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 چکیده
 هتا  دولت؛  رویت   در تتدیی   نیست؛   مستثننا  المللبین حقوق در تحول فرایند از شناسایی نهاد

 نهتاد   ایتن  در تحتول  بتا . دهدمی نشان را تحولی چنین یضایی محاکم و المللیبین هایسازمان
 دیگتر  امتروز   دروایت،  . است؛  آمتد   وجتود  بت   جدید دول؛ گیریشکل حوزۀ در جدیدی معیار

 برای دول؛ ایجاد موجبات تواندنمی تنهاییب  المللبین حقوق کالسیک معیارهای از برخورداری
 گتااری کترد   بنیان داعش  ک اسالمی خودخواندۀ دول؛. کند فراهم را دول؛ تشکیل داعی نهاد

 ک  اس؛ آن دنبال ب  و داد  انجام دول؛ سازندۀ عناصر از برخورداری جه؛ در را ایداماتی اس؛ 
 ایتن  در .باشتد  برخوردار مؤثری حکوم؛ از و کند حاکمی؛ اعمال خود سیطرۀ تح؛ مناط  در

 ستنجش  استالمی  ؛دولت  ایجاد بر مبنی داعش ادعای با دول؛ ایجاد کالسیک معیارهای نوشثار
 الزامتات  جدیتد   دول؛ شناسایی عنوان تح؛ «مشروعی؛» معاصر معیار طرح با سپس شوند می

 ستؤاتت  ایتن  بت   و دهیممی یرار مدای  مورد را شناسایی نهاد اعمال در داعش یبال در هادول؛
 از ستایی شنا نهاد اس؛؟ شد  دارا را دول؛ سازندۀ سنثی عناصر داعش آیا شود ک داد  می پاسخ
 بتا وجتود   کت   شتود متی  حاصل نثیج  این سؤاتت این ب  پاسخ در اس؛؟ برخوردار معیاری چ 

 گترو   یتک  صترفا   خشن بازیگر این دول؛  سازندۀ کالسیک معیارهای اعمال برای داعش تالش
 بت   المللبین حقوق در دول؛ سنثی سازندۀ عناصر از برخورداری صرف و اس؛ جنایثکار افراطی
 نقت   جدیتد  دولت؛  منزلت  ب  آن شناسایی این  بر افزون و شد منجر نخواهد جدید ول؛د ایجاد
 .بود خواهد المللبین حقوق بنیادین یواعد نق  و بشر المللبین حقوق

 کلیدواژگان
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 مقدمه
 مالحظتات  حاکمیت؛  یتراردادن  مدنظر و شدنانسانی سوی ب  امروز  المللبین حقوق کلی روند

 نهتاد  الملتل بتین  حقتوق  هتای حتوز   ستایر  بتا  همگام بنابراین . اس؛ حقویی الزامات در انسانی
 هتا  دولت؛  رویت   مترور  است؛   شتد   حقتویی  الزامتات  در تحول دچار نیز جدید دول؛ شناسایی
 را تحتولی  چنتین  دیدج دول؛ ایجاد مخثلف یضایای در یضایی محاکم و المللیبین هایسازمان
 اروپتای  در جدیتد  هایدول؛ شناسایی رهنمودهای ب  راج، اروپا جامع  اعالمی ». دهدمی نشان
 و جدیتد  کشتورهای  ایجتاد  دموکراتیتک  فرایند بر تأکید ضمن «شوروی جماهیر اتحاد و شریی
 و وکراستی دم یتانون   حاکمی؛ ب  احثرام ضرورت المللی بین تعهدات ب  پایبندی در هاآن تعهد
 نتاادی  و یتومی  هتای ایلیت؛  و هاگرو  حقوق تضمین خواسثار اس؛ و شد  مثاکر را بشر حقوق

 را  کت   است؛  اعالمی  این در مندرج اصول ب  الثزام و تعهد ک  کندمی تأکید پایان در و شودمی
(. EPC (A), 1991, Preamble and para: 1-2) کندمی باز را عضو کشورهای و جامع  شناسایی
 کت   نهادهتایی  درخصتو    «یوگستالوی  سوسیالیستثی  فتدرال  جمهوری» تجزی  در همچنین 
از  «یوگستالوی  راج، بت   1991 نوامبر 4 کنوانسیون نویسپیش» در داشثند  شناسایی تقاضای
 برشتمرد   تزم شترای   نتاادی   و ملی هایگرو  حقوق و بشر حقوق درخصو  دوم فصل جمل 
 تحقت   است؛   شد  مقرر بشر المللبین حقوق بر ابثنای با ک  اعالمی  این در مندرج حقوق شد.

 ,EPC (B), Chap. II, 1991) بشتر  حقوق تضمین گرو در را دول؛ منزل ب  نهادها این شناسایی

art.: 2(a) )ناادی و یومی هایگرو  اعضای حقوق تضمین و (EPC (B), Chap. II, 1991, art.: 

2(b-c) )زمینت   تا کردندمی برآورد  را شد مطرح شرای  باید هادول؛ این درحقیق؛. دانس؛می 
 المللبین حقوق در جدیدی معیار تحوتتی  چنین نثیج  در. شدمی فراهم هاآن شناسایی برای

 کنتار  در جدیتد  دولت؛  شناسایی فرایند در امروز  ک  مشروعی؛ معیار اس؛  شد  پدیدار معاصر
 .کندمی ارزیابی را دول؛ سازندۀ معیارهای تحق  اس؛ و شد  ظاهر دول؛ سازندۀ سنثی عناصر

 از پیتروی  ادعتای  بتا  جنایثکتار  گترو   یک( داعش بعد ب  این از) شام و عراق اسالمی دول؛
 29 در(. Lister, 2014: 11-15) کترد  موجودیت؛  اعتالم  سوری  و عراق در ک  اس؛ 1سنی اسالم
 2.گرف؛ نام دول؛ اسالمی منزل ب  کرد و ماعال را اسالمی خالف؛ تأسیس داعش 2014 ژوئن

 ستازندۀ  کالستیک  عناصر داعش آیا ک  داد خواهیم پاسخ پرسش این ب  ابثدا نوشثار این در
 دولت؛   شناستایی  بتر  حتاکم  معیارهتای  بررسی ضمن ادام   در خیر؟ اس؛ یا شد  دارا را دول؛

                                                           
 امنی؛ شورای. اس؛ کرد  وارد اسالم مبین دین چهرۀ ب  را ضرب  بیشثرین بسیار  هایجنای؛ ارتکاب با داعش .1

 .UN Doc) شود زد  پیوند تمدنی یا ملی؛ ماهب  اسم ب  نباید داعش ایدامات ک  اس؛ کرد  تأکید

S/RES/2170, 2014.) 
2. See: https://www.theguardian.com/world/2014/jun/30/isis-announces-islamic-caliphate-iraq-syria. Last 

visited: 31 December 2015. 
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 و هتا دولت؛  رویت   مترور . کنیممی یارزیاب داعش با مقایس  در را معیارهایی چنین از برخورداری
 پاستخ  ستؤاتت  این ب  ک  داد خواهد ما ب  را امکان این یضایی محاکم و المللیبین هایسازمان
 کتافی  دولت؛  ایجتاد  بترای  دولت؛   سازندۀ کالسیک معیارهای از برخورداری صرف آیا ک  دهیم
 وایعی؛ توانندمی کشورها حال هر در آیا اس؛؟ برخوردار هاییمعیار چ  از شناسایینهاد  اس؛؟
 کنند؟ شناسایی جدید دول؛ منزل ب  را موجود
 

 مقدماتی مالحظات
 هتا آن در ک  دارد وجود اندکی معثبر مناب، هنوز دول؛  مفهوم تبیین در زیاد هایبا وجود بحث

 ثبتر  مع مناب، این از یکی(. Grant, 1999: 12) باشد شد  ارائ  دول؛ از کاربردی و عملی تعریف
 اس؛ کلی موازینی مبین کنوانسیون این. اس؛ 1933 سال «ویدئو مونث » ایمنطق  کنوانسیون

 کنوانستیون (. 81: 1387 واتس ) اس؛ دول؛ تشکیل تزم  عرفی  المللبین حقوق براساس ک 
 عنوانب  دول؛»: داردمی مقرر اس؛ و کرد  مشخص دول؛ ایجاد برای را معیار چهار ویدئو مونث 

 و پایتدار  جمعیت؛ ( التف : باشتد  ذیل تزم شرای  دارای باید المللبین حقوق شخص یا تاب، کی
 .(1 متادۀ ) «کشتورها  سایر با رابط  ایجاد توانایی( د حکوم؛ و( ج مشخص  سرزمین( ب دائمی 
 س  این اخثصارب  صرفا  اینجا در بنابراین . دارند نظراتفاق نخس؛ معیار س  ب  نسب؛ دانانحقوق
 1.کنیممی ارزیابی را داعش شرای  بحث هنگام و کرد خواهیم کلی مروری را معیار

 ظتاهرا   امتا  دارد  ضترورت  دول؛ ایجاد برای پایدار جمعی؛: دائمی و پایدار جمعیت( الف
 همچنین (. Crawford, 2007: 40) شودنمی اعمال جمعی؛ تعداد برای حدایلی محدودی؛ هیچ
 آن داختل  در چت   آوار  هتای گترو   صتورت بت    نبایتد  متوردنظر  ئمیدا جمعی؛ رسدمی نظرب  

 یصتتد بایتتد مزبتتور جمعیتت؛(. Sterio, 2010: 4) کننتتد زنتتدگی آن از ختتارج در یتتا ستترزمین
 یتک  در دائمی سکون؛ یصد ک  جمعیثی رو ازاین. باشد داشث  را دائمی یلمرو در گزیدنسکنی
 عناصتر  از توانتد نمتی  جمعیت؛  آن نباشتد   کون؛ست  یابل مزبور منطق  باشد یا نداشث  را منطق 
 داعتش  ستلط   تح؛ یلمرو در حاضر جمعی؛ .(118: 1394 زمانی ) آید حساب ب  دول؛ شاکل 
 بختش (. سوری  در دیگر برخی و عراق در بخشی)نیسثند  مشخصی سیاسی جغرافیای ب  مثعل 
 ایتن  ختارج  و داختل  رد آوار  هایگرو  صورت ب  داعش تصرف تح؛ مناط  در مردم از زیادی

                                                           
 پیامد توانایی  چنین اما برخوردارند  توانایی این از هادول؛ اصوت  کشورها  سایر با تعامل و رابط  ب  ورود توانایی. 1

 مویعی؛ و وضعی؛ ب  و نیس؛ همیشگی و پایدار امر این و آن برای معیاری ن  اس؛  کشور ایجاد و اسثقالل
 شود نمی محسوب دول؛ سازندۀ عناصر جزو شرطی چنین رسد می نظرب   بنابراین. دارد بسثگی کشورها خا 
 ایجاد در سازند  شرط منزل ب  تواندنمی و اس؛ منوط دول؛ ایجاد ب  خود کشورها  سایر با تعامل و رابط  داشثن
 .شد نخواهد بررسی نوشثار این در بنابراین (. Crawford, 2007: 61-62) کند آفرینینقش دول؛
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 حضور داعش تصرف تح؛ مناط  در ک  مردمی از بسیاری همچنین . کنندمی زندگی سرزمین
 تصترف  از بعتد  ایتزدی  دخثتر  و زن هتزاران  کننتد  نمتی  زنتدگی  آنجتا  در خود اخثیار ب  دارند 

 همانند و منثقل سوری  در داعش اشغال تح؛ یلمرو ب  2014 اوت در داعش از سوی «سنجار»
 .UN Doc) گرفثند یرار جنسی و جسمی هایخشون؛ معرض در و شدند فروش و خرید موالا

A/HRC/31/68, 2016: 112.) 
 اییاعد  اما باشد  داشث  اخثیار در را مشخصی سرزمین باید دول؛: مشخص سرزمین( ب

 ینتعیت  ب  همچنین (. Crawford, 2007: 46) ندارد وجود سرزمین ابعاد حدایل تبیین جه؛ در
 طور ب  باید دول؛ سرزمین مرزهای اینک  درخصو  اییاعد  نیس؛ و نیازی مرزها دیی  حدود
 طتوتنی   زمان مدت برای و مخثلف مناط  در غالبا  و ندارد وجود باشد  مشخص و تعیین کامل
 در باثبتات  جامعت   وجتود  اس؛  مهم آنچ  بنابراین .(I.C.J., 1969: 32) اندبود  نامشخص مرزها

 .(Shaw, 2003: 179-180) باشتد  نامشتخص  آن مرزهتای  اگتر  حثی اس؛  مشخص منطق  کی
 متدتی  کت   است؛  افثاد  اتفاق بسیار نیس؛ و هاآن اخثیار در هموار  داعش اشغال تح؛ مناط 

 از را متوردنظر  منطقت   یا شهر آن کشورها  این از هریک دولثی هاینیروی شهری  اشغال از بعد
. نتدارد  سترزمینی  حاکمیت؛  ختود  منتاط   از بستیاری  در داعش بنابراین  .اندگرفث  پس داعش

 در ترستیم  یابل اصوت  و ندارد مشخصی محدودۀ دارد  اخثیار در داعش ک  سرزمینی همچنین 
 .نیس؛ مشخصی مرزی خطوط
بلکت    باشتد   دارا را 2«حکومت؛ » از خاصتی  نتو   کت   نتدارد  نیازی 1«دول؛» :حکومت( ج

 بختش  پایتدار  اطاعت؛  و فرمانبرداری از و کند فراهم را داخلی ثبات از سطحی باید آن حکوم؛
 متاکور  دولت؛  اس؛ تزم(. Eckert, 2002: 4) باشد برخوردار دهند تشکیل جمعی؛ از ایعمد 
 محوریت؛  استثقالل  بت   نستب؛  درخصو  ادعتایش  مؤلف  این ک  باشد 3«مؤثر حکوم؛» دارای
 محستوب  دولت؛  ایجتاد  اصتلی  اتالزامت  یگرد یبرا یاسو اس ی حکوم؛ مؤثر پا یاحکوم؛  دارد 
 آن در ستاکن  افتراد  و شتهروندان  مقابل در باید مؤثر حکوم؛ (.Crawford, 2007: 55) شودمی

 ,Eckert) دهتد  انجتام  هتا دولت؛  یردر مقابل ستا  را تکالیفش و وظایف و باشد پاسخگو سرزمین

 بستثگی  خارجی یروهایو حضور ن ی؛ب  حما جدید دول؛ پایداریو  ثبات ین (. همچن4 :2002
 -مادر دول؛جمل   از- هادول؛ سایر از حقیقی طور  ب یدجد دول؛( و Sterio, 2010: 4) نداشث 

 و مطل  صورت ب  را خود حاکمی؛ تواندیدول؛ نم همچنین (. Eckert, 2002: 4) مسثقل باشد
یواعتد   یتاب، برخت  ی؛ال حاکمدر اعم و کند اعمال المللیناز حقوق ب تبعی؛ بدون غیرمشروط

 چنتین (. 191: 1383 پنتاهی(  )شتریع؛  یاضتی  و 210: 1388 یگدلی بضیاییاس؛ ) المللیینب

                                                           
1. State. 

2. Government. 

3. Effective government. 
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 ایکشوره ییشناسا ی نمون  در اعالم یبرا ک  اس؛ دموکراتیک حکوم؛ اسثقرار تزم  شرایطی
 حکومت؛  ارمعیت  براستاس  همچنین . شد تأکید یشورو یرجماه اتحاد و شریی اروپای در جدید

ی حکتومث  ینهادها ب  ابثنابا  وت اص یدولث عمل هر گیرد می شکل هادول؛ یاناس؛ ک  رواب  م
 طتور   بت  داعتش  .(Crawford, 2007: 56) شتود یمت  مشتخص  -یضایی یا اجرایی گااری یانون-

 ستاخثارهای  ایجاد ایبر هادول؛ همانند سوری  ومناط  تح؛ تصرف خود در عراق  در مشخص
 مخثلتف  یهاو نهاد کندمیایدام  -یضایی و اجرایی گااری یانون هایحوز  در- حاکمی؛ لاعما

 و هتا دادگتا   عمتومی   پلتیس  نیتروی   (شرعی پلیس) الحسب  اخالیی پلیس همچون حاکمیثی 
 یجتاد را ا کننتد می فعالی؛ آموزش و اییبیل  مناسبات انجام سربازگیری  زمین  درک   نهادهایی

 یهتا جنبت   ینمتوارد بتارزتر   یتن (. دروایت، ا UN Doc. A/HRC/28/69, 2015: 36کرد  اس؛ )
بتر یلمترو    داعتش  ظاهری یاز حکمران حکای؛و  اس؛داعش  از سویحکوم؛  معیار یافث تحق 

داعتش   ی؛نسب؛ ب  وضع حکوم؛ یارتحق  مع توانینم یلذ یلب  دت . اما بناداردتح؛ تصرف 
گترو    یتن . ااست؛  یتن از د مغرضان و همرا  با یرائ؛  یجهاد ا یادگرگرو  بن داعشکرد   ییدرا تأ
 جهت؛  در ترور ب  یسثماتیکس شکل ب مردم ساکن در مناط  تح؛ تصرف خود  یهمراه یبرا

 ختود  بتا  تترس  القتای  با را هاآن فرمانبرداری تا شودیمردم مثوسل م ینو وحش؛ ب رعب ایجاد
 اعمتال  حت   از داعش برخورداری مکانیزم. (UN Doc. A/HRC/28/69, 2015: 52) 1کند همرا 

 ینتد فرا یداعتش طت   یت؛ حت  اعمتال حاکم   یگتر  نتدارد. بت  عبتارت د    مشخصی روند حاکمی؛
 تحت؛  منتاط   همت   درداعش  ین یرار نگرفث  اس؛. همچن هاآن یاردر اخث یحقوی ۀشدیمثجل

از  انفعال و فعل طی صرفا  ش از مناط  تح؛ تصرف یاریبس ندارد و حاکمی؛ اعمال خود تصرف
 یتری گبتازپس  یایدام دولت؛ عتراق بترا   توان ب  در این خصو  می شوند.یخارج م هادس؛ آن

داعتش در   ین . همچنت داشت؛  توجت   موصتل  جملت   از کشور این درمناط  تح؛ اشغال داعش 
متوارد در مقابتل    یاری  بلکت  در بست  یس؛تنها در مقابل مردم پاسخگو نخود ن  یحکومث یندفرا

 :Lister, 2014را ریم زد  اس؛ ) یو یثل عام بزرگ شد مثوسل  یدردم ب  سرکوب شداعثراض م

 از یابختش عمتد    و اس؛ برخوردار مردم از ناچیزی بخش بر اتکا و حمای؛ از تنها داعش(. 19
 (.Barrett, 2014: 13-14) دهندیم یلتشک یخارج یانو افراد آن را جنگجو کنندگانادار 
 

                                                           
 در مدتطوتنی حضور دارد. جدی طرفداران فقیرنشین عمدتا  شهری و روسثایی مناط  در داعش حال  این با. 1

- داعش مردمی پایگا  مشارک؛ و همکاری نثیج  در دروای، موصل بزرگ شهر سری، تصرف عراق  فلوج 
 خأل بروز ب  عراق و سوری  در شدید هایآشفثگی و هابحران درحقیق؛ .اس؛ د بو -محدود ب  صورت هرچند
 فعالی؛ گسثرش و داعش نظیر مخثلف هایگرو  افزایش نیز امر این ک  شد منجر کشورها این در سیاسی

 (.Lister, 2014: 6) شد سبب را منطق  این در هاآن
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 دولت شناسایی
بت    شتود   شناستایی  هتا دول؛ از توجهی ابلشمار ی از سویدول؛  اگر  یجادا مثقاضی ودی؛موج

آن  یکت  متدع   ینیو سترزم  یت؛ بر جمع «مؤثر کنثرل»نهاد از  یناس؛ ک  حکوم؛ ا یمعن ینا
 و المللتی بتین  معاهتدات اذعتان   بتا وجتود  (. Waltman III, 2014: 11برختوردار است؛ )   است؛  
 پیونتد  ایتن  یت؛ درخصتو  ماه  دولت؛   ایجتاد  و شناستایی  میان ندپیو اهمی؛ بر نظرانصاحب
 یتل سؤاتت ذ توانیبحث م ینا یینتب ی(. براColeman, 2014: 4) داردوجود  یادیز هایبحث

 یتد جد دولت؛ اس؛ ک   شناسایی نهاد یامهم باشد؟ آ تواندمی چقدر شناسایی عمل کرد  طرح را
 اعتالم شتد  است؛( را    یجتاد ا ک  یتبال   یموجود )دولث ؛یوایع صرفا  آن اینک  یا کندیم یجادرا ا
در انحصتار   ییامتروز  نهتاد شناستا    یتا اثرگاار اس؛؟ آ ییبر نهاد شناسا یچ  مالحظات کند؟یم

 ضترورت  در ابثدا کنند؟یم ینیآفرنقش ین زم یندر ا یزن المللیینب یهاسازمان یاهاس؛ دول؛
 .کنیم بررسی را شناسایی نهاد ب  راج، مغایر نظری  دو اخثصار ب  دارد

 ی؛شخصت  یی نتد کت  عمتل شناستا    بتر ایتن باور   یت  نظر یتن طرفداران ا :تأسیسی نظریۀ( الف
 وجتود  بت   دولثتی  کت   است؛  شناستایی  عمل نثیج  درو  کندمی تنبی؛ را بحث مورد نهاد المللیینب

 حاکمت   نظتام  یحقتوی  ی؛شخصت  و( Ryngaert & Sobrie, 2011: 469; Kohen, 2006: 97) آیدمی
 یضترور  شرطی شناسایی نظری   این براساس بنابراین (. 109: 1387)واتس   داردمی محرز را جدید

 (.Ryngaert & Sobrie, 2011, 469; Kohen, 2006: 97) رودیشمار م دول؛ ب  یجادا یو تزم برا
 ییتد تأ یتا عالم ا فق  شناساییند ک  بر این باور یاعالم ی طرفداران نظر :اعالمی نظریۀ( ب
 طبت  »(. Kohen, 2006: 97) است؛  شد  ایجاد و یافث  عینی؛ ترپیشاس؛ ک   یثیوضع یرسم

 نیست؛   حقتویی  یواعتد  مولتود  و بتود   تتاریخی  و اجثمتاعی  یدۀپد یکچون کشور  ی  نظر ینا
 یاستی یتدرت س  و یلمترو  جمعی؛  یعنی آن  دهندۀتشکیل عامل س  اجثما  مح  ب  بنابراین 

کشتور   یبترا  یادهنتد  یلاست؛  عامتل تشتک    یحقوی یاک  یاعد  ییاهد شد و شناساخو یجادا
 سایر سوی از المللیبین صحن  ب  جدید کشور ورود اعالم منزل ب  صرفا  بلک  شود نمی حسوبم

 یت   نظر ینا ییددر تأ یزن ویدئو مونث  کنوانسیون(. 213: 1388 یگدلی بیایی)ض «...کشورهاس؛ 
 و مستثقل  دیگتر  هتای دولت؛  توست   آن شناستایی  از دول؛  سیاسی موجودی؛»: داردمی مقرر

 (.3 مادۀ) «...جداس؛ 
هتا  دولت؛  رویت  بتا   یاعالمت  یت  نظر حاکم بر آن: مالحظاتو  ییدر نهاد شناسا تحول( ج
 ,Wilde & Cannon  213: 1388 بیگتدلی  ضتیایی   110: 1387دارد )واتس   یشتثری ب یهمگام

 ب  خود ایمان «مثحد ملل مردم» ک  عصری در .اس؛ یبر مالحظات یمبثن ییساشنا اما  (6 :2010
: مثحتد  ملتل  ستازمان انتد )منشتور   کترد   اعالم را انسانی شخصی؛ و حینی؛ و بشر اساسی حقوق

 زا یزهمگان بتدون تمتا   یبرا یاساس هاییاحثرام ب  حقوق بشر و آزاد ی و تشو یشبردمقدم ( و پ
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 ملتل  ستازمان  منشتور ) گرفثت  جز اهداف منشور ملل مثحد یرار  ماهب ای زبان جنس  نااد  حیث
 «اساسی هایآزادی و بشر حقوق رعای؛ و احثرام»ملل مثحد ب   یاعضا ی کل و(( 3)1 مادۀ مثحد 

  56 متادۀ  مثحتد   ملتل  ستازمان  منشور) 1اندشد (( مثعهد 3)55 مادۀ مثحد  ملل سازمان منشور)
 صترفا   دولت؛  داعتی  نهتاد   ایدام: مقدمت (   و برنام ینو ی اعالم  دم : مقبشر حقوق جهانی ی اعالم
و  یجهتان  یهتا ب  ارزش یبندیو حکوم؛ بدون پا ینسرزم ی؛ با اجثما  س  عنصر جمع تواندینم

حقتوق بشتر    امتروز  (. 129 :1394 ی )زمتان  شتود  ییمعاصر شناسا المللبین حقوق بنیادین یواعد
حقوق بشتر  تمرکتز    یرتح؛ تأث یزنظام یبل از هرچ یناس؛ و ا للالمیننظام حقوق ب ینفکت وجز

 (.Meron, 2006: preambleداد  اس؛ ) ییرمحور تغب  فرد محوردول؛ یکردخود را از رو
 ثبتات  و مؤثربتودن  گرو در یطور اساس  دول؛  تحق  آن را ب یجادا یارهایاز مع یسنث بیان

 یککالست  ین(. دروایت، دکثتر  Crawford, 2007: 97) دانست؛ یم دول؛ مدعی نهاد حاکم  نظام
 یداخلت  ی؛منحصر ب  صتالح  ایرفثار دول؛ با اتباعش مسئل ک  بود  بر این باوردول؛  ی؛حاکم

بشتر    حقتوق  است؛.   دچار تحول شد یجا تدر یدگا د یناما ا  (119: 1391آن اس؛ )سالومون  
 شتوند ییلمتداد مت   المللتی ینب عمومیمطلوب شالود  و اساس نظم  ییانون و حکمران ی؛حاکم
 داعینهاد   نظام حاکم نها نشان داد  اس؛ ک  صرف مؤثربوددول؛ روی  .(129: 1394 ی )زمان
ب  شتمار  موارد  یناجمل  از  3یبیاو نام 2جنوبی رودزیای  دول؛ شود یجادا سبب تواندینم دول؛
خود را حفظ  ی؛موجود دول؛ منزل ب  مؤثرنبودن با وجودک   ندبود هایینهاد مقابل  در. روندمی
متوارد بت     ایتن  از بالثیک منطق  هایدول؛ لهسثان   (ساب ) یچکسلواک یش اتر اتیوپی  ند کرد

 (.Crawford, 2007: 97) 4روندشمار می
 اعمتال  از ناشتی  هتا دولت؛  مستئولی؛  بت   راج، المللبین حقوق کمیسیون مواد نویسپیش

