان ،یعني جنایت نسل زدایي،

صالحيت شخصی منفی ياد میكنند؛

جنایتهاي عليه بشریت و جنایتهاي جنگي قرار دارد و از

اصل صالحيت شخصي انفعالي یا اصل صالحيت شخصيت

سوي دیگر ،كشورهاي عراق عضو دیوان كيفري بينالمللي

منفي یا اصل صالحيت ایستا و یا اصل صالحيت مبتني بر

نيست .اكنون پرسش اساسي این است كه آیا دیوان كيفري

تابعيت مجني عليه ،دیوان كيفري بينالمللي در رابطه با این

بينالمللي ميتواند جنایتهاي داعش را مورد رسيدگي قرار

اصل سكوت اختيار كرده است.

دهد تا از بي كيفر ماندن جنایتهاي این سازمان تروریستي

دیوان بينالمللي كيفري صالح به رسيدگي به جرائم اشخاص

جلوگيري كرده و همچنين با تعقيب كيفري سران داعش ،نظم

است ،شخص موردنظر باید داراي مشخصههایي باشد:

آسيبدیده جامعه بينالمللي را بازگردانده و نقش بازدارندگي

الف :شخص باید حقيقي باشد نه شخص حقوقي؛

خود را در پيشگيري از وقوع چنين اعمالي توسط گروهها و

ب :طبق ماده  26اساسنامه اشخاص در زمان ارتكاب جرم باید

سازمانهاي تروریستي دیگر ایفا كند.

بيشتر از  18سال داشته باشند؛

بند اول :صالحيت موضوعی

ج :بر اساس ماده  27اساسنامه سمت رسمي افراد متهم تأثيري

صالحيت موضوعي دیوان كيفري بينالمللي منحصر است به

در صالحيت ندارد؛ بنابراین هرگونه مصونيت چه بر اساس

خطيرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه جامعه بينالمللي،

حقوق داخلي و چه بر اساس حقوق بينالملل به مقامات

دیوان باتوجهبه ماده  5اساسنامه ،نسبت به جرائم زیر صالحيت

اعطاشده باشد مانع از رسيدگي نميباشند.

رسيدگي دارد:

د :برابر بند  1ماده  28اساسنامه فرماندهان نظامي یا شخصي كه

الف :جنایت نسل زدایي

عمال وظایف فرماندهي نظامي را انجام ميدهند نبست به

ب :جنایات عليه بشریت

جرائمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دیوان است و

ج :جنایت جنگي

حسب مورد توسط نيروهایي كه تحت فرماندهي و كنترل

د :جنایات تجاوز

مؤثر او یا تحت اقتدار و كنترل مؤثر او ارتكاب یافتهاند مسئول

بند دوم :صالحيت شخصی

است ،چنانچه وي كنترلي را كه ميبایست در مورد نيروهاي

اصل شخصي بودن :موضوع این اصل درواقع توان رسيدگي

تحت امر خود اعمال نماید ،انجام ننموده باشد.

دادگاهها بنا به اعتبار اشخاص است .این اصل خود قابليت

صالحيت شخصي مندرج دربند  2ماه  12اساسنامه دیوان در

تقسيم به دو نوع را دارد:

صورتي قابلطرح است كه مرتكب ،تبعه كشور امضاكننده
اساسنامه باشد ،دران صورت ،دادستان دیوان با هيچ مانعي

34مبناي این قاعده ،اصل مسئوليت كيفري فردي است كه در ماده  25اساسننامه بنه
رسميت شناخته شده است.
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هماهنگكننده امور مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا ،حدود 9

در خصوص صالحيت زماني دیوان نكات ذیل حائز اهميت

هزار تبعه كشورهاي اروپایي به گروه تروریستي داعش در

ميباشند:

