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Abstract 

In the States only conception states have absolute legal personality and this matter 

is valid during the stability of traditional International Law in which the legal 

personality of non-state actors is secondary and derivative at best. Nevertheless, by 

transition in the Westphalian order and appearing or becoming self-conscious the 

non-state actors, the problem of contradiction of their existence and legal 

subjectivity was appeared and if not unsolved, it has been defined depend on the 

legal personality of states. Among them, the matter of legal personality of armed 

non-state groups, may because their mostly anti-state nature, is more discussable 

than the other actors. The legal personality of these groups is considerable under 

International Humanitarian Law, more than the other legal fields. However, there 

are some written literatures in this field, the strength of the current research is 

being inter-disciplinary and induct the legal personality of armed groups under 

IHL, by starting from the International Relations’ entrance. The current research 

focuses on the Shiite and Al-Qaeda affiliated armed groups in Iraq and Syria. In 

this regards, empirical and interpretative method will imply to explain interpret the 

legal personality of armed non-state groups. It is expectable that the out-put of this 

method, in synergy with the inter-disciplinary approach, will be innovation and 

originality of the achievement on the legal personality of armed non-state groups 

under IHL. 
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مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی 
های غیردولتی مسلح تحت حقوق گروه

المللی:بینبشردوستانۀ 
های منشعب از القاعده در های شیعه و گروهمطالعۀ گروه
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چکیده
در نظریۀ «تنها دولت» دولتها از شخصیت حقوقی مطلق برخوردارند و آن در دوران 
تثبیـت حقوق بینالملل سنتی است که در آن شخصیت حقوقی کنشگران غیردولتی 
در بهتـرین حالت ثانویه و مشتق از دولت اسـت. در عـین حـال، بـا گـذار در «نظـم 
موجودیت  تناقض  مسئلۀ  غیردولتی  کنشگران  خودآگاهی  یا  پیدایش  و  وسـتفالیایی» 
واقعی این کنشـگران با موضوعیت حقوقی آنها پیش آمده و اگر الینحل بـاقی نمانـده 
ایـن  در  مـیشـود.  تعریـف  دولتهـا  حقوقی  شخصیت  با  رابطه  در  همچنـان  باشـد، 
ماهیت  خاطر  به  شاید  مسلح،  غیردولتی  گروههاي  حقـوقی  مسـئلۀ شخصـیت  میـان، 
حقوقی  است. شخصیت  نزاع  محل  کنشگران  دیگـر  از  بـیش  آنهـا،  دولـت  ضد  عمدتاً 
از سایر حوزههاي حقـوقی، در حقوق بشردوستانۀ بینالمللی مطرح  این گروهها، بیش 
پژوهش حاضر آن است  نقطۀ قوت  نوشته شده،  این زمینه  آثار کمی در  اگرچه  است. 
بینالملل، شخصـیت حقـوقی  تبیـین سیاسـت  مـدخل  از  و  بـوده  بـینرشـتهاي  کـه 
استنتاج  را  بینالمللی  بشردوسـتانۀ  حقـوق  تحـت  مسـلح  غیردولتـی  گـروههـاي 
میکند. تمرکز این پژوهش بر «گروههاي مسلح شـیعی» در مقابـل گروههاي منشعب 
از  «القاعده»  در  عراق و سوریه  است. بدینمنظور، روش  ترکیبِی  تجربی و  تفسیري، 

براي  تبیین  و تفسیر  شخصیت  حقوقی گروههاي  غیردولتی  مسلح  به کار  بسـته 

http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYم نوت ین  ینم ملالنس دس بسنا  تاد   ن ا .1

nd/4.0/-nc-licenses/by ) اس.
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میشود. خروجی این روشمندي، در همافزایی با رویکرد بینرشتهاي آن، تهـور و  اصـالت 
خروجی پژوهش در باب شخصیت گروههاي غیردولتی مسلح تحـت حقـوق بشردوسـتانۀ 

بینالمللی است. 
واژههاي کلیدي: حقـوق بشردوسـتانۀ بـینالمللـی، شخصـیت حقـوقی، معیـار کنتـرل 

 های غیردولتی مسلحالمللیا روهسراسریا منازیۀ مسلحانۀ غیربین
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 مقدمه

گرایان در صدد محو  ای واقعی در حیات بشری است، امری که آرمانمنازعه پدیده
انود  رویرورد گرایوان بوه مودیریت آن اندیشویدهآن ب ده و در پی ناکامی آنها، واقع

تور اسوتز زیورا  ومن گرایوی نزدیو نیز به واقع 1«المللیحق ق بشردوستانۀ بین»
تور کوردن آن اسوت  حقو ق بشردوسوتانۀ پذیرش واقعیت جنگ در صدد انسوانی

اسوتز زیورا  7«های غیردولتی مسول گروه»ترین حق ق بر المللی قابل کاربستبین
ها بوا منازعوه پی نود دا وته و حقو ق بشردوسوتانه نیوز در دوران ماهیت این گروه

فرموا اسوت، اموا دلالوت حقو ق بشردوسوتانه بور  وقویت حقو قی رممنازعه ح
چراکه این امر بسته بوه تسسویر پهوهشوگرانی  های مسل  مسئلۀ دیگری استزگروه

 دا ته که لزوماً نیات م ج د در متن را نمایان نیست 
مسئلۀ  وقیت حق قی کنشوگران غیردولتوی بیشوتر اموری اسوت ناوری توا 

بو دگی، المللی و به تبع ایون مسوئلهتیجۀ تح ل نام بینحق قی، بدین معنا که در ن
بور اسوا  المللی واقع گشته است  ای، محل بحث حق ق بینت سعۀ ناری و رویه

هوا بو ده و المللی محودود بوه دولوت،  وقیت حق قی بین3«هاتق ر تنها دولت»
 وقیت دیگر کنشگران در بهترین حالت ا وتقاقی از  وقویت حقو قی دولوت 

مجوال چنودانی الملل مح ری حق ق بین _دولت (  Portman, 2010: 42- 48)است 
برای پ یایی حق قی  وقیت کنشوگران غیردولتوی بواقی نگذا وته و بوه تبوع آن 

هوای مسول ت تحوت حقو ق بشردوسوتانۀ ادبیات مرب ط به  وقیت حق قی گروه
                                                                                                                                 

1. International Humanitarian Law 

2. Armed Non-state Groups 

3. The states-only conception 
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سوتند  دلیول المللی نیز دچار فقر اصالت و ن آوری نسبت به آثار متقدم خ د هبین
ای حقو قی این امر  اید این با د که اص لاً بر خلاف حق ق بشردوستانه که ح زه

است، مسئلۀ  وقیت حق قی امری است ناوری و از ایون لحوال تلسیون ایون دو 
 ح زه امری است د  ارز اگرچه با کاربست قدرت خلاقه غیرممرن نو اهد ب د  

ای آن اری رویرورد بینار وتهبا ملاحاۀ این مسئله، نقطۀ اصوالت پوهوهج جو
رو، هودف پوهوهج کند  از ایناست، امری که خروجی ن آورانۀ آن را تضمین می

های غیردولتی مسل  تحوت حا ر ارائۀ مدلی تحلیلی برای  وقیت حق قی گروه
الملل است  بر این اسوا ، ایون المللی از مدخل روابط بینحق ق بشردوستانۀ بین

هوای غیردولتوی مسول  در عوراق و وقیت حق قی گروه »آید که سؤال پیج می
هایی به  رح زیر انجام  ده در پاسخ به این سؤال، پهوهج« س ریه چگ نه است؟

 است:
 به  وقویت »های غیردولتی مسل  از ی  معتقد است که گروه« وَ س رت»

 :Waschefort, 2011)که  وقیتی محدود و ناقص اسوت، برخ ردارنود  1«حق قی

المللوی به تأثیر مبارزه با تروریسم بر تح ل  وقیت حق قی بوین« لپز  »(226-236
المللوی بورای ایون پردازد و معتقد است که قائل  ودن مسوئ لیت حقو قی بوینمی

  (Lapas, 2006: 1709- 1739)المللی کم  کنود ت اند به کاهج تنج بینها میگروه
محو ر،  وقویت حقو قی الملولت دولوتمعتقد است کوه در حقو ق بوین« بیلر ا»

 ,Bílková)اسوت  4و کوارکردی 3، غیرکامول7های غیردولتوی مسول ، ا وتقاقیگروه

المللی از ها تحت حق ق بشردوستانۀ بینمعتقد است که این گروه« وُرستر  »(2009
-Worster, 2016: 207-215, 229) وقیت حق قی کارکردی و نسبی برخ ردارنود 

240)  
ای  ده، مطالعوۀ بینار وتههای بررسیه پهوهجمزیت پهوهج جاری نسبت ب

الملل اسوت  ایون های غیردولتی مسل  از مدخل روابط بین وقیت حق قی گروه
                                                                                                                                 

1. Pseudo Legal Personality 

2. Derivative 

3. Incomplete 

4. Functional 
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رو  روری است کوه روش، اقتضاء ت صیف میدان عملیات منازعه را دارد و از آن
عن ان یو  پدیود  تنها با مشاهده و ت صیف آنچه به واقوع در میودان عملیوات بوه

ت ان ی  گام بور های درونی آن میگذرد و تبیین فرایندها و اندرکنجه میمستحدث
واقع فراتر ایستاده و دست به تسسیر حقو ق قابول کاربسوت بور آن زد   وقویت 

المللی قابل اسوتنتا  اسوت، اموا های مسل  از حق ق بشردوستانۀ بینحق قی گروه
ت انود بوا ملاحاوۀ ماهیوت تعریف مستقیمی از آن ارائه نداده استز بلره تنهوا موی

المللوی، قابول تسسویر از آن با ود، اموری کوه منازعه تحت حق ق بشردوستانۀ بین
 دهد اهمیت مطالعۀ زمینۀ منازعه را نشان می

 

 
 های غیردولتی مسلحالمللی گروهای شخصیت حقوقی بینمطالعۀ بینارشته .2شکل 

 
منازعۀ جاری در غرب آسیا در کش رهایی چند در جریوان اسوت، اموا بوه واسوطۀ 

ای، در کلیت خ د به هم مورتبط ای و فرامنطقههای منطقهرقابت ژئ پلیتیری قدرت
توری از رو مطالعۀ منازعۀ عراق و س ریه در ی  قاب تقو یر جوامعب ده و از این

دهد  بر این اسا ، آنچه ارائه می های غیردولتی مسل  درگیر و اندرکنج آنهاگروه
هوای های  ویعه و گوروهس ریه  اهدیم، در قالب منازعۀ گروه _در منازعۀ عراق 

بنودی کوه در عوین بنودی اسوت، نو عی از دسوتهمنشوعب از القاعوده قابول جبهوه
کند  از طرف دیگر، ملاحاۀ انودرکنج ج یانه ب دن، امران تبیین را فراهم میصرفه
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انگاری م   ع پیشگیری کورده و بندی از سادهو زاویۀ آن با این دستهها این گروه
 در عین تبیین از بالای حقار م   ع، تبیین روابط درونی آن را نیز در پی دارد 

 . زمینۀ تجربی و ماهیت منازعۀ عراق و سوریه2

بررسوی واحود از آن  های عراق و س ریه اقتضواءماهیت منازعۀ جاری در سرزمین
ت ان عراق و س ریه را از مناری میدان عملیات واحدی در بر این اسا ، میدارد  

دسوت ای کوه بررسوی یروی بودون دیگوری نتیجوۀ جوامعی بهنار گرفت، به گ نه
نو اهد داد  جرقۀ این منازعه که از حملۀ آمریرا به عراق زده  ده تا به اموروز در 

 عراق و س ریه ادامه دارد 

 یردولتی مسلح در دور اول منازعۀ عراقهای غ. درگیری گروه2-2

های غیردولتی مسل  در عراق کوه بوه لحوال سیاسوی در دو بلو   درگیری گروه
انود، حسوب نو ع و های منشعب از القاعده آرایج دا وتههای  یعی و گروهگروه

 گستر  منازعه، در پنج فاز به  رح زیر قابل بررسی است:

 متحدهایالاتفاز اول منازعۀ عراق: حملۀ  .2-2-2

عن ان یروی از ، عوراق بوه3002متحوده بوه عوراق در سوال تا پیج از حملۀ ایالات
کورد، اموا در ایون فواز بوه میودان های م ازنۀ قدرت در غرب آسیا عمول موی لع

و ی سووسی راد و  161: 1211)ایروانووی، ای تبوودیل  وود عملیووات منازعووات منطقووه
ن فوواز رونوود  هوو ر و سووازماندهی علاوه، در ایووبووه(  13 -11: 1231درویشووی، 

القاعوده در »ترین آن تشوریل های غیردولتی مسل  در عراق آغاز  د که مهمگروه
طرف، و به منا ر مبارزه با  یعیان از یو  3002در اکتبر « زرقاوی»ت سط  1«عراق

« المهدیجیج»های مسل   یعه، از جمله گیری و سازماندهی گروهدر مقابل  رل
در ایوران تشوریل  وده بو د، در  1312که در سال « سپاه بدر»و  3002در تابستان 

  (Gold, 2017: 4 & 9)های جهادی است مبارزه با نیروهای آمریرایی و گروه
 

                                                                                                                                 

1. Al-Qaeda in Iraq (AQI) 
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 های غیردولتی مسلحفاز دوم منازعۀ عراق: جنگ نامتقارن گروه .2-2-2

، اجتماع اهول 3001در انتوابات  ی پارلمانیهابا دستیابی  یعیان به اکثریت کرسی
گوروه القاعوده در عوراق بوا  متعاقوب آن،سنت به القاعده در عراق روی آوردنود  
، جرقۀ منازعوۀ داخلوی در عوراق را 3006انسجار حرم عسگری در سامرا در ف ریۀ 

هوای جهوادی ، در نبرد بغداد گسترش یافته و گوروه3001زده که دامنۀ آن در سال 
بندی این نبرد ح ل   جبهه(Reuters, 2011)های  یعه ب دند ه گروهدر حال باختن ب

های  یعه در مقابل القاعده  رل گرفت و در آن دولت عراق به مح ر مبارز  گروه
پشتیبانی ایران به مبارزه بوا القاعود  تحوت حمایوت کشو رهای عربوی منطقوه بوه 

متحوده کوه در پرداخت  همچنین، نیروهوای ایالواتخق ص عربستان سع دی می
 :Pollack, 2013)ای اجتماع اهل سنت را از حمایت خ د محروم ساخته ب دند برهه

هوای بوه تسولی  گوروه 3001ژوئن  10، بر اسا  استراتهی جدید خ د در (9& 7
  (Burns & Rubin, 2007)مذهب پرداختند سنی

متحوده از طرف دیگر، درگیری سپاه بدر و نیروهای دولتی به پشوتیبانی ایالات
در ایون   (Farrell, 2007)رخ داد  3001آگ سوت  33در کربلا در « المهدیجیج»با 

المهدی و سپاه بدر به خ دسازماندهی در عراق پرداختند و در مبوارزه بوا فاز جیج
« عقائب اهول حون»گروه برجستۀ دیگر   دند القاعده از جانب ایران پشتیبانی می

 ,Nada)است که در مبارزه با تروریسم القاعده با حمایت ایوران سوازماندهی  ود 

در طرف مقابل، گروه القاعده در عراق از دل ی  گروه تروریستی فراملوی   (2018
تحت هستۀ اصلی القاعوده در افغانسوتان بو ده و در  1331تشریل  د که در سال 

، بوا توأمین موالی و 3001توا  3001به عراق منتقل  د و از سال  3001اواخر سال 
 Kirdar, 2011: 1; The)تسلیحاتی عربستان سوع دی، عوراق را بوه منازعوه کشواند 

Guardian a, 2010; Gold, 2017: 3)  

 آمیزفاز سوم منازعۀ عراق: گذار خشونت .2-2-9

ناموۀ و وعیت م افقت»تحوده مبا ایجاد ثبات نسبی در عراق، این کشو ر بوا ایالات
امضواء کردنود کوه در آن  3001نو امبر  11را در « عوراق _نیروهای ایالات متحده 
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 11بایست در زمانی کوه دیرتور از متحده میتمامی نیروهای ایالات»تأکید  ده ب د 
 Agreement between the)« نشینی کننودنبا د از سرزمین عراق عقب 3011دسامبر 

US and the Republic of Iraq, 2008, Art. 24 (1)) الموالری» 3011  در دسوامبر »
مواه  11دستانه به سرک ب و دستگیری رهبران ک دتاچی اهل سنت توا ط ر پیجبه

بعد پرداخت  در طرف دیگر، در این فاز القاعده در عراق در حال آماده کردن خ د 
نوه، از پشوتییبانی برای گسوترش منازعوه از سو ریه بوه عوراق بو ده و در ایون زمی

های عرب خلیج فار  نیز برخ ردار ب دند  در مقابل،  یعیان نیز خو د را در رژیم
برابر خیزش و تسلی  جهان اهل سنت برای ناب دی  یعیان در سو ریه، بحورین و 

 ( Pollack, 2013: 16, 18)دیدند عراق می
ندان در در این  رایط القاعده در عراق حملوات پراکنود  خو د را بوه  وهرو

ابوو برر »، 3013ژوئیووۀ  31آغوواز کوورد  در  3013ژان یووۀ  1 ووهرهای مقوود ، از 
پوروژ  »گیوری نقواط فشوار برای هودف 1« رستن دی ارها»آغاز کمپین « البغدادی
را اعلام کرد که حاکی از ققد او برای حرمرانی بر عراق و سو ریه بو د  7«صس ی

(Lewis, 2013: 9 ) 

 دولتی مسلح در منازعۀ سوریههای غیر. درگیری گروه2-2

برای بسیاری، در جهوان عورب جنوگ داخلوی سو ریه و »معتقد است که « پ لا »
هارتلنود »برای تسولط بور « ای واحد هستندجنگ داخلی عراق دو جبهه در منازعه

  بر ایون اسوا ، بررسوی جنوگ داخلوی عوراق و سو ریه در یو  قواب 3«اسلامی
هوای عورب در عمل نیز در ایون منازعوه رژیومدهد  تق یری جامع از آن ارائه می

عراقوی -عراقی و س ری _منطقه از قبایل سنی غرب عراق که در مرزهای سع دی 
  (Pollack, 2013: 17) در رفت و برگشت ب دند، استساده کردند
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 . فاز اول منازعۀ سوریه: شورش ضد دولتی2-2-2

تو ان آن را مودخل ورود بوه کلید خ رد و می 3011  رش  د دولتی در مار  
الله از ابتدا درمقابلوه جنگ داخلی س ریه دانست و اگرچه ادعا  ده است که حزب

، نامیودن (Fulton, Holliday & Wyer, 2013: 21 & 23)با   ر یان مشارکت دا وته 
تو ان ایون دور  ک تواه را دوران ، میبرانگیز است  در واقععن ان منازعه سؤالآن به

 گذار به ی  جنگ تمام عیار در س ریه دانست 

 . فاز دوم منازعۀ سوریه: آغاز منازعه2-2-2

های  ددولتی، س ریه وارد فاز جنگ  د که از جمله با تسلی  و سازماندهی گروه
هوای و سازماندهی گروه 3011ژوئن  33در « ارتج آزاد س ریه»ت ان به تشریل می

منشعب از القاعده با هدف براندازی دولت ا اره کرد  در این زمینه، در میانۀ سوال 
جبهوۀ »را گسیل دا ت توا  1«دولت اسلامی عراق»رهبران « اب برر البغدادی»، 3011
(، Gold, 2017: 16)عن ان انشعابی از القاعده در س ریه تأسوی  کننود را به« النقره

تحقون یافوت  در « اب محمود الج لوانی»رهبوردی  تحوت 3011امری که در ن امبر 
، اب برر البغدادی با ترکیوب جبهوۀ النقوره و دولوت اسولامی عوراق، 3012آوریل 

در  ( CRS, 2019: 2 & CRS, 2020: 3)را تشوریل داد  7«دولت اسلامی عراق و  ام»
 ,Gold)تعهد نگه دا ت « ایمن الا اهری»واکنج، رهبر النقره آن را رد کرد و به 

ط ر تواکتیری در سو ریه همرواری ، ایون دو گوروه بوه3012  از ژوئن (17 :2017
دولوت »، دولوت اسولامی عوراق و  وام 3012(  در ژوئن Lewis, 2013: 9اند )کرده

 ( CRS, 2019: 2)را در عراق و س ریه اعلام دا ت  3«اسلامی
هووای منشووعب از القاعووده، در محوو ر مقاومووت در مقابلووه بووا پیشووروی گووروه

تشریل و سازماندهی  ودند  در زمینوۀ « مدافعین حرم»های  یعی م س م به گروه
هوای  ویعی در س ریه، ایران و س ریه بور سور تشوریل گوروه 4مبارزه با تروریسم
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ت ان به سند م رد ت افن بوین تهوران و دمشون در اند که از جمله میت افقاتی دا ته
های  ویعی عراقوی   بر خلاف گروه(Kajjo & Jedinia, 2019)ا اره کرد  3011می 

هوای  ویعی که غالباً ملی ب دند، در س ریه به دلیل در اقلیت ب دن  ویعیان، گوروه
اسوت « الله لبنانحزب»ها ترین این گروهیافتهترین و سازمانفراملی هستند  برجسته

و پیوروزی در آن « الققویر»با فرماندهی حملۀ زمینوی در  3012که در آغاز آوریل 
 ( Sullivan, 2014: 4 & 11)لناً در جنگ س ریه درگیر  د ع

عن ان بازوی عملیاتی غیرایرانی مستشاران ایرانی سوپاه قود  در الله بهحزب
تور از تر و مجوربیافتهتر، سازماندیدهجهان عرب عمل کرده و نیروهایج آم زش

ای در سوتهالله نقج برجمتحدان س ری و عراقی خ د هستند  بر این اسا ، حزب
ناامی سو ری و نیروهای ناامی و  به 1«نیروهای دفاع ملی»سازماندهی و آم زش 

اللوه، در ناامیان  یعی در س ریه دا ته است  علاوه بر این، حزبو نیز رهبری  به
های تهاجمی بسویاری انجوام داده اسوت  در های تروریستی عملیاتمبارزه با گروه

های نسبی خ د از جمله زبوان عربوی، آمو زش مزیت نهایت، این گروه، با تریه بر
 -Sullivan, 2014: 4)نیروهای س ری ت سط مستشاران ایرانی را تسهیل کرده است 

5& 9 & Fulton, Holliday & Wyer, 2013: 21 ) 
سووازماندهی و آموو زش  3012اللووه در قوودم نوسووت، در آغوواز سووال حووزب

وی داوطلب که اکثراً علو ی و  ویعی هزار نیر 10، متشرل از «نیروهای دفاع ملی»
ب دند را ت سط مستشاران ایرانی تسهیل کرد  فراتور از سو ریه، مبوارزان  ویعی از 

انود کوه لبنان، عراق، افغانستان و پاکستان تحت چتر مدافعین حرم سازماندهی  ده
ناامیوان  ویعی است که اکثوراً از  وبه« بریگاد اب السضل العبا »ترین آنها برجسته

تشریل  د و بورای نوسوتین بوار حضو ر  ویعیان عوراق در  3013راق در پاییز ع
 :Karouny, 2013 & Fulton, Holliday & Wyer, 2013)س ریه را به نمایج گذا ت 

19- 20, 24 ) 
ناامی عراقی در ط ل جنگ عراق تشریل  ده و سپاه قود  از های  بهگروه

تورین ایون بهره گرفت  برجسوته الله جهت تسهیل سازماندهی و آم زش آنهاحزب

                                                                                                                                 

1. National Defense Forces (NDF) 
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و عقائب اهول حون هسوتند کوه هور دو در « اللهکتائب حزب»ها در س ریه گروه
 12درگیری خ د در منازعوۀ سو ریه را تأییود کردنود  همچنوین، در  3012آوریل 
قو ای »،  اخۀ ناامی سازمان بدر حض رش را در س ریه تحت عن ان 3012ژوئیۀ 

هوای مسول   ویعی ق ایشوان را در مقابلوه بوا گوروهاعلام کورد  ایون «  هید صدر
 & Smyth, 2013 & Fulton, Holliday)های منشعب از القاعده به میان آوردنود گروه

Wyer, 2013: 23- 24, 26 ) 

در قالوب بریگواد اب السضول العبوا   3013ای در سوال مبارزان  یعی هوزاره
لو اء »نوه تحوت عنو ان در گروهوی جداگا 3012جنگیدند، اموا بعوداً در سوال می

سازماندهی  ودند  اعضوای ایون گوروه تجربوۀ « الله افغانستانحزب»یا « فاطمی ن
جنگ ایران و عراق و مبارزه با طالبان در جنگ داخلی افغانستان را دا تند   یعیان 

 3011پاکستانی مبارز  خ د را در قالب فاطمی ن آغاز کردند و بعداً در آغواز سوال 
  (Iraqeye, 2016 & Scheneider, 2018: 1-5)سازمان یافتند « ینبی نل اء ز»در گروه 

المللوی مرکوز بوین»های جهادی، در سط  مدنی مطابن توموین در میان گروه
 1100بوین  3011مبارزان سع دی در عراق و س ریه در سوال « گریمطالعۀ افراطی

داد اختقاص موی تن ب دند که رتبۀ دوم را در جهان بعد از ت ن  به خ د 3100تا 
(Neumann, 2015)«  دهود کوه چگ نوه در مقالۀ خ د با جزئیات  ورح موی« پ رتر

ای خو د،  وامل عربسوتان و متحودان منطقوه« سازمان سیا»متحده به واسطۀ ایالات
هوای منشوعب از القاعوده را در سو ریه سع دی، ترکیه، امارات، اردن و قطر گوروه

ای القاعوده، یعنوی گیوری  واخۀ سو ریهرلتأمین و تسلی  کرده است که خ د  و
 ( Porter, 2017)را در پی دا ت « جبهۀ النقره»

بشوار »، از 3011در اوت « بارا  اوباما»در بدو   رش  د دولتی در س ریه، 
بوا کمو   3011خ است تا از حر مت کنواره بگیورد و متعاقبواً، در سوپتامبر « اسد

سوازمان سویا را  3013وباموا در آغواز تدارکاتی به موالسان س ری م افقوت کورد  ا
بوه « بون غوازی»در « قذافی»مأم ر انتقال تسلیحات از انبارهای مهمات بازمانده از 

ای سوریی بوین اوباموا و ناموه، م افقوت3013س ریه کرد  به همین منا ر، در سال 
تأمین ]مالی و تسولیحاتی  از ترکیوه و »به امضاء رسید که به م جب آن « اردوغان»
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، مسوئ ل 61چنین عربستان سع دی و قطر رسیدز سازمان سیا، با پشتیبانی ام آی هم
در این عملیات که ژنورال «  انتقال تسلیحات از انبارهای قذافی به درون س ریه ب د

برد، سوربازان بازنشسوتۀ آمریروایی ، مدیر سیا، آن را به پیج می7«دی ید پترائ  »
 ,Porter, 2017; Hersh, 2014; CRS)دنود جهت انتقال تسلیحات بوه اسوتودام درآم

2019: 1 ) 

متحده تقری   وده اسوت کوه ایالات« دپارتمان دفاع» 3013در گزارش اکتبر 
تسلیحات از انبارهای ناامی لیبی از طرین فرودگاه بون غوازی لیبوی بوه فرودگواه »

 ,Department of Defense)« بانیا  و فرودگاه بر  اسلام در س ریه منتقل  ده ب د

، بوه 3013متحده در لیبی در سوپتامبر   با کشته  دن سسیر سابن ایالات(3 -2 :2012
تلافی غارت تسلیحات لیبی، عربستان سع دی به خرید تسلیحات دست دوم و نو  

متحوده از ایالات 3«م  و   ود تانو  توی  اُ  دبلیو »هزار 11از کرواسی و سپ  
هوای عورب را در خریود اتی آمریرا حر متپرداخت  در این زمینه، افسران اطلاع

تسوولیحات از کرواسووی و وارد کووردن آنهووا از طریوون ترکیووه بووه سوو ریه کموو  
 ,Chivers & Schmitt, 2013 & Defense Security Cooperation Agency)انودکورده

2013 ) 
هوایی ب دنود کوه ها خ اهان تسلی  گروهها و قطریاز آنجا که ترکیه، سع دی

بت اننوود دولووت سوو ریه را هوودف قوورار دهنوود، النقووره و متحوودانج بووه بهتوور 
منا ر، ترکیوه و اعوراب بعوداً و بدین کنندگان اصلی تسلیحات تبدیل  دنددریافت

هوای منