
 

 

 
 

امللل:ماهيت حقوق داعش در حقوق بني  

 دولت ای ابزيگر غريدولیت؟
 

 1س يد قامس زماین

 (22/3/49اترخی تصويب:   -43/ 2/02)اترخی درایفت:

 چکیده

امللیل اجنامیده ره ی بنيامللل مدرن به ظهور ابزيگران جديدی در جامعهحتوالت حقوق بني

ها رنند. اب اين وصف، هرچند دولتامللیل ايفای نقش میی بنينوعی در عرصههر يک به

های خمتلِف هنجارسازی و امللل در عرصهچنان در قامت اتبع اوليه و اصیل حقوق بنيمه

رنند؛ اما ظهور رنشگران غريدولیت امللل خودمنایی میتبعيت از قواعد و اصول حقوق بني

امللل شده مللیل نزي منشا حتوالیت جدی در سطوح خمتلف حقوق بنيای بنيدر عرصه

ساز تشتت و اهبام در نقش و جايگاه ابزيگران و تعيني قلمرو است. اين حتوالت گاه زمینه

و « دولت اسالمی عراق و شام»امللیل است. ظهور ی بنيشان در حصنهحقوق و تعهدات

یل نزي از اين امر مس تثین نيست. ظهور امللی بنيدر حصنه« داعش»ای به اصطالح 

ابری ره حتت لوای دولیت اسالمی در عراق و سوريه اجنام داعش و اقدامات خشونت

امللیل مهراه شده و اين پرسش جدی را در ی بنيهای جدی در جامعهدهد، اب وارنشمی

و امللل معارص چيست و نقش اذهان برانگیخته است ره ماهيت داعش در حقوق بني

امللیل چگونه قابل تعريف است؟ در اين مقاهل، اب حتليل ماهيت ی بنيجايگاه آ ن در حصنه

شود ره داعش فاقد بریخ معيارهای رضوری نتیجه گرفته می امللیلی بنيداعش و رويه

  برای تشکیل دولت است و رصفًا ابزيگری غريدولیت است.

 (.0433ويدئو )داعش، رنوانس يون مونته : ابزيگران غريدولیت، شورای امنيت،هالکيدواژه
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 مقدمه

ها شلك گرفته و ی دولتی ارادهامللل نظامی است ره بر پايهحقوق بني

شوند. هرچند در قرن بيس مت ها راماكن ابزيگر اصیل اين نظام قلمداد میدولت

امللل رس بر آ وردند، اب اين ها و هنادهای خمتلفی در نظام حقوق بنيموجوديت

. چون جايگاه دولتاند به جايگاهی مهد هنوز نتوانس تهوجو   1دست ایبند

دهند. آ هنا از امللیل را تشکیل میی بنيها س تون اصیل جامعهدولت»بنابراين 

اهليت حقوق اكمل، يعین از تواانیی در اختيار گرفنت حقوق، اختيارات و 

امللیل از ی بنيها حذف شوند جامعهتعهدات گوانگون برخوردارند. اگر دولت

در نظام  2(.111: 1801)اكسسه، «. منايدپاشد ای الًك تغيري میمه فرو می

امللیل ره حفظ صلح و امنيت در اولويت است؛ هر روز اب تاكمل انایفته بني

کش ند؛ خماطرایت ره شومي ره اين اولويت را به چالش میخماطرایت مواجه می

عدالیت در عدم تسامح، انبردابری و یبها، خود در آ هنا نقش دارند. دولت

شود ره هایی میها و شورشهای داخیل بریخ کشورها منجر به آ شوبنظام

ی ننگی بر شان لکهشوند ره اب اقداماتگاه از بطن آ هنا هنادهایی متودل می

ره خود را « دولت اسالمی شام و عراق»هنند. دامان برشيت بر جای می

                                                                                                             
ی امللیل دادگسرتيوان بنيگذشت، دم ره هنوز چند صبایح بيش از پااین جنگ هجاین دوم منی1010در سال . 1

ی جربان خسارات وارده متحد، در رآ ی مشوریت خویش در قضيهدر مقام رکن قضایی سازمان جديدالتأ سيس ملل

 متحد از خشصيت حقوقرمغ سکوت منشور، سازمان مللبه اكررنان سازمان ملل متحد، زيراكنه اعالم داشت ره به

ِ آ ن از اهليتدر نظام بني« عيین» است. ديوان برای تعديل نگراین  امللیل برخوردارحقوق بني امللیل و به تبع

مثابه يک َابَردولت و ای متحد بهها بالفاصهل اظهار داشت ره البته اين امر بدان معنا نيست ره سازمان مللدولت

-ICJ Reports, 1949: 179)امللیل است د؛ بلکه سازمان فقط يک خشص حقوق بنيحیت يک دولت ابش

180). 

شدن نبايد غافل ماند. در هجان ژه در عرص هجاینوي بهامللیلهای بنيبديل سازمان. البته از نقش فزاينده و یب2

 و نظام حقوق امللیلو تصور جامعه بني واگذار شده امللیلهای بني به سازمانامللیلامروز مديريت مسائل خمتلف بني

ای نه منايد. در حقیقت اين ادعا ره در آ ينده بعيد و شايد انممکن میامللیلهای بني، بدون وجود سازماناملللبني

يه عنوان اتبعان اثنو  بهامللیلهای بنيو سازمان املللعنوان اتبعان اصیل و اوليه حقوق بنيها بهچندان دور تلقی دولت

 عوض خواهد شد؛ شايد امللیلهای بنيها اب سازماناين نظام، در معرض ترديد قرار خواهد گرفت و جايگاه دولت

، امللیلهای بنيچندان دور از ذهن و اكماًل موهوم نباشد. برای مطالعه بيشرت نک: س يد قامس زماین، حقوق سازمان

 .1808م، های حقوق شهردانش، چاپ دو موسسه مطالعات و پژوهش
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ی اين هنادهاست. اين هناد نوظهور از ست از مجهلخالفت اسالمی انمیده ا

ابر مناطقی از خاک کشورهای سوريه اش اب اقدامات خشونتگريیبدو شلك

چنني اين هناد اب رضب سکه و عراق را حتت س يطره خود در آ ورده است؛ مه

و اسکناس خمصوص به خود، اجرای احاكم مبتین بر رشيعت اسالمی و رنرتل 

ی خود، قصد احیای يک دولت اسالمی در سوريه و يطرهبر افراد حتت س  

های امروزی هنادهای اگرچه خالفت اسالمی هامنند دولت عراق را دارد.

