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مخاصمة مسلحانة عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از
منظر حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل کیفری
بهمن ساعدی ،*1علیرضا آرشپور ،2عبدالرضا فرزامی

نسب3

چکیده
در سالهای اخیر جامعة بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام «داعش» بوود کوه بوا
اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد کرد است .تصرف
مناطق عمدتا شمالی عراق ،داعش را وارد مخاصمة مسلحانه با ارتش عراق کرد .محوور اصولی و
اساسی در مخاصمة مسلحانه –خووا بوینالمللوی یوا غیوربینالمللوی -رعایوت مقوررات وقووق
بینالملل بشردوس تانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است .پژوهش واضر با
هدف امکان سنجی و تبیین قابلیوت اعموال مقوررات وقووق بوینالملول بشردوسوتانه و وقووق
بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش ،به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنو عوراق
پرداخته است .یافتههای این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعوش در ابعواد مختلو ،
ضمن نقض اصول بنیادین وقوق بینالملل بشردوستانه ،آستانة الزم برای تعقیب تحت جنایوات
بینالمللی نسلزدایی ،جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساختهاند.
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مقدمه
از وقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان مجموعه مقرراتی بینالمللی یواد مویشوود کوه توسو
معاهدات یا عرف ایجاد شد  ،و این مقررات بهدنبال ول مشوکتت بشردوسوتانهای هسوتند کوه
بهطور مستقیم از مخاصمة بینالمللی یا غیربینالمللی ناشی شد اند .این مقوررات از اشوخاو و
اموالی که تحت تأثیر مخاصمة مسلحانه قرار گرفته یا ممکن است قرار بگیرد ،ومایت میکند و
محدودیتهایی را در استفاد از روشها و ابزارهای جنگی نسبت بوه طورفین مخاصومه اعموال
میکند 1.امروز به دالیل متعددی همچون ومتت عمدی به غیرنظامیان ،جابوهجوایی اجبواری
جمعیتهای غیرنظامی ،شکنجه ،تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت علیوه غیرنظامیوان ،ورود
بازیگران غیردولتی بوه عرصوة مخاصومات مسولحانه و نبورد جامعوة بوینالمللوی بوا گورو هوای
تروریستی ،ضرورت پایبندی به مقررات وقوق بینالملل بشردوستانه با چالش مواجه شد است
(ممتاز و شایگان.)11 :1303 ،
«دولت استمی عراق و شام» که امروز خود را «دولت استمی» میخوانود ،نوزد بسویاری از
مردم جهان با عنوان «داعش» شناخته میشود کوه در عوراق و سووریه اعوتم موجودیوت کورد
( .)Lister, 2014: 11-15در آوریل  2913در پی جدایی داعش از جبهة النصر -شواخة سووری
گورو تروریسوتی القاعود () -)UN Doc. SC/Res/2170(2014و شکسوته شودن اتحواد آنهوا،
جنگجویان داعش در یک سازماندهی رعبآور ،توانستند با تصرف بخش گسترد ای از سووریه و
عراق ،تهدیدی جدی برای صلح و ثبات بوینالمللوی ایجواد کننود ( UN Doc. A/HRC/28/69,
 .)2015: 33وضور داعش در قلمرو عراق و تصرف بخشهای عمدتا شمالی این کشور ،موجبوات
درگیری مسلحانه میان ارتش عراق و نیروهای مسلح داعش را فراهم آورد .پایبندی بوه مقوررات
بنیادین وقوق بین الملل بشردوستانه توس طورفین مخاصومه اموری مسولم و ضوروری اسوت.
داعش در قلمرو تحت تصرف خود ،با گسترش ترور و ووشت در بین جمعیت غیرنظامی ،بهطور
گسوترد مرتکووب جنایوات متعووددی شود اسووت قتوول ،قطو عضووو ،رفتارهوای بویرومانووه و
خشونتآمیز ،شکنجه ،هتک ورمت کرامت شخصی ،صدور اوکام و مجوازاتهوای اعودام بودون
طی فرایند دادرسی ،تجاوز و خشونت جنسوی ،اسوتفاد از کودکوان در جبهوههوای جنگوی ،از
جمله اقدامات ارتکابی داعش در عراق است.
نوشوتار واضور بوا تحلیول اقودامات ارتکوابی داعوش در عوراق از منظور وقووق بوینالملوول
بشردوستانه و وقوق بین الملل کیفری از جمله بررسی اقدامات داعش در چارچوب جودیتورین
جنایات مایة نگرانی جامعة بینالمللی در پی پاسخگویی به ایون پرسوشهاسوت کوه داعوش در
1. ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, International Humanitarian Law and
International Human Rights Law Similarities and differences, 2003. Available at:
https://www.icrc.org/en/download/file/1402/ihl-and-ihrl.pdf. Last visited: 31 July 2018.
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مخاصمة مسلحانة عراق چه مقرراتی از وقوق بینالملل را نقض کرد است؟ و اینکه با نقض این
مقررات ،اقدامات داعش در چارچوب کدام جنایات بینالمللی قابل تعقیب است؟ فور موا ایون
است که داعش با نقض فاوش مقررات وقووق بوینالملول بشردوسوتانه در مخاصومة مسولحانة
عراق ،مرتکب جنایات جنگی شد است.

ماهیت مخاصمات مسلحانه در عراق
تعیین ماهیت مخاصمة مسلحانه این امکان را می دهد که گسترۀ تعهدات هور یوک از بوازیگران
درگیر در مخاصمة مسلحانه بهدرستی تبیین شود .بهطور کلی میتوان درگیریهای مسلحانه را
به دو گرو بینالمللی و غیربینالمللی تقسیم کرد.

 .1مخاصمة مسلحانة بینالمللی
باید بیان داشت «چنانچه درگیری مسلحانه ای میان دو یا چند کشور روی دهد ،این درگیری را
بینالمللی مینامند» (ضیایی بیگدلی .)11 :1302 ،در اسوناد بوینالمللوی وضوعیتهوایی موورد
اشار قرار گرفته است که می توانند در تعری مخاصمة بینالمللی روشنگری کنند آنچنوانکوه
مادۀ  2مشترک کنوانسیونهای ژنو 1090مقرر میدارد« :عتو بر مقرراتی که باید در زمان صلح

به موق اجرا گذاشته شود ،این قرارداد در صورت جن رسمی یا هر گونه مخاصمة مسلحانه که
بین دو یا چند دولت از دول معظمة متعاهد روی دهد به موق اجرا گذارند خواهد شد ،ولو آنکه
یکی از دول وجود والت جن را تصدیق نکرد باشد» .همچنین مطابق پروتکل الحواقی اول بوه
کنوانسیون ژنو  1090در سال  1011که در مادۀ  )9( 1مقرر میدارد ...« :مخاصومات مسولحانه
که در آن مردم علیه سلطة استعماری ،اشغال خارجی و رژیمهای نژادپرسوتانه در اجورای ووق
تعیین سرنوشت خود مبارز میکنند ،»...به عنوان مخاصمة مسلحانة بینالمللی تلقی میشووند.
با عنایت به آنچه گفتیم ،باید بیان داشت از آنجا که مخاصمة داعش و دولت عراق ،جن میوان
دو دولت نیست ،چراکه داعش از وص دولوت بوودن برخووردار نیسوت( 1عسوکری و سواعدی،
 .1مطابق وقوق بینالملل ،ناتوانی و ناکارامدی دولتهای عراق و سوریه در واکمیت بر بخشهای مختل
سرزمین خود نمیتواند وص دولت بودن را از آنها سلب کند اگر در مقطعی زمانی همچون جن داخلی،
یک دولت در بخشهایی از کشور یا در تمام آن فاقد وکومتی کارامد و موثر باشد ،نهتنها دلیلی برای زوال
وص دولت بودن نمیشود ،بلکه خللی نیز بر مشروعیت آنها وارد نمیکند (زمانی .)123 :1309 ،داعش در
مناطق تحت تصرف هموار وقوق بشر و وقوق اقلیتهای قومی و نژادی را نقض کرد است .در وقیقت
امروز در نظر جامعة جهانی ،یک نهاد داعی دولت نمیتواند کنترل موثر بر شهروندان خود را با توسل به
ستح و اقدامات تروریستی بهدست آورد ،بلکه چنین کنترلی باید در نتیجة یک فرایند مشروع و مسالمتآمیز
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 )100-101 :1301و همچنین داعش نیز بهعنوان گرو آزادیبخش تلقی نمیشود ،بلکوه یوک
گرو تروریستی است که شورای امنیت هموار در قطعنامههای خود ضومن تأکیود بور ماهیوت
تروریستی داعش بر مقابلة جدی کشورها با این گرو و همکاری منطقهای و بوینالمللوی تأکیود
کرد است (عسکری و ساعدی ،)100 :1301 ،پس درگیریهای مسولحانه بوین دولوت عوراق و
داعش را نمیتوان بهعنوان مخاصمة مسلحانة بینالمللی تلقی کرد.

 .2مخاصمة مسلحانة غیربینالمللی
کنوانسیونهوای ژنوو  1090و پروتکول دوم الحواقی  1011کوه نواظر بور مخاصومات مسولحانة
غیربین المللی است ،تعریفی از مخاصمة مسلحانة غیر بینالمللی ارائه نمیدهد .قبول از تصوویب
پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای ژنو ،مادۀ  3مشترک کنوانسیونهای ژنو  1090نواظر بور
اینگونه مخاصمات بود که مقرر میدارد« :چنانچه نزاع مسلحانه جنبة بینالمللی نداشته باشد و
عتو بر
بور
در خاک یکی از دول معظمة متعاهد روی دهد .»...با این تعری کلی مادۀ  3مشترک عوتو
مخاصمات مسلحانه بین نیروهای نظامی یک دولت و نیروهای نظامی مخال یا سایر گرو های
هوای
مسلح سازمان یافته بر مخاصمات مسلحانه بین گرو های مسلح غیردولتی نیز اِعمال میشود .اما
به ممقوررات
قررات
سبت بوه
مقررات پروتکل الحاقی دوم در خصوو مخاصمات مسلحانة غیر بینالمللی ننسوبت
بر مخاصومات مسولحانة ر داد « ...در وووزۀ
کل بور
پروتکول
ین پروت
ست اایون
حدودتر ااسوت
مادۀ  3مشترک ممحودودتر

