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تحوالت جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید :بررسی
ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسالمی
پوریا عسکری ،*1بهمن

ساعدی2

چکیده
نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بینالملل مستثننا نیست؛ تتدیی در رویت دولت؛هتا
سازمانهای بینالمللی و محاکم یضایی چنین تحولی را نشان میدهد .بتا تحتول در ایتن نهتاد
معیار جدیدی در حوزۀ شکلگیری دول؛ جدید بت وجتود آمتد است؛ .دروایت ،امتروز دیگتر
برخورداری از معیارهای کالسیک حقوق بینالملل ب تنهایی نمیتواند موجبات ایجاد دول؛ برای
نهاد داعی تشکیل دول؛ را فراهم کند .دول؛ خودخواندۀ اسالمی ک داعش بنیانگتااری کترد
اس؛ ایداماتی را در جه؛ برخورداری از عناصر سازندۀ دول؛ انجام داد و ب دنبال آن اس؛ ک
در مناط تح؛ سیطرۀ خود اعمال حاکمی؛ کند و از حکوم؛ مؤثری برخوردار باشتد .در ایتن
نوشثار معیارهای کالسیک ایجاد دول؛ با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت؛ استالمی ستنجش
میشوند سپس با طرح معیار معاصر «مشروعی؛» تح؛ عنوان شناسایی دول؛ جدیتد الزامتات
دول؛ها در یبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مدای یرار میدهیم و بت ایتن ستؤاتت
پاسخ داد میشود ک آیا داعش عناصر سنثی سازندۀ دول؛ را دارا شد اس؛؟ نهاد شناستایی از
چ معیاری برخوردار اس؛؟ در پاسخ ب این سؤاتت این نثیج حاصل متیشتود کت بتا وجتود
تالش داعش برای اعمال معیارهای کالسیک سازندۀ دول؛ این بازیگر خشن صترفا یتک گترو
افراطی جنایثکار اس؛ و صرف برخورداری از عناصر سازندۀ سنثی دول؛ در حقوق بینالملل بت
ایجاد دول؛ جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این شناسایی آن ب منزلت دولت؛ جدیتد نقت
حقوق بینالملل بشر و نق یواعد بنیادین حقوق بینالملل خواهد بود.

کلیدواژگان
ایجاد دول؛ حقوق بینالملل داعش شناسایی مشروعی؛.
 .1استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
Email: pouria.askary@gmail.com

 .2کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگا تربی؛ مدرس تهران ایران.
Email: bahmansaedilaw@gmail.com
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مقدمه
روند کلی حقوق بینالملل امروز ب سوی انسانیشدن و مدنظر یتراردادن حاکمیت؛ مالحظتات
انسانی در الزامات حقویی اس؛ .بنابراین همگام بتا ستایر حتوز هتای حقتوق بتینالملتل نهتاد
شناسایی دول؛ جدید نیز دچار تحول در الزامتات حقتویی شتد است؛ مترور رویت دولت؛هتا
سازمانهای بینالمللی و محاکم یضایی در یضایای مخثلف ایجاد دول؛ جدید چنتین تحتولی را
نشان میدهد« .اعالمی جامع اروپا راج ،ب رهنمودهای شناسایی دول؛های جدیتد در اروپتای
شریی و اتحاد جماهیر شوروی» ضمن تأکید بر فرایند دموکراتیتک ایجتاد کشتورهای جدیتد و
تعهد آنها در پایبندی ب تعهدات بینالمللی ضرورت احثرام ب حاکمی؛ یتانون دموکراستی و
حقوق بشر را مثاکر شد اس؛ و خواسثار تضمین حقوق گرو ها و ایلیت؛هتای یتومی و نتاادی
میشود و در پایان تأکید میکند ک تعهد و الثزام ب اصول مندرج در این اعالمی است؛ کت را
شناسایی جامع و کشورهای عضو را باز میکند (.)EPC (A), 1991, Preamble and para: 1-2
همچنین در تجزی «جمهوری فتدرال سوسیالیستثی یوگستالوی» درخصتو نهادهتایی کت
تقاضای شناسایی داشثند در «پیشنویس کنوانسیون  4نوامبر  1991راج ،بت یوگستالوی» از
جمل فصل دوم درخصو حقوق بشر و حقوق گرو های ملی و نتاادی شترای تزم برشتمرد
شد .حقوق مندرج در این اعالمی ک با ابثنای بر حقوق بینالملل بشر مقرر شد است؛ تحقت
شناسایی این نهادها ب منزل دول؛ را در گرو تضمین حقوق بشتر ( EPC (B), Chap. II, 1991,
) )art.: 2(aو تضمین حقوق اعضای گرو های یومی و ناادی ( EPC (B), Chap. II, 1991, art.:
) )2(b-cمیدانس؛ .درحقیق؛ این دول؛ها باید شرای مطرحشد را برآورد میکردند تا زمینت
برای شناسایی آنها فراهم میشد .در نثیج چنین تحوتتی معیار جدیدی در حقوق بینالملل
معاصر پدیدار شد اس؛ معیار مشروعی؛ ک امروز در فرایند شناسایی دولت؛ جدیتد در کنتار
عناصر سنثی سازندۀ دول؛ ظاهر شد اس؛ و تحق معیارهای سازندۀ دول؛ را ارزیابی میکند.
دول؛ اسالمی عراق و شام (از این ب بعد داعش) یک گترو جنایثکتار بتا ادعتای پیتروی از
اسالم سنی 1اس؛ ک در عراق و سوری اعتالم موجودیت؛ کترد ( .)Lister, 2014: 11-15در 29
ژوئن  2014داعش تأسیس خالف؛ اسالمی را اعالم کرد و ب منزل دول؛ اسالمی نام گرف؛2.
در این نوشثار ابثدا ب این پرسش پاسخ خواهیم داد ک آیا داعش عناصر کالستیک ستازندۀ
دول؛ را دارا شد اس؛ یا خیر؟ در ادام ضمن بررسی معیارهتای حتاکم بتر شناستایی دولت؛
 .1داعش با ارتکاب جنای؛های بسیار بیشثرین ضرب را ب چهرۀ دین مبین اسالم وارد کرد اس؛ .شورای امنی؛
تأکید کرد اس؛ ک ایدامات داعش نباید ب اسم ماهب ملی؛ یا تمدنی پیوند زد شود ( UN Doc.
.)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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برخورداری از چنین معیارهایی را در مقایس با داعش ارزیابی میکنیم .مترور رویت دولت؛هتا و
سازمانهای بینالمللی و محاکم یضایی این امکان را ب ما خواهد داد ک ب این ستؤاتت پاستخ
دهیم ک آیا صرف برخورداری از معیارهای کالسیک سازندۀ دولت؛ بترای ایجتاد دولت؛ کتافی
اس؛؟ نهاد شناسایی از چ معیارهایی برخوردار اس؛؟ آیا در هر حال کشورها میتوانند وایعی؛
موجود را ب منزل دول؛ جدید شناسایی کنند؟

مالحظات مقدماتی
با وجود بحثهای زیاد در تبیین مفهوم دول؛ هنوز مناب ،معثبر اندکی وجود دارد ک در آنهتا
تعریف عملی و کاربردی از دول؛ ارائ شد باشد ( .)Grant, 1999: 12یکی از این مناب ،معثبتر
کنوانسیون منطق ای «مونث ویدئو» سال  1933اس؛ .این کنوانسیون مبین موازینی کلی اس؛
ک براساس حقوق بینالملل عرفی تزم تشکیل دول؛ اس؛ (واتس  .)81 :1387کنوانستیون
مونث ویدئو چهار معیار را برای ایجاد دول؛ مشخص کرد اس؛ و مقرر میدارد« :دول؛ ب عنوان
یک تاب ،یا شخص حقوق بینالملل باید دارای شرای تزم ذیل باشتد :التف) جمعیت؛ پایتدار و
دائمی ب) سرزمین مشخص ج) حکوم؛ و د) توانایی ایجاد رابط با سایر کشتورها» (متادۀ .)1
حقوقدانان نسب؛ ب س معیار نخس؛ اتفاقنظر دارند .بنابراین در اینجا صرفا ب اخثصار این س
معیار را مروری کلی خواهیم کرد و هنگام بحث شرای داعش را ارزیابی میکنیم1.
الف) جمعیت پایدار و دائمی :جمعی؛ پایدار برای ایجاد دول؛ ضترورت دارد امتا ظتاهرا
هیچ محدودی؛ حدایلی برای تعداد جمعی؛ اعمال نمیشود ( .)Crawford, 2007: 40همچنین
ب نظر میرسد جمعی؛ دائمی متوردنظر نبایتد بت صتورت گترو هتای آوار چت در داختل آن
ستترزمین یتتا در ختتارج از آن زنتتدگی کننتتد ( .)Sterio, 2010: 4جمعیتت؛ مزبتتور بایتتد یصتتد
سکنیگزیدن در یلمرو دائمی را داشث باشد .ازاینرو جمعیثی ک یصد سکون؛ دائمی در یتک
منطق را نداشث باشد یا منطق مزبور یابل ستکون؛ نباشتد آن جمعیت؛ نمتیتوانتد از عناصتر
شاکل دول؛ ب حساب آید (زمانی  .)118 :1394جمعی؛ حاضر در یلمرو تح؛ ستلط داعتش
مثعل ب جغرافیای سیاسی مشخصی نیسثند (بخشی در عراق و برخی دیگر در سوری ) .بختش
زیادی از مردم در مناط تح؛ تصرف داعش ب صورت گرو های آوار در داختل و ختارج ایتن
 .1توانایی ورود ب رابط و تعامل با سایر کشورها اصوت دول؛ها از این توانایی برخوردارند اما چنین توانایی پیامد
اسثقالل و ایجاد کشور اس؛ ن معیاری برای آن و این امر پایدار و همیشگی نیس؛ و ب وضعی؛ و مویعی؛
خا کشورها بسثگی دارد .بنابراین ب نظر میرسد چنین شرطی جزو عناصر سازندۀ دول؛ محسوب نمیشود
داشثن رابط و تعامل با سایر کشورها خود ب ایجاد دول؛ منوط اس؛ و نمیتواند ب منزل شرط سازند در ایجاد
دول؛ نقشآفرینی کند ( .)Crawford, 2007: 61-62بنابراین در این نوشثار بررسی نخواهد شد.
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سرزمین زندگی میکنند .همچنین بسیاری از مردمی ک در مناط تح؛ تصرف داعش حضور
دارند ب اخثیار خود در آنجتا زنتدگی نمتیکننتد هتزاران زن و دخثتر ایتزدی بعتد از تصترف
«سنجار» از سوی داعش در اوت  2014ب یلمرو تح؛ اشغال داعش در سوری منثقل و همانند
اموال خرید و فروش شدند و در معرض خشون؛های جسمی و جنسی یرار گرفثند ( UN Doc.
.)A/HRC/31/68, 2016: 112
ب) سرزمین مشخص :دول؛ باید سرزمین مشخصی را در اخثیار داشث باشد اما یاعد ای
در جه؛ تبیین حدایل ابعاد سرزمین وجود ندارد ( .)Crawford, 2007: 46همچنین ب تعیتین
حدود دیی مرزها نیازی نیس؛ و یاعد ای درخصو اینک مرزهای سرزمین دول؛ باید ب طور
کامل تعیین و مشخص باشد وجود ندارد و غالبا در مناط مخثلف و برای مدت زمان طتوتنی
مرزها نامشخص بود اند ( .)I.C.J., 1969: 32بنابراین آنچ مهم اس؛ وجتود جامعت باثبتات در
یک منطق مشخص اس؛ حثی اگتر مرزهتای آن نامشتخص باشتد (.)Shaw, 2003: 179-180
مناط تح؛ اشغال داعش هموار در اخثیار آنها نیس؛ و بسیار اتفاق افثاد است؛ کت متدتی
بعد از اشغال شهری نیرویهای دولثی هریک از این کشورها آن شهر یا منطقت متوردنظر را از
داعش پس گرفث اند .بنابراین داعش در بستیاری از منتاط ختود حاکمیت؛ سترزمینی نتدارد.
همچنین سرزمینی ک داعش در اخثیار دارد محدودۀ مشخصی ندارد و اصوت یابل ترستیم در
خطوط مرزی مشخصی نیس؛.
2
ج) حکومت« :دول؛» 1نیازی نتدارد کت نتو خاصتی از «حکومت؛» را دارا باشتد بلکت
حکوم؛ آن باید سطحی از ثبات داخلی را فراهم کند و از فرمانبرداری و اطاعت؛ پایتدار بختش
عمد ای از جمعی؛ تشکیلدهند برخوردار باشد ( .)Eckert, 2002: 4تزم اس؛ دولت؛ متاکور
دارای «حکوم؛ مؤثر» 3باشد ک این مؤلف درخصو ادعتایش نستب؛ بت استثقالل محوریت؛
دارد حکوم؛ یا حکوم؛ مؤثر پای و اساسی برای دیگر الزامتات اصتلی ایجتاد دولت؛ محستوب
میشود ( .)Crawford, 2007: 55حکوم؛ مؤثر باید در مقابل شتهروندان و افتراد ستاکن در آن
سرزمین پاسخگو باشد و وظایف و تکالیفش را در مقابل ستایر دولت؛هتا انجتام دهتد ( Eckert,
 .)2002: 4همچنین ثبات و پایداری دول؛ جدید ب حمای؛ و حضور نیروهای خارجی بستثگی
نداشث ( )Sterio, 2010: 4و دول؛ جدید ب طور حقیقی از سایر دول؛ها -از جمل دول؛ مادر-
مسثقل باشد ( .)Eckert, 2002: 4همچنین دول؛ نمیتواند حاکمی؛ خود را ب صورت مطل و
غیرمشروط بدون تبعی؛ از حقوق بینالملل اعمال کند و در اعمال حاکمی؛ تاب ،برختی یواعتد
بینالمللی اس؛ (ضیاییبیگدلی  210 :1388و یاضتی (شتریع؛پنتاهی)  .)191 :1383چنتین
1. State.
2. Government.
3. Effective government.
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شرایطی تزم اسثقرار حکوم؛ دموکراتیک اس؛ ک برای نمون در اعالمی شناسایی کشورهای
جدید در اروپای شریی و اتحاد جماهیر شوروی تأکید شد .همچنین براستاس معیتار حکومت؛
اس؛ ک رواب میان دول؛ها شکل میگیرد عمل هر دولثی اصوت با ابثنا ب نهادهای حکتومثی
یانونگااری اجرایی یا یضایی -مشتخص متیشتود ( .)Crawford, 2007: 56داعتش بت طتورمشخص در مناط تح؛ تصرف خود در عراق و سوری همانند دول؛ها برای ایجاد ستاخثارهای
اعمال حاکمی؛ -در حوز های یانونگااری اجرایی و یضایی -ایدام میکند و نهادهای مخثلتف
حاکمیثی همچون پلیس اخالیی الحسب (پلیس شرعی) نیتروی پلتیس عمتومی دادگتا هتا و
نهادهایی ک در زمین سربازگیری انجام مناسبات یبیل ای و آموزش فعالی؛ میکننتد را ایجتاد
کرد اس؛ ( .)UN Doc. A/HRC/28/69, 2015: 36دروایت ،ایتن متوارد بتارزترین جنبت هتای
تحق یافث معیار حکوم؛ از سوی داعش اس؛ و حکای؛ از حکمرانی ظاهری داعتش بتر یلمترو
تح؛ تصرف دارد .اما بنا ب دتیل ذیل نمیتوان تحق معیار حکوم؛ نسب؛ ب وضعی؛ داعتش
را تأیید کرد داعش گرو بنیادگرا جهادی و همرا با یرائ؛ مغرضان از دیتن است؛ .ایتن گترو
برای همراهی مردم ساکن در مناط تح؛ تصرف خود ب شکل سیسثماتیک ب ترور در جهت؛
ایجاد رعب و وحش؛ بین مردم مثوسل میشود تا فرمانبرداری آنها را با القتای تترس بتا ختود
همرا کند .)UN Doc. A/HRC/28/69, 2015: 52( 1مکانیزم برخورداری داعش از حت اعمتال
حاکمی؛ روند مشخصی نتدارد .بت عبتارت دیگتر حت اعمتال حاکمیت؛ داعتش طتی فراینتد
مثجلیشدۀ حقویی در اخثیار آنها یرار نگرفث اس؛ .همچنین داعش در همت منتاط تحت؛
تصرف خود اعمال حاکمی؛ ندارد و بسیاری از مناط تح؛ تصرفش صرفا طی فعل و انفعال از
دس؛ آنها خارج میشوند .در این خصو میتوان ب ایدام دولت؛ عتراق بترای بتازپسگیتری
مناط تح؛ اشغال داعش در این کشور از جملت موصتل توجت داشت؛ .همچنتین داعتش در
فرایند حکومثی خود ن تنها در مقابل مردم پاسخگو نیس؛ بلکت در بستیاری متوارد در مقابتل
اعثراض مردم ب سرکوب شدید مثوسل شد و یثل عام بزرگی را ریم زد اس؛ ( Lister, 2014:
 .)19داعش تنها از حمای؛ و اتکا بر بخش ناچیزی از مردم برخوردار اس؛ و بختش عمتد ای از
ادار کنندگان و افراد آن را جنگجویان خارجی تشکیل میدهند (.)Barrett, 2014: 13-14

 .1با این حال داعش در مناط روسثایی و شهری عمدتا فقیرنشین طرفداران جدی دارد .حضور طوتنیمدت در
فلوج عراق تصرف سری ،شهر بزرگ موصل دروای ،در نثیج همکاری و مشارک؛ پایگا مردمی داعش -
هرچند ب صورت محدود -بود اس؛ .درحقیق؛ بحرانها و آشفثگیهای شدید در سوری و عراق ب بروز خأل
سیاسی در این کشورها منجر شد ک این امر نیز افزایش گرو های مخثلف نظیر داعش و گسثرش فعالی؛
آنها در این منطق را سبب شد (.)Lister, 2014: 6
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شناسایی دولت
موجودی؛ مثقاضی ایجاد دول؛ اگر از سوی شمار یابل توجهی از دول؛هتا شناستایی شتود بت
این معنی اس؛ ک حکوم؛ این نهاد از «کنثرل مؤثر» بر جمعیت؛ و سترزمینی کت متدعی آن
است؛ برختوردار است؛ ( .)Waltman III, 2014: 11بتا وجتود اذعتان معاهتدات بتینالمللتی و
صاحبنظران بر اهمی؛ پیوند میان شناستایی و ایجتاد دولت؛ درخصتو ماهیت؛ ایتن پیونتد
بحثهای زیادی وجود دارد ( .)Coleman, 2014: 4برای تبیین این بحث میتوان سؤاتت ذیتل
را طرح کرد عمل شناسایی چقدر میتواند مهم باشد؟ آیا نهاد شناسایی اس؛ ک دولت؛ جدیتد
را ایجاد میکند یا اینک آن صرفا وایعی؛ موجود (دولثی ک یتبال ایجتاد شتد است؛) را اعتالم
میکند؟ چ مالحظاتی بر نهاد شناسایی اثرگاار اس؛؟ آیتا امتروز نهتاد شناستایی در انحصتار
دول؛هاس؛ یا سازمانهای بینالمللی نیز در این زمین نقشآفرینی میکنند؟ در ابثدا ضترورت
دارد ب اخثصار دو نظری مغایر راج ،ب نهاد شناسایی را بررسی کنیم.
الف) نظریۀ تأسیسی :طرفداران ایتن نظریت بتر ایتن باورنتد کت عمتل شناستایی شخصتی؛
بینالمللی نهاد مورد بحث را تنبی؛ میکند و در نثیج عمل شناستایی است؛ کت دولثتی بت وجتود
میآید ( )Ryngaert & Sobrie, 2011: 469; Kohen, 2006: 97و شخصتی؛ حقتویی نظتام حاکمت
جدید را محرز میدارد (واتس  .)109 :1387بنابراین براساس این نظری شناسایی شرطی ضتروری
و تزم برای ایجاد دول؛ ب شمار میرود (.)Ryngaert & Sobrie, 2011, 469; Kohen, 2006: 97
ب) نظریۀ اعالمی :طرفداران نظری اعالمی بر این باورند ک شناسایی فق اعالم یتا تأییتد
رسمی وضعیثی اس؛ ک پیشتر عینی؛ یافث و ایجاد شد است؛ (« .)Kohen, 2006: 97طبت
این نظری چون کشور یک پدیدۀ اجثمتاعی و تتاریخی بتود و مولتود یواعتد حقتویی نیست؛
بنابراین ب مح اجثما س عامل تشکیلدهندۀ آن یعنی جمعی؛ یلمترو و یتدرت سیاستی
ایجاد خواهد شد و شناسایی ک یاعد ای حقویی است؛ عامتل تشتکیلدهنتد ای بترای کشتور
محسوب نمیشود بلک صرفا ب منزل اعالم ورود کشور جدید ب صحن بینالمللی از سوی سایر
کشورهاس؛ ( »...ضیاییبیگدلی  .)213 :1388کنوانسیون مونث ویدئو نیز در تأیید این نظریت
مقرر میدارد« :موجودی؛ سیاسی دول؛ از شناستایی آن توست دولت؛هتای دیگتر مستثقل و
جداس؛ ( »...مادۀ .)3
ج) تحول در نهاد شناسایی و مالحظات حاکم بر آن :نظریت اعالمتی بتا رویت دولت؛هتا
همگامی بیشتثری دارد (واتس  110 :1387ضتیاییبیگتدلی Wilde & Cannon, 213 :1388
 )2010: 6اما شناسایی مبثنی بر مالحظاتی اس؛ .در عصری ک «مردم ملل مثحد» ایمان خود ب
حقوق اساسی بشر و حینی؛ و شخصی؛ انسانی را اعالم کترد انتد (منشتور ستازمان ملتل مثحتد:
مقدم ) و پیشبرد و تشوی احثرام ب حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بتدون تمتایز از
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حیث نااد جنس زبان یا ماهب جز اهداف منشور ملل مثحد یرار گرفثت (منشتور ستازمان ملتل
مثحد مادۀ  ))3(1و کلی اعضای ملل مثحد ب «احثرام و رعای؛ حقوق بشر و آزادیهای اساسی»
(منشور سازمان ملل مثحد مادۀ  ))3(55مثعهد شد اند( 1منشور ستازمان ملتل مثحتد متادۀ 56
اعالمی جهانی حقوق بشر :مقدم اعالمی وین و برنام ایدام :مقدمت ) نهتاد داعتی دولت؛ صترفا
نمیتواند با اجثما س عنصر جمعی؛ سرزمین و حکوم؛ بدون پایبندی ب ارزشهتای جهتانی و
یواعد بنیادین حقوق بینالملل معاصر شناسایی شتود (زمتانی  .)129 :1394امتروز حقتوق بشتر
جزو تینفک نظام حقوق بینالملل اس؛ و این نظام یبل از هرچیز تح؛ تأثیر حقوق بشتر تمرکتز
خود را از رویکرد دول؛محور ب فردمحور تغییر داد اس؛ (.)Meron, 2006: preamble
بیان سنثی از معیارهای ایجاد دول؛ تحق آن را ب طور اساسی در گرو مؤثربتودن و ثبتات
نظام حاکم نهاد مدعی دول؛ میدانست؛ ( .)Crawford, 2007: 97دروایت ،دکثترین کالستیک
حاکمی؛ دول؛ بر این باور بود ک رفثار دول؛ با اتباعش مسئل ای منحصر ب صتالحی؛ داخلتی
آن اس؛ (سالومون  )119 :1391اما این دیدگا تدریجا دچار تحول شد است؛ .حقتوق بشتر
حاکمی؛ یانون و حکمرانی مطلوب شالود و اساس نظم عمومی بینالمللتی یلمتداد متیشتوند
(زمانی  .)129 :1394روی دول؛ ها نشان داد اس؛ ک صرف مؤثربودن نظام حاکم نهاد داعی
دول؛ نمیتواند سبب ایجاد دول؛ شود رودزیای جنوبی 2و نامیبیا 3از جمل این موارد ب شتمار
میروند .در مقابل نهادهایی بودند ک با وجود مؤثرنبودن ب منزل دول؛ موجودی؛ خود را حفظ
کردند اتیوپی اتریش چکسلواکی (ساب ) لهسثان دول؛های منطق بالثیک از ایتن متوارد بت
شمار میروند.)Crawford, 2007: 97( 4
پیشنویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل راج ،بت مستئولی؛ دولت؛هتا ناشتی از اعمتال
 .1برای مطالع بیشثر ن .ک :.سالومون 126.-119 :1391
;2. See: UN Doc. S/RES/216, 12 November 1965

 شایان یادآوری اس؛ ک رودزیای جنوبی نام مسثعمرۀ بریثانیایی در یارۀ آفریقا بود اس؛ .امروز در این منطقزیمباو وای ،شد اس؛ 98 .درصد این کشور را سیاهان تشکیل داد اند اما تا یبل از سال  1980ایلی؛ سفیدپوس؛
حکوم؛ را در دس؛ داشثند ایلیثی ک با اعمال تبعی ناادی و کنثرل بر مناب ،ثروت اعثراضات گسثرد ای را
موجب شدند ک پیامد آن چیزی جز اسثقالل در سال  1980و شکلگیری کشوری مسثقل ب نام زیمباو نبود.
;3. See: UN Doc. S/RES/366, 17 December 1974

 شورای امنی؛ ضمن محکومکردن ادام اشغال غیریانونی نامیبیا از سوی آفریقای جنوبی و خودداری اینکشور از اجرای یطعنام ها و تصمیمات مجم ،عمومی سازمان ملل مثحد و شورای امنی؛ همچنین نظری
مشورتی دیوان بینالمللی دادگسثری شدیدا نگرانی خود را از سرکوب وحشیان مردم نامیبیا و نق مسثمر
حقوق بشر و تالش برای نابودی اتحاد ملی و تمامی؛ ارضی نامیبیا اعالم کرد و خواسثار عقبنشینی آفریقای
جنوبی و انثقال یدرت ب مردم نامیبیا با کمک سازمان ملل مثحد شد.
 .4دول؛های ماکور در سالهای  1936تا  1940ب طور غیریانونی و با توسل ب زور ضمیم کشورهای دیگر
شدند .با این حال وصف دول؛بودن خود را حفظ کردند (.)Crawford, 2007: 97
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مثخلفان بینالمللی ( )2001ضمن بیان اینک دول؛ها باید برای پایانبخشیدن ب هرگون نق
جدی در مفهوم مادۀ  140با یکدیگر همکاری کنند (مادۀ  ))1(41مقرر متیدارد« :هتیچ دولثتی
نباید وضعیثی را ک با نق جدی در مفهوم مادۀ  40ایجاد شد اس؛ یتانونی محستوب کنتد و
نباید هیچگون کمک یا مساعدتی در حفظ آن وضعی؛ ارائ دهد» (مادۀ  .))2(41مطاب بنتد 2
مادۀ  41دول؛ها ب شناسایینکردن وضعی؛ حاصل از نق های جدی در مفهوم مادۀ  40و بت
ارائ نکردن کمک یا مساعدت در حفتظ آن وضتعی؛ مثعهدنتد (کمیستیون حقتوق بتینالملتل
 .)247 :1392شناسایینکردن رودزیایی جنوبی و نامیبیا ب دلیل کسب حاکمی؛ بر سرزمین از
طری انکار ح تعیین سرنوش؛ یک مل؛ و شناسایینکردن وضعی؛ ناشی از تهتاجم عتراق بت
کوی؛ در سال  1990ب دلیل اکثساب سرزمین از طری توسل ب زور از جملت ایتن متوارد بت
شمار میروند (کمیسیون حقوق بینالملل  .)248-247 :1392بنابراین اگتر نهتادی از عناصتر
سنثی ایجاد دول؛ برخوردار شد برای اینک بثواند از نظر حقوق بینالملل دول؛ محسوب شتود
و از شخصی؛ حقویی کامل ب منزل تاب ،حقوق بینالملتل برختوردار باشتد نبایتد تأستیس آن
نثیج نق یواعد اساسی حقوق بینالملل باشد (رنجبریان و فرحزاد .)264 :1394
در نثیج تحوتت ذکرشد امروز صرف وجود س معیار -جمعی؛ پایدار و دائمی سرزمین
مشخص و حکوم؛ -نمیتواند برای ایجاد دول؛ کافی باشد .ب عبارت دیگر تحق آستثان تزم
در هریک از معیارهای ماکور ب تنهایی ب ایجاد دول؛ منجر نمیشود بلک معیتار دیگتری تزم
اس؛ تا فرایند ایجاد دول؛ را تکمیل کند معیار «مشروعی؛» ک از روی دول؛ها ستازمانهتای
بینالمللی و محاکم یضایی ناشی شد و درحقیق؛ این معیار است؛ کت شتکلگیتری یتانونی و
مشرو معیارهای ایجاد دول؛ را ارزیابی میکند.

مشروعیت

2

در حقوق بینالملل کالسیک شناسایی دول؛ها مبثنی بر عناصتر تشتکیلدهنتدۀ دولت؛ بتود و
 .1مادۀ  .1« 40این فصل بر مسئولی؛ بینالمللی ناشی از نق جدی تعهد ناشی از یاعدۀ آمرۀ حقوق بینالملل
عام توس دول؛ اعمال میشود .2 .نق چنان تعهدی در صورتی جدی اس؛ ک با یصور فاحش یا
سیسثماتیک دول؛ مسئول در ایفای تعهداتش همرا باشد».
;2. Legitimacy

 مشروعی؛ دارای معانی و مفاهیم بسیاری اس؛ مشروعی؛ اخالیی مشروعی؛ اجثماعی و مشروعی؛ یانونیاز جمل این موارد ب شمار میروند ( .)Thomas, 2013: 5-20بیشثر نوشث های راج ،ب مشروعی؛ عمدتا ب
مفاهیمی همچون دموکراسی عدال؛ حکمرانی مطلوب مربوط میشوند ک در سالهای اخیر ب طور مسثمر
ب آنها توج شد اس؛ ( .)Thomas, 2013: 6بنابراین رویکرد این نوشثار مبثنی بر مفاهیم اخیر مشروعی؛
اس؛ و ب دنبال آن اس؛ ک در بررسی معیار مشروعی؛ مفاهیمی همچون پایبندی ب مقررات حقوق
بینالملل ارزشهای جهانی و مراعات حقوق بشر را مطالع کند.
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کنثرل مؤثر هر دول؛ بر سرزمین خود معیار شناسایی آن تلقی متیشتد (واعظتی )97 :1388
بدون آنک کنثرل مؤثر شامل شرط برخورداری از حکوم؛ دموکراتیک برای نهتاد داعتی دولت؛
مطرح باشد ( .)Meron, 2006: 307با وجود این در ابثدای یرن  19در نثیج تحوتت تتدریجی
در نهاد شناسایی ب مالحظات حقوق بشری بت منزلت معیتار شناستایی دولت؛هتا توجت شتد:
شناسایینشدن کنفدراسیون امریکا (ب دلیل برد داری) از سوی پادشتاهی بریثانیتا و شناستایی
کشورهای امریکای مرکزی جنوبی و اتیوپی (ب دلیل مثعهدشدن برای پایتاندادن بت تجتارت
بتترد ) ( .)Meron, 2006: 307همچن تین هنگتتام شناستتایی کشتتورهای ایجادشتتد در نثیجت
فروپاشی امپراتوری اتریش و مجارسثان بعتد از جنتج جهتانی اول تضتمین حقتوق ایلیت؛هتا
ب منزل شرطی برای ورود ب جامع ملل مدنظر یرار گرف؛ ( .)Meron, 2006: 307-308در دورۀ
جنج سرد تقریبا کلی معیارهای حقویی مربوط بت شناستایی دولت؛ تحت؛ تتأثیر ریابت؛ دو
ابریدرت نادید انگاشث و شناسایی ب یکی از ابزارهای سیاس؛ جنج سرد تبدیل شد (واعظتی
 .)97 :1388در این دوران شکلگیری اتحادهای جنج سرد از حضور رژیم دموکراتیک مهمتتر
تلقی میشد (واعظی  .)97 :1388با انحالل اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت؛هتای جدیتد
ایاتت مثحدۀ امریکا و اعضای جامع اروپا اعالم کردند ک در شناسایی ایتن دولت؛هتا نت تنهتا
معیارهای سنثی ایجاد دول؛ را لحاظ میکنند بلک پایبندی ب دموکراسی و حاکمی؛ یانون از
جمل رعای؛ مقررات سند نهایی هلسینکی ( )1975و منشور پتاریس ( )1990امتری ضتروری
برای شناسایی این دول؛ها تلقی میشود ( .)Murphy, 1999: 558بنابراین بعتد از پایتان جنتج
سرد رعای؛ و احثرام ب حقوق بشر و حقوق ایلی؛ها ب منزل یکی از شروط شناسایی دولت؛هتا
در گفثمان رسمی کشورها مطرح شد .شرط دیگری ک در حقوق بینالملتل معاصتر بت ایجتاد
دول؛ جدید مشروعی؛ میبخشد ایجادنشدن آن از طری «توسل ب زور» اس؛ .دروای ،امتروز
تصاحب سرزمین از طری غلب و فثح ک روش معمول ایجاد دول؛ یا کشورگشتایی در گاشتث
بود ممنو اس؛ .ازاینرو در دو گفثار بعدی شرط شناسایینکردن دول؛ جدیدی ک در نثیج
نق یاعدۀ «من ،توسل ب زور» ایجاد شد اس؛ و شرط «رعایت؛ و احثترام بت حقتوق بشتر و
حقوق ایلی؛ها» مطالع میشوند.

منع توسل به زور
دول؛ها باید از شناسایی نهادی ک با نق حقوق بینالملل بت وجتود آمتد است؛ ختودداری
کنند .هنگامیک نق جدی- 1فاحش یا سیسثماتیک -مقرر در بنتد  2متادۀ  40پتیشنتویس
 .1نق جدی مقرر در بند  2مادۀ  40از سوی مراج ،صالحی؛دار همچون شورای امنی؛ و مجم ،عمومی سازمان
ملل مثحد مورد توج یرار میگیرد .واکنش شورای امنی؛ و مجم ،عمومی ب وضعی؛ رودزیای جنوبی
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مواد کمیسیون حقوق بینالملل راج ،ب مسئولی؛ دول؛ها ناشی از اعمال مثخلفان بینالمللتی
( )2001ب ایجاد وضعیثی منجر شود «عدم شناستایی جمعتی پتیششترط هرگونت واکتنش
هماهنج جامع بینالمللی ب چنین نق هایی اس؛ و نشانگر حدایل پاستخ ضتروری از ستوی
دول؛ها ب نق های جدی مندرج در مادۀ  40است؛» (کمیستیون حقتوق بتینالملتل :1392
 .)248ب موجب بند  2مادۀ  41پیشنویش ماکور هیچ دولثی نبایتد وضتعی؛ ناشتی از نقت
جدی را یانونی تلقی کند و ازآنجاک نق موردنظر این ماد با جامعت بتینالمللتی در کتل آن
مرتب اس؛ حثی اعراض دول؛ زیاندید یا وادارکردن او از سوی دولت؛ مستئول بت پتایرش
چنین وضعیثی مان ،مداخل جامع بینالمللی در تضمین را حلی عادتن نمیشود (کمیستیون
حقوق بینالملل  .)249 :1392بنابراین تصاحب سرزمین از طری غلب و فثح ک با توستل بت
زور و برخالف بند  4مادۀ  2منشور سازمان ملل مثحد یا برخالف اصل عدم مداخل ( UN Doc.
 )A/RES/2625(XXV), annex: (a), 1 at 122ایجاد شد باشد (واتس  )87 :1387در حقتوق
بینالملل معاصر مشروعی؛ ندارد و عملی غیریانونی است؛ 1.دیتوان بتینالمللتی دادگستثری در
یضی فعالی؛های مسلحان در سرزمین کنگو بیان کرد« :ممنوعی؛ توسل بت زور ستنجبنتای
منشور سازمان ملل مثحد اس؛» ( .)I.C.J., 2005: 148بنابراین «تردیدی درمورد ضرورت عدم
شناسایی کشور جدید یا هر وضعیثی ک ناشتی از اعمتال غیریتانونی زور باشتد وجتود نتدارد»
(ضیاییبیگدلی  .)216 :1388منشور سازمان کشورهای امریکایی مقرر متیدارد« :یلمترو یتک
دول؛ از تعرض مصون اس؛ .این یلمرو نباید حثی ب صورت موی؛ اشغال نظامی یتا هتر ایتدام
دیگر ناشی از زور ک توس کشور دیگر اتخاذ شد باشد ب طور مسثقیم یا غیرمسثقیم ب هتر
دلیلی ک باشد مورد حمل یرار گیرد .تصاحب سرزمین یا مزایای خا ب دست؛آمتد ختوا از
طری زور یا ابزار اجباری دیگر نباید ب رسمی؛ شناخث شود» (مادۀ  2.)21ایتدام استرائیل در
تصرف سرزمینهای عربی در خالل جنج  1967از سوی شورای امنی؛ غیریانونی اعتالم و ایتن
نهاد خواسثار عقبنشینی آن رژیم شد ( .)UN Doc. S/RES/243, 1967: 1در تجاوز عتراق بت
کوی؛ در  1990شورای امنی؛ در یطعنام های مثعدد خواستثار عقتبنشتینی دولت؛ عتراق از
کوی؛ شد ( )UN Doc. S/RES/660, 1990: 2و از همت کشتورها و ستازمانهتای بتینالمللتی
خواس؛ ک از شناسایی این انضمام و انجام هر ایدامی ک نشانگر این شناسایی اس؛ ختودداری
کنند ( .)UN Doc. S/RES/662, 1990: 2مرور روی دول؛ها درخصو یضی جمهتوری تترک
نامیبیا ایدامات اسرائیل در خالل جنج  1967و تهاجم عراق ب کوی؛ در سال  1990از جمل این موارد ب
شمار میروند (ن .ک :کمیسیون حقوق بینالملل  .)248-245 :1392برای مطالع بیشثر راج ،ب شرح
کمیسیون بر بند  2مادۀ  40ن.ک :.کمیسیون حقوق بینالملل 245.-244 :1392
 .1برای مطالع بیشثر ن.ک :.ضیاییبیگدلی .538-534 :1388
2. See also: Articles: 19 and 20.
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یبرس شمالی  1نشان میدهد درصورتیک سرزمین مشخص نهاد مثقاضی ایجتاد دولت؛ منشتأ
غیریانونی داشث باشد چنین وضعیثی بتا وجتود ستایر معیارهتا متان ،ایجتاد دولت؛ متیشتود.
همچنین میتوان ب رهنمودهای اعالمی شناسایی کشورهای جدید در اروپای شتریی و اتحتاد
جماهیر شوروی اشار کرد .این اعالمی ضمن بیان شرایطی برای شناسایی کشورها بر مصونی؛
مرزها از تعرض تأکید کرد اس؛ و تغییر آن را صترفا از طریت فراینتد مستالم؛آمیتز و توافت
مشثرک ممکن میداند ( .)EPC, 1991: 3نمون دیگری ک میتوان ب موارد متاکور افتزود و از
منشأ غیریانونی در آن صحب؛ کرد رژیم طالبان در افغانسثان اس؛ .هرچند بحث مربوط ب آن
درخصو شناسایی حکوم؛ اس؛ ک بحنی جدا از شناسایی دول؛ اس؛  2با این حال رویکترد
نظامی و افراطیگری رژیم طالبان و انجام ایدامات تروریسثی و حمای؛ از تروریستم ستبب شتد
ک این رژیم با اینک در بسیاری از مناط افغانستثان از اعمتال حکومت؛ متؤثر برختوردار بتود
ب منزل حکوم؛ مشرو در افغانسثان از سوی بسیاری از دول؛ها بت رستمی؛ شتناخث نشتود.
هدف از طرح این نمون تأکید بر ضرورت مشروعی؛ شکلگیری معیارهای ایجاد دولت؛ است؛
ویثی حمای؛ از تروریسم و انجام ایدامات تروریسثی مان ،شناسایی حکوم؛ میشود بت طریت
اولی شکلگیری نهادی با انجام ایدامات تروریسثی و حمای؛ از تروریسم باید مان ،تبتدیل نهتاد
مربوط ب دول؛ جدید شود.
در ارزیابی شرط من ،توسل ب زور نسب؛ ب داعش باید بیان کرد ک سرزمین تح؛ تصترف
داعش در نثیج انجام ایدامات نظامی و تروریسثی ب اشغال داعش درآمد اس؛ وضتعیثی کت
خالف حقوق بینالملل اس؛ و سبب عدم مشروعی؛ تصاحب سرزمین میشود.

رعایت و احترام به حقوق بشر و حقوق اقلیتها
شرط رعای؛ و احثرام ب حقوق بشر و حقوق ایلی؛ها بیشثرین ارتباط را با معیار حکومت؛ دارد.
بیان سنثی و کالسیک از معیار حکوم؛ تحق آن را در گرو مؤثربودن نظام حاکم متیدانست؛.
;1. See: UN Doc. S/RES/541, 18 November 1983, UN Doc. S/RES/550, 11 May 1984

شایان یادآوری اس؛ ک بخش ترکنشین این جمهوری با دخال؛ ترکی از سال  1974ب صورت دول؛ ادارمیشود .جمهوری ترک یبرس شمالی فق از طرف جمهوری ترکی ب رسمی؛ شناخث شد اس؛ و سایر
کشورها از شناسایی آن ب منزل دول؛ خودداری کرد اند.
 .2الزاما دول؛ با سقوط حکوم؛ آن در تمام یا بخشی از یلمرو -ب دلیل هرج و مرج داخلی یا ورود ارتش
مثجاوز -از بین نمیرود بنابراین بعد از تغییر حکوم؛ مسئل شناسایی دول؛ مطرح نیس؛ بلک شناسایی
حکوم؛ جدید مطرح میشود .همچنین رژیم حاکم بر دول؛ همیش شناسایی نمیشود هنگامی مسئل
شناسایی یک حکوم؛ مطرح میشود ک حکوم؛ ماکور از طرق مغایر یانون اساسی و اصول دموکراسی -
همچون کودتا -یدرت را در دس؛ گیرد (واتس .)108-107 :1387
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این در حالی اس؛ ک امروز تحق این شرط نمیتواند ب ماهی؛ دموکراتیک حکوم؛ بیتفاوت
باشد ( .)Shaw, 2003: 183اعالمی اعضای جامع اروپا راج ،ب شناسایی کشتورهای جدیتد در
اروپای شریی و اتحاد جماهیر شوروی در بیان شروط شناسایی دول؛های جدید مقترر متیدارد:
« .1رعای؛ مفاد منشور سازمان ملل مثحد و تعهدات پایرفث شد در ستند نهتایی هلستینکی و
منشور پاریس علیالخصو [مفاد] مربوط ب حاکمیت؛ یتانون دموکراستی و حقتوق بشتر .2
تضمین حقوق گرو ها و ایلی؛های یومی و ناادی مطاب با تعهدات پایرفثت شتد در چتارچوب
کنفرانس امنیت؛ و همکتاری اروپتا» ( .)EPC (A), 1991: 1-2دیپلمتاتهتا سیاست؛متداران و
نویسندگان ب این اعالمی توج داشث اند بنابراین ب نظر میرستد کت بت ختوبی متیتوانتد در
شکلگیری رویت بتینالمللتی نقتشآفرینتی کنتد ( .)Meron, 2006: 309همچنتین در تجزیت
یوگسالوی «کمیث داوری بادینثر» 1ک در  27اوت  1991بت منظتور کمتک بت حتل مستائل
حقویی بحران یوگسالوی از سوی شورای وزیران ایثصادی اروپا ایجاد شد بود مسئل شناسایی
جمهوریهای جدید را ب منظور ارزیابی معیارهای مدنظر شناسایی جامع اروپا بررسی کرد .این
کمیث با ارزیابی رعای؛ الزاماتی همچون حقوق اساسی بشر حقوق ایلی؛ها حاکمیت؛ یتانون و
انثخابات آزاد بیان کرد کت مقدونیت ( )Badinter Arbitration committee, Opinion No. 6و
اسلوونی ( )Badinter Arbitration committee, Opinion No. 7این معیارها را رعای؛ کرد انتد
بنابراین شناسایی آنها را توصی کرد .اگرچ شناسایی مقدونی ب دلیل اعثراض یونان نسب؛ ب
نام این دول؛ جدید ب تأخیر افثاد 2.همچنین کمیث درخصو بوستنی و هرزگتوین خواستثار
برگزاری رفراندوم برای ارزیتابی ارادۀ متردم شتد چنتین تصتمیمی استثانداردهتای فراتتری را
درخصو حمای؛ از ایلی؛ها -براساس اصل ح تعیین سرنوش؛ و مالحظات حقوق بینالملل
عام از جمل حقتوق بشتر -در شناستایی دولت؛ جدیتد انعکتاس داد ( .)Meron, 2006: 309بتا
1. Badinter Arbitration committee.

 .2اخثالف یونان و جمهوری تاز اسثقاللیافث مقدونی ب دلیل تشاب اسمی میان س اسثان یونان –مقدونی
شریی مرکزی و غربی -با اسم کشور مقدونی موجب بروز بحران در رواب دو کشور شد .با وجود عضوی؛
جمهوری مقدونی با نام «جمهوری یوگسالو ساب مقدونی » در سازمان ملل مثحد ( UN Doc.
 )A/RES/47/225, 1993تالشهای مقدونی برای عضوی؛ در سایر نهادهای بینالمللی ک یونان نیز عضو آنها
بود با شکس؛ مواج شد .اخثالف دو طرف ب انعقاد تواف نام موی؛  13سپثامبر  1995منجر شد ک
براساس بند  1مادۀ  11این تواف یونان مثعهد شد ک با عضوی؛ مقدونی در سازمانها و نهادهایی ک یونان
نیز در آن عضوی؛ دارد مخالف؛ نخواهد کرد .عدم پایبندی یونان ب تواف ماکور و مان،تراشی آن برای
عضوی؛ مقدونی در سازمان آتالنثیک شمالی (ناتو) ( )I.C.J., 2011: 20-21-22ب شکای؛ جمهوری یوگسالو
ساب مقدونی از دول؛ یونان نزد دیوان بینالمللی دادگسثری منجر شد (.)I.C.J., 2008: No. 2008/40
درنثیج دیوان در رأی خود ضمن موافق؛ با صدور اعالمی -بنا ب درخواس؛ مقدونی  -درخصو ایدام
غیریانونی یونان ( )I.C.J., 2011: 168حکم داد ک یونان تعهد خود نسب؛ ب مقدونی -مندرج در بند  1مادۀ
 11تواف نام موی؛ -را نق و برای جلب رضای؛ مقثضی ایدام کند (.)I.C.J., 2011: 169
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برگزاری رفراندوم در  1مارس  1992بوسنی و هرزگتوین در  6آوریتل  1992از ستوی ایتاتت
مثحدۀ امریکا و جامع اروپا شناستایی شتد ( )Meron, 2006: 309; Bose, 2007: 124و در 22
م  1992ب عضوی؛ سازمان ملل مثحد درآمد (.)UN Doc. A/RES/46/237, 1992
بنابراین امروز ماهی؛ آنچ حاکمی؛ دول؛ بر سرزمینش نامید میشود عمیقا تغییر کرد
اس؛ .جامع بینالملل نسب؛ ب رعای؛ و احثرام ب حقوق بشر و حاکمی؛ یتانون و دموکراستی
در هر کشوری از نف ،مسثقیمی برخوردار اس؛ (« .)Crawford, 2007: 149ماهی؛ جهانشمول
این حقوق و آزادیها اصل مسلم اس؛» (اعالمی وین و برنام ایدام« .1 :در حقتوق بتینالملتل
معاصر ممنوعی؛ اعمال تجاوز و نسلزدایی و اصول و یواعد مربوط ب حقوق بنیادین بشتری از
جمل حمای؛ در مقابل بردگتی و تبعتی نتاادی ( )I.C.J., 1970: 34و حت تعیتین سرنوشت؛
( )I.C.J., 1995: 29ب دلیل ماهیثشان ب هم کشورها مربوط میشوند .با توج ب اهمی؛ ایتن
حقوق هم کشورها میتوانند ب دارابودن مناف ،حقویی در حمای؛ از آنها اسثناد کنند آنهتا
تعهدات عامالشمول هسثند» (.)I.C.J., 1970: 33
منشأ غیریانونی رودزیای جنتوبی (رژیتم ایلیت؛ ناادپرست؛) و نامیبیتا (انکتار حت تعیتین
سرنوش؛) مان ،شناسایی آنها از سوی ستایر دولت؛هتا شتد هرچنتد در سترزمین مربوطت از
حکوم؛ مؤثری برخوردار بود اند .بنابراین جامع بینالملل نسب؛ بت حقتوق بشتر و حاکمیت؛
یانون با حساسی؛ بسیار باتیی برخورد میکند .مداخالت کشتورها را تحت؛ عنتوان حمایت؛ از
دموکراسی یا حمای؛ بشردوسثان در جایی ک ب نثایج انثخابتات دموکراتیتک احثترام گااشتث
نمیشود یا درجاییک خشون؛ ارزشهای حقوق بشتری را تهدیتد متیکنتد متیتتوان در ایتن
خصو ارزیابی کرد ( .)Crawford, 2007: 149هائیثی 1و کوزوو 2از این موارد ب شمار میروند.
 .1ژان برتراند آریسثید در دسامبر  1990در انثخابات ریاس؛ جمهوری هائیثی برند شد .آریسثید در سپثامبر
سال بعد طی کودتای نظامی از سوی ارتش سرنگون شد .این ایدام با محکومی؛ کشورها سازمانهای
منطق ای و بینالمللی مواج شد و بازگش؛ رئیس جمهور مشرو ب یدرت را خواسثار شدند ( See:
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(1993در نثیج مااکرات سال  1994نمایندگان

امریکا برای خروج رهبران نظامی هائیثی و ورود مسالم؛آمیز نیروهای امریکایی تح؛ عنوان عملیات حمای؛
( See:
هائیثی بازگش؛
ب
دوبار
از دموکراسی آریسثید رئیسجمهور مشرو
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

 .2منازعات یومی میان صربها و آلبانیاییتبارها در سالهای  1999-1998ب اوج خود رسید .شورای امنی؛ در
سال  1998ب درگیریهای کوزوو واکنش نشان داد .در بندهای اجرایی یطعنام  1199ک تح؛ فصل هفثم
منشور سازمان ملل مثحد تصویب شد بود شورا از طرفین درگیر در کوزوو میخواس؛ ک ضمن کاهش
خطرهای فاجع انسانی برای بهبود اوضا انسانی و جلوگیری از فاجع انسانی یریبالویو ایدامات فوری را
اتخاذ کنند ( .)UN Doc. S/RES/1199, 1998: 1-2با تصویب یطعنام  1203تح؛ فصل هفثم شورای امنی؛
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در ارزیابی تحق شرط «رعای؛ و احثرام ب حقوق بشر و حقوق ایلی؛ها» نسب؛ ب وضعی؛
داعش باید بیان کرد:
 مناط تحت؛ تصترف داعتش ایلیت؛هتای متاهبی و یتومی مخثلفتی دارنتد ( UN Doc. )A/HRC/28/69, 2015: 36ک لزوما این مردمان درصدد تشکیل دول؛ مستثقل از دولت؛هتای
مادرشان (عراق و سوری ) نیسثند امری ک در فراینتد اعمتال حاکمیت؛ ملتی و مردمتی حتائز
اهمی؛ اس؛ .کلی مردم ح دارند سرنوش؛ خود را انثخاب و بر ایتن استاس آزادانت وضتعی؛
سیاسی خود را تعیین همچنین آزادان توسع ایثصادی سیاسی و فرهنگی خود را دنبال کنند
( .)UN Doc. A/RES/1514(XV), 1960: 2ب عبارت دیگر اعمال این ح مسثلزم بیان آزاد و
حقیقی خواس؛ مردم مربوط اس؛ ( .)I.C.J., 1975: 32بنابراین نق چنتین حقتی ستبب رد
شناسایی موجودی؛ ب منزل دول؛ میشتود ( .)Caplan, 2005: 53نمونت ایتن متورد رودزیتای
جنوبی بود ک شورای امنی؛ اعالم کرد اعالمی اسثقالل رژیتم غیریتانونی ناادپرست؛ رودزیتای
جنوبی هیچ ارزش حقویی ندارد (.)UN Doc. S/RES/217, 1965: 3
 شرط «حکوم؛ مؤثر» نمیتواند بدون تضمین برخورداری اتبا یک دول؛ از حقوق بشر وایلی؛های ساکن در آن سرزمین تحق یابد .داعش در سرزمینهایی ک در اخثیار دارد مرتکتب
جنایات فجیعی شد اس؛ ک از جمل میتوان ب اعدامهای دسث جمعی 1در مألعام ( UN Doc.
 )A/HRC/28/69, 2015: 37تجاوز گسثرد ب زنان و ب بردگیگرفثن آنهتا 2زنتد ستوزاندن
افتراد 3ستربازگیری از کودکتان ( )UN Doc. A/HRC/27/CRP.3, 2014: 60بت یثتلرستاندن

عمیقا نسب؛ ب بروز فاجع انسانی در کوزوو هشدار داد (.)UN Doc. S/RES/1203, 1998: 11 of preamble
همچنین سازمان پیمان آتالنثیک شمالی (ناتو) ب یوگسالوی هشدار داد ک درصورتیک ب اعمال
خشون؛آمیز علی کوزوو خاتم ندهد هدف حمل هوایی یرار خواهد گرف؛ (ولیاللهی ملکشا و جعفری
 .)23 :1380ب دنبال شکس؛ مااکرات طرفین و ادام فاجع انسانی ناتو در مارس  1999بدون اجازۀ
سازمان ملل مثحد ب یوگسالوی حمل و سرانجام در ژوئن  1999نیروهای صرب را ب عقبنشینی از کوزوو
مجبور کرد (ولیاللهی ملکشا و جعفری  .)23 :1380همچنین شورای امنی؛ با تصویب یطعنام 1244
ضمن تأکید بر یطعنام های پیشین خود درخصو کوزوو بر حمای؛ و ارتقای حقوق بشر و تضمین
کمکهای بشردوسثان در کوزوو تأکید کرد ( .)UN Doc. S/RES/1244, 1999: 11(J)- 12سران و اعضای ناتو
در بیانی های خود هدف از این عملیات را تویف عملیات نامشرو صربها و جلوگیری از فاجع انسانی بیان
کردند (کروبی .)127 :1382
1. See: UN Doc. A/HRC/25/69, 2014: 6. UN Doc. SC/11782-AFR/3078, 2015. UN Doc. SC/11867AFR/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-escapeesdescribe-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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ایلی؛ها و نابودی اموال و خان های آنها 1ب یثلرساندن اسرا و گروگانها 2و کشثار غیرنظامیان
از جمل در میدانهای گاز الشعار در حمص در ژوئی  2014و روسثای الشیط دیرالزور سوری
در آگوس؛  2014اشار کرد ( .)UN doc. A/HRC/28/69, 2015: 38درحقیق؛ داعش ب طتور
گسثرد و سیسثماتیک با نق حقوق و آزادیهتای فتردی و نقت شتدید حقتوق بتینالملتل
بشردوسثان -صدور حکم اعدام بدون طیکتردن فراینتد دادرستی یثتل یطت ،عضتو تجتاوز و
خشون؛ جنسی حاملگی اجباری رفثارهای بتیرحمانت و خشتون؛آمیتز شتکنج استثفاد از
کودکان در انفجارهای انثحاری و اسثخدام کودکان در جبه های جنگی و هثک حرم؛ کرامت؛
شخصتی -مرتکتب جنایت؛ جنگتی شتد است؛ (.)UN doc. A/HRC/27/CRP.3, 2014: 77
همچنین داعش ب شدت میراث فرهنگی و آثار باسثانی موجود در مناط تح؛ تصرف ختود را
نابود میکند ( .)UN Doc. A/HRC/29/CRP.3, 2015: 47داعش در سرزمینهای تح؛ اشتغال
ختتود کلیستتاهای مستتیحیان و زیارتگتتا هتتای شتتیعیان را تخریتتب متتیکنتتد ( UN Doc.
 .)A/HRC/28/69, 2015: 39مجم ،عمومی در یطعنامت ختود تخریتب و غتارتگتری میتراث
فرهنگی عراق ( )UN Doc. A/RES/69/281, 2015: 5 of preambleاز جمل موز ها زیارتگا ها
و کلیساها را از سوی داعش محکوم کرد اس؛ ( .)UN Doc. A/RES/69/281, 2015: 1داعتش
در م  2015شهر باسثانی پالمیرا را اشغال و بسیاری از بناها و اشیای باسثانی چندین هزارسال
موجود در آنجا را نابود کرد ( .)UN Doc. A/HRC/31/68, 2016: 86همچنین جنایتات داعتش
صرفا ب سرزمینهای تح؛ اشغال آن محدود نیس؛ بلک در سایر کشورها از جملت در تتونس
ترکی لبنان و فرانس ایدام ب بمتبگتااری انثحتاری کترد است؛ ( UN Doc. S/RES/2249,
.)2015: 1

رویکرد سازمان ملل متحد به داعش
در کنار شناستایی دولت؛هتا بت صتورت انفترادی شناستایی دستث جمعتی در یالتب نهادهتا و
سازمانهای فراملی نظیر سازمان ملل مثحد و اتحادی اروپا در حقوق بینالملل نیز درخور توج
اس؛ (واعظی  .)95 :1388بنابراین بررسی رویکرد سازمان ملل مثحد ب منزل مرکز دیپلماسی
جهانی نسب؛ ب داعش با توج ب رویکرد اتخاذشد از طرف دو رکن مهم ایتن ستازمان یعنتی
مجم ،عمومی و شورای امنی؛ از اهمی؛ زیادی برخوردار اس؛.
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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الف) مجمع عمومی :مجم ،عمومی سازمان ملل مثحد در  18دستامبر  2014بت داعتش
اشتار کترد ( .)UN Doc. A/RES/69/189, 2014ایتن نهتاد ضتمن تأکیتد بتر الثتزام یتوی بتر
حاکمی؛ اسثقالل یکپارچگی و تمامی؛ ارضی ستوری ( UN Doc. A/RES/69/189, 2014: 3
 )of preambleاز گرو های تروریستثی از جملت داعتش متیخواهتد کت بت اعمتالی همچتون
آدمربایی گروگانگیری شکنج و کشثار وحشیان غیرنظامیان بیگنا ک میتواند جنای؛ علی
بشتتری؛ تلقتتی شتتود ( )UN Doc. A/RES/69/189, 2014: 15پایتتان دهنتتد ( UN Doc.
.)A/RES/69/189, 2014: 17
ب) شورای امنیت :شورای امنی؛ درخصو ایتدامات داعتش یطعنامت هتای مثعتددی را
تصویب کرد اس؛ :از جمل یطعنام  )2014( 2169ک تأکید دارد بترای جلتوگیری از تتأمین
مالی داعش بت منزلت ستازمان تروریستثی بتینالمللتی ( UN Doc. S/RES/2169, 2014: 7of
 )preambleهمکاریهای بینالمللی و منطق ای ارتقا یابد ( UN Doc. S/RES/2169, 2014: 10
 .)of preambleدر یطعنام ( ))2014( 2170ب صراح؛ بتر ایتدامات تروریستثی داعتش اشتار
کرد است؛ ( .)UN Doc. S/RES/2170, 2014: 5-6 of preambleشتورای امنیت؛ بتا تصتویب
یطعنام ( ))2015( 2249بیان کرد ک داعش تهدید جهانی و بیسابق ای برای صتلح و امنیت؛
بینالمللی ایجاد کرد اس؛ ( .)UN Doc. S/RES/2249, 2015: 5 of preambleشورای امنیت؛
در یطعنام ( ))2015( 2253مجموع تحتریمهتایی را بت ترتیتب در ست شت  :مستدودکردن
دارایی ممنو کردن مسافرت و تحریمهای تسلیحاتی علی داعش اعمتال متیکنتد ( UN Doc.
) .)S/RES/2253, 2015: 2(a, b and cمرور سایر یطعنام های شورای امنی؛ حاکی از آن اس؛
ک همچون یطعنام های ذکرشد این نهاد ضمن تأکید بر ماهی؛ تروریسثی داعش بتر مقابلت
جدی کشورها با این گرو و همکاری منطق ای و بینالمللی در این خصو تأکید دارد.

نتیجهگیری
امروز نهادی نمیتواند بدون توج ب معیار مشروعی؛ صرفا ب دنبال تحق معیارهای ست گانت
سازندۀ دول؛ برای برخورداری از جایگا یک دول؛ باشتد .تحقت ست معیتار جمعیت؛ دائمتی
سرزمین مشخص و حکوم؛ باید در فرایند یانونی و مشرو ب دس؛ آیتد و چنانچت هریتک از
عناصر ماکور درنثیج ایدام غیریتانونی و دروایت ،از منشتأ غیریتانونی برختوردار باشتند متان،
شناسایی آن نهاد موردنظر ب منزل دول؛ جدید میشود .ازایتنرو اگرچت داعتش در سترزمین
تح؛ تصرف خود برخی از مؤلف های تزم برای تحق معیارهتای ست گانت را بت دست؛ آورد
اس؛ این امر نمیتواند ب تنهایی سبب شناسایی آن ب منزل دول؛ جدیتد شتود زیترا هتر ست
معیار ماکور در نثیج ایدامات غیریانونیانتد و از منشتأ غیریتانونی برخوردارنتد .یطعنامت هتای
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مثعدد مجم ،عمومی و شورای امنی؛ درخصو داعش حاکی از همین امر اس؛ .حثی شورای
امنی؛ در بند  5یطعنام « )2015( 2249دول؛های عضو را ب اتخاذ کلی تدابیر ضتروری []...
برای پیشگیری و سرکوبکردن اعمال تروریسثی ارتکابیافث توست داعتش همچنتین جبهت
النصر و سایر اشخا گرو هتا مستئوتن و نهادهتای مترتب بتا القاعتد و ستایر گترو هتای
تروریسثی [ ]...و برای پاکسازی پناهگتا هتای امنتی کت [توست داعتش و ستایر گترو هتای
تروریسثی نظیر آن] در بختشهتای یابتل تتوجهی از عتراق و ستوری ایجتاد شتد است؛ فترا
میخواند» 1.همچنین تشکیل ائثالفهای مخثلف دول؛هتا علیت داعتش رویکترد دولت؛هتا را
نسب؛ ب داعش ب منزل یک گرو تروریسثی ک تهدیدی برای صتلح و امنیت؛ جهتانی است؛
نشان میدهد.
از مؤلف های مهم معیار مشروعی؛ رعای؛ و تضمین حقوق بشر اس؛ .بنابراین اگرچ داعش
ایداماتی را در مقام اعمال معیارهای سازندۀ دول؛ از جملت حکومت؛ انجتام داد است؛ امتا در
اعمال آنها هموار حقوق بشر و حقوق ایلی؛های یومی و ناادی را نق کرد اس؛ .درحقیق؛
امروز در نظر جامع جهانی دول؛ (دول؛ جدید) نمیتواند کنثرل مؤثر در شهروندان خود را با
توسل ب سالح و ایدامات تروریسثی ب دس؛ آورد بلک چنین کنثرلی بایتد در نثیجت فراینتد
مسالم؛ آمیز حاصل شد باشد .پرواضح اس؛ ک شناستایی چنتین نهادهتایی بت منزلت دولت؛
ب وای ،نق یواعد بنیادین حقوق بینالملل خواهد بود.
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