طور ره از حامكيیت )قوای جمريه، قضایی، و مقننه( ندارد؛ ویل اب اين وجود، هامن

آ يد، اين گروه انمش )دولت اسالمی شام و عراق ای خالفت اسالمی( بر می

رند خود را در چنني موقعيیت معرِف رند. پندارد و تالش مید را دولت میخو 

توان ره آ ای میسؤایل ره ممکن است در اذهان معومی مطرح شود، اين است

امللل، داعش را يک دولت قلمداد منود ای خري؟ برای پاخس به مطابق اب حقوق بني

ش ناخنت يک برای  اين سؤال الزم است برریس دقیقی در خصوص رشايط الزم

امللل داش ته ابش مي. در اين خصوص، در عنوان دولت مطابق حقوق بنيهناد به

نوش تار حارض، اول تعريفی خمترص از دولت خواهمي منود؛ سپس دولت اسالمی 

امللل راجع به تشکیل و شام و عراق را مطابق معيارهای الكس يک حقوق بني

 داد.اجیاد يک دولت مورد برریس قرار خواهمي 

 املللبند اول( مفهوم دولت در حقوق بني

ای متشلك از يک رسزمني، عنوان مجموعهدولت معمواًل به»امللل در حقوق بني

تعريف شده است « يک مجعيت و اتبع يک قدرت س يایس سازمان ایفته

ق عبارت ديگر مطابق مقررات حقو(. ای به772: 1832دين و ديگران، )رُک

هنادي داراي رسزمني معهني و مجعيهيت دامئ  است كه حتت  ،«دولت»امللل بني

ربط بوده و اب ديگر هنادها روابط رمس  برقرار ساخته، ای نظارت حكومت ذی

م 1088(. كنوانس يون 110: 1802تواند برقرار منايد )والاس؛ مارتني، يم

خود رشايط  1ها نزي در ماده ی حقوق و وظايف دولتويدئو درابرهمونته

عنوان خشص حقوق رند. طبق اين ماده دولت بهکیل يک دولت را بيان میتش 
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هاي ذيل ابشد: الف( مجعيهت دامئ ؛ ب( رسزمني امللل ابيد داراي ويژگ بني

؛ ج( حكومت؛ و د( صالحیهت اجیاد روابط بني  1ها.املليل اب ساير دولتمعنيه

نوانس يون ر  1امللل، ماده امروزه در قلمرو دررتين در حقوق بني 

ای ره مبني رشايط تشکیل يک دولت است، مورد عنوان مادهويدئو، بهمونته

امللیل کيفری برای يوگسالوی سابق در قضيه قبول واقع شده است. ديوان بني

تعريف ارائه  (Slobodan Milošević)دادس تان عليه اسلوبودان میلشوچی 

هبرتين تعاريف در خصوص  ويدئو را يکی ازشده در ماده يک رنوانس يون مونته

اين چهار معيار »چنني اظهار داشت ره دولت قلمداد منود. ديوان مزبور مه

اند؛ در واقع، اكر برده شدهها بهمکررًا در خصوص اجیاد و تشکیل دولت

قدر گسرتده است ره در بریخ موارد، آ هنا استناد به اين چهار عامل آ ن

مكيته داوری  چننيمه .2«اندِف ديده شدهامللل عرعنوان انعاكس حقوق بنيبه

-م توسط جامعه اروپا و اعضای آ ن، مه1001آ گوست  27ره در « ابدينرت»

در اولني نظر خود راجع  8زمان اب رنفرانس صلح در يوگسالوی تشکیل شد؛

امللل واجد رشايط دولت شدن به اين سؤال ره چه هنادی در حقوق بني

عنوان اجامتعی است ره از مفهوم راجي به ره دولت در»است، اظهار داشت 

 ایفته است، تشکیل شدهيک رسزمني و مجعيیت ره اتبع قدرت س يایس سازمان

. از آ جنا ره (Pellet,1992:182)« شودچنني دولیت اب حامكيت توصيف می و

نظران در خصوص تعريف دولت و عوامل امللل متام صاحبدر حقوق بني

، حکومت، رضوری برای تشکیل يک دول ت )مجعيت دامئی، رسزمني معنيه

                                                                                                             
 ويدئو.مونته كنوانس يون يك . ماده 1

2. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 
Prosecutor V. Slobodan Milosevic, Decision On Motion For Judgment Of 
Acquittal, 16 June 2004, para.85-86. Available at: 
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tdec/en/040616.pdf. (Last 
Accessed 23/1/2015) 

. شااین ذکر است ره امس اكمل اين مكيته، مكيس يون داوری رنفرانس يوگسالوی است. وظيفه مكيس يون مزبور  8

روبرت ابدينرت ارائه نظرات حقوق به رنفرانس صلح در يوگسالوی بود. از آ جنا ره اين مكيته به زعامت آ قای 

 شد به اين انم شهرت ایفته است.اداره می« رئيس شورای قانون اسایس فرانسه»
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چنني به نظر دارند؛ مهها( اتفاقاملليل اب ساير دولتصالحیهت اجیاد روابط بني

ويدئو تر از رنوانس يون مونتهو اكمل تراين دليل ره ات به حال، تعريفی جامع

ارائه نشده است؛ در ادامه سعی بر آ ن خواهد شد ره بر اساس معيارهای 

امللل راجع به تشکیل يک دولت، هناد داعش مورد در حقوق بني موجود

 برریس قرار گريد.

 املللبنددوم( انطباق عنارص شالکه دولت اب مفهوم داعش در حقوق بني

ی دولت از مجهل مجعيت، قلمرو، در اين بند به اختصار عنارص سازنده

قایسه خواهمي امللل مهای داعش در حقوق بنيحکومت و حامكيت را اب شالکه

توان داعش را ابزيگری دولیت قلمداد کرد ره اب ترديد تهنا در صوریت میکرد. یب

امللیل سازگاری داش ته ابشد؛ در غري ی بنيعنارص دولت در اس ناد و رويه

امللل هامنند يک ابزيگر صورت حقوق و تعهدات داعش در حقوق بنياين

 غريدولیت خواهد بود. 

 مجعيت دامئی .1

خصوص عنرص مجعيت برای تشکیل دولت ابيد اظهار داشت ره  در

اي از افراد برش هستند و بنابراين وجود مجعيهت دامئ  رشط ها مجموعهدولت»

ابشد. اب اين وجود، براي تعيني حداقل مجعيهت حد الزم هجت تشكیل دولت يم

د نصايب در نظر گرفته نشده است. مثاًل كشور انئورو اب مجعيهيت در حدو 

هزار نفر و تُوالو اب  81111اش تاين اب مجعيهيت ابلغ بر نفر، ليخنت 12111

« آ يندتهنايي يك دولت به شامر يمنفري هر كدام به 11111مجعيت تقريبًا 

(. بنابراين يک دولت برای اجیاد شدن و ورود 38: 1802)والاس؛ مارتني، 

البته ابيد اظهار داشت ره  امللیل ابيد دارای مجعيیت دامئی ابشد.ی بنيبه عرصه

اين قاعده مرتبط اب اتبعيت مجعيت مزبور نيست؛ زيرا دادن اتبعيت يک 

-اش میموضوع داخیل کشورها است ره هر کشور اب توجه به قوانني داخیل

عبارت را به هرکیس ره درخواست اتبعيت داده ابشد، بدهد. بهتواند آ ن

دولت است نه وجود دولت وابس ته تر، داشنت اتبعيت وابس ته به وجود روشن
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نظر ره ابيد در خصوص مجعيت مدآ چنه. (Crawford, 2007: 52)به اتبعيت 

ابره به ذهن است. سؤایل ره ممکن است در اين« دامئی»داشت، وصف 

خطور منايد اين است ره منظور از وصف دامئی بودن مجعيت چيست. ديويد 

ه در اين خصوص ابيد به دو بر اين عقیده است ر (David Raic) راييچ

نکته توجه منود: اولني نکته اين ره مجعيت مزبور ابيد قصد سکین گزيدن در 

قلمرو دامئی را داش ته ابشد و دومني نکته، اينکه قلمرو مورد ادعا ابيد قابل 

بنابراين، مجعيیت ره قصد سکونت دامئی در يک منطقه را  1سکونت ابشد.

تواند تشکیل غريقابل سکونت ابشد، آ ن منطقه منی نداش ته ابشد ای منطقه مزبور

ی ديگری ره در خصوص مجعيت ابيد اذعان داشت اين دولت دهد. نکته

ابشد ره اگر چه، مجعيت خنس تني عنرص دولت و هر جامعه برشی میاست

ابشد ره مجعيت مزبور از متام (؛ ویل اين بدان معنا منی32: 0341زاده،)مویس

ش ند و ممکن است در يک منطقه مجعيیت اب نژاد، زابن، ابهجات مهگون می

در ارترب مذهب و ساير عوامل انمهگون ابشد و تشکیل دولت دهد. 

ی م، زماین ره ابوبکر البغدادی، خالفت خود را اعالم منود؛ منطقه2111

ی وی از حلب و رقه در سوريه ات بغداد در عراق وسعت حتت س يطره

ی خالفت اسالمی در ره مجعيت حتت س يطرهداشت. ختمني زده شده است 

اگر چه  (Barret, 2014: 8).میليون نفر است  7هر دو کشور مزبور حدود 

وفادار به آ ن نيستند و  ،ی حمكراین خالفت اسالمیمتام افراد حتت س يطره

اند؛ اب اين وجود، دليل ترس در مقابل فرامني اين گروه رس تعظمي فرود آ وردهبه

واقعيت غافل شد ره بس ياری از قبايل س ین از هامن ابتدای  نبايد از اين

ظهور داعش به آ ن مساعدت منودند و اب ابوبکر البغدادی بيعت کردند. در 

امللل وجود تعداد معيین از افراد برای تشکیل يک دولت مشخص حقوق بني

توانند تشکیل نشده است؛ بلکه مجعيت مزبور اب وجود ساير رشايط الزمه می

                                                                                                             
1. Demola Okeowo, Statehood, Effectiveness and the Kosovo 
Declaration of Independence, November 3, 2008, pp. 1-2. Available At: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1316445. (Last 
Accessed 23/1/2015). 
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د دولت دهند. بنابراين رصفنظر از اينکه خالفت اسالمی ساير رشايط هنا

تواند تشکیل دولت شدن را دارد ای نه، اب هامن مجعيت وفادار به خود نزي می

 دولت دهد.