سرزمینی یکی از اعضای معظم این قورارداد و بوین نیروهوای مسولح آن کشوور و قووای مسولح
مخال یا دیگر گرو های سازمان یافتة مسلح و تحت یک فرماند مسئول ر دهود کوه آنچنوان
کنترلی بر بخشی از سرزمین کشور مذکور دارند که آنها را قادر میسازد که عملیوات نظوامی را
برای اجرای این پروتکل بهصورت مجتم و کنترلشد انجام دهند»( Protocol II, 1977, art:
) .)1(1همچنین براساس بند  2مادۀ  1پروتکل «این پروتکل نبایود در خصووو موقعیوتهوای
آشوب و بحران داخلی همانند شورشها ،اعمال تعر آمیز انفرادی و پراکند و دیگر اعموالی بوا
ماهیت مشابه که در وود مخاصومات مسولحانه نمویباشود ،اعموال گوردد» .در مقابول دیودگا
بلندنظرانة مادۀ  3مشترک ،و دیدگا تن نظرانة پروتکل الحاقی دوم که موجب شد بسویاری از
درگیری های مسلحانة داخلی ،از جمله درگیری گرو های مسلح بوا یکودیگر بودون مداخلوه یوا
واصل شود .پرواضح است که شناسایی چنین نهادهایی بهعنوان یک دولت بهواق نقض قواعد بنیادین وقوق
بینالملل خواهد بود (عسکری و ساعدی .)101 :1301 ،همچنین شورای امنیت بهعنوان بازوی اجرایی
سازمان ملل متحد نخستینبار از طریق قطعنامة  )2919( 2100بر ماهیت غیردولتی و تروریستی داعش
تأکید و مقرر کرد باید برای جلوگیری از تأمین مالی داعش بهعنوان یک سازمان تروریستی بینالمللی ( UN
 ،)Doc. S/RES/2169, 2014: 7of preambleهمکاریهای بینالمللی و منطقهای براساس قطعنامههای
 )1000(1201و  )2911(1090ارتقا یابد (.)UN Doc. S/RES/2169, 2014: 10 of preamble
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وضور نیروهای دولتی یک کشور از شمول درگیرهای مسلحانة غیربینالمللی خارج شود ،دیوان
کیفری بینالمللی برای یوگستوی سابق مقرر داشت« :خشونتهای مسلحانة طوالنیمدت میان

نیروهای دولتی و گرو های مسلح سازمانیافتوه یوا میوان چنوین گورو هوایی ببوا یکودیگرر در
سورزمین یوک دولوت» ( ،)ICTY, 1995: 70مخاصومة مسولحانة غیوربینالمللوی خواهود بوود.
همچنین کمیتة بین المللی صولیب سور دو شور الزم دیگور را شناسوایی مویکنود « :الو )
خصومتها باید به وداقل درجهای از شدت برسند .برای نمونه ،زمانیکه خصومتهوا از ویژگوی
جمعی برخوردارند یا زمانیکه دولت مجبور میشود بهجای نیروی پلیس ،از نیروی نظامی علیوه
شورشیان استفاد کند ب) گرو های غیردولتی درگیر در مخاصمه باید بهعنووان طورفین یوک
مخاصمه در نظر گرفته شوند ،به این معنی که آنها دارای نیروهای مسلح سوازمانیافتوه باشوند.
بدیننحو که این نیروها باید تحت یک ساختار فرماندهی مشوخ باشوند و از توانوایی وفو
عملیات نظامی برخوردار باشند»1.
وال در ارزیابی وضعیت مخاصمة مسلحانه در عراق باید گفت :الف) درگیری تنها در قلمرو
سرزمینی کشور عراق ر داد است ب) درگیری میان نیروهای مسلح عراق و نیروهای مسولح
داعش بود است ج) بخش های وسیعی از کشور عوراق تحوت کنتورل داعوش بوود اسوت د)
درگیری طوالنیمدت و پیوسته بین نیروهای مسلح عراق و نیروهوای داعوش از سوال  2919توا
ابتدای سال  2919وجود داشت ه) درگیری های شدید بین نیروهای مسولح عوراق و نیروهوای
داعش در جریان بود و طرفین درگیر از ادوات نظامی سنگین استفاد کردند ،از جمله تانکها و
هواپیماهای جنگی و) سازمان یافتگی داعش از جمله برخورداری از سلسلهمراتوب فرمانودهی و
استفاد از تجهیزات جنگی سنگین گزارش شد است که داعش  2399ارابة جنگی در جریوان
سقو استان نینوا در شمال عراق بهدست آورد 2.برآورد قدرت نظامی داعوش از چنودهوزار بوه
د ها هزارنفر متفاوت است ،گزارشهای 3سازمان سیآیای آمریکا در سپتامبر  2919وکایت از
شماری بین  29999تا  31199نفر بود .داعش از مناب غنی نفتی و مالی نیوز برخووردار بوود
است تأمین مالی صورت گرفته از ناویة درآمدهای نفتوی و سوایر منواب طبیعوی و غیرطبیعوی
موجود ،داعش را به ثروتمندترین گرو سازمانیافتة دنیوا تبودیل کورد 9.براسواس اعوتم وزارت

1. See: https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict. Last visited: 06 July 2018.
2. See: http://www.iraqinews.com/iraq-war/iraq-lost-2300-armored-vehicles-mosul-says-abadi/, last
visited: 16 May 2018.
3. See: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-weakens-al-qaeda-groups-around-theworld-but-hasnt-wiped-anyout/2014/09/11/3c28d626-39bb-11e4-860197ba88884ffd_story.html?hpid=z1, last visited: 16 May 2018.
4. See: Macias, Amanda and Bender, Jeremy, Here’s how the world’s richest terrorist group makes
millions every day, Business Insider, 2014, available at: http://www.businessinsider.com/isis-worldsrichest-terrorist-group-2014-8. Last visited: 16 May 2018.
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خزانهداری ایاالت متحدۀ آمریکا ،1داعش در سال  2919در جریوان تصورف اسوتانهوای نینووا،
االنبار ،صتح الدین و کرکوک عراق ،وداقل نیم میلیارد دالر پول نقد از بانکهای دولتی بهدست
آورد (.)Carla E. et al., 2015: 9
با توجه به معیارهای مورد اشار  ،بهنظر میرسد که مخاصمة مسلحانه میان عوراق و داعوش
در چارچوب مخاصمة مسلحانة غیربینالمللی قرار میگیرد .البته باید متذکر شد کوه اموروز در
مخاصمات مسلحانة مدرن ،شناسایی این امر که یک مخاصمة بین المللی است یا غیربینالمللی،
امری مشکل و سختی است .نمونة سالهای اخیر آن ،جنو بالکوان اسوت ،ایون جنو نمونوة
مناسبی در این خصوو است (ساعدی .)120-139 :1301 ،شوعبة تجدیودنظر دیووان کیفوری
بین المللی برای یوگستوی سابق در قضیة «تادیچ» بیان داشت...« :همانطورکه اعضای شوورای

امنیت بهخوبی میدانستند ،در سوال  ،1003زموانیکوه اساسونامه تودوین شود ،مخاصومات در
یوگستوی سابق میتوانست هم بهعنوان مخاصمة داخلی و هم بینالمللی یا ترکیبوی از هور دو
باشد ،یک مخاصمة داخلی در کنار یک مخاصمة بینالمللی ،یا بهعنوان مخاصمة داخلی کوه بوه
دلیل پشتیبانی خارجی که دارد بینالمللی شد است ،یا بهعنوان یک مخاصمة بوینالمللوی کوه
متعاقبا بهواسطة یک یا چند مخاصمة داخلی جایگزین شد است ،یا ترکیبوی از آنICTY, (»...
 .)1995: 72بنابراین ممکن است بهدلیل وضور نیروهای خارجی در عراق و ومایت این نیروهوا
از دولت عراق در مقابل نیروهای داعش ،فر «مخاصمة مسلحانة داخلی بینالمللی شد » 2نیز
مطرح شود .کمیتة بینالمللی صلیب سر در توصی این فر بیوان مویدارد کوه« :اصوطتح

مخاصمة مسلحانة بداخلیر بینالمللی شد  ،یک اصطتح وقوقی نیست و این اصطتح بهعنوان
دستة سومی از مخاصمات مسلحانه تلقی نمیشود ،در وقیقت این اصطتح مخاصومة مسولحانة
غیربینالمللی را توصی میکند که بعد بینالمللی پیدا کورد اسوت» 3.توصوی مناسوب بورای
چنین وضعیتهایی ،توصی آنها بوه «درگیوریهوای مخوتل » اسوت یعنوی همزموان عناصور
درگیریهای داخلی و بینالمللی را دارند ( .)Odermatt, 2013: 29چنین وضعیتی مشوکتتی را
از نظر اعمال مقررات وقوق بینالملل بشردوستانه ایجاد خواهد کرد اینکه طرفین درگیر به چه
مقرراتی از وقوق بین الملل بشردوستانه پایبندنود .بوه طوور کلوی دو رویکورد در ایون خصووو
میتوان بیان کرد :نخست) «رویکرد مختل یا ترکیبی» :9براساس رویکرد مخوتل یوا ترکیبوی،
مخاصمة مسلحانة بین المللی تنها بین نیروهای دولتها محقق خواهد شد ،بنابراین ورود دولوت
ثالث به درگیری داخلی ،به بوینالمللوی شودن کول مخاصومه منجور نمویشوود و تنهوا زموانی
1. United States Department of the Treasury (DoT).
2. Internationalized internal armed conflict.
3. See: https://casebook.icrc.org/glossary/internationalized-internal-armed-conflict. Last visited: 03 July
2018.
4. The Mixed Approach
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بینالمللی می شود که نیروهای دو دولت با هم درگیر شوند .ازاینرو زمانیکه یک دولت ثالث در
مقابل یک گرو مسلح از یک دولت درگیر با آن گرو ومایت میکند ،تنها بوه مقوررات وقووق
بین الملل بشردوستانة غیربین المللی ملتزم است و در اصل ،این وضعیت صرفا نام جدیودی دارد
و قانونا هنوز یک مخاصمة مسلحانة غیربینالمللی اسوت (.)Wedderburn-Maxwell, 2014: 34
منطق این رویکرد ،ریشه در کنوانسیونهای ژنو دارد همانگونهکه اشار شود ،یعنوی مخاصومة
مسلحانة بین المللی بین دو دولت محقق می شود و مخاصمة مسلحانة غیربینالمللوی بوین یوک
دولت و گرو های مسلح ر میدهد .دوم) «رویکرد جهانی یا فراگیر» 1:این رویکورد مبتنوی بور
اعمال کل مقررات وقوق بین الملل بشردوستانه بر چنین مخاصماتی است .موافقان این رویکرد،
اعتقاد دارند این رویکرد کاربردیتور بوود و اعموال آن نیوز سواد تور اسوت و تفکیوک تصونعی
(بینالمللی – غیربین المللی) را وذف میکند و علی السوویه از منظور موضووع و هودف ،اعموال
کردن کل ومایتها و محدودیتهای وقوق بینالملول بشردوسوتانه ،یوک واکونش مواهوی بوه
مخاصمة داخلی بین المللی شد است ،چراکوه در غیور ایون صوورت ،ایون وضوعیت ،تنهوا یوک
مخاصمة داخلی است که یک عنصر خارجی جدید و غیرضروری دارد .همچنین از نظور طورفین
درگیر در مخاصمه ،اعمال کل مقررات ،بسیار محتاطانه است ،چراکه آنها را از هور گونوه تغییور
طبقهبندی مخاصمه یا وتی عط به ماسبق شدن تغییرات اوتمالی توس یک محکمة قضایی
که ممکن است آنها را در معر نقض قوانین قرار دهود ،مصوون نگوهمویدارد (Wedderburn-
 .)Maxwell, 2014: 35با این وال در خصوو چنین مخاصماتی بهنظر میرسد رویکرد مختل
یا ترکیبی ترجیح دارد و کمک نظامی کشور ثالث به وکومت قانونی برای سرکوب مخالفوان در
یک درگیری مسلحانة غیربینالمللی موجب تغییر وضعیت آن درگیری نمیشود ،هرچند کشوور
مداخلهگر نیز مانند سایر طرف های درگیری به رعایوت مقوررات وقووق بشردوسوتانة نواظر بور
درگیریهای غیربین المللی ملزم است (ضیایی بیگودلی .)12 :1302 ،بنوابراین اموروز موضووع
تشخی نوع یک مخاصمة مسلحانه امری پیچید و مشکل است ،با فر وقوع یوک مخاصومة
مسلحانه ،این امر مورد توجه قرار میگیرد که طرفین درگیر در مخاصمه باید به مقررات وقووق
بینالملل بشردوستانه پایبند باشند.