                                                           
 .126-119: 1391 سالومون : .ک. ن بیشثر مطالع  برای .1

2. See: UN Doc. S/RES/216, 12 November 1965; 

 منطق  این در امروز . اس؛ بود  آفریقا یارۀ در بریثانیایی مسثعمرۀ نام جنوبی رودزیای ک  اس؛ شایان یادآوری -
 ؛سفیدپوس ایلی؛ 1980 سال از یبل تا اما اند داد  تشکیل سیاهان را کشور این درصد 98. اس؛ شد  وای، زیمباو 
 را ایگسثرد  اعثراضات ثروت  مناب، بر کنثرل و ناادی تبعی  اعمال با ک  ایلیثی داشثند  دس؛ در را حکوم؛
 .نبود زیمباو  نام ب  مسثقل کشوری گیریشکل و 1980 سال در اسثقالل جز چیزی آن پیامد ک  شدند موجب

3. See: UN Doc. S/RES/366, 17 December 1974; 

 این خودداری و جنوبی آفریقای از سوی نامیبیا غیریانونی اشغال ادام  کردنمحکوم منض امنی؛ شورای -
 نظری  همچنین امنی؛  شورای و مثحد ملل سازمان عمومی مجم، تصمیمات و هایطعنام  اجرای از کشور

 مسثمر نق  و نامیبیا مردم وحشیان  سرکوب از را خود نگرانی شدیدا  دادگسثری  المللیبین دیوان مشورتی
 آفریقای نشینیعقب خواسثار و کرد اعالم نامیبیا ارضی تمامی؛ و ملی اتحاد نابودی برای تالش و بشر حقوق
 .شد مثحد ملل سازمان کمک با نامیبیا مردم ب  یدرت انثقال و جنوبی

 دیگر رهایکشو ضمیم  زور ب  توسل با و غیریانونی ب  طور 1940 تا 1936 هایسال در ماکور هایدول؛. 4
 (.Crawford, 2007: 97) کردند حفظ را خود بودندول؛ وصف حال این با. شدند
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 نق  هرگون  ب  بخشیدنپایان برای باید هادول؛ اینک  بیان ضمن( 2001) المللیبین مثخلفان 
 دولثتی  هتیچ : »داردی(( مقرر مت 1)41کنند )مادۀ  یهمکار یکدیگربا  401 مادۀ مفهوم در جدی
 و کنتد  محستوب  یتانونی  اس؛ شد  ایجاد 40 مادۀ مفهوم در جدی نق  با ک  را وضعیثی نباید
 2((. مطاب  بنتد  2)41)مادۀ  «دهد ارائ  وضعی؛ آن حفظ در مساعدتی یا کمک گون هیچ نباید
و بت    40در مفهوم مادۀ  یجد یهاحاصل از نق  ی؛وضع نکردنییشناسا ب ها   دول؛41مادۀ 
 الملتل  بتین  حقتوق  کمیستیون مثعهدنتد )  وضتعی؛  آن حفتظ  در مساعدت یا کمک نکردنارائ 

 از سرزمین بر حاکمی؛ کسب یلدل  ب یبیاو نام یجنوب رودزیایی نکردنیی(. شناسا247: 1392
 بت   عتراق  تهتاجم  از ناشی وضعی؛ نکردنشناسایی و مل؛ یک سرنوش؛ تعیین ح  انکار طری 
متوارد بت     ایتن  جملت   از زور ب  توسل طری  از سرزمین اکثساب ب  دلیل 1990 سال در کوی؛

از عناصتر   ینهتاد اگتر   ین (. بنابرا248-247: 1392 الملل بین حقوق کمیسیون) روندشمار می
دول؛ محسوب شتود   المللینبثواند از نظر حقوق ب ینک ا یدول؛ برخوردار شد  برا یجادا یسنث

آن  یستأست  یتد دار باشتد  نبا ربرختو  الملتل ینتاب، حقوق ب منزل کامل ب  یحقوی ی؛و از شخص
 (.264 :1394 فرحزاد و  یانباشد )رنجبر المللینحقوق ب ینق  یواعد اساس یج نث

 ینسرزم ی و دائم یدارپا جمعی؛- یارصرف وجود س  مع امروز  ذکرشد  تحوتت  یج نث در
تزم   تحق  آستثان  یگر باشد. ب  عبارت د یدول؛ کاف یجادا یبرا تواندینم -مشخص و حکوم؛

تزم  یگتری د یتار بلک  مع شود یدول؛ منجر نم یجادب  ا ییتنهاب  ماکور یارهایاز مع یکدر هر
 یهتا ها  ستازمان دول؛ ی ک  از رو «مشروعی؛» یارکند  مع یلدول؛ را تکم یجادا یندااس؛ تا فر

و  ییتانون  یتری گاست؛ کت  شتکل    معیار این درحقیق؛ و شد  ناشی ییو محاکم یضا المللیینب
 .کندیم یابیدول؛ را ارز یجادا یارهایمشرو  مع

 

 2تیمشروع
 و بتود  دولت؛  دهنتدۀ تشتکیل  عناصتر  بر نیمبث هادول؛ شناسایی کالسیک  المللبین حقوق در

                                                           
 المللبین حقوق آمرۀ یاعدۀ از ناشی تعهد جدی نق  از ناشی المللیبین مسئولی؛ بر فصل این. 1» 40 مادۀ. 1

 یا حشفا یصور با ک  اس؛ جدی صورتی در تعهدی چنان نق  .2. شودمی اعمال دول؛ توس  عام
 .«باشد همرا  تعهداتش ایفای در مسئول دول؛ سیسثماتیک

2. Legitimacy; 

 ییانون ی؛و مشروع یاجثماع ی؛مشروع ی اخالی ی؛اس؛  مشروع یاریبس یمو مفاه یمعان یدارا ی؛مشروع -
ب   ا عمدت مشروعی؛ ب  راج، هاینوشث  بیشثر(. Thomas, 2013: 5-20) روندب  شمار میموارد  یناز جمل  ا

مسثمر  ب  طور اخیر هایسال در ک  شوندمی مربوط مطلوب کمرانیعدال؛  ح ی همچون دموکراس یمیمفاه
 مشروعی؛ اخیر مفاهیمبر  ینوشثار مبثن ینا یکردرو بنابراین  (.Thomas, 2013: 6) شد  اس؛ توج  هاب  آن
 حقوق مقررات ب  پایبندی همچون مفاهیمی مشروعی؛ معیار بررسی در ک  اس؛ آن ب  دنبال و اس؛
 .کندمطالع   را بشر حقوق مراعات و جهانی هایارزش الملل بین
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  (97: 1388 واعظتی  ) شتد یمت  یآن تلق ییشناسا معیارخود  یندول؛ بر سرزم هر مؤثر کنثرل
دولت؛   یداعت  نهتاد  یبرا یکاز حکوم؛ دموکرات یبرخوردار شرطمؤثر شامل  کنثرلبدون آنک  

 یجیتحوتت تتدر  یج نث در 19یرن  ی  در ابثداین(. با وجود اMeron, 2006: 307) باشد مطرح
: شتد  توجت   هتا دولت؛  شناستایی  معیتار  منزلت  بت   بشری حقوق ب  مالحظات یی در نهاد شناسا

 ییشناستا  و بریثانیتا  پادشتاهی  از سوی( داریرد ب یلدل  )ب یکامرا یونکنفدراس نشدنییشناسا
بت  تجتارت   دادن یتان پا یمثعهدشدن برا یلدل  )ب یوپیو ات یجنوب ی مرکز یکایمرا یکشورها
 یجتت شتتد  در نثیجادا یکشتتورها شناستتاییهنگتتام  ین (. همچنتتMeron, 2006: 307بتترد ( )
 هتا ایلیت؛  حقتوق  تضتمین اول   یبعتد از جنتج جهتان    مجارسثانو  یشاتر یامپراتور یفروپاش

 ۀ(. در دورMeron, 2006: 307-308) گرف؛ یرار مدنظر ملل جامع  ب  ورود برای شرطی منزل ب 
ریابت؛ دو   یردولت؛  تحت؛ تتأث    ییمربوط بت  شناستا   یحقوی یارهایمع ی کل یبا رجنج سرد  تق
 ی شد )واعظت  یلجنج سرد تبد یاس؛س ابزارهایاز  یکیب   ییانگاشث  و شناسا ید ابریدرت ناد

تتر  مهم یکدموکرات یمرژ ورجنج سرد از حض یاتحادها یریگدوران  شکل ین(. در ا97: 1388
 یتد  جد یهتا دولت؛  یجادو ا یشورو یر(. با انحالل اتحاد جماه97 :1388 واعظی ) شدیم یتلق
تنهتا  هتا  نت   دولت؛  یتن ا ییاروپا اعالم کردند ک  در شناسا  جامع یو اعضا یکامرا ۀمثحد یاتتا

یانون  از  ی؛و حاکم یب  دموکراس یبندیبلک  پا کنند یدول؛ را لحاظ م یجادا یسنث یارهایمع
 یضترور  یامتر   (1990) یس( و منشور پتار 1975) ینکیهلس ییمقررات سند نها ی؛جمل  رعا

جنتج   یتان بعتد از پا  بنابراین (.Murphy, 1999: 558) شودیم یها تلقدول؛ ینا شناسایی یبرا
هتا  دولت؛  شناسایی شروطاز  یکی منزل ب  های؛و احثرام ب  حقوق بشر و حقوق ایل ی؛سرد  رعا

 ایجتاد  بت  معاصتر   الملتل یندر حقوق ب ک  دیگری مطرح شد. شرط کشورها یرسم در گفثمان
امتروز    دروای،. اس؛ «زور ب  توسل» ی آن از طر نشدنیجادا بخشد یم ی؛مشروع جدید دول؛

در گاشتث    ییکشورگشتا  یادول؛  یجادغلب  و فثح ک  روش معمول ا ی از طر ینتصاحب سرزم
 یج ک  در نث یدیدول؛ جد نکردنییشناساشرط  بعدی  گفثار دو در رو ازاینبود  ممنو  اس؛. 