 رسزمني معنيه  .2

وجود رسزمني اشاره شده ی تعاريف ارائه شده در خصوص دولت بهدر مهه

د رسزمني برای اعامل حامكيیت يک دولت رسد، وجو نظر میرو بهاست. از اين

توان يک رسزمني را پيدا منود ره عبارت ديگر، اگر چه میرضوری است. به

توان حامكيیت را پيدا منود ره بدون بدون حامكيت رسزمیین ابشد؛ ویل منی

. قایض هوبر، نزي در خصوص حامكيت (Raic, 2002: 59)رسزمني ابشد 

حامكيت »اس بني آ مرياك و هلند اظهار داشت ره رسزمیین در قضيه جزاير پامل

در روابط بني کشورها به معین اس تقالل است؛ اس تقالل داشنت در يک 

خبش از کره زمني، حق اجنام اقدامات دولیت در آ ن است، بدون اينکه ديگر 

(. جميز کرافورد نزي بر اين 37: 0337)چیاكای، « ها در آ ن دخالیت رننددولت

ی اول، حق ولت، يک هناد رسزمیین است. بنابراين در وههلابور است ره د

دولت شدن يک هناد، مرشوط به اعامل قدرت اكمل دولیت نسبت به بریخ از 

. در خصوص، وجود )(Crawford, 2007: 46مناطق يک رسزمني است 

منايد: اولني رسزمني معنيه برای تشکیل يک دولت، بيان دو نکته رضوری می

عنوان يکی از عوامل همم برای تشکیل ره در عنرص رسزمني بهستنکته اين ا

دولت، مساحت همم نيست. زماین عقیده بر اين بود ره کشورهایی ره دارای 

معنای واقعی نيستند و صالحیت رسزمني و مجعيت کوچک هستند، دولت به

های تعنوان دولالزم برای عضو شدن در ملل متحد را ندارند. در واقع از آ هنا به

ه هایی مانند آ ندورا، هایی اب چنني ويژگیم دولت0441شد. ویل از ای اید میذره

مارينو توانستند به عضويت سازمان ملل اش تاين، موانکو، انئورو و سنليخنت

بنابراين وجود  (Aust, 2010: 16). متحد درآ يند و واجد وصف دولت شوند

ی اش رضوری است. نکتهرسزمني برای منوِد حامكيت رصفنظر از مساحت
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منظور تشکیل دولت در آ ن، ره، ادعا بر يک رسزمني بهدوم اين است

ره در اين  ابشد؛ آ چنهمس تلزم حتديد اتم و مشخص مرزهای آ ن رسزمني منی

ی س يایس )حکومت( رسد، تشکیل مؤثر يک جامعهنظر میمیان رضوری به

ها در گذش ته مه بر دولتی برای اعامل حامكيت در آ ن رسزمني است و رويه

م توسط تعدادی از 0403مهني ايده اس توار بوده است؛ مثاًل آ لباین در سال 

رمسيت ش ناخته شد؛ حال آ نکه مرزهای مشخیص نداشت. دولت ها بهدولت

رمغ وجود اختالف بر رس مرزهایش ی ديگری است ره عیلارسائيل منونه

 ,Brownlie)تحد درآ مد. عضويت سازمان ملل م  عنوان يک دولت، بهبه

. ديوان در قضاایي فالت قاره درایي شامل در اين خصوص اظهار (71 :1998

عنوان متعلقات يك هناد قلمداد شده، متضمن داشت ره، رسزمیين معنيه كه به

تواند بر حقوق ی مرزها من تعيني دقیق مرزهاي آ ن نيست و هيچ اهبايم درابره

اي مبين بر اينكه حدود راي منونه هيچ قاعدهاريض يك دولت تأ ثري گذارد. ب

طور اكمل مشخص و معنيه ابشد، وجود ندارد و اغلب مرزهاي يك كشور به

نشده ابيق در نقاط خمتلف و براي مديت طوالين، مرزها انمعنيه و مشخص 

اگر چه، حتديد مرزهای خاریج يک (I.C.J.Rep, 1969: 3-32). اند مانده

حنوی يک رسزمني الزم نيست؛ اب اين وجود، ابيد بهحکومت برای ادعا بر 

عبارت برای جامعه هجاین مشخص شود ره ردام رسزمني مورد ادعا است. به

ديگر، عدم ادعا بر يک رسزمني مشخص ممکن است، حامكيت رسزمیین 

 مثاًل، ييك از داليل به (Raic, 2002: 61)های ديگر را نقض منايد. دولت

مثابه دوليت توسط دولت انگليس به« بوتسواان» رمسيت ش ناخته نشدن

مس تقل، اين بود كه خبيش از رسزمني بوتسواان داخل آ فريقاي جنويب واقع 

اب توجه به توضيحات ارائه شده (. 001: 0342شده بود )والاس؛ مارتني، 

نظر عنوان عامیل برای تشکیل دولت، در نگاه اول بهدر خصوص رسزمني به

هایی از قلمرو سوريه اسالمی ای هامن داعش اب رنرتل خبش رسد ره خالفتمی

و عراق رسزمني مورد نياز برای تشکیل يک دولت را داش ته ابشد، ویل اب 

توان اس تدالل منود ره اگر چه خالفت ی مزبور میتر به مس ئهلنگاه دقیق
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ابشد، اب اين وجود، ای برای تشکیل حکومت میاسالمی دارای قلمرو گسرتده

ها توسط خالفت اسالمی غريقانوین و غريمرشوع است؛ رتل اين رسزمنيرن

زيرا رسزمني مشخیص مورد ادعای داعش نبوده و نيست و اين گروه 

تروریس یت سودای خالفت بر نميی از هجان )کشورهای اسالمی و ساير 

های اوليه ظهور اسالم به دست مسلامانن( را های فتح شده در سالرسزمني

 دارد.  