تعهدات بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه
مطابق قاعدۀ  199از مجموعه قواعد عرفی وقوق بینالملل بشردوسوتانه «تکلیو بوه رعایوت و
تضمین رعایت مقررات وقوق بینالملل بشردوستانه منو به رفتار متقابل نیست» ،رویة قضایی
بینالمللی نیز بر این امر تأکید دارد «دیوان بینالمللی دادگستری در قضویة نوامیبیوا در سوال
1. The Global Approach
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 1011و دیوان کیفری بین المللی بورای یوگسوتوی سوابق در بررسوی کیفرخواسوت در قضویة
مارتیچ در سال  1000و وکم خود در قضیة کوپرشکیچ در سال  2999اظهار داشوت ایون یوک
اصل کلی وقوقی است که رعایت الزامات وقوقی با ماهیت بشردوسوتانه نمویتوانود منوو بوه
رفتوار متقابوول باشوود» (هنکرتوز و دوسوووالدبک .)190 :1391 ،بنووابراین طبوق مقووررات وقوووق
بین الملل بشردوستانه هر یک از طرفین درگیری مسلحانه ملزم اند کوه آن مقوررات را در کلیوة
شرای و با وسن نیت اجرا کند و نیروهای تحت نظارت یا دیگر اشخاو و گرو هایی را کوه در
واق تحت امر یا طبق دستورها یا کنت رل آنهوا هسوتند ،بوه رعایوت مقوررات وا دارنود (ضویایی
بیگدلی .)31-30 :1302 ،اگرچه مقررات وقوق بین الملل بشردوستانه در خصووو مخاصومات
مسلحانة بین المللی از مخاصمات مسلحانة غیربین المللی متفاوت اسوت ،اصوول اساسوی وقووق
بین الملل بشردوستانه در هر دو مخاصمه قابل اجرا و رعایت ایون اصوول بورای طورفین درگیور
الزام آور است .بسیاری از اصول وقوق بینالملل بشردوستانه با وجود خاستگا قوراردادی خوود،
امروز به قواعد عرفی تبدیل شد اند ،وقوق بشردوستانه بهعنوان مجموعه قواعد و اصول وواکم
بر مخاصمات مسلحانه در پی انسانی کردن مخاصمات اسوت و هسوتة اصولیاش بور ومایوت و
محدودیت استوار است :ومایت از افراد و اهداف غیرنظامی و محدودیت در کاربست برخی فنون
و ابزارهای جنگی(کدخدایی و همکاران .)199-191 :1300 ،کمیتة بین المللی صولیب سور از
چهار اصل انسانیت 1،تفکیک 2،تناسب 3و ضرورت نظامی 9بهعنوان چهار اصل بنیادین و محوری
;1. The principle of humanity

 اصل انسانیت و فقدان آن در میدان جن «سولفرینو» در سال  ،1910مهمترین مفهومی بود که هانری دونانتبنیانگذار کمیتة بینالمللی صلیب سر از آن الهام گرفت .این اصل تصریح دارد که همة انسانها از ظرفیت و
توانایی الزم برای ابراز اوترام و مراقبت از همة انسانها ،وتی آنهایی که دشمن قسمخوردۀ یکدیگرند،
برخوردارند .بسیاری از قواعد وقوق بینالملل بشردوستانه علیالخصوو قواعدی که برای ومایت از زخمیها و
بیماران وض شد است ،از این اصل الهام گرفته شد اند .همچنین الزام به رفتار انسانی در وقوق بشردوستانه،
خاو افراد غیرنظامی نیست ،بلکه سایر افراد انسانی از هر قشر و طبقهای که قرار دارند-وتی مزدوران و
تروریستها در زمان درگیریهای مسلحانه -از رفتار انسانی برخوردارند (ضیایی بیگدلی.)111 :1302 ،
n-to-

See:
https://www.diakonia.se/en/ihl/the-law/international-humanitarian-law-1/introductio
ihl/principles-of-international-law/. Last visited: 04 July 2018.
2. The principle of distinction.
3. The principle of proportionality.
;4. The principle of military necessity

 اصل ضرورت طرفین مخاصمه را از اعمال زور در هر مخاصمة مسلحانه ورای آنچه برای تحقق اهداف آنهاضروری است ،من میکند .بنابراین ،در جن  ،هر متخاصمی تنها میتواند آن میزان و آن نوع از زور را بهکار
گیرد که برای شکست دشمن ضروری باشد .اقدامات جنگی تا آنجا مجازند که به سمت اهداف نظامی
هدف گیری شوند ،باعث رنج غیرضروری نگردند و انگیزۀ خیانت و فریبکاری در آنها نباشد (فلک-10 :1391 ،
 .)11همچنین هر یک از طرف های درگیری باید در جریان ومله به اهداف نظامی طرف مقابل ،اصل تفکیک
و تناسب را رعایت کنند (ضیایی بیگدلی.)92 :1302 ،
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وقوق بین الملل بشردوستانه نام میبرد 1.از آنجوا کوه دو اصول انسوانیت و ضورورت نظوامی در
چارچوب دو اصول بنیادین دیگر وقوق بینالملل بشردوستانه –اصول تفکیک و تناسب -تشریح
میشوند ،ازاینرو در مبحث بعدی این دو اصل مطالعه میشوند.

 .1اصل تفکیک
اصل تفکیک یک اصل بنیادین در وقوق بینالملل بشردوسوتانه اسوت .اصول تفکیوک بوهطوور
مشخ و صریح در بند  1مادۀ  99پروتکل الحاقی اول بوه کنوانسویونهوای ژنوو  1090مقورر
شد2.همچنین این اصل بهنحوی در مادۀ  13پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهوای ژنوو 1090
نیز منعکس شد است 3مطابق این اصل متخاصمان باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی ،اعم از
افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند .همچنین مطابق موادۀ  9اساسونامة دیووان
کیفری بینالمللی ،نقض اصل تفکیک و هدایت عمدی ومتت علیه جمعیت غیرنظامی در کلیت
آن و یا علیه غیرنظامیانی که در مخاصمات نقش مستقیمی ندارند ،خوا در مخاصمة بینالمللی
خوا غیربین المللی ،جنایات جنگی محسوب میشود .رویة دولتها ،این قاعد را بهمنزلة قاعودۀ
عرفی وقوق بین الملل در هر دو زمینة درگیرهای مسلحانة بوینالمللوی و غیوربینالمللوی قابول
ین ااصول
صل
دادگسوتری از اایون
المللوی دادگ ستری
اعمال میداند (هنکرتز و دوسوالدبک .)02 :1391 ،دیوان بینالمل لی
بهعنوان «اصل غیرقابل تخطی وقوق بینالملل عرفی» یاد میکند ( .)I.C.J., 1996: 78-79بهنظر
میرسد که در وال واضر بتوان با توجه به اجماع نسبتاً کامل جامعة بینالمللی در پذیرش اصل
تفکیک ،آن اصل را «قاعدۀ آمر » تلقی کرد (ضیایی بیگدلی.)192 :1302 ،
 .2.2اصل تناسب
1. See: https://casebook.icrc.org/glossary/fundamental-principles-ihl. Last visited: 04 July 2018.

 .2بند  1مادۀ « :99بهمنظور تضمین اوترام و ومایت از جمعیت و اهداف غیرنظامی ،طرفین درگیری باید در همة
زمانها بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و بین اهداف غیر نظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند و بر
این اساس باید عملیات خود را تنها علیه اهداف نظامی به کار برند» همچنین ر.ک :مواد  )2( 11 ،19و 12
( )2پروتکل الحاقی اول به کونوانسیونهای ژنو .1090
 .3مادۀ « :13ومایت از جمعیت غیرنظامی .1:جمعیت غیرنظامی و شهروندان عادی باید از ومایتهای کلی
نسبت به خطرات ناشی از عملیات نظامی ومایت شوند .بر ای تأثیر بخشیدن به این ومایت قواعد ذیل تحت
هر اوضاع و اووال و شرایطی باید رعایت شوند .2 .جمعیت غیرنظامی منفردا و مجتمعا نباید مورد ومله واق
شوند .اعمال و تهدیدات خشونتآمیزی که هدف اولیة آنها گسترش ترور و خشونت در میان جمعیت
غیرنظامی است ،ممنوع است.3 .شهروندان باید از ومایتهای پیشبینیشد در این بخش برخوردار شوند
مگر در زمانیکه نقش مستقیم در منازعه داشته باشد» .همچنین ر.ک :مادۀ  19پروتکل الحاقی دوم به
کنوانسیونهای ژنو.

 181فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،94شمارۀ  ،2تابستان 8941

مقصود از قاعدۀ تناسب سازش دادن امتیازهای عملی ناشی از یک وملوه بوا ضورورتهوای
نظامی است این قاعد مبتنی بر این اصل مسلم است که ومله نباید موجب آسیب رساندن بوه
افراد و اموال غیرنظامی در ودی گردد که در مقایسه با امتیاز نظامی مورد انتظار ،بیش از انداز
باشد (ممتاز و شایگان .)02 :1303 ،به عبارت دیگر ،اصل تناسب با ملزم کردن طرفین درگیر به
این امر که ابزارها و روشهای جنگی نباید با مزیت نظامی موردنظر نامتناسوب باشود ،بوهدنبوال
کاهش آسیبهای ناشی از عملیات نظامی است 1.پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنوو در
مادۀ ( )1( 11ب) مقرر میدارد که طرفین مخاصمه باید از «وملهای که انتظار میرود بوهطوور

اتفاقی باعث تلفات جانی غیرنظامیان ،مجروح شدن آنها و خسوارت بوه اهوداف غیرنظامیوان یوا
ترکیبی از اینها شود که در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی مورد انتظار ،بیش از انوداز
باشد» خودداری کنند 2.همچنین ،اگرچه پروتکل الحاقی دوم بوه کنوانسویونهوای ژنوو ،1090
مشخصا به موضوع اصل تناسب اشار نکرد  ،اما تأکید بر این امور اسوت کوه رعایوت ایون اصول
تناسب ،ذاتی اصل انسانیت است و در مقدمة پروتکل دوم ،این اصل صراوتا نسبت بوه پروتکول
قابل اعمال شد است و در نتیجه نمی توان در اعمال پروتکول ،اصول تناسوب را نادیود گرفوت
(هنکرتز و دوسوالدبک .)129 :1391 ،رویة دولتها ،این قاعد را بهمنزلة قاعودۀ عرفوی وقووق
بین الملل در هر دو زمینة درگیرهای مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی قابل اعموال مویدانود
(هنکرتز و دوسوالدبک .)121 :1391 ،اگرچه محتمل اسوت کوه اصول تناسوب بوهعنووان یوک
زیرمجموعة منطقی از اصل تفکیک در نظر گرفته شود-تعهد طرفین به تمایز میان اهداف نظامی
و غیرنظامی -اما باید بیان داشت که بهطور مفهومی این دو از هم متمایزند اصل تفکیک طرفین
را از اهداف غیرمشروع من می کند ،از سوی دیگر ،اصل تناسب شرای محدودکنند ای را وتی
زمانی که یک هدف مشروعی مورد ومله است ،اعمال میکند ،در وقیقت پیروی از اصل تناسب
ممکن است نیروهای نظامی را ملزم کند بهمنظور جلوگیری از آسیب بیش از ود ،خودشان را به
مخاطر اندازند ( .)Kilcup, 2016: 248بدیهی است که در توازن میان دو ضرورت بشردوستانه و
نظامی ،باید به متوظات بشردوستانه اهمیت بیشتری داد شود.