عراق و سوریه پيوستهاند،

(.)Namamian, 2015: 183

الف :دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرائم ارتكاب یافته

همچنين دریادار «ساموئل مكلر »35رئيس ستاد فرماندهي

صالح براي رسيدگي كه پس از الزماالجرا شدن اساسنامه

اقيانوس آرام در ارتش آمریكا در كنفرانسي خبري اعالم كرد

ارتكاب یافته باشند( .اصل عدم عطف به ماسبق شدن) طبق

كه حدود هزار تبعهي كشورهاي واقع در محدوده اقيانوس

بند  2ماده  126اساسنامه ،اساسنامه دیوان از اولين روز ماه پس

آرام ،احتماال به داعش پيوستهاند .هماكنون بسياري از

از شصتمين روز از تاریخ تودیع شصتمين سند تصویب،

كشورهاي اروپایي و نيز محدوده اقيانوس آرام در زمره

پذیرش ،موافقت یا الحاق نزد دبير كل سازمان الزماالجرا

دولتهاي عضو اساسنامه دیوان محسوب ميشوند و دادستان

ميشود .اساسنامه دیوان از اول جوالي  2002الزماالجرا

دیوان كيفري بينالمللي« ،فاتو بنسودا» 36نيز در اعالميه خود در

گردیده است .براي آن دسته از كشورها كه پسازاین مدت

تاریخ  8آوریل  2015بهصراحت بيا كرده است كه از ميان این

اساسنامه را تصویب مينمایند یا با آن موافقت ميكنند یا به آن

چندین هزار جنگجوي خارجي كه به داعش پيوستهاند،

ملحق ميشوند ،اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از تاریخ

تعدادي قابلتوجهي داراي تابعيت دولتهاي عضو دیوان مانند

سپردن سند تصویب ،پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن

آلمان ،تونس ،فرانسه ،بریتانيا ،استراليا ،بلژیک و هلند هستند.

دولت نزد دبير كل سازمان ملل متحد الزماالجرا خواهد شد.

بند سوم :صالحيت سرزمينی

ب :آن دسته از جرائم مشخصشده كه دیوان صالح به

طبق بند  2از ماده  12اساسنامه ،دیوان در صورتي ميتواند

رسيدگي به آنهاست مشمول مرور زمان نميگردند.

صالحيت خود را اعمال كند كه یكي از شرطهاي زیر اتفاق

در صورت الحاق عراق به اساسنامه دیوان كيفري بينالمللي و

بيفتد:

عضویت این كشور در دیوان ،باتوجهبه صالحيت زماني،

الف :دستكم یكي از دولتهایي كه در قلمرو آن ،جنایت

دیوان ،صالحيت رسيدگي به جنایتهاي داعش را از نخستين

موردنظر رويداده است یا درصورتيكه آن جنایت در كشتي یا

روز ماه بعد از شصتمين روز تودیع سند الحاق خواهد داشت

هواپيما رخداده ،دولتي كه آن كشتي یا هواپيما در آن به ثبت

و در مورد جنایتهاي ارتكابي سابق این گروه كه بسيار

رسيده است ،عضو اساسنامه باشد؛

قابلتوجه هستند ،دیوان صالحيت زماني نخواهد داشت ،لذا

ب :دولتي كه شخص موردتحقيق یا تعقيب ،تبعه آن است،

كشور عراق در صورت الحاق ميتوانند با اعالميهاي اساسنامه

عضو اساسنامه باشند.

و صالحيت دیوان را از حيث زماني ،عطف به ماسبق كنند كه

باتوجهبه اینكه از یكسو جنایتهاي در صالحيت دیوان در

دران صورت ،دیوان از ژوئيه  2002به بعد داراي صالحيت

قلمرو كشور عراق رخداده و در حال رخ دادن است و از سوي

زماني بوده و ميتواند بهتمامي جنایتهاي داعش پيش از زمان

دیگر ،كشور عراق عضو اساسنامه دیوان نيست ،لذا دیوان،

الحاق عراق نيز رسيدگي كند.

صالحيت سرزميني براي رسيدگي به جنایتهاي داعش را

بند پنجم :صالحيت تكميلی

ندارد.

به هنگام تأسيس دیوان بينالمللي كيفري مسئله ارتباط این

بند چهارم :صالحيت زمانی

دیوان با دادگاههاي داخلي و ملي كشورها و تعارض صالحيتي
ممكن مطرح گردید ،بهعبارتدیگر این سؤال مطرح بود كه
Samuel J. Locklear

35

Fatou Bensouda.

36

تعارض صالحيت دیوان بينالمللي كيفري و محاكم ملي به چه
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نحوي ميبایست حل شود؟ در تاریخ محاكم كيفري بينالمللي

ارتكابي توسط داعش و صالحيت دیوان كيفري بينالمللي

این مسئله نيز لحاظ شده بود .بهطور مثال مواد  10و 11

نتایج و یافتههاي پژوهش بهصورت ذیل بيان ميگردد:

