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 چکیده
 از که   است نظامی و سیاسی تروریستی سازمان یک داعش، همان یا شام و عراق اسالمی دولت
 و عهراق  در ایگسهترده  حضهور  که   گروه این. شد هارسان  تیتر چشمگیری طور ب  4102 سال
 به   را اسهالمی  دولهت  یهک  البغهدادی،  ابهوبکر  رهبری ب  اسالمی خالفت تشکیل با دارد، سوری 
 اقهداما   آغهاز  و خالفهت  ایهن  تشکیل از بعد. کرد ایجاد 4102 ژوئن 42 در الرق  شهر مرکزیت

 مختله   شهرهای ب  پیشروی و حمال  ۀادام با و تصرف تحت مناطق در گسترده و سختگیران 
 ایهن  به   نسهبت  امنیهت  شورای جمل  از المللیبین مجامع واکنش دنبال ب  و عراق و سوری  در

 بها  مبهارزه  بهرای  مریکاا ۀمتحد ایاال  سوی از المللیبین ائتالفی تشکیل طرح تروریستی، گروه
 عهراق  در مخاصم  نوع بررسی ائتالف، این عمر از سال یک از بیش گذشت با. شد مطرح داعش

. رسهد مهی  نظهر   به  مفیهد  عهراق  در ائهتالف  حضور حقوقی مبنای و ائتالف نیروهای ورود از عدب
 المللهی بهین  لحها   از عراق، در ائتالف ورود اصل ک  است این ۀدهندنشان هابررسی و تحقیقا 
 .است نبوده غیرقانونی
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 مقدمه
 تحت القاعده طرفداران از نفر هزاران ،4119 سال در عراق ب  امریکا ۀمتحد ایاال  ۀحمل ایام در

 تهرین مهه   از ک  شدند عراق ۀروان اشغالگران، با مقابل  برای الدن بن اسام  جهادی فرمان تأثیر
 ابومصهع   داشهت،  عهراق  در جههادی  جنبش یک تشکیل در اساسی و اصلی نقش ک  افراد این

 خهود  دور به   را عراقی جنگجویان از جمعی عراق، اشغال از پس کوتاهی مد  وی. بود الزرقاوی
 ک ( 02: 0922 تودنهوفر،) داد تشکیل کشور این در را جهاد و توحید جماعت گروه و کرد جمع
 به   درواقهع  و فهت یا نام تغییر «النهرینبین القاعده» ب  القاعده سران با مذاکره ماه هشت از بعد

 جمله ،  از مختلفهی  ههای بخهش ۀ دربردارند سازمان این. شد تبدیل عراق در القاعده از ایشاخ 
 بهود  مهالی  ۀکمیت یک و ایرسان  بخش فرعی،  أهی شناسایی، و اطالعا  گردان نظامی، ۀشاخ
 شهدن کشهت   از بعهد . کردنهد می فعالیت عراق در الزرقاوی زعامت تحت و ه  کنار در همگی ک 

 سهازمانی  اسهتقرارش،  محهل  به   ییامریکا هواپیماهای هوایی ۀحمل در 4112 ژوئن در الزرقاوی
 دولتهی  تشهکیل  بهرای  را زمینه   که   بهود  مانهده  جا ب  وی از پرنفوذ و قوی هماهنگ، منسج ،
 دولتهی  ک  شد اعالم 1«المطیبینحل » تشکیل خبر 4112 اکتبر 04 در. کردمی فراه  اسالمی

 مناطقی نوعیب  کابین  دو همراه ک  بغدادی ابوعمر رهبری ب  عراق سنی استان ندچ شامل بود
 آوریهل  02 در ک  هنگامی. کردمی هاداررا  بابلو  الدینصالح دیالی، نینوا، کرکوک، االنبار، چون
 عهراق  اسالمی دولت شد، اعالم ،بغدادی ابوعمر عراق، اسالمی دولت امیر شدنکشت  خبر 4101

 02 در که   نامجاهد شورای مجلس ۀبیانی در و کرد اقدام ارشدش فرماندهان تغییر ب  تسرعب 
 در و کرد بیعت اسالمی دولت در منینؤالمامیر در حک  البغدادی ابوبکر با شد منتشر 4101 م 

 (. 10: 0929 ابوهنی ،) گرفت عهده ب  را گروه این رهبری البغدادی ابوبکر نتیج 
 طهور  به   سهوری   در اسد بشار علی  مسلحان  مقاومت ک  زمانی و وری س حوادث آغاز از پس
 «النصهره  ۀجبه» تروریستی سازمان 4100 سال پایان در البغدادی کرد، حرکت ب  شروع موازی

 جهزو  النصهره  ۀجبهه  4109 سهال  تا و کرد گذاریپای  سوری  در الجوالنی ابومحمد رهبری ب  را
 که   شهد  قدرتمنهد  قهدری به   گروه این. رفتب  شمار می  سوری در شورشی یهاگروه ترینقوی

 دولهت  از غیهر  چیهزی  درواقع النصره ۀجبه ک  دهد توضیح علنی طور ب  دانست الزم البغدادی
 ،کند بیعت وی با رسمی طور ب  ک  خواست جوالنی از نتیج  در. نیست سوری  در عراق اسالمی

 تودنههوفر، ) کهرد  بیعهت  «الظواهری ایمن» یعنی عدهالقا رهبر با و کرد امتناع کار این از وی اما
 و اعهالم  را النصهره  ۀجبهه  انحهالل  خود جان  از البغدادی اقدام، این ب  واکنش در(. 02: 0922
 پیهامی  طهی ( داعهش ) شهام  و عهراق  اسهالمی  دولت تشکیل و عراق اسالمی دولت با را آن ادغام
 از داعهش  مسهیر  نتیجه   در .(12: 0921 جاللهی، بهمنی و جاللی زوار فامیل) کرد خبری صوتی

                                                           
 عطرزنندگان. 0
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 نیز مسلحان  نبرد وارد یکدیگر با مختلفی مناطق در ک  طوری ب  ،دش جدا کلی ب  النصره ۀجبه
 رد را داعهش  رسماً کتبی ایبیانی  در نیز القاعده ،4102 ۀفوری در رویداد، همین ۀادام در. شدند
 نهداری   آن با سازمانی ارتباط هیچ ما. یستن القاعده ۀشاخ از داعش،: »جست برائت آن از و کرد
 (.Tester & Berger, 2016: 43) «ندارد لیتیئومس گروه این اعمال برابر در القاعده و

 پایگاهی و تأسیس سوری  در را خود قدر  هایپایگاه داعش 4102 اوایل و 4109 اواخر در
 ههای گهروه  تمهام  برکنهاری  از پس را منطق  آن کامل کنترل و کرد ایجاد خود برای رق  در امن

 عهراق  یهاسرزمین بر تسلط با 4102 ژوئن در داعش بزرگ جهش اما ،گرفت دست  ب شورشی
 گونه  ههیچ  بهدون  سامرا، و بابل دیالی الدینصالح نینوا،: جمل  از شهرها این اکثر. گرفت صور 
 دومهین  وصهل، م تصهرف  بها  داعش(. 02: 4102 خواج ،) کردند سقوط ایمالحظ قابل مقاومت
 تها  را خهود  تصهرفا   ۀحیط آن، شهرهای دیگر و الدینصالح استان ب  حمل  و عراق بزرگ شهر
 .بود یافت  دست موفقیتی چنین ب  تاکنون تروریستی گروه کمتر ک  داد گسترش حدی

 تصهرف  تحهت  مناطق دررا  داعش تروریستی گروه اقداما   ادام در مقدم ،این  ذکر از پس
 مبهانی  ،سهسس . کهرد  خهواهی  بررسی  است بوده ثرؤم نیز ضدداعش ائتالف کیلتش در ک  خود

 در مخاصهم   نهوع  اینک  ،همچنین. ب  دقت بررسی خواهی  کرد عراق در ائتالف حمال  حقوقی
 بشردوستان  حقوق اجرای برای زمین  آیا و است صور  چ  ب  ائتالف حضور از بعد و قبل عراق،
 .شد خواهد بررسی است؟ فراه 
 

 داعش تروریستی گروه
 کشور این بزرگ شهرهای تصرف از بعد و عراق در خود تجاوزا  ۀادام با داعش تروریستی گروه
 در) 4102 ژوئن 42 در سرانجام ،است جمعیت نفر میلیون دو با شهریکالن ک  موصل جمل  از

 به   شام و عراق یاسالم دولت نام تبدیل و اسالمی خالفت برپایی ،(رمضان مبارک ماه روز اولین
 و کهرد  اعهالم  را خالفهت  ب  البغدادی ابوبکر شدنمنصوب و( مطلق صور  ب ) «اسالمی دولت»

 ایهن (. Clarion Project, 2015: 11) شهد  جههان  مسلمانان ۀهم فوری بیعت و وفاداری خواستار
 نگونیسهر  از پهس  عهراق  دولت برای تهدید ترینجدی ب  کوتاه، بسیار زمانی در تروریستی گروه
: 0922 آکوپیهان،  و آرزومانیان) شد مبدل 4100 سال در ییامریکا نیروهای خروج و صدام رژی 
را  هها آن غیرانسانی اقداما  و تصرف تحت مناطق داعش، گروه مختل  هایبخش ادام  در(. 02
 .کنی می معرفی سلط  تحت مناطق در

 

 داعش تروریستی گروه ارکان. 1
 ههای جنهبش  ترینپیشرفت  و ترینمه  از اداری هایفعالیت و کیالتیتش ساختار لحا  از داعش
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 پسهت  ده از البغهدادی  ابهوعمر  دوران در آن، سهازمانی  تشکیال . رودمی شمار ب  جهان افراطی
 جغرافیهایی  مسهاحت  بهر  تسهلط  دلیهل  ب  البغدادی، ابوبکر زمان در اما ،بود شده تشکیل وزارتی
 کلهی،  طهور  ب . یافت جزئی تغییرا  بندیتقسی  این خالفت، ماعال و عراق و سوری  در گسترده
 و دارد قهرار  آن رأس در خلیفه   ک است  شده بنا هرم شکل ب  آغاز از داعش، تشکیال  ساختار

 از زیهر  هایبخش(. 10: 0921 نجا ،) است مسلط خود نظر زیر شوراهای بر مستقی  صور  ب 
 :روندمی شمار ب  داعش سازمان ارکان ترینمه 
 تعیین و مه  تصمیما  اتخاذ و جاری قضایای پیرامون بحث درخصوص ک  شورا؛ مجلس -

 .دهدمی جلس  تشکیل کلی هایسیاست
 .دارد عهده بر را وی با بیعت و خلیف  نص  اختیار ک  عقد؛ و حل اهل -
 بمحسهو  اسهالمی  دولهت  ارکان ترینمه  از اشدینی ماهیت ب  توج  با ک  فقهی؛ هیأ  -
 .شودمی

 چها   گهروه،  ایهن  نامخالفه  اعهدام ۀ نحو از هاییفیل  انتشار و تولید اب ک  ای؛رسان  یأ ه -
 .پردازدمی خود تبلیغ ب  اینترنتی هایفعالیت سایر و مجازی فضای در فعالیت مجال ،
 تشکیل هاتیپ فرماندهان از و محسوب سازمان داخلی بخش ترینمه  ک  نظامی؛ شورای -
 گردان هر. است رزمنده 911 تا 911 شامل گردان هر و گردان س  ۀدربرگیرند تیپ هر. دشومی
. اسهت  داده جهای  خهود  در را رزمنهده  21 تها  11 یهک  ههر  که   شودمی گروهان چند شامل نیز

 داعهش،  جنگجویان تعداد ،4102 او  در سوری  در بشر حقوق باندیده آمار براساس ،همچنین
 .است شده رآوردب نفر هزار 01 حدود در

 مربهوط  خلیفه   شخصهی  امنیت ب  آنچ  هر و امنیتی و سیاسی لئمسا ک  امنیت؛ شورای -
 (.021-091: 0922 جاللی، زوار فامیل) دارد عهده بر را شودمی

 

 داعش تروریستی گروه تصرف تحت مناطق. 2
 قهدم  در آن ههدف  و دارد اختیهار  در را عهراق  و سوری  از وسیعی ۀمنطق داعش تروریستی گروه

 انهدلس  و آفریقها  شمال و عربی ۀجزیر شب  اما است؛ شاما  ۀمنطق و عراق تمام تصرف نخست،
 خشونت از پر و پرسرکوب تسلط ۀحوز. دارد وجود هانآ ترسیمی ۀنقش در نیز بزرگ خراسان تا

 گسترش بغداد کیلومتری هشتاد تا و شودمی شروع سوری  در حل  مرزهای از اکنونه  داعش،
 و االنبهار  نینهوا،  به   سهوری   دیرالهزور  و رق  از گذر با و آغاز حل  از داعش هالل درواقع. یابدمی

 اسهت  کشهوری  جغرافیایی موقعیت شکل،هاللی سرزمین این. شودمی خت  عراق در الدینصالح
 (.22: 0921 نجا ،) کند برپا «اسالمی دولت» شعار تحت را خود دولت دارد سعی داعش ک 

 نشهینی عق  خود ۀسلط تحت مناطق برخی از داعش مناطق، این ب  روسی  حمال  با البت 
 سهوری   در الرقه   اسهتراتییک  شههر . اسهت  داده دسهت  از را خهود  هایپایگاه از بسیاری و کرده
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 دو در سهلط   تحهت  منهاطق  بهر  عالوه داعش، ک  است گفتنی. شودمی محسوب داعش پایتخت
 نیهز  ازبکسهتان  و افغانسهتان  نیجریه ،  لیبهی،  الجزایر، چون، ییکشورها در سوری ، و عراق کشور
 (.021: 0922 جاللی، زوار فامیل) است والیت دارای
 

 بشردوستانه حقوق و بشر حقوق داعش،. 3
 انسان از حفاظت و حمایت جهت در حقوقی قواعد ترینمه  از بشردوستان  حقوق و بشر حقوق

 حمایهت  فهرد  از دو ههر  بشردوسهتان   حقهوق  و بشهر  قحقهو . رونهد ب  شمار می انسانی کرامت و
 بشهر  حقهوق . دهنهد مهی  انجام متفاو  هایشکل ب  و مختل  شرایط در را کار این اما کنند،می

 بشردوسهتان ،  حقوق اما ،کندمی حمایت انسان از صلح، و جنگ از اع  شرایط، ۀهم در و همواره
 ،دیگهر  عبار  ب . یابدمی اجرا قابلیت ن مسلحا درگیری زمان در فقط ک  است حقوقی نظام یک

 حمایت مسلحان  هایدرگیری وقوع زمان در 2بشر حقوق 1«سخت ۀهست» از بشردوستان  حقوق
 (.01: 092 همکاران، و رستمیسیاه) کندمی

 اسهالم  نهام  به   و سهت اعتنابهی  بشهری  حقوق مقررا  و قواعد ب  داعش، تروریستی گروه اما
 به   نسبت گروه این. ندارد( ص) محمدی ناب اسالم با سنخیتی هیچ ک  شودمی اعمالی مرتک 

 ههیچ  اسهت،  مخهال   آن بها  ک  داعش ک  باشد مذهبی و فرق  از یا مخال  هاآن با ک  کسی هر
 ههای فرقه   دیگهر  و شهیعیان  تمهام  هها آن خود، جنگی دشمنان از غیر ب . دهدنمی نشان رحمی
 .کنندمی یرتکف را( خود زع  ب ) اسالم از منحرف
 ،پزشهکان  جماعهت،  امامهان  سیاسهی،  نمسهئوال  اعهدام  داعهش،  جنایهت  ههای عرص  از یکی

 911 تهاکنون  داعهش  ،مثهال  برای. هستند اسالم از غیر دینی پیرو ک  است افرادی و خبرنگاران
 دلیهل  به   پزشهک  هها ده اعهدام . اسهت  کهرده  اعهدام  را مهذه   سهنی  سهخنران  و جماعهت  امام

 رسهان   ۀحوز فعاالن و خبرنگاران از نفر 11 تیرباران و داعش مقرهای ب  فتنر از کردنخودداری
 اسهت  افراطهی  گهروه  ایهن  جنایا  دیگر از آنان هایسیاست با نبودنهماهنگ علت ب  حل  در
 (.091: 0922 خندان،)

 را خهود  جنایت این و دارد غیرنظامی افراد سر بریدن در طوالنی پروندۀ تروریستی گروه این
 91 آن در ک  کرد منتشر را فیلمی لیبی در داعش مثال، برای. کشدمی جهانیان رخ ب  افتخار با

 .http://www)اسههت  بریههده سههر را اروپههایی مسههیحی 91 و اتیوپیههایی مصههری، مسههیحی
clarionproject.org/analysis/isis-end-times-prophecies-justify-beheading-copts). 

                                                           
1. Hard Core 

 نادیهده  تهوان نمهی  شرایطی هیچ تحت را هانآ از بعضی و ندارند یکسانی اعتبار بشری هایحق همۀ آنک  توضیح .4
 بشهر  حقهوق  برخهی  مقابل در. حیا  حق مانند:. گویندمی بشر حقوق سخت هستۀ هاآن ب  نتیج  در و گرفت
 .اجتماعا  آزادی حق مانند: درآورد تعلیق حالت ب  را هاآن توانمی شرایطی تحت ک  هستند
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 را قتهل  عهراق،  شمال بومی باستانی اقلیت ایزدیان، نیز 4102 آگوست در اسالمی دولت مبارزان
 دام به   غهذا  و آب بدون سنجار کوه در و شدند رانده خود هایخان  از نفر هزار هاده. کردند عام

نداشهتند   فهراری  راه ههیچ  هها آن و شهد  محاصهره  جهادگرایان از طریق کوه اطراف تمام. افتادند
(http://www.clarionproject.org/news/20000-yazidis-rescued-kurds-islamic- state-

advances). 
 گهروه  قهومی  سهازی پهاک  مهدعی  گزارشی انتشار با الملل،بین عفو سازمان واقع  این از پس

 هزاران ربودن غیرسنی، مسلمانان و هاغیرعرب سیستماتیک گرفتنهدف. شد داعش تروریستی
 الیاعم جمل  از هانآ جنسی بردگی یا اجباری ازدواج جنسی،ۀ سوءاستفاد و ایزدی کودک و زن
 ههایی اقلیت بیشتر ک  است آمده گزارش در ،همچنین. کرد اشاره هانآ ب  المللبین عفو ک  بود
 نهیاد، زرگهری ) ندارنهد  همهراه  خهود  بها  زنهدگی  برای امکاناتی هیچ اند،شده فرار ب  موفق ک  نیز