قابلیت اعمال مقررات متعدد حقوق بینالملل بر اقدامات داعش
در این مبحث ،نخست ارزیابی اولیه از نقض مقررات متعددی از وقوق بینالملل توسو داعوش
مطالعه می شود ،سپس اقدامات ارتکابی داعش در چارچوب جودیتورین جنایوات مایوة نگرانوی
جامعة بینالمللی بررسی خواهد شد.
1. See: https://casebook.icrc.org/glossary/proportionality. Last visited: 04 July 2018.

 .2همچنین ر.ک :مادۀ ( )2( 11ال ) (.)3
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 .1مالحظات مقدماتی
در وهلة اول داعش بهعنوان یک بازیگر غیردولتی درگیر در جن داخلی عوراق ،چنودین تعهود
وقوق بینالملل بشردوستانه ناظر بر مخاصمة مسلحانة غیر بینالمللی را نقض کرد است .موادۀ
 3مشترک کنوانسیونهای ژنو  ،1090قواعد وداقلی را برای اعموال محودودیت در مخاصومات
مسلحانة داخلی مقرر کرد است همچون ومایت از غیرنظامیوان و پرسونل پزشوکی ،درموان و
مراقبتهای پزشکی از زخمیها و بیماران ،رفتار انسانی با اسرا ،محاکمة عادالنوه و محافظوت از
اموال فرهنگی .در وقیقت داعش به نودرت از چنوین مقرراتوی تبعیوت کورد اسوت رفتارهوای
خشونت آمیز و فجیعانه ارتکابی دسته جمعوی علیوه غیرنظامیوان و اشوخاو «خوارج از نبورد»1
بهخوبی توس ویدئوهای تبلیغاتی داعوش مسوتند شود انود .همچنوین ایون گورو قواعود ضود
گروگان گیری و سربازگیری از اشخاو زیر  19سال را نقض کرد است .مطابق وقوق بینالملل
بشردوستانه ،دروالی که اعضای داعش به موجب مشارکت مستقیم در درگیریهای عراق ،هدف
مشروع و قانونی برای عملیات نظامیاند ،در عین وال ،آنها بهطور چشمگیری به موجب مشارکت
در این نبرد ،میتوانند بهعنوان «رزمندگان غیرقانونی» 2درنظر گرفته شووند ( Edwards, 2017:
 .)4دومین نقض مشهود داعش میتواند به ارتکاب جنایات بینالمللی توس این گرو اختصاو
یابد نسل زدایی ،جنایت علیه بشوریت و جنوات جنگوی گزارشوی کوه در ژوئون  2910توسو
«کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل دربارۀ جمهوری عربی سوریه» منتشر شد ،تأکید کرد که
داعش علیه اقلیت یزیدی ساکن در عراق مرتکب جنایت نسلزدایی و بهدفعات دست به جنایت
علیه بشریت و جنایت جنگی زد اسوت ( .)UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 201سوومین
نقض داعش میتواند نقض مکرر مقررات وقوق بینالملل بشر باشد قابلیت اعمال مقررات وقوق
بین الملل بشر نسبت به بازیگران غیردولتی محل اختتف است ،چراکه وقووق بوینالملول بشور
بهطور سنتی بهعنوان تعهدات میان یک دولت و اتباع آن در نظر گرفته میشود دو مسئلة عمد
که دربرگیرندۀ دیدگا مذکور است ،بدینصورت است :ال ) ارتقای ناخواستة مشروعیت بازیگران
غیردولتی و ب) تضعی ارزش و جایگا وقوق بینالملل بشر از طریق وادار کوردن گورو هوای
1. Hors de combat
2. Unlawful combatants

 اصوال اشخاصی که در وین درگیری مسلحانه به اقدامات تروریستی مبادرت میورزند ،دو دستهاند :یکدسته افراد نظامی و دسته ای دیگر افراد غیرنظامی (اعم از رزمندگان منظم یا نامنظم) .چنانچه افراد نظامی
مرتکب اعمال تروریستی شوند ،پس از دستگیری و بازداشت ،وضعیت نظامی خود را وف میکنند و زندانی
یا اسیر جنگی محسوب میشوند .در مقابل دسته ای دوم افراد غیرنظامی هستند که در جریان درگیری
مسلحانه متوسل به اقدامات تروریستی میشوند ،امروز این افراد را «رزمندگان غیرقانونی» یا «رزمندگان
غیرقانونی دشمن» مینامند .این اصطتح اولین بار توس دولت ایاالت متحدۀ آمریکا در خصوو نیروهای
طالبان و القاعد در افغانستان مطرح شد (ر.ک :ضیایی بیگدلی.)09 :1302 ،
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غیردولتی به پایبندی به ارزشهایی که این گرو ها فاقد توانایی و ظرفیت الزم برای پایبندی به
چنین ارزشهایی هستند ( .)Clapham, 2006: 493, 502-507در مقابل ایون دیودگا اسوتدالل
میشود زمانیکه گرو های مسلح از یک جایگا دفاکتو و کارکردهای شوبهدولتوی برخوردارنود،
وقوق بینالملل بشر به آنها اعمال میشوند ( .)Bellal, 2016: 12داعش بهواسطة ایجاد دادگا ها،
نیروهای پلیس و سیستم مالیاتی در سرزمینی که تحت کنترل دارد ،خود را در سطح چنین نهاد
دفاکتوی قرار داد است .بنابراین این گرو میتواند بهعنوان ناقض مقوررات متعوددی از وقووق
بین الملل بشر در نظر گرفته شود ،همچون بردگی جنسی اجباری زنان و دختران جوان ،ومله به
اقلیتهای دینی و مذهبی ،بازداشت خودسرانه و شکنجه ( .)Edwards, 2017: 5چهارمین نقض
داعش میتواند در چارچوب وقوق بینالملل عرفی باشد تعقیب اقدامات تروریستی داعش تحت
وقوق بینالملل عرفی .اگرچه تا ودودی بحثبرانگیوز اسوت ،اموا وقووق بوینالملول عرفوی یوا
دستکم قاعدۀ آمر به بازیگران غیردولتی همچون داعش الزامآور است جایگزین نادرست ایون
است که اجاز داد شود چنین بازیگرانی بدون مسئولیت مرتکب جنایات شوند .دیووان کیفوری
بین المللی برای یوگستوی سابق در قضیة «استانیستو گالیچ» بیان داشت که «ترور و ووشوت

علیه غیرنظامیان در یک مخاصمة مسلحانه موجبات تحقق جنایت جنگی تحت وقوق بینالمللی
عرفی میشود» ( .)ICTY, 2006: 91-98در وکمی بحثبرانگیز «دادگا ویژ برای لبنوان» 1بوه
موجب وقوق بینالملل عرفی تعریفی از تروریسم که شامل سه عنصر اصلی است ،ارائه کرد.1« :
اعمال مجرمانه .2 ،به قصد گسترش دادن ترس در میان مردم یا وادار کوردن مقاموات ملوی یوا
بینالمللی به اتخاذ تصمیمات خاو ،و  .3فعل موردنظر دارای یک عنصر فراملی باشد» ( STL,
 .)2011: 85داعش مسئولیت بسیاری از ومتت علیه غیرنظامیان نهتنها در عراق و سوریه ،بلکه
در خارج از قلمرو تحت تصرف خود همچون ترکیه و فرانسه را برعهود گرفتوه اسوت بنوابراین
اعمال این گرو در چارچوب تعری مدنظر دادگا ویژ برای لبنان قرار میگیرد .اگرچه یافتههای
این دادگا مورد انتقاد است ،بهنظر میرسد قانونگذاری ضدتروریسم داخلی که توس بسیاری از
کشورها تصویب شد است ،از این وکم دادگا پشتیبانی میکند .قطعنامة  1313شورای امنیت،
کشورها را به تصویب چنین قانونگذاری موظو کورد ( )UN Doc. S/RES/1373, 2001: 1(b
) )2(eو محکومیت متحدالشکل جامعة بین الملل نسبت به تروریسم را برجسته میکند .بنابراین
آشکارا ،اعمال داعش چه در خاورمیانه یا جایی دیگر ،قواعد متعددی از وقوق بینالملل را نقض
میکند (.)Edwards, 2017: 5
)1. Special Tribunal for Lebanon (STL

 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال  2991تحت فصل هفتم منشور ،این دادگا را بهمنظور تعقیب قضاییمظنونان بمبگذاری سال  2991که به کشته شدن نخست وزیر سابق لبنان (رفیق وریری) و  22نفر دیگر منجر شد،
ایجاد کرد (.)See: U.N. Doc. S/RES/1757, 2007: 1
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با عنایت به متوظات مقدماتی ،اقدامات ارتکابی داعش در چوارچوب جودیتورین جنایوات
مایة نگرانی جامعة بینالملل بررسی شوند.