 حكومت .8

رِصف وجود مجعيیت در درون يک رسزمني اگر چه يک اجامتع را تشکیل 

معنای دولت نيست. برای وجود و تشکیل يک دولت به دهند، ویل بهمی

گر خواست مردم يک رسزمني ابشد. عنرصی ره عنرصی نيازمندمي ره منااین

ايد. به اش، اعامل قدرت منبتواند از رهگذر قدرت اعطا شده از جانب مردم

ره وصف 1صوریت تاكمل پيدا رندی يک ملت ابيد بهبيان ديگر، اجامتع اوليه

خود گريد و بتواند اب ساير اجامتعات س يایس ارتباط برقرار منايد. به« س يایس»

گذاری، اجرایی و قضایی اعامل قدرت ی قوای قانوناين اجامتع س يایس، بر پايه

ی س يایس و نابراين، وجود يک جامعهمنايد. ب می (Sovereignty)« حامكيت»

و اعامل   (Government)مس تلزم وجود حکومت 2تبع آ ن ظهور دولتبه

رو است ره جميز امللیل است. از اينی داخیل و بنيحامكيت در عرصه

ترين عامل تشکیل يک دولت عنوان اسایسکرافورد، وجود حکومت را به

-ت را منوط به وجود حکومت میقلمداد منوده و ساير معيارهای تشکیل دول

يکی از سؤالایت ره ممکن است راجع به  .(Crawford, 2007: 56) منايد 

                                                                                                             
 Michaelامروزه اعتقاد بر اين است ره، توسعه مفهوم حامكيت بعد از صلح وس تفایل تاكمل ایفت. . 1

Schweitzer, “New States and International Law”, Encyclopedia of Public 
International Law, Volume 7, Elsevier Science Publishers B.V, 1984, p. 

349. 

ی يک نظام حقوق در . در يک مفهوم لکی و خمترص دولت، به يک جامعه ابثبات س يایس ره در بردارنده 2

 ای خاص است، تعريف شده است. منطقه

Ian Brownlie, Opcit, p. 71. 
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عنوان يک عنرص انزتاعی ره برای تشکیل دولت رضوری است، حکومت به

عبارت ديگر، مطرح شود اين است ره چه هنادی دارای حکومت است؟ ای به

رسد؟ در پاخس به اين می ی ظهورحکومت چه زماین در يک دولت به منصه

م درابره وضعيت 0421داانن در سال امللیل حقوقسؤال، از گزارش مكيته بني

جويمي. اين مكيته ره فنالند ره در آ ن موقع کشوری مس تقل نبود، اس متداد می

وجود حامكيت را در فنالند احراز نمنوده بود، راجع به اينکه چه زماین دولیت 

تواند طور حمت يك دولت من به»هار داشت واجد يک حکومت است، اظ 

وجود آ يد كه يك سازمان س يايس ابثبات بهشامر آ يد، مگر اينداراي حكومت به

و مقامات معويم از اقتدار اكيف برخوردار ابش ند؛ ات بدون مكك نريوهاي نظايم 

رسد از ماه يم نظر يمخاريج، خود را در قلمرو آ ن رسزمني متجيله سازند. به

م كه جنگ داخيل خامته ایفت و نريوهاي نظايم خاريج رشوع به ترك 0403

وجود آ مد كه نظم حامك شود و حیات س يايس و كشور كردند، اين اماكن به

دولت »عبارت ديگر ، به«تدرجي به وضعيت خود ابز گردداجامتع  معمول به

داراي  بودن ابيد از رهگذر اس تقرار حكوميت مؤثر به اثبات برسد؛ حكوميت كه

هاي ديگر است و از صالحیهت تقنيين و اداري اقتداري مس تقل از دولت

(. در واقع رشط الزم 000: 0342)والاس؛ مارتني، « ابشدبرخوردار يم

عنوان يک هناد س يایس دولت بودن، وجود يک حکومت مررزی است ره به

 خود منايد و رنرتل مؤثری بر رسزمنياش معل میی قانون رسزمییندر حیطه

ی س يایس اب ثبات )دولت( دارد. بنابراين، هبرتين شاهد دال بر يک جامعه

گذاری است وجود يک حکومت مؤثر اب هنادهای اداری و قانون

(Brownlie, 1998: 61) اگر چه حکومت مؤثر، رشط تشکیل يک دولت .

ها قرار است؛ ویل اب اين حال ممکن است دولیت مورد ش ناسایی ساير دولت

د، بدون آ نکه متام رشايط الزمه برای دولت شدن را داش ته ابشد. دولت بگري 

ای مورد طور گسرتدهم به0421رنگو از مجهل کشورهایی است ره در سال 
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عنوان يک کشور ها و اعضای سازمان ملل متحد بهش ناسایی ساير دولت

  1مس تقل قرار گرفت.

