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Abstract
The attribution of actions by terrorist groups to states is a controversial and
important issue that has undermined international peace and security. The author has
conducted a descriptive-analytical study on this subject using library research
methods. The results show that between the two theories of overall and effective
control the former provides a much better basis regarding the responsibility of states
for supporting terrorist groups. The theory of overall control was established by the
ICTY’s Appeals Chamber in the Tadic case, which argued that the effective control
criterion provided by the International Court of Justice was contrary to the logic
of state responsibility. Of course, the theory of overall control is facing challenges in
terms of explaining the attribution of terrorist groups to states. Firstly the
relationship between supporting states and terrorist groups such as ISIS is so
complicated that it is not easy to examine the extent to which governments support
such groups, as they try to keep their ties to these groups completely secret.
Secondly, in some cases even overall control over terrorist groups such as ISIS does
not exist. In other words, despite the fact that these groups are supported by states,
they operate independently. In addition, there is no unified case law in this regard,
and this makes it difficult to attribute the activities of terrorist groups to states.

Keywords
responsibility of states, terrorist groups, attribution, overall control test, the Tadic
case.
___________________________________________________________________
1. Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email: Mohsenmolaeifard@yahoo.com
2. Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
(Corresponding Author). Email: ashrafidariush@yahoo.com
3. Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email: Azaheri878@gmail.com
Received: May 8, 2021 - Accepted: October 3, 2021

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،25شمارۀ  ،3پاییز 1210-1207 :1041
DOI: DOI: 10.22059/JPLSQ.2021.320881.2729

مسئولیت دولتها در حمایت از گروههای تروریستی
با تأکید بر قضیة تادیچ

(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
محسن موالئی فرد ،1داریوش اشرافی ،*2علیرضا

ظاهری3

چکیده
قابلیت انتساب اقدامهای گروههای تروریستی به دولتها ،از موضوعات مناقشهبرانگیز و ممیزی ا زت
که صلح و امنیت بینالیللی را دچار ت ل ل کرده ا ت .در هیین زمینه نگارنده در پژوهشی بهصزورت
توصیفی تحلیلی و با ا تفاده از روش کتابخانهای به برر ی موضوع پرداخته ا ت .نتایج نشان میدهد
که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر ،نظریة مسزوولیت کلزی بزهمراتز بمتزر از کنتزرل مزؤثر
تبیینکنندة مسوولیت دولتها در حیایت از گروههای تروریستی ا ت .نظریة کنترل کلی برگرفتزه از
رأی شعبة تجدیدنظر دادگاه بینالیللی کیفری برای یوگسالوی ابق در قضیة تادیچ ا ت کزه بزا رد
تصییم شعبة بدوی ،این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که تو ط دیوان بینالیللزی دادگسزتری
ارائه شد ،مغایر با منطق مسوولیت دولتها ت .البته نظریة کنترل کلی نی در تبیین انتسزاب اعیزال
گروههای تروریستی به دولتها ،با چالشهایی مواجه ا ت؛ نخست آنکه ارتباط دولتها و گزروههزای
تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیدهای به خود میگیرد که امکان برر ی می ان حیایت دولتهزا
از این گروه چندان اده بهنظر نییر د ،زیرا دولتها تالش میکنند رابطة خود با این نوع گروههزا را
کامالً مخفی نگهدارند؛ دوم اینکه گاهی هیان کنترل کلی نی در خصوص گروههای تروریسزتی ماننزد
داعش وجود ندارد .بهعبارتی با اینکه دولتها از این گروهها حیایت میکنند ،اما ایزن گزروههزا کزامالً
مستقل عیل میکنند .اف ونبر این ،رویة قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و هیین مسزوله
تبیین و انتساب هیة فعالیتهای گروههای تروریستی با دولتها را با چالش مواجه کرده ا ت.
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مقدمه
یکزی از موضزوعات ممزم حقزوق بزینالیلزل در دوران معاصزر ،مسزولة مسزوولیت بزینالیللزی
دولتها ت ،زیرا این موضوع ،بر حوزههای حقزوق بزینالیلزل بزهویزژه مبحز صزلح و امنیزت
بینالیللی تأثیرگذار ا ت .بنابراین تعیین دقیق مسوولیت بینالیللی دولت و مل م بودن بزه آن،
موج تو عة ضیانت اجرای حقوق بینالیلل ا ت و آثزار مفیزد و ارزشزیندی از جیلزه لز وم
جبران خسارت مادی و معنوی زیاندیده بر آن مرتبط ا ت .این موضوع وقتی اهییت بیشزتری
پیدا میکند که توجه شود ،دولتهای امروزی شیوة تو ل به زور را تغییززر دادهانزد و بزهجزای
مخاصیة مسلحانة مستقیم ،این گروهها را شکل میدهند و در را تای اهدافشان به آنمزا کیز
مالی ،نظامی و اطالعاتی میکنند ،بدون آنکه ل وماً بزر آنما کنتزرل داشززته باشززند .نتیجزه آن
میشود که برا اس معیارهای موجزود ،نیزیتزوان بزر ایزن دولزتهزا مسزوولیتی را بزار کزرد و
دولت های قربزانی بزرای حفزم امنیزت جزان شزمروندان و تیامیزت اراضزی خزود بزه راههزای
غیرمشزروع ،مانند اقدامهای تالفیجویانه ،د ت میزنند و آن را دفاع مشروع مینامنزد .داعزش
از جیله مممترین گروههای تروریستی ا ت که در الهای اخیر با حیایزت برخزی دولزتهزا،
صلح و امنیت در خاورمیانه را د تخوش ناامنی و بیثبزاتی کزرده ا زت .بزا اینکزه شزواهدی از
حیایت برخی کشورها از جیله ترکیه از گروه تروریستی داعش وجود دارد ،اما هیچگاه بهصورت
جدی ،بح برر ی مسوولیت حامیان این گروه مطرح نشده ا ت .این در حالی ا ت که پس از
حیالت یازده پتامبر ،آمریکا با ایزن ا زتد ل کزه اقزدام گزروه القاعزده تجزاوز طبزق حقزوق
بینالیلل تلقی میشود و هیچنین اقدام این گروه ،منتس به دولت طالبان در افغانستان ا ت،
به این نتیجه ر ید که حق دفاع مشروع دارد .چندین نماد بینالیللی از جیله شزورای امنیزت،
ناتو و ازمان کشورهای آمریکایی نی بر این ا تد ل صحه گذاشتند). (Mcbeth, 2014: 211
تا مدتها مسوولیت بینالیللی دولتها در حیایت از ازمانهای بینالیللزی غیردولتزی بزر
مبنای رأی دیوان دادگستری بینالیللی در قضیة نیکاراگوئه تبیزین و تحلیزل مزیشزد .در رأی
مورد اشاره مبنای حیایت دولتها از ازمانهای بینالیللی غیردولتی ،نظریة حیایت و کنتزرل
مؤثر بود .در رأی دیوان بین الیللی یوگسالوی در قضیة مو وم به تادیج ،اما نظریة کنترل کلزی
پذیرفته شد .حال پر ش ا ا ی این ا ت که عیل بازیگران غیردولتی در چه صورتی بزه یز
کشور قابل انتساب ا ت؟ مرز میان عیل کامالً خصوصی 1ی بازیگر غیردولتی و عیزل بزازیگر
دولتی بهعنوان بازوی 2دولزت چیسزت؟ آیزا مزیتزوان در مزواردی مزدعی شزد کزه موجودیزت
غیردولتی ،شرایط تشکیل کشور را تا حدودی کس کردهاند و ازاینرو مسوولیت بینالیللی بزه
___________________________________________________________________
1. Pure Private
2. Agent
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خود آنما بار میشود؟ نظریة کنترل مؤثر در حیایت دولتها از ازمانهای بزینالیللزی تزا چزه
حد در پا خگویی و مسوولیتپذیری دولتها در عدم مداخله در امور دیگر دولزتهزا و رعایزت
قواعد منشور در خصوص حفم صلح و امنیت بینالیللزی تأثیرگزذار ا زت و مسزوولیتپزذیری
قدرتهای منطقهای و بین الیللی در حیایت از داعش بر این مبنزا چگونزه قابزل تبیزین ا زت؟
انتساب عیل بزازیگر
فرضیة تحقیق به این شکل قابل طرح ا ت که «در خصوص معیار منا
غیردولتی به دولت در حقوق بینالیلل نوعی تشتت آرا وجود دارد ،اما نظریة کنترل کلی بیشتر
میتواند در مسوولیتپزذیری دولزتهزا در حیایزت از گزروههزای تروریسزتی از جیلزه داعزش
تأثیرگذارتر باشد» .در را تای برر ی ؤال و فرضیة مطرحشده ،ابتدا چارچوب نظزری تحقیزق
بیان میشود ،پس قضیة تادیج و امکان و قابلیت انتساب فعالیت گروههزای تروریسزتی تحزت
تأثیر نظریة کنترل کلی قضیة تادیج تبیین و تحلیل شده و در ادامه چالشهای فزراروی نظریزة
کنترل کلی در قابلیت انتساب اقدامهای گروههای تروریستی به دولتها برر زی مزیشزود و در
نمایت نی نتیجهگیری بیان میشود.