 .2نسلزدایی
مادۀ  0اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی نسلزدایی را بهعنوان یکی از پنج رفتاری میداند کوه
که
گورو م لی،
ملوی،
یک گرو
همرا با قصد خاو نسل زدایی ارتکاب یافته باشد -نابودی ،تمام یا قسمتی از یوک
اموا آآیوایا آنآنهوا
ها
انود ،ا ما
رسوید ا ند،
قومی ،نژادی یا مذهبی -برای مثال ،در هر دو مورد ذیل مردم به قتل ر سید
عوراق در
هووایی عراق
نیوروی هوایی
اعضای یک «گرو مورد ومایت» 1بود اند؟ به قتل رسیدن دانشجویان ن یروی
سنجار عوراق
عراق
یدی در سونجار
یزیودی
یت یز
اقلیوت
پایگا هوایی اسپایکر توس داعش یا به قتل رساندن اعضای اقل
علیوه اع ضای
اعضوای
تروریسوتی عل یه
بهنظر میرسد جزء گرو مذهبی متمایزند .باید توجه داشت در اعمال تروری ستی
کوه در
گونوه که
هموانگو نه
کرد2.ه مان
گرو متمایز به ندرت می توان قصد خاو نابودی گرو قربانی را کش کورد.
فات و
هوا از تلتلفوات
،تروریسوت ها
اسوت،3تروری ست
نمایوان ا ست
تعری تروریسم در مادۀ (2ب) کنوانسیون تأمین مالی نما یان
آسویب ها،
هوا،
تلفوات و آ سیب
آسیبها بهعنوان اهرمی برای رسیدن به هدف دیگر استفاد میکنند و آن تل فات
ووشوت با
بوا
رعوب و وو شت
ایجواد ر عب
هوا ،ای جاد
تروریسوت ها،
فینفسه یک هدف نیست .بهعبارت دیگر ،قصد خاو تروری ست
که ققصود
صد
کورد کوه
تأکیود کرد
بایود تأک ید
انگیزۀ رسیدن به اهداف سیاسی و مکتبی و مذهبی است .بنابراین با ید
موانو برای
بورای
تورین موا ن
خاو جنایت نسل زدایی در مقابل قصد خاو جنایت تروریسم یکی از بزرگ ترین
ست و بورای
برای
شناسایی این اعمال بهعنوان جنایت نسلزدایی است .نسل زدایی از جرائم عمدی ااسوت
قانونی ضورورت
ضرورت
تحقق آن وجود قصد به معنای آگاهی و یقین به وصول نتیجة مغایر با موازین قوانونی
دارد .هرچند این شر الزم است ،ولی در ارتکاب جنایت نسلزدایی کافی نیست ،بلکه عتو بر
بور
سوءنیت عام ،فاعل باید قصد خاصی را از عمل خود اراد کند ،بهنحوی که منشأ نابودی تمام یوایا
ساد و
قسمتی از یک گرو قومی ،ملی ،نژادی یا مذهبی باشد .در وقیقت ،وجه تمایز یک قتل سواد
سومانزا»
نسلزدایی همین عنصر قصد یا سوءنیت خاو است (اردبیلی ..)12 :1309 ،در قضیة « سمانزا
یی مووارد
موارد
زدایوی
دیوان کیفری بین المللی برای رواندا مقرر داشت« :برای اوراز قصد خاو در نسلزدا

ذیل الزم است :نخست ،باید محرز گردد شخ

عر
که به قتل میرسد یوایا در ممعور

سیب های
هوای
آآسویب

 .1مطابق کنوانسیون نسل زدایی و اساسنامة دیوان بین المللی کیفری ،چهار گرو ملی ،نژادی ،قومی و مذهبی
تحت ومایت قرار گرفتهاند.
 .2برای مطالعة ب یشتر در خصوو عناصر و ارکان جرم تروریسم ر.ک :ساعدی ،بهمن.21 -31 :1301 ،
 « .3هر عمل قاصدانة دیگری که به قتل یا آسیب جسمانی جدی غیرنظامیان یا به هر شخ دیگری که مشارکت
فعالی در عملیات خصمانه در یک وضعیت مخاصمة مسلحانه ندارد ،منجر شود .وقتیکه هدف از چنین عملی،
بنابر ماهیت و محتوای آن ،مرعوب کردن مردم ،وادار کردن وکومت یا یک سازمان بینالمللی به انجام یا
خودداری از انجام عملی باشد».
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یه در گرو
گورو
علیوه
جسمی یا رووی شدید توس شخ دیگر قرار میگیرد ،بهدلیل عضویت مجنیعل
کل یوایا
خوا کول
مورد ومایت بود است ،دوم ،باید محرز گردد که قصد مرتکب نابودی آن گرو –خووا
نابودی یوک
یک
بخشی از گرو  -بود است» ( ،)ICTR, 2003: 312لذا اوراز و شناخت قصد خاو نوابودی
قدامات تروری ستی
تروریسوتی
یب ااقودامات
تعقیوب
گرو بهعنوان رکن معنوی خاو جنایت نسلزدایی از موان جدی تعق
اقودامات تروری ستی
تروریسوتی
مووارد ا قدامات
برخوی موارد
تحت جنایت نسل زدایی است .با این وال امکان دارد که در بر خی
شودید بدنی
بودنی
آستانة الزم برای تحقق نسل زدایی را فراهم آورد قتل اعضای گرو یا ایراد صدمة شدید
یا رووی نسبت به اعضای گرو و درعین وال به قصد خاو نابودی نیز انجام بگیرد .چنین ق صد
قصود
ساعدی:1301 ،
شد ((سواعدی،
جه باباشود
توجوه
خاصی بهخصوو در مورد گرو تروریستی داعش میتواند مورد تو
یزدی و
مسویحی ،اایوزدی
 .)121آنچنانکه وزیر امور خارجة سابق آمریکا اقدام داعش علیه اقلیتهای م سیحی
گزارش ژوئون 2910
توان گوزارش
میتووان
نه موی
زمینوه
ین زمی
نین در اایون
همچنوین
مسلمان شیعه را نسلزدایی خواند 1.همچ
«کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل دربارۀ جمهوری عربی سوریه» را که پیشوتر اشوار شود،
مدنظر قرار داد که در گزارش خود مطابق با مادۀ  2کنوانسیون نسل زدایی و موادۀ  0اساسونامة
دیوان کیفری بین المللی در خصوو درنظر گرفتن اقلیتهای یزیدی بهعنوان یک گرو قوومی-
مذهبی متمایز ( )UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 100-105و اینکه بنابه یافتههوای ایون
کمیسیون اعضای داعش اعضای یک گرو مذهبی مورد ومایت را به قتل رساند اند ( UNDoc.
 ،)A/HRC/32/CRP.2, 2016: 111استدالل میشود .رویة قضایی دیوان کیفری بینالمللی برای
یوگستوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای رواندا مقرر داشتند که باور و اعتقواد مرتکبوان
جنایت میتواند در تعیین عضویت در یک گرو متمایز مورد توجه قورار گیورد ( ICTY, 2003:
 .)25; ICTR, 2004: 255داعش مکررا به باورهای مذهبی یزیدیها بهعنوان مبنای برای وملوه
به آنها و سوءاستفاد های بعدی اشار میکند .مبوارزان داعوش بوهطوور معموول بوه یزیودیهوا
بهعنوان «کافر نجس» اشار میکنند .داعش هرگز یزدیسم را بهعنوان یوک هویوت تغییرناپوذیر
تلقی نمیکند و تغییر بمذهبر اجباری نشاندهندۀ این امر است که داعش یزیدیها را متعلوق
به یک جامعة مذهبی بمتمایزر درنظر مویگیورد (.)UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 104
کمیسیون مذکور بیان میدارد که یزیدیها بهعنوان یک گرو مذهبی مورد ومایوت ،داخول در
مفهوم مادۀ  2کنوانسیون نسل زدایی قورار مویگیرنود ( UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016:
 .)105کمیسیون در استدالل خود در خصوو رکن مادی نسلزدایی قتل اعضای گرو را موورد
توجه قرار میدهد و با آوردن مصادیق مختلفی تتش میکند تحقق رکن موادی نسولزدایوی را
اثبات کند اعضای داعش که از پایگا های خود در سوریه به شهر سنجار در شمال عراق وملوه

See: John Kerry: Isis is committing genocide in Syria and Iraq. Available at:
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/17/john-kerry-isis-genocide-syria-iraq. Last visited: 16
May 2018.
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کرد بودند ،بهعمد صدها یزیدی را بهعنوان بخشی از تهاجم خوود بوه قتول رسواندند همچوون
اعدام اسرای یزیدی ،مرگ در نتیجة محاصر در کو  .در اوت  ،2919در مدت کوتواهی اعضوای
داعش صدها مرد و پسران جوان یزیدی را بهعلوت امتنواع آنهوا از گرویودن بوه دیون اسوتم یوا
دستگیری همورا بوا سوتح ،اعودام کورد انود .در روسوتای «کوچوو» و «کوانی» مرتکوب قتول
دسته جمعی شدند اعضای داعش شمار نامشخصی از زنان مسن را دروالیکه آنها در «مؤسسوة
فنی سوالق» نگهداری میشدند ،در سواعات اولیوة  10اوت  2919بوه قتول رسواند ( UNDoc.
 .)A/HRC/32/CRP.2, 2016: 107دختران و زنان یزیدی اسیر در عراق و سوریه ،پیش از آنکوه
به اعضای داعش فروخته شوند ،خودکشی کرد اند چنودین موورد خودکشوی در کشوتزاری در
شهر رقه-شهری در سوریه -جایی که زنان یزیدی ،جم آوری ،ثبوتنوام و فروختوه مویشودند،
اتفاق افتاد اسوت ( .)UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 110رویوة قضوایی دیووان کیفوری
بینالمللی برای یوگستوی سابق مقرر میدارد که «خودکشی» 1یوک فورد مویتوانود بوهعنووان
«قتل» 2تلقی شود ،زمانیکه اعمال یا اقدامات متهمان-در اینجا اعضوای داعوش -قربوانی-زنوان
یزیدی -را به انجام اقداماتی که به مرگ وی منجر شود وادار کنند یا اینکه خودکشی بقربوانیر
مدنظر بود یا نوعی اقدامی است که یک شخ متعارف میتواند به عنوان یک پیامد ،تحقق آن
را پیشبینی کند (.)ICTY, 2002: 329
هووایی عراق
عوراق
با این وال ،استداللهای باال –به خصوو در خصوو قتل دانشجویان نیروی هوا
نه های
هوای
نمونوه
کردن نمو
مقایسوه کوردن
چراکوه مقای سه
یرد ،چرا که
قرار گگیورد،
در پایگا هوایی اسپایکر -میتواند مورد تردید قورار
موادۀ 0
تاریخی نسلزدایی با موارد مطرحشد نشان میدهد که آنها ویرانگرتر بود اند ،ولو اینکه مادۀ
موی ر سد
رسود
اساسنامة دیوان کیفری بین المللی فق با بخشی از آن نیز تحقق پیدا می کند ،به نظر می
هموة ره بران
رهبوران
نی ه مة
یعنوی
یت یع
کیفیوت
یوا کیف
کمیوت یا
ظر کم یت
این بخش باید بسیار شایان توجه باشد خوا از ننظور
سیاسی ،مذهبی یا معنوی گرو  .با این وال ،عنصر کلیدی در نسلزدایی نه تعداد قربانیان ،بلکه
قصد خاو نابودی تمام یا بخشی از یک گرو است.

