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تروریسم از مستمرترین تهدیدهای صلح و امنیت بینالمللی بوده است که موجب دبده
تا روند ایجاد ،توسعه و نفوذ در روابط بینالمللبی ،نسبتت ببه تش هبا و هماباریهبای
دولتها در مقابله با آن ستقت گیرد .آنچه امروز نظام جهبانی را ببا مابااراو و نباامنی
مواجه ساخته است ،عدم اجمبا دولتهبا ببا اتاباذ سیاسبتهای دوگانبه در متبارزه ببا
تروریسم و به تتع آن حمایت از نقض صلح و امنیبت بینالمللبی در ابعباد خبرد و کبشن
میبادد .با وجود ایبن ،نیباز آدبااری ببه چهارچوبهبای مسبتکام حقبود داخلبی و
بینالمللی برای متارزه با تروریسم در همه ادباا و مظباهر ،از جملبه تروریسبم داخلبی
که برآورد حبدود نبود درصبد از حملبههای تروریسبتی در جهبان را دبام مبیدهبد،
همچنبان ببه تبوو خبود بباتی اسبت .از ایبنرو ،مهمتبرین اتبدام در جهبت مواجهبه ببا
تروریسم ،اجرای صکیح موازین ،مقرراو و به اور ویژه معاهداو بینالمللی است کبه
باید در سطوح ملی و بینالمللی مورد توجه دولتها تبرار گیبرد .ببر ایبن اسبا  ،ببرای
مواجهه با تروریسم ،توسعه صشحیت تضایی در ابعاد متنبو سبطوح ملبی و بینالمللبی،
حائز اهمیت فراوانی است .التته دراینباره و با توجه به پیچیدگی ماهیت تروریسم ،نتایبد
از اِعما صشحیت جهانی غافبم ببود زیبرا اتبداماو تروریسبتی اغلب در موتعیتهبا،
زمانها و نیز در ماانهای گوناگون به وتو میپیوندد.

مقدمه
خشونت و افراطگرایی سیاسی به مثابه یکی از مسائل اصلی در حووزه زنودگی جمیوی
انسانهاست .پدیدههایی همچون آشوب ،تظاهرات ،طغیان اجتماعی ،خشونت سیاسوی،
انقالب ،کودتا و ...در عرصه داخلی و نیز گسترش افراطگرایی ،نژادپرستی ،نسلکشی و
به ویژه تروریسم در عرصه بینالمللی موجی از نگرانی و وحشت در میان دولتها ایجاد
کرده است (ر.ک :نظری ،0333 ،ص131و.)112
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بر این اساس ،از جمله موضوعاتی که به عنوان «میضل بین المللی» و «فراگیور»
در مجا مع حقوقی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در سطح افکار عموومی
نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده« ،تروریسم» است .به طور کلی عنوان خاص
«تروریسم» و گمانه زنی هایی که درباره آن صورت می گیرد ،خاستگاه سیاسوی دارد
مفهومی که حکایت از برهم زدن آرامش و امنیت عمومی داشته ،قربانیان آن هرچند
ناخواسته ،بی گناهانی اند که رنج و آالم آنها بسیار دل آزار است از این رو ،در سطح
جهانی بسیار منفور می نماید .از سوی دیگر ،نظر بوه واقییوت حواکم بور ت ووالت
بین المللی ،ت قیقات جهت گیری کلی نظام بین المللی در جهت مساعی و تالش های
به عملآمده به من ظور مفهوم سازی و تیریف این پدیده پیچیده و چندبُ یدی ،ظهوور
و بروز سیاسی آشکار اسوت .از ایون رهگو ر ،گرچوه تیریوف جوامع و موانیی از
تروریسم به دست نیامده است و لی ارائه تیریف « اقدام سازماندهیشده ارعاب آور
بدون تمایز که نتیجه ای جز قربانی کردن افراد بی گناه ندارد» ،کمترین اجماعی است
که در این باره حاصل شده است.
با وجود این ،در دو دهه اخیر ،تروریسم به مثابوه پدیوده ای مجرمانوه بوا رشود
فزاینده همراه بوده است ولی به رغم همه سیی جامیه بین المللوی در شناسوایی و
مبارزه با آن ،تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است و این جرم به گونه ای
شدید  ،خطرناک و با توسل به شیوه های مدرن در حال تکرار اسوت زیورا اموروزه
گروه های تروریستی با استفاده از تجهیزات و فناوری روز توانسته اند تقریباً در هور
منطقه و مکانی که اراده کنند ،اقدامات خود را سازماندهی کرده ،به اجرا درآورنود،
حال آنکه به رغم موفقیت تروریست ها در جهت تطبیق خود با روند جهانی شودن،

 .1نمونه این نوع تروریسم ،موسوم به تروریسم صادراتی ) (Exporting Terrorismرا میتوان در ایجاد
گروه داعش یافت که متأسفانه دولتهوای غربوی بوا حمایتهوای نامشوروع و غیرقوانونی خوود از
جنایتهووای ضدبشووری آن ،زمینووه ایجوواد نقووض صوولح و امنیووت بینالمللووی را فووراهم کردهانوود
(ر.ک :حسینی ،0333 ،ص22و.)28
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تالشهای جوامع برای مقابله با اعمال تروریستی هم چنان بخشی و ملی مانده است.
شاید علت این امر را می توان از یک سو ،در عدم توافق جمیوی در سوطح جامیوه
جهانی درباره تیریف و مصادیق این جرم دانست که نمونوه آشوکار آن ،اختالفوات
گسترده دولت ها در تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راجع به تروریسم در
سال 0333م اشاره کرد و از سو ی دیگر ،در عدم توجه مناسب و مؤثر به این پدیده
مجرمانه در حقوق داخلی دولت ها دانست زیورا بوه نودرت می تووان در مقوررات
داخلی دولت ها این جرم را به صورت عنوانی مستقل کیفری یافت.
با وجود این ،در نتیجه فرایند جهانیسازی و گسترش فناوریهای نوین ،تغییرهوای
قابل توجهی در ماهیت و میزان جرایم بینالمللی ایجاد شد به عنوان نمونه ،اوایل قورن
بیستویکم تهدیدهای جهانی نوین پدیدار شد .حوادث تروریستی  00سوتتامبر 1110م
به ایاالت مت ده امریکا ،چالش تروریسم بینالمللوی را آشوکارا نشوان داد .از ایون رو،
حوادث تروریستی مزبور ،چالشها و م اکرات بسیاری را در ارتباط میوان تروریسوم و
حقوق بینالملل کیفری ایجاد کرد (ر.ک :نمامیان ،0330 ،ص83و.)86
افزون بر این ،وقوع حوادث تروریستی در مراکز مهم شوهری و پُرتوردد هماننود 00
سوتتامبر 1110م در نیویووورک 01 ،اکتبور 1111م در بووالی 00 ،موارس 1112م در قطووار
مادرید 1 ،جوالی 1112م در لندن 11 ،نوامبر 1113م در مسوکو 13 ،موارس 1101م در
قطار مسکو و سنت پترزبورگ 11 ،ژوئیه 1100م در اسلو و  1ژانویوه 1102م در م ول
دفتر هفته نامه مجله شارلی ابدو در پاریس ،خود مؤید نقض فاحش و روزافزون قواعود
و اصول بنیادین حقوق بینالمللیاند .از این رو ،میتوان حوادث و اقدامات مزبور را به
مثابه ظهور شاخهای جدید از تروریسم ،موسوم بوه «تروریسوم صوادراتی» 1تلقوی کورد
(نمامیان ،الف ،0331 ،ص.)61
با وجود این ،مسئله ذاتاً چالش برانگیز آن است که «آیا تروریسوم جورم بینالمللوی
است یا جرم فراملی؟» و «آیا تیقیب تروریست و تروریسم ،باید تابع صالحیت قضایی
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دیوان کیفری بینالمللی و دیگر دادگاههوای کیفوری بینالمللوی و ملوی قورار گیرنود؟».
هرچند کسانی هستند که تصور میکنند تروریسم باید در قلمرو صالحیت جهانی قورار
گیرد ولی عدهای از پژوهشگران )(Norberg, 2010, p.159-162اذعوان دارنود هرچنود
وضییت اضطراری بینالمللوی ناشوی از حووادث  00سوتتامبر 1110م بوه قانونگو اری
بینالمللی جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی منجر شده است اما اقودامات تروریسوتی
واجد شرایط صالحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی نیست زیرا مبانی و مؤلفوههای
چنین اقداماتی ،تاکنون در چهوارچوب علوم سیاسوت تیریوف نشودهانود (ر.ک :موی و
1
هاسکینز ،0333 ،ص183و.)182
دیوان کیفری بینالمللی به منظور نیل به اهداف پیشوگیری و ادای عودالت در حوق
بزه دیدگان ت ت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت و امکان دارد در تالش برای انجوام
این کار ،بیضی کشورها با ایجاد موانیی برای سرکوب حقوق بنیادین به نام مبوارزه بوا
مسئله که ظاهراً جرمی از جرایم قرن بیستویکم شده است ،بوه تهدیودات تروریسوتی
داخلی و خارجی واکنش نشان دهند ).(Proulx, 2004, p.35-38
براساس حقوق بینالملل ،دولتها تکلیف دارند تا نسبت به پیشوگیری و سورکوب
جنایات بینالمللی و نیز تیقیب و مجازات عامالن ارتکواب جنایوات مزبوور ،اقودامات
تقنینی و دیگر همکاریهای حقوقی الزم را به کار گیرند ،در غیر این صورت بوه دلیول
قصور و عدم مراقبت الزم ،نسبت به ارتکاب جرایم در قلمرو سرزمینی خود مسوئولیت
دارند (سیسیلیا ،0386 ،ص136و.)131
با وجود این ،آنچه در رأس سیاستهای کیفری در سطح بینالمللی به منظور مقابلوه بوا
تروریسم قرار گرفته اسوت ،همکواری و وحودت هنجارهوا و مووازین قوانونی و ابزارهوای
اجرایی آن میباشد .این همکاری و وحدت ،زمینه ایجاد سیاستی جامع را با عنوان «رضایت

 .1این مسئله در حالی است که تروریسم ،حجم باالیی از نگرانیها و دغدغههای ملتهوا و مسوئوالن
کشورهای اسالمی و حتی غیراسالمی را به خود اختصاص داده است .امروزه تالشهای گسوتردهای
برای ت ریف و مترادفسازی واژه «تروریسم» با اسالم ،در سطح جهوان در حوال انجوام اسوت ،در
حالی که به شهادت تاریخ ،اسالم به ویژه با قرائت تشیع ،بزرگ ترین قربانی تروریسم بوده و اماموان
خود را در این راه از دست داده است (جیفرپور و نمامیان ،0333 ،ص11و.)13

اجباری» ( )Forced Consentفراهم میسازد  1چنانکه موضوعاتی همچون امنیوت ،ثبوات و
خشونت ،در رأس دیگر موضوعات قرار میگیرند .سیاسوت رضوایت اجبواری ،آشوکارا از
سوی قطینامه  0313شورای امنیت ،مورد تشویق قرار گرفته است ،تا آنجا که مویتووان بوه
راحتی میان سیاستهای تروریسم در دهههای هفتاد و هشتاد میالدی و سالهای پس از 00
ستتامبر 1110م ،ارتباط برقرار کرد (میظمی و نمامیان ،0333 ،ص131و.)130

 .1وضعیت جن یته

بینالمددی

ممنوعیت ارتکاب رفتار مجرمانه ،به طور عادی در زمره صالحیت قضایی ملی قرار دارد که
این امر باعث پیشگیری از اشاعه جنایتهای عادی یا اشاعه جنایتهوای بینالمللوی اسوت.
براساس حقوق بینالملل ،در مواردی ارتکاب فیلی جنایت شناخته میشوود کوه شودت آن
توجه و نگرانی بینالمللی را برانگیزد (نمامیان ،الف ،0388 ،ص021وو .)023دادگواه نظوامی
ایاالت مت ده امریکا در نورمبرگ درباره گروگانها چنین اظهار داشت:

به طور اساسی تییین اعمالی که در گستره تیریف ی ادشده قرار می گیرد ،از سوی
جامیه بین المللی و در پرتو آخرین رخدادهای موجود در حوزه حقووق ،اخوالق و
عدالت کیفری در اعصار گوناگون صورت می پ یرد .با وجود ایون  ،عمول مجرمانوه
زمانی موجبات برانگیختن نگرانی بین المللی را فراهم می نمایود کوه ضومن وجوود
اثرات فرامرزی ،تهدیدی علی ه صلح ،امنیت و رفاه جهانی بووده ،بوه نقوض حقووق
طبییی یا اخالقی منجور گوردد (Lauterpacht, 1955, p.753 / Bassiouni, 1992,
0. Sake, F., “Jugendgewalt- Schliissel zur pathologie der Gesellschaft?”, in: Programmleitung
NFP 40 (Eds.): Gewalttatige Jugend- ein Mythos?, Bulletin Bern: SFN, 1999, Nr.4, p.10.