چارچوب نظری؛ نظریة نمایندگی
از نظر حقوقی ماهیت تعمدات دولتها در زمینة فعالیت تروریسزتی اشزخاص خصوصزی ،ماننزد
دیگر قواعد حقوق بینالیلل دربارة اقدامهای اشزخاص خصوصزی ا زت .تعمزد بزه پیشزگیری و
خودداری از مداخله در اقدامهای متخلفانه در بسیاری دیگر از بخشهای حقوق بینالیلل مانند
تعمدات حقوق بشری ،حقوق محیط زیست ،آ ی به بیگانگان و دیگر اقدامهای مضر خصوصی
که دارای ابعاد بینالیللی ا ت ،وجود دارد .طبیعی ا ت رژیم مسوولیت دولتها در این حوزهها
به حوزة مسوولیت دولتها برای اقدامهای تروریستی اشخاص خصوصی تعییم مزییابزد .بحز
مسوولیت دولتها برای اقدامهای اشخاص خصوصی اغلز تحزت زیطرة اصزل عزدم انتسزاب
اقدامهای اشخاص خصوصی به دولتها و نظریة تقصیر مج ای دولت از اشخاص خصوصی قزرار
دارد .بهنظر میر د مسوولیت مستقیم دولتها در قبال اقدامهزای اشزخاص خصوصزی ،تنمزا از
طریق معیار نیایندگی قابل احراز باشد و حقوقدان این معیار را تنما معیار برای انتساب اینگونه
اقدامها به دولتها میدانند .شایان ذکر ا ت که هیة حقوقدانان بزا ایزن نظزر موافزق نیسزتند.
برخی با ا تناد به بند «چ» مادة  3قطعنامة ال  1700مجیع عیزومی دربزارة تعریز تجزاوز
میگویند مشارکت ا ا ی دولت در اقدامهای بانزدهای نظزامی و گزروههزای مشزابه بزهمنظزور
انتساب اقدامهای اشخاص خصوصی به دولت بدون احراز معیارهای کنترل و هدایت اشزارهشزده
در مادة  1پیشنویس مواد کییسیون حقوق بزینالیلزل کزافی ا زت (.)Brownlie, 2013: 370
حتی اگر معیار مشارکت ا ا ی بهعنوان معیاری خاص در انتساب رفتار اشخاص خصوصزی بزه
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دولتها تلقی شود ،باز هم این معیزار ،آ زتانة بزا یی را در مفمزوم خزود در بزردارد و فراتزر از
حیایت مالی و نظامی محض ا ت و صرف بیتفاوتی یا پناه دادن بزه تروریسزتهزا ،نیزیتوانزد
مصداق مشارکت ماهوی باشد .روبرتو آ گو ،گ ارشگر ویژة کییسیون حقوق بینالیلل در حیایت
از این نظریه گفته ا ت« :دولت بهدلیل عدم انجام تعمدات بینالیللیاش در زمینزة هوشزیاری،
حیایت و کنترل یا بهدلیل بزیتفزاوتی نسزبت بزه اقزدامهزایی کزه در زرزمینش علیزه اتبزاع
دولتهای خارجی صورت میگیرد یا امنیت دولتهای دیگر را بر هم میزند ،مزورد اتمزام قزرار
می گیرد .در تحییل مسوولیت ناشی از دیگر ا باب  -مسوولیتی که بهطور مستقیم از اقدامهای
گروهها و باندها ناشی میشود ،وضعیت متفاوت ا ت .در جایی که دولتی چنزین گزروههزایی را
تشویق یا تمییج میکند و بزه آنمزا کیز مزالی کزرده ،آنمزا را آمزوزش مزیدهزد ،ا زلحه در
اختیارشان قرار میدهد و اقدامهای آنما را با نیروهای خود هیاهنز مزیکنزد ،دیگزر از منظزر
حقوق بین الیلل آن گروه ،گروه خصوصی نیست .آنما واحزدی تحزت رهبزری دولزت هسزتند و
وظای تفویضشده از وی دولت را انجام میدهند .چنین گروههایی در زیرمجیوعة ارگانهای
دولتی قرار میگیرند و رکن دفاکتو 1دولت محسوب میشوند .چنزین اقزدامهزای متخلفانزه نزه
ناشی از فعل ،بلکه ترک فعل دولت ا ت» ) .(Ago, 2020: 121هیانطورکه کا سه نیز گفتزه
ا ت ،در جایی که تروریستهزا بزهصزورت دفزاکتو تحزت کنتزرل دولزتهزا هسزتند ،حیزالت
تروریستی قابل انتساب به دولتها ت .اگر حیله صرف خصوصی باشد ،قابل انتساب بزه دولزت
نیست .اگرچه میکن ا ت دولت بزهدلیزل قصزور در انجزام برخزی تعمزدات بزینالیللزیاش در
خصوص آن حیله مسوول باشد ) .(Cassese & Bosnia, 2007: 597ا تقرا در حزوزههزایی کزه
معیار نیایندگی ا تفاده شده ا ت ،نشان میدهد بح مسزوولیت دولزتهزا بزرای اقزدامهزای
تروریستی نی تابع قاعدة کلی نیاینزدگی بزوده و ا زت نایی بزر آن نیسزت .در برخزی مفزاهیم،
ا تفاده از معیار نیایندگی بهمنظور تنظیم مسوولیت دولت بزرای اقزدامهزای تروریسزتی قابزل
درک ا ت .البته در این خصوص زم ا ت رویة قضایی بینالیللی برر ی شود.