 .3جنایت علیه بشریت
جنایات علیه بشریت دسته دوم جنایات بینالمللی هستند که براساس مادۀ  1اساسونامة دیووان
کیفری بین المللی در صتویت این دیوان قرار دارند .نخستین بار این جنایات در بند «ج» موادۀ
 0منشور دادگا نورمبرگ تعریو شود انود .از ایون جنایوات در اساسونامه دو دادگوا مووردی
یوگستوی سابق (مادۀ  )1و دادگا روآندا (مادۀ  )3نیز یاد شد است .جنایات علیوه بشوریت در
مادۀ  1اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی بوه مجموعوة اعموال مجرمانوهای اشوار دارد کوه در
1. Suicide
2. Killing
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صورت محقق شدن شرای موردنظر در این ماد  ،میتواند بهعنوان جنایات علیه بشوریت تحوت
تعقیب قرار گیرد .طبق مادۀ  1اساسنامة دیووان کیفوری بوینالمللوی منظوور از جنایوات علیوه
بشریت اعمال  11گانهای 1است که در چار چوب یک تهاجم «گسترد » یا «سوازمانیافتوه» بور
ضد یک «جمعیت غیرنظامی» و در «تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یوا یوک سوازمان» و
با «علم به آن تهاجم» ارتکاب یابند .تفاوت اصلی نسلزدایی با جنایت علیه بشوریت ،علویرغوم
وودت رکن مادی ،در رکن معنوی آنها ،بهخصوو وجود قصد خاو نسل زدایوی اسوت یعنوی
علت اصلی اتهام وقوع نسلزدایی ،وجود قصد خاو متهم به اعمال پنجگانوة بوهمنظوور نوابودی
گرو های قومی ،ملی ،نژادی و مذهبی است ،دروالی که وجود چنین قصدی برای تحقق جنایت
علیه بشریت ،ضرورتی ندارد ،بلکه بهجای آن ،اقدامات مجرمانه (یازد گانه) بایود بخشوی از یوک
«تهاجم گسترد یا سازمانیافته» باشد (رضایینژاد.)99-90 :1303 ،
وملة گسترد یا سازمان یافته علیه غیرنظامیان ،عنصر کلیدی است که جنایت علیه بشریت
را از سایر جرائم تاب قوانین داخلی متمایز کرد و آن را به سطحی میرسواند کوه بایود کوانون
توجه جام بین المللی قرار گیرد و صتویت بوین المللوی بور آن اعموال گوردد (عتموه:1309 ،
 .) 199در اوراز رکن معنوی جنایت علیه بشریت باید گفت که اعمال ارتکابی علیه غیرنظامیان
باید با «علم به آن تهاجم» ارتکاب یابند .دیوان کیفری بین المللی برای یوگستوی سوابق مقورر
داشت« :اعمال متهم باید بخشی از فرایند جنایات گسترد یا سازمانیافته علیوه یوک جمعیوت

غیرنظامی باشد و اینکه متهم به امر که اعمال او جزئی از این فرایند مویباشود ،آگواهی داشوته
باشد» ( .)ICTY, 1999: 248در وقیقت ،گنجانودن «علوم» در تعریو جنایوت علیوه بشوریت،
واکی است که صرفا «علم به ومله» کافی است و قصد خاصی از سوی متهم مبنی بور شورکت
در وملة وسی الزم نیست (عتمه.)191 :1309 ،
مؤلفههای تعری جنایت علیه بشریت شامل جنایات داعش مویشوود وجوود وملوه ،علیوه
غیرنظامیان و اینکه آن باید بهطور گسترد و سازمانیافته بود و شامل سیاسوت یوک دولوت و
سازمانی باشد« .در تعقیب و پیشبرد سیاست یک دولت یا سازمان» نشان میدهد که بوازیگران
غیردولتی می توانند در این سطح قرار گیرند .با وجود این مسئلة مربوطه این اسوت کوه بوازیگر
غیردولتی باید از چه سطحی برخوردار باشد تا مادۀ  1اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی شوامل
 .1جنایاتی همچون «قتل عمد ،نابودسازی ،برد گیری ،اخراج یا انتقال جمعیت ،زندانی یا ایجاد محدودیت شدید
دیگر از آزادی جسمانی که برختف قواعد اساسی وقوق بینالملل ایجاد شود ،شکنجه ،هتک ورمت از زنان،
بردگی جنسی ،فحشای اجباری ،بارداری اجباری ،عقیمسازی اجباری یا هر را دیگر آزار جنسی همسن با
این موارد ،آزار و ارعاب علیه هر گرو سیاسی شناخته شد  ،نژادی ،ملی ،قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،جنسی،
ناپدید کردن اجباری افراد ،جرم تبعیض نژادی ،و دیگر اعمال غیرانسانی که منجر به صدمات و لطمات
غیرقابل جبران و جدی بر جسم ،ذهن یا ستمتی افراد گردد».
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آن شود؟ در وکم تأیید «بمبوا» 1شوعبة مقودماتی بوه مفهووم «سیاسوت» پرداخوت و بوهطوور
غیرمستقیم برای روشنگری در خصوو ماهیت سازمان نیز بیانواتی را مطورح کورد ...« :الزموة

«سیاست یک دولت یا سازمان» واکی از آن است که ومله باید بهدنبال یک طرح معین باشود.
چنین سیاستی می تواند توس گرو یا اشخاصی که بر یک قلمرو خاصی واکم هستند یا توس
سازمانی که توانایی ارتکاب وملة گسترد یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظوامی را داراسوت،
اتخاذ شود .این سیاست نیازی نیست که بهطور رسمی اتخاذ شود .در وقیقت ،وملهای کوه بوا
برنامه ،مستقیما یا سازمانیافته باشد –در مقابل اعمال خودجوش یا انفرادی خشونتآمیز -ایون
معیار را برآورد خواهد کرد»( .)ICC, 2009: 81در وکم «کنیا» 2موضوع ویژگیهوای ضوروری
سازمانهایی که بهطور بالقو داخل در مادۀ  1اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرند،
مطرح شد و روشنگری شعبة مقدماتی در وکم «بمبا» در این خصوو مدنظر قرار گرفت .جای
اختتف بود که آیا چنین سازمانهایی باید از وضعیتی همانند دولت برخووردار باشوند ،اکثریوت
شعبة مقدماتی که وکم «بمبا» را تأیید کرد بود ،متک تعیینکنند ای بورای یوک «سوازمان»
در معنای مادۀ  1اساسنامة دیووان کیفوری بوینالمللوی بوود ()Harmen & Braber, 2014: 11
گروهی است که «از توانایی بورای انجوام اعموال نواقض ارزشهوای بنیوادین بشوری برخووردار
اسوت»( .)ICC, 2010: 93شوعبة مقودماتی ایون یافتوه را از طریوق شناسوایی کوردن فهرسوت
غیرجامعی از عوامل مشخ کرد «...ال ) آیا گرو تحت یک فرماندهی مسئول است یوا دارای

یک سلسلهمراتب معینی است ب) آیا این گرو توانایی دارد ،در واق به ایون معنوی کوه وملوة
گسترد یا سازمانیافته علیه یک جمعیت غیرنظامی را انجام دهود ج) آیوا گورو بور بخشوی از
قلمرو یک دولت اعمال کنترل میکنود د) آیوا گورو از فعالیوتهوای مجرمانوه علیوه جمعیوت
غیرنظامی بهعنوان هدف اصلی برخوردار است ) آیا گرو بهطور صریح یا ضمنی قصد ومله به
جمعیت غیرنظامی را بیان کرد است و) آیا گرو بخشی از گرو بزرگتر اسوت ،کوه برخوی یوا
همة معیارهای باال را داراست .)ICC, 2010: 93(»...افزونبر این شعبة مقودماتی در پایوان بیوان
می دارد که این متوظات ممکن است در تعیین اینکه چه سازمان یا گروهی داخول در موادۀ 1
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد ،به شعبه کمک کند ،ولی این مهم بایود روشون
شود که این معیارها تعری وقوقی انعطافناپذیر نیستند و الزم نیست که بهطور کامل بورآورد
شوند ( .)ICC, 2010: 93تعری مذکور ،روشنگری مناسبی را در خصوو «سازمان» بهکاررفتوه
در مادۀ  1اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی نشان میدهد و در اینکه کدام سازمان یوا گروهوی
در آن گنجاند میشود ،مؤلفهها و شاخ های مفیدی را مطرح میکند .در واق این مؤلفوههوا
اصول راهنمای مفیدی خواهند بوود ( ،)Harmen & Braber, 2014: 11توا براسواس آن تعریو
1. Prosecutor v. Bemba
2. Kenya Decision
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دقیقی از «سازمان» مورد بحث ارائه داد .این نکتوه را نیوز بایود مودنظر قورار داد ،بوا توجوه بوه
روشنگری شعبة مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی در خصوو «سازمان» که شرای الزم بورای
قرار گرفتن آن ذیل مادۀ  1اساسنامه را بیان میکند ،تحت یک فرماندهی مسوئول ،کنتورل بور
بخشی از قلمرو ،در وقیقت این شرای همانند شرای الزم برای گرو های متخاصم در مخاصمة
مسلحانهاند () .)Protocol II, 1977, art: 1(1وملة اوت  2919داعش به سونجار و سوءاسوتفادۀ
بعدی این گرو از اسرای یزیدی ،از جمله خشونت های جنسی و فیزیکی علیه زنوان و کودکوان
یزیدی منتقل شد به کشور سوریه ،یک وملة مستقیم علیه یزیودیهوا تشوکیل مویدهود کوه
بهعنوان یک جمعیت غیرنظامی هدف اصلی این ومله بود اند ( UNDoc. A/HRC/32/CRP.2,
 .)2016: 166ومتت داعش گسترد بود است .وملة گسترد تهاجمی است که بر ضد تعوداد
زیادی از قربانیان انجام می گیرد ،یعنی فراگیر ،مکرر و موس است و با جدیت شایان متوظهای
علیه قربانیان انجام میشود (رضایینژاد .)03 :1303 ،تهاجم داعش ،صودها روسوتا در سرتاسور
منطقة سنجار و کو سنجار را شامل میشد .همچنین این ومتت سازمانیافتهاند ،یعنوی دارای
نظم و ترتیب مشخ است و در چارچوب نقشوه یوا سیاسوت خاصوی اجورا مویشوود ،اعموال
خشونتآمیزی که تقریبا بهطور یکسان توس مبارزان داعش در سرتاسر منطقة سونجار و بعودا
در سرتاسر منطقة تحت تصرف داعش در سوریه و عراق ارتکواب یافتوه اسوت .چنوین ومتتوی
علیه یزیدی ها تا خارج شدن این مناطق از تصرف داعش ادامه داشت .این ومتت متعاقب یوک
سیاست ایدئولوژیک صریح داعش دنبال میشود که بنا به قرائت سختگیرانه و رادیکال موذهبی،
امکان زیست و موجودیت یزیدیسم در قلمرو تحت تصرف خود را نمیدهد .سوءاستفادۀ مبارزان
داعش از یزیدیها تقریبا از سیاست سازمانی صریح داعش پیوروی مویکنود و از طریوق چنوین
سیاستی پشتیبانی میشوود ( .)UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 167داعوش در بوه قتول
رسوواندن مووردان ،زنووان و کودکووان یزیوودی ،مرتکووب جنایووت علیووه بشووریت «قتوول عموود» 1و
«نابودسازی» 2شد است .داعش بهواسطة بورد گیوری جنسوی ،بردگوی و آزار زنوان و دختوران
یزیدی ،مرتکب جنایت علیه بشریت برد گیری جنسی ،تجاوز جنسی ،خشونت جنسی ،بردگوی،
شکنجه ،سایر اعمال غیرانسانی و محرومیت شدید از آزادی شد است .داعش بوهواسوطة اجبوار
مردان و جوانان یزیدی برای کار در پروژ های داعش و همچنین به دلیول آزار و ضورب و شوتم
آنها برای امتناع از انجام چنین کاری ،مرتکب جنایوت علیوه بشوریت بردگوی ،شوکنجه و سوایر
اعمال غیرانسانی شد است .همچنین این جنایت علیه یزیدیهوا بوهدلیول تبعویض نوژادی بور
مبنای مذهب آنها ارتکاب یافته شد  ،همچنین چنوین وادثوهای ،جنایوت علیوه بشوریت آزار و
اذیت مداوم را محقق میسازد (.)UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 168
1. Murder
2. Extermination
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 .4جنایت جنگی
مادۀ  9اساسنامة دیوان کیفری بین المللی شامل چهار گرو از جنایت جنگی است الف) نقوض
شدید کنوانسیونهای ژنو  ،1090نقض شدید قوانین و عرفهای مسلم وقوق بینالملل و واکم
بر مخاصمات مسلحانة بینالمللی ،ب) در والت وقوع مخاصمة مسلحانة غیوربینالمللوی ،نقوض
شدید مادۀ  3مشترک کنوانسیون های ژنو و سایر نقض شدید قوانین و عرفهای قابول اجورا در
مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی در چارچوب تعیین شد در وقوق بوینالملول .تقسویمبنودی
«ال » مربو به مخاصمات مسلحانة بینالمللوی و موورد «ب» مربوو بوه مخاصومة مسولحانة
غیربین المللی است .بنابراین برای تحقق جنایت جنگی ،وقوع مخاصمة مسلحانه اموری ضوروری
است .با عنایت به جن داخلی عراق ،در وقوق مخاصمات مسلحانه ناظر بر مخاصمات مسلحانة
غیووربینالمللووی در مووادۀ  3مشووترک کنوانسوویونهووای ژنووو و همچنووین پروتکوول الحوواقی دوم
کنوانسیونهای ژنو  1090صحبت میشود .شوق سووم بنود  2موادۀ  9اساسونامة دیووان مقورر
می دارد« :در والت وقوع نزاع مسلحانة غیربین المللی ،نقض فاوش موادۀ  3مشوترک در چهوار