رهگذر جنگ داخیل البته حکومیت ره اب اشغال نظامی کشور ديگر ای از 

ای نزي به مرشوعيت دولت مررزی ایبد و لطمهوجود آ يد، وصف دولت منیبه

بينند، ممکن های داخیل صدمه میها ره از جنگگونه دولتسازد. اينوارد منی

ها عنوان دولت انتوان ش ناخته شوند. دولت سومایل از اين قبيل دولتاست به

های داخیل رنرتل مؤثری بر مناطق ريیخاطر درگبود ره برای چند سال به

چنان وصف دولت بودن خود را حفظ زایدی از رسزمني خود نداشت؛ ویل مه

البته مواردی ره در  (Aust, 2010: 16) منود و عضو سازمان ملل ابق ماند 

چنني تشکیل آ ن ملیت اب اعامل حق تعيني رسنوشت قصد رهایی از اس تعامر و مه

، اگرچه منجر به جنگ داخیل شود؛ ابيد از ساير موارد دولیت جديد را دارد

ها اس تثنا منود. امروزه بس ياری از اشغال نظامی و محالت تروریس یت و آ شوب

نظران اعامل حق تعيني رسنوشت در غري موراد اس تعامری را نزي صاحب

-نظر قایض آ رچاگا، اگر چه حق تعيني رسنوشت در مسري ملتاند. بهپذيرفته

اس تعامر تاكمل ایفته است؛ اب اين وجود، حق مزبور به اصیل عام و  های حتت

عنوان معيار س نجش مرشوعيت تواند بهمطلق مبدل شده است و می

عبارت ديگر از نظر وی ها در کشورها مورد توجه قرار گريد. بهحکومت

ی مردم آ ن، بدون تبعيض از ی مههحکومت حامك بر يک کشور ابيد مناينده

د، عقیده و رنگ ابشد و مداخهل در امور داخیل چنني کشوری مغاير حیث نژا

توان اعامیل را ره در امللل خواهد بود؛ در غري اين صورت، منیاب حقوق بني

 گريد غريقانوین قلمداد منودحاميت از حق تعيني رسنوشت يک ملت صورت می

(Aréchaga, 1978: 104-110). 

                                                                                                             
1. Jane McAdam, “Disappearing States, Statelessness and the Boundaries of 
International Law”, Climate Change and Displacement: Multidisciplinary 
Perspectives, Oxford, Hart Publishing, forthcoming 2010, p. 8. Available at: 
https://www.ilsa.org/jessup/jessup13/Disapearing%20States,%20Jane%20Mc
Adam.pdf.   
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هليت واقعی اجراِی متامی وظايف معنای الزوم مؤثر بودن حکومت به

دولیت، از مجهل حفظ نظم و امنيت در داخل و برآ ورده منودن نيازهای اشخاص 

( بنابراين، 272: 0332 و اجرای تعهدات خاریج است )رک دين، 

بر حقوق و تاكليفی ره نسبت به  ی ملت، عالوهعنوان منايندهحکومت به

ی د؛ تعهدات و حقوق نزي در عرصهاشخاص و اموال در داخل قلمرو خود دار 

امللل دارد. حال سؤال اين است آ ای خالفت اسالمی، حکومت مؤثر روابط بني

دارد ای نه؟ اگر چه خالفت اسالمی، بر قلمرو حتت رنرتل خویش حمكراین 

توان حکومت مؤثر برای خالفت مزبور چند دليل منی منايد؛ اب اين وجود، بهمی

گذاری گانه اجرایی، قانونومت مؤثر، متضمن قوای سه. يک حک0فرض منود: 

. 2ره خالفت اسالمی فاقد اين خصيصه است؛ و قضایی است؛ در حایل

حکومت تاكليفی نسبت به شهروندان خود دارد؛ از قبيل حفظ نظم معومی و 

ره خالفت اسالمی نه تنها به اين تاكليف خود حفاظت از منافع عامه، در حایل

. حکومت مؤثر، 3 1بلکه جتیل حکومت ترور و وحشت است؛ معل نمنوده،

اش داش ته ابشد؛ حال آ نکه خالفت اسالمی فاقد ابيد رنرتل مؤثر بر رسزمني

امللیل برای ورود به . حکومت مؤثر ابيد به تعهدات بني9اين خصيصه است؛ 

 امللیل راحال آ نکه خالفت اسالمی هيچ تعهد بني 2جامعه هجاین پايبند ابشد،

                                                                                                             
 ه حکومت وحش یت ره داعش آ فريده، به منبع ذيل رجوع مناييد؛. برای مطالعه بيشرت راجع ب 1

Report of the Independent International Commission of Inquiry on 
the Syrian Arab Republic, "Rule of Terror: Living under ISIS in Syria", 
14 November 2014, paras. 26-30. 

امللیل و نقض حقوق برش به منابع ذيل رجوع پايبندی داعش به تعهدات بني برای مطالعه بيشرت در خصوص عدم. 2

 مناييد؛

The Clarion Project, The Islamic State (ISIS) Fact Sheet, September 
2014. 
Start Fact Sheet, the evolution of the Islamic State of Iraq and the 
Levant (ISIL): Relationships 2004-2014, June 2014. 
Syrian Network for Human rights, Islamic State of Iraq and Levant 
Organization, 2014. 
Richard Barrett, the Islamic State, the Soufan Group, November 2014.  
Dr. James P. Eckman, “Is ISIS Leader Abu Bakr al-Baghdadi the New 
Osama bin-Laden?”, Grace University, Omaha, Nebraska 28 June 2014. 
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رند. بنابراين، خالفت اسالمی فاقد حکومت مؤثر برای دولت شدن رعايت منی

 است.    