1. Re List and Others, US Military Tribunal at Nuremberg, 19 Feb 1948 (1953), 15 Ann Dig
632, 636.
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جنایت بینالمللی رفتاری است که به مثابه یک فیل مجرمانه موورد
تأیید جهانیان بوده و چنان مسأله حادی به شمار میآید کوه موورد
اهتمام جامیه بینالمللی است و به دالیول میتبور ،رسویدگی بوه آن
نباید در صالحیت ان صاری دولتی قرار گیرد که در شرایط عوادی
2
از این حق برخوردار است.
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) .p.46-47از این رو  ،حقووق بین الملول کیفوری بوه دنبوال صویانت از ارزش هوای
مشووترکی اسووت کووه از سوووی جامیووه بین المللووی مووورد اهتمووام تلقووی می شوووند
).(Bassiouni, 1988, p.27-28
امروزه نقض حقوق بشر ،آن هم به شکل نقض و تخلف شدید و خشوونت آمیز
حقوق بنیادین ب شر ،جنایوت ضدبشوری و علیوه صولح و امنیوت بشوری م سووب
می شود .این جنایات ،اقداماتی خشونت آمیز است که متضمن نقض ی ا سلب حقوق
اساسی افراد انسانی است .البته این گونه رفتارها اصول ک لی حقوقی مشخصی را زیر
پا نهاده ،به کانون توجه و نگرانی جامیه بین المللی تبدیل می شود (ک وشا و نمامیان ،
الف ،0381 ،ص.)138
با این اوصاف ،هرچند الزمه جنایت های بین المللی ،وجود یک عنصر بین المللی
است ولی این امر بدین مینا نیست که فیل مجرمانه باید به طور فیزیکی یا مادی از
مرزهای ملی عبور کند .بر همین اساس ،جنایت هایی همچون نسل کشی ،جنایتهای
جنگی و جنایت های ضدبشری می توانند به طور کامل در حوزه قضایی ملی ارتکاب
یابند .این جنایت ها اغلب به علت گستردگی یا خطیر بودن ،عمل یا سیاست دولوت
را درگیر می کنند .افزون بر این ،رفتار مجرمانه نباید جنبوه ای از صولح و امنیوت را
تهدید کند تا جنایتی بین المللی قلمداد شوود و همچنوین ،ارتکواب چنوین رفتواری
باعث نقض ارزش های اخالقی بین المللی نیز می شود بنوابراین در صوورت نقوض
ارزش ها و هنجارها و نیز ورود خسارت به منافع از راه ارتکاب اقودام تروریسوتی
باید به میزان حقوق بین المللی ،حقوق داخلی نیز جرم انگاری شود (ر.ک :حبیب زاده
و حکیمی ها ،0386 ،ص62و.)68

 .2سی ست جن یی تقنینی بینالمددی؛ نگرش ینوانسیوکه
ضدتروریسم در محتوا ،چه رچوب و تعهدات
« کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما» که در سال 0363م
در توکیو پ یرفته شد ،نخستین میاهده بینالمللی ضدتروریسم شناخته شده است .پونج
میاهده دیگر در دهه هفتاد پ یرفته شدند که عبارتاند از« :کنوانسیون راجع به سرکوب
تصرف غیرقانونی هواپیما»« ،کنوانسیون راجع به سورکوب اعموال غیرقوانونی بور ضود

ایمنی هواپیمایی کشوری» « ،کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضود اشوخاص
ت ت حمایت بینالمللی از جمله نمایندگان دیتلماتیک»« 1،کنوانسیون بینالمللی بر ضد
گروگانگیری» و «کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هستهای».

 .1این کنوانسیون از سوی مجمع عمومی سازمان ملل مت د در تاریخ  02دسامبر 0313م در نیویورک به
تصویب رسید و در  11فوریه 0311م الزماالجورا گردیود و توا  11آوریول 1116م 063 ،کشوور بوه
عضویت این کنوانسیون درآمدهاند .درباره چگونگی تهیه و تنظیم این کنوانسیون باید گفت در سوال
0310م ،نمایندگی هلند در سازمان ملل مت د به دلیل گسترش تروریسم و در واکونش بوه اقودامات
خشونتآمیز علیه دولتمردان و به ویژه دیتلماتها و اشوخاص موورد حمایوت بینالمللوی در نقواط
گوناگون جهان و به رئیس شورای امنیت پیشنهاد داد مان نفیه ت وت بررسوی قورار گیورد .بوا ایون
توصوویف ،بووه دنبووال بررسوویهای کمیسوویون حقوووق بینالملوول ،موضوووعاتی دربوواره دیتلماتیووک در
چه ارچوب سازوکارهای حقوقی سازمان ملل مت د طرح شد که به تدوین و تصویب کنوانسیونهای
روابط دیتلماتیک ( )0360و روابط کنسولی ( )0363ویون منجور گردیود (ر.ک :تقویزاده انصواری،
 ،0386ص11و / 28میرم مدی ،0380 ،ص036و .)038متیاقب این تالشها ،مجمع عمومی سازمان
ملل مت د طی قطینامه  1181مورخ  3دسامبر  0310خود ،از کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئله
حفاظت از هیئت دیتلماتیک ،درخواست مطالیه و بررسی میکند .به دنبال تهیوه طورح کنوانسویونی
درباره جلوگیری و مجازات علیه افراد دارای مصونیت بینالمللی ،مجمع عمومی سازمان ملل مت د با
اجماع کامل در  02دسامبر 0313م با تصویب دولتها ،قدرت اجرایی یافت .ایون کنوانسویون یوک
مقدمه و  11مادّه دارد که برای حفظ امنیت دیتلماتها و مقامات عالیرتبه دولتی به تصویب رسیده
است (ر.ک :میظمی و نمامیان ،0333 ،ص108و.)113
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سه میاهده در سال 0388م پ یرفته شده است که عبارتاند از« :کنوانسیون سرکوب
اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی»« ،پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر
ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فالت قاره» و «پروتکل سرکوب اعمال غیرقوانونی
خشووونت در فرودگاههووای در خوودمت هواپیمووایی بینالمللووی کشوووری» ال وواقی بووه
کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری .دهه 31
شاید پ یرش «کنوانسیون بینالمللی نشانهگو اری موواد منفجوره پالسوتیکی بوه منظوور
ردیابی بیدی»« ،کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب بمبگ اریهای تروریسوتی» و
«کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم» بود .جدیدترین ال واقی،
کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هستهای است کوه در سویزدهم
آوریل 1112م به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید (ر.ک :گلدوزیان و

نمامیان ،0383 ،ص012و / 012عسگرخانی و نمامیان و کبیری ،0331 ،ص06و.)12
این میاهدهها حدوداً پنجاه جرم را تیریف میکنند که عبارتانود از :ده جورم علیوه
ایمنی هواپیمایی کشوری ،شانزده جرم علیه کشتیرانی یا سکوهای مستقر در فالت قاره،
دوازده جرم علیه اشخاص ،هفت جرم مشتمل بر استفاده ،مالکیت یا تهدید به استفاده از
بمب یا مواد هستهای و دو جرم درباره تأمین مالی تروریسم.
گرایشی وجود دارد تا ای ن میاهدات به منزله تثبیتکننده نوعی مجمو عه قوانین
رو به تک امل از نظر جرایم تروریستی شناخته شوند .مهمتری ن شواهد ایون رونود و
گرای ش ،کنوانسیون بین المللی 0333م راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم اسوت
که مقرر می دارد:
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اهدای کمک مالی یا جمعآوری کمک مالی با این قصد که باید بوه
طور کامل یا نسبی در موارد زیر مصرف بشوند یا با آگاهی از اینکه
در موارد زیو ر مصورف خواهنود شود ،جورم م سووب مویشوود:
الف) عملی که یک جرم را در چهارچوب میاهدات و به صوورتی
1
که در میاهدات فهرستشده در پیوست تیریفشده ،شکل بدهد.

وظیفه دولتهای عضو کنوانسیون از نظر جرم تأمین مالی فیالیتهای تیریوفشوده
در میاهدات فهرستی ،در پیوسوت جودا از تصوویب آنهاسوت .البتوه ایون موضووع بوه
دولتهایی که طرف یکی از میاهدات یا چنود میاهوده فهرسوتشوده نیسوتند ،اجوازه
میدهد تا اقداماتی را به عمل آورند که چهارچوب تیهداتشان به موجوب کنوانسویون
 0333را از نظر تأمین مالی فیالیتهایی م ودود مویکنود کوه بوه وسویله هور میاهوده
2
تصویب نشده ،ممنوع شدهاند.
در سال 1111م سازمان کشورهای امریکایی یک میاهده ثوانوی علیوه تروریسوم را
پ یرفت که از هموان رویکورد اسوتفاده مویکنود .کنوانسویون امریکوایی ضدتروریسوم،
مجموعهای از تیهدات را برای دولتهای عضو از نظر جرایم تیریفشده در ده میاهده
مقرر میدارد :کنوانسیون 0333م سرکوب تأمین مالی تروریسم و نُه میاهوده بینالمللوی

0. Article 2 (1) (b) Contains a General Provision Concerning other Terrorist Acts, Below.
1. Article 2 (2).

فهرستشده در پیوست آن 1.کنوانسیون اروپایی مبارزه بوا تروریسوم 0311م اصوالحی
توسط پروتکل سال 1113م ،ضمن بهکارگیری رویکردی مشابه ،مجموعهای از تیهدات
را مرتبط با اقدامات تروریستی مندرج در ده میاهده بینالمللی مقرر مویدارد .قطیناموه
0266م شورای امنیت سازمان ملل نیز ایده مزبور را ذیل حمایوت قورار داده اسوت کوه
جرایم مقرر در میاهدات بینالمللی موجود ،بخشی از مجموعه قوانین مربوط به جرایم
2
تروریستی را تشکیل میدهند.
تیهد اصلی مقرر در میاهدات بینالمللی ضدتروریسوم ،گنجانودن جورایم مقورر در
میاهده مورد نظر حقوق کیفری داخلی و مجازاتپ یرکردن آنها به وسیله احکامی است
که شدت جرم را منیکس میکنند .دولتهای عضو میاهدات مزبور نیز توافق کردهانود
در ایجاد «صالحیت قضایی جهانی» در مورد این جرایم مشارکت داشته باشوند  3یینوی
01
Terrorism, Allows Reservations with Regard to the Crimes Defined in Ungratified
Treaties).

1. Operative Paragraph 2.
 .3به طور یقین ،واژه «صالحیت جهانی» به حکم یا اصولی از حقووق بینالملول اشواره دارد کوه حوق
م اکمهکردن متهمان را به دلیل ارتکاب جرایمی که به طور جهانی تقبیح شدهاند و بوه گونوهای کوه
مرتکبان چنین اعمالی دشمن تمام مردم پنداشتهاند و به هر دولتی اعطا میکند که آنها را در بازداشت
نگه داشته است .بنا بر تمام اهداف عملی ،صالحیت قضایی مبتنی بر حضور م ض متهم در قلمورو
سرزمینی یک دولت وقتی به دالیل سنّتی تر بورای صوالحیت قضوایی افوزوده شوود ،میوادل عملوی
صالحیت جهانی خواهد بود .گرایشی و مخصوصاً به سهم عملگرایان و وجود دارد تا از این واژه به
طور وسیع تر برای اشاره به نظام حقوقی استفاده کنند که همه دولتهای عضوو یوک میاهوده را کوه
مقررات ملزمکننده برای تثبیت صالحیت قضوایی برونمورزی در موورد جورایم خواص دارد ،ملوزم
میسازد تا عالوه بر آن ،حکم «یا م اکمه یا استرداد» را جزئی از ایون مفهووم بداننود .سوه موورد از
قدیمیترین میاهدات ضدتروریسم برای یکصد و هشتاد کشور یا بیشتر آنها و چهار مورد از جملوه
کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم برای دستکوم یکصود و پنجواه کشوور
اجراییاند .تقریباً تصویب جهانی قدیمیترین میاهدات از این مسئله حکایت دارد که در حال حاضر
قضاوت جهانی دستکم برای جرایم تروریستی تییینشده در آن وجود دارد .اینکه ادله کافی بورای
مدعیشدن صالحیت جهانی میتوانند در مورد چند جرم تیریفشده در میاهدات دیگر هم وجوود
داشته باشند یا خیر ،خارج از حیطه این مقاله اسوت ولوی روشون اسوت کوه انگیوزه تهیوهکننودگان
پیشنویس این میاهدات ،ترسیم صالحیت جهانی از راه روند تصویب و ال اق است روندی که در
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0. Article 2 (1). (Article 2 (2), like Article 2(2) of the Convention Against the Financing of
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بهکارگیری اقدامات الزم برای دادن صالحیت قضاوت بسیار گسترده به م اکم دربواره
جرایم مورد ب ث ،صالحیت قضایی مبتنی بر درونمرزیبودن ،صالحیت قضایی مبتنی
بر ملیت مجرم و قربانیان و و طبق بیشتر میاهدات و صالحیت قضایی مبتنی بر حضوور
م ض فرد مظنون در قلمرو کشور را شامل میشود .عالوه بر این ،آنها تیهد نسبت بوه
استرداد هر مجرم فراری مظنون را که در خاک کشورشان حضور دارد و یوا نسوبت بوه
شروع جلسههای دادرسی کیفری علیه آنها را پ یرفتهاند (دونل ،0330 ،ص011و.)013
این میاهدات به منظور تسهیل استرداد مجرم به طور تغییرناپ یر تصریح کردهاند که
جرایم مورد نظر ،جرم سیاسی شناخته نخواهند شود زیورا براسواس بیشوتر میاهودات
مربوط به استرداد ،جرم سیاسی اسوتردادپ یر نیسوت .همچنوین ،ایون میاهودات انوواع
گوناگون همکاری در میوان دولتهوای عضوو را از همکواری در پیشوگیری از اعموال
تروریستی گرفته تا همکاری در بازجویی و م اکمه جرایم مرتبط ،الزامی میدانند.
بیشتر میاهدات شامل پیشنهادهایی درباره حفظ حقوق بشر و مصونیت ناشوی از آن
هستند .این پیشنهادها سه گونهاند« :مقررات جامع حاکی از تیهدات مقرر در میاهده که
بدون غرضورزی با دیگر تیهدات بینالمللی کشور عضوند»« ،مقررات مرتبط بوا حوق
متهم یا فرد بازداشتی در مورد روند قضایی کارآمود» و «مقوررات تییوینکننوده شورایط
استرداد مجرم و انتقال زندانیان».
بندهای مربوط به حق رویّه قضایی وو کوه در تیودادی از میاهودات پیشوین مقورر
شدهاند و تا اندازهای مبهماند بورای مثوال ،موادّه « 3کنوانسویون جلووگیری و مجوازات
جنایت بر ضد اشخاص ت وت حمایوت بینالمللوی از جملوه نماینودگان دیتلماتیوک»،
به سادگی مقرر میدارد:
هرکس که در رابطه بوا هریوک از جورایم مقورر در موادّه  1موورد
م اکمه قرار گیرد ،از حق رفتار منصفانه در تمام مراحول دادرسوی
برخوردار خواهد بود.

نهایت می تواند این هنجارها و ضوابط را به حقوق عرفی تبدیل کنود .فراخوانهوای مکورر شوورای
امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب این میاهدات ،آشکارا مؤید انگیزه ایجواد نظوامی
حقوقی است که صالحیت قضایی در مورد همه جرایم م کور را به همه اعضوای جامیوه بینالملول
اعطا کند (دونل ،0330 ،ص.)012

در کنوانسیون بینالمللی بر ضد گروگانگیری ،کنوانسیون حفاظت فیزیکوی از موواد
هستهای و کنوانسیون سرکوب اعموال غیرقوانونی بور ضود ایمنوی کشوتیرانی دریوایی،
مقررات مشابهی یافت میشود 1.کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب بمبگ اریهای
تروریستی و کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم ،دارای الگوی
جامع ذیلاند:
هر شخصی که بازداشتشده یا اقدامات دیگری در رابطه با او اخ
شده یا دادرسیهایی براساس این میاهده (کنوانسیون) در رابطه بوا
او در دست اجرا باشد ،از حق تضمینشده رفتار منصفانه برخوردار
خواهد بوود از جملوه برخوورداری از تموام حقووق و ضومانتها
براساس حقوق ملی که آن شخص در قلمرو سرزمینی آن حضوور
دارد و قواعد کاربردپ یر حقووق بینالملول از جملوه حقووق بشور
2
بینالمللی (ر.ک :میظمی و نمامیان ،0333 ،ص382و.)381

مقررات این کنوانسیون بر کاربرد میاهدات راجع به پناهنودگی کوه
در توواریخ پ و یرش ای ون کنوانس ویون الزماالجوورا بوووده و در ب وین
دولتهایی که طرف آن میاهودات هسوتند ،کواربری دارنود ،هویچ

0. Articles 8(2), 12 and 10 (2), Respectively.
1. Article 14 and 17, Respectively.
3. Articles 7(3) and 9(2).
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بسیاری از این میاهدات ،حق بازداشتی فرد خارجی را بورای داشوتن ارتبواط و در
بیضی موارد ،مالقات با وکیل یا مشاور حقوقیاش به رسمیت میشناسند .این حق نیوز
مثل حق م اکمه و رویّه قضایی ،با واژههوای کاربردپو یری در میاهودات جدیود بیوان
میشوود .کنوانسویون بینالمللوی راجوع بوه سورکوب بموبگو اریهای تروریسوتی و
کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم ،تصریح کردهانود کوه فورد
بازداشتی میتواند از حق خود برای تماس با مشاور حقوقی اطالع یابود 3.دربواره حوق
پناهندگی ،بند رهایی بخش مقرر در کنوانسیون جلوگیری و مجوازات جنایوت بور ضود
اشووخاص ت ووت حمایووت بینالمللووی ،از جملووه نماینوودگان دیتلماتیووک و کنوانسوویون
بینالمللی بر ضد گروگانگیری اشیار میدارد:

07

تأثیری ندارد.

08

1

کنوانسیون بینالمللی بر ضد گروگانگیری نیز طی مقرره مهمی در ف وا ،اصل عدم
استرداد یا انتقال اجباری را تصودیق مویکنود کوه نقطوه عطفوی در حقووق پناهنودگی
بینالمللی است 2.کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب بمبگ اریهای تروریسوتی و
کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم ،نهتنها اصول مزبوور را بوه
3
رسمیت میشناسند ،بلکه آن را برای همکاری دوجانبه گسترش میدهند.
میاهدات جدید نیز مقررهای را دربردارند که به طور عملی روشهوای موسووم بوه
«استرداد» و «استرداد غیرعادی یا فوقالیاده» را که رابطهاش بوا شوکنجه ،م رومیوت از
دسترسی به دادگاههای ذیصالح ،بازداشت ابالغنشده و دیگر تخلفات از حقووق بشور
ثابت شده ،ممنوع کرده است (نمامیان و طیبی ،0330 ،ص .)012مادّه ( 03)0کنوانسیون
بینالمللی راجع به سرکوب بمبگ اریهای تروریستی تصریح کرده است:
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کسی که در قلمرو سرزمینی یک دولت ،عضو ت ت بازداشت یا در
حال گ راندن حکم خود باشد و یک کشور عضو دیگر درخواست
حضور وی را به منظور شهادتدادن ،شناسایی یا همکواری در بوه
دستآوردن شواهد و مدارک برای بازجویی یا م اکمه جرایم مقرر
در این کنوانسیون تسلیم نمایود ،در صوورت اجابوت شورایط زیور
میتواند به دولت دوم منتقل شود :الف) شوخص آزادانوه رضوایت
آگاهانه به این کار بدهد ب) مقامات ذیصالح هردو دولوت پیورو
چنین شرایطی آنطور که صالح میدانند ،به توافق برسند.

به طور اساسی مادّه ( 06)0کنوانسیون بینالمللوی راجوع بوه سورکوب توأمین موالی
تروریسم و موادّه ( 01)0کنوانسویون بینالمللوی راجوع بوه سورکوب اعموال تروریسوم
هستهای ،یکساناند .البته کنوانسیون اخیر مقرر کرده است که یک زنودانی بایود از نظور
انتقال به کشور دیگر ،آزادانه رضایت بدهد.
از آنجا که میاهدات مرتبط با تروریسم اصوالً برای مبارزه با تروریسم بینالمللی به
0. Articles 12 and 15, Respectively.
 .2مادّه ( 3)0این بند رهاییبخش از مادّه  2کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم ( )0311الهام گرفته
شده است.
3. Article 12 of The Convention Against Terrorist Bombings is Substantially Identical.

 .1مادّه ( 3)3کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما موادّه ( 2)1کنوانسویون راجوع بوه
سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری مادّه  0پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی
خشونت در فرودگاههای در خدمت هواپیمایی بینالمللی کشوری و مادّه ( 2)0کنوانسیون سورکوب
اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی.
1. Article 4 (1) and (2).
3. Article 1(a).
 .4مادّه (ب) 0کنوانسیون امتیازات و مصونیت های اسناد سازمان ملل و اسناد مشابه که به طور تلوی ی
به کنوانسیون ژنو در مورد روابط دیتلماتیک اشاره میکند و همچنین ،حقوق بینالملل عرفی دربواره
مصونیت دیتلماتیک.
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تفصیل بیان شدهاند ،حیطه عمل آنها عموماً بوه اعموالی اختصواص دارد کوه یوک بُیود
بینالمللی دارند .کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی
1
کشوری ،اکیداً فقط برای پروازها و فرودگاههای بینالمللی بوه کوار گرفتوه مویشووند.
کنوانسیون ناوبری دریوایی شوامل مقوررهایسوت کوه فقوط بورای اعموال تأثیرگو ار بور
کشتیهای زمانبندیشده برای سفر در آبهای بینالمللی کواربرد دارد .البتوه اسوتثنایی
وجود دارد که نشان میدهد این کنوانسیون در جایی که عامل مظنون به ارتکاب یکی از
جرایم مشخصشده در میاهدات ،در کشوری به جز کشور م ل ثبت نام کشوتی یافوت
شود نیز کاربرد دارد 2.مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص
ت ت حمایت بینالمللی از جمله نمایندگان دیتلماتیک فقط زمانی کاربردپ یر است که
اشخاص ذیل شمول آن در خارج از کشور خود باشند 3.افراد دیگری که به وسیله ایون
میاهده مصون شدهاند ،عبارتاند از :کارکنان دیتلماتیک و کارمندان دولتی بینالمللی در
4
حال مأموریت و اعضای خانواده آنها.
مادّه  03از کنوانسیون بینالمللی بر ضد گروگانگیری مشخص کرده است کوه ایون
کنوانسیون در جایی ک ه جرم در قلمرو سرزمینی دولوت واقوع شوود و گروگوان و فورد
مجرم اتهامی اتباع آن کشور باشند و مجرم در قلمرو سرزمینی آن دولوت یافوت شوود،
کاربردی نخواهد داشوت .بوه طوور اساسوی موادّه  3کنوانسویون بینالمللوی راجوع بوه
سرکوب بمبگ اریهای تروریستی و مادّه  3کنوانسیون بینالمللی راجع بوه سورکوب
تأمین مالی تروریسم ،زبان مشابهی را به کار بردهانود کوه بوا اسوتثناهای خاصوی دنبوال
میشوند از جمله ،یک استثنا به استرداد افوراد متهموی کوه بوه خوارج فورار کوردهانود،
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مربوط میشود .تنها میاهداتی که به طور کلی برای جرایم ارتکابی به وسیله تبیوه یوک
دولت در قلمرو سرزمینی همان دولت کاربردپ یرنود ،کنوانسویون حفاظوت فیزیکوی از
مواد هستهای و پروتکل سرکوب اعموال غیرقوانونی بور ضود ایمنوی سوکوهای ثابوت
1
مستقر در فالت قارهاند.
نظام دوم شامل وظیفه کشورهای عضو در پیشگیری از استفاده از قلمورو سورزمینی
برای اعمال منظورشده برای ارتکاب جرم در قلمرو سرزمینی دولتهای دیگور ،وظیفوه
همکاری با دیگر دولتها در یافتن شواهد و مودارک ،وظیفوه سیاسویندانسوتن اعموال
تروریستی از نظر استرداد مجرم و تیهدات خاص درباره حقوق بشری افراد مظنون بوه
2
رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با تروریسم است.
بیشتر اعمال تروریستی مشخص شده در میاهدات موجود ،شامل جرایم ارتکابی
علیه انسانهاست .وقتی اعم ال تأثی رگ ار بر هواپیماها یا کشوتی ها کیفوری شوناخته
می شوند ،به طور میمول با شرط م کمی همراه است ک ه آن عمل خطری برای پرواز
یا کشتیرانی دربرداشته باشد که به طور تلوی ی به مینای خطری برای جان خدمه و
مسافران است  .مقررات کنوانسیون حفاظت فیزیکوی از موواد هسوته ای کوه سورقت
چنین موادی را جرم می دانند ،استثنا هستند ولی خطرات ذاتی در سوء اسوتفاده از
مواد هسته ای ،به گونه ای اند که میتوان فرض کرد تهدید جان در همه اعمالی که در
ای ن میاهده کیفری شناخته شده اند ،ذاتی اند .مقرره ای از کنوانسیون بین المللی راجع
به سورکوب توأمین موالی تروریسوم کوه توأمین موالی بوه اعموالی بوه جوز اعموال
جرم انگاریشده به وسیله میاهدات قبلی را کیفری میداند ،تنها برای اعمالی ک اربرد
دارد که تهدیدی برای زندگی دربردارند 3.استثنای اصولی ایو ن قاعوده ،کنوانسویون

 .1به ترتیب مواد ( 1)0و ( « 1)1مقررات کیفری این اسناد برای اعمال ارتکوابی توسوط یوک تبیوه در
داخل خاک کشور ،صرف نظر از ملیت قربانی ،کاربردپ یر است .بیشتر این جرایم مستلزم صدمهزدن
به یک شخص نمیباشند».
 .2مواد  01الی  02کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب بمبگ اریهای تروریستی و مادّه  01الی 08
کنوانسیون بینالمللی راجع به سورکوب توأمین موالی تروریسوم (موادّه  03کنوانسویون اخیور نیوز از
طبقهبندی جرایم مقرر در آن به مثابه جرایم مالی ممانیت میکند).
3. Article 2(1) (b).

ضدبمب گ اریهای تروریستی است کو ه اسوتفاده از موواد منفجوره و دیگور ادوات
مرگبار علیه اماکن عمومی و زیرساختها با نیو ت ایجواد ویرانوی شودید یوا ضورر
1
اقتصادی کالن را کیفری و جرم میداند.
مشخصه مهم دیگری در ای ن میاهدات وجود دارد که با قصد خاص فیول ارتکوابی
در ارتباط است .کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیموایی
کشوری و کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی ،اعموال
خاص را بدون هیچ شرط خاصی از نظر قصد خاص ارتکاب عمل ،کیفری میدانند .در
مقابل ،انگیزه عنصر کلیدی تنها عملی است که به وسیله کنوانسیون بینالمللی بور ضود
گروگانگیری جرمانگاری شده است و مادّه ( 0)0آن تصریح میدارد:

میاهدات دیگر ،اعمال خاص را بدون توجه به قصد ارتکاب عمل ،کیفری میداننود
و اعمال دیگر را به ویژه اعمالی که متضمن رفتار خشونتآمیز نیستند ،تنها در صوورتی
کیفری میدانند که با قصد الزمه واقع شده باشند مثالً کنوانسیون حفاظوت فیزیکوی از
مواد هستهای ،به طور آشکار سرقت این مواد و تهدیود بوه اسوتفاده از آنهوا را کیفوری
میداند ولی تهدید به سرقت مواد هستهای را تنها زمانی جرم و کیفری میداند که نیت
وادارکردن یک شخص حقیقی یا حقوقی ،یک سازمان بینالمللی یا یک کشور به انجام
کاری یا عدم انجام کاری وجود داشته باشود 2.کنوانسویون نواوبری دریوایی و پروتکول
سکوهای واقع در فالت قاره نیز اعمال خشونتآمیز را بدون هیچ شرطی در رابطوه بوا
 .1مادّه (ب) 0پروتکل سرکوب اعموال غیرقوانونی خشوونت در فرودگاههوای در خودمت هواپیموایی
بینالمللی کشوری تخریب کامل یا نسبی یک فرودگاه یا یک هواپیمای اشغالنشده را کیفری اعوالم
کرده است.
1. Article 7(1)(a), (b), (c) and (d) (i) and 7 (1) (d) (i), Respectively.
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هرکس شخص دیگری را زورگیری یا توقیف و تهدید به مرگ یوا
صدمه جانی کند ،یا همچنان به توقیف او ادامه دهد (کوه از اینجوا
به بید گروگان خوانده میشود) ،تا شخص ثالث یینی یک کشوور،
یک سازمان میاندولتی بینالمللی ،یک شخص حقیقی یا حقوقی ،یا
گروهی از افراد را وادار به انجام یا عدم انجام کاری کند که شورط
صریح یا ضمنی آزادکردن گروگان باشد ،در چارچوب ف وایی این
کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.
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قصد آن ،کیفری میدانند ولی تهدیدها را زمانی در نظام حقوقی خود ضمیمه میکننود
که با نیت خاص برای وادارکردن یک شخص حقیقی یا حقوقی به انجام یا عدم انجوام
1
کاری ،صورت گرفته باشند.
کنوانسیون بینالمللی راجع به سرکوب بمبگ اریهای تروریسوتی ،اهودای کموک
مالی یا جمعآوری اعانه برای حمایت از هر عمل دیگر که برای ایجاد مرگ یوا صودمه
بدنی جدی را زمانی که هدف چنین عملی ذاتاً یا در بافت آن ،مرعوبساختن گروهوی
از مردم یا وادارکردن یک دولت و یا یک سازمان بینالمللی به انجام یا عدم انجام کاری
باشد ،کیفری میداند 2.این امر نشانگر نقطه عطفی در توسیه حقوق بینالملل د رموورد
تروریسم است زیرا نخستین مقرره میاهداتی است که به «هدف تروریسم» به صوورتی
که در حقوق بینالمللی بشردوستانه مشخص شده است (یینی مرعوبسواختن موردم)،
اشاره میکند .این میاهده برخالف برخی میاهودات پیشوین ،اعموال منظورشوده بورای
باجگیری از اشخاص حقیقوی یوا شورکتهوا را جورم نمویدانود .ایون م ودودیت بوه
متمایزکردن تروریسم از جرم عادی و تأکید بر من صر به فردبودن تهدیدی که بر صلح
و امنیت ت میل میکند ،کمک خواهد کرد (همان).
میاهدات قدیمیتر در اصل از غیرنظامیان و اموال آنها حمایت میکنند .کنوانسویون
راجع به سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیموا و کنوانسویون راجوع بوه سورکوب اعموال
غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری ،با قید تأکیدی تصریح کوردهانود کوه بورای
هواپیماهای نظامی ،پلویس و گمرکوی ،کاربردپو یر نیسوتند و حیطوه کواربری پروتکول
سرکوب اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاههای در خودمت هواپیموایی بینالمللوی
کشوری ،بوه فرودگاههوایی کوه در خودمت هووابرد غیرنظوامی بینالمللیانود ،م ودود
میباشد 3.کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی ،مقررهای
دارد که اکیداً کاربری آن را برای کشتیهای جنگی ،پلیس و گمرگی ممنوع مویکنود و
پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فالت قاره ،به
طور ان صاری برای سوکوهای واقوع در فوالت قواره کواربری دارد کوه بورای اهوداف
0. Article 2(c) and 2(2)(c), Respectively.
1. Article 2(1)(b).
3. Article 3(2), 4(1) and 1, Respectively.

1

 .3جرمانگ ر بینالمددی تروریسم
با جرمانگاری اشکال و ابیاد متنوع تروریسم ،حقوق بشر ،منافع دولتهایی که به طوور
مشروع تشکیل شدهاند ،روند صلحجویانه و سیاسی کشورها و صلح و امنیت بینالمللی
از آن دسته منافیی هستند که بهطور قطع حفظ میشوند .با وجود اینکه وقایع گوناگون
در طول تاریخ ،جامیه بینالمللی را به سوی جرمانگاری مظاهر متنوع تروریسوم سووق
دادهاند و باعث شده اند تروریسم را به عنوان تخلف از حقووق بشور و تهدیودی بورای
صلح و امنیت مردود بشمارد ) (Saul, 2009, p.354اما تاکنون یک تیریوف جهوانی از
تروریسم به دلیل عدم اجماع و تشتت آرای میان دولتهوا و سوزمانهای بینالمللوی و
منطقهای ارائه نشده است .از اینرو ،بدون یک تیریف روشن ،موجز و منسجم« ،چگونه

0. Article 2(1)(a) and (b) and Article 1(3), Respectively.
1. Article 2 and 7(1)(a)(e) and (i), Respectively.
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اقتصادی استفاده میشود.
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص ت ت حمایت بینالمللوی،
از جمله نمایندگان دیتلماتیک فقط از گروه بسیار م دودی از کارکنان نظوامی حمایوت
میکند یینی از افرادی که مشاغل دیتلماتیک دارند یا در سازمانهای بینالمللی خدمت
میکنند .مقررات راجع به کنوانسیون حفاظت فیزیکی از موواد هسوتهای کوه انتشوار یوا
تهدید به استفاده از مواد هستهای علیه انسانها یا اموال آنها را جرمانگاری نموده ،استثنا
هستند .این میاهده فقط برای مادّه هستهای مقرر شده است و برای مصوارف صولحآمیز
غیرنظامی کاربرد دارد ولی هیچ تفاوتی میان ماهیت نظامی یا غیرنظوامی اشوخاص یوا
2
تأسیسات هدفگیری یا تهدیدشده قائل نمیشود.
جدیدترین کنوانسیونهای ضدتروریسم حاکی از فاصلهگرفتن از این روند میباشند
و مصونیت برای کارکنان و تأسیسات نظوامی را مثول پرسونل و تأسیسوات غیرنظوامی،
ایجاد میکنند .حیطه کاربردپ یری آنها در این باره به طور کامل بوا رجووع بوه حقووق
بینالمللی بشردوستانه مرزبندی میشود.

میتوان تروریسم را تا حد یک جرم بینالمللی ارتقا داد؟» .این امر دو پرسش قابل تأمل
را مطرح میسازد :درباره اعمالی که حقوق بشر اساسی را طووری نقوض مویکننود کوه
وجدان بشریت را شوکزده میکنند ،آیا جامیه بینالملل در مورد منافع ناشوی از تلقوی
تروریسم ،به عنوان یک جرم بینالمللی به توافق کامل رسیده است؟ و آیا اعمال خشن،
ارزشها و منوافع ذاتوی جامیوه ملوتهوا ) (Triffterer, 2002, p.89-91را بوه چوالش
میکشند تا مورد توجه جامیه بینالمللی قرار بگیرند؟ همچنین ،آیا این منوافع از سووی
همه ملتها به رسمیت شناخته شده اند و به روشوی ثابوت و سوازگار ضومن تصودیق،
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به کار گرفته میشوند؟
آنگونه که در پرونده «پکت هابانا» 1به روشنی در دیوان عالی ایواالت مت وده بیوان
شده است  ،با گ شت زمان آنچه در آغاز در عرف یا حُسون رابطوه ،ادب و نزاکوت یوا
تسلیم جا داشت ،در نهایت به واسطه توافق عمومی ملتهای متمدن ،به صوورت یوک
حکم توافقی از حقوق بینالملل درآمد 2که به مطرحشدن این پرسش منجر گردیود کوه
«آیا تروریسم به چنان سط ی از حقوق بینالملل عرفی رسیده است که مشوروعیت آن
به مثابه یک جرم بین المللی و نه یک جرم فرامرزی توجیوه گوردد؟» .بوه نظور میرسود
پاسخ پرسش م کور ،منفی است .در مقابل ،میتوان استدالل کرد که شیوه عمل و عرف
کشورها در ارتباط با تروریسم ،ناسازگار است و مقررات کاربردی برای تروریسم هنوز
مقرراتی توافق نشدهاند که از راه توافق عمومی ملتها به رسومیت شوناخته مویشووند
(ر.ک :طالقانی و نمامیان ،0331 ،ص38و.)011

 .4دیواک ییفر بینالمددی و تعقیب تروریسم
پیشنویس 0332م اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی کوه بوه وسویله کمیسویون حقووق
بینالملل تهیه شده است ،جرایمی را که باید در دیوان کیفری بینالمللی دادرسی شوند،

0. The Paquete Habana, 175 U.S. 677 (1900). For a Detailed Discussion, See GREGORY E.
MAGGS, TERRORISM AND THE LAW CASES AND MATERIALS 40 (West 2005).

1. The Paquete Habana, 175 U.S. at 694.

تیریف نکرده است 1.تنظیمکنندگان این پیشنویس تصور میکردند جرایم تیریفشوده
به وسیله میاهدات بینالمللی اجرایی ،به همراه جرایم مندرج در پیشنوویس آیوینناموه
جرایم ضدصلح و امنیت بشری که کمیسیون حقوق بینالملل در روند تنظیم آن بود 2،و
جرایمی که جزئی از حقوق بینالملل عرفی ل وا شودهانود ،بایود صوالحیت قضوایی
موضوعی دیوان کیفری بینالمللوی را تشوکیل دهنود .بور ایون اسواس ،از هموان آغواز
نماینوودگان اعزامووی کووه در کمیتووه مقوودماتی پوویش از رم (0332م) و کمیتووه مقوودماتی
(0338و0336م) شرکت کردند ،شدیداً از درج تیاریف جرایمی که در اساسونامه دیووان
کیفری بینالمللی باید دادرسی شوند ،حمایت کردنود 3.مهومتور اینکوه ایون مشومولیت
عدالت را در حق شاخه حقوقی اصل «مشروعیت» ادا میکند.

4

با این اوصاف ،پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که به وسیله کمیتوه بوه
رم تسلیم شد ،شامل مقررههای ذیل است:

0. Draft Statute for an International Criminal Court, Rep. of the Int’l Law Comm’n, 46th
Sess,, U.N. Doc A/49/10, U.N. GAOR, 49th Sess., Supp. No. 10 (1994) [hereinafter Draft
Statute].

1. See Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, U.N. GAOR 51st
Sess., Supp. No. 10, U.N. Doc. A/51/10, at 14 (1996).

3. See id. at 11, 25–104.
2. Čelebići, supra note 22, 402.
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بنا بر اهداف اساسنامه حاضر ،جرایم تروریسم بدینمینا هستند:
 .0اقدام ،سازماندهی ،حمایت ،نظمدهی ،تسهیل ،تأمین مالی ،ترویج
اعمال خشونتآمیز علیه یک کشور دیگر ،با هدف حفظ جان و
مال مردم و دارای ماهیتی برای ایجاد رعب و وحشت یا نواامنی
در اذهان شخصیتهای دولتی ،گروههایی از افراد ،عمووم موردم
یا جمییتها ،با هرگونه مالحظه یا هدف دارای ماهیت سیاسی،
فلسفی ،عقیدتی ،نژادی ،قومی ،م هبی یا هر ماهیت دیگور کوه
بتوان برای توجیه این اعمال به آنها متوسل شد.
 .1جرمی براساس کنوانسیونهای ذیل:
الف) کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما
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ب) کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی
هواپیمایی کشوری
ج) کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بور ضود اشوخاص
ت ت حمایت بینالمللی از جمله نمایندگان دیتلماتیک
د) کنوانسیون بینالمللی بر ضد گروگانگیری
ه ) کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی
دریایی
ر) پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنوی سوکوهای
ثابت مستقر در فالت قاره.
 .3جرمی متضمن استفاده از جنگافزار گرم ،اسل ه ،مواد انفجاری و
مواد خطرناک در جایی که به عنوان وسیلهای برای تداومبخشیدن
به خشونت بالتبییض و متضمن مرگ یا صدمه جسمی شدید به
اشخاص ،گروههایی از اشخاص یا جمییتها یا خسارت موالی
شدید به کار روند( 1ر.ک :نمامیوان ،ب ،0388 ،ص / 23هموو،
 ،0383ص / 012کوشا و نمامیان ،ب ،0381 ،ص.)110

در ر وز دوم کنفرانس رم ،استانیا یک طرح پیشنهادی را جهت گنجانودن تروریسوم
در مقررههای حقوقی اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تسلیم کرد ولی در ایون طورح
پیشنهادی ،تروریسم تیریف نشده بود 2.الجزایر ،هند ،سریالنکا و ترکیوه متیاقبواً طورح
پیشنهادی رسمی دیگری را برای برگرداندن تروریسم بوه وضوع قبلوی بوه عنووان یوک
3
جرم در حیطه صالحیت قضایی موضووعی دیووان کیفوری بینالمللوی تقودیم کردنود.
نسووخه بووازنگریشووده ایوون طوورح پیشوونهادی« ،عموول تروریسووتی» را بووه شوورح ذیوول
تیریف کرده بود:
اول .یک اقدام تروریستی با همه اشکال و تظاهراتش مشتمل بر بهکارگیری خشونت
بالتبییض که علیه افراد بیگناه یا اموال مردم انجام می شود و برای ایجاد حالت رعب و
0. Draft Statute for an International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/2/Add.1, 27–28
(Apr. 14, 1998).

1. See: Proposal Submitted by Spain, U.N. Doc. A/CONF.183/C.1/L.1 (June 16, 1998).
3. Proposal Submitted by Algeria, India, Sri Lanka and Turkey, U.N. Doc.
A/CONF.183/C.1/L.27 (June 29, 1998).

تروریسم حملهای اسوت کوه هودف آن یوک جمییوت غیرنظوامی
میباشد و مشروط به آنکه پیرو یک سیاست حکومتی یا سازمانی و
5
یا به منظور پیشبرد چنین سیاستی اجرا شود.

بر این اساس ،تروریسم دقیقاً به عنوان جرمی ضدبشری در چهارچوب شورایط
قضایی جهت تیقیب در صالحیت دیوان کیفری بین المللی قرار میگیرد ( William

0. Proposal Submitted by India, Sri Lanka and Turkey, U.N. Doc. A/CONF.183
/C.1/L.27/Rev.1 (July 6, 1998). Algeria was not cited as a party to the Revised Proposal.

1. Proposal Submitted by Barbados, Dominica, India, Jamaica, Sri Lanka and Trinidad and
Tobago, U.N. Doc. A/CONF.183/C.1/L.71 (July 14, 1998).

3. See Recommendation of the Coordinator on “Crimes within the Jurisdiction of the Court”,
U.N. Doc. A/CONF.183/C.1/L.44 (July 7, 1998); U.N. Doc. A/CONF.183/C.1/L.44/Corr.1
(July 7, 1998), art. 5(2)(1)(j bis). See supra note 60.

2. See: ICC Statute, supra note 25.
2. Id. art. 7(2)(a).
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وحشت و ناامنی در اذهان عموم مردم یا جمییتها در نظر گرفته شده و منجر به مرگ
یا صدمه جسمی شدید یا آسیب رساندن به سالمت روحی یا جسمی و خسوارت موالی
شدید میشود ،صرفنظر از هرگو نه مالحظه یا هدف دارای ماهیت سیاسی ،ایدئولوژی،
فلسفی ،نژادی ،قومی ،م هبی یا هر ماهیت دیگر که برای توجیه آن عمل به کار گرفتوه
شود ،یک جرم م سوب میشود.
دوم .این جرم شامل هور جورم خطرنواکی مویشوود کوه موضووع یوک کنوانسویون
همهجانبه برای از میانبردن تروریسم بینالمللی باشد که طرفین کنوانسیون را ملوزم بوه
1
استرداد و یا تیقیب مجرم نموده است.
باربادوس ،دومینیکا ،هند ،جامائیکا ،سریالنکا ،ترینیداد ،توباگو و ترکیوه یوک طورح
پیشنهادی دیگر ارائه کردند که کمیسیون مقدماتی را به تیمق فووری در موورد تیریوف
جرم تروریسم و عناصر آن دعوت میکرد 2.همچنوین ،اقوداماتی در رم بوه منظوور درج
3
تروریسم در اساسنامه ذیل عنوان جرایم ضدبشری صورت گرفت.
طبق تیریف ،آنگونه که در اساسنامه دیوان کیفوری بینالمللوی مطوابق چهوارچوب
4
جرایم ضدبشری مقرر شده است:
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 .)A, 2008, p.51-53تروریسم که مصداق اعمال غیرانسانی منجور بوه درد و رنوج
فراوان یا صدمه شدید به جان یا به سالمت روحی و جسمی است ،آشکارا به عنوان
جرمی ضدبشری 1واجد شرایط اهداف صالحیت قضایی دیووان کیفوری بین المللوی
میباشد بنابراین امکان دارد مواردی از تروریسم موجود باشند که در حدود آستانه
جرایم ضدبشری جای نمیگیرند ولی اگر کشور متولی توانوایی یوا تموایلی بورای
تیقیب تروریست ها نداشته باشد ،بایود بورای اجورای عودالت ،بوه دیووان کیفوری
بین المللی کشانده شود.
در نهایت ،موافقان گنجاندن جرایم مرتبط با مواد مخودر و یوا اعموال تروریسوم در
صالحیت قضایی موضوعی دیوان کیفری بینالمللی نتوانستند تیداد کافی از نماینودگان
اعزامی را برای حمایت از این ایده و یا هرگونه تیریفوی از ایون جورایم متقاعود کننود
) 2.(Kirk, 1998, p.12-14طرح پیشنهادی  01جوالی 0338م 3،سوازمان اظهوارنظری را
دربردارد که بدین مضمون است که اگر مقررههای مورد قبول عمومی تا پایوان دوشونبه
 03جوالی 4به وسیله نمایندگان مربوطه تنظیم شوند ،میتوان برخی از جرایم مبتنی بور
میاهده را در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی درج کرد .سازمان اینگونه نوید داد کوه
اگر هیچ تیریف قابل قبولی برای عموم حاصل نگردد ،این جرایم به شکل دیگری مثالً
5
به وسیله یک پروتکل یا کنفرانس بازنگری منیکس خواهند شد.
اما در نهایت هیچ نامی از تروریسم یا قاچاق مواد مخدر در اساسنامه دیوان کیفوری
بینالمللی برده نشد .با این حال ،کنفرانس رم ،قطینامهای را پ یرفت که توصیه میکورد
یک کنفرانس بازنگری با هدف رسیدن به تیریفوی قابول قبوول و درج ایون جورایم در
فهرست جرایم مشمول صالحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللوی ،بوه بررسوی جورایم

0. ICC Statute, supra note 25, art. 7(1)(k).
1. In the debate in the Committee of the Whole on the Bureau’s Discussion Paper, U.N. Doc.
A/CONF.183/C.1/L.53 (July 6, 1998).

3. Bureau Proposal, U.N. Doc. A/CONF.183/C.1/L.59 (July 10, 1998).
2. Id. art.
2. Id.

0. Resolution E, Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries
on the Establishment of an International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/10 (July
17, 1998).

1. Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court: Eighth
Session, The Hague, November 18–26, 2009, U.N. Doc. ICC-ASP/8/20, Appendix III (at
65–66).

3. Resolution ICC-ASP/8/Res.6, 4 (Nov. 26, 2009); Press Release, Int’l Criminal Court, The
Assembly of States Parties to the Rome Statute Opens Its Ninth Session (July 12, 2010),
available at http://www.icccpi. int/menus/asp/press%20releases/press%20releases%202010
parties%20to%20the%20rome%20statute%20opens%20its%20ninth%20session.

2. Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, Ninth
Session, New York, U.S., Dec. 6–10, 2010, Official Records, para. 7, ICC-ASP/9/20 (Vol.
I), Annex II.
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تروریسم و قاچاق مواد مخدر بتردازد 1.هلند یوک طورح پیشونهادی را بورای گنجانودن
تروریسم در صالحیت قضایی موضوعی دیووان کیفوری بینالمللوی ارائوه کورد  2ولوی
تصمیم بر آن شد که طرح پیشنهادی در کنفرانس بازنگری که از  30ماه می توا  00مواه
ژوئن سال 1101م در کامتاالی اوگاندا برگزار میشد ،ت ت بررسی قرار نگیرد .مجموع
کشورهای عضو ،یک کارگروه دایور کورد توا پوس از نهموین اجوالساش بوه بررسوی
اصالحیههای پیشنهادی بتردازد 3.کارگروه اصالحیهها در نهمین اجالس خود که از  6تا
 01دسووامبر 1101م در نیویووورک برگووزار شوود ،درصوودد برآموود در طووول مشوواورههای
غیررسمی در نیویورک ،بین اجالس نهم و دهم مجمع کشورهای عضو و یینی در سال
1100م و به بررسی اصالحیههای پیشنهادی بتردازد( 4نمامیان ،ب ،0331 ،ص06و.)08
شاید حووادث  00سوتتامبر 1110م بیشوتر از هور چیوز دیگوری بور ضورورت درج
تروریسم به عنوان یک جرم در چهارچوب صالحیت قضایی دیوان کیفوری بینالمللوی
تأکید کرده باشند .به نظر میرسد امریکا با قصد حو ف جورم تروریسوم از صوالحیت
قضایی موضوعی دیوان کیفری بینالمللی به گونهای تشریفاتی وارد ب ث و منواظره در
مورد تشکیل دیوان کیفری بینالمللی شده باشد .حتی اگر تروریسم به طوور آگاهانوه از
صالحیت قضایی موضوعی دیووان کیفوری بینالمللوی (Zimmermann, 1998, p.106-
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) 1107و دستکم به عنوان جرمی مجزا ذیل آن نام و ح ف میشود ،بواز هوم مؤلفوهای
افزون بر جرایمی بود که در م دوده صالحیت قضایی موضوعی دیوان قرار مویگیرنود
( .)Axworthy, 2002, p.756-757اگر به عنوان ابزار جنگ به تروریسوم توسول شوود،
میتوان آن را مثالً به عنوان حملهای عمدی با هودف جمیوی غیرنظوامی یوا بوا هودف
غیرنظامیان فردی که در مخاصمات نقش مستقیمی ندارند ،ت ت تیقیب قورار داد .ایون
مصادیق با این مسئله بیارتباطاند که مخاصمات واجد شرایط یوک درگیوری مسول انه
3
بینالمللی باشند 2،یا درگیری مسل انهای باشوند کوه فاقود ویژگوی بینالمللوی اسوت.
گروگانگیری نیز میتواند متضمن یک عمل تروریستی باشد .گروگانگیری یک جنایت
جنگی در نبرد مسل انه بینالمللی 4و همچنین ،در نبرد مسل انه فاقد ویژگی بینالمللی
است 5.چنانچه در «عناصر جرم» مقرر شوده اسوت ،فوردی کوه مرتکوب گروگوانگیری
میشود ،قصد دارد یک دولت ،یک سازمان بینالمللی ،یک شخص حقیقی یا حقوقی یا
گروهی از اشخاص را به انجام یا ترک عملی وادارد که به مثابه شرط تلوی ی یا آشکار
برای مصونیت یا آزادی شخص یا اشخاصی است 6که آشکارا انگیزه نوعی یوک دسوته
خاص از تروریستها را مشخص میسازد( 7نمامیان ،الف ،0331،ص.)012
البته الزم به ذکر است دیوان برای این که بتواند ابزاری مؤثر در واکونش بوه جورایم
بینالمللی با شد باید دارای صالحیت اجباری باشد .وجود یک دادستان مستقل و کارآمد
برای تیقیب جرایم بین المللی امری ضروری است .رویه موجود که مبتوی بور رضوایت
دولتها است نمیتواند بهطور مؤثر در برقراری عدالت کیفری بینالمللی نقوش داشوته

0. Resolution E, supra note 72.
1. ICC Statute, supra note 25, art. 8(2)(b)(i).
3. Id. art. 8(2)(e)(i).
2. Id. art. 8(2)((a)(viii).
2. Id. art. 8(2)(c)(iii).
6. Preparatory Commission for the International Criminal Court, Elements of Crimes, arts.
)8(2)(a)(viii) 3, 8(2)(c)(iii) 3, U.N. Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2 (July 6, 2000
[hereinafter Elements of Crimes]; ASPOR (First Session), ICC-ASP/1/3 Pt. II.B, at 108
(Sept. 3, 2002).

1. See: Greve, supra note 4, at 106.

باشد .همواره این خطر وجود دارد که آنچه دولتها تیقیب میکننود ممکون اسوت بوا
عودالت کیفووری بین المللووی در تیووارض باشود .ایوون اموور بووه طوور میمووول راجووع بووه
موافقتنامههای صلح ،بوه عنووان نمونوه «موافقتناموه دیتوون» ،حوادث میشوود .ایون
موافقتنامه متضمن مقررهای راجع به مسئولیت کیفری افراد متهم به نسلکشی ،جنایات
علیه بشریت و جنایات جنگی نزد دیوان کیفوری بینالمللوی یوگسوالوی سوابق اسوت
(نژندیمنش ،0331،ص.)231

 .5ج یگ ه صالحیت جه نی در تعقیب تروریسم
1ا .5جرایم بینالمددی و صالحیت جه نی
این پرسش که « آیا صالحیت قضایی بر طبق نوع تهدید یا صدمات وارده ،یا نوع تأثیری
که جرم علیه کشوری یا بر روی جامیه بینالملل ایجاد میکند ،قابول توجیوه اسوت؟»،
ضوابط الزمالرعایه حقوق بینالملل را نقض و به منافع بنیادین جامیه بینالملل تجواوز
میکنند ،مشمول صالحیت جهانی میشوند زیرا در مجموع به منافع جامیوه بینالملول
لطمه وارد میسازند ).(Gordon, 2008, p.882-884
در واقع جرایمی که باعث اعتراض جهانی میشوند ،برخی عناصر مشوترک دارنود
این جرایم فینفسه به دقت تیریوف موی شووند و در سوطح جهوانی موورد قبوول قورار
میگیرند و صوالحیت جهوانی بورای م اکموه چنوین جرایموی ،بوه عهوده دادگاههوای
بینالمللی با ویژگی فراملی یا دادگاهها ی داخلی دارای صالحیت جهانی خواهوده بوود
) .(Helfer & Slaughter, 2005, p.93جرم نسلکشوی ،جورایم ضود بشوری ،جنایوات
جنگی و اعمال تجاوزکارانه ،گونههایی از اعمال کیفریاند که عمومواً آنهوا را مشومول
قلمرو دادگاههای کیفری بینالمللوی ماننود دیووان کیفوری بینالمللوی مویدانویم (ر.ک:
1
نمامیان ،0386 ،ص1و.)00
بر این اساس ،این پرسش به ذهن متبادر میشود که «آیا تروریسم به ایون دسوته از

0. Rome Statute of the ICC, supra note 6.

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /ارزیابی سیاست جنایی تقنینی بینالمللی در ...

مبنایی را برای طبقهبندی تروریسم آشکار میسازد .آن جورایم دهشوتناک کوه اصوول و
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جرایم تیلق دارد؟» .پیش از وقوع حمالت  00ستتامبر 1110م ،بسیاری از کشوورها در
صورت احراز برخی شورایط ،اقودامات جنوایی را توا حود اقودامات تروریسوتی ارتقوا
میدادند .به طور میمول ،تروریسم در نظام و حقوق داخلی شناخته میشد و کشوورها
نسبت به تیقیب اقدامات تروریستی بیارتباط با خود ،اکوراه داشوتند ولوی پوس از آن،
وضع موجود تغییر کرد و قانونگ اری در سراسر جهان از حالت انفیال خارج شد .بوه
ویژه قانونگ اری ضدتروریسم در صورت تشخیص یک ویژگی فراملی همچون ارتبواط
با سازمانهای تروریستی خارجی و داخلی ،جرایم ذیل لوای حقوق عادی را توا سوطح
اعمال تروریستی ارتقا داد .ایاالت مت ده قانون ضد تروریسم را مبتنی بر این ایده مورد
تصویب قرار داد .اگر تروریسم عملی باشد که خارج از مرزهای ایاالت مت ده به وقوع
بتیوندد ولی ایاالت مت ده از سوی آن احساس خطر کند ،آنگاه چنین وضییتی اعموال
غیرقانونی که در دیگر کشورها به تروریسم شکل میدهند ،به همان صوورت در داخول
ایاالت مت ده غیرقانونی م سوب مویشووند 1.ایواالت مت وده از راه اجورای اقودامات
برونمرزی همچون استرداد ،میکوشد با ورود به مرزهای یک کشور دیگر ،فرد مظنوون
را به چنگ آورده ،به خاک ایاالت مت ده بیواورد .بوا ایون حوال ،ایواالت مت وده حوق
ممنوعکردن دیگر کشورها از انجام همان کار در داخل کشورش را حفوظ کورده اسوت
) .(Zagaris, 2008, p.115-116این حفظ حق باز هوم کوابوس تمکوین امتریالیسوتی را
پدید میآورد و میتواند در برخی نقاط جهان به ت ریم همکاری جهانی و هموهجانبوه
در مبارزه با تروریسم و جرایم ذیل صالحیت جهانی تیبیر شود.

2ا .5وضعیت مح یم داخدی در اجرا صالحیت جه نی
به طور کلی در اعصار گ شته ،کشورها اکراه داشوتند صوالحیت داخلوی را نسوبت بوه
جرایمی اعمال کنند که دارای ویژگی برونمرزی بودند ولی اخیراً تا اندازهای به خاطر
جنگ جهانی با تروریسم ،جهانیشدن و شکستن موانع تجواری ،اقتصوادی و سیاسوی،
کشورها یک قانون کیفری وضع کردهاند که برونمرزیبودن را آشکارا اعالم کرده است.
چنین حرکتین از سوی کشورها به سمت صالحیت جهانی ،گویای پیوند جهوانی علول

0. See: 8 U.S.C. 1182(a)(3)(B)(iii) (2006).

مشترک همچون واکنش به تخلف فاحش از حقوق بشر از جملوه نسولکشوی ،جورایم
ضدبشری و قاچاق زنان و کودکان ،به ویژه آنجا که کشور میزبان فاقد ظرفیت یا تمایل
برای احراز مسئولیت و پاسخگویی مرتکبان این جرایم باشد ،است 1.بوه گفتوه سوازمان
عفو بینالملل ،حدود یکصد و بیست و پنج کشور مقرراتی کیفری وضع کوردهانود کوه
صالحیت جهانی را به جرایم ضدبشری و دیگر جرایم مغایر با قواعد الوزامآور حقووق
بینالملوول گسووترش میدهوود ) 2.(Bassiouni, 1996, p.56-58نمونووههای قابوول ذکوور
دادگاههوا ی داخلوی مسوئول تیقیووب اتبواع خوارجی بووه موجوب صوالحیت جهووانی و
برونمرزیبودن ،عبارتاند از :آدولف اشویمن در اسورائیل ،نویکالی جرجیوک در آلموان
(به خاطر جنایت نسلکشی در یوگسالوی سابق) و تقریباً ایون اواخور روی بلفاسوت و
چارلز چوکی تایلور که در ایاالت مت ده به علت ارتکاب برخی جرایم در سیبریا م کوم
شدند ).(Belfast, 2009, p.48

0. Ibid. at 146.
1. AMNESTY INTERNATIONAL, UNIVERSAL JURISDICTION: THE DUTY OF
STATES TO ENACT AND IMPLEMENT LEGISLATION 3 (2001), http: //www.
amnesty.org /en/library/ asset/IOR53/002/2001/en/dom- IOR530022001en.pdf (visited Apr.
4, 2009).
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با این حال  ،الزم به ذکر است صالحیت جهوانی بوه موجوب قانونگو اری داخلوی،
وظیفه اقدام علیه مرتکبان جرایم برونمرزی را بر یک کشور ت میول نمویکنود .چنوین
اقدامی قانونی به جای موظفکردن کشوورها ،اختیوار م اکموه و مجوازات مجرموان را
براساس حقوق بینالملل به آنها میبخشد ).(Golden, 2008, p.1159-1160
اما خطری ذاتی در اعمال صالحیت جهانی در یک دادگواه قضوایی داخلوی دربواره
اعمال تروریستی بینالمللی وجود دارد .کابوس امتریالیسم بر اقدام قدرتهای جهان به
خصوص امریکا برای جوابگودانستن مرتکبان اعمال تروریستی ،به علت اعمالی کوه در
خارج از خاک مستقل کشور م اکمهکننده به وقوع پیوستهاند ،سایه مویافکنود .اوسوتن
پریش این نکته مهم را مطرح کرده است که بهکارگیری حقوق امریکا در خارج از خاک
این کشور ،ظاهر یک ابزار یکجانبه برای سلطه امریکا را دارد (Parrish, 2009, p.866-
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 .)867همین مطلب درباره دیگر ابرقدرتهایی صدق میکند که از قانونگ اری داخلوی
خود برای ت میل نظم بر جهانی پُرهرج و مرج و خشن استفاده میکنند .از این مسوئله
میتوان داستانی احتیاطآمیز آموخت رأی دادگاهها که از سوی دالالن قدرت جهان بوه
خصوص ایاالت مت ده صادر شده باشد ،از نظر کشورهای دیگر مشکوک مینماید .این
اظهارات به ویژه زمانی صدق میکند که ایاالت مت ده یک مییار دوگانه را به کار ببندد
که از سویی م اکمه خارجیها در دادگاههوای امریکوا را مجواز مویکنود ولوی اجوازه
نمی دهد شکایت قانونی از جنبه حقوقی بشر بور علیوه عوامالن امریکوایی بوه صوورت
پرونده دادگاهی درآید 1.پاریش به این نتیجه رسید که در صورت اجورای دقیوق حقووق
بشر از راه اسناد و نهادهای بینالمللی( 2به عبارتی دادگاههای بینالمللوی و ت ریمهوای
سازمان ملل مت د یا دیگر سازمانهای بینالمللی) ،راه مناسبی بورای رسویدگی اعموال
جناییای به نظر میرسد که در چهارچوب صوالحیت جهوانی قورار مویگیرنود (ر.ک:
نمامیان ،الف ،0331،ص.)032
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3ا .5ج یگ ه صالحیت جه نی در مح یم ییفر بینالمددی
ارتقای تروریسم تا سطح دادگاههای دارای صالحیت جهوانی همچوون دیووان کیفوری
بینالمللی ،چندین نقص دارد از یک سو چنین اقدامی دشوار است زیرا جرایموی کوه
ذیل صالحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرند ،جرایم مغایر بوا اصوول و
ضوابط الزمالرعایه حقوق بینالمللاند که تا اندازهای غیرقانونیاند که وجودان جهانیوان
را شوکزده میکنند و برای همه انسانها نوعی هتک حرمت به شمار میروند .اگر ما از
این مییار طرفداری کنیم ،تروریسم الزاماً واجد شرایط دیوان کیفری بینالمللی نیسوت
چون میتوان آن را مفهومی بسویار سیاسویشوده و متنواقض مشومول تفسویر دانسوت.
تروریست یک نفر و آزادیستیز نفر دیگری است 3.اگر چنین بود ،آنگاه اعمالی کوه در

0. Ibid. at 867.
1. Ibid.
3. The Clark-attributed phrase is actually found in Gerald Seymour’s 1975 novel, HARRY’S
GAME: A THRILLER 62 (Overlook TP 2007) (1975).

دورههای گوناگون تاریخ امریکا قهرمانانه م سووب مویشودند ،مویتوانسوتند مشومول
صالحیت جهانی باشند به عنوان نمونوه ،در ایون بواره میتووان بوه قورارداد صولح بوا
سرختوستان دشتهای امریکا در اواخر قرن نووزدهم اشواره کورد .از سوویی نمیتووان
طالب بازنگری شرح حالهای متیدد مظالمی باشیم که فرماندهان نظامی امریکا در طول
جنگ فیلیتین و امریکا در سالهای 0311و0833م در فیلیتین مرتکب شدند و در خوالل
آن 0/2 ،میلیون فیلیتینی به دالیلی جان باختند که براسواس مییارهوای اموروزی جورایم
ضدبشری ت ت حمایوت کشووری و مغوایر بوا اصوول و ضووابط الزمالرعایوه حقووق
بینالملل قلمداد میشود .میتوان همین قیواس را دربواره جورایم تجاوزکارانوه بوه کوار
گرفت که هرگز نمیتوانند ذیل صالحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی قرار بگیرنود
زیرا جامیه جهانی درباره تیریف آنها به توافق نایل نگردیده است به عنوان مثال ،پیش
از  00ستتامبر 1110م ،اعمال پارتیزانهای نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا را جرمی عادی
شدند که مرتکب همان جرایم میشوند( 1کوشا و نمامیان ،0383 ،ص311و .)310
جرایم بینالمللی همان جرایم داخلیاند که براساس یک میاهده یوا کنوانسویون ،بوه
صورت بینالمللی درآمدهاند .جرایم از ل ا چارچوب عمل به وسیله جامیه بینالمللی
در واکنش به شدت عمل جنایی شنیع به صورت بینالمللی درمیآیند .با این حال ،ایون
جرایم به موجب حقوق بینالملل عرفی صرف بینالمللی نمیشووند ،بلکوه بوه واسوطه
شوک و انزجاری که در کل در جامیه بینالملل برمیانگیزند ،به جرم بینالمللی تبودیل
میشوند ،در حالی که حقوق کیفری جهانی به واسطه قانونگ اری داخلی ،به یک الوزام
و تیهد تبدیل شد  2حقوق بینالملل کیفری الزامات را بودون توجوه بوه قوانونگو اری
داخلی ت میل میکند .حقوق کیفری فراملی بوه موجوب حقووق بینالملول ،مسوئولیت
کیفری فردی را ایجاد نمیکند ،بلکه این مسوئولیت بوه موجوب حقووق داخلوی ایجواد
میگردد .اقتدار و اختیار برای مجازاتکردن حاصل از حقوق داخلوی اسوت .از سووی
0. http://www.justice.gov/opa/pr/2004/December/04_crm_808.htm.
1. See: 18 U.S.C. 1182(a)(3)(B) (2006).

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /ارزیابی سیاست جنایی تقنینی بینالمللی در ...

م سوب میکردند اما این پارتیزانها پس از  00سوتتامبر 1110م ،تروریسوت شوناخته
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دیگر ،حقوق بینالملل کیفری مسئولیت کیفری فردی را به موجب حقووق بینالملول و
بدون توجه به اینکوه کشوورهای دیگور چنوین عملوی را براسواس حقووق داخلیشوان
جرمانگاری کرده یا نکرده باشند ،ایجاد مویکنود .اختیوار مجوازات جورایم بینالمللوی،
حاصل حقوق بینالملل است زیرا این جرایم براساس حقوق عرف بینالمللوی مودون
میشوند که دسوتاورد اجمواع بینالمللوی اسوت بنوابراین ممنوعیوت ایون جورم توابع
موجودیت یک میاهده نیست (نمامیان ،0330 ،ص126و.)121
با مقایسه مرتکبان جرم بینالمللی با افرادی که مرتکب جرم فراملی میشووند ،یوک
خصیصه آشکار میشود که مشخص میکند صوالحیت قضوایی کیفوری داخلوی بورای
تیقیب اعمال تروریستی مناسبتر است یا یک قضاوت دیگر.
اغلب جرایم بینالمللی را به افرادی ربط میدهند که مسند قدرت را اشغال کردهاند
و با تکیه به موقییت خود ،مرتکب این جرایم میشوند و یا اینکوه ظواهر قودرت را در
داخل یک کشور دارند و مرتباً ادعا میکنند برای حفظ امنیت ملی و منافع ملوت عمول
کردهاند 1.در چنین مواردی باید پرسید «آیا صالحیت قضایی داخلی ضمانت کافی برای
حفظ ارزشهای ذاتی برای جامیه بینالملل را م فوو مویدارد و از تخلفوات بیشوتر
بدون کمک دیگر کشورها یا حوزههای قضایی فراملی جلوگیری به عمل میآورد؟» .در
مقابل ،افراد متهم به جرایم فراملی برای ارتکاب چنین اعمالی ،نوه در رابطوه بوا مسوند
قدرت خود و نه برای حفظ منافع ملت یا امنیت ملی ،به طور کلی انگیزهای ندارند .در
حقیقت انگیزه آنان اهداف شخصی و به دلیول آزمنودی ،انزجوار ،بلنودپروازی و دیگور
اهداف شخصی است.

 .6صالحیت جه نی و تعقیب تروریسم؛ ماوایین و وواداد
الیماالجرا
اگر تروریسم بینالمللی در صالحیت م اکم بینالمللی قرار گیرد ،در این صورت جای
تروریسم داخلی کجا خواهد بود؟ اگر کشوری توانایی واکنش به تروریسوم داخلوی را
نداشته باشد« ،آیا دهشتناکبودن یک اقدام تروریسوتی داخلوی ،مرتکوب آن را مشومول
0. supra note 12, at 65–66.

صالحیت جهانی و م اکمه در صالحیت یوک دادگواه بینالمللوی نخواهود سواخت؟»
به عنوان مثال ،اقودامات تروریسوتی ارتکوابی بوه وسویله گروههوایی همچوون جنوبش
آزادیط لب باسک در استانیا ،ارتش جمهوریخوواه ایرلنود در ایرلنود شومالی ،ببرهوای
تامیل در سریالنکا و نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا ،افراد را به علوت ملیتشوان هودف
قرار نمیدهند ،بلکه بیشتر به دلیل تأثیری است که چنین خشونت دهشوتناکی بور روی
حکومت دارد .تروریستهایی که باعث اغتشاش و بوینظموی در درون مرزهوای ملوی
خود میشوند ،باز هم مرتکب تروریسم م ض شدهاند که بوه طوور جهوانی بوه خواطر
ماهیتش و آنچه هست ،شناخته میشود .آنها غیرنظامیان و اهداف دولتوی را بوه منظوور
واداشتن حکومت برای عملکردن طبق اهداف خود ،دچار رعب و وحشوت مویکننود
(همو ،الف ،0331 ،ص.)082

1ا .6استرداد تروریسته
همکاری کشورها در استرداد تروریستهای مسئول است به عنوان مثال ،پرونده سوزار

اورگافا و تبیه کلمبیایی و را در نظر بگیرید که دیوان عوالی کلمبیوا بوا اسوترداد وی بوه
ایاالت مت ده برای واکنش به اتهامات تروریستی ،مخالفت کرد .اسوتدالل دیووان عوالی
چنین بود که اعمال جنایی آدمربایی و تروریسم در ایاالت مت وده واقوع نشوده اسوت،
بلکه به رغم امریکاییبودن قربانیان ،در کشور کلمبیا رخ دادهاند .دیوان عالی بوه شورط
اینکه اورگافا فقط به علت قاچاق مواد مخدر م اکمه شود ،بوا اسوترداد وی بوه ایواالت
مت ده موافقت کرد و مخصوصاً بیوان داشوت کوه امریکوا نمویتوانود وی را بوه جورم
آدمربایی ،تروریسم و یا حمایت مالی از سازمانهای تروریستی بینالمللی م اکمه کند.
چنین حکمی به عنوان نشانهای از چگونگی احساس کشورها ،قابل تیبیرشدن است که
شاید یک عمل تروریستی به حوزه قضایی مخوتص بوه خوود و نوه بوه حووزه قضوایی
کشورهای متقاضی استرداد ،تیلق دارد .همچنین ،دیوان عالی کلمبیا اظهوار داشوت کوه
فقدان صالحیت م لی به سهم ایاالت مت ده باعث می شود کلمبیا دادگاه مناسبی بورای
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مشکل دیگر برای تروریسم که تا جایگاه یک جرم بینالمللی ارتقا داده میشوود ،عودم
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م اکمه این فرد و هر فرد دیگر با اتهامات مشابه باشد چون به نظر دیوان عالی ،جرایم
آدم ربایی و تروریسم در خاک کلمبیا شروع و پایان یافتهانود و قووانین آدمربوایی ،توابع
اصل صالحیت م لیاند (رک :همو ،0330 ،ص312و.)311

2ا .6جمعآور ادله ای سو مح یم بینالمددی و مح یمه تروریسته
چالش تهیه مدارک و ادله به منظور ا حضار افراد متهم به ارتکاب اقدامات تروریستی
یا همکاری و میاشرت با تروریست ها به یک دادگاه بین المللو ی ،یوا موتهم را توابع
صوالحیت قضوایی برون مرزی کوردن نیوز نمونوه دیگوری اسوت .م رموانگی بورای
کشورهای مدافع از نظر موفقیت در کسب برتری استراتژیک علیه تروریسوت ها ،از
اهمیت اساسی برخوردار است پس می توان از ارائه برخی اطالعات به نفع امنیوت
18

ملی خودداری ور زید .افشای چنین اطالعاتی به غرض ورزی با مناف ع یک ملوت از
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نظر امنیت ملی تیبیر شدنی است ولوی ایون اطالعوات موی تواننود بورای تشوخیص
مسئولیت فردی فاعل بسیار مهم باشند .زمانی که ادلوه و مود ارک افشوا شووند ،بوه
امنیت داخلی لطمه وارد میشود (.)Head, 2004, p.57
در سال 0338م ،دیووان عوالی فرانسوه مختوموهخوانودن یوک پرونوده از سووی دادگواه
1
تجدیدنظر را لغو کرد .این پرونده علیه یک تبیه خارجی ساکن فرانسه تشوکیل شوده بوود.
مدعی علیه که یک کشیش رواندایی بود ،بوه مشوارکت در جورایم ضدبشوری و نسلکشوی
متهم شده بود .حکم دادگاه تجدیدنظر بر این مبنا کوه دادگاههوای فرانسوه فاقود صوالحیت
جهانی بر اعمال نسلکشی ارتکابی در خارج از فرانسه به وسیله یک تبیه خارجی میباشود،
با توجه به این دالیل لغو شد که اعمال ارتکابی میتوانند واجود شورایط جورم باشوند و بوه
2
موجب مادّه 1و 683آیین دادرسی کیفری فرانسه ،صالحیت جهانی را ایجاد کنند.
0. Munyeshyaka Case, Cour de cassation, Chambre criminelle [Criminal Chamber, Court of
Cassation], No. 96-82491, Jan. 6, 1998, available at http://www.legifrance.gouv.fr/
affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069907&dateTexte.

1. See: Rule of Law in Armed Conflicts Project RULAC, The Munyeshyaka Case–Rwanda,
http://www.adh-geneva.ch/RULAC/national_judical_decitions.php?id_state=67 (last visited
Feb. 25, 2009).

 .7اجاارا متن سااب و صااحی وا نوک؛ اباارار ماار ر در
تعقیب تروریسم
کشتار ،مثلهکردن و یا ت قیر افراد غیرنظامی و یا نوابودکردن یوا صودمهزدن بوه اهوداف
غیرنظامی به عنوان یک راهبرد د ر جنگ یا صلح برای نیل به اهداف خاصی که انگیزهای
سیاسی ،ایدئولوژیکی یا م هبی دارند ،یک جرم شنیع است و هرگز نباید بدون مجازات
بماند حال ارتباطی ندارد که یک نفر در هر شرایط خاصی با ایدئولوژیها یا آرمانهایی
که مرتکبان جرم را به سوی استیصال و یأس بیپایان سووق دادهانود ،چگونوه همودلی
میکند .با وجود این ،تجربه گواه این واقییت است که عدالتگستری تالفیجویانوه در
بهترین شرایط ،چیزی نیست ،مگور یوک حوامی ضوییف در نبورد بوا تروریسوم .حتوی
مصممترین تالشها برای پیشگیری و سرکوب تروریسم از راه اجرای قانون یا مداخلوه
مسل انه م کوم به شکست هستند .م کومیت و مجازات مرتکبان خشونت ترور (رعب
آرزوهای مشترکی دارند که به اعمال جنایی منجر میگردند .این انزجار بوه نوبوه خوود
نوعی یأس و حرمان را خلق مویکنود کوه خواک حاصولخیزی بورای بازتولیود اعموال
خشونتبار تروریسم فراهم میسازد (نمامیان و طیبی ،0331 ،ص.)016
مجمع عمومی سازمان ملل مت د در هر فرصتی کشورها را بوه یوافتن راه حلهوای
عادالنه و صلحجویانه برای توجه به علل زیربنایی اعمال خشونتبار ترور 1یا بوه طوور
اختصاصیتر ،به کمک در ریشهکنی تدریجی علل زیربنایی تروریسم بینالمللی و توجه
ویژه به تمام موقییتها از جمله استیمار و نژادپرستی و موقییتهای متضومن تخلوف
فاحش و بیشرمانه از حقوق بشور و آزادیهوای اساسوی از یوک سوو و موقییتهوای
متضمن سلطهگری و اشغال بیگانه از سوی دیگر ،دعوت کرده است که مویتواننود بوه
2
تروریسم بینالمللی ختم شوند و صلح و امنیت بینالمللی را به خطر بیندازند.
0. G.A. Res. 3034 (XXVII), supra note 34, 3.
1. G.A. Res. 42/159, supra note 39, 8; G.A. Res. 44/29, supra note 39, 6; G.A. Res. 46/51,
supra note 39, 6.
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و وحشت) باعث درماندگی و انزجار اذهان قربانیان و در میان کسانی میشود که امیال و
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راهبرد ضدتروریسم سازمان ملل مت د از این جهت شایسته توجه است کوه یوافتن
علل و ریشههای ارتکاب ترور را شرط ضوروری «صولح» و «آراموش پایودار» قلموداد
میکند زیرا اکثر اوقات ،یک تروریست نوعی ذهن خود را با یوک آرموان سیاسوی یوا
فراخوان م هبی که به کمک ابزار حقوقی یا نظامی نتواند بوه آن دسوت یابود ،مشوغول
نمی کند ،بلکه اعتقادات اوست که وی را به انجوام اقودامی عملوی از روی استیصوال و
نومیدی سوق داده است (ر.ک :نمامیان ،ب ،0331 ،ص016و.)018
اعالمیه مجمع عمومی نیز مطابق با منشور ملل مت د است که طرفین هرگونه مناقشه
را در وهله اول به چارهجویی از راه م اکره ،تف ص ،وساطت ،مصال ه ،حکمیت ،حل
و فصل قضایی ،توسل به سازمانهای منطقهای یوا توافقناموههای منطقوهای و یوا دیگور
1
روشهای صلحجویانه انتخابی خودشان دعوت میکند.
11
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 .8تعقیب جن یته ارتکا بی گاروه دادا
ییفر بینالمددی :مط لعه مورد

در محا یم

جنایات گروه داعش بر کسی پوشیده نیست جنایاتی که در سوریه و عراق رقم خورده
است و مورد تأیید کشورهای داعیهدار حقووق بشور نیوز قورار دارد بنوابراین اقودامات
تروریستی داعش باعث شده است تا ضمن احساس مخاطرات جهانی ،ائتالفی در بیش
از چهل کشور جهان برای برخورد با گروههای تروریستی در عراق و سوریه به وجوود
آید و با توجه به پیوستن تروریستهای خارجی به داعش و النصره ،از راه سربازگیری
و حمایت مستقیم مالی از آنان ،ضمن ت ریم شش نفر از اتباع عربستان ،کویت ،الجزایر
و عراق ،تدابیر مهم اجرایی همچون انسداد اموال ،منع سفر و ت وریم تسولی اتی بورای
افراد گروههای داعش ،جبهه النصره و نهادهای وابسته به القاعده و نیز حامیوان موالی و
کلیدی آنان پیشبینی و در این قطینامه ذکر شود تا اقدامات م کور به فوریوت اجرایوی
شوند (بوجاری ،0333 ،ص.)8
نخستین جنبه قابل بررسی از منظر حقوق ،مبارزه با تروریسم است که در این بواره

0. U.N. Charter art. 33.

10
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /ارزیابی سیاست جنایی تقنینی بینالمللی در ...

اولین موضوع اثبات تروریستیبودن گروه داعش براساس مییارهای بینالمللی است .از
این رو ،دو مییار برای شناسایی یک گروه به عنوان گروه تروریستی در حقوق بینالملل
وجود دارد مییار اول ،اینکه یک گروه اگر بر خالف حقوق بینالملل باشود ،میتوانود
گروه را تروریستی جلوه دهد و مییار دوم ،فیالیتهای گروه است که داعش بر مبنوای
هر دو مییار ،تروریستی م سوب می شود و بر همین اساس الزم است دولوت عوراق و
دیگر دولتها از راه شورای امنیت ملل مت د بکوشند تا گوروه داعوش ضومن درج در
لیست سازمانهای تروریستی ،آثار حقوقی متیدد بر عملکورد ایون گوروه و حامیوان آن
اعمال گردد .به عالوه ،بر پایه اسناد ،میاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقوهای
ضدتروریسم دولتها متیهدند تا از هرگونه حمایت از تروریستها خوودداری کننود و
برای مبارزه با تروریسم ،با دیگر دولتهوا و سوازمانهای بوینالمللوی همکواری کننود
(عبداللهی ،0333 ،ص.)03
با وجود این ،شورای امنیت ملل مت د از همه دولتها درخواست کورده اسوت کوه
مطابق قطینامه 1110( 0313م) ،در مقابله با سازماندهندگان و تأمینکننودگان اقودامات
تروریستی ،ضمن همکاری با این نهاد بینالمللی ،تدابیر ملی را به منظوور پیشوگیری از
سرازیرشدن تروریستهای خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند .عوالوه بور ایون ،از
هرگونه تأمین مالی برای اقودامات تروریسوتی پیشوگیری کورده و موانع از فراهمشودن
حمایتهای مالی از گروههای تروریستی م کور شوند .همچنین ،شورای امنیت از دیگر
دولتها خواسته است تا هیچگونه دارایی مالی یا منابع اقتصادی مسوتقیم و غیرمسوتقیم
در اختیار گروههای تروریستی م کور قرار ندهند و شهروندان خوود را نیوز از هرگونوه
کمک یا خدماتی در این باره منع کنند (نمامیان و عباسی ،0330 ،ص023و.)021
مطابق مفاد مقرر در قطینامه  1011شورای امنیت ،ضمن م کومیت هرگونه مبادلوه
مستقیم یا غیرمسوتقیم بوا گروههوای تروریسوتی ،بور قرارگورفتن مجرموان در فهرسوت
ت ریمها تأکید شده است .همچنین ،این قطینامه ضمن ابراز نگرانی دربواره اسوتفاده از
وسایل نقلیه از جمله هواپیما ،برای انتقال طال و دیگر اقالم باارزش و منوابع اقتصوادی
برای فروش در بازارهای بینالمللی در نواحی ت ت کنترل داعش ،اقدامات خاطیوان را
باعث مسدودکردن دارایی آنوان برشومرده اسوت و اینکوه شوورای امنیوت بورای مهوار
تروریسم و عدم تسری آن به دیگر کشورهای جهان ،در چهارچوب حقوقی و اجرایوی
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قطینامه  1011شورای امنیت از م توای دو قطینامه  1061و  1060که طالبان ،القاعوده،
تکفیریها و النصره را هدف قرار داده است ،پیروی کورده ،ت وریم را بوه عنووان ابوزار
مشترکی در هر سه قطینامه برای کنترل ،تضییف و م دودیت گروههای تروریستی بوه
کار گرفته است (ایرانی ،0333 ،ص.)23
قطینامه  1011درباره چگونگی بازخواست و م اکمه کشورهای حامی گروه داعش
که در شکلگیری و تجهیز گروه م کور دخالت داشتهاند و در قبال جنایات آنهوا دارای
مسئولیت بینالمللیاند ،اعالم داشته است که به دلیل فراملیبوودن آثوار جنایوات گوروه
تروریستی داعش ،بوه طوور قطوع کشوورهایی کوه در رونود شوکلگیری و حمایوت از
گروههای تروریستی مو کور بوه هور شوکلی دخالوت داشوتهاند ،بوه موجوب مقوررات
بینالمللی در زمره ناقضان میاهدات بینالمللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و نیوز
نسلکشوی در عوراق و سووریه م سووب میشووند ).(Casey & Haber, 2014, p.21
عالوه بر این ،گزارشهای متیدد و مستندی درباره حمایت برخی دولتهای منطقوه از
فیالیتهای این گروه در عراق و سوریه وجود دارد بنابراین در کنار اقدامات فاجیهبار
داعشیها در قتلهای بیهدف ،تخریب اماکن غیرنظامی و ارعاب و به ق طویکشواندن
غیرنظامیان و در نهایت شکنجه و آواره سازی غیرنظامیان در عراق و سووریه ،مصوادیق
روشنی از جرایم علیه بشریت و نسلکشیاند که در این جهت ،دولتهای تشکیلدهنده
و حامیان تسلی اتی و مالی این گروه ،در کنار عوامل مباشر این جرایم ،از نظور حقووق
بینالملل و مقررات عامالشمول بشردوستانه دارای مسوئولیتاند .مسوئولیت دولتهوای
مزبور از جهت راه اندازی ،حمایت ،تسلیح و تشویق ایون گوروه بودهانود و دولتموردان
حاکمیتهای م کور نیز عالوه بر مسئولیت کیفری فوردی ،دولتهوای متبووع خوود را
موضوع مسئولیت بینالمللی قرار دادهاند (دلخوش ،0333 ،ص.)00
با این اوصاف ،از آنجا که طبق قطینامههای  0163و  0313شورای امنیوت سوازمان
ملل مت د ،اعمال و اقدامات تروریستی گروههای مو کور بوه سوبب توأثیرات اقودامات
جنایتکارانه این گروههای تروریستی ،در سه سوطح داخلوی ،منطقوهای و بینالمللوی از
سوی این شورا م کوم شده است بنوابراین طبوق اسوناد و پروتکلهوای بینالمللوی و
قطینامووههای م و کور ،بووه دلی ول زمینهسازشوودن نقووض مقووررات بینالملل وی موجبووات
مسئولیت و تیقیب این گروه از کشورهای حامی گروههوای تروریسوتی فوراهم بووده و