قضیة تادیج و نظریة کنترل کلی
درگیری شدیدی در جیموری بو نی  -هرزگوین ابق میان نیروهای نظامی حکومتی بو زنی
و نیروهای صرب بو نیایی رخ داد 2.نیروی مسلح جیموری فدرال یوگسالوی ابق از نیروهزای
صرب بو نیایی حیایت میکرد« .دو کو تادیچ به اتمام جنایات جنگی و جنایت علیزه بشزریت
___________________________________________________________________
1. de facto

 .2نیروهای صرب بو نیایی رزمین را زیر پرچم جیموری صربستان تحت کنترل در آوردند و علیه دولت ر یی
جیموری بو نی و هرزگوین شوریدند.
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در مقابل شعبة نخستین دیوان یوگسالوی قرار گرفزت .دیزوان در برر زی ایزن اتمزامهزا ،ابتزدا
میبایست به تعیین نوع مخاصیه در بو نی میپرداخت؛ چراکه شورای امنیت در قطعنامة 052
مصوب  15مه  1772از دولت جیموری فدرال یوگسالوی خوا ته بزود تزا نیروهزای خزود را از
خاک بو نی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسالوی نی به این خوا تة شورا پا زخ م بزت داده و
نیروهایش را در  17مه  1772از بو نی خارج کرده بود» (ر ولی.)01 :1317 ،
اما درگیریها بین صربهای بو نی تحت حیایت یوگسالوی ادامه داشت و حال دیوان باید
به این پر ش پا خ می داد که آیا نقض حقوق بین الیلل بشردو تانه تو ط نیروهای صزرب در
بو نی ،تحت کنترل یوگسالوی و ازاینرو قابل انتساب به آن ا ت یا خیر؟ متمم بهعنوان یکزی
از اعضای نیروهای مسلح صرب بو نیایی ،مرتک جنایتهای ادعاشده گردیده بود .بنابراین ،بزه
نظر شعبة نخستین ،شعبه میبایست تصییم میگرفت که آیا نیروهای مسلح صرب بو نیایی را
می توان عامالن عیلی جیموری فدرال یوگسالوی دانست یا خیزر (راعزی )11 :1311 ،و از ایزن
نظر تعیین کرد که کدامی از قواعد ناظر بر درگیریهای مسلحانة بینالیللزی یزا داخلزی بایزد
اجرا شود .در صورت نخست ،این امکان وجود داشت که متمم در قبال نقض قواعد بزینالیللزی
ت بیتشدهتر 1و صریحتر مورد ارجزاع در مزادة  2ا ا زنامة دادگزاه کیفزری یوگسزالوی زابق
مسوول دانسته شود و در غیر این صورت ،وی میبایست وفق مینوعیتهای محدودتر و عزامتزر
مادة  ،3مرتبط با درگیریهای مسلحانة داخلی ،مجرم شناخته میشد2.
«دیوان رأی خود را در  0می  1770صادر کرد و در این رأی با تأ ی از معیار کنترل مزؤثر
که دیوان بین الیللی دادگستری در قضیة نیکاراگوئه به کار بزرده بزود ،اعزالم داشزت کزه دلیزل
قانعکننده ای در د ت نیست کزه نشزان دهزد جیمزوری فزدرال یوگسزالوی ،عیلیزات نظزامی
صربهای بو نی را به شکل مؤثر کنترل میکرده ا زت ،بنزابراین نیزیتزوان نیروهزای صزرب
بو نی را ارگان یا عناصر عیلی یوگسالوی بهحساب آورد .حاصل ایزن رأی آن بزود کزه دیزوان
نتوانست نقض فاحش کنزوانسیونهای ژنو را بهدلیل ماهیت غیر بینالیللی درگیری احراز کنزد
و ازاینرو با مخالفت و انتقادهای شدید حقوقدانان مواجه شد .حتی قاضی م دونالد ،رئیس این
شعبة دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهزای صزرب ،مزأموران دولزت یوگسزالوی
بودهاند و اصالً نیازی نبود که دیوان بخواهد می ان کنترل دولزت یوگسزالوی بزر ایزن نیروهزا را
تعیین کند» (ر ولی.)07 :1317 ،
در واقع دیوان معیار کنترل مؤثر را که دیوان دادگستری بینالیللی در پرونزدة نیکاراگوئزه
___________________________________________________________________
1. More Advanced International Rules

.2

ر.ک :مواد  2و  3ا ا نامة دادگاه کیفری یوگسالوی ابق (قعطنامة  120شورای امنیت مورخ  ،)1773و
توضیحات شعبة تجدیدنظر دادگاه در پاراگراف  07 -75پروندة داد تان علیه تادیچ مورخ  2اکتبر  1775در
اجرای متفاوت آنما.
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ایجاد کرد ،برگ ید ) .(ICL supra Chapter, note 44: para 115وفق آن ،رابطة کلی وابسزتگی و
کنترل برای مسوولیت دولت کافی نیست .داد تان در رویارویی با آ تانة بسزیار بزا نتوانسزت
نشان دهد که صربستان و مونتهنگرو بر نیرویهای صزرب بو زنیایی کنتزرل زم را داشزتهانزد
) .(ICTY, 1997: para 588پس دیوان اعالم کرد که نیرویهای صرب بو نیایی را پس از 17
می  1772نییتوان نمادهای عیلی یا عامالن مونتهنگرو دانسزت ) .(ICTY, 1997: para 587از
آنجا که نظریة درگیری بینالیللی را اک ریت اعضای شعبة نخستین نپذیرفتند (بزا رأی مخزال
دادرس م دونالد) ،متمم در قبال جنایتهای جنگی ارتکابیافته در یاق درگیزری مسزلحانة
داخلی به موج مادة  3ا ا نامه مسوول دانسته شد.
به نظر دادرس م دونالد در رأی مخال خویش ،معیار کنترل مؤثر ا ا زاً معیزار منا زبی
برای تعری عاملیت 1در پروندة تادیچ نیست ) .2(ICTY, 1997: para 15وی تفسزیر خاصزی از
رأی نیکاراگوئه ارائه داد 3که ظاهراً بعدها مورد تأیید دیزوان دادگسزتری بزینالیللزی نیز قزرار
گرفت 0.آنچه از چشمانداز تحلیل عناصر حاضر بهمراتز جالز توجزهتزر ا زت ،تأکیزد دادرس
م دونالد بر تفاوتهای مسوولیت دولت ،گروهها و ازمانهای غیردولتزی ا زت 5.بزه نظزر وی
مسوولیت دولت متضین حق دولت زیاندیده به دریافت خسارتهای مالی ا ت ،درحالیکزه در
___________________________________________________________________
1. Agency

 .2به هر حال ،ا تد ل بهدلیل نخست این بود که چنانکه کنترل مؤثر درجة اثبات مورد نیاز برای احراز عاملیت
تحت تسلط نیکاراگوئه باشد ،نتیجه میگیریم که این معیار برآورده شده ا ت.

.3

وی میگوید ،به موج

رأی نیکاراگوئه ،دو مبنا وجود دارد که برا اس آنما میتوان اعیال  VRSجیموری

فدرال یوگسالوی (صربستان و مونتهنگرو) منتس کرد اینکه  VRSبهعنوان عامل جیموری فدرال بوگسالوی
(صربستان و مونته نگرو) عیل کرده بود ،که مستل م احراز وابستگی از وی و کنترل از وی دیگر بوده یا
اینکه جیموری فدرال یوگسالوی (صربستان و مونتهنگرو) بهصراحت انجام عیلی خاص را از وی جیموری
فدرال یوگسالوی (صربستان و مونتهنگرو) بر عمدة  VRSگذارده بود که در نتیجه ،این عیل را به جیموری
فدرال یوگسالوی قابل انتساب ازد .دیوان در پروندة نیکاراگوئه کنترل موتور را برای مورد دوم ضروری بر
شیرد» (هیان ،پاراگراف .)25

.0

دیوان دادگستری بینالیللی در پروندة نسلزدایی (م ل مقدمة پاورقی  ،1پاراگرافهای  ،)012-115دو معیار
متفاوت را برای احراز اینکه  .1آیا  VRSرا میتوان نمادهای دولتی دانست یا  .2آیا  VRSمیتوانسته تحت
رهبری یا نظارت عربستان عیل کند ،اعیال کرد.