 هااملليل اب ساير دولتصالحیهت اجیاد روابط بني .1

امللیل، ديگر ی بنيها در عرصهاملليل اب ساير دولتصالحیهت اجیاد روابط بني

واجد چنني ها ابتدًا شود. دولتيک امتياز احنصاری دولت قلمداد منی

ها امللیل اب ساير دولتصالحییت هستند، بنابراين صالحیت اجیاد روابط بني

چنني صالحیت ابشد؛ نه معياری برای تشکیل آ ن. مهنتیجه دولت شدن می

اجیاد روابط مهيشه پايدار نيست، بلکه به رشايط خایص بس تگی دارد. اب اين 

امللیل معياری ابط بنيورود اتم به رو« صالحیت»توان گفت ره حال، می

ها سودمند است؛ زيرا چنني ظرفییت مس تقل از ش ناسایی توسط ساير دولت

-است و اعامل آ ن توسط هناد مربوطه )دولت اتزه تشکیل شده( صورت می

توان در رآ ی خمالف بريتانيای کبري رسد، چنني ديدگاهی را مینظر میپذيرد. به

لل متحد در خصوص اعطاء وضعيِت عليه قطعنامه پيش نهادی مجمع معومی م

خبش میل، در رنوانس يون راجع به های آ زادیشبیه به دولت، به جنبش

 1امللیل اب ماهيیت هجاین،های بنيها در روابط خود اب سازمانمنايندگان دولت

هيچ توجیهيی برای ی بريتانيا در اين ابره اظهار داشت: مشاهده منود. مناينده

های میل رند به بریخ از جنبشها درخواست میدولت قطعنامه مزبور ره از

غري هایی اعطاء منايد؛ وجود ندارد. هيچ هنادی بهخبش، مزاای و مصونيتآ زادی

تواند مانند حکومت يک دولت در نظر گرفته شود. يک جنبش از دولت منی

خبش میل قابليیت مانند يک حکومت برای ارائه تضمني حسن رفتار، آ زادی

 دولت مزيابن مس تحق است در خواست منايد، ندارد ره يک 

(Brownlie, 1998: 61) .رمغ اينکه صالحیت اجیاد روابط اب ساير به

عنوان يکی از معيارهای تشکیل دولت ويدئو بهمونتهها در رنوانس يون دولت

                                                                                                             
1 . Convention on the Representation of States in their Relations with 

International Organizations of Universal Character. 
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رابطه « ش ناسایی»و « اس تقالل»ذکر شده است؛ اب اين وجود، اين معيار اب 

   مس تقمي دارد.

صالحیت اجیاد روابط اب ساير کشورها، اب اس تقالل يک دولت رابطه 

عبارت ديگر، اس تقالل يک کشور در امور خاریج خویش، مس تقمي دارد؛ به

ی اجیاد روابط اب ساير کشورها است. دولت نوظهور برای اجیاد روابط مقدمه

قدرت و  اب ساير کشورها ابيد حامكيت و اس تقالل داش ته ابشد و اين امر به

اختيار دولت ديگر بس تگی ندارد. بنابراين، ظرفیت اتم برای اجیاد روابط 

های خاریج يک هناد اب ساير کشورها متضمن دولت بودن است. دولت

های خاریج يک دولت )مانند دهنده يک فدراس يون، ای رسزمنيتشکیل

لیل املجزاير متعلق به يک دولت(، حامكيت ندارند؛ بنابراين خشصيت بني

دار فرض منود توان آ هنا را يک هناد حامكيتپس منی(Aust, 2010: 16) ندارند 

صالحیت اجیاد ره تواانیی اجیاد روابط اب ساير کشورها را داش ته ابش ند؛ 

امللیل يک دولت اب دولت ديگر، مس تلزم ش ناسایی توسط روابط بني

یدولت  1های ديگر است. اگر چه امروزه بر اساس نظريه ساختار

(Constitutive Theory) ،عنوان عامل تشکیل يک دولت در ش ناسایی به

گر اين واقعيت ابشد ره تواند بيانشود، اب اين وجود، ش ناسایی مینظر گرفته منی

ها است؛ هرچند اجیاد امللیل اب ديگر دولتيک دولت قادر به اجیاد روابط بني

چنني ش ناسایی بر اساس اصول روابط به ساير عوامل ديگر مه نيازمند است. مه

امللیل نبايد ات قبل از رشايط الزم برای اجیاد يک دولت اعطاء شود؛ ویل از بني

رننده العمل کشور ش ناساییآ جناره ش ناسایی يک اقدام س يایس است و به عکس

ها از اين قاعده تبعيت نمنوده و قبل از احراز بس تگی دارد، بس ياری از دولت

رنند )ش ناسایی زود هنگام دولت، هناد مزبور را ش ناسایی می یرشايط چهارگانه

بنابراين صالحیت  .(Lapidoth, 2010: 79).پاانما توسط اایالت متحده آ مرياك(

                                                                                                             
ت نگه امللگل عقیگده بگر ايگن اسگت رگه ش ناسگایی دارای ماهيگت اعالمگی اسگشااین ذکر است ره در حقگوق بني. 1

تأ سيیس. به اين معین ره رصف وجود معيارهای الزم )مجعيت دامئ، رسزمني، حکومت، صالحیت اجیاد رابطگه اب 

 شود.ها( برای تشکیل يک دولت، موجب تشکیل دولت میساير دولت
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امللیل برای يک دولت نوظهور عالوه بر يک حکومت موثر ره اجیاد روابط بني

ها نزي دارای مجعيت و رسزمني مشخیص است؛ به ش ناسایی ساير دولت

شده، خالفت اسالمی فاقد طور ره قباًل اشاره ای وابس ته است. هامنگونهبه

ها رابطه برقرار يک حکومت مؤثر است ات بتواند از رهگذر آ ن اب ساير دولت

 منايد. 