3. UN 'may include' Isis on Syrian war crimes list", BBC News. 26 July 2014, "UN accuses
Islamic State group of war crimes" Al Jazeera 27 August 2014.
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دولتهووای عووراق و سوووریه میتواننوود علی وه کشووورها و حامی وان داعووش در دادگوواه
1
بینالمللی الهه اقامه دعوا کنند.
هرچند صدور قطینامه  1011به وسیله شوورای امنیوت باعوث شوکلگیری ائوتالف
جهانی علیه گروه تروریستی داعش در ص نه بینالمللی شده است ولی این امر بورای
مبارزه با تروریسم و حفظ صلح کافی نیست و تشکیل دادگاه کیفری بینالمللوی بورای
م اکمه سران این گروه تروریستی و حامیان آنوان ،اقودامی الزم و عملوی بورای حفوظ
صلح و امنیت بینالمللی در سطح جهان به شومار مویرود (بوجواری ،0333 ،ص/ 01
رک :نمامیان و سهراببیگ ،0330 ،ص82و.)83
شورای امنیت ملل مت د در  01فوریه  1102با صدور قطیناموه  1033کوه براسواس
فصل هفتم منشور ملل مت د و به اتفاق آرای اعضا بوه تصوویب رسوید ،از دولتهوای
عضو ملل مت د خواست برای جلوگیری از تأمین مالی گروههای تروریستی در عراق و
سوریه که از راه تجارت نفت ،قاچاق اموال باستانی و مابهازای گروگانها و نیز دریافت
کمکهای مالی فراهم میشود ،اقدامات مؤثری در پیش گیرنود .شوورا تأکیود کورد کوه
تجارت مستقیم یا غیرمستقیم نفت و پاالیش م صوالت نفتی و مواد مربوطوه ،موضووع
قطینامه 1102( 1060م) شوراست که دولتها را ملزم میسازد تضومین کننود اتبواع و
ساکنانشان منابع مالی یا اقتصادی را در دسترس داعش یا دیگر گروههوای تروریسوتی
قرار نمیدهند .شورا با م کومیت تخریب میراث فرهنگی در عراق و سوریه ،بوه ویوژه
به وسیله داعش و جبهه النصره ،از دولتها خواست بوا همکواری اینترپول ،یونسوکو و
دیگر سازمانهای بینالمللی از تجارت غیرقانونی اشیایی که از حیث فرهنگی ،علمی و
م هبی ارزشمندند و طوی مخاصومه مسول انه از کشوور اصلیشوان خوارج شودهانود،
جلوگیری کنند .قطینامه مقرر میدارد که هرگونه پرداخت به گروههوای تروریسوتی در
قبال آزادی گروگانها ،به هر وسیله و به وسیله هرکسی غیرقانونی و ممنوع اسوت و از
دولتها میخواهد در آزادی امون گروگانهوا بودون دادن امتیوازات سیاسوی یوا موالی
همکاری کنند .به عالوه ،دولتهوا بایود از دسترسوی تروریسوتها بوه نهادهوای موالی
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بینالمللی جلوگیری کنند همچنانکه دولتها متیهدنود از دسوتیابی آنهوا بوه سوالح و
تجهیزات جلوگیری کنند.
بر پایه این قطینامه ،دولتها باید طی  011روز از تصویب قطینامه ،گزارش اجرای
قطینامه را به کمیته ت ریمهای القاعده ارائه کنند .نماینده روسیه قطینامه  1033را گامی
مهم در جلوگیری از تأمین مالی گروههوای تروریسوتی از راه قاچواق غیرقوانونی نفوت
دانست موضوعی که نهتنها برای دولتهای سوریه و عراق ،بلکه برای منطقه خاورمیانه
و فراتر از آن به عنوان یک تهدید تلقی میشود .به عالوه ،قطینامه با وضوع ممنوعیوت
جدیدی در مورد تجارت اموال باستانی قاچاقشده از سوریه ،دیگر منبع مالی گروههای
تروریستی را هدف قرار گرفته است و در کنار آن میکوشد از میراث فرهنگی منطقوه و
جهان حمایت کند .نماینده امریکا افزود که قطینامه به کارآیی نظام حقوق بینالملول در
ردگیری و بازگردانی اموال باستانی به کشور مبدأ کمک خواهد کورد .افوزون بور ایون،
قطینامه  1033ت ریمهای موجود ملل مت د را تقویت میکند.
گفتنی است چندی پیش ،کمیسیون مستقل حقیقتیواب ملول مت ود دربواره نقوض
حقوق بشر در سوریه اعالم کرد که جنایات جنگی و جنایات ضدبشوریت از جملوه از
راه اعدامها و شالقهای خودسرانه در سط ی گسترده در سوریه ،به وسویله گروههوای
تروریستی رخ دادهاند .از تفاوتهای گزارش اخیر کمیسیون با گزارشهوای پیشوین آن
این است که گزارش اخیر به مسئولیت فرماندهان گروههای تروریستی توجوه بیشوتری
کرده است .دیده بان حقوق بشر نیز در گزارشی مشابه اعالم کورد کوه اقودام داعوش در
ربایش ،شکنجه و سوء استفاده از بیش از  021کودک در کوبانی و نیز وادارکردن آنها به
دیدن تصاویر خشونتآمیز مانند بریدن سور از بودن ،مصوداق جنایوات جنگوی اسوت.
همچنین ،کمیسر عالی حقوق بشر ملل مت د و عفو بینالملل اعالم کردند که بریدن سر
 10مسی ی مصری غیرنظامی به وسیله داعش در لیبی ،جنایت جنگی اسوت .از سووی
دیگر ،دادستانی دیوان بینالمللوی کیفوری از دسوامبر 1102م بررسوی مقودماتی دربواره
جنایات جنگی و جنایات ضدبشریت به وسیله اعضای گروههای تروریستی در عراق را
آغاز کرده است.
بر این اساس ،جرایم ارتکابی از سوی داعش به روشنی در مواد  2تا  3اساسنامه رُم
پیشبینی شده است .براساس مادّه  1این اساسنامه ،این گروهک مرتکوب جورایم علیوه
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بشریت و براساس مادّه  8مرتکب جورایم جنگوی شودهانود (کوشوا و نمامیوان،0383 ،
ص303و .)310از این رو ،اقدامات تروریستی مطابق قواعودی در چهوارچوب تیریوف
جنایات علیه بشریت ،مقرر در مادّه  1اساسنامه قرار میگیرد .بر ایون اسواس ،اقودامات
تروریستی که به میزان کافی گسترده و سازمانیافته و در راستای پیشبرد سیاست دولتی
یا سازمانی باشند ،میتواند در چهارچوب تیریف جنایات علیه بشریت قرار گیرد .البتوه
این رویکرد با موانع جدی روبهرو است از جمله اینکه از ارکان تروریسم ،قصد اشاعه
رعب ،هراس ،وحشت یا مرعوبساختن جمییت و یا وادارساختن دولوت یوا سوازمان
بینالمللی برای ارتکاب فیل یا ترک فیل است .اگر قرار بود در چهارچوب موادّه  1بوا
اقدامات تروریستی مقابله شود ،هیچ گزارش خاصوی از ایون مییوار دریافوت نمیشود.
افزون بر این ،مادّه مزبور ،تروریسم و مبارزات رهاییبخش ملی را تفکیک نکرده اسوت
(صابر و صادقی ،0331 ،ص.)061
به عالوه ،با استناد اصول کلی مقرر در مواد  11به بید اساسنامه ،هرگونه میاونت و
مشارکت با این گروهک ،جرم م سوب میشود .با این تفاسیر ،اصل جرمی که داعوش
در حال ارتکاب آن است و نیز میاونت و شراکت با آنها در زمره جرایم علیوه بشوریت
م سوب میشود و مرتکبان این جرم ،میاونان و مشارکتکنندگان در این جرم نیز قابل
تیقیب و پیگیریاند (نمامیان و منیبی ،0381 ،ص.)02
با وجود این ،اثبات جرای م ارتکابی بوه وسویله گوروه داعوش ،موضووع چنودان
پیچیده ای نیست که یک کمیته حقیقتیاب درصدد بررسی ابیاد گوناگون موضوع و
ت قیقات الزم باشد .اساسنامه رُم به روشنی جرای م ارتکابی را پیش بینی کرده است
و مؤثرترین راهبرد برای تیقیب کیفری این جرایم مطابق اساسونامه  ،آن اسوت کوه
شورای امنی ت سوازمان ملول مت ود ایو ن موضووع را درخواسوت کنود توا بوا ایون
درخواست ،کشورهایی که میاونت و مشارکت کرده اند ،ت ت تیقیب کیفوری قورار
گیرند (نمامیان ،0331 ،ص63و.)61
افزون بر این ،در چهارچوب حقوق بینالملل کیفری ،مخاصمات کنونی در عراق و
سوریه هریک مخاصمه غیربینالمللی م سوب میشوند و با توجه بوه اینکوه برخوی از
قواعد م کور در اسناد حقوق بشردوستانه جنبوه عرفوی داشوتهانود ،هرگونوه تخلوف از
مییارهای عرفی مربوطه میتواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت م سوب شود و

مرتکبا ن و حامیان جنایات اخیر در عراق و سوریه ،مسئولیت کیفوری مییابنود .از ایون
رو ،میتوان اقدامات داعش را منطبق با تیریوف نسلکشوی برابور آنچوه در موادّه یوک
کنوانسیون نسلکشی مقرر شده است ،قلمداد کرد و خواهان اقدامات حقووقی موؤثر در
سطح جهانی برای پیشگیری از استمرار جرایم داعش شد (عبدالهی ،0333 ،ص.)01

نتیجه
آینده مبارزه با تروریسم ،در گرو اراده کشورها برای مقاومت در برابر کسانی است کوه
به خشونت و افراطیگری به مثابه وسیلهای برای دستیابی به اهداف متوسل مویشووند
اما موانع چالشزای تشخیص این مسئله که «آیا تروریسم تا سطح جرایمی ارتقا مییابد
که صالحیت جهانی را برمیانگیزند؟» ،دستکم در حال حاضور بوه انودازهای جنجوال
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مرتفع نخواهند شد .تابییت تروریسم از یک دادگاه قضایی بینالمللی نیوز باعوث بوروز
مشکالتی در تیریف و تفکیک میان جرایم فراملی و جورایم بینالمللوی مویشوود و در
دسته بندی تأثیر تروریسم بر این دو نوع جرم جهت تییین یک دادگاه مناسب ،نیواز بوه
دقت نظر دارد.
اگر اقدامات تروریستی که دارای ماهیت بینالمللی و برونمرزی شناختهشدهاند ،بوه
ضرورت وجود صالحیت جهانی تیبیر شوند ،از ایون رو ،چگوونگی مقابلوه بوا اعموال
تروریستی داخلی که همه نشانههای جرایم ضدبشری و دیگر اعمال بسیار منفور ماننود
واردکردن شوک به وجدان جهانیان را دارند ،چگونه خواهد بود؟ به عنووان مثوال ،اگور
اسامهبنالدن دستگیر میشد ،رسیدگی و پاسخگویی وی به اتهام جرایم ارتکابی بوا چوه
فرایندی مواجه میشد؟
با این حال  ،مبارزه با همه اشکال و ظواهر تروریسم فقط به همکاری ،مساعدت
و در نهایت اجماع و اراده جهانی نیاز دارد زیورا تروریسوم خوود ابوزار راهبوردی
مالحظات سیاسی ،اقتصادی و نظامی دولت ها در نیل به اهداف و مقاصد متجاوزانه
است .از این رو ،در دستیابی به این مهم ،ضرورت دارد ضمن اجماع ،توافق نظر و
همراهی دولت ها و سازمان های بین المللی در پیشگیری ،منع و سرکوب تروریسوم،

شرایطی در احیای امنیت و صلح عادالنه بین المللی فراهم گردد .افزون بر ایون ،در
صورت ع دم مالحظات سیاسی از سوی دولت ها  ،وجود م اکم کیفری بین المللی به
ویژه دیوان کیفری بین المللی توانایی تیقیب مرتکبان اقدامات تروریستی و رسیدگی
به آن را دارد.
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