 .5دادگاه کیفری یوگسالوی ابق ،داد تان علیه تادیچ 0 ،می  ، 1770رأی مخال را دادرس م

دونالد ،پاراگراف

 20چنین مقرر میدارد  :این امر به تأیید اک ریت دادر ان نی ر یده ا ت که پروندة نیکاراگوئه در نمایت با
مسوولیت دولت در قبال نقض ،از جیله قواعد حقوق بشر دو تانة بینالیللی مرتبط بود ،درحالیکه پروندة
جاری در نمایت با مسوولیت فرد در قبال نقض چنان قواعدی ارتباط داشت.
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پروندههای مسوولیت کیفری گروههای و ازمانهای غیردولتی جبران خسزارت موضزوع بحز
نیست ) .(ICTY, 1997: par 28اف ونبر این یاق کلی پروندة تادیچ یکسره با وضعیتی کزه بزه
اخزتالف نیکاراگوئزه  -ایزا ت متحزده منجزر شزد ،متفزاوت ا زت ) (ICTY, 1997: para 29و
رانجام اینکه اصول کلی تشکیلدهنزدة حقزوق بشردو زتانة بزینالیللزی و مسزوولیت دولزت
تفاوتهای چشیگیری با هم دارند ) .(ICTY, 1997: para 33بهطور خالصه بهنظر میر زد بزه
موج ا تد ل وی ا تناد به معیاری متفاوت برای انتساب اعیال نمادهای عیلی بزه دولزت در
پروندة تادیج بهدلیل رشت متفاوت مسوولیت کیفری گروهها و ازمانهای غیردولتزی موجزه
ا ت ).(Meron, 2012: 236-242
رأی شعبة نخستین به شعبة تجدیدنظر رفت و در آنجا قضزات شزعبة تجدیزدنظر بزا طزرح
معیار کنترل کلی بر ا تد ل شعبة نخستین خط بطالن کشزیدند و مخاصزیة میزان نیروهزای
صرب و بو نی را درگیری بینالیللی تلقی کردند .شزعبة تجدیزدنظر در رأی خزود ،ابتزدا بیزان
میدارد که نظام حقوقی موردنظر برای تعیین نوع مخاصیات مسلحانه ،نظام حقزوق بزینالیلزل
بشردو تانه ا ت و در ادامه تصریح میکند که مطابق ضوابط حقوق بینالیللزی بشردو زتانه و
بهویژه مفاد مادة  0کنوانسیون وم ژنو  1707چنانچه مشخص شود گروه مسلحی که در داخل
کشور با دولت مرک ی در جن ا ت ،به دولت دیگری تعلق دارد ،آنگاه باید گفزت مخاصزیهای
مسلحانه و بینالیللی در جریان ا ت .از نظر دیوان ،عبارت تعلق به ی طرف مخاصیه بزهطزور
تلویحی موضزوع کنتزرل را مطزرح مزی زازد ،ایزن در حزالی ا زت کزه در حقزوق بزینالیلزل
بشردو تانه در مورد می ان و درجة کنترل دولت ،معیاری به چشم نیزیخزورد و از ایزن حیز
باید به حقوق بینالیلل عام و بهویژه قواعد مسوولیت دولتها در حقوق بینالیلل مراجعه شزود
(راعی .)10 :1311 ،ازاینرو ،شعبة تجدیدنظر دیوان یوگسالوی ،ابتدا به رأی دیوان بزینالیللزی
دادگستری در قضیة نیکاراگوئه و تعیین معیار کنترل مؤثر تو ط این مرجع قضایی بینالیللزی
اشاره می کند و در هیان آغاز بح روشن می ازد کزه نیزیتزوان از معیارهزایی دوگانزه بزرای
تعیین مسزوولیت کیفزری گزروههزا و زازمانهزای غیردولتزی در قالز مخاصزیات مسزلحانة
بینالیللی و تعیین مسوولیت دولتها در قال حقوق مسوولیت بینالیللی ،خن به میان آورد.
معیار در تی که باید در شرایط پروندة تادیچ (در مزورد گزروههزای زازمانیافتزه و دارای
اختار لسلهمراتبی) اجرا میشد ،معیار «کنترل کلی» بود ( .)ICTY, 1997: para 95-123در
نتیجه متمم میبایست در قبال جنایتهای جنگی ارتکزابیافتزه در زیاق درگیزری مسزلحانة
بینالیللی به موج مادة  2ا ا نامه مسوول شناخته میشد .رویة قضزایی بعزدی نشزان از آن
دارد که امروزه معیار کنترل کلی بهخوبی جاافتاده ا ت و بهطور معیول تو ط دادگزاه کیفزری
یوگسالوی ابق اجرا میشود ( .)ICTY, 2004: Paid148دادگاه تجدیدنظر در ادامة رأی خزود،
معیار کنترل مؤثر مطرحشده از وی دیوان بزینالیللزی دادگسزتری را معیزاری ناهیاهنز بزا
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منطق حقوق مسوولیت دولتها قلیداد میکند که حتی با رویة دولتها و محاکم بینالیللزی در
تضاد ا ت .شعبة تجدیدنظر دیوان با تکیه بر این رویة قضایی ،آن د ته از اعیالی را که گروهی
از افراد کیابیش ازمانیافته انجام دادهاند ،از اعیالی کزه افزراد بزهصزورت پراکنزده و انفزرادی
مرتک شدهاند ،جدا میکند .از نظر دیزوان بزرای تشزخیص مزورد دوم ،یعنزی انتسزاب اعیزال
انفرادی به دولت خارجی ،بهکارگیری معیار کنترل مؤثر منا تر خواهد بزود ،زیزرا بایزد ثابزت
کرد که این اعیال به د تور خاص آن دولت انجام شدهاند؛ حال آنکه در فرض اول ،یعنی اعیال
ی گروه نظامی ازمانیافته ،کافی ا ت ثابت شود که آن دولت خارجی ،کنترل کلزی بزر ایزن
گروه داشته ا ت تا اعیال گروه به آن دولت منتس شود .در واقزع ،هیزین کزه ایزن دولزت بزا
هیاهن ازی و کی در برنامهری ی کلی فعالیتهای نظامی گروه ،دارای کنترل کلی بر آنزان
بوده باشد ،برای انتساب رفتار متخلفانة آن گروه به دولت م بور کفایت میکنزد .ازایزنرو دیگزر
نیازی نیست که اثبات شود دولت م بور در ت ت عیلیات گروه ،کنترل مؤثری اعیال میکرده
ا ت (عسگری.)70 :1377 ،

امکان انتساب اقدامهای گروههای تروریستی (داعش) به دولتهای حامی
داعش از تندروترین گروههای ا المگرا در خاورمیانه ا ت ) .(Rezaul, 2021ایزن گزروه افز ونبزر
عراق و وریه ،بخشهایی از لیبی و نیجریه را نی به کنترل خود درآورده بود .گروههای همپییزان
داعش در نقاط دیگر دنیا م ل افغانستان و آ یای جنوب شزرقی نیز فعزالانزد .ریشزة داعزش بزه
جیاعت توحید و جماد میر د که در ال  1777به رهبری ابومصع ال رقاوی تأ یس شزد و در
ال  2220به شبکة القاعده پیو ت و پس از آن به القاعدة عراق معروف شد .ایزن گزروه کزه وارد
جن با دولت عراق و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق شده بود ،در ال  2227با چندین گزروه
ا المگرای دیگر ائتالف کرد و «مجلس شزورای مجاهزدین» را تشزکیل داد کزه قزدرتی ممزم در
ا تان انبار ،و یعترین ا تان عراق ،محسوب میشد .در  13اکتبزر هیزان زال ،مجلزس شزورای
مجاهدین بههیراه چند گروه شورشی دیگزر« ،حکومزت ا زالمی عزراق» را تشزکیل داد .ابوایزوب
الیصری و ابوعیر بغدادی دو رهبر اصلی حکومت ا المی عراق بودند کزه در  11آوریزل  2212در
عیلیات ارتش آمریکا کشته شدند و ابوبکر بغزدادی جزایگ ین آنمزا شزد (لسزانی و یزدائی امنزاب،
 .)05 :1370با آغاز جن داخلی وریه نیروهای حکومت ا المی وارد زوریه نیز شزدند و در 1
آوریل  2213نام «حکومت ا المی عراق و شام» را بزر خزود نمادنزد و از آن پزس بزا نزام مخفز
داعش معروف شدند .آنما به رعت ،بخشهایی از شیال شرقی وریه را تصرف کرده و شزمر رقزه
را بهعنوان پایتخت خود انتخاب کردند .پس هی مان با اقدام نظامی در زوریه بزه عزراق حیلزه
کردند و موفق شدند رمادی و فلوجه مممترین شمرهای ا زتان انبزار در عزراق را بزه قلیزرو خزود
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اضافه کنند .در ژوئن  2210مممترین موفقیت داعش با تصرف موصل ز دومین شمر ب رگ عراق ز
بهد ت آمد .گروه در ماههای بعد نی پیشرویهای زیادی داشت و تا خرداد  1370حدود نییزی از
خاک وریه و بخشهای شیال غربی عراق را در تصرف خود درآورد (عبا ی .)05 :1370 ،داعش
در این دوره بخشهایی از متصرفات خود را نی از د زت داد و از جیلزه شزمر ممزم تکریزت را در
فروردین  1370به ارتش عراق و نیروی شبه نظامی حشد شزعبی کزه بزرای جنز بزا ایزن گزروه
تشکیل شده بود ،واگذار کرد .بین الهای  2210و  2210میالدی مناطق یکی پس از دیگزری از
داعش پس گرفته شد .هیچنین داعش در زال  2215کنتزرل شزمرهای زنجار و رمزادی را از
د ت داد .در ژوئیة  2210موصل آزاد شد و در د امبر هیان زال بغزداد پیزروزی بزر داعزش را
وریه داعش را از رقه بیرون راندند.
اعالم کرد .در اکتبر  2210نیروهای دموکراتی
دولتهای مختلفی از داعش حیایت کردند که ترکیه از جیلة این کشورها زت .ایزن گزروه
تروریستی با حیایت مستقیم ترکیه چمار شمر مرزی وریه با ترکیه یعنی عطیه ،الباب ،ع از و
جرابلوس را که ورود و خروج پناهندگان و آوارگان وری از طریق آنمزا انجزام مزیگرفزت ،در
د ت داشت ) .(Mastors, 2014دیدبان حقوق بشر وریه ،دولت ترکیه را به حیایت از داعزش
در وریه متمم کرد .رامی عبدالرحیان ،مدیر مرک دیدبان حقوق بشر زوریه در گفزتوگزویی
مطبوعاتی گفت :ترکیه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ورود شبهنظامیان غیر وری را از طریق
فرودگاه ها یا بنادر خود فراهم و پیو تن آنان به داعزش را تسزمیل مزیکنزد .احیزد داووداغلزو
نخستوزیر وقت ترکیه در زمان شکلگیری داعش ،این گروه را «چند جوان زنی خشزیگین»
نامید ) .(Schramm, 2015: 113دولت ترکیه در نوامبر  2215دو نفر از مممترین روزنامهنگزاران
کشور را به جرم حیایت از ازمانهای تروریستی د تگیر و پزس از بزازجویی چنزدین زاعته
روانه زندان کرد .این دو نفر «جان دوندار» ردبیر روزنامة جیموریزت و «اِردِم گزول» خبرنگزار
هیان روزنامه در آنکارا بودنزد کزه در روزنامزة جیموریزت مسزتند جزامعی در خصزوص حیزل
مخفیانة (قاچاق ر یی) ا لحه برای داعش در وریه منتشر و مزدارک تصزویری واضزحی نیز
ضیییه کرده بودند .این دو نفر پس از ه ماه زندان با رأی دادگاه قانون ا ا ی ترکیه بزهطزور
موقت آزاد شدند تا نوبت دادگاه ایشان بر د .داد تانی کل کشور ،داد تانی منطقه را به اتمزام
لو دادن ا ناد طبقهبندیشده تمدید به برکناری کرد و خطاب به گردانندگان ایتهای خبری
گفت :اگر کسی این اخبار محرمانه را منتشر کند ،ایت مربوطه بالفاصله تعطیزل خواهزد شزد.
دولت ترکیه هیچنین بیشتر کارمندان پست مرزبانی مربوطه و ژاندارمری در مرز زوریه را کزه
عی کرده بودند از خروج غیرمجاز ا لحه و ممیات جلوگیری کنند ،د تگیر و برخی را زندانی
کرد 1.گسترش گروههای مو وم بزه گزروههزای تروریسزتی ،ماننزد داعزش و القاعززده و دامنزة
___________________________________________________________________
1. Video purports to show Turkish intelligence shipping arms to Syria, MAY 29, 2015.
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-turkey-arms-idUSKBN0OE28T20150529
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گسزتردة فعالیت آنما در کشورهای مختل و ا زتفادة آنمزا از آخزرین فنزاوریهزای جنگززی و
ارتبزاطی ،ایزن ؤال را به ذهن متبادر می ازد که چگونه میکن ا ت این گروههزا بززهوجززود
آینزد و نهفقط تمدیدی علیه جوامع داخلزی ،بلکزه تمدیزدی علیزه صزلح و امنیزت بزینالیللزی
باشزند؟ آیزا در فضزای دولتمحور حقوق بینالیلل ،این گروهها میتوانند بدون حیایت دولتها
شکل بگیرند و به یکباره خود را دولت معرفزی کننزد؟ آیزا دولزتهزا نقشزی در شزکلگیزری و
اقدامهای این گروهها ندارنزد؟ در مجیوع معیارهای مختلفی در حقوق بینالیلل بزرای انتسزاب
عیل بازیگران غیردولتی به دولت معرفی شده ا ت که برخی از آنما عبارتاند از :کنتزرل مزؤثر،
کنترل عیومی ،موارد مذکور در مادة  1طرح مسوولیت بینالیللی دولزتهزا؛ کنتزرل مزؤثر کزه
امکان تبیین موضوع مقالة حاضر را ندارد .در اینجا پر ش این ا ت که آیزا مزیتزوان برا زاس
نظریة حیایت و کنترل کلی اقدامها و جنایات داعش را متوجزه دولزتهزای حزامی ایزن گزروه
دانست؟ بهنظر می ر د انتساب اقدامهای گروههای تروریستی (داعزش) بزه دولزتهزای حزامی
برا اس نظریة کنترل کلی موجهتر از کنترل مؤثر ا ت ،اما این امر با چالشهایی مواجه ا ت.

