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بررسی نقش زنان یگان های مدافع خلق ( ی.پ.ژ)
در تقویت مشروعیت ی .پ.گ:

با رویکرد به عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی در قبال اسرای داعشی ( نمونه موردی زنان داعشی)

لیال مروتی

چکیده

مقاله حاضربا روش توصیفی ،تحلیلی به بررسـی نقش زنان یگان های مدافع خلق در تقویت مشـروعیت

ی .پ .گ با نگهداری از اسـرای داعشـی از منظرقواعد حقوق بین الملل پرداخته اسـت .درعمده مطالعات

صـورت گرفتـه نقـش نظامـی و اسـتراتژیک ی .پ.گ مـورد توجه محققان بوده اسـت ،امـا درمورد نقش

زنـان ی.پ.ژ تحقیقـات محـدودی وجـود دارد.درحالـی کـه درحقـوق بیـن الملـل جهت مجـازات جرایم

علیه بشـریت عمدتا ازعدالت عدالت کیفری اسـتفاده شـده اسـت ،دونوع دیگرعدالت انتقالی و ترمیمی در

حقـوق بیـن الملـل معاصرجایـگاه خاصی پیـدا کرده انـد و اعضای ی .پ.گ خاصه شـاخه زنـان این گروه

( ی.پ.ژ) کـه تعـداد قابل توجهی اسـیر داعشـی را دراختیار دارند و در شـرایطی کـه نهادهای بین المللی از

قبیـل شـورای امنیـت درحمایـت از حقوق بشـر و تامین صلـح جهانی ناکارآمد هسـتند ،می توانند با توسـل

بـه الگـوی عدالـت انتقالـی و عدالـت ترمیمـی مشـروعیت ی .پ .گ را از منظـر حقوق بین الملـل افزایش
دهنـد ،همچنیـن باعـث ارتقاء نقش زنان کـرد از قربانی( زنان کرد ایـزدی) به حامیان حقوق بشـر( ی.پ.ژ)

گردنـد و پدیـده زنـان قربانی ـــ مجرم (زنان داعشـی ) را کاهش دهند.براسـاس چارچوب ذکر شـده نتیجه

پژوهـش حاضـر این اسـت کـه زنان ی.پ.ژ می توانند شـرایط ناشـی از خالء و ضعـف نهادهای بین المللی

را در مقابلـه بـا داعـش تبدیـل به فرصت نموده و با توسـل به عدالت انتقالی و ترمیمی بعنـوان حامیان حقوق
بشـرباعث مشـروعیت ی.پ.گ گردنـد ودر بازپـروری واصالح زنان و کودکان داعشـی بزهـکار و جبران

خسـارت قربانیان داعش موثر باشـند.

کلمـات کلیـدی :زنـان روژآوا ،ی.پ.ژ ،عدالـت انتقالی ،عدالـت ترمیمی ،زنان داعـش ،حقوق بین

الملـل .عدالت کیفری.
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مقدمه
ســال  2014هنگامــی کــه نیروهــای داعــش در درون عــراق بــه شــهر ســنجار ( شــنگال)حمله کــرده و آن را تســخیر
نمودنــد و زنــان و دختــران کــورد ایــزدی را بــه بردگــی گرفتنــد ،جنبــه تراژیــک و انســانی ،ابعــاد حقوقــی و سیاســی
حملــه را تحــت تاثیــر قــرار داد .گرچــه داعــش بــا حملــه بــه خــاک ســوریه دامنــه قلمــرو خــود را گســترش داد امــا
بــا مقاومــت یــگان هــای مدافــع خلــق( ی.پ.گ) کــه متشــکل از زنــان و مــردان مبارزکــورد ( روژآوا) بــود مواجــه
شــد .ایــن تقابــل تنهــا جنبــه نظامــی نداشــت بلکــه ســه هویــت زنانــه در قالــب بزهــکار ،بــزه دیــده و حامــی حقــوق بشــر
رودروی همدیگــر قــرار گرفتنــد .زنــان کــورد ایــزدی مهــم تریــن بــزه دیــدگان ایــن فاجعــه بودنــد .زنــان مبــارز کــورد
روژآوا ( یــگان هــای مدافــع زنــان) کــه درمقابلــه بــا جنایــات داعــش معروفیــت جهانــی یافتنــد .وزنــان داعشــی کــه
مرتکــب جــرم عضویــت و همــکاری بــا گــروه تروریســتی خالفــت عــراق وشــام شــده انــد .بــا افــول قــدرت داعــش
در ســوریه بســیاری از خانــواده هــای ایــن گــروه تحــت کنتــرل و اســارت ی .پ .گ قــرار گرفتــه انــد وایــن امــر باعــث
تقویــت روابــط کوردهــا و نهادهــای حقــوق بشــری وبیــن المللــی شــده اســت و زمینــه بــرای کســب مشــروعیت بیــن
المللــی کوردهــا وتقویــت حضــور زنــان کــورد ی.پ .ژ در معــادالت بیــن المللــی فراهــم آمده اســت .فرضیــه پژوهش
حاضــر برایــن اســتوار اســت کــه  :زنــان ی.پ.ژ بــا رویکــرد بــه عدالــت انتقالــی و ترمیمــی در قبــال اســرای داعشــی(
نمونــه مــوردی زنــان) باعــث تقویــت مشــروعیت نیروهــای ی .پ.گ درحقــوق بیــن الملــل مــی شــوند.

جایگاه عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی در حقوق بین الملل
عدالــت کیفــری ،قدیمــی تریــن و مرســوم تریــن نــوع مجــازات در تاریــخ بشــر بــوده اســت .حتــی در دوره ای
مجــازات هــای دســته جمعــی کــه عمدتــا ســنگین و ســهمناک بــوده انــد ،شــامل طیــف وســیعی از نزدیــکان مجرمــان
مــی شــد .ایــن شــیوه کیفردهــی گرچــه پیشــینه تاریخــی دارد و بطــور مرســوم شــامل مجــازات حبــس ،ســلب حیــات
و برخــی حقــوق اجتماعــی و مدنــی و گاهــی تنبیهــات بدنــی بــوده اســت ،امــا بــا افزایــش آگاهــی عمومــی و وجــود
نهادهــای بیــن المللــی حقــوق بشــری کاهــش یافتــه و مخالفــان جــدی دارد .چــرا کــه درعمــل توانایــی کاهش جــرم را
نداشــته اســت و منتقــدان آن را وســیله ای بــرای شــکنجه مجرمــان ونــه تنبیه جامعــه دانســته اند.هرچند موافقــان معتقدند
کــه ایــن نــوع مجــازات فوایــدی دارد از جملــه احتمــال تکــرار جــرم توســط مجــرم را بــه حداقــل مــی رســاند .همچنین
شــاید باعــث عبــرت دیگــران وبعبارتــی پیشــگیری از وقــوع جــرم هــای مشــابه شــود و تا حــدودی آســیب هــای روانی
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ناشــی ازبــی اعتمــادی وعــدم امنیــت در جامعــه را تســکین مــی دهــد .امــا ایــن نــوع عدالــت توانایــی جبــران خســارت
معنــوی و روانــی قربانــی را نــدارد و در بازپــروری ومحکومیــت اخالقــی مجرمــان نقــش خاصــی ایفــا نمــی کنــد،
بعبارتــی عدالــت کیفــری در تحقــق مفهــوم عدالــت چنــدان موفــق نبــوده اســت.
درمقابــل عدالــت ترمیمــی و عدالــت انتقالــی بعنــوان دو شــیوه جدیــد مــورد توجــه حقوقدانــان و مدافعــان حقــوق
بشــر قــرار گرفتــه انــد « .یکــی از رایــج تریــن تعاریــف در خصــوص عدالــت انتقالــی در گــزارش ســال  2004دبیــرکل
ملــل متحــد منــدرج اســت ».عدالــت انتقالــی بــه تــاش هــای جامعــه در مواجــه بــا میــراث ســوء رفتارهــای گســترده
گذشــته ،جهــت تحقــق مســئوولیت  ،عدالــت و دســتیابی بــه آتــی بــا توســل بــه ســازوکارهای مختلــف اطــاق مــی
گــردد .ایــن رونــد ممکــن اســت شــامل مکانیســم هــای قضایــی وغیــر قضایــی بــا ســطوح مختلفــی از مداخلــه بیــن
المللــی و تعقیــب افــراد ،جبــران خســارت ،حقیقــت یابــی ،اصــاح نهــادی ،تحقیــق  ،انفصــال از خدمــت یــا ترکیبــی از
آنهــا باشــد (».عزیــزی .)151 : 1395 ،عدالــت انتقالــی نتیجــه دوران گــذاراز دیکتاتــوری به دموکراســی اســت و بخشــی
از فراینــد ایــن دوران هــم تلقــی مــی شــود و عمدتــا در جوامعــی که درگیر خشــونت سیاســی و سیســتم های اســتبدادی
و توتالیترهســتند ونقــض قواعــد بنیادیــن حقــوق بشــر ،بواســطه قــدرت فراقانونــی طبقــه حاکــم صــورت مــی گیــرد .و
اقلیــت هــا و گــروه هــای ضعیــف ،بیشــترین آســیب را ازعــدم پاســخگویی و نبــود مســوولیت و ناکارآمــدی قوانیــن
موجــود متحمــل مــی شــوند.
بــا توجــه بــه اینکــه بســترمخاصمات مســلحانه داخلــی در جوامــع غیردموکراتیــک گســترده اســت  ،عمدتــا پــس از
پایــان مخاصمــات ،افــکار عمومــی اعتمــادی بــه تحقــق عدالــت ندارنــد .در چنیــن شــرایطی ،عدالــت انتقالی مــی تواند
بخشــی از اعتمــاد از دســت رفتــه اجتماعــی را ترمیــم کنــد ویا بخشــی از حقــوق از دســت رفته قربانیــان را جبــران کند».
مرکــز بیــن المللــی عدالــت انتقالــی اینطــور بیــان مــی کنــد کــه  :عدالــت انتقالــی یــک پاســخ به تخلــف های ســنگین و
ســازمان یافتــه حقــوق بشــر اســت .عدالــت انتقالــی بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا شناســایی قربانیــان ،امــکان تحقــق صلــح
و ســازش و گذاربــه دموکراســی افزایــش یابــد .عدالــت انتقالــی شــکل خاصــی از عدالــت نیســت ،بلکــه عدالتــی اســت
مختــص جوامعــی کــه بعــد از یــک دوره تخلــف هــای حقــوق بشــری بــه دنبــال گــذار بــه یــک دوره سرشــار از صلــح
و ثبات هســتند (».اســامی.)215 :1397،
درواقــع در شــرایطی کــه نقــض حقــوق بشــربصورت گســترده و سیســتماتیک توســط گــروه هــای درگیــر جنــگ
اتفــاق مــی افتــد وعمــده قربانیــان جــزء اقلیــت های قومــی و مذهبــی هســتند عدالت انتقالــی نه تنهــا به تعقیــب مجرمان،
بلکــه بــه شناســایی علــل و عوامــل متعــدد وقــوع جــرم و اصــاح قوانیــن ناقــص و موجــد وقــوع جــرم مــی پــردازد و
بــه کرامــت انســانی قربانــی و حقــوق از دســت رفتــه او توجــه کــرده و اعتمــاد از دســت رفتــه در جامعــه را بازســازی
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مــی نمایــد .بعبارتــی عدالــت انتقالــی خواهــان جبــران خســارت ( مــادی و معنــوی ) قربانــی و بازگشــت شــرایط او بــه
موقعیتــی نزدیــک بــه مرحلــه مــا قبــل وقــوع جــرم اســت بنحــوی کــه انــگار جرمــی علیــه قربانــی اتفــاق نیفتــاده واو
متحمــل خســارات مــادی و معنــوی نشــده اســت .عدالــت انتقالــی بــا» هــدف اطمینــان از اجــرای صحیــح تعهــدات
حقــوق بشــری و قواعــد حقــوق بشــر دوســتانه در داخــل جامعــه در حــال انتقــال ،قابلیــت اجرایــی خواهــد داشــت.
بنابرایــن در رونــد اجرایــی آن ،تعقیــب کیفــری اشــخاص مســئول و حمایــت از قربانیــان بــا تمســک بــه قواعــد بیــن
المللــی حقــوق بشــر ضــروری بــه نظــر مــی رســد .اذعــان حقیقــت یعنــی محاکمــه و اعــان جرایــم ارتکابــی مجرمیــن
و همچنیــن مجــازات آنهــا از دیگــر ویژگــی هــای بارزعدالــت انتقالــی اســت کــه در درون خــود عدالــت کیفــری،
ترمیمــی وحتــی عدالــت اجتماعــی را بهمــراه دارد»(.ذاکریــان.)2 :1394،
عنصراصلــی عدالــت انتقالــی ،آشــتی اســت کــه عمدتــا بــرای مخاصمــات داخلــی کاربــرد دارد و پذیرش تجــاوز به
حقــوق قربانــی ،جبــران خســارت و جلوگیــری از تکــرار وقوع جــرم ازاهداف اساســی آن اســت .عدالت انتقالــی در این
شــرایط مــی توانــد بخشــی ازاعتمــاد ازدســت رفتــه را بــرای قربانیــان جبــران نمایــد .منتقــدان معتقدنــد که امــکان تحقق
عدالــت انتقالــی در جوامــع درحــال گــذار کــه درگیرنفــوذ وتاثیــر برجایــی مانــده ازرژیــم ســابق بــر سیســتم قضایــی
موجــود هســتند ،بســیار ناچیــز اســت وبیشــترازآنکه برواقعیــات موجــود متکــی باشــد جنبــه آرمانــی دارد .مخصوصا که
در بســیاری از جوامــع انتقالــی تجربــه و امکانــات قضایــی الزم جهت تشــکیل چنیــن دادگاه هایــی وجود نــدارد وروش
هــای جمــع آوری مــدارک و مســتندات چنــدان معتبــر نیســت ،خاصــه وقتــی کــه حــس تنفــر و انتقــام جویــی بصورت
فراگیــر نهادینــه و بحرانــی شــده باشــد .در مقابــل چنیــن چالــش هایــی موافقــان برلــزوم تشــکیل محاکــم منصفانــه زیــر
نظرنهادهــای بیــن المللــی تاکیــد دارنــد .از نظــر موافقــان در شــرایطی کــه دادگاه هــا و قوانیــن داخلــی توانایــی تحقــق
عدالــت را ندارنــد مــی تــوان ازدادگاه هــای بیــن المللــی و ویــژه بهــره گرفــت .وبــا توســل بــه تجربــه میدانــی قربانیــان و
کمــک گرفتــن از اســناد و مــدارک معتبــر ،فراینــد عدالــت انتقالــی را فراهــم آورد.
عدالــت ترمیمــی نیزالگــوی دیگــری ازعدالــت اســت کــه بــه حقــوق قربانیــان توجــه دارد و بــا رویکــرد انتقــادی
ازعدالــت کیفــری ،آن را ناکافــی مــی دانــد وبــر لــزوم آگاهــی بخشــی جامعه و نقــش آن در کاهــش انگیــزه مجرمان و
ترمیــم تفکرمجرمانــه تاکیــد دارد« .در ایــن نــوع عدالــت بــر ســاخت روابــط میــان افــراد و جوامــع تاکید میشــود .عدالت
ترمیمــی فراینــدی اســت کــه از طریــق آن کســانی کــه ازیــک گنــاه و تقصیرتاثیــر پذیرفتنــد اعــم از قربانیــان مجرمان و
بقیــه افــراد جامعــه بطــور جمعــی بــا پیامدهــای آن برخــورد مــی کنند .ایــن نــوع عدالت بــر التیــام مجروحان و بازســازی
روابــط تاکیــد دارد .عدالــت ترمیمــی بــه جــای مجــازات جرایــم بــر ترمیــم خســارت واردشــده و بــر غرامــت تاکیــد
دارد .گفتــن حقیقــت و دیدارقربانیــان و مجرمــان در ایــن فراینــد مهــم هســتند همانطــور که اظهــار پشــیمانی و پرداخت
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غرامــت غرامــت بــه قربانــی یــا خانــواده اش مهــم اســت .اهــداف عدالــت ترمیمــی عبارتنــد از:
ـ حل کشمکش های ریشه ای
ــ التیام دردهای قربانیان از طریق معذرت خواهی و غرامت
ـــ جلوگیری از اعمال اشتباه در آینده»( ذاکریان.)227 :1392 ،
هرچنــد برخــی منتقــدان بیــن عدالــت ترمیمــی و کیفــری مــرز دقیقــی قائل نیســتند وعدالــت ترمیمی را نــوع تلطیف
یافتــه عدالــت کیفــری مــی داننــد ومعتقدنــد کــه چیــزی جزســزادهی نمــی توانــد مانــع ارتــکاب مجــدد جرایــم باشــد و
زنــدان و گاهــی اعــدام موثرتریــن روش بــرای مجــازات مجــرم و جلوگیــری از وقــوع جــرم اســت .مخالفــان همچنیــن
اعتقــاد دارنــد کــه تحقــق چنیــن وضعیتی بیشــتر از آنکــه جنبه واقــع گرایانه داشــته باشــد مبتنی بــر دیــدگاه آرمانگرایی
و هنجــاری اســت ،چــرا کــه در بیشــتر مــوارد امــکان جبــران خســارت بــزه دیــده وجــود نــدارد و نهادهــای بیــن المللــی
درعمــل قــادر بــه تحقــق آن نخواهنــد بــود .همچنیــن ابهامــات زیــادی در مــورد مســوولیت دولــت هــا در قبــال جرایــم
بیــن المللــی ارتکابــی از ســوی افــراد وجــود دارد.
امـا عدالـت ترمیمـی از طریـق آشـنا سـاختن مجـرم با آنچه آثـار مخرب ناشـی از تحقق جرم توسـط وی بـوده  ،می
پـردازد بعبارتـی در عدالـت ترمیمـی تنها شـرایط بـزه دیده مـورد توجه قرار نمی گیـرد بلکه مجرم نیز درک درسـتی از
آثـار زیانبـار اعمـال مجرمانـه خویش پیدا می کند و حتـی جهت جبران آن اقـدام می نماید .در این دیـدگاه نوعی اقناع
درونـی شـده بـرای مجـرم جهـت زشـتی و کراهت عمل ارتکابی توسـط وی فراهم می شـود کـه از نظر طرفـداران این
شـیوه تاثیربیشـتری از مجـازات ترذیلـی و کیفـری دارد .در این دیدگاه « عدالت ترمیمی صرف جبران خسـارت نیسـت
بلکـه جبـران خسـارتی ناشـی از مشـارکت بـزه دیـده و بزهکار اسـت .عدالت ترمیمـی برنامه هـای گوناگونی را شـامل
میشـود کـه نقطـه اشـتراك همـه آنها ،توجه و التفـات نفش آفرینی جامعـه  ،بزه دیده و بزهـکار در مقابله با بـزه و اثرات
آن بـا تکیـه بـر نیازهـا وقابلیت های جامعه ،بـزه دیده و بزهکار اسـت (».غالمـی.)35 :1392 ،
علیرغــم وجــود دیــدگاه هــای محافظــه کارانــه و تردیدآمیزبــه قابلیــت اجــراء عدالــت انتقالــی وعدالــت ترمیمــی
تمایــل بــه توســعه ایــن الگوهــا در حقــوق بیــن الملــل درحــال افزایــش اســت و مدافعــان حقــوق بشــر و نهادهــای بیــن
المللــی کیفــری از آن اســتقبال مــی کنند،زیــرا عدالــت انتقالــی و ترمیمــی درمقابــل عدالــت کیفــری مطلق نگرو ســنتی
کــه تمــام فراینــد محاکمــه مجرمــان را از مســیر تنبیــه و مجــازات مجــرم و رونــد قضایــی مــی شناســد ،بــه ترمیــم اعتماد
از دســت رفتــه جامعــه ،اصــاح مجرمــان ،جبــران خســارت قربانــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم مــی پردازنــد .بعبارتــی
عدالــت کیفــری  ،مجــازات محوراســت و برپایــه رویکــرد قضایــی مــی باشــد ولــی کیفردهــی درعدالــت انتقالــی و
ترمیمــی جنبــه ثانــوی و فرعــی دارد وهــدف درازمــدت آن کاهــش یــا محواندیشــه مجرمانــه اســت.
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اقدامــات ضعیــف شــورای امنیــت در مقابلــه با داعــش و تقویت مشــروعیت
ی.پ.گ
بـدون شـک تروریسـم داعـش یکـی از خطرنـاک تریـن تهدیـدات صلـح وامنیـت بین المللی محسـوب می شـود
دسـتیابی ایـن گـروه بـه قلمـرو و سـرزمین( بخـش هایـی از عـراق و سـوریه) ،همـراه با قـدرت نظامـی و جمعیت تحت
سـلطه موقعیـت آنهـا را بیـن سـال های 2014تـا  2017تا حد یک شـبه دولت تقویت نمـود واحتمال دسترسـی داعش به
تسـلیحات غیرمتعارف بیولوژیک ،میکروبی ،شـیمیایی  ،جامعه جهانی را با چالش مواجه سـاخته بود ( .داعش هنوز در
 2020یـک تهدیـد جهانـی محسـوب می شـود) .) .در چنین شـرایط بحرانی سـازمان ملل متحد و رکـن اصلی آن یعنی
شـورای امنیـت کـه موظـف به حفظ صلح وامنیت بین المللی هسـتند قـادر به تحقق این اصـل بنیادی نبوده انـد ».در این
مورد نقش اختصاصی که منشـور ملل متحد به شـورای امنیت اعطا نموده  ،نام او را بعنوان مسـوول اساسـی حفظ صلح
و امنیـت بیـن المللـی توجیه می کند( مـاده (.« )24ضیایی بیگدلـی.)548 : 1389 ،
درحالـی کـه مهـم تریـن وظیفـه شـورای امنیت  ،حفظ صلـح و امنیت بیـن المللی اسـت و فصول  6و  7منشـورملل
متحـد درایـن راسـتا تدویـن شـده اند ،اما شـورای امنیت در مبـارزه با داعش نتوانسـت موفق عمل نماید .فصل  6منشـور
ملـل متحـد از طریـق دو قاعـده سـلبی وایجابـی اجتنـاب از جنـگ ودعوت به صلـح  ،کشـورهای درگیر اختلاف را به
روش های مسـالمت آمیزحل وفصل اختالفات بین المللی دعوت می کند .بر اسـاس فصل شـش» طرفین هر اختالف
کـه ادامـه آن محتمـل اسـت حفـظ صلـح وامنیـت بیـن المللـی را بخطـر انـدازد بایـد قبـل از هرچیـز از طریـق مذاکره،
میانجیگری ،سـازش ،داوری ،رسـیدگی قضایی و توسـل به موسسـات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز
بنـا بـه انتخـاب خود راه حل آن را جسـتجو نمایند.شـورای امنیت در صـورت اقتضا از طرفین اختالف خواهد خواسـت
کـه اختالفـات خـود را به وسـایل مزبور تصفیه نمایند (».ثقفـی عامـری.)147 : 1386 ،
هرچنــد منتقــدان شــرایط داعــش را مشــمول فصــل  6نمــی دانند.چــرا کــه طرفیــن اختــاف بایــد دولــت باشــند
درحالــی کــه داعــش فاقــد مشــخصات یــک دولــت بــوده اســت وعملکــرد ایــن گــروه کــه مصــداق جنایــات علیــه
بشــریت اســت در چارچــوب فصــل  6نمــی گنجــد ،در حالــی کــه بــا توجــه بــه دامنــه اختالفــات دولــت هــای ســوریه،
ترکیــه ،عــراق ،روســیه و برخــی از کشــورهای مطــرح منطقــه ای و بیــن المللــی کــه هرکــدام در تضعیــف یــا تقویــت
داعــش موثــر بودنــد ،هیچکــدام از دولــت هــای مذکــور از فصــل  6و روش هــای مســالمت آمیــز منــدرج درآن جهــت
حــل وفصــل اختالفــات فــی مابیــن اســتفاده نکردنــد و بخشــی ازپیامدهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم تقویــت داعــش بــه
عــدم کاربــرد ویــا کارآیــی فصــل  6منشــور مرتبــط بــوده اســت.
طبــق فصــل  7منشــورنیز» اگــر شــورای امنیــت وجــود تهدیــد علیــه صلح،نقــض صلــح یــا عمــل متجاوزانــه را
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تشــخیص دهــد( مــاده 39منشــور) قــادر بــه اتخــاذ هرنــوع تصمیــم نظامــی الزم نیــز دربــاره آن مــی باشــد (.مــاده 42
منشــور) ( ».تقــی زاده انصــاری ،)114 :1389،امــا بــا حملــه داعــش بــه خــاک کشــورهای عــراق و ســوریه  ،ایــن
نهــاد تحــت تاثیــر منافــع متعــارض بازیگــران بیــن المللــی قادربــه انجــام اقدامــات اساســی در مقابلــه بــا تروریســم
داعــش نشــده اســت وعمــده اقدامــات شــورای امنیــت علیــه داعــش فاقــد عنصــر ضمانــت اجــرا بــوده اســت ».در ايــن
راســتا شــورای امنیــت در مقــام رکــن حافــظ صلــح جامعــه بیــن المللــی بــه منظــور پايــان دادن بــه درگیــری هــا ،بــا
صــدور بیانیــه هــا و قطعنامــه هایــی ،خواســتار پایبنــدی طــرف هــای مخاصمــه بــه تعهــدات حقــوق بردوســتانه و حقــوق
بشــری و پایــان دادن مخاصمــه از طــرق مســالمت آمیــز شــده اســت .شــورای امنیــت بــا وجــود محکومیــت صریــح
حمــات داعــش در پــی نقــض هــای حقــوق بشــری و خشــونت و افــراط گرایــی تروریســتی و تلقــی آن بــه عنــوان
تهدیــد علیــه صلــح و امنیــت بیــن المللــی و درخواســت همــکاری از دولــت هــا بــرای ســرکوب اعمــال تروریســتی
داعــش بــه دلیــل رویارویــی بــا مشــکالت حقوقــی و سیاســی ناشــی از تهدیــد بــه اعمــال حــق وتــو توســط روســیه
و اختــاف دیــدگاه اعضــا در خصــوص اقــدام نظامــی برعلیــه داعــش ،مداخلــه برخــی کشــورهای عربــی و منطقــه،
ضعــف در ســاختار شــورای امنیــت و فقــدان ســازوکار اجرایــی مناســب ناشــی از عــدم تشــکیل نیروهــای ملــل متحــد
طبــق مــاده  19منشــور ،نتوانســت اقــدام عاجلــی جهــت اجــرای مــاده  13منشــور انجــام دهــد و تصمیــم مقتضــی
اتخــاذ و رویکــردی یکســان جهــت پایــان دادن بــه بحــران ســوریه شــکل بگیــرد (».رمضانی،قوامآبــادی. )1397:216،
بــا توجــه بــه رویکــرد ســنتی و محافظــه کار شــورای امنیــت در توســل بــه فصــل 7منشــور و لــزوم دولــت بــودن طرفیــن
مخاصمــه دشــوار اســت کــه تجــاوز داعــش به عــراق یــا ســوریه را درچارچــوب مخاصمــات مســلحانه بین المللــی قابل
بررســی دانســت چــرا کــه داعــش فاقــد خصوصیــات یــک دولــت بــوده اســت وبه علــت عــدم مشــروعیت در نظــام بین
الملــل ،نــه تنهــا وجــه یــک نهضــت رهایــی بخــش را نداشــته ،بلکــه بعنــوان یک گــروه تروریســتی بیــن المللی شــناخته
مــی شــود.با ایــن اوصــاف بــا گســترش خطــر تروریســم در ســطح بیــن المللــی ومخصوصــا « بــا شــکل گیــری گــروه
القاعــده و بــروز حادثــه  11ســپتامبرتحول جدیــدی رخ داد و شــورای امنیــت بــا تصویــب قطعنامــه  1368بــا تفســیری
موســع از مــاده  51منشــور و امــکان دفــاع مشــروع علیــه بازیگــران و امــکان دفــاع مشــروع علیــه بازیگــران غیردولتــی
مطــرح نمــود»( محبــی.)99 :1396 ،
بــا گســترش عملیــات تروریســتی داعــش در کشــورهای اروپایــی از جملــه فرانســه تمایل بــه دخالت شــورای امنیت
درچارچــوب دفــاع مشــروع و حقــوق بشردوســتانه افزایــش یافــت وموافقــان بــا تکیــه بــر نقــض بنیادیــن قواعــد حقــوق
بشردوســتانه توســط گــروه هــای غیردولتــی خواهــان اســتفاده از نیــروی قهریــه بــا توســل بــه فصــل  7منشــور ملــل متحد
علیــه داعــش بــوده انــد« .فصــل هفتــم گرچــه هیــچ رابطــه ای بــا مقــررات حقــوق بشــر نــدارد ،لکــن بــا ایــن حــال شــورا
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مــی توانــد در چارچــوب مــاده  39منشــور تشــخیص دهــد کــه آیــا نقــض حقــوق بشــر در هرجامعــه ای صلــح و امنیــت
بیــن المللــی را تهدیــد مــی کنــد یــا نــه؟ بــه عبارتــی اقدامــات اجرایــی فصــل هفتــم اختیــارات شــورا را در بــاب مداخلــه
در وضعیــت هــای دیگــر غیــر از تجــاوز محــدود نمــی کنــد زیــرا کــه ایــن نهــاد مســئول حفاظــت از صلــح بیــن المللــی
اســت واگــر تهدیــدی از جانــب ناقضیــن حقــوق بشــربر صلــح جهانــی احســاس گــردد ،شــورا حداقــل بــه طرفیــن
توصیــه کــرده و چنانچــه توصیــه موثــر واقع نشــد ،خواهــد توانســت از قوانین قهریــه بهــره گیــرد( ».آقایــی.) 15 :1384 ،
همچنیــن بــا گســترش» دکتریــن مســوولیت حمایــت» ،جامعــه جهانی وشــورای امنیــت در شــرایطی کــه دولت های
درگیــر مخاصمــه قــادر بــه حمایــت از شــهروندان در قبــال جنایــات علیه بشــریت نباشــند ،وظیفــه حمایت از شــهروندان
را برعهــده دارنــد و» بــه قــول کوفــی عنــان در گــزارش هــزاره خــود در ســال  2000بــه مجمع عمومی ســازمان ملــل ،در
مــواردی کــه چنیــن جنایاتــی اتفــاق مــی افتــد و اقدامــات صلــح جویانــه بــرای پایــان دادن بــه آن به اتمام رســیده باشــد،
شــورای امنیــت وظیفــه اخالقــی دارد کــه از طــرف جامعه جهانــی وارد عمل شــود (».ســرگران .)166: 1394،مســوولیت
حمایــت چارچــوب جدیــدی را بــرای ارتبــاط دولتهــا و شــهروندان فراهــم ســاخته و تــاش مــی کنــد تعهدات اساســی
بــرای دولتهــا جهــت تضمیــن حقــوق بشــر ایجــاد کنــد « .برخــاف گذشــته کــه مداخــات بشردوســتانه صرفــا جنبــه
نظامــی داشــت براســاس ایــده جدیــد مســوولیت حمایــت مجموعــه اقدامــات پیشــگیرانه ،دیپلماتیــک ،اقتصــادی،
آموزشــی و بازســازی را شــامل مــی شــود و مداخلــه نظامــی بــه عنوان آخریــن ابــزار در نظر گرفته شــده اســت .گزارش
کمیســیون بیــن المللــی در زمینــه مداخلــه و حاکمیــت کشــور بــرای ایفــای کامــل مســوولیت حمایــت برســه فاکتــور
پیشــگیری ،واکنــش و بازســازی بــه عنــوان ارکان ســازنده مســوولیت حمایت تاکیــد نموده اســت .گزارش ،مســوولیت
پیشــگیری را در وهلــه اول متوجــه حاکمیــت و نهادهــای ملــی مــی دانــد ،در صورتــی کــه حاکمیــت در ایــن امــر ناتوان
باشــد ،جامعــه جهانــی و درراس آن مجمــع عمومــی و شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد با شناســایی عوامــل محرکه
بــروز بحــران حقــوق بشــری بــا اتخــاذ ســازوکارهای مناســب در مــورد هــر قضیــه از نقــض حقــوق بشــر پیشــگیری مــی
نماینــد (».همــان .)168 : 1394 ،
در حملــه داعــش بــه روژآوا مســوولیت حمایــت توســط جامعــه جهانــی ( بخصــوص شــورای امنیــت ) مدتها منفعل
مانــد وایــن مســاله باعــث شــد کــه نیروهــای ی .پ .گ در مقابــل حمــات داعــش ( محاصــره کوبانــی ) مقاومــت
کننــد .گرچــه بعــدا ائتــاف جهانــی بــه رهبــری ایــاالت متحــده آمریــکا شــکل گرفــت ،امــا نیروهــای ی .پ .گ
در خــاء اجمــاع جهانــی ودر قالــب ســاختاری نظامــی بطــور مــداوم و مســتمر در نبــرد زمینــی بــه مقابلــه بــا داعــش
پرداخــت و توانســت تــا حــدود زیــادی مشــروعیت بیــن المللــی کســب نمایــد .در واقــع بخــش مهمــی از رکــن دوم
مســوولیت حمایــت یعنــی واکنــش در قبــال جنایــات داعــش توســط نیروهــای ی .پ .گ اعمــال شــد  .گرچــه حــزب
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اتحــاد دموکراتیــک ســوریه فعالیــت هــای خــود را از  2004شــروع کــرد امــا عمــده فعالیــت هــای آن از 2012بــه
بعــد افزایــش یافــت و بــا ظهــور داعــش  ،شــاخه نظامــی ایــن حــزب کــوردی ( ی.پ .گ) وارد مبــارزه اساســی بــا
داعــش شــد .امــا آنچــه یــگان هــای مدافــع خلــق را از دیگــر گــروه هــای مبــارز متمایــز ســاخته حضــور فعــال زنــان
مبارزکــوردی اســت کــه بعنــوان فرمانــده نظامــی در ایــن ســازمان حضــور دارنــد چرا کــه بمثابه ســنت تاریخی زنــان در
جنــگ هــا و مخاصمــات داخلــی و بیــن المللــی منفعــل ،آواره و قربانــی تجــاوز واسیرمحســوب شــده اند.اما مســوولیت
نظامــی ،سیاســی و حقــوق بشــری زنــان مدافع خلــق ( ی.پ.ژ) وشــعارهای مبتنی برحقــوق برابر زنــان ومــردان در درون
مخاصمــه بــا داعــش کــه نمــاد ارتجــاع و تروریســم اســت ،بــه یــگان هــای مدافــع خلــق مشــروعیت بخشــید و علیرغــم
اینکــه دولــت هایــی از قبیــل ترکیــه تمایــل دارنــد کــه ی .پ .گ را بخشــی از حزب کارگــران کردســتان (پ.ک.ک)
بشناســند وآنهــا را بــه عنــوان گــروه تروریســتی تلقــی مــی کننــد و حتــی حملــه نظامــی بــه عفریــن و کوبانــی در ایــن
راســتا صــورت گرفــت امــا ایــن رویکــرد بعــد ازمقاومــت تاریخــی کوردهــا در برابــر ترکیــه ومبــارزه علیه داعــش بطور
جــدی مــورد تردیــد افــکار عمومــی جامعــه جهانــی قــرار گرفــت.
آنچــه مشــروعیت ی .پ .گ را افزایــش داد ســهم زنــان ایــن نیــرو در مقابلــه بــا تروریســم داعــش بــود چــرا کــه
درواقــع همــراه بــا کوردهــا نیروهــای عــرب و آزاده دیگــری نیــز درجنــگ بــا داعــش ســهیم بودنــد .امــا کوردهــا تنهــا
نیروهایــی بودنــد کــه بطــور ســازمان یافتــه از حضــور زنــان مبــارز بهــره بردنــد و افــکار عمومــی جهانــی کــه در مقابــل
جنایــات داعــش ســرخورده ،منفعــل و ناکارآمــد شــده بودنــد را بــه احتــرام و تحســین نســبت بــه زنــان و مــردان مبــارز
کــورد وا داشــت .در واقــع زنــان کــورد روژآوا بــه نمــادی از روح طغیانگــر و آزاده زن پیشــرو تبدیــل شــدند کــه در
مقابــل تجــاوز و تســلیم نــه تنهــا ســر فــرود نیاوردنــد بلکــه مقاومــت و مبــارزه را بــه دیگــر زنــان درگیــر مخاصمــات
مســلحانه آمــوزش دادنــد .برخــی از تحلیــل گــران ایــن رویکــرد را نتیجــه ایدئولــوژی چــپ گرایانــه ایــن جنبــش تلقی
نمــوده انــد ،امــا نمــی تــوان نقــش روح ملــی و هویــت کــوردی آنهــا را بعنــوان الگــوی ذهنــی زنــان مدافــع ســنجار (
شــنگال ) نادیــده گرفــت کــه از  2015بــه بعــد جهــت مقابلــه بــا داعــش و دیگــر نیروهــای رادیــکال بوجــود آمــد.
همچنیــن ایــن دیــدگاه نیــز وجــود دارد کــه الزامــات داخلــی و بیــن المللــی ی .پ .گ را بــر آن داشــته کــه جهــت
کســب مشــروعیت درصــدد همــکاری بــا جامعــه جهانــی برآیــد و گمانــه هــای مبتنــی بــر حمایت هــای دولــت ترکیه (
بعنــوان مهــم تریــن دشــمن ی .پ .گ) از داعــش ،وجــه کوردهــا را نــزد جامعــه جهانــی افزایــش داد و فرصتی مناســب
بــرای برســمیت شــناختن نیروهــای ی.پ .گ بعنــوان یــک جنبــش آزادی بخــش در نظــام بیــن المللــی بــوده اســت.
همــراه بــا ایــن رویکــرد ،توســل بــه حــق تعییــن سرنوشــت کــه در منشــور ملــل متحــد بــه آن اشــاره شــده اســت ،موضع
نیروهــای ی .پ .گ را بعنــوان یــک نهضــت آزادی بخــش تقویــت نمــوده اســت « .اصــل تعیین سرنوشــت در ســرآغاز
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منشــور ملــل متحــد ودر بنــد  2مــاده  1آن در فصــل مربــوط بــه اهــداف و اصــول بــا ایــن مضمــون کــه یکــی از اهــداف
ســازمان ملــل متحــد ،توســعه روابــط دوســتانه بیــن ملــت هــا بــر اســاس احتــرام بــه اصــل برابــری ملــت هــا و حــق آنهــا
در تعییــن سرنوشــت خــود اســت ،گنجانــده شــد (..ایــن اصــل در مــاده  55منشــور نیــز تکــرار شــده اســت ).بــا توجــه بــه
مفــاد منشــور ســازمان ملــل و اعالمیــه هــا و قطعنامــه هــای مختلــف بنظــر مــی رســد کــه اصــل تعییــن سرنوشــت یــک
حــق پذیرفتــه شــده قانونــی اســت و ملــت هــا مــی تواننــد بــا تمســک بــه آن سرنوشــت خــود را تعییــن کننــد .هرچنــد
برخــی از نویســندگان بــا اشــاره بــه رویــه دولــت هــا و نظریــه حقوقدانــان عبــارت ـ حــق ملــت هــا در تعییــن سرنوشــت
خــود ـ را متــرادف بــا ـ حــق حکومــت برخــودـ ونــه کســب اســتقالل مــی داننــد .وبرایــن اســاس حــق تعییــن سرنوشــت
فقــط شــامل ســه گــروه از ملــت هــا مــی شــود از جملــه 1 :ــــ ملــت هــای تحت ســلطه اســتعماری2 ،ــــ ملت هــای تحت
ســلطه بیگانــه  3.ــــ ملــت هــای تحــت ســلطه یــک رژیــم نــژاد پرســت « ( موســی زاده.)106 :1388 ،
در واقــع بــا توجــه بــه مــاده  1منشــور ملــل متحــد مبتنــی بــر حــق ملــت هــا جهــت تعییــن آزادانــه سرنوشــت خویش
و شــاخص هایــی چــون مشــروعیت مردمــی یــک جنبــش ،مبــارزه جهــت کســب اســتقالل و خــروج از اشــغال بیگانــه
ومبــارزه بــا تبعیــض نــژادی و قبــول قواعــد حقــوق جنــگ و پرهیــز از ارتــکاب جنایــات جنگــی و دیگــر اشــکال
جنایــات علیــه بشــریت و مشــروعیت توســل بــه زور وعــدم مغایــرت اهــداف و عملکــرد ایــن جنبــش هــا بــا اهــداف
اساســی ملــل متحــد و کنوانســیون هــای چهارگانــه صلــح ژنــو و پروتــکل هــای آن و نهادهایــی چــون صلیــب ســرخ
جهانــی و ســازمان عفــو بیــن الملــل ،مــی تــوان شــرایط ی .پ .گ را بعنــوان یــک نهضــت آزادی بخــش در حقــوق
بیــن الملــل مــورد بررســی قــرار داد و برخــاف مالحظــات سیاســی برخــی از دول خاورمیانــه ازجملــه ترکیــه عنــوان
نهضــت رهایــی بخــش را برایــن نیــروی کــورد اطــاق نمود.مســاله حایــز اهمیــت اینکــه نهادهــای حقــوق بشــری و در
مقابلــه بــا داعــش از کوردهــا کمــک گرفتنــد و رفتارهــای سیســتماتیک و ســازمان یافتــه مغایــر موازیــن حقــوق بشــر را
در قبــال اســرای داعشــی در عملکــرد ی .پ .گ گــزارش ننمــوده انــد و ایــن امــر در جذب بخشــی از نیروهــای اروپایی
کــه داوطلــب همــکاری بــا یــگان هــای مدافــع خلــق بــوده انــد موثــر بــوده اســت .وجــود ایــن داوطلبــان زن ومــرد کــه
نقطــه مقابــل نیروهــای اروپایــی جهــادی داعشــی هســتند در شناســایی این نهضت کــوردی بعنــوان جبهــه آزادی بخش
نــزد افکارعمومــی جهــان نقــش داشــته اســت.

سال دوم ،شماره چهارم
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هویت انسانی ،کوردی زنان روژآوا و دفاع از حقوق بشر
حضــور داعــش در تغییــر تعریــف مفهــوم کــورد در نــزد جامعــه جهانــی موثــر بــوده اســت و الگوهــای ذهنــی قالبی
و پیــش داوری ســوژه انگارانــه دیگــران غیرکــورد ،تغییریافتــه و ذهنیــت کــورد حماســه گــرا و قربانی ( ابژه) به کنشــگر
فعــال وموثــر تبدیــل شــده اســت کــه خواهــان بازتعریــف خــود از ســوی خــود بــرای خــود و دیگــران اســت .ایــن
بازتعریــف برخــاف تعاریــف دیگــری ،معرفــی کــورد بعنــوان قربانــی وابــژه فاجعه و انســان حماســه ســاز نیســت .بلکه
درایــن رویکــرد کوردهــا نقــش ســوژه و ابــژه را خــود برعهــده گرفتــه انــد و آنهــا ازخــود وبــرای خــود تعریــف جدیــد
خلــق نمــوده انــد .چــرا کــه درواقــع در حــد فاصــل بیــن قربانــی و ناجــی بــودن کوردهــا هــردو را تجربــه نمــوده انــد.
آنچــه در شــنگال و کوبانــی اتفــاق افتــاده تنهــا فاجعــه و حماســه نبــوده ،بلکــه تاریــخ متصــل یــک هویــت مشــترک در
تعریــف دیگــران اســت کــه در نهایــت بســمت ســوژه شــدن ابــژه حرکــت مــی کنــد ،چراکــه قربانــی شــدن کوردهــای
شــنگال محصــول ذهنیــت دیگــری برتربــوده کــه تفکــر وایدئولــوژی ایــزدی بــودن وهویــت کــوردی را همــراه بــا هــم
یــک گنــاه و تکفیــر نابخشــودنی تلقــی نمــوده کــه جــز بــا بردگــی و تجاوز و نســل کشــی قابــل تطهیر نبــوده اســت.این
ذهنیــت قربانــی بــودن در انــگاره تاریخــی کوردهــا نیــز نقــش بســته و قرنهــا خــود را تنهــا و بــدون منجــی تلقــی نمــوده
انــد  .تــا مدتهــا هویــت منحصــر بفــرد و اقلیــت بــودن گرچــه کوردهــا را بهــم نزدیــک ســاخته بــود امــا قــادر نبــود در
بحــران هــای تاریــخ ســازآنها را بســمت ایدئولــوژی مشــترک رهنمــود ســازد .ولی ظهــور داعــش فرصتی بکوردهــا داد
تــا از قالــب قربانــی خــارج شــده و هویــت خــود را طبــق ذهنیــت دیگــران بــه حماســه گرایــی و قربانــی تقلیــل ندهنــد و
بدنبــال نقشــی تــازه در ارتبــاط بــا خــود و دنیــای پیرامــون ( نظــام بیــن الملل)باشــند.
گرچــه عمــده ایدئولــوژی هــای غالــب بر تفکــر کوردهــا ( لیبرالیسم،سوسیالیســم ،ناسیونالیســم،مذهب) خود بســان
ســوژه هویــت انســان کــورد را ابــژه و مــورد شناســایی قــرار داده انــد امــا در چالــش مــرگ و زیســتن در نهایــت کوردها
خواهــان رهایــی از بنــد دیگــری هــای ایدئولوژیــک و حفــظ بقــاء بمثابــه یــک کل هســتند .شــاید کوردهــا بیشــترازهر
زمــان دیگــری بــه مفهــوم اومانیســم ( انســان مــداری) نیــاز دارنــد تــا نقــش هــای ســنتی را شکســته و تعریفــی جدیــد
ازخــود ارائــه دهنــد کــه بــا الگوهــای ذهنــی نــاب خویشــتن مطابــق باشــد .کوردهــای روژآوا درصــدد تببیــن چنیــن
تعریفــی از خــود هســتند .برایــن اســاس زنــان مبارزبخشــی ازهویــت انســانی ،کــوردی هســتند کــه مفهوم و نقش ســنتی
،عرفــی (زنانگــی و مردانگــی ) را شکســته و بــه اومانیســم نزدیــک شــده انــد .ایــن تلقــی اومانیســتی بنوعــی بــا نظــام بین
المللــی حقــوق بشــر وبخشــی از میــراث فکــری و فلســفی آن همخوانــی دارد .بعبارتی قســمت مهمــی از مبــارزات زنان
روژاوا جهــت تحقــق حقــوق بشــردر یــک ســاختار سیاســی  ،جغرافیایــی خــاص میســر اســت.
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زنــان مبــارز کــورد در دوراهــی انتخاب(انتقــام) و یــا (اصــاح و بازپــروری بــه معنــای غیر کیفری) اســرای داعشــی،
جهــان زیســت آینــده خــود را رقــم مــی زننــد .زیــرا آنهــا خــود را بخشــی پنهــان از هویــت زن کــورد ایــزدی مــی داننــد
کــه مــورد تجــاوز و تعــدی دشــمن قــرار گرفتــه و امــروز آن دشــمن در دســتان چهــره دیگــر زن کــورد یعنــی مبــارزان
ی .پ .ژ اســیر اســت .چنیــن فضایــی در واقــع ترســیم ســه گانــه زن کــورد ایــزدی ( قربانــی) ،زن کــورد روژاوا( حامــی
حقــوق بشــر) و زن داعشــی( مجــرم ـ قربانــی) اســت .در واقــع جایــگاه دو گــروه اول چنــدان مبهــم نیســت امــا اطــاق
عنــوان ( مجــرم ــــ قربانــی) بــرای زنــان داعشــی شــاید بــا انتقــادات زیــادی همــراه باشــد چــرا کــه اگرایــن واژه در خــور
زنــان داعشــی اســت بــرای مــردان ایــن گــروه تروریســتی نیزبایــد از آن بهــره بــرد .امــا بــا توجــه بــه اینکــه تکیــه اصلــی
پژوهــش حاضربــر زنــان اســتوار اســت بنابرایــن بررســی واژه مــردان داعشــی ( مجــرم ــــ قربانــی ) در یک مقاله مســتقل
مــی توانــد موضــوع تحقیقــات جدیــد قرارگیرد.

زنان داعشی( مجرم ــ قربانی ) ،درنظام بین الملل و حقوق بین الملل
زنــان داعشــی بــه مثابــه مجــرم ــ قربانــی در تحوالت سیاســی و حقوقــی ( 2003تا  )2020کشــورهای ســوریه ،عراق
 ،و تعــدادی از دول اروپایــی و خاورمیانــه و آفریقــا موثــر بــوده انــد . .آنهــا بدلیــل ارتــکاب جنایــات ســازمان یافتــه در
گــروه تروریســتی داعــش از منظــر قوانیــن کیفــری داخلــی وبیــن المللــی مجــرم شــناخته شــده انــد .جرایم نســل کشــی
یــا ژنوســاید ،جنایــات علیــه بشــریت ،جنایــات جنگــی و جنایــت تجــاوزاز جملــه رفتارهــای این گــروه تروریســتی بوده
کــه از منظــر دیــوان بیــن المللــی کیفــری جــرم محســوب مــی شــوند و در صالحیــت ایــن دیــوان قراردارنــد .امــا بنظــر
مــی رســد برخــی مالحظــات حقوقــی  ،سیاســی مانــع اقــدام ســازمان یافتــه دیــوان بیــن المللی کیفــری علیه داعش شــده
اســت .نکتــه حایــز اهمیــت اینکــه برخــی از ایــن جرایــم عمدتــا علیــه زنــان قربانــی رخ داده و بخشــی ازایــن جنایــات
نیزاکثــرا توســط زنــان داعشــی صــورت گرفتــه اســت .در ایــن زمینــه آمــوزش کــودکان جهــت عملیــات انتحــاری و
خشــونت گرایــی  ،کمــک بــه کشــتار غیرنظامیــان مصــداق اعمــال مجرمانــه آنهــا محســوب شــده و قابلیــت پیگیــری از
طریــق محاکــم داخلــی و بیــن المللــی را دارنــد.
همچنیــن « برخــی از جرایــم داعــش کــه مــی تواننــد زیرعنــوان جنایــت هــای مجرمانــه علیــه بشــریت جــای گیرند،
عبارتنــد از :بــرده داری ،قتــل عمــد ،شــکنجه ،تجــاوز جنســی ،بــرده گیــری جنســی و ..داعــش بطــور رســمی از بــرده
داری دفــاع مــی کنــد و معتقــد اســت قــران اجــازه همخوابگــی بــا زنان اســیر کافــر را بــه مســلمانان داده اســت .همچنین
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اعتقــادات آخرالزمانــی آنهــا نیــز در ایــن گرایــش ســهیم بــوده اســت و در ایــن زمینــه بــه حدیثــی اســتناد مــی کننــد کــه
پیــش از وقــوع آخرالزمــان بــرده داری دوبــاره احیــا مــی شــود .گزارش هــای متعــددی در مــورد آزار جنســی و خرید و
فــروش زنــان و دختــران اســیروجود دارد .بــه ویــژه زنــان و دختــران پیــرو مذهــب ایــزدی کــه بجنگجویــان گــروه ،هدیه
داده شــده یــا فروختــه شــده انــد( ».لســانی.)58 :1394 ،
نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه کــه حقــوق بیــن الملــل دربررســی ریشــه هــای ارتــکاب جــرم توســط زنــان داعشــی
نــاکام بــوده اســت .بطــوری کــه تعــداد زیــادی از ایــن زنــان تبدیــل بــه ابــزار و ماشــین ســرکوب و کشــتار تروریســم
داعــش شــده انــد .بخشــی از ایــن ناکامــی بــه ضعــف بنیادیــن حقــوق بیــن الملــل در اجــرای کنوانســیون هــای حمایــت
از حقــوق زنــان ،حقــوق کــودکان ،حقــوق اقلیــت هــا ،کنوانســیون هــای منــع خشــونت ،منــع تبعیــض ومنــع شــکنجه
بازمــی گــردد .نقــش ابزارگونــه زنــان داعشــی در ارتــکاب ایــن جنایــات ،باعــث توجــه مدافعــان حقــوق بشــر بــه مجرم
پــروری نظــام بیــن الملــل و از ســوی دیگــر خــاء هــای حقــوق بیــن الملــل در مبــارزه بــا جرائم بین المللی شــده اســت.
برایــن اســاس برخــاف عدالــت کیفــری که مبتنــی بر ســزادهی مجرمیــن اســت ،در عدالت ترمیمــی و عدالــت انتقالی،
شــرایط خــاص مجرمیــن ،انگیــزه هــای جــرم ،دالیــل جامعــه شــناختی و تــا حــدودی روانشناســی ارتــکاب جــرم مــورد
توجــه قــرار مــی گیرنــد و در مــواردی مجرمــان خــود بخشــی از قربانیــان پنهــان ( جامعــه و نظــام بیــن الملل) هســتند که
نیازمنــد بازپــروری و کمــک از ســوی نهادهــای حقــوق بشــری و بطــور کلــی حقــوق بیــن الملــل هســتند .زنان داعشــی
از جملــه ایــن مجرمــان ــــ قربانــی در نظــام بیــن الملــل مــی باشــند کــه رویکــرد ســنتی کیفردهــی در حقــوق بیــن الملل
مانــع گســترش تفکــر و ایدئولــوژی آنهــا نخواهــد شــد.
در واقـع زنـان داعشـی نقطـه مقابل زنان ی.پ.ژ هسـتند .هویت بخش عمده ای از آنها وابسـته به خشـونت و جنگ
طلبی مردان داعشـی اسـت.زیرا خیلی ازآنها بنحوی ارتباط خویشـاوندی سـببی یا نسـبی با مردان داعشـی دارند وجهاد
نـکاح برخـی از آنها در راسـتای قوانین و دسـتورات فرماندهـان مرد صورت گرفته .زنان داعشـی با انکار هویت همدلی
زنانـه در بردگـی و اسـارت هـزاران زن کـورد ایزدی نقش داشـته اند .چنیـن رفتاری جز در قالـب ایدئولوژی خطرناک
افـراط گرایی میسـر نیسـت بخشـی از آنـان تحت تاثیر ایـده آل ها وتبلیغات داعش جذب این گروه تروریسـتی شـده و
درتسلسـل خشـونت و مـرگ ناگزیـر بـه ادامه و همراهی شـده انـد و در عمل راه بازگشـتی به جامعـه و زندگی معمولی
بـرای آنهـا باقـی نمانـده اسـت .تولـد کـودکان داعشـی و شـرایط نامسـاعد زندگـی در اردوگاههـا و بـی تابعیتـی آنها،
نهادهـای حقـوق بشـری را وادار بـه ضـرورت اجرای قواعد حقوق بشـر دوسـتانه جهت کمـک به این زنـان و کودکان
نمـوده و اینکـه نمـی تـوان آنها را از حقوق ذاتی بشـری محروم نمود و دولـت های متبوع آنان ناگزیر از اتخاذ سیاسـت
های مناسـب جهت بازگشـت آنهـا به زندگی اجتماعـی خواهند.
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نکتــه مهــم آنکــه بســیاری از دولــت هــای اروپایــی متبوع آنهــا ،از قبــول این مجرمــان خــودداری نموده و تابعیتشــان
را ســلب نمــوده اند.ایــن امــر از یــک ســو ممکــن اســت موجــب عــدم مجــازات آنهــا شــده (.هرچنــد ســلب تابعیــت
نوعــی مجــازات ســنگین تلقــی مــی شــود ).و از ســوی دیگــر ایــن عمــل مغایــر بــا کنوانســیون هــای بیــن المللــی حقوق
بشــری مــی باشــد و ســلب تابعیــت افــراد فــارغ از جرایمــی کــه مرتکــب شــده انــد آنهــا در وضعیــت بــی تابعیتــی در
حقــوق بیــن الملــل قــرار داده کــه خــود مصــداق تبعیــض و نقــض حقــوق بنیــادی و ذاتــی بشــری اســت .امــا جنبــه
پنهــان ونادیــده گرفتــه شــده ایــن شــرایط هویــت عمدتــا اروپایــی و یــا مســلمان تبــار ایــن جنگجویــان اســت کــه از
توســعه یافتــه تریــن کشــورهای اروپایــی بــه عــراق و ســوریه رفتــه انــد تــا ایــده آل هــای ایدئوژیــک و ذهنــی خــود
را بدســت آورنــد .اینکــه چــرا تعــداد زیــادی از ایــن پیکارجویــان از اروپــا برخاســته انــد خــود معلــول شــرایط پنهــان
و آشــکارترکیب جهــل همــراه بــا فقــر آمــوزش و ضعــف سیســتماتیک نهادهــای سیاســی ،امنیتــی و شــکاف هــای
طبقاتــی ،جنســیتی دربرخــی کشــورهای اروپایــی وتعــداد بیشــتری کشــورهای خاورمیانه اســت.درواقع گرایش بخشــی
از نیروهــای اجتماعــی در اروپــا بــه گــروه هــای رادیــکال و افراطــی مذهبــی و نقطــه مقابــل آن راســت افراطــی چنــدان
تصادفــی و برحســب رخدادهــا نیســت.
قوانیــن آموزشــی ،اقتصــادی ،سیاســی و نهادهــای مدنــی در جلوگیــری از افــراط گرایــی در ایــن قــاره نــاکام
مانــده انــد .جامعــه اروپــا جهــت جلوگیــری از گســترش ذهنیــت داعشیســم و افــراط گرایــی ناگزیربــه اصــاح قوانیــن
مهاجرتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی در حــوزه کالن خواهــد بــود .نکتــه حائــز اهمیــت اینکه شــرایط سیاســی و اقتصادی،
آموزشــی در کشــورهای غیــر اروپایــی کــه بخــش مهمــی اززنــان پیکارجــوی داعشــی تابعیــت آنهــا را دارنــد از قبیــل
ســودان ،ســومالی ،یمــن ،چچــن ،ســوریه ،افغانســتان و ..آنقــدر نامســاعد ونامطلــوب اســت کــه آمــار مســتندی در
مــورد تعــداد وچگونگــی جــذب زنــان اتبــاع ایــن کشــورها درگــروه خالفــت عــراق وشــام وجــود نــدارد .در چنیــن
شــرایطی نظــام بیــن المللــی ناکارآمــد( دولــت هــا) و ضعــف حقــوق بیــن الملل (ســازمان هــای بیــن المللی ونهــاد های
حقــوق بشــری )همــه در ظهــور و ترویــج داعشیســم وافــراط گرایــی موثــر بــوده انــد  .تقلیــل دادن چنیــن جنایاتــی از
حــوزه کالن بــه خــرد و از سیســتم بیــن المللــی و دولــت هــا بــه افــراد  ،نادیــده گرفتــن ایــن واقعیــت خواهــد بــود کــه
زیــر خاکســتر داعــش آتــش افــراط گرایــی مذهبــی ،ایدئولوژیــک و راســت گرایــی رادیــکال زبانــه خواهد کشــید .در
چنیــن شــرایطی نظــام بیــن المللــی ناگزیر بــه قبــول نقــش کوردهــای ی .پ .گ و زنــان کــورد روژآوا ی .پ .ژ بعنوان
بخشــی از راه حــل بــرون رفــت از بحــران آوارگان و اســرای داعشــی شــده اســت و ایــن مســاله حایــز اهمیــت اســت که
نیروهــای ی .پ .گ چگونــه مــی تواننــد از منافــع و مصالــح امنیتــی نظــام بیــن الملــل ( در ســطوح خــرد و کالن ) بهــره
گرفتــه و جایگاهــی درحقــوق بیــن الملــل پیــدا کننــد؟
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رویکــرد زنــان ی .پ .ژ در مقابــل اســرای داعشــی برحســب عدالــت
کیفــری  ،عدالــت انتقالــی وعدالــت ترمیمــی
بــا گســترش جنایــات داعــش در باشــور وروژآوا ایــن ســوال مطــرح شــد که آیا شــیوه کیفردهــی و عدالــت ترذیلی
مــی توانــد مانــع تکــرار جرایــم ایــن گــروه یــا دیگــر نیروهــای ســازمان یافتــه تروریســتی گــردد و نقــش کوردهــا کــه
اســرای داعــش را در کنتــرل دارنــد در تحقــق عدالــت کیفــری چیســت و زنــان ی .پ .ژچگونــه مــی تواننــد درفراینــد
مجــازات یــا اصــاح ایــن گــروه موثــر باشــند .ممکــن اســت منتقــدان بــا بررســی جهــات عدالــت انتقالــی و عدالــت
ترمیمــی امــکان اجــرای آن را در روژاوا غیرمحتمــل بداننــد ویــا ایــن پرســش اساســی طــرح شــود کــه آیــا نیروهــای
ی.پ .گ صالحیــت تحقــق اجــرای عدالــت انتقالــی و ترمیمــی را دارنــد؟ و در صورتــی کــه جــواب بلــی اســت مبنــا
ایــن صالحیــت چیســت وبرچــه اساســی قابلیــت اجــرا خواهــد داشــت؟ واگــر خیــر اســت ،آیــا نقــش ی.پ.گ بــه
نگهبــان زندانیــان داعــش تقلیــل مــی یابــد؟ و چگونــه مــی تــوان مانــع بــی کیفــری اعضــای داعــش شــد؟ وبــا توجــه بــه
اینکــه پیشــگیری ومجــازات جنایــات بیــن المللــی در حــال تبدیــل بــه قاعده آمــره اســت ،وظیفــه کوردهــای روژآوا در
مقابلــه بــا گــروه داعــش کــه مرتکــب ایــن جنایــات شــده انــد چیســت؟ وآیــا اصــل صالحیــت جهانــی جهت مجــازات
ایــن گــروه در روژآوا قابــل اجــرا اســت؟ همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه عدالــت انتقالــی بــرای جوامعــی کــه دوره ای از
خشــونت سیاســی  ،دیکتاتــوری و جنــگ داخلــی را تجربــه کــرده انــد و در حــال گــذار به دموکراســی هســتند ،قابلیت
و کاربــرد دارد و رژیــم سیاســی حاکــم تغییــر یافتــه و حکومــت جدیــد بــرای پرهیــز از خشــونت و انتقــام گیری جمعی
و بــا تکیــه بــر کســب اعتمــاد افکارعمومــی داخلــی وبیــن المللــی از طریــق محاکــم محلــی ،ویــژه یــا بیــن المللــی و بــه
شــیوه هــای قضایــی یــا غیــر قضایــی ،درصــدد تحقــق عدالــت اســت ،آیــا مــی تــوان ایــن شــرایط را بــرای روژآوا نیــز
صــادق دانســت و تجربــه کانتــون هــای روژآوا را مصــداق دوره انتقالــی در جوامــع در حــال گــذار بــه دموکراســی
درنظــر گرفــت؟ واینکــه آیــا روژآوا  ،شــبه دولــت تلقــی مــی شــود ،یــا یــک منطقــه خودگــردان؟ و رویکــرد نهادهــای
بیــن المللــی ( بطــور اخــص نهادهــای کیفــری و حقــوق بشــری) در مقابــل هرگونــه مجــازات اعضــای داعــش از ســوی
کوردهــای روژآوا چــه خواهــد بــود؟ و اینکــه چالــش هــای موجــود در تحقــق عدالــت انتقالــی در روژآوا چگونــه حل
خواهــد شــد؟ و ســواالت حقوقــی وسیاســی متعــددی کــه ممکــن اســت از ســوی منتقــدان ومخالفــان ذکــر شــود.
درپاســخ ،محقــق از دیــدگاه رئالیســتی وغیرهنجــاری ،وضعیــت موجــود در روژآوا و حضــور اســرای داعشــی
را بعنــوان بخشــی از واقعیــت رخ داده ،در نظــر گرفتــه اســت واینکــه حقــوق بیــن الملــل در چارچــوب وضعیــت
موجــود و تحــوالت رخ داده در ســوریه ،ناچــار بخشــی از وظیفــه خویــش را برعهــده نیروهــای موجــود در روژآوا
خواهــد گذاشــت .چــرا کــه دولــت مرکــزی ســوریه درروژآوا فاقــد هرگونــه قــدرت سیاســی و نظامــی اســت وحفــظ
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و حراســت ازافــراد ،امــوال و تامیــن امنیــت بصــورت عینــی ومشــهود برعهــده نیروهــای روژآوا اســت وآنهــا در عمــل
دارای مســئوولیت داخلــی و بیــن المللــی مــی باشــند.از جملــه این مســوولیتها :نگهــداری و تامین امنیت اســرای داعشــی
منطبــق بــا کنوانســیون هــای بیــن المللــی حقــوق بشردوســتانه مــی باشــد.
از ســوی دیگرامنیــت بــرای کوردهــا اهمیــت و اولویــت اســتراتژیک دارد .بــا توجــه بــه سیاســت توســعه طلبانــه و
اشــغالگر دولــت ترکیــه نســبت بــه روژآوای کوردســتان ،زندانــی کــردن افــراد داعــش بــه همــان میــزان رهــا کردنشــان
مــی توانــد بــرای امنیــت روژآوا خطرنــاک باشــد .درشــرایطی کــه امــکان بازگشــت اعضــای داعــش بــه کشــورهای
متبوعشــان بــه آســانی میســر نیســت ،فراینــد بازپــروری آنهــا بایــد شــروع شــود .در ایــن چارچــوب عدالــت ترمیمــی
و انتقالــی معنــا پیــدا مــی کننــد .هرچنــد موافقــان معتقدنــد کــه عدالــت انتقالــی بایــد جهانــی شــود .و نهادهــای بیــن
المللــی بــه تحقــق ان کمــک کننــد امــا بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود ،عملکــرد دیــوان بیــن المللــی کیفــری و دیگــر
نهادهــای بیــن المللــی کــه مــی تواننــد در تحقــق ایــن عدالــت موثــر باشــند ،در قبــال جرائــم ارتکابــی ازســوی داعــش
بســیار ضعیــف و فاقــد ضمانــت اجــرا بــوده اســت  ،بطــوری کــه تــا  2020چــه در ســطح بیــن المللــی ،محلــی و ویــژه،
دادگاه هایــی جهــت محاکمــه مجرمــان داعشــی تشــکیل نشــده اســت .درحالــی کــه گســتره و نــوع جرایــم داعــش
نیازمنــد عملکــرد جــدی و فــوری نهادهــای بیــن المللــی بــوده اســت ،بنابرایــن اقــدام ی.پ.گ جهــت محصــور نمودن
اعضــای داعــش جهــت پیشــگیری از احتمــال وقــوع جرائــم جدیــد توســط ایــن گــروه تروریســتی،ضروری وموثــر امــا
ناکافــی بــوده اســت.
همانطورکــه بــی کیفــری مجرمــان مغایــر حقــوق بین الملــل اســت،عدم محاکمــه افــراد داعشــی و اســتمراراردوگاه
هــا و زنــدان هــا نیــز بــا کنوانســیون هــای بیــن المللــی و قواعــد حقــوق بشــر در تضــاد اســت .همــراه بــا عوامــل فــوق
رونــد تحــوالت سیاســی و نظامــی حمــات ترکیــه بــه روژآوا و اشــغال بخشــی از آن و خــروج نیروهــای ایــاالت
متحــده آمریــکا ازایــن منطقــه نشــان داد کــه احتمــال بــروز شــورش ،فــرار و عملیــات تروریســتی از ســوی داعــش در
مناطــق تحــت کنتــرل کوردهــا وجــود دارد و تضعیــف نیروهــای ی .پ .گ امنیــت جهانــی را بــه مخاطــره مــی انــدازد
وتهدیــد داعــش تنهــا در روژآوا محــدود نشــده اســت ،بلکــه قــدرت گیــری مجــدد آنهــا مغایــر بــا اصــل پیشــگیری از
وقــوع جرائــم علیــه بشــریت اســت .بنابرایــن کوردهــا کــه وظیفــه حفاظــت و نگهــداری از ایــن اســرا را برعهــده دارند،
مــی تواننــد در محاکمــه داعــش و بطــور اخــص ســران آن نقــش داشــته باشــند ،مخصوصــا کــه هــزاران نفــر از قربانیــان
داعــش ،کــورد بــوده انــد وافــکار عمومــی بیــن المللــی ،نیروهــای کــورد را محــق در اجــراء عدالــت مــی دانند.تشــکیل
دادگاه هایــی جهــت محاکمــه ســران داعــش عمــده قربانیــان داعــش ،کوردهــا بــوده انــد.
در حــال حاضــر( )2020کــه دولــت مرکــزی ســوریه فاقــد قــدرت در روژآوا اســت و دولــت ترکیــه بخشــی از
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خــاک روژآوا را عمــا اشــغال نمــوده اســت ونیروهــای ایــاالت متحــده آمریــکا ،روژآوا را تــرک نمــوده انــد و رقابــت
هــای اساســی و جــدی بیــن روســیه ،غــرب ،ترکیــه ،ایــران و دیگربازیگــران منطقــه ای و بیــن المللــی برسرســوریه
وجــود دارد ،چگونگــی اعمــال عدالــت انتقالــی و عدالــت ترمیمــی و اینکــه چــه نهادهایــی صالحیــت اجــرای آن را
داشــته باشــند .همچنیــن در مــورد چگونگــی مســوولیت دولــت واعمــال ایــن مســوولیت  ،در شــرایطی کــه مرتکبــان
جنایــات بیــن المللــی ،نیروهــای غیردولتــی داعــش( و بــا احتیــاط شــبه دولــت داعــش) بــوده انــد و دولــت مرکــزی
ســوریه در مناطــق تحــت تســلط داعــش فاقــد قــدرت بوده،ابهامــات زیــادی وجــود دارد .امــا بــا توجــه بــه اینکــه بــا
افــول قــدرت داعــش بســیاری ازطرفــداران ایــن گــروه تحــت اســارت نیروهــای کــورد قــرار گرفتنــد و رویکــرد منفعل
کشــورها ونهادهــای بیــن المللــی کوردهــا را وادار بــه حفــظ و نگهــداری خانــواده هــای آواره و اســیر داعشــی نمــوده
اســت .تجربــه داعــش نشــان داد کــه علیرغــم وجــود نهادهــا و قوانیــن کیفــری بیــن المللــی و داخلــی ،نقض حقوق بشــر
بصــورت سیســتماتیک و در مقیــاس گســترده منطقــه ای و جهانــی توســط ایــن گــروه صــورت گرفته اســت .و عدالت
کیفــری مانــع تکــرار جــرم نشــده اســت ،بنابرایــن کوردهــای روژآوا مــی تواننــد نقش تاریــخ ســاز درانتخــاب مجازات
ترذیلــی (ســنتی کیفــری) یــا عدالــت انتقالــی و عدالــت ترمیمــی داشــته باشــند.
مســاله حائــز اهمیــت اینکــه روش بازپــروری ،جبــران خســارت ،آگاه کــردن مجرمــان نســبت بــه مســئولیت جرمــی
کــه مرتکــب شــده انــد هرگــز در مقیــاس گســترده در خاورمیانــه رخ نــداده اســت و اگــر کوردها قــادر بــه تحقق چنین
رویکــردی شــوند ،اعمــال ایــن نــوع عدالــت کــم ســابقه خواهــد بــود ومســیر را بــرای کاهــش خشــونت و جرایــم علیــه
بشــریت فراهــم خواهــد ســاخت و مشــروعیت ی .پ .گ را افزایــش خواهــد داد .در واقــع کوردهــا در انتخابی ســخت
و تاریخــی بیــن مجــازات و بازپــروری غیرکیفــری قــرار دارنــد .گرچــه منتقــدان ممکــن اســت عملکــرد ی .پ .گ را
در چارچــوب اندیشــه آپویســم و چــپ محصــور بداننــد امــا حضــور بیــش از چنــد هــزار اســیر داعشــی تحــت کنتــرل
کوردهــا آینــده ایدئولوژیــک ی .پ .گ را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.چــرا کــه ایــن جنبــش مشــابه دیگــر نهضــت
هــای رهایــی بخــش در تئــوری اصــول مترقــی را مــورد توجــه قــرار داده ،امــا در عمــل و پراگمــا بــا تبدیــل ایــن نهضت
آزادی بخــش بــه یــک نظــام سیاســی ( حتــی محــدود در قالــب کانتــون ) اجــرای ایــن اصــول دشــوار خواهــد بــود.
نکتــه حایزاهمیــت اینکــه تعــداد کثیــری از زنــان مبــارز ی .پ .ژ درقالــب نگهبــان و پرســتار و مــددکار و فعــال
حقــوق بشــر در مواجــه مســتقیم بــا خانــواده هــای داعشــی هســتند .در چنیــن شــرایطی زنــان ی.پ.ژ مــی تواننــد نقــش
خــود را از گــروه نگهبــان و زندانبــان بــه حامــی حقــوق بشــر و آمــوزش دهنده ارتقــا دهنــد و درتحقق عدالــت ترمیمی
و انتقالــی جایگزیــن عدالــت کیفــری تــاش نماینــد و بعبارتــی زنــان و کــودکان داعشــی را در فراینــد بازپــروری یاری
دهنــد و بــا کمــک نهادهــای بیــن المللــی زمینــه را بــرای جبــران بخشــی از خســارت مــادی و روانــی بــزه دیــدگان(
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مخصوصــا زنــان کــورد ایــزدی ) فراهــم نماینــد چــرا کــه قوانیــن موجــود در عــراق نتوانســته در تحقــق عدالــت انتقالی
بــرای اقلیــت ایــزدی موثــر باشــد وهنوزصدهــا دختــر و زن شــنگالی در اســارت باقــی مانــده انــد و کــودکان متولد شــده
ناشــی از تجــاوز بــا محدودیــت هــای مربــوط بــه تابعیــت ،عــرف هــای ســخت گیرانــه قومــی و محلــی و عــدم حمایــت
نهادهــای بیــن المللــی حقــوق بشــری مواجه هســتند.
در مقابــل خردســاالن داعشــی نیــز قربانیــان وضعیــت موجــود هســتند .بیشــتر آنهــا بمثابــه کــودکان ســرباز مــورد
سواســتفاده جســمی و جنســی و روانــی داعشــی هــای بزرگســال بــوده انــد و آینــده ای مبهــم و تاریــک در پیــش دارند.
مجــازات کیفــری ایــن کــودکان تنهــا بــه بازتولیــد خشــونت و نفــرت انســان هــا از هــم دامــن مــی زنــد وهمانطــور کــه
تجربــه زیســت بیــن المللــی نشــان داده انســانها نیــاز بــه بازپــروری و بازگشــت بــه جامعــه دارنــد .و بعبارتــی کــودکان
داعشــی نقــش بمــب ســاعتی را دارنــد کــه جــز انفجــار یــا خنثــی نمــودن راه حــل ســومی بــرای آنهــا متصــور نیســت.
شـرایط گذار به دموکراسـی در روژآوا میسـر اسـت و دوره انتقالی زمینه را برای حضور زنان ی.پ.ژ فراهم آورده
که هم در حوزه سیاسـت و فعالیت های حقوق بشـری موثر باشـند .زنان روژآوا بعنوان میانجی و واسـطه جامعه مدنی و
نهادهـای بیـن المللـی می تواننـد در جمع آوری مدارک و اطالعـات در مورد قربانیان و مجرمان داعشـی ( بطور اخص
زنـان) موثـر باشـند و آنهـا را در اختیارایـن نهادهـا قـرار دهنـد.و جهـت آگاهی بخشـی و آمـوزش جامعـه گام بردارند.
همچنین رویکرد برابرگرایانه زنان روژآوا فرصت مناسـب را جهت تحقق عدالت ترمیمی و انتقالی فراهم سـاخته اسـت
وتحقـق عدالـت مـی تواننـد بـرای کـودکان و نوجوانـان بزهکار داعشـی که مرتکـب جنایات شـده اند مفید باشـند .در
واقـع کوردهـا بـا ایفای نقش حامی چند فرصت تاریخ سـاز کسـب می کنند از جمله اینکه هزینه های امنیتی و سیاسـی
اندیشـه داعشیسـم و خطر این گروه تروریسـتی را به حداقل می رسـانند و تبلیغات منفی دولت هایی چون ترکیه مبنی
بـر تروریسـت بـودن ی.پ .گ راکم اثـر خواهند کرد.
همچنیــن کوردهــای روژآوا بــا تکیــه بــر اصــل حــق تعییــن سرنوشــت مــی تواننــد مشــروعیت بیــن المللــی کســب
کنند.بخصــوص کــه « برخــی از صاحبنظــران اعمــال حــق تعييــن سرنوشــت درغيرمــوراد اســتعماری را نيزپذيرفتــه انــد.
بــه نظــر قاضــی آرچــاگا ،اگــر چــه حــق تعييــن سرنوشــت در مســير ملــت هــای تحــت اســتعمار تكامــل یافتــه اســت؛ بــا
ايــن وجــود ،حــق مزبــور بــه اصلــی عــام و مطلــق مبــدل شــده اســت و مــی توانــد بــه عنــوان معيــار ســنجش مشــروعيت
حکومتهــا در کشــورها مــورد توجــه قــرار گيــرد .بــه عبــارت ديگــراز نظــروی حکومــت حاكــم بــر يــک کشــور بايــد
نماينــده همــه مــردم آ ن ،بــدون تبعيــض از حیــث نــژاد ،عقیــده و رنــگ باشــد از حیــث نــژاد ،عقیــده و رنــگ باشــد و
مداخلــه در امــور داخلــی چنیــن کشــوری مغایــر بــا حقــوق بیــن الملــل خواهــد بــود ،در غیــر ایــن ،صــورت نمــی تــوان
اعمالــی را کــه در حمایــت از حــق تعییــن سرنوشــت یــک ملــت صــورت مــی گیــرد را غیــر قانونــی قلمــداد نمــود(».
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زمانــی .)123 : 1394 ،بــدون شــک نقــش زنــان روژآوا در مبــارزه بــا تفکــر داعشیســم و کمــک بــه بازپــروری کودکان
و زنــان داعشــی در تقویــت چهــره ی .پ .گ بعنــوان مدافــع حقــوق بشــر و بازیگــر قابــل اعتمــاد بــرای کنشــگران بیــن
المللــی اعــم از دولــت هــا و نهادهــای جهانــی موثــر خواهــد بــود.

جمعبندی
ظهــور داعــش فرصــت هــا و تهدیداتــی بــرای کوردهــای روژآوا ایجــاد نمــود .نیروهــای ی .پ.ژ کــه شــاخه زنــان
ی.پ .گ هســتند در مقابلــه بــا تروریســم داعــش نقــش اساســی ایفــا نمودنــد  .بــا اســارت تعــداد زیــادی از اعضــای
داعــش و خانــواده هایشــان در قلمــرو روژآوا ایــن مســاله مطــرح اســت کــه چــه نهادهایــی و چگونــه مجرمــان داعشــی
را محاکمــه خواهنــد نمــود .بــا توجــه بــه ضعــف نهادهــای بیــن المللــی در مقابلــه بــا ایــن گــروه تروریســتی و وضعیــت
موجــود در روژآوا  ،کوردهــای روژآوا شــرایط و صالحیــت رســیدگی بــه جرایــم ارتکابــی از ســوی داعــش را دارنــد
و زنــان ی.پ.ژ مــی تواننــد بعنــوان نیروهــای مدافــع حقــوق بشــری و رابــط نهادهــای بیــن المللــی بــا تکیــه بــر عدالــت
انتقالــی و عدالــت ترمیمــی در محاکمــه اعضــای داعــش ،جبــران خســارت قربانیــان و بازپــروری زنــان و کــودکان
داعشــی نقــش موثــری داشــته باشــند .هرچنــد اجــرای عدالــت ترمیمــی و انتقالــی در خاورمیانــه ســابقه نداشــته اســت
امــا بــا توجــه بــه اینکــه روژآوا علیرغــم تهدیــدات داخلــی( دولــت مرکــزی ســوریه) ،منطقــه ای و بیــن المللــی ،بســمت
دموکراســی مــی رود و صلــح و آشــتی و ثبــات شــروط اساســی تحقق دموکراســی هســتند ،بنابرایــن کوردهــای روژآوا
بــرای دســتیابی بــه دموکراســی نیازمنــد رویکــرد نــو بــه مفهــوم عدالــت هســتند و تجربــه عدالــت کیفــری نشــانگر ایــن
بــوده اســت کــه تفکــر خشــونت آمیــز تسلســل وارمنجربــه رفتــار خشــونت آمیــز خواهــد شــد و ایــن برخــاف آمــوزه
هــای برابرگرایانــه و آرمانگــرای ی.پ.ژ اســت.در چارچــوب چنیــن دیدگاهــی روژآوا قابلیــت و توانایــی تحقــق دو
الگــوی عدالــت انتقالــی و ترمیمــی را دارد.
کوردهــای روژآوا بــا تکیــه بــه رویکــرد یــک نهضــت آزادیبخــش و اصــول منطبــق بــا حقــوق بیــن الملــل قــادر
بــه کســب مشــروعیت در ســطح جهانــی هســتند .درنهایــت تــداوم بخــش مهمــی از حیــات سیاســی و بیــن المللــی این
جنبــش کــوردی بــه توانایــی و قابلیــت ســاختاری ،کارکــردی و ایدئولوژیــک آن در مقابل اندیشــه داعشیســم از طریق
دو مســیر (عدالــت کیفــری ) ویــا (عدالــت ترمیمــی و عدالــت انتقالــی ) وابســته اســت .و اگــر زنــان ی .پ .ژ قادر باشــند
کــه از نقــش زندانبــان ( عدالــت کیفــری) عبــور کننــد  ،مــی تواننــد بــه عنــوان حامیــان حقــوق بشــر از طریــق عدالــت
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انتقالــی و عدالــت ترمیمــی در افزایــش مشــروعیت و وجهــه بیــن المللــی کوردهــا درنظــام و حقــوق بیــن الملــل موثــر
باشــند و در تغییــر نگــرش هــا در مــورد زن قربانــی( زنــان کــورد ایــزدی) بــه زن پیشــرو و مدافــع حقــوق بشــر موثــر
باشــند .زنــان ی.پ.ژ مــی تواننــد بــا توســل بــه عدالــت انتقالــی و ترمیمــی ،اندیشــه خشــونت آمیــز داعشســیم را کاهش
دهنــد واز ترویــج آن نــزد کــودکان داعشــی جلوگیــری کننــد .تحقــق ایــن شــرایط در نهایت بســود کوردهــای روژآوا
خواهــد بــود ،چراکــه تهدیــدات امنیتــی علیــه آنهــا را کاهــش داده و برمشروعیتشــان خواهــد افــزود و موقعیــت آنهــا را
در خاورمیانــه از قربانیــان جنــگ بــه کنشــگران فعــال و پیشــرو ارتقــاء مــی دهــد.
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