منشور نورنبرگ بر صالحيت محاكم ملي دولتهاي عضو در

 -1اگرچه داعش در ابتدا سرزمينهاي بسياري را ازجمله در

رسيدگي به جرائم اشخاص ،گروهها یا سازمانهاي جنایتكار با

كشور عراق تصرف كرد بااینحال بهمرور و بهطور مشخص از

در نظر گرفتن محاكمات نورنبرگ تأكيد كرده بود .در مورد

سال  2015و با تصویب قطعنامههاي شوراي امنيت در

دادگاههاي یوگسالوي و روآندا نظریه صالحيت موازي با

خصوص ممنوعيت تأمين مالي تروریسم و حساسيت و

برتري صالحيت دادگاه یوگسالوي مورد تائيد قرار گرفت .بند

احساس خطر كشورهاي منطقه نسبت به خطر داعش بهعنوان

 1از ماده  9اساسنامه دیوان بينالمللي كيفري یوگسالوي سابق

تهدید بيسابقه براي صلح و امنيت بينالمللي و جدیت آنها

تصریح ميدارد:

در برخورد با عوامل داعش و همچنين دفاع ارتش عراق و

«دادگاه بينالمللي و محاكم ملي از صالحيت موازي در تعقيب

نيروهاي مردمي این كشور داعش روزبهروز در حال افول

متهم به ارتكاب نقض فاحش حقوق بشردوستانه بينالمللي

است و هرروز اخباري مبني بر از دست دادن قلمرو آن در

برخوردار ميباشند» بااینحال تقدم به صالحيت دادگاه

رسانه شنيده ميشود.

یوگسالوي دادهشده است .بند  2در این خصوص بيان ميكند

 -2تصویب اساسنامه رم در سال  1998و متعاقبا الزماالجرا

كه صالحيت دیوان بينالمللي مقدم بر صالحيت محاكم ملي

شدن آن در  2002به تشكيل دیوان كيفري بينالمللي انجاميد

خواهد بود .در هر مرحله از رسيدگي دادگاه بينالمللي از

كه گامي مهم در جهت مبارزه با بي كيفري در مبارزه با

محاكم ملي ميتواند رسما درخواست نماید كه مطابق با

مجرمان بينالمللي بوده است .بااینحال مسائل مربوط به

اساسنامه و قواعد دادرسي و ادله دادگاه بينالمللي ،رسيدگي

پذیرش صالحيت دیوان توسط كشورها و عدم عضویت برخي

به موضوع را به دادگاه یوگسالوي واگذار نمایند .در جریان

از كشورها در مواردي رسيدگي به جنایات بينالمللي را با

تدوین اساسنامه دیوان بينالمللي كيفري اصلي تكميلي بودن

مشكل مواجه كرده است .اعمال صالحيت دیوان در مقابل

صالحيت دیوان موردپذیرش قرار گرفت .بهموجب این اصل

جرائم ارتكابي به شيوههاي زیر است:

محاكم ملي مسئوليت اصلي در تحقق و تعقيب جنایات

الف :ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت به دادستان دیوان؛

بينالمللي موضوع صالحيت دیوان را دارا ميباشند و در

ب :وقوع جرم در قلمرو دولتهاي عضو؛ ج :پذیرش

صورت عدم تمایل یا توانایي و یا نبود دستگاه قضایي مستقل

صالحيت دیوان در مورد جرم خاص از سوي دولت غير

و كارآمد ،دیوان بينالمللي كيفري مبادرت به اعمال صالحيت

عضو؛ د :عضویت كشور غير عضو در دیوان كيفري بينالمللي

خواهد كرد .این موضوع در مقدمه ،ماده  1و ماده  17اساسنامه

ه :وقوع جرم توسط اتباع دولتهاي عضو در قلمرو دولت غير

رم مورد تأیيد قرارگرفته است؛ بنابراین طبق این اصل اساسي

عضو .كشور عراق عضو اساسنامه دیوان نيست؛ یكي از

دیوان بينالمللي كيفري مكمل محاكم ملي است ولي

نخستين راهكارها براي برطرف كردن عدم عضویت عراق،

جایگزیني یا جانشين محاكم ملي نيست و صرفا تحت شرایطي

ارجاع وضعيت از طریق شوراي امنيت به دیوان مطابق با بند

( Aghaei Jannat

( )2ماده  13اساسنامه است .اگرچه ارجاع وضعيت كشورهاي

مبادرت به اعمال صالحيت خواهد نمود،
.)Makan and Qureshi, 2013: 1000

غير عضو از طریق شوراي امنيت ،راهكارهاي زیركانه و

نتيجهگيري

مناسب براي مبارزه با مرتكبان مهيبترین جرائم بينالمللي و

با بررسي و مطالعه نقض قواعد حقوق بينالملل بشردوستانه

مجازات آنها و حفظ صلح و امنيت بينالمللي است ،بااینحال

توسط گروه تروریستي داعش و بررسي وضعيت جنایات
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وجود ،ارجاع وضعيت از طریق شوراي امنيت باید مطابق با
فصل هفتم منشور باشد.
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