 ودکهان ک کهارگیری ب  ها،کتابخان  کشیدن آتش ب  ها،موزه و تاریخی بناهای تخری (. 2: 0922
 (.092: 0922 خندان،) است تروریستی گروه این جنایا  دیگر از غیره و مخاصما  در

 ایهن  بهر  گهواهی  اخیهر  قسمت در آن ساختار معرفی ک  داعش بودنیافت سازمان ب  توج  با
 تصهرف  تحهت  مناطق در گروه این گوناگون هایجنایت ارتکاب ب  توج  با همچنین و مدعاست

 گهروه  ایهن  4022 و 4010 ،4011 ،4022 هایقطعنام  در امنیت شورای نک ای دنبال ب  و خود
 ائتالفهی  تشهکیل  بهرای  زمینه   کهرد،  تلقی المللیبین امنیت و صلح علی  تهدیدی را تروریستی

 آن بررسهی  به   ادامه   در که   شهد  فراه  امریکا ۀمتحد ایاال  رهبری ب  داعش علی  المللیبین
 .پردازی می

 

 ضدداعش المللیینب ائتالف تشکیل
 آوردن دسهت   به  و شهرها تصرف در درپیپی هایموفقیت کس  و عراق در داعش نفوذ و رشد

 حمله   سرعت این. کرد غافلگیر را عراق دولت ،4102 ژوئن در کشور این در بسیار هایسرزمین
 نهگ هماه هوایی، حمایت طریق از المللیبین ۀجامع ۀمداخل و حمایت عراق، دولت تا شد سب 

 به   احتهرام  و غیرنظامیهان  جهان  انداختن خطر ب  بدون الملل،بین حقوق اصول و عراق ارتش با
 ,S/2014/440 (25 June 2014)) شهود  خواسهتار  را عهراق  دولهت  ارضهی  تمامیهت  و حاکمیهت 

S/2014/691 (22 September 2014) .) 
 رضهایت » ملهل،  انسازم امنیت شورای رئیس ب  اینام  طی 4102 سستامبر در عراق دولت
 ههای نامه  موافقهت  ب  توج  با: »داشت عنوان نام  این در عراق دولت. کرد اعالم را خود «صریح

 رهبهری  با تا خواهدمی متحده ایاال  دولت از دیگر کشورهای با کشور این ۀچندجانب و دوجانب 
 S/2014/691, 22) «نمایهد  مبهادر   داعهش  تروریستی گروه علی  حمل  ب  المللیبین نیروهای

http://www.clarionproject.org/news/20000-yazidis-rescued-kurds-islamic-%20state-advances
http://www.clarionproject.org/news/20000-yazidis-rescued-kurds-islamic-%20state-advances
http://www.clarionproject.org/news/20000-yazidis-rescued-kurds-islamic-%20state-advances
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September 2014 .)دولهت  که   کرد اعالم عراق، ۀخارج امور وزیر ،«زیباری هوشیار» ،همچنین 
 اسهت  کهرده  کمهک  درخواسهت  داعهش  مراکز ب  حمل  برای امریکا ۀمتحد ایاال  از رسماً عراق

(a/news/view/97241/http://www.hawzah.net/f). 
 مثبهت  پاسخ درخواست این ب  اوباما، جمهور رئیس ۀاعالمی صدور با نیز متحده ایاال  دولت

 در که   داعش علی  را خود اقداما  تا دارد قصد امریکا» ک  کرد عنوان خود ۀبیانی در اوباما. داد
 مهانع  و دارد نگه   دور خطهر  از را خهود  پیمانهان هه   تا دهد افزایش است مستقر سوری  و عراق

 در. (Statement by the President on ISIL,” September 10, 2014) ....« شود جنگ گسترش
 ،کشور این از عراق دولت درخواست بر متکی امریکا ۀمتحد ایاال  جمهور رئیس خصوص همین
 از وگیریجله  برای عملیا  این. کرد صادر را داعش مواضع ب  هواییۀ حمل دستور مداخل  برای

 .http://www) اسهههت بهههوده اربیهههل اسهههتان در داعهههش ههههایتروریسهههت حرکهههت
entekhab.ir/fa/news/175524.) 

 خبرنگهار  دو اعهدام  دنبهال  به   و عهراق  در داعهش  گونهاگون  ههای جنایهت  ارتکاب موازا  ب 
 نهابودی  بهرای  ائتالفهی  تشهکیل  بهرای  پهیش  از بیش زمین  داعش، نیروهای دست ب  1امریکایی
 طهور  به   و بار نخستین برای متحده ایاال  جمهور رئیس ،4102 سستامبر در. شد فراه  داعش
 نهاتو  عضهو  کشهورهای  روزۀ دو نشست پایان در را داعش علی  المللیبین ائتالف تشکیل رسمی
شهامل   راائهتالف   جلسه  اعضهای   همان در کشور نیز ایندفاع  یروز یگل،چاک ه و داد پیشنهاد

کرد ک   یدکأو ت دانستدانمارک، فرانس ، کانادا و لهستان  ی ،ترک یتانیا،بر یتالیا،ا یا،آلمان، استرال
 یائهتالف مرکهز   ینالزم است و ا داعش یدمقابل  با تهد یبرا ینتر از اتر و گستردهبزرگ یائتالف

_http://www.bbc.com/persian/world /2014/09 /140905_u08 ) آن شهود  ۀقرار است هست
nato_core_coallition_ fight_is) . کشهورهای  پهاریس،  و جهده  نشست دو در امر، این متعاق 

کردنهد   اعهالم  عملیها   در مشهارکت  و ائتالف ب  پیوستن یبرا را خود آمادگی نیز غربی و عربی
(-coa;ition- the-in-what-contrebuted-has-http://foreinpolicy.com/2014/11/12/who

state/-islamic-het-against)ایهاال   ۀوزار  خارج یسخنگو ی،ساک یفرجن خصوص ین. در هم 
 موافقهت  اعهالم  داعهش  علیه   ائهتالف  تشهکیل  برای کشور 21 ک  داشت بیان نیز امریکا ۀمتحد
 کشهور  21 از متشکل ائتالفی نهایت در .)http://www.entekhab.ir/fa/news/180188) اندکرده
 و ائهتالف  ایهن  رهبری. گرفت شکل داعش علی ( امنیت شورای و پاریس)جده،  نشست س  طی

                                                           
 منتشهر  سهربریدن  عملیا  از «افکنرع » هایکلیپ سلسل  4102 ژوئن 01 در موصل بر سیطره از پس داعش. 0

 تروریستی، گروه این اعضای از یکی فیل  این در. بود «امریکا ب  پیامی» نام ب  تصویری کلیسی اولینش ک  کرد
 سهستامبر  4 در بعهد،  کوتهاهی  مهد   مزبهور،  سهازمان . کرد جدا تنش از را «فولی جیمز» امریکایی گروگان سر

 امریکهایی  دوم گروگهان  سهر  بریهدن  آن در و قبلهی  فهیل   همنهام  هه   آن که   کرد منتشر دیگری  فیل 4102
 .(091 :0922 جاللی، زوار فامیل: )ب  رک بیشتر، مطالع  برای. کشیدمی تصویر ب  را «سوتلوف استیون»

http://www.hawzah.net/fa/news/view/97241/)
http://www.entekhab.ir/fa/news/175524
http://www.entekhab.ir/fa/news/175524
http://www.entekhab.ir/fa/news/175524
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http://www.bbc.com/persian/world%20/2014/09%20/140905_u08_%20nato_core_coallition_%20fight_is
http://www.bbc.com/persian/world%20/2014/09%20/140905_u08_%20nato_core_coallition_%20fight_is
http://foreinpolicy.com/2014/11/12/who-has-contrebuted-what-in-the%20-coa;ition-against-the-islamic-state/
http://foreinpolicy.com/2014/11/12/who-has-contrebuted-what-in-the%20-coa;ition-against-the-islamic-state/
http://foreinpolicy.com/2014/11/12/who-has-contrebuted-what-in-the%20-coa;ition-against-the-islamic-state/
http://www.entekhab.ir/fa/news/180188
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 به   را یشهان هاکمهک  کشورها و گرفت قرار امریکا ۀمتحد یاال ا ۀآن بر عهد هایسیاست تعیین
 و لطفی طباطبایی)ند داد قرار ائتالف اختیار در زمینی نیروی و نظامی هایکمک هوایی، صور 
 به   ائهتالف  نیروههای  4102 فوریه   تها  4102 سهال  از» ها،گزارش مطابق (.001: 0921 شارق،
 ,Bannelier) «اندنموده عراق در داعش علی  هوایی حملۀ 2129 ب  اقدام متحده ایاال  رهبری

2016: 9.) 
 بها  اینکه   و دارد یهان جر عهراق  در ک  ایورود ائتالف ب  عراق و نوع مخاصم  یحقوق یمبنا
 یها  اشهتن دضهرور   همچنهین  ؟،خیهر  یها  است شده ایجاد مخاصم  نوع در تغییری ائتالف ورود

 ک  است مسائلی جمل  از داعش با مبارزه در ائتالف سوی از بشردوستان  مقررا  رعایت نداشتن
 .دش خواهد بررسی بعدی بخش در ک  ستهاآن برای یپاسخ یافتن دنبال ب  حاضر تحقیق
 

 المللیبین مخاصمات حقوق و ضدداعش المللیبین ائتالف
 یاناز قربان یتاز حقوق مخاصما  مسلحان  است و بر حما یحقوق بشردوستان  ک  بخش یاجرا

ثر از جنهگ و اشهخاص   أمته  یرنظامیهان غ ینهمچنه  یر،و اسه  یمهار جنگ، رزمنهدگان مجهروح، ب  
 یاجنگ  یکمنوط ب  وقوع  کند،یظار  مدشمن ن ۀیلوس ب یاشغال ینواقع در سرزم یرنظامیغ

 (.  91: 0929 توپچی،نوادهمسلحان  است ) ۀمخاصم یب  عبارت
 یهد نامشهروع، با  یها مشهروع   یرقهانونی، غ یها  یآغاز شود، خواه قانون یامسلحان  ۀاگر مخاصم

 که   یکنهد. مقرراته   ی را تنظه  یهر درگ یکشهورها  یهان تا روابط خصهمان  م  شوداعمال  یقواعد
و کهاربرد   یلو تسهه  یناسرا را تضهم  ۀمبادل ین،مأترک مخاصم  را ت یهانام و موافقتبس آتش
 ییهها مجهاز اعهالم و سهرانجام از حقهوق دولهت     یرنبرد مخرب را غ یهاخاص و روش یهاسالح
 (.  90: 0929 توپچی،نواده) کنندیکند ک  در جنگ شرکت نم یتحما

بهودن  المللهی بین یا داخلی ب  بست  سلحان م ۀمخاصم یک در شدهاجرا حقوق ۀمحدود البت 
اقهداما  ائهتالف    یتمشهروع  یبررسه  یهز حاضهر ن  یهق مخاصم ، متفاو  خواهد بود. در تحق یک

 عهراق  در مخاصهم   نوع بررسیضدداعش در عراق از لحا  حقوق مخاصما  مسلحان  منوط ب  
 ورود بها  عهراق  در مخاصهم   نوع تغییر ائتالف، سوی از زور ب  توسل مبنای ائتالف، ورود از قبل

 .شد خواهد بررسی ذکرشده مسائل ادام  در. ستاجرا قابل بشردوستان  حقوق و ائتالف
 

 ائتالف ورود از قبل عراق در مخاصمه نوع. 1
داعهش، آنچه  در عهراق     مواضهع  به   ییامریکها  ائهتالف  حمهال   از قبهل  تا ک  است ینا یتواقع
 نیروههای داعهش بها ارتهش عهراق،      وریسهتی رگهروه ت  یروههای ن یهان سخت م نبردی گذشتیم

. نهد دیجنگمهی  هها یسهت ک  در کنار دولهت عهراق بها ترور    بود یمردم یروهایکرد و ن ۀپیشمرگ
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 ۀدربرگیرنهد  که   المللیبین ۀمسلحان ۀمخاصم یک عراق، در نبرد ماهیت کار اینجای تا ،بنابراین
 آیها  که   بهود  ایهن  دنبهال   به  بایهد از همهین روی  . یسهت ن ،باشهد  دولهت  چنهد  یا دو میان نبرد

 داخلهی  ۀمسهلحان  ۀمخاصم یک مردمی، نیروهای سایر و عراق ارتش و داعش میان هایدرگیری
 به   عهراق  در هها درگیری سطح ،دیگر عبار ب   .؟است یداخل یهاتنها در حد تنش و آشوب یا

 سههل  چندان داخلی ۀمسلحان مخاصما  تعری . ؟خیر یا است رسیده داخلی جنگ یک ۀآستان
 وقهوع  اعهالم  از معمهوالً  هادولت چون و گرفت نظر در را مختلفی ضوابط بایدمی. نیست ساده و

 در یکسهره  را جنگهی  وضهعیت  توصهی   اختیار نباید روند،می طفره داخلی ۀمسلحان مخاصما 
 (.011: 0901 رنجبریان، و ممتاز) داد قرار آنان اختیار

 سهرزمین  داخهل  که   است ایمخاصم  داخلی ۀمسلحان ۀمخاصم گفت توانیم یب  طور کل
 و راجهرز ) ندارنهد  شرکت نظامی عملیا  در دیگر دولت مسلح نیروهای و دهدمی رخ دولت یک

 عرفهی  قواعهد : از نهد اعبهار   مخاصهما   نهوع  این بر حاک  منابع ترینمه (. 22: 0900 مالرب،
 پروتکهل  و 0222 ژنهو  ۀچهارگانه  ههای کنوانسهیون  مشترک 9 ۀماد مارتنس، شرط بشردوستان ،

 نکهرده  ارائه   داخلهی  ۀمسهلحان  مخاصهما   از تعریفی هیچ مشترک، 9 ۀماد. 0211 دوم الحاقی
 نداشهت   المللهی بهین  ۀجنب مخاصم  چنانچ »: ک  است شده بیان ماده صدر در تنها بلک  ،است
 سهت ا مکله   متخاصه   طهرفین  از یک هر دهد روی متعاهد هایدولت از یکی قلمرو در و باشد
 توصهی   بهرای  را معیارههایی  دوم الحهاقی  پروتکهل  0 ۀماد اما...«. کند اجرا را زیر مقررا  الاقل

مسهلح   ههای گهروه  و شورشیان تسلط .0: از نداعبار  ک  دهدمی ارائ  داخلی ۀمسلحان ۀمخاصم
پروتکهل را   یو اجهرا  ینظهام  یا عمل یاجرا ییک  توانا یاب  گون  یناز سرزم یمخال  بر بخش
 . مسئول یو داشتن فرمانده یروهان یسازمانده .4داشت  باشند؛ 

 ۀد تا بتوان گفت آنچه  رخ داده اسهت، مخاصهم   نجمع باش یددو شرط هر دو همزمان با ینا
 بخشی بر شورشیان تسلط یعنی نخست شرط البت . است دوم الحاقی پروتکل مشمول ۀحانمسل
 بها  درواقهع  و رسدمی نظر  ب سخت کمیکنند  جراارا  پروتکل ندبتوان ک  ایگون  ب  سرزمین از

 خهارج  پروتکهل  ایهن  شهمول  از داخلهی  ۀمسلحان مخاصما  از بسیاری آستان ، این نیافتنتحقق
اصهطالح  حاصهل نشهود و به     ذکرشهده که  شهروط    یخاطرنشان کرد تا زمان ید. البت  باشوندمی

 بهود  خواههد  حهاک   مخاصهم   نآ بر مشترک 9 ۀمادک  دستنرسد،  یشاجرا ۀپروتکل ب  آستان
 0ۀ مهاد  و مشهترک  9 ۀماد میان گفت توانمی ،دیگر عبار  ب (. 02: 0901 رنجبریان، و ممتاز)

 مخاصما  تمامی ،ک  معنا این ب  دارد وجود مطلق خصوص و عمومۀ رابط دوم، الحاقی پروتکل
 ،گیهرد می ارقر مشترک 9 ۀماد پوشش تحت دوم، الحاقی پروتکل پوشش تحت داخلی ۀمسلحان

 در منهدرج  شهروط  ک  زمانی تا الزاماً مشترک، 9 ۀماد شمول تحت داخلی ۀمسلحان ۀمخاصم اما
: 0924 هنجنهی،  سیدعلی و بافتیشفیعی) بود نخواهد آن مشمول نشود، محقق پروتکل 0 ۀماد
41.) 
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 ار المللهی ینمشهکل اسهت، محهاک  به     یاردوم بس یمقرر در پروتکل الحاق یطاز آنجا ک  شرا
 ۀضهابط  مسهلحان ،  مخاصهما   قربانیهان  بهر  شهده بینیپیش هایحمایت تسری برای تا واداشت
 اجهرای  و سرزمین بر تسلط جای ب  «مد  بودنطوالنی» ضابط  آن و کنند پیشنهاد را دیگری
 0221 اکتبر 4 یأر در سابق یوگسالوی برای المللیبین کیفری دادگاه ،مثال برای. بود پروتکل

 ۀمخاصهم  یهک  دادگهاه  نظر ب . کرد ارائ  داخلی مخاصما  از جدیدی تعری  «تادیچ» ۀقضی در
 و حکومت نیروهای میان طوالنی ۀمسلحان ۀمخاصم یک ک  شودمی واقع یزمان داخلی ۀمسلحان
 یابهد  اسهتمرار  دولهت  قلمهرو در  هها گهروه  ایهن  خهود  بهین  یها  یافته  سهازمان  مسهلح  ههای گروه
(I.C.T.Y,1999, para.70) .ب  «سو آکای » ۀقضی در نیز روآندا برای المللیبین کیفری واندی 

 در مسهلحان   خشهونت  وجهود  دیهوان،  نظر ب . است کرده استناد هادرگیری بودنطوالنی مفهوم
 ۀنامه اسهاس (. 921: 0900 هی،لعبهدال ) کنهد مهی  تأمین را بودنطوالنی شرط نیز ماه چند خالل
. دارد کیهد أت مهد   بودنطوالنی معیار بر 0 ۀماد 4 بند و قسمت در نیز کیفری المللیبین دیوان
 یهک  تحقهق  شهرط  شورشیان، از سوی پروتکل اجرای بر قدر  و سرزمین بر تسلط ترتی بدین

 بهرای  مهد   بهودن طهوالنی  یا ذکرشده معیارهای از کدام هر و نیست داخلی ۀمسلحان ۀمخاصم
 معیهار  که   نمانهد  ناگفته  البت   .کندیم کفایت مخاصماتی چنین بر بشردوستان  مقررا  شمول
 نیسهت  روشهن  چندان یعنی ؛است نسبی کامالً چیزی ک  دارد را اشکال این مد ، بودنطوالنی

 .کرد توصی  طوالنی و ممتد ایطول بکشد تا بتوان آن را مخاصم  باید چقدر مخاصم  ک 
شد و با توجه   گفت   یداخل ۀمسلحان ۀمخاصم یکشروط تحقق  خصوصدر آنچ  ۀبا مالحظ
 از بخشهی  بهر  تسهلط  و عهراق  سهرزمین  ب  داعش ۀجانبهم  یورشدو سال از  یباًب  گذشت تقر

 یافت سازمان سامرا، و بابل یالی،د نینوا، ین،الدصالح هایاز جمل  استان کشور، این هایسرزمین
گسهترده و   ینظهام  یها  انجهام عمل  ییو توانها  یمرات  سهازمان سلسل  یلبودن گروه داعش ب  دل

 از عهراق  ارتهش  ۀاسهتفاد  متقهابالً  و خهود  عملیها   در سهنگین  و سهبک  ههای استفاده از سهالح 
 ۀمخاصهم  یهک  درگیهر  عهراق  که   گفهت  تهوان می ها،آن علی  هوایی و زمینی سنگین تسلیحا 
 ۀبشردوسهتان  حقوق رعایت ب  ملزم درگیری طرفین دلیل همین ب  و است شده داخلی ۀمسلحان
 . ندامخاصم  وعن این بر حاک 

 طهرف  آن در که   سهوری   خهالف  بر گذردمی عراق در آنچ  ک  شود ایراد است ممکن البت 
 ملهی  شهورای  و سهوری   آزاد ارتش شامل ک  دولت نامخالف دست  دو ب  اسد، بشار دولت درگیر

 درگیهر  دولهت  ایهن  عهراق،  در ،انهد غیره و داعش و النصره ۀجبه چون هاییتروریست و مخالفان
 بشردوسهتان   حقوق رعایت ب  هاتروریست ک  آنجا از. شورشیان صرفاً ن  است تروریس  با نگج

 ایهن  هرچنهد . گفهت  سهخن  وضهعیتی  چنین در جنگ حقوق اجرای از تواننمی ندارند، تمایلی
 بهرای  حقهوقی  نظام یکمنزلۀ ب  بشردوستان  حقوق ک  کرد کیدأت باید اما ،ستا درست دیدگاه
 جنگهی  مقهررا   و حقهوق  شهدید  نقه   ب  درگیر طرفین از یکی آن در ک  یهایوضعیت چنین
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 جنایهت  منزلهۀ به   ههایی وضهعیت  چنین تلقی آن و کرده بینیپیش را مقرراتی نیز کندمی اقدام
 ایهن  از. نهد اتعقیه   قابل ملی و جهانی سطح در آن ارتکاب ب  متهمان و عامالن ک  است جنگی

 گیهری نتیجه   بهرای  مناسهبی  دلیهل  حقهوقی  نظهام  یهک  قواعد نق  امکان رسد،نمی نظر ب  رو
 ههای کنوانسهیون  مقهررا   اینکه   ویهیه به  . باشد حقوقی نظام آن اعمال قابلیت عدم درخصوص

 کلهی  طهور  به   و تروریسهتی  اعمال بر را خود اعمال قابلیت تنهان  بشردوستان  حقوق ب  مربوط
 1.اندهکرد توج  تروریس ب   نیز اردیمو در بلک  ،نکرده استثنا تروریس  نظامی سرکوب
 

 آن حضور مبانیعراق و  یداخل ۀائتالف ضدداعش به مخاصم ورود .2
 حقهوق  موضهوعا   از یکهی  المللهی ینمسلح در روابط ب یرویحق شروع ب  جنگ و استفاده از ن

 کهس ههیچ  و است شده محدود زور ب  توسل حق حقوقی نظام هر در. است مسلحان  مخاصما 
 یثهاق امر بعد از انعقاد م یناب  ک  خود الزم بداند ب  زور متوسل شود.  یطیارد در هر شراحق ند

 یهک  ۀمنزله به   زور ب  توسل عدم اصل قبول و متحد ملل منشور وییهب  و( یسکلوگ )پار-یانبر
 موج  ب (. 41: 0919 بیگدلی،ضیایی) شد کیدأت پیش زا بیش عام المللبین حقوق ۀآمر ۀقاعد
 علیه   آن از استفاده یا زور ب  تهدید از خود المللیبین روابط در اعضا ۀکلی منشور 4 ۀماد 2 بند

 اعضهای  ۀکلیه  مهاده  این اینک با . اندشده منع کشوری هر در سیاسی استقالل یا ارضی تمامیت
 به   بلکه   ،نیسهت  محدود اعضا ب  مزبور، ۀماد فحوای کند،می منع زور ب  توسل از را متحد ملل
 دیهوان وضهع شهده باشهد.     المللهی بهین  ۀجامع اجزای و اعضا ۀهم برای حرمت این رسدمی رنظ
 ۀتنگه  ۀیمتعدد از جمل  قضه  یایخود ب  مناسبت قضا ییقضا ۀیدر رو یزن دادگستری المللیبین

 مداخله   و زور به   توسل موضوع نیکاراگوئ ، علی  نظامیشب  و نظامی هایفعالیت ۀقضی و کورفو
 زاده،کهرم ) اسهت  کهرده  ممنهوع  باشد ک  شکلی هر ب  را آن و بررسی را کشورها خلیدا امور در

منع توسل به    ۀقاعد دادگستری المللیینب دیوان نیکاراگوئ ، رأی در ،مثال برای(. 010: 0904
 کنهد می معرفی است، آورالزام کشورها ۀهم برای ک  عرفی المللینحقوق ب ۀقاعد منزلۀزور را ب 

(, 1998: 893Cassese.) 
دارد.  نیهز  یو اسهتثنائات  یسهت توسل ب  زور مطلق ن یتاصل، ممنوع ینحال در پرتو ا ینبا ا

از  یکهی  ی مسلحان  عل ۀدر صور  حمل یو فرد یاستثنا مربوط ب  حق دفاع مشروع جمع یناول
حفه  صهلح و    یبهرا  یهت امن یاستثنا مربوط ب  اقداما  شهورا  ینملل متحد است. دوم یاعضا
 دولت یک رضایت از باید استثنا دو این کنار در(. 012: 0902 موسوی،) است المللیینب یتامن

                                                           
 و عمومی مجمع ایهقطعنام  برخی ضمنی توج  مورد تروریس  با مبارزه در بشردوستان  حقوق اعمال قابلیت .0

 و 0222 سال در عمومی مجمع 010/19 قطعنامۀ ب  توانمی مثال، برای. است گرفت  قرار امنیت شورای
 . کرد اشاره امنیت شورای( 4111) 0242 و( 4119) 0212 هایقطعنام 



 1931بهار ، 1، شمارۀ 74می، دورۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمو   127

 شورشهیان  و مخالفهان  سهرکوب  منظهور ب  خارجی دولت مسلح نیروهای ورود برای وی دعو  و
 در خهارجی  دولهت  صهلح  حهاف   نیروههای  ورود مبنهای  حالهت  این در چون. برد نام نیز داخلی
 تلقهی  زور به   توسهل  دیگهر  امر این است، اخیر دولت درخواست و ایترض دیگر، دولت سرزمین

 ائهتالف  نیروههای  ۀحمله و  ورود یمبنا ک کرد. از آنجا  یاداستثنا  یک مثابۀتا از آن ب  شودنمی
مهورد اکتفها و از    ینهمه  ی، لذا در ادامه  تنهها به  بررسه    استضدداعش، درخواست دولت عراق 

 .کنی یم یشده خودداریاددو استثنا  یحتوض
 

 خارجی مداخلۀ از دعوت یا رضایت .1. 2
 از اسهت  قربهانی  دولهت  حهق  ب  تجاوز لحا  ب  ارتکابی عمل بودنمتخلفان  موارد، از بسیاری در
 عمهل  آن مشروعیت عدم رکن خاص، عمل آن ب  وی رضایت صور  در ک  است بدیهی رو، این
 یدر صهورت  یگر،ب  عبار  د 1.دهدمی ستد از را خود متخلفان  وص  اخیر عمل و شودمی زایل

 ب  شمار المللیینآن عمل نق  تعهد ب یترضا یندهد ک  در نبود ا یترضا یب  عمل یک  دولت
 آن غیرقهانونی  ۀبالقو وص  کردنزایل بر مبنی تابع، دو آن میان توافقی ۀمنزلب  رضایت آن آید،
هها  دولهت  یگهر ها به  رفتهار د  ک  دولت شودی(. روزان  مشاهده م004: 0924 ی،)زماناست  عمل
. شهود یمحسهوب مه   المللهی یننق  تعهد به  یتی،رضا ینک  بدون چن یرفتار دهند،یم یترضا
دولهت، قهراردادن    یهک  یداخله  یهها آب یها  ییهوا ی ند از: عبور از حراامر عبار  ینا یهانمون 
 (.094: 0902 گل،ابراهی ) یرهو غها جستجو در آن یا یقا انجام تحق یادر قلمرو او  یال تسه

 که   اسهت  مفههوم بدین خارجی ۀمداخل از دعو  یا رضایت یزن بشردوستان  حقوق عرصۀ در
 نظهامی  ۀمداخل با تا کند دعو  خارجی هایدولت از تواندمی شورشیان با نبرد در مرکزی دولت
 یها  مشهروع  دفاع اردمو در جز زور ب  توسل ترتی بدین. کند سرکوب را شورشیان کشورش، در

 به   توسهل  چون اما ،آیدمی شمار ب  المللبین حقوق نق  منشور، هفت  فصل در مقرر ترتیبا 
 دولهت  سوی از گرفت صور  «دعو » چارچوب در خارجی ۀمداخل از دعو  مفهوم قال  در زور

 .آید شمار ب  زور ب  توسل ممنوعیت ۀآمر ۀقاعد نق  تواندنمی شود،می انجام اصلی
 توجه   بها  و شدندمی قائل تمایز داخلی جنگ و شورش ناآرامی، وضعیت س  بین گذشت  در

 که   نهاآرامی  وضهعیت  در. دانستندمی مستقر را خاصی حک  ها،وضعیت این از یک هر تحقق ب 
 است، حاک  دولت دست در همچنان سرزمین کنترل است، خصومت حد ینترپایین ۀدربردارند

 زمهانی  و اسهت  نهاآرامی  از شدیدتر ایمرتب  شورش حالت. است دولت نفع ب  مداخل  امکان لذا
 شورشهیان  دیگر حالت این در افتد،می شورشیان دست ب  سرزمین از بخشی ک  شودمی محقق
 مخاصهم   طهرفین  از یهک ههیچ  ب  نباید خارجی هایدولت و نیستند شکنقانون گروه یک صرفاً

                                                           
 .باشد ابرازشده ادعایی عمل با مقارن یا قبل باید رضایتی چنین است یادآوری شایان .0
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 سهطح  یهک  در شورشی گروه و دولت از سوی حاکمیت اعمال ک  سوم وضعیت در. دکنن کمک
 توضهیح . شهود  مخاصهم   وارد هها نآ از کدام هر نفع ب  دتوانمی خارجی دولت ،است گرفت  قرار
 کنتهرل  میزان ک  دشومی محقق شرایطی در و است داخلی جنگ همان ک  سوم وضعیت اینک 

 ایهن  در. برود فراتر آن از حتی یا برسد دولت کنترل میزان و سطح همان ب  کشور بر شورشیان
 از و شناسهایی  «متخاص  طرف» لۀمنزب  را مخاصم  طرفین توانندمی خارجی هایدولت صور 
 (.Le Mon, 2003: 754-756) نندک حمایت آن

 کهرده  اتخاذ متفاو  رویکردی متحد ملل منشور مقررا  پرتو در معاصر المللیناما حقوق ب
 بهر ایهن نظهر   )ناتو(  شمالی آتالنتیک پیمان تصوی  درخصوص بحث هنگام امریکا ۀکنگر. است
 چنهین  تلقهی  گیهرد،  قهرار  خارجی قدرتی حمایت مورد انقالب یا داخلی هایناآرامی اگر ک  بود

 مجمهع  متعهدد  هایقطعنام  در(. 42: 0929 شایگان، و ممتاز) بود خواهد تجاوز ۀمنزلب  کمکی
 اعمهال  طریهق  از دیگهر  دولتهی  رژیه   تغییر آن از هدف ک  خل مدا نوع این متحد، ملل عمومی
 امهور  در مداخله   بهودن  قبول قابل غیر ب  راجع اعالمی ». است شده محکوم قویاً است، خشونت
 تصهوی   به   0221 دسهامبر  40 در که   «هاآن حاکمیت و استقالل از حمایت و هادولت داخلی
 یها  تروریسهتی  خرابکارانه ،  ههای فعالیت دولتی چهی... »: ک  کندمی ییدأت رسید، عمومی مجمع

 تحمهل  یها  تحریک کمک، سازماندهی، را دیگر دولتی رژی  آمیزخشونت تغییر هدف با مسلحان 
 «کهههرد نخواههههد اخلههه دم دیگهههر دولتهههی داخلهههی ۀمنازعههه در همچنهههین کهههرد، نخواههههد

(A/RES/2131(XX), 21 December 1965) .به   مربهوط  الملهل بهین  حقهوق  اصول ۀاعالمی در 
همهان   ی ب  تصهو  0211اکتبر  42ک  در  متحد ملل منشور طبق هادولت میان دوستان  روابط

. (A/RES/2625(XXV), 24 October 1970اسهت )  دهشه اتخهاذ   مشهابهی  رویکهرد  ید،رکن رس
 سوی از. است یعرف المللبین حقوق ۀکنندمنعکس عموماً کندمی اعالم قطعنام  این ک  اصولی
 گهروه  و حکومهت  میهان  تفکیهک  بها  نیکاراگوئ  ۀقضی در نیز دادگستری المللیبین واندی ،دیگر

کمهک به  گهروه     امها  دههد، را مهی  مداخله   به   خارجی دولاز  دعو  حق حکومتب   شورشی،
 ۀقضی در دیوان ،همچنین. داندمی مداخل  منع اصل و المللینمقررا  حقوق ب یررا مغا یشورش
 دولهت  ۀمداخله  و کرد کیدأت خود پیشین ۀروی بر دیگر بار کنگو، مینسرز در نظامی هایفعالیت
 تشهخی   زور ب  توسل ممنوعیت و اخل اصول منع مد نق  را کنگو داخلی ۀمخاصم در اوگاندا
 (.  42: 0921 عزیزی،) داد

بهر  دانان حقوق یهرچند برخ ک  دهدمی نشان نیز دادگستری المللیینب یواند ۀیرو یبررس
 دیهده  مخال  هایگروه نفع ب  مداخال  از زیادی موارد دوم جهانی جنگ از پسک   این نظرند

 انهد، کشهیده  چهالش  ب  را مخال  هایگروه نفع ب  مداخل  ممنوعیت اصل رو این از و است شده
 منظهور به   قهانونی  حهق  مهدعی  عمومهاً  گهر مداخله   ههای دولهت  ک  دهدمی نشان هادولت ۀروی

 و نشهده  انجهام  آشهکار  صهور   ب  معموالً مداخال  این و اندنبوده یشورش گروه ب  رسانیکمک
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گهر وجهود مداخله  را    که  دولهت مداخله     یدر مهوارد  یها هرگون  کمک اصوالً انکار شده  یاعطا
اجابهت   منظورکرده و دخالت خود را ب  ییشناسا یدولت قانونمنزلۀ گروه مربوط  را ب  یرفت ،پذ

و  یکاراگوئه  ن یایادعها آن اسهت که  در قضها     یهن ا یهد ؤاست. م کرده ی توج یدعو  دولت قانون
 یهاال  ا ترتیه  )به    داخلهی  امور در مداخل  ب  مته  دول کنگو، سرزمین در نظامی یهافعالیت
 که   شدند مدعی و نبودند مخال  یهاگروهاز  یتوجود حق حما یو اوگاندا( مدع امریکامتحده 

 ،همچنین. اندکرده حمایت جمعیدست  یا فردی عمشرو دفاع چارچوب در شورشی یهاگروه از
 حقهوق  مطهابق  باشد مستقر حکومت دعو  ب  مسبوق ک  را خارجی ۀمداخل ۀقضی دو هر دیوان
 (.42: 0921 عزیزی،) کرد اعالم مشروع و قانونی معاصر، المللبین

و  یتدولت رضا یک یناز موارد مجاز توسل ب  زور در سرزم یکیطور ک  مشخ  شد همان
 درائهتالف   یروهایحمل  و حضور ن مبنای آنچ  نیز،است. در عراق  یخارج ۀاز مداخل یدعو  و
 عراقهی  مقامها   شد عنوان ک  طورهمان .است مورد همین مصادیق از بوده،دولت  ینا ینسرزم
 بها  بتواننهد  تها  نهد کرد مداخل  و نظامی کمک درخواست امریکا ۀمتحد ایاال  از 4102 سال در

 یهک  حدود بر را خود کنترل عراق مرکزی دولت ک  داد رخ زمانی اتفاق این. نندک ابل مق داعش
 به   اوبامها  ۀاعالمی صدور با نیز امریکا ۀمتحد ایاال  دولت. بود داده دست از خود سرزمین پنج 
 ,Statement by the President on ISIL, September 10) داد مثبهت  پاسهخ  درخواسهت  ایهن 

2014, Ibid). 
 ایهاال   که   آنجها  از و امریکها  ۀمتحهد  ایهاال   از عهراق  دولتب  موج  درخواست  یج ر نتد
 تشکیل یالمللبین یدرخواست و اجابت تمام و کمال آن، ائتالف ینپاسخ ب  هممنظور ب  متحده
 حقهوق  مطابق را باشد مستقر حکومت دعو  ب  مسبوق ک  خارجی دولت ۀمداخل دیوان و داده
آنکه    یحاست. توضه  برخوردار حقوقی مشروعیت از عراق ب  ائتالف ورود ،است  دانست المللبین
 مشهروعیت  عهراق،  دولهت و دعهو    یترضها  یلدل ب ائتالف ضدداعش در عراق،  یا عمل یمبنا

 صهراحت به   گهاه ههیچ  سوری  دولتوجود ندارد.  ی سورخصوص در ییمبنا یناما چن یافت  است،
 از یهک ههیچ  و اسهت  نداشهت   ابهراز  داعهش  علی  امریکا تالفائ نظامی عملیا  ب  را خود رضایت
 عملیا  قانونی مبنای نزلۀمب  را سوری  دولت رضایت نیز ائتالف این در کنندهشرکت هایدولت
 از قبهل  علنهی  صهور   به   حتی سوری . (Arimatsu & Schmitt, 2014: 9) اندهکردن اعالم خود
 یهک  در. بهود  دنه خواه الملهل بهین  حقهوق  ناق   حمال آن ک  بود داشت  اظهار حمال  شروع

 به   المعله ،  ولیهد  سهوری ، ۀ خارجه  وزیهر  شد، برگزار 4102 او  41 در ک  مطبوعاتی کنفرانس
 رضهایت  بهدون  داعش علی  سوری  خاک در هوایی ۀحمل گون هیچ ب  ک  داد اخطار امریکا دولت
 وی. آینهد مهی  شهمار  به   «جهاوز ت» حمهال   قبیل این ک  داشت بیان و نکند اقدام سوری  دولت

 المللیبین و ایمنطق  سطح در همکاری و تالش هرگون  ۀآماد سوری  ک  داشت اظهار همچنین
 دولهت  همهاهنگی  بها  بایهد  تروریسه   بها  مبهارزه  برای تالش هرگون  اما است، ترور با جنگ برای
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 گفتگوههایش  از یکی در نیز سوری  جمهور رئیس .(Arrington Sliney, 2015: 12) باشد سوری 
 را سهوری   در ائهتالف  نظهامی  مداخل  ۀاجاز اما ،است همکاری ب  حاضر سوری  دولت»: کرد بیان
 مشروع، عراق در ضدداعش ائتالف عملیا  نتیج  در. (January 26, 2015, Reuters) «دهدنمی
 .است قانونی وجاهت فاقد سوری  در اما

 

 الفائت ورود از بعد عراق در مخاصمه نوع
از  یاز جمله ، تسهلط داعهش بهر بخشه      یارههایی اشاره شد با توج  به  مع  تریشطور ک  پهمان
 یزا بودن گروه مزبور، نوع ادوا  و تجه یافت بودن مد  منازع ، سازمانیعراق، طوالن ینسرزم
 یهک  از حکایهت  ،گهذرد مهی کشهور   اینداعش و دولت عراق، آنچ  در  یرفت  از سوکارب  یجنگ

( به   المللهی ین)ائهتالف به   ثالهث  ورود بها  که   است این الؤس امادارد.  یداخل ۀمسلحان ۀمخاصم
 یلتبهد  یالملله بهین  ۀمخاصهم  یکخواهد کرد و آن را ب   ییراز عراق، نوع مخاصم  تغ یبانیپشت
 ؟کندمی

 مخاصهمۀ  از منظهور  0222 ژنهو  چهارگانهۀ  هاییونمشترک کنوانس 4 ۀماد 0ب  استناد بند 
 ایهاال  و عراق، جنگ  یرانمانند جنگ ا ؛چند دولت است یادو  یانجنگ م ی،المللنیب مسلحانۀ
 یهن ا یهان جنهگ م  1نیست، دولت یک داعش چون کار اینجای تا ،بنابراین. عراق با امریکا ۀمتحد

 ۀمخاصهم  امها  ،شهود نمهی  تلقی یالمللبین ۀمسلحان ۀو ائتالف کشورها، مخاصم یستیگروه ترور
 بلکه   ،نباشهد  دولهت  چنهد  یا دو میان مستقی  ۀمنازع شکل ب  است ممکن یالمللبین ۀمسلحان

 یهک مزبهور از   ۀمخاصهم  داخلهی،  ۀمخاصهم  یهک  در ثالهث  یهادولت یا دولت ۀمداخل ۀواسطب 
 ییهر تغ «یالملله بین»از موارد ب   ایو گاه در پاره «شدهیالمللبین داخلی»ب   «داخلی» ۀمخاصم

 حالت دهد.
 توصی  برای خوبی مثال توانیم ،بود یجار یمنک  در گذشت  در را  یامسلحان  ۀمخاصم

 بها  4112 ژوئهن  00 از یمهن  در مسلحان  مخاصمۀ آتش. آورد حساب ب  مخاصما  از قس  این
 در شدند، معروف الحوثی شورشی مسلح گروه ب  بعدها ک  صعده ناراضیان میان درگیری شروع

                                                           
 از بخشی بر کنترل وجود صرف ک  است امر این مؤید المللی،بین دانانحقوق هایآموزه حتی و المللیبین رویۀ. 0

 بر عالوه زیرا کند؛نمی اعطا مزبور نهاد ب  را بودندولت وص  بازیگر یک از سوی آن، جمعیت و سرزمین
 یک هادولت سایر با المللیینب روابط ایجاد برای صالحیت داشتن و دولت تشکیل برای جمعیت، و سرزمین
 ترتی ،بدین(. 041: 0922 زمانی،)است  ضروری و بدیهی امری معاصر المللبین حقوق در مؤثر حاکمیت

 ک  آنجا از اما دارد، را دولت یک تشکیل برای نیاز مورد عناصر برخی داعش، تروریستی گروه گفت توانمی
 دارد وجود وفاق آن بودنتروریستی در اینک  وییهب  و نکرده است شناسایی را آن تاکنون کشوری هیچ
 ک  دارد وجود مورد این در جمعی شناسایی عدم نوع یک دیگر، عبار  ب . دانست دولت یک را آن تواننمی
 .شودمی دولت یک منزلۀب  داعش پذیرش مانع
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 سهال  از. شهد  ورشهعل   حکومهت  طرفهدار  قبایهل  و نیم حکومتی نظامی نیروهای با یمن شمال
 و الحهوثی  شورشهیان  میهان  محه   داخلی ماهیت با مسلحان  درگیری ۀدور چند بعد ب  4112
 حکومت آن طی ک  گرددبرمی 4112 آگوست ب  منازعا  اوج. است داشت  وجود یمن حکومت
 همراههی  بها  ،بود شده نعقدم قطر دولت گریمیانجی با ک ، دوح  صلح ۀنامموافقت نق  با یمن
 از یمهن  شهمال  سازیپاک هدف با سوخت  زمین نام با را عملیاتی صعده ساکن سنت اهل قبایل

 اههداف  بها  الحهوثی  شورشهیان  بهر  عالوه نیز دیگری شورشی یهاگروه. کرد آغاز زیدی شیعیان
 ومتیحکه  نظهامی  نیروههای  بها  یدیشهد  یداخله  ۀمسلحان ۀمنازع یردرگ خود، خاص و جداگان 
 نیروههای  میهان  یمهن  در 4112 سهال  از آغازشهده  ۀمخاصهم  ،المللبین حقوق موج  ب . شدند
 ۀمسهلحان  ۀمخاصهم  یهک  ماهیت، لحا  از یمن جنوب و شمال در شورشیان و حکومتی نظامی

 در اردن و عربسهتان  چهون  خارجی یهادولت نظامی نیروهای ورود اما ،است بوده یالمللبینیرغ
 نیروههای  از حمایهت  و پشتیبانی منظورب  مخاصم  این در هانآ ۀمداخل و نیم داخلی ۀمخاصم
 از مخاصم  رو این از. است آورده فراه  را مخاصم  ماهیت تغییر موجبا  یمن حکومتی نظامی
 و بهافتی شهفیعی ) اسهت  داده ماهیهت  تغییهر  شهده یالملله بین داخلی ب  و رفت  فراتر داخلی حد

 (.41-01: 0924 هنجنی،
امها از   ،است یجنگ داخل یکجنگ در عراق  یعنی ؛صور  استیندر عراق ه  بد یتعوض

 و شهده  تبهدیل  ،«شدهیالمللبین یداخل ۀمخاصم» یکاز عراق ب   یتزمان ورود ائتالف در حما
 به   ک  0210 سال نویسپیش در نیز سرخ صلی  یالمللبین ۀکمیت. است یافت  یالمللبین ابعاد

 عنهوان  داده، ارائه   بشردوسهتان   حقهوق  ۀتوسع و تدوین درخصوص دولتی نکارشناسا کنفرانس
 یهک  تنهها  یها  دو)ههر   متخاص  طرفین ی،المللبینغیر ۀمخاصم یک در ک  زمانی»: است داشت 
 ۀمخاصهم  شوند، منتفع ثالث دولت مسلح نیروهای اجرایی یا مالی عملیاتی، مساعد  از(، طرف
 داخلهی  دیگهر  و واقع یالمللبین مخاصما  در اعمال قابل ۀنبشردوستا قواعد الشمولتحت مزبور
 (.ICRC, 1971, para 295) «شد نخواهد مح 

 ثالث کشور یک ۀمداخل و ورود ۀواسطب  ک  است داخلی ۀمخاصم ایمنازع  چنین ،بنابراین
تمهام   یالملله بهین  جنگ یک ب  و داده دست از را خود داخلی ابعادو  یافت  یالمللبین ابعاد فقط
 شده است.  تبدیل یارع

 

 قابل اجرا   ۀحقوق بشردوستان
 که   شهود مهی  اعمال ایمسلحان  هایدرگیری بر کالسیک طور ب  یالمللبین ۀحقوق بشردوستان

 چنهین  میهان  یها  یافته  سهازمان  مسهلح  گهروه  یهک  ،دولهت  یهک  یا دو میان معینی سرزمین در
 حقهوق  ائهتالف،  ورود از قبهل  عهراق،  خلهی دا ۀمخاصهم  در ،مثهال  بهرای . دهدرخ می ییهاگروه
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 پروتکهل  و مشهترک  9 ۀماد یعنی ؛بود شدهاعمال داخلی مخاصما  ناظر یالمللبین ۀبشردوستان
 یالملله بهین  ائهتالف  که   فعلهی  حالهت  در امها . اسهت  شده عرفی ک  قواعدی سایر و دوم الحاقی
 شهود  رعایهت  باید داخلی ۀستانبشردو حقوق واعدآیا ق است، داعش با نبرد حال در نیز ییامریکا

 ی؟المللبین یا
 یهها تروریسهت سرکوب  یاز دولت عراق و تنها برا یتاگر اقداما  ائتالف ضدداعش در حما

 بایهد  همچنان ایمخاصم  چنین ک  رسدمی نظر ب  بگیری ، نظر در را عراق سرزمین در داعش
 درگیهر  دولهت  سهرزمین  به   الهث ث یهها دولهت  ورود نیز، نظری لحا  ب  زیرا ،شود تلقی داخلی
 شهود مهی  گرفته   نظر در هاتروریست با مبارزه در مرکزی دولت ب  کمک نوعی داخلی، ۀمخاصم

 دولهت  دو حقهوقی  رویهارویی  شاهد زیرا زند،نمی درگیری یالمللبینغیر ماهیت ب  ایخدش  ک 
 خهارج  خهود  محه   سنتی حالت از داخلی جنگ ثالث، ورود لحا  ب  هرچند درنتیج . نیستی 

 حقهوق  قواعهد  و دانسهت  داخلهی  را آن بایهد  همچنهان  امها  یابد،می یالمللبین ابعادی و شودمی
بایهد   یهز ن را نکته   یهن . اکهرد را بهر آن اجهرا    یناظر ب  مخاصما  داخله  یالمللبین ۀبشردوستان

 ۀمسهلحان  ههای درگیهری  مصهادیق  ۀتوسهع  بهر  مبتنهی  شهدن یالمللبین ۀنظری ک  یادآوری کرد
 متحد ملل سازمان منشور اهداف و اصول با توصیفی چنین رسدنمی نظر ب  ک  است یالمللنبی
 .باشد موافق مسلحان  هایدرگیری از جلوگیری و منع در

 الملهل بهین  حقهوق  اندملزم ضدداعش یالمللبین ائتالف در کنندهشرکت یهادولت ،ینبنابرا
 تعههد  این. ندکن رعایت است، المللبین حقوق یترعا در هاآن تعهد از بخشی ک  را بشردوستان 

ب   را الزام این هاکنوانسیون مشترک 0 ۀماد. است شده ذکر نیز ژنو ۀچهارگان هایکنوانسیون در
 دربهر  را بشردوسهتان   حقهوق  رعایهت  تضمین الزام موضوع بتواند ک است  داده گسترش ایگون 
 0 ۀمهاد  در منهدرج براساس تعههد و التهزام    ،ینا(. بنابر11: 0901 دوسوالدبک، و هنکرتز) گیرد

 مخاصهما   در عرفهی،  ۀبشردوسهتان  حقهوق  092 ۀقاعد و ژنو ۀچهارگان هایکنوانسیون مشترک
 طریق از را بشردوستان  المللبین حقوق باید مخاصم ، هایاز طرف یکهر  یزن یداخل ۀمسلحان
 تحهت  درواقهع  ک  ییهاگروه و اصاشخ دیگر یا خود نظار  تحت نیروهای خود، مسلح نیروهای

 دیگهر  مبنهای . کننهد  تضهمین  را آنو  یهت رعا کنند،می عمل هاآن کنترل یا دستور طبق یا امر
 ژنو ۀچهارگان هاییونمشترک کنوانس 9 ۀماد بشردوستان ، قواعد ب  ائتالف اعضای التزام و تعهد
در  ائههتالف، در نههدهکنشههرکت هههایدولههت اکثههر کهه  آنجهها از. اسههت دوم الحههاقی پروتکههل و

 ههای کنوانسهیون  مشترک 9 و 0ۀ ماد مفاد اندملزم د،یت دارنعضو ژنو ۀچهارگان هایکنوانسیون
 (مهواد  ایهن  عرفهی  ماهیهت  دلیهل  ب ) یحقوق عرف و اردادیقر تعهدا  قال  در را ژنو ۀچهارگان
 موجهد  ترک،مشه  9 ۀمهاد  که   کرد اعالم 0202 سال در نیکاراگوئ  ۀقضی در دیوان. کنند رعایت

 مفهاهیمی  همهان  ۀکننهد منعکس و است مسلحان  ۀمخاصم هر در شدهاعمال حداقلی معیارهای
 یتحهت عنهوان مالحظها  اساسه     هها ناز آ کورفو کانال ۀیدر قض 0222در سال  یواند ک  است
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 به   احترام اصول ۀدربرگیرند ماده این ک  آنجا از(. ICJ, 1986:para 218) کرده است یاد یتبشر
 رعایت را آن داخلی مخاصما  در آمره قواعد نزلۀمب  باید نامتخاصم ۀکلی است، انسانی متکرا
 و طبسهی تهوکلی ) است الزامی غیرعضو و عضو از اع  هادولت ۀهم برای آن مفاد ،بنابراین. کنند

 (.012: 0922 همکاران،
 انهد ملهزم  حداقل ،باشند نسیوست  دوم الحاقی پروتکل ب  هادولت این از برخی اگر ،همچنین

 9 ۀمهاد  بهر  منطبهق  که   را پروتکهل  2 و 2 ۀماد 4 بند در مندرج اساسی و بنیادین هایتضمین
 پروتکهل  مقهررا   برخهی  اینک  در ،بنابراین. رعایت کنند ،اندیافت  نیز عرفی ۀجنب و اندمشترک

 بهر  عهالوه . تنیسه  تردیدی است، الزامی غیرعضو یهادولت ب  نسبت و بوده بنیادین قواعد وجز
 حهاک   ۀبشردوستان عرفی قواعد رعایت ب  متعهد ضدداعش یالمللبین ائتالف قراردادی، تعهدا 

 و رویه   حاصهل  که   یعرفه  ۀنقش قواعهد بشردوسهتان   ترینمه . هست نیز داخلی مخاصما  بر
 ههای سهازمان  ،هها دولهت  ههای بیانیه   و یالملله بین و ایمنطق  ملی، محاک  و هادادگاه عملکرد
 از مزبور قواعد ۀدامن ک  است آن داخلی مخاصما  ۀحوز در ،است نظامی یهاگروه و یالمللبین

 موجهود  خه   و رودمی فراتر دوم الحاقی پروتکل و مشترک 9 ۀماد در مندرج مقررا  و ترتیبا 
 و ممنوعیهت  درخصهوص  ویهیه به   داخلهی  مسهلحان   مخاصهما   بهر  حهاک   ایمعاهده قواعد در

 فراگیربودن عرفی، حقوق دیگر مزیت. کندمی رفع را جنگی هایشیوه و افزارهاجنگ محدودیت
 اعه   هادولت ۀکلی برای است عرفی حقوق اصول بیانگر ک  معاهداتی مفاد ترتی بدین است، آن
 (.012: 0922 همکاران، و طبسیتوکلی) است آورالزام غیرعضو و عضو از

 

 گیرینتیجه
و  است یالمللبینممنوع و بر خالف مقررا   یدولت امر یک ی زور علامروز توسل ب   یایدر دن
 یالمللبینآمره  ۀقاعد یکاصل ک  ب   یناما ا ،دولت متخل  را ب  دنبال خواهد داشت یتمسئول
 در ثالث یهادولت ۀمداخل از دعو  و رضایت هانآ از یکی ک  دارد تیئااستثنا است شده یلتبد

به    و یترضا براساس ک  نیزضدداعش  یالمللبین ائتالف. است ندهکندرخواست دولت سرزمین
 ینهمه  یقاز مصهاد  شهد،  تشهکیل  داعهش  تروریستی گروه سرکوب برای عراق دولت درخواست

. اسهت  یعهراق قهانون   ینائهتالف در سهرزم   یهن اصهل ورود و اقهداما  ا   یه  ترتین. بدستاستثنا
 یهت به  عهراق، ماه   یالملله بهین ئهتالف  بها ورود ا  مسهلحان   مخاصما  حقوقاز لحا   ،ینهمچن
. یافهت  یالملله بهین  یابعاد تنها و کردن ییریتغ است داشت  یانک  در عراق جر یداخل ۀمخاصم
 اجهرا  قابلیهت  دوم الحهاقی  پروتکهل  و ژنهو  ۀچهارگانه  ههای کنوانسیون مشترک 9 ۀماد ،بنابراین

 بر عالوه. شود رعایت باید هاتروریست سوی از ه  و ائتالف و عراق دولت سوی از ه  و یابندمی
 توجه   بها  ک  اندشده عرفی نیز یالمللبین ۀاکثر قواعد حقوق بشردوستان ای،معاهده مقررا  این
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