 و بشتر  حقتوق  بت   احثترام  و رعایت؛ »و شرط اس؛ شد   یجادا «توسل ب  زور من،» ۀنق  یاعد
 .شوندمی مطالع  «هاایلی؛ حقوق
 

 زور به توسل منع
 ی  ختوددار است؛  وجتود آمتد    بت   المللینک  با نق  حقوق ب ینهاد ییاز شناسا یدبا هادول؛
 نتویس پتیش  40 متادۀ  2 بنتد  در مقرر -سیسثماتیک یا فاحش- 1جدی نق  ک هنگامیکنند. 

                                                           
 سازمان عمومی مجم، و امنی؛ شورای همچون دارصالحی؛ مراج، از سوی 40 مادۀ 2 بند در مقرر جدی نق  .1

 جنوبی  یایرودز وضعی؛ ب  عمومی مجم، و امنی؛ شورای واکنش گیرد.می یرار توج  مورد مثحد ملل
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 المللتی بین مثخلفان  اعمال از ناشی هادول؛ مسئولی؛ ب  راج، المللبین حقوق کمیسیون مواد
 واکتنش  هرگونت   شترط پتیش  جمعتی   شناستایی  عدم»منجر شود   یثیوضع یجاد( ب  ا2001)

 ستوی  از ضتروری  پاستخ  حدایل نشانگر و اس؛ هایینق  چنین ب  المللیبین جامع  هماهنج
: 1392 الملتل  ینحقتوق بت   یستیون )کم «است؛  40 مادۀ در مندرج جدی هاینق  ب  هادول؛
از نقت    یناشت  ی؛وضتع  یتد نبا یدولث یچماکور  ه نویشیشپ 41مادۀ  2ب  موجب بند  .(248
در کتل آن   المللتی ینبت   جامعت با   ماد ینک  نق  موردنظر اکند و ازآنجا یتلق یرا یانون یجد

 پتایرش  بت   مستئول  دولت؛  از سوی او وادارکردن یا دید زیان دول؛ اعراض حثی  مرتب  اس؛
 کمیستیون ) شودیعادتن  نم یحلرا  ینتضم در المللیبین جامع  مداخل  مان، وضعیثی  چنین
 بت   توستل  با ک  فثح و غلب  طری  از ینسرزم تصاحب بنابراین (. 249: 1392 الملل بین حقوق
 .UN Doc) مداخل  عدم اصل برخالف یا مثحد ملل سازمان منشور 2 مادۀ 4 بند برخالف و زور

A/RES/2625(XXV), annex: (a), 1 at 122 )در حقتوق ( 87: 1387 واتس ) باشد شد  ایجاد 
 در ریدادگستث  المللتی بتین  دیتوان  1است؛.  یریانونیغ یندارد و عمل ی؛معاصر مشروع المللبین

 بنتای ستنج  زور  بت   توسل ممنوعی؛: »کرد یانکنگو ب ینمسلحان  در سرزم هایی؛فعال یضی 
 عدم ضرورت درمورد تردیدی» بنابراین  .(I.C.J., 2005: 148) «اس؛ مثحد ملل سازمان منشور

 «نتدارد  وجتود  باشتد   زور غیریتانونی  اعمتال  از ناشتی  ک  وضعیثی هر یا جدید کشور شناسایی
 یتک  یلمترو »: داردمتی  امریکایی مقرر کشورهای سازمان منشور(. 216: 1388 یگدلی بضیایی)

هتر ایتدام    یتا  یصورت موی؛  اشغال نظام ب  یحث نبایدیلمرو  ینا اس؛. مصون تعرض از دول؛
ب  هتر   یم مسثقغیر یا یمطور مسثق  اتخاذ شد  باشد  ب یگراز زور ک  توس  کشور د یناش یگرد
 از ختوا   آمتد  دست؛  خا  ب یایمزا یا ین. تصاحب سرزمگیرد یرار حمل  مورد باشد  ک  یلیدل

 در استرائیل  ایتدام  2.(21 مادۀ) «شود شناخث  رسمی؛ ب  نباید دیگر  اجباری ابزار یا زور طری 
 ایتن  و اعتالم  غیریانونی امنی؛ از سوی شورای 1967در خالل جنج  عربی هایسرزمین تصرف
تجاوز عتراق بت     در(. UN Doc. S/RES/243, 1967: 1) شد رژیم آن نشینیعقب خواسثار نهاد
 از عتراق  دولت؛  نشتینی عقتب  خواستثار  مثعدد  هایدر یطعنام  ی؛امن یشورا 1990 در ی؛کو

 المللتی بتین  هتای ستازمان  و کشتورها  همت   از و (UN Doc. S/RES/660, 1990: 2شد ) کوی؛
 یاس؛  ختوددار  ییشناسا ینا رک  نشانگ یایدامانضمام و انجام هر  ینا ییک  از شناسا خواس؛
تترک   یجمهتور  یضی  درخصو ها دول؛ ی رو مرور(. UN Doc. S/RES/662, 1990: 2کنند )

                                                                                                                                        
ب   موارد این جمل  از 1990 سال در کوی؛ ب  عراق تهاجم و 1967 جنج خالل در اسرائیل ایدامات نامیبیا 

 شرح ب  راج، بیشثر مطالع  برای(. 248-245: 1392 الملل بین حقوق کمیسیون: ک. ن) روندشمار می
 .245-244: 1392 الملل بین حقوق کمیسیون.: ک.ن 40 مادۀ 2 بند بر کمیسیون

 .538-534: 1388 بیگدلی ضیایی.: ک.ن بیشثر مطالع  برای .1
2. See also: Articles: 19 and 20. 



 191   ... جدید دولت ایجاد در شناسایی نهاد جایگاه تحوالت

دولت؛  منشتأ    یجتاد ا یمشخص نهاد مثقاض ینک  سرزمیدرصورت دهدینشان م 1ی یبرس شمال
. شتود یدولت؛ مت   یجتاد امتان،   یارهتا مع یروجتود ستا   یثی بتا وضع ینداشث  باشد  چن یانونییرغ

 اتحتاد  و شتریی  اروپای در جدید کشورهای شناسایی اعالمی  رهنمودهای ب  توانمی همچنین 
 ی؛کشورها  بر مصون ییشناسا یبرا یطیشرا یانضمن ب ی اعالم ینا .اشار  کرد یشورو یرجماه

 توافت   و یتز آملم؛مستا  ینتد فرا یت  از طر آن را صترفا   ییرو تغاس؛ کرد   یدمرزها از تعرض تأک
 از و افتزود  متاکور  موارد ب  توانمی ک  دیگری نمون (. EPC, 1991: 3) داندمی ممکن مشثرک

. هرچند بحث مربوط ب  آن اس؛ افغانسثان در طالبان رژیم کرد  صحب؛ آن در غیریانونی منشأ
 یکترد حال رو ینا با 2 دول؛ اس؛ ییشناسا از جدا بحنی ک  اس؛حکوم؛  ییدرخصو  شناسا

شتد   ستبب  یستم از ترور ی؛و حما یسثیطالبان و انجام ایدامات ترور یمرژ گریافراطیو  نظامی
 بتود   برختوردار  متؤثر  حکومت؛  اعمتال  از افغانستثان  مناط  از بسیاری در اینک  با یمرژ ینک  ا
نشتود.   شتناخث   رستمی؛  بت   هادول؛ از بسیاری افغانسثان از سوی در مشرو  حکوم؛ منزل ب 

  دولت؛ است؛   ایجاد معیارهای گیریشکل ی؛ضرورت مشروع بر تأکید نمون   این حطر از هدف
 یت  بت  طر  شود یحکوم؛ م ییمان، شناسا یسثیو انجام ایدامات ترور یسماز ترور ی؛حما یویث
نهتاد   یلتبتد  مان، باید یسماز ترور ی؛و حما یسثیبا انجام ایدامات ترور ینهاد یریگشکل یاول