 .1مخفیانه بودن رابطة دولتها و گروههای تروریستی
تر یم تصویری دقیق از مشارکت دولت در فعالیتهای تروریستی بهدلیزل تزالش دولزتهزا در
مخفی کردن اینگونه فعالیت های خزود دشزوار ا زت .تنمزا در مزوارد بسزیار عزادی دولزتهزا
بهصراحت اعالم میکنند که به گروههای تروریستی کی میکنند .در این موارد هم مدعیانزد
این گروههزا تروریسزت نیسزتند و اقزدامهزای آنمزا مشزروع ا زت .دلیزل جزذابیت حیایزت از
تروریستها تو ط دولتها در امکان پیش بردن منافع ملی در پوشش ایزن اشزخاص خصوصزی
ا ت .دانیل بایین در این خصوص معتقد ا ت دولتها میکن ا ت از اقدامهای تروریسزتی بزه
انگی ههای متعدد حیایت کنند که این انگی ه میتوانزد در طزول زمزان تغییزر کنزد و حتزی از
حیایتش از تروریستها د ت بردارند یا آن را کاهش دهند .بزرای م زال دولتزی میکزن ا زت
کشور هیسایه اش را تضعی کند یا آن را به آشوب بکشد و یستم یا ی و ایدئولوژیکی خود
را به خارج از مرزهایش گسترش دهد .حیایت از گروههای تروریستی میتواند بخشی از تزالش
گسترده تر برای تقویت شورشیانی باشد که با فعالیتهای تروریستی خود ،دولت درگیر جن را
کی میکنند .در عین حال دولتها میکن ا ت بهدلیل حیایت عیزومی مزردم زرزمینش از
ایدة ازمان تروریستی نسبت به فعالیتهای تروریستی این گروهها یا ازمانها در رزمینشان
بیتفاوت باشند یا اینکه ه ینة مبارزه با این گروهها را بیشتر از ه ینة بیتفاوتی نسبت بزه آنمزا
بدانند و اقدام علیه آنما را به نفع خود نبینند ).(Byman, 2017: 1-53
ارا شید من میگوید« :رابطة بین تروریسزتهزا و دولزت غیرشزفاف ،پزیشبینزیناپزذیر و
غیرمتعارف ا ت .دولت ها با هدف فرار از مسوولیت ،از گروههزای تروریسزتی بزهمنظزور تحقزق
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اهداف خود بمره میگیرند .با فرض اینکه دولتی نییتواند خودش را از انتساب عیزل متخلفانزة
خود در هر طحی از حکومت مبرا کند ،حیایت نمزانی از تروریسزتهزا میکزن ا زت و زیلة
جززذابی بززرای آن دولززت باشززد تززا بززا تو ززل بززه آن نقشززة بززینالیللززی خززود را پیززاده
ازد»).(Scheideman, 2018: 262
بهدلیل آنکه ج ئیات مشارکت دولت در تروریسم اغل علنی نیزی شزود ،دشزوار ا زت کزه
صحت ادعاهای دولتها را علیه یکدیگر نجید؛ حتی اگر در طول زمان د یلی مبتنی بر نقزض
تعمدات ضد تروریستی تو ط دولتها بهد ت آید.
اصول انتساب قضایای تادیچ به دولت بهدلیل شدت و خطر بالقوة اقزدامهزای تروریسزتی در
دنیای امروزی و ا تقالل آنما نسبت به دولتها ،دیگر کارایی ابق را ندارد .این دیزدگاه تو زط
کسانی که معتقد به شکلگیری عرف آنی 1پس از حوادث  11پتامبر بودند ،مورد انتقزاد قزرار
گرفت ،البته حداقل فایدهاش آن ا ت که تا حدودی توجیهکنندة اقدامهای صورتگرفته پس از
آن حادثه ا ت .واقعیت آن ا ت که امزور موضزوعی ایزن قضزایا بسزیار متفزاوت از اقزدامهزای
تروریستی منطقهای هستند .هیانگونهکه تراوالیو و آلتنبرگ گفتهاند ،این قضایا بسیار متفزاوت
از پناه دادن به تروریستهای منطقهای و کی به ایزن گزروههزا هسزتند (Travalio & John,
) .2018: 105تفاوت در این ا ت که ایزن قضزایا دربزارة تولیزدات محزدود و منطقزهای بزوده و
هیچکدام از آنما دربرگیرندة ا تفاده از رزمین ی دولت ،برای در اختیزار قزرار دادن پناهگزاه
امن و کی به ارتکاب اقدامهای تروریستی فراملی نیست .آنما میگویند هزیچ اجیزاعی وجزود
ندارد که در الهای پس از قضایای تادیچ و نیکاراگوئه ،این قضایا تعیینکنندة حقوق حاکم بزر
تروریسم فراملی باشند ) ،(Travalio & John, 2018: 106روت ویجوود میگوید برخالف قضزیة
نیکاراگوئه افغانستان می بان تروریستهای بینالیللی هستند ،نه شورشیانی که مرتک جنایاتی
در مرز در مقیاس کوچ میشوند ).(Wedgwood, 2006: 566

 .2فقدان قضایی رویة واحد
دیوان بینالیللی دادگسزتری حتزی پزس از رأی قضزیة نیکاراگوئزه ،در زال  2225در قضزیة
فعالیت های نظامی در قلیرو رزمینی کنگو زیر بار دکترین کنترل کلی برای انتسزاب نرفزت و
اقدامهای اِی .دی .اف .را فقط به ب پناه دادن از وی کنگو منتس به کنگزو ندانسزت و بزار
دیگر بر دکترین کنترل مؤثر را تأکید کرد .البته شاید ا تد ل شود که دیوان در این قضزیه در
مقام برر ی وضعیت کیفری افراد نبود تا نظر تزادیچ را بپزذیرد یزا هیچنزین در مقزام برر زی
وضعیت اقدامهای تروریستی نبود تا نظر شورای امنیت را بپذیرد .اما دیزوان در زال  2220در
___________________________________________________________________
1. Instantaneous Custom
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قضیة کنوانسیون نسلکشی دعوای بو نی علیه صربستان بهصراحت بیان داشزت کزه دکتزرین
کنترل عیومی که تو ط دادگاه بین الیللی کیفری برای یوگسالوی ابق در قضیة تزادیچ ابزراز
شده ا ت ،میکن ا ت برای تشخیص اینکه ی مخاصیه بینالیللی ا زت یزا غیزربینالیللزی،
ا تفاده شود و برای مسوول دانستن صربستان باید طبق معیار کنترل مؤثر ،چنین رابطهای احراز
شود .بنابراین دیوان ممر پایانی زد بر معیارهای نوین انتساب اعیال بازیگران غیردولتی به دولت.
دیوان دادگستری بینالیللی در ال  ،2220زمانیکه ناگ یر بود در مورد هیان واقعیزتهزا
حکم صادر کند ،به رویة قضایی تادیچ پا خ داد ) .(ICJ, note 1دیوان دادگسزتری بزینالیللزی
معیار کنترل کلی مقرر در پروندة تادیچ را تأیید نکرد ) (ICJ, 2007: 649-668و با بازگشزت بزه
پروندة نیکاراگوئه ،دوباره معیار کنترل مؤثر را (که اندکی از کنترل کلی محدودتر ا زت) اعیزال
کرد ).(Ascensio, 2017: 290
یکی از چالشهای فزراروی نظریزة کنتزرل کلزی ،تصزییمهزای متضزاد دیزوان دادگسزتری
بین الیللی در پروندة نیکاراگوئه و دادگاه کیفری یوگسالوی ابق در پروندة تادیچ ا ت .ایزن دو
رأی به بح های چشیگیری میان اندیشیندان حقوق بینالیلل دامن زده ا ت (Kress, 2015:
) .93-144آنما هیچنین در میان مؤلفههای چندپارگی یا انشقاق ف ایندة نظم حقوقی بینالیللی
لحاظ شدهاند و از هیین روی ،توجه و دغدغههای کییسیون حقوق بینالیلل را برانگیختهاند.
از وی دیگر ،بهمنظور حزل چنزدپارگی صزالحیتی و آشزتی دادن تصزییم دیزوان و رویزة
قضایی دادگاه کیفری یوگسالوی ابق ،وحدت حقزوق مزاهوی مزورد دفزاع قزرار گرفتزه ا زت
) .(Cannizzaro, 2007نگرش دیوان از دیدگاه تحلیل حاضر ،مشکل از ا ت ،زیرا برا زاس آن،
یاقی که در آن به اجرا درمزیآیزد ،از دو
قاعدهای واحد میتواند بدون منطق خاصی ،برحس
معنای متفاوت برخوردار باشزد ) .(ICJ, 2001: 829-838ایزن پرونزده از آن روی حزائ اهییزت
می نیاید که بر خطر برداشتی تأکید میکند که به هر ه ینهای درصدد ا ت انفکاک مطلقزی را
میان مسوولیت دولت و گروهها و ازمانهای غیردولتی در قبال جنایتهای بزینالیللزی حفزم
کند 1.زمانیکه دولت را میتوان در قبال نقضهای فزاحش محکزوم کزرد ،از آن روی کزه عیزل
ایشان به دولت قابل ا تناد ا ت ،نییتوان ادعا کرد که در هیان زمان دولت به موجز حقزوق
بشردو تانة بینالیللی مسوول نیست (رضایی.)57 :1370 ،
جنبة دیگری که زم ا ت در اینجا در مورد پروندة تادیچ به آن اشاره شزود ،آن ا زت کزه
___________________________________________________________________
 .1بهیقین دیوان می توانست به ر یدگی دادگاه کیفری یوگسالوی ابق به موضوعهای مقدماتی ا تناد کند و در
نتیجه با آن به گونهای متفاوت از ایر واقعیتهایی که دادگاه کیفری یوگسالوی ابق باید بهمنظور
محکومیت متمم در قبال جنایتهای بینالیللی فراتر از تردید معقول احراز میکرد ،برخورد کند .در مورد
ارتباط آرای دادگاههای ویژه برای دیوان دادگستری بین الیللی ،ر.ک :فصل .7

مسئولیت دولتها در حمایت از گروههای تروریستی1221 ...

این پرونده ،بیانگر تیایل دادگاه کیفری یوگسالوی ابق به برجسته زاختن تیزای مسزوولیت
کیفری گروهها و ازمانهای غیردولتی و مسوولیت دولت ا ت .تعیین عاملیت دولتی در مزورد
جنایتهای ارتکابیافته تو ط گروههای نظامی ازمانیافته تا اندازهای با احزراز مسزوولیت آن
تشابه دارد .با وجود این ،دادگاه کیفری یوگسالوی ابق برای انتساب عیل گروههای نظامی بزه
دولت به معیار کنترل کلی ا تناد میجوید ،درصورتیکه بهمنظور احراز وجود ارتبزاط مزافوق -
زیرد ت به موج آموزة مسوولیت آمزر ،معیزار کنتزرل مزؤثر را اعیزال مزیکنزد .بنزابراین در
خصوص جنایتهای ارتکابیافته در چارچوب گروههای نظامی یا شبهنظامی ،چنین رفتاری بزه
اعیال دو معیار متفاوت (بهترتی در مورد احراز مسوولیت دولت و مسوولیت کیفری گروههزای
و ازمانهای غیردولتی آمزران) مزیانجامزد .ایزن رویکزرد دوگانزه از رهگزذر ماهیزت متفزاوت
مسوولیت دولت و مسوولیت کیفری توضیح داده شده ا ت (رضایی .)57 :1370 ،البتزه میکزن
ا ت ا تد ل شود مسوول دانستن آمران از لحاظ کیفری در قبال جنایزتهزای ارتکزابیافتزه
تو ط زیرد تان ایشان باید مستل م شرایط ختتری از آنچه بزرای انتسزاب هیزان عیزل بزه
دولت ضروری ا ت (و به مسوولیت وی در حقوق بینالیلل منجر میشود) ،باشد .با وجود ایزن،
جنبة جال توجه این رویکرد از چشمانداز ارتباط مسوولیت دولت و گروههزای و زازمانهزای
غیردولتی تیایل رویکرد یادشده به تلقی مسوولیت دولت و گروههای و ازمانهزای غیردولتزی
بهعنوان دو رژیم متفاوت ا ت .بنابراین ،زمانیکه دادگاههای ویزژه در شزرایط خزاص نزاگ یر از
اجرای قواعد مسوولیت دولت باشند ،این قواعد از قواعدی که شامل مفاهیم مشابمی که مختص
مسوولیت کیفری گروههای و ازمانهای غیردولتیاند ،جدا انگاشته میشزوند 1.معیزار کنتزرل
مؤثر در قضیة نیکاراگوئه این نتیجه را بهد ت میدهد که شامل مواردی چون د تور و هزدایت
و کنترل در «هر اقدام خاص» بهنوعی باشد که اگر آنما نبود آن اقدام محقق نیزیشزد .در ایزن
حالت آن اقدام خاص (و نه هیة اعیال) به دولت خارجی منتس میشود .نگرش زختگیرانزه
در این معیار مانع از آن میشود تا اقدامهای داعش به دولتهای حزامی منتسز شزود .آشزکار
ا ت که دولت میکن ا ت از طریق ارائة رهنیودهای خاص با اعیال کنترل بر ی گروه بتوانزد
مسوول اعیال آن قلیداد شود .در مورد هر قضیه باید با توجه به حقزایق هیزان قضزیه تصزییم
گرفت؛ بهویژه مواردی که به رابطة میان د تورهای صادره یا کنترل و هدایت اعیالشده و رفتار
مورد شکایت میپردازند .مسائل هنگامی پیچیدهتر می شزوند کزه صزحبت از آن باشزد کزه آیزا
___________________________________________________________________
 .1باید خاطرنشان کرد که جدا نگهداشتن این مفاهیم هیواره چندان اده نیست ،برای نیونه گ ارش کییسیون
تحقیق برای دارفور حاکی از آن ا ت که نوعی ابمام خاص در مفاهیم کنترل کلی که به عیل دولت ارجاع
دارد و کنترل مؤثر که به موج آموزة مسوولیت آمر مقرر شده ا ت ،مالحظه میشود.
Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the UnitedSecretary-General pursuant to
Security Council Resolution 1564 of 18 Septembersupra Chapter 3, note 25, para. 123.
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رفتاری تحت کنترل یا هدایت ی دولت انجام گرفتزه ا زت یزا خیزر .چنزان رفتزاری تنمزا در
صورتی به آن دولت قابل انتساب ا ت که دولت مذکور عیلیات خاصی را کنترل یا هدایت کنزد
و رفتار مورد شکایت بخش ینف آن عیلیات باشد .این اصل بر رفتزاری کزه تنمزا بزهصزورت
فرعی و اتفاقی با ی عیلیات مرتبط باشد و از هدایت و کنترل ی دولت خزارج باشزد ،اعیزال
نییشود .زمانیکه امکان تعییم حکم قضایای نیکاراگوئه و تادیج به تروریسم بینالیللی و امکان
انتساب مسوولیت آن به دولتها منتفی میشود ،باید در اندیشة راهکارهای دیگری بود.

رویکرد پیشنویس اولیة طرح کمیسیون حقوق بینالملل
اصل مسوولیت دولت در قبال اعیال اشخاص خصوصی (گزروههزای تروریسزتی) را مزیتزوان از
مفموم مخال مواد ( 7 ،1و  )11طرح نمایی کییسیون حقوق بینالیلل نی ا تنتاج کرد .مزادة
 1طرح م بور ،با عنوان «نظارت و کنترل دولت بر عیل» در این خصوص مقرر مزیدارد« :عیزل
شخص یا گروهی از اشخاص برا اس حقوق بینالیلل به دولت منتس میشود اگر فرد یا گروه
م بور به د تور دولت یا تحت نظارت و کنترل دولت ،اقدام به انجام چنین عیلی کرده باشزند»
(حلیی.)12 :1372 ،
مادة  7طرح نی با عنوان «عیل انجزامشزده در غیزاب و یزا قصزور مقامزات ر زیی» مقزرر
میدارد« :عیل شخص یا گروهی از اشخاص برا اس حقوق بینالیلل به دولت منتس میشود.
درصورتیکه فرد یا گروه م بور در غیاب یا قصور دولت بهعنزوان ج ئزی از اجز ای دولزت عیزل
نیاید» .در آخر ،مادة  11با عنوان «عیل تأییدشده و پذیرفتهشده تو ط دولت» مقرر مزیدارد:
«اعیالی که برا اس مواد قبلی قابل انتساب به دولت نیست اگر تو ط دولت تأییدشده و مزورد
پذیرش قرار گیرد ،منتس به دولت خواهند شد» (ابراهیم گل .)01 :1371 ،البته این گفته کزه
اعیال اشخاص خصوصی را نییتوان به دولت نسبت داد ،بدان معنا نیسزت کزه دولزت در هزیچ
شرایطی به ب این اعیال مسوولیت پیدا نییکند .بنابراین هیزانطورکزه در بنزد  2مزادة 11
طرح اولیة مسوولیت و در مواد  7 ،1و 11طرح نمایی کییسیون حقوق بزینالیلزل در خصزوص
مسوولیت آمده ا ت ،میکن ا ت دولت در برخی موارد به منا زبت عیزل اشزخاص خصوصزی
مسوول تلقی شود ،اما در عین حال باید متذکر شد که این مسوولیت ناشزی از اعیزال اشزخاص
خصوصی نیست ،بلکه به ب فعل یا ترک فعل ارکان دولت ا ت .بارت دیگر مسزوولیت م بزور
ناشی از رفتار جداگانهای ا ت که قابل انتساب به دولت ا ت ،رفتاری که صرفاً با عیل شزخص
خصوصی ارتباط دارد (مستقییی و طارم ری .)72 -73 :1300 ،در واقع عیلی که شزخص یزا
گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام میدهد ،حادثهای خارجی محسوب میشزود کزه شزرایط
مساعد را برای رفتار نادر ت دولت فراهم میآورد .عواق احراز مسوولیت بینالیللزی دولزتهزا
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برا اس طرح کییسیون ،پرداخت خسارت ا ت .بر این ا اس ،هر کس مسزب ورود خسزارتی
به دیگری شود ،مسوول جبران آن ا ت .بنابراین در حالتی که دولتزی بزا حیایزت و کیز یزا
بیتفاوتی خود موج وقوع فعل مجرمانزه یزا متخلفانزه مزیشزود و خسزارتی بزهبزار مزیآورد،
درصورتیکه مسب آن شناخته شود ،مسوول ا ت و میتوان به دولت رجوع کرد.

نتیجهگیری
اف ایش گروههای تروریستی و رابطة آن با دولتها موضزوعی چالشبرانگی و شنا زایی مسوولیت
برای دولتها در قبال اقدامهای این گروهها ،موضوعی تأملبرانگی تر ا زت .دولتها میتوانند در
حد اعال از این گروهها بهعنوان اب ار ا تفاده کنند ،در حد پایینتری از آنما حیایزت کننزد و در
حد بسیار نازلتری نسبت به آنما بیتفاوت باشند .از منظر دیوان ،اعیال گروههای تروریستی که
در ی جن داخلی علیه نیروهای داخلی مشارکت دارند ،به دولت مربوطه منتس نییشود ،اما
موقعیتهایی وجود دارد که اعیال چنین گروههای تروریستی میتواند به کشور دیگزر منتسز
شود .درصورتیکه گروههای تروریستی به موج د تورالعیل یا تحت هدایت یا کنتزرل کشزور
دیگر عیل کنند ،اعیال آنان میتواند بزه آن کشزور منتسز شزود .در ایزن مزورد ،گزروههزای
تروریستی ارگان عیلی یا کارگ ار آن کشور محسوب خواهند شزد .محزاکم بزینالیللزی در ایزن
خصوص قائل به رعایت ا تانداردهایی هستند .برای م ال ،پیش از اینکزه مسزوولیت بزه کشزور
خارجی منتس شود ،این نکته باید اثبات شود که اعیال گروههای تروریستی ،بهطور مؤثر طبق
د تورالعیل یا کنترل و هدایت کشور خارجی انجام گرفته ا ت یا خیر .اما تعیزین اینکزه یز
دولت دقیقاً کنترل و هدایت ی گروه تروریستی را بر عمده داشته ا ت ،دشوار ا زت .واقعیزت
این ا ت که رابطة دولتها و گروههای تروریستی بسیار پیچیده شده ا ت و اشکال متعددی از
هدایت و کنترل گرفته تا بیتفاوتی نسبت به اقدامهای آنما را در برمزیگیزرد .طزرح کییسزیون
حقوق بینالیلل در خصوص مسوولیت دولتها برای اعیال متخلفانة بینالیللزی تنمزا مصزادیق
زو
محدودی از رابطة بین دولت ها و اشخاص خصوصی را برشیرده ا زت .حزال آنکزه از یز
گروههای تروریستی بینالیللی ،شخص خصوصی به شرحی که در طرح پیشبینی شده نیستند
و از لحاظ انگی ه ،هدف ،گسترة اقدامها و نتایج آنما ماهیتی بینابین دولت و اشزخاص خصوصزی
دارند .از وی دیگر ،ا تقالل روزاف ون گروههای تروریستی بینالیللی از دولتهزا ایزن پیزام را
می ر اند که دیگر این گروهها اب ار د ت دولت نیستند و چهبسا دولتها تابع آنما باشند .بر این
ا اس ،حاکم کردن قواعد و اصول نتی مسوولیت بینالیللی دولتها مانند نظریة نیایندگی که
شالودة طرح کییسیون حقوق بین الیلل در خصوص مسزوولیت دولزتهزا در قبزال اقزدامهزای
اشخاص خصوصی را تشکیل میدهد ،نییتواند مبنای انتساب اقدامهای گروههای تروریستی به
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دولت ها قرار گیرد .برا اس آنچه گفته شد ،شاید نظریة زببیت بتوانزد تبیزینکننزدة انتسزاب
اقدامهای گروههای تروریستی به دولتها باشد .در یستم مسوولیت مبتنی بر زببیت ،احزراز
تخل دولت مبنایی ا ت که برا اس آن ،برر ی محدودة مسوولیت دولت میتواند ادامه یابد .با
ا تفاده از اصول ببیت ا ت که باید مشخص شود مسوولیت دولت باید محدود به نقض تعمد
به پیشگیری یا خودداری از مداخله در عیل تروریستی اشخاص خصوصی باشد یا میکزن ا زت
خود عیل تروریستی اشخاص خصوصی را نی در برگیرد.
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