کنوانسیون  1090ژنو ،یعنی هر یک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی است که هویچ گونوه
شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند ،از جمله افراد نیروهای مسلح که ستح هایشان را زموین
گذاشته اند و همچنین کسانی که به سبب بیماری ،جراوت ،وبس یا هر علت دیگری از شورکت
در جن ناتوان باشند »... :و همچنین شق پنج بند  2مادۀ  9اساسنامة دیوان ،دیگر نقوض هوای
فاوش قوانین و عرفهای قابلاجرا در درگیریهای مسلحانة غیربینالمللی را بیان میکند .بایود
بیان داشت که هر تخلفی از وقوق بین الملول بشردوسوتانه ،جنایوت جنگوی نیسوت یعنوی در
صورتی نقض مووردنظر جنایوت جنگوی اسوت کوه دارای ماهیوت خواو بوود و از شودت الزم
برخوردار باشد تا نقض فاوش تلقی شود (رضایینژاد .)129 :1303 ،کمیتة بوینالمللوی صولیب
سر در تبیین مفهوم نقض فاوش بیان میدارد« :نقض فاوش زمانی محقوق خواهود شود کوه

علیه اشخاو مورد ومایت باشد (یعنی ،غیرنظامیان ،اسرای جنگی ،زخمیهوا و بیمواران) و یوا
اهداف (یعنی ،اهداف یا زیرساختهای غیرنظامی) یا اینکه اعموال مجرمانوه ارزشهوای مهوم را
نقض کند» 1.همچنین کمیته مقرر میدارد که جنایت جنگی زمانیکه ارزشهای جهانی مهمی
نقض میشود ،محقق خواهد شد ،وتی بدون اینکه اعمال مجرمانه بهطور فیزیکی مستقیما علیه
افراد یا اهداف غیرنظامی باشد بورای نمونوه ،سوءاسوتفاد از اجسواد مردگوان و سوربازگیری از
کودکان زیر  11سال .همچنین دیوان کیفری بین المللی برای یوگستوی سابق در تبیین مفهوم
نقض فاوش مقرر داشت« :چنین نقضی شامل نقض یک قاعدۀ ومایتکنند از ارزشهای مهوم

است و اینکه این نقض باید پیامد های جدی برای قربانی داشته باشود .بورای نمونوه ،زموانیکوه
1. https://www.icrc.org/eng/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdf. Last visited:
19 August 2018.
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رزمند ای یک قرو نان را در یک روستای اشغالشد بدون اجواز تصواوب مویکنود ،اگرچوه
ممکن است عمل او در تضاد با اصل اساسی منودرج در پواراگراف  1موادۀ  90مقوررات الهوه (و
قواعد مربو به وقوق بین الملل عرفی) باشد که به موجب این مقررات ،هر ارتش اشغالکننودۀ
سرزمین دشمن باید به دارایی خصوصی افراد اوترام بگذارد ،ولی نمیتواند نقض فاوش وقووق
بینالملل بشردوستانه تلقی شود» (.)ICRY, 1995: 94
بسیاری از افرادی که هدف ومتت داعش قرار گرفتهاند ،در مخاصمة مسلحانه داخلی عراق
شرکت فعالی نداشتهاند برای مثال ،یزیدیها که در اوت  2919هدف اصلی ومتت داعوش بوه
سنجار بود اند ،یک جمعیت غیرنظامیاند که در مخاصمة شرکت نداشتهاند ،آنها فقو بوه ایون
دلیل که داعش آنها را کافر می دانست ،مورد وملوه قورار گرفتوهانود ،بنوابراین داعوش بوهطوور
مشخ با وملة مستقیم به یزدید ها ،مرتکب جنایت جنگی ومله به غیرنظامیوان شود اسوت
( .)UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 169همچنین گزارشها نشوان مویدهود کوه در بوازۀ
زمانی عملیات آزادسازی موصل ،داعش  191نفر را اعدام کرد و همچنین  233نفور در نتیجوة
عملیات انتحاری داعش به قتل رسید اند ( .)UNAMI/OHCHR, 2017: 9-10در ذیل برخوی از
جنایات جنگی داعش بررسی میشود.

 .1 .4خشونت بر ضد جسم و جان بهویژه قتل ،قطع عضو ،رفتار بیرحمانهه و کهکن ه
(اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی ،مادۀ ))1()3()2( 8
در  1نوامبر  2910نیروهای عراقی همرا با متحدین پیشمرگ خود ،اعتم کردند کوه در محلوة
«الشورى» موصل یوک زنودان زیرزمینوی کوه در آن  001زنودانی بوود اسوت ،پیودا کورد انود
( .)UNAMI/OHCHR, 2017: 12گزارشها نشان مویدهود کوه نشوانههوای شوکنجه در بودن
ربود شد ها و زندانیهای داعش کامت مشخ بود و همچنوین ایون افوراد از سووءتغذیه رنوج
میبردند .در این گزارشها آمد است که زندانهای داعش دارای قفس و اتاقهای به اندازۀ نویم
متر تا یک متر بود اند .همچنین داعش یک بوار در روز بوه افوراد زنودانی غوذا داد و بوهطوور
سیستماتیک آنها را شکنجه کرد است .برای نمونه در گزارش نهادهای وقوق بشری آمد است
که در  1نوامبر  2910یک دختر  3ساله و یک پیرمرد  11ساله بهعلت اختناق و فقدان اکسیژن
در زندانهای داعش مرد اند ( .)UNAMI/OHCHR, 2017: 12داعش پوس از تصورف سونجار،
مردان و پسران جوان را از خانواد های خود جدا کرد و سپس در مدت زمان کوتا  ،آنهایی را که
از گرویدن به دین استم خودداری میکردند ،غالبا در مقابل دیدگان خویشاوندانشان اعدام کرد.
همچنین مردان ،زنان و کودکان در دوران اسارتشان در عراق و سوریه ،توسو داعوش بوه قتول
رسید انود کوه چنوین کشوتاری ،جنایوت جنگوی قتول عمود را محقوق مویسوازد ( UNDoc.
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 .)A/HRC/32/CRP.2, 2016: 170در صبح روز  11اکتبر  ،2910ساکنان روستاهای «لزاکه» و
«الزاویه» در وومة «القیار »  19-کیلومتری جنوب موصل -علیه داعش اقدام و سه تن از اعضای
این گرو را کشتند و یک خودرو را سوزاندند .در نتیجة این اقدام ،داعش هشت مرد جووان را از
روسوووتا ربوووود و آنهوووا را بوووه قتووول رسووواند و اجسووواد آنهوووا را در ورودی روسوووتا قووورار داد
( .)UNAMI/OHCHR, 2017: 13از نمونههای دیگر کشتار و اقدامات بیرومانوة داعوش علیوه
غیرنظامیان میتوان به موارد ذیل اشار کرد در بازۀ زمانی  10تا  23اکتبر  ،2910گزارشهوای
زیادی از کشتارهای مستمر داعش در «وموام العلیول» اعوتم شود در  10اکتبور ،داعوش 39
غیرنظامی را در یک میدان تیراندازی سابق ارتش عراق معروف به «میودان الریمایوه» واقو در
دانشگا کشاورزی در مرکز شهر «ومام العلیل» کشته است در  29اکتبر ،داعش  19غیرنظامی
دیگر را در همان محل کشته است .گفته شد است که قربانیان همرا با ودود  319غیرنظوامی
دیگر از «لزاکه» و روستاهای «الحود» در وومة «القیار » و «الشورى» موصل در  19اکتبر ربود
شد بودند .همچنین در  23اکتبر داعش  19نفر از افسران سابق پلیس عراق را در همین محله
–میدان الریمایه -به قتل رساند .گزارش شد که قربانیان از روستاهای «لزاکه» و «الحود» ربود
شد و در همان روز به «ومام العلیل» منتقل شد بودند (.)UNAMI/OHCHR, 2017: 13

 .2 .4ت اوز به کرامت کخص بهویهژه رفتهار مهوهن و تحقیرکننهده (اساسهنامة دیهوان
کیفری بینالمللی ،مادۀ ))2()3()2( 8
زنان و دختران یزیدی بهطور خشونتآمیز و بهطور مستمر و در بازۀ زمانی طووالنیمودت اغلوب
توس مردان متعددی از اعضای داعش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته انود .آنهوا موورد ضورب و
شتم قرار گرفته و به عنوان دارایی شخصی فروخته شد و مورد توهین و تحقیر قرار گرفتوهانود.
رفتاری که آنها در طول دوران اسارت تحمل کرد اند ،آنها را به درد و رنج جسمانی و مصیبت و
آزار رووی و روانی غیرقابل توصی دچار کرد است .چنین اقوداماتی بوهطوور موؤثری کراموت
انسانی آنها را سلب کرد است .زنان و دخترانی که موفق به فرار شد اند ،نشانههای آشوکاری از
درد و رنجی را که در زمان اسارت متحمل شد اند ،نشان میدهند که اکنون نمیتواننود بهبوود
یابند ،اوتماال بسیاری از آنها ،زخمها و درد و رنج هوای روانوی را در بقیوة عمور خوود فرامووش
نخواهند کرد .بنابراین داعش با اعمال درد و رنجهای شدید به زنوان و دختوران اسویر ،مرتکوب
جنایت جنگی شکنجه ،رفتار بی رومانوه و تجواوز بوه کراموت شوخ شود اسوت ( UNDoc.
.)A/HRC/32/CRP.2, 2016: 172
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 . 3 .4هدایت عمدی حمالت بر ضد بناهای مذهبی ،آموزکی ،تاریخی (اساسنامة دیوان
کیفری بینالمللی ،مادۀ ))4()5()2( 8
داعش مکانهای مذهبی بسیاری در قلمرو تحت کنترلش در عراق تخریب کورد اسوت .داعوش
آثار ،نشانهها ،مجسمهها -از جمله مجسمههای مسویحی موریم مقودس ،-توابلوهوای تواریخی و
کلیساهای مسیحیان را در مناطق تحت تصرف خود تخریب کرد 1.آرامگا وضرت یونس نبی را
در شهر موصل بهطور کامل منفجر و ویران کرد 2 .این گرو با تصورف منواطق مختلو عوراق،
مساجد و زیارتگا های شیعیان را تخریب کرد از جمله دو وسینیة «جواد» در تلعفر و وسینیه
«القبه» 3در مرکز موصل را تخریب کرد9 .مجم عمومی سازمان ملل متحود در سوال  2911در
قطعنامة خود در خصوو »وفاظوت از میوراف فرهنگوی عوراق» ،1تخریوب و غوارتگری میوراف
فرهنگی عراق ( ،)UN Doc. A/RES/69/281, 2015: 5 of preambleاز جمله موز ها ،زیارتگوا
ها و کلیساها توس داعش را محکوم و تأکید کرد است که چنوین اعموال ووشویانهای سوریعا
باید متوق شوند ( .)UN Doc. A/RES/69/281, 2015: 1همچنین شورای امنیوت بوا تصوویب
قطعنامة  2290در سال  2911نقضهای بسیار شدید ،سیسوتماتیک و گسوتردۀ وقووق بشور و
وقوق بشردوستانه ،همچنین اعمال بربری و ووشیانة تخریب و غوارت میوراف فرهنگوی را کوه
توس داعش ارتکاب یافته است ،محکوم میکند ( .)UN Doc. S/RES/2249, 2015: 3بهعبارت
دیگر ،این موارد را بهعنوان جنایات جنگی شناسایی میکند.

 .4 .4خشونت جنسی ،ارتکاب ت اوز جنسهی ،بهردهگیهری جنسهی ،اجبهار بهه فحشهای
جنسی و حاملگی اجباری (اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی ،مادۀ ))6()5()2( 8

سوءاستفادۀ داعش از زنان و دختران یزیدی که بهاجبار به کشوور سووریه منتقول شود انود –از
جمله خشونت جنسی ووشیانه کوه قربانیوان متحمول شود انود -در چوارچوب یوک مخاصومة
مسلحانه ر داد و ارتکاب جنایت جنگی را محقق ساخته است .افزونبر تجاوز جنسی انفرادی،
قربانیان بیش از  3299نفر بود اند که از آزادی خود محروم شد و مکررا بهمنظور سوءاسوتفادۀ
جنسی مورد فروش قرار گرفته اند .اعضای داعش وقوق مالکیت بر زنان و دختران قربانی اعمال
کرد و خشونت جنسی بر آنها تحمیل کرد اند .با انجام این کار ،اعضای داعش مرتکوب جنایوت
1. See: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-attack-on-christianity-continues-inmosul-fighters-destroy-all-religious-symbols-in-church-and-10112706.html. Last visited: 16 May
2018.
2. See: http://www.kansascity.com/living/religion/article827859.html. Last visited: 16 May 2018.
3. Al-Qubba.
4. See: https://www.huffingtonpost.com/2014/07/07/isis-destroys-shiite-mosque_n_5564373.html.
5. See: UN Doc. A/RES/69/281(2015), saving the cultural heritage of Iraq.
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جنگووی تجوواوز جنسووی ،خشووونت جنسووی و بوورد گیووری جنسووی شوود انوود (
.)A/HRC/32/CRP.2, 2016: 171

UNDoc.

 .5 .4بسیج اجباری و سربازگیری از کودکهان در گهروهههای مسهل( (اساسهنامة دیهوان
کیفری بینالمللی ،مادۀ ))7()5()2( 8
در  13مارس  2910در استان نینوای عوراق ،داعوش تقریبوا  21کوودک  19توا  11سواله را از
پرورشگا «براهام» در ناویة «زهور» شهر موصل به یک کمپ آموزشی کودکان در ناویة تلعفر
منتقل کرد .گزارش شد است که کودکان از جامعة شیعة ترکمنهای عراق بودند کوه هموه در
 11ژوئیه توس داعش ربود شود بودنود ( .)UNAMI/OHCHR, 2016: 15در  39موارس در
روستای «خربردان» 1ناویة «مخمور» استان اربیل عوراق ،داعوش بوه نیروهوای ارتوش عوراق و
رز مندگان سنی عراقی ومله کرد ومله توس شش مهواجم انتحواری انجوام گفوت ،دو نفور از
مهاجمان  11و  10ساله بودند و دروالیکه جلیقههای انفجاری خود را منفجر میکردند توسو
ارتش عراق کشوته شودند ( .)UNAMI/OHCHR, 2016: 15بنوابراین داعوش مرتکوب جنایوت
جنگی استفاد  ،سربازیگیری و به کارگیری کودکان شد است .داعش در جداسازی کودکوان از
مادرانشان سیاست روشنی را دنبال می کند آموزش آنها و سپس اسوتفاد از آنهوا در مخاصومة
مسلحانه ( .)UNDoc. A/HRC/32/CRP.2, 2016: 173همچنین کودکوانی کوه توسو داعوش
بهکارگیری شد اند ،موق فرار از میدانهای نبرد توس این گرو به قتل رسید اند برای نمونوه
داعش در  12مه  2910در «ومام العلیل» در وومة شهر موصل  0نفر از جنگجویان خود را که
 2نفر از آنها زیر سن قانونی بودند ،بهدلیل فرار از میدان نبرد در روسوتای «المهنواء» در ووموة
«القیار » شهر موصل ،به قتل رساند (.)UNAMI/OHCHR, 2016: 15

 .6 .4استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی
در وقیقت استفاد از سپر انسانی مستلزم قرار دادن عمومی غیرنظامیان یا افراد خوارج از نبورد
در محل اهداف نظامی با قصد خاو تتش برای ممانعت از هدفگیری آن اهداف نظوامی اسوت
(هنکرتز و دوسوالدبک .)192 :1391 ،در چارچوب مخاصمة مسولحانة داخلوی ،پروتکول الحواق
دوم به کنوانسیونهای ژنو  ،1090صراوتا استفاد از سوپر انسوانی را لحواک نکورد اسوت ،اموا
چنین رویه ای با شر مندرج در بند  1موادۀ  13ایون پروتکول کوه مقورر مویدارد« :جمعیوت
غیرنظامی باید از ومایت کلی و عمومی در برابر خطرات برخاسته از عملیات نظامی بهر ببورد»
ممنوع قلمداد می شود (هنجنی و شوفیعی بوافتی .)111 :1302 ،همچنوین از آنجوا کوه سوپر
1. Kharbirdan
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انسانی گا با گروگانگیری همرا است ،میتواند جزء شق «ج» بند  2موادۀ  9پروتکول الحواقی
دوم  1011قرار گیرد .همچنین مطابق قاعدۀ  01مجموعه قواعد وقوق بینالملول بشردوسوتانة
عرفی« ،استفاد از سپر انسانی ممنوع است» و این قاعد هم در مخاصمة مسلحانة بینالمللی و
هم غیربینالمللی قابل اعمال است (هنکرتز و دوسوالدبک.)901 :1391 ،
در عملیات آزادسازی شهر موصل عراق ،داعش بهکرات از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسوانی
در مقابل نیروهای عراقی استفاد کرد و آنها را به زور در خطو مقدم نبرد با نیروهای عراقوی
مستقر کرد است برای نمونوه داعوش در  29موارس  ،2911در غورب موصول  39خوانواد را
مجبور کرد که از محلة «باب البث» به محله « 11تموز» بهمنظور استفاد بهعنوان سپر انسوانی
جابهجوا شووند ( .)UNAMI/OHCHR, 2017: 31-32در موورد دیگور ،در 11ژوئون  ،2911در
محلة «الشیفاء» در غرب موصل ،داعش  19خانواد را (وودود  13مورد ،زن و کوودک) بوه زور
اسلحه از خانهشان ربود و آنها را به محلة «دکات باراکا» در قسمت قدیمی شهر موصل منتقل و
بهعنوان سپر انس انی استفاد کرد ،طی این وادثه ،داعوش چهوار مورد جووان را کوه قصود فورار
داشتند ،به قتل رساند ( .)UNAMI/OHCHR, 2017: 32براساس گزارش ایون دو نهواد وقووق
بشری ،داعش به طور مستمر از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاد میکند ،بهطووریکوه
در بازۀ زمانی  10فوریه تا  19ژوئیة  19 ، 2017مورد توسل داعش به سوپر انسوانی ثبوت شود
است که در این موارد 11 ،نفر غیرنظامی بوه قتول رسوید و  199نفور دیگور زخموی شود انود
(.)UNAMI/OHCHR, 2017: 32

نتی هگیری
داعش به عنوان بازیگری غیردولتی ،مقررات متعددی از وقوق بینالملول را نقوض کورد اسوت.
بهطور مشخ با نقض فاوش مقررات وقوق بین الملل بشردوستانه مرتکب جنایات بینالمللوی
شد است .داعش با اقدامات ووشیانه و فجی خوود تهدیودی بویسوابقه بورای صولح و امنیوت
بین المللی ایجاد کرد است .تجزیه وتحلیول اقودامات داعوش بوا ابتنوای بور وقووق بوینالملول
بشردوستانه و وقوق بینالملل کیفری نشان میدهد نقض مقوررات اساسوی وقووق بوینالملول
توس داعش ،آنچنان مسلم ،غیرقابل مناقشه و در ابعاد بسیار گسوترد و غیرانسوانی اسوت کوه
ضرورت مسئولیت و پاسخگویی مرتکبان آن در محضر عدالت را دوچنودان مویکنود .مقابلوه بوا
بی کیفری از اصول اساسی وقوق بینالملل کیفری است .در مقدموة اساسونامة دیووان کیفوری
بینالمللی تأکید می شود کوه ارتکواب اعموالی کوه آسوتانة الزم را جهوت تعقیوب در چوارچوب
جدی ترین جنایات مایة نگرانی جامعة بین الملل فراهم آورد  ،نباید بدون مجازات بواقی بماننود.
مرتکبان چنین جنایاتی ناقضان مقرراتی هستند که همة دولتها در پاسداری و عمل به آن نف
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مشترکی دارند ،پس وظیفة هر یک از دولتهاست که بر مسئوالن و مباشوران چنوین جنایواتی
صتویت کیفری خود را اعمال کنند و با اتخاذ چنین تصمیمی اوترام دائم به اجورای عودالت
بینالمللی نسبت به ناقضان مقررات و ارزشهای بنیادین جامعة بینالمللی را تضمین کنند.
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