 .شود دجدی دول؛مربوط  ب  
تح؛ تصترف   سرزمین ک  کرد یانب بایدنسب؛ ب  داعش  زور ب  توسل من، شرط یابیارز در
 کت   یثیوضتع  اس؛  درآمد  داعش اشغال ب  تروریسثی و نظامی ایدامات انجام نثیج  در داعش
 .شودمی سرزمین تصاحب مشروعی؛ عدم سبب و اس؛ المللبین حقوق خالف
 

 هااقلیت حقوق و بشر حقوق به احترام و رعایت
 دارد. حکومت؛  معیارارتباط را با  یشثرینب هاایلی؛ حقوق و بشر حقوق ب  احثرام و رعای؛ شرط
. دانست؛ متی حکوم؛  تحق  آن را در گرو مؤثربودن نظام حاکم  معیار از یکو کالس سنثی بیان

                                                           
1. See: UN Doc. S/RES/541, 18 November 1983, UN Doc. S/RES/550, 11 May 1984; 

 ادار  دول؛ رتصو ب  1974 سال از ترکی  دخال؛ با جمهوری این نشینترک بخش ک  اس؛ شایان یادآوری-
 سایر و شد  اس؛ شناخث  رسمی؛ ب  ترکی  جمهوری طرف از فق  شمالی  یبرس ترک جمهوری شود.می

 .اندکرد  خودداری دول؛ منزل ب  آن شناسایی از کشورها
 ارتش ورود یا داخلی مرج و هرج ب  دلیل- یلمرو از بخشی یا تمام در آن حکوم؛ سقوط با دول؛  الزاما  .2

 شناسایی بلک  نیس؛  مطرح دول؛ شناسایی مسئل  حکوم؛  تغییر از بعد بنابراین رود نمی بین از -مثجاوز
 مسئل  هنگامی شود نمی شناسایی همیش  دول؛ بر حاکم رژیم همچنین . شودمی مطرح جدید حکوم؛
- راسیدموک اصول و اساسی یانون مغایر طرق از ماکور حکوم؛ ک  شودمی مطرح حکوم؛ یک شناسایی
 (.108-107: 1387 واتس ) گیرد دس؛ در را یدرت -کودتا همچون
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 تفاوتبی ؛حکوم دموکراتیک ماهی؛ ب  تواندنمی شرط این تحق امروز   اس؛ ک  این در حالی
 در جدیتد  کشتورهای  شناسایی ب  راج،اروپا   جامع یاعضا ی (. اعالمShaw, 2003: 183) باشد

: داردمتی  مقترر  جدید هایدول؛ شناسایی شروط بیان در شوروی جماهیر اتحاد و شریی اروپای
 و هلستینکی  نهتایی  ستند شد  در پایرفث  اتمنشور سازمان ملل مثحد و تعهد فادم ی؛رعا. 1»

 .2بشتر    حقتوق و  ییتانون  دموکراست   یت؛ [ مربوط ب  حاکمفاد]م الخصو علی پاریس  منشور
 چتارچوب  در شتد  پایرفثت   تعهدات با مطاب  ناادی و یومی هایایلی؛ وها حقوق گرو  ینتضم

و  متداران یاست؛ س هتا  یپلمتات د .(EPC (A), 1991: 1-2) «اروپتا  همکتاری  و امنیت؛  کنفرانس
 در توانتد یمت  یختوب بت  رستد کت    ینظر م ب  ین  بنابرااندداشث توج   اعالمی یسندگان ب  این نو

 تجزیت   در ینهمچنت  (.Meron, 2006: 309کنتد )  آفرینتی نقتش  المللتی بتین  رویت   گیریشکل
کمتک بت  حتل مستائل      منظتور بت   1991اوت  27ک  در  1«بادینثر داوری کمیث » یوگسالوی 

 شناسایی مسئل شد  بود   یجاداروپا ا یایثصاد یرانوز یشورا از سوی یوگسالویبحران  یحقوی
 ایند. کر یاروپا بررس  جامع ییمدنظر شناسا یارهایمع یابیمنظور ارزب را  یدجد هایجمهوری

 و یتانون  حاکمیت؛  ها ایلی؛ حقوق  بشر یاساس حقوق همچون الزاماتی رعای؛ ارزیابی با کمیث 
 و( Badinter Arbitration committee, Opinion No. 6) مقدونیت   کت   کرد بیان آزاد  انثخابات
 انتد  کرد  رعای؛ را معیارها این (Badinter Arbitration committee, Opinion No. 7) اسلوونی
نسب؛ ب   یونان اعثراض ب  دلیل مقدونی  شناسایی اگرچ . کرد توصی  را هاآن شناسایی بنابراین

خواستثار   ینو هرزگتو  بوستنی  خصو در یث کم ین همچن 2د.افثا یرب  تأخ یددول؛ جد یننام ا
را  فراتتری  هتای استثاندارد  تصتمیمی  چنتین متردم شتد     ۀاراد یتابی ارز یرفراندوم برا یبرگزار

 المللینسرنوش؛ و مالحظات حقوق ب یینبراساس اصل ح  تع- های؛از ایل ی؛حما خصو در
 بتا  (.Meron, 2006: 309س داد )انعکتا  یتد دولت؛ جد  ییشناستا  در -عام از جمل  حقتوق بشتر  

                                                           
1. Badinter Arbitration committee. 

 مقدونی – یونان اسثان س  میان اسمی تشاب  ب  دلیل مقدونی  یافث اسثقالل تاز  جمهوری و یونان اخثالف .2
 عضوی؛ وجود با. شد کشور دو رواب  در بحران بروز موجب مقدونی  کشور اسم با -غربی و مرکزی شریی 

 .UN Doc) مثحد ملل سازمان در «مقدونی  ساب  یوگسالو جمهوری» نام با مقدونی  جمهوری

A/RES/47/225, 1993 )هاآن عضو نیز یونان ک  المللیبین هاینهاد سایر در عضوی؛ برای مقدونی  هایتالش 
 ک  شد منجر 1995 سپثامبر 13 موی؛ نام تواف  قادانع ب  طرف دو اخثالف. شد مواج  شکس؛ با بود

 یونان ک  نهادهایی و هاسازمان در مقدونی  عضوی؛ با ک  شد مثعهد یونان تواف   این 11 مادۀ 1 بند براساس
 برای آن تراشیمان، و ماکور تواف  ب  یونان پایبندی عدم. کرد نخواهد مخالف؛ دارد  عضوی؛ آن در نیز

 یوگسالو جمهوری شکای؛ ب ( I.C.J., 2011: 20-21-22) (ناتو) یشمال آتالنثیک سازمان در مقدونی  عضوی؛
(. I.C.J., 2008: No. 2008/40) شد منجر دادگسثری المللیبین دیوان نزد یونان دول؛ از مقدونی  ساب 

 ایدام و درخص -مقدونی  درخواس؛ بنا ب - اعالمی  صدور با موافق؛ ضمن خود رأی در دیوان درنثیج 
 مادۀ 1 بند در مندرج- مقدونی  ب  نسب؛ خود تعهد یونان ک  داد حکم( I.C.J., 2011: 168) یونان غیریانونی

 (.I.C.J., 2011: 169) کند ایدام مقثضی رضای؛ جلب برای و نق  را -موی؛ نام تواف  11
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 ایتاتت  از ستوی  1992 یتل آور 6در  ینو هرزگتو  ی  بوسن1992مارس  1رفراندوم در  یبرگزار
 22 در و( Meron, 2006: 309; Bose, 2007: 124) شتد  شناستایی  اروپا جامع و  یکامرا ۀمثحد

 (.UN Doc. A/RES/46/237, 1992) درآمد مثحد ملل سازمان عضوی؛ ب  1992 م 
کرد   ییرتغ عمیقا  شود یم ید نام ینشدول؛ بر سرزم ی؛آنچ  حاکم ماهی؛ امروز  بنابراین
 دموکراستی  و یتانون  حاکمی؛ و بشر حقوق ب  احثرام و رعای؛ ب  نسب؛ المللینب  اس؛. جامع

 شمولجهان ماهی؛(. »Crawford, 2007: 149) اس؛ برخوردار مسثقیمی نف، از یهر کشور در
 الملتل بتین  حقتوق  در» .1ایدام:   و برنام ینو ی )اعالم« اصل مسلم اس؛ هایق و آزادحقو ینا

 از بشتری   بنیادین حقوق ب  مربوط یواعد و اصول و زدایینسل و تجاوز اعمال ممنوعی؛ معاصر 
سرنوشت؛   یتین ( و حت  تع I.C.J., 1970: 34) نتاادی تبعتی   و بردگتی  مقابل در حمای؛ جمل 

(I.C.J., 1995: 29 )ایتن  اهمی؛ ب  توج  با. شوندمی مربوط کشورها هم  ب  ماهیثشان ب  دلیل 
 هتا آن کنند  اسثناد هاآن از حمای؛ در حقویی مناف، دارابودن ب  توانندمی کشورها هم  حقوق 
 (.I.C.J., 1970: 33) «هسثند الشمولعام تعهدات
 تعیتین  حت   انکتار ) یبیتا نام و ناادپرست؛(  یت؛ ایل یتم )رژ جنتوبی  رودزیای غیریانونی منشأ
 از  مربوطت  ینهتا شتد  هرچنتد در سترزم    دولت؛  یرستا  از سویها آن یی( مان، شناساسرنوش؛

 حاکمیت؛  و بشتر  حقتوق  بت   نسب؛ المللبین جامع  بنابراین . اندبود  برخوردار یحکوم؛ مؤثر
از  یت؛ حما عنتوان  تحت؛  را . مداخالت کشتورها کندیبرخورد م باتیی بسیار حساسی؛ با یانون

گااشتث    احثترام  یتک انثخابتات دموکرات  نثایج ب ک  یی جا بشردوسثان  در ی؛حما یا یدموکراس
 یتن در ا تتوان متی  کنتد  متی  تهدیتد  را بشتری  حقوق هایارزش خشون؛ ک درجایی یا شودینم

 .روندب  شمار میموارد  یناز ا 2و کوزوو 1هائیثی(. Crawford, 2007: 149) کرد ارزیابی خصو 

                                                           
 سپثامبر در آریسثید. شد برند  ثیهائی جمهوری ریاس؛ انثخابات در 1990 دسامبر در آریسثید برتراند ژان .1

 هایسازمان کشورها  محکومی؛ با ایدام این. شد سرنگون ارتش از سوی نظامی کودتای بعد  طی سال
 :See) شدند خواسثار را یدرت ب  مشرو  جمهور رئیس بازگش؛ و شد مواج  المللیبین و ایمنطق 

Resolution MRE/RES.1/91 adopted by the foreign Ministers of the Organization of American States 

UN Doc. A/RES/46/7(1991); UN Doc. S/RES/841(1993) .)نمایندگان 1994 سال مااکرات نثیج  در 
 حمای؛ عملیات عنوان تح؛ امریکایی نیروهای آمیزمسالم؛ ورود و هائیثی نظامی رهبران خروج برای امریکا

 :See) بازگش؛ هائیثی ب  دوبار  مشرو  جمهوررئیس آریسثید دموکراسی از

http://www.nytimes.com/1994/10/16/ world/mission-haiti-scene-for-aristide-s-followers-every-step-

dance-every-cheer-song.html. Last visited: 10 November 2016.) 
 در امنی؛ شورای. رسید خود اوج ب  1999-1998 ایهسال در تبارهاآلبانیایی و هاصرب میان یومی منازعات. 2

 هفثم فصل تح؛ ک  1199 یطعنام  اجرایی بندهای در داد. نشان واکنش کوزوو هایدرگیری ب  1998 سال
 کاهش ضمن ک  خواس؛می کوزوو در درگیر طرفین از شورا بود  شد  تصویب مثحد ملل سازمان منشور

 را فوری ایدامات الویو  یریب انسانی فاجع  از جلوگیری و انسانی وضا ا بهبود برای انسانی  فاجع  خطرهای
 امنی؛ شورای هفثم  فصل تح؛ 1203 یطعنام  تصویب با(. UN Doc. S/RES/1199, 1998: 1-2) کنند اتخاذ
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 وضعی؛ ب  نسب؛ «هاایلی؛ حقوق و بشر حقوق ب  احثرام و رعای؛» شرط تحق  یابیارز در
 :کرد بیان باید داعش
 .UN Doc) دارنتد  مخثلفتی  یتومی  و متاهبی  هتای ایلیت؛  داعتش  تصترف  تحت؛  مناط  -

A/HRC/28/69, 2015: 36 هتای دول؛ مستثقل از دولت؛   یلتشک درصدد مردمان این ( ک  لزوما 
 حتائز  مردمتی  و یملت  یت؛ اعمتال حاکم  ینتد ک  در فرا یامر نیسثند ( سوری  و )عراق مادرشان
 ی؛آزادانت  وضتع   استاس   یتن مردم ح  دارند سرنوش؛ خود را انثخاب و بر ا ی . کلاس؛ اهمی؛

 کنند دنبال را خود یو فرهنگ یاسیس ی ایثصاد  آزادان  توسع یین  همچنینخود را تع یاسیس
(UN Doc. A/RES/1514(XV), 1960: 2ب  عبارت د .) آزاد و  یانح  مسثلزم ب یناعمال ا یگر

 رد ستبب  حقتی  چنتین  نق  بنابراین (. I.C.J., 1975: 32اس؛ ) مربوط  ردمخواس؛ م یقیحق
 رودزیتای متورد   یتن ا  (. نمونت Caplan, 2005: 53) شتود می دول؛ منزل ب  موجودی؛ شناسایی

 رودزیتای  ناادپرست؛  غیریتانونی  رژیتم اسثقالل  ی الماع کرد اعالم ی؛امن یبود ک  شورا یجنوب
 (.UN Doc. S/RES/217, 1965: 3) ندارد حقویی ارزش هیچ جنوبی
 و بشر حقوق از دول؛ یک اتبا  برخورداری تضمین بدون تواندنمی «مؤثر حکوم؛» شرط -
مرتکتب   ددار یارک  در اخث هاییسرزمین در داعش یابد. تحق  سرزمین آن در ساکن هایایلی؛

 .UN Doc) مألعام در 1جمعیدسث  هایاعدام توان ب اس؛ ک  از جمل  می شد  فجیعی جنایات

A/HRC/28/69, 2015: 37)   ستوزاندن  زنتد    2هتا نگرفثن آیبردگ تجاوز گسثرد  ب  زنان و ب 
رستاندن  یثتل (  بت  UN Doc. A/HRC/27/CRP.3, 2014: 60) کودکتان  از ستربازگیری   3افتراد 

                                                                                                                                        
(. UN Doc. S/RES/1203, 1998: 11 of preamble) داد هشدار کوزوو در انسانی فاجع  بروز ب  نسب؛ عمیقا 

 اعمال ب  ک درصورتی ک  داد هشدار یوگسالوی ب ( ناتو) شمالی آتالنثیک پیمان سازمان مچنین ه
 جعفری  و شا ملک اللهیولی) گرف؛ خواهد یرار هوایی حمل  هدف ندهد خاتم  کوزوو علی  آمیزخشون؛
 اجازۀ بدون 1999 مارس در ناتو ی انسان  فاجع  و ادام ینشکس؛ مااکرات طرف ب  دنبال .(23: 1380
 کوزوو از نشینیعقب ب  را صرب نیروهای 1999 ژوئن در سرانجام و حمل  یوگسالوی ب  مثحد ملل سازمان
  1244 یطعنام  تصویب با امنی؛ شورای همچنین (. 23: 1380 جعفری  و شا ملک اللهیولی) کرد مجبور
 تضمین و بشر حقوق ارتقای و حمای؛ بر کوزوو  درخصو  خود پیشین هاییطعنام  بر تأکید ضمن
 ناتو اعضای و سران(. UN Doc. S/RES/1244, 1999: 11(J)- 12) کرد تأکید کوزوو در بشردوسثان  هایکمک

 بیان انسانی فاجع  از جلوگیری و هاصرب نامشرو  عملیات تویف را عملیات این از هدف خود  هایبیانی  در
 (.127 :1382 کروبی ) کردند

1. See: UN Doc. A/HRC/25/69, 2014: 6. UN Doc. SC/11782-AFR/3078, 2015. UN Doc. SC/11867-
AFR/3118, 2015, and, http://www.nytimes.com/2014/06/16/world/middleeast/iraq. html?_r=0, last 

visited: 01 January 2016. 

2. See: UN Doc. SC/11904, 2015, and, https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-
describe-systematic-rape, last visited: 01 January 2016. 

3. See: UN Doc. SC/11764, 2015, and, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31121160, last 

visited: 01 January 2016. 
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 یرنظامیانکشثار غ و 2هاگروگان و اسرا رساندنیثلب   1هانآ یهااموال و خان  یو نابود های؛لای
 ی سور یرالزورد الشیط  یو روسثا 2014 ی الشعار در حمص در ژوئ گاز هاییداناز جمل  در م
 ب  طتور  داعش درحقیق؛(. UN doc. A/HRC/28/69, 2015: 38)اشار  کرد  2014در آگوس؛ 

 الملتل ینبت  حقتوق  شتدید  نقت   و فتردی  هتای آزادی و حقوق نق  با سیسثماتیک و ثرد گس
یثتل  یطت، عضتو  تجتاوز و      ی دادرست  ینتد کتردن فرا یصدور حکم اعدام بدون ط-بشردوسثان  
شتکنج   استثفاد  از    یتز  آمو خشتون؛  رحمانت  یبت  یرفثارها ی اجبار یحاملگ ی خشون؛ جنس

و هثک حرم؛ کرامت؛   یجنگ یهااسثخدام کودکان در جبه  و یانثحار یکودکان در انفجارها
(. UN doc. A/HRC/27/CRP.3, 2014: 77شتد  است؛ )   جنگتی  جنایت؛ مرتکتب   -یشخصت 

را  ختود  تصرف تح؛ مناط  در موجود باسثانی آثار و فرهنگی میراث شدتب  داعش همچنین 
 اشتغال  تح؛ هایمینسرز در داعش(. UN Doc. A/HRC/29/CRP.3, 2015: 47) کندینابود م
 .UN Doc) کنتتدمتتی تخریتتب را شتتیعیان هتتایزیارتگتتا  و مستتیحیان کلیستتاهای ختتود 

A/HRC/28/69, 2015: 39 .)،میتراث  گتری غتارت  و تخریتب  ختود   یطعنامت   در عمومی مجم 
ها زیارتگا  ها ( از جمل  موز UN Doc. A/RES/69/281, 2015: 5 of preamble) عراق فرهنگی

 داعتش (. UN Doc. A/RES/69/281, 2015: 1) اس؛ کرد  محکوم داعش را از سوی کلیساها و
 سال هزار ینچند یباسثان یایاز بناها و اش یاریبس و اشغال را پالمیرا باسثانی هرش 2015 م  در

داعتش   جنایتات  همچنین .(UN Doc. A/HRC/31/68, 2016: 86موجود در آنجا را نابود کرد )
تتونس    در جملت   از کشورها سایر در بلک  نیس؛ محدود  آن اشغالتح؛  هایینب  سرزم صرفا 

 ,UN Doc. S/RES/2249کترد  است؛ )   یانثحتار  یگتاار ایدام ب  بمتب  فرانس  لبنان و ترکی  

2015: 1.) 
 

 داعش به متحد ملل سازمان رویکرد
 و نهادهتا  یالتب  در جمعتی دستث   شناستایی  انفترادی   صتورت  بت   هتا دولت؛  شناستایی  در کنار
توج   درخور یزن المللبین حقوق در اروپا اتحادی  و مثحد ملل سازمان نظیر فراملی هایسازمان
 دیپلماسی مرکز منزل ب  مثحد ملل سازمان رویکرد بررسی بنابراین (. 95: 1388 واعظی اس؛ )
 یعنتی  ستازمان  ایتن  مهم رکن دو طرف از شد اتخاذ رویکرد ب  توج  با داعش ب  نسب؛ جهانی
 .اس؛ برخوردار زیادی اهمی؛ از ی؛امن شورای و عمومی مجم،

                                                           
1. See: UN Doc. SC/11484-IK/679, 2015. UN Doc. SC/11804-IK/700, 2015, and, UN Doc. SC/11799, 

2015. 

2. See: UN Doc. SC/11531-IK/689, 2014. UN Doc. SC/11550, 2014. UN Doc. SC/11557, 2014. UN Doc. 
SC/11581, 2014. UN Doc. SC/11590, 2014. UN Doc. SC/11654, 2014. UN Doc. SC/11752, 2015. 

UN Doc. SC/11762-PI/2111, 2015. UN Doc. SC/11764, 2015. UN Doc. SC/11782-AFR/3078, 2015, 

and UN Doc. SC/11867-AFR/3118, 2015. 
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 داعتش  بت   2014 دستامبر  18 در مثحد ملل سازمان عمومی مجم، :عمومی مجمع( الف
 بتر  یتوی  الثتزام  بتر  تأکیتد  ضتمن  نهتاد  ایتن (. UN Doc. A/RES/69/189, 2014) کترد  اشتار  

 UN Doc. A/RES/69/189, 2014: 3) ستوری   ارضی تمامی؛ و یکپارچگی اسثقالل  حاکمی؛ 

of preamble)  همچتون  اعمتالی  بت   کت   خواهتد متی  داعتش  جملت   از تروریستثی  هایگرو  از 
 علی  جنای؛ تواندمی ک  گنا بی غیرنظامیان وحشیان  کشثار و شکنج  گیری گروگان ربایی آدم

 .UN Doc) دهنتتد پایتتان( UN Doc. A/RES/69/189, 2014: 15) شتتود تلقتتی بشتتری؛

A/RES/69/189, 2014: 17.) 
 را مثعتددی  هتای یطعنامت   داعتش  ایتدامات  درخصو  امنی؛ شورای :امنیت شورای (ب
 تتأمین  از جلتوگیری  بترای  دارد تأکید ک ( 2014) 2169 یطعنام  جمل  از اس؛: کرد  تصویب
 UN Doc. S/RES/2169, 2014: 7of) المللتی بتین  تروریستثی  ستازمان  منزلت  بت   داعش مالی

preamble)  یابد ارتقا ایمنطق  و المللیبین هایهمکاری (UN Doc. S/RES/2169, 2014: 10 

of preamble .)اشتار   داعتش  تروریستثی  ایتدامات  بتر  صراح؛ب (( 2014) 2170) یطعنام  در 
 تصتویب  بتا  امنیت؛  شتورای (. UN Doc. S/RES/2170, 2014: 5-6 of preamble) است؛  کرد 

 امنیت؛  و صتلح  برای ایسابق بی و جهانی تهدید داعش ک  کرد یانب(( 2015) 2249) یطعنام 
 امنیت؛  شورای(. UN Doc. S/RES/2249, 2015: 5 of preamble) اس؛ کرد  ایجاد المللیبین
 مستدودکردن : شت   ست   در ترتیتب  بت   را هتایی تحتریم  مجموع (( 2015) 2253) یطعنام  در

 .UN Doc) کنتد متی  اعمتال  داعش علی  لیحاتیتس هایتحریم و مسافرت کردنممنو  دارایی 

S/RES/2253, 2015: 2(a, b and c) .)اس؛ آن از حاکی امنی؛ شورای هاییطعنام  سایر مرور 
 مقابلت   بتر  داعش تروریسثی ماهی؛ بر تأکید ضمن نهاد این شد  ذکر هاییطعنام  همچون ک 

 .دارد تأکید خصو  این در یالمللبین و ایمنطق  همکاری و گرو  این با کشورها جدی
 

 گیرینتیجه
 گانت  ست   هایمعیار تحق  ب  دنبال صرفا  ی؛مشروع معیار ب  توج  بدون تواندنمی نهادی امروز 
 دائمتی   جمعیت؛  معیتار  ست   تحقت  . باشتد  دول؛ یک جایگا  از برخورداری برای دول؛ سازندۀ

از  یتک و چنانچت  هر  یتد آ ب  دس؛ مشرو و  یانونی ینددر فرا باید حکوم؛  و مشخص سرزمین
متان،   باشتند   برختوردار  غیریتانونی  منشتأ  ازو دروایت،   یریتانونی ایدام غ یج درنث ماکورعناصر 
 یناگرچت  داعتش در سترزم    رو ازایتن . شودمی جدید دول؛ منزل ب  موردنظر دآن نها ییشناسا

 آورد  بت  دست؛   را  گانت ست   معیارهتای  تحق  برای تزم هایمؤلف از  یتح؛ تصرف خود  برخ
 ست   هتر  زیترا  شتود   جدیتد  دول؛ منزل ب  آن شناسایی تنهایی سببب  تواندنمی امر این اس؛ 
 یهتا . یطعنامت  برخوردارنتد  غیریتانونی  منشتأ  از و انتد غیریانونی ایدامات نثیج  در ماکور معیار
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 شورای حثیامر اس؛.  یناز هم یخصو  داعش حاکدر امنی؛ شورایو  یعموم مجم،مثعدد 
]...[  ضتروری  تدابیر کلی  اتخاذ ب  را عضو هایدول؛»  (2015) 2249 یطعنام  5 بند در امنی؛
 جبهت   همچنتین  داعتش   توست   یافث ارتکاب یسثیکردن اعمال ترورو سرکوب یشگیریپ برای

 هتای گترو   ستایر  و القاعتد   بتا  مترتب   نهادهتای  و مستئوتن  هتا  گرو  اشخا   سایر و النصر 
 یهتا گترو   یرو ستا  داعتش ]توست    کت   امنتی  هتای پناهگتا   سازیپاک برای]...[ و  یسثیترور
 فترا  است؛   شتد   ایجتاد  ستوری   و عتراق  از تتوجهی  یابتل  هتای بختش  درآن[  یرنظ یسثیترور
 را هتا دولت؛  رویکترد  داعتش   علیت   هتا دول؛ مخثلف هایائثالف تشکیل همچنین  1.«خواندمی

است؛    یجهتان  یت؛ صتلح و امن  برای تهدیدی ک  تروریسثی رو گ یک منزل ب  داعش  ب  نسب؛
 .دهدینشان م
 داعش اگرچ  این . بنابراس؛ بشر حقوق تضمین و رعای؛ مشروعی؛ معیار مهم هایمؤلف  از

 در امتا  داد  است؛   انجتام  حکومت؛  جملت   از دول؛ سازندۀ معیارهای اعمال مقام در را ایداماتی
 یق؛. درحقاس؛ کرد  نق  را ناادی و یومی هایایلی؛ حقوق و بشر حقوق هموار  هاآن اعمال

 با را خود شهروندان در مؤثر کنثرل تواندنمی( جدیددول؛ )دول؛  ی جهان  امروز  در نظر جامع
 ینتد فرا نثیجت  در  بایتد  کنثرلی چنین بلک دس؛ آورد    ب یسثیایدامات ترور وتوسل ب  سالح 

 دولت؛  منزلت  بت   نهادهتایی  چنتین  شناستایی  ک  اس؛ ضحپروا. باشدشد   حاصل یزآممسالم؛
 .بود خواهد المللبین حقوق بنیادین یواعد نق  وای،ب 
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