 نتیجه

م شورش يان سلفی، موصل مررز اس تان نينوا و دومني شهر 2109ژوئن  01در 

بن ابراهمي »ن رهرب اين شورش يان ژوئ 24ترصف در آ وردند و در عراق را به

معروف به ابوبکر البغدادی اب ادعای تأ سيس -« عواد بن عیل بن محمد البدری

الساعه نبود و معاًل خود را خليفه خواند. هرچند تشکیل اين گروه خلق -خالفت

های خمتلف فعال بود؛ بنیان چنني تأ سيیس م حتت انم0441ی از اوائل دهه

امللل مطرح کرد ره ماهيت اين ابزيگر جدی را در حقوق بنيجمددًا اين پرسش 

گونه شود؟ آ ای داعش، هامنچيست و حدود و ثغور تعهدات آ ن چگونه تعيني می

ی ها در روند هنجارسازی در حصنهتواند هامنند ساير دولتره مدعی است، می

واسطه ره بهامللیل مشارکت منايد؟ ای در مقابل تنها ابزيگری غريدولیت است بني

شود، بلکه گروهی تنها ابزيگری مرشوع تلقی منیماهيت و نوع اقداماتش، نه

نگاهی امللیل موظف به وارنش در برابر آ ن است؟ تروریس یت تلقی و جامعه بني

امللیل، مؤيد اين امر است های حقوقداانن بنيامللیل و حیت آ موزهی بنيبه رويه

رسزمني و مجعيت آ ن، توسط يک ابزيگر ره رصف وجود رنرتل بر خبشی از 

رند؛ چرا ره عالوه بر رسزمني و وصِف دولت بودن را به هناد مزبور اعطا منی

مجعيت، وجود يک حامكيت در قالب حکومیت مؤثر برای تشکیل يک دولت، 

منايد. البته چنني امللل معارص امری بدهييی و رضوری میدر حقوق بني

امللیل اب ساير حیت برای اجیاد روابط بنيحکومیت عالوه بر داشنت صال

امللیل را داش ته ابشد ره به تعهدات داخیل و بنيها، الزم است تواانیی ايندولت

رسد ره خالفت اسالمی اب رنرتل نظر میخویش پايبند ابشد. در نگاه اول به
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هایی از قلمرو سوريه و عراق، رسزمني مورد نياز برای تشکیل يک خبش

گردد ره هرچند اين تر آ شاكر میداش ته ابشد، ویل اب نگاه دقیقدولت را 

ای برای تشکیل حکومت است، اما رنرتل اين تأ سيس، دارای قلمرو گسرتده

شورای  ها توسط خالفت اسالمی غريقانوین و غريمرشوع است.رسزمني

-2109- 2020های خمتلف )امنيت سازمان ملل متحد اب صدور قطعنامه

فوريه  02مورخ  2044ويژه قطعنامه ( و به2073-2109، 2071-2109

شدت م اقدامات تروریس یت و غري انساین داعش و جبهه النرصه را به2102

ها فراخوانده است. جانبه اب اين گروهحمکوم کرده و جامعه هجاین را به مقابهل مهه

ها شورای امنيت بر اس تقالل، حامكيت، وحدت و يکپارچگی در اين قطعنامه

اریض کشورهای عراق و سوريه تأ کيد هناده و اب حمکوم کردن اقدامات 

ها، هرگونه جتارت گريی اين گروهرابیی توآ م اب اخاذی و گروگانتروریس یت، آ دم

مس تقمي ای غريمس تقمي اب آ هنا را ممنوع ساخته است. بدهیيی است ره مهراهی 

داعش را موجوديیت  امللیل اب شورای امنيت در اين زمینه،ساير هنادهای بني

دهد. تأ کيد امللیل جلوه میامللل و فاقد هرگونه مرشوعيیت بنيخالف حقوق بني

شورای امنيت بر اس تقالل، حامكيت، وحدت و يکپارچگی اریض کشورهای 

خود مؤيد عدم  2044ی عراق و سوريه در بند هفمِت مقدمه قطعنامه

ان يک دولت جمزا از عنو برخورداری داعش از موجوديت حقوق مس تقل به

 1ابشد.عراق و سوريه می

به اين ترتيب، هرچند داعش، اب اقدامات تروریس یت خویش و اجیاد رعب 

هایی از خاک کشورهای عراق و سوريه را حتت و وحشت توانس ته خبش

رنرتل خود درآ ورد و بر مجعيت ساکن در آ ن مناطق حمكراین منايد؛ اب اين 

امللل معارص ی دولت در حقوق بنيتشکیل دهنده حال، اب نگاهی به معيارهای

توان به و اعامل معيارهای مزبور بر خالفت اسالمی، می ، نظريهاز خالل رويه

                                                                                                             
1. Cf Christian Chinkin, “The Security Council and Statehood”, in Christine 
Chinkin and Freya Baetens (eds)., Sovereignty, Statehood and State 
Responsibility, Essays in Honour of James Crawford, Cambridge 
University Press, 2015, pp.155-172. 



 029   ... ماهيت حقوق داعش در حقوق

 

اين نتیجه رس يد ره هناد مزبور فاقد بریخ معيارهای رضوری برای تشکیل 

-ی حتوالت روزمره از خالفت اسالمی ديده میره در حصنهدولت است. آ چنه

بنای ی جزء جنايت، وحشت و اقدامات غريانساین نيست. س نگشود، چزي

اش جرم و جنايت و اقدامات تروریس یت گريیخالفت اسالمی از بدو شلك

ابشد امللل میبوده است. بنابراين، هناد مزبور فاقد وصف دولت در حقوق بني

عبارت هبرت يک گروه تروریس یت حمسوب و يک هناد ای ابزيگر غريدولیت و به

اقدامات داعش عليه « آ ور بودنارعاب»و « ابریخشونت»شود. عنارص می

 مقاصد س يايس به رس يدن براي گناهافراد يب قراردادن مردم غري نظامی و هدف

عنوان گروهی تروریس یت است ای بر ش ناسایی اين تأ سيس بهاين گروه، داعيه

ابشد. در امللیل میبني یترديد نيازمند وارنشی مؤثر از سوی جامعهره یب

عرصی ره احرتام به حقوق برش، حامكيت قانون و حمكراین مطلوب شالوده و 

اند؛ دولت موجوديیت مكهی نيست ره اب امللیل قلمداد شدهاساس نظم معومی بني

اجامتع عنارصی مادی تشکیل گردد. مرشوعيت دموکراتيک و اقتدار اخالق 

شود؛ عنارصی اكماًل فاقد آ ن تلقی می دولت )دولت حقوق برشی( ره داعش

تر از رنرتل قهرآ مزي و جائرانه بر خبشی از رسزمني و افراد و بس يار همم

 های انساین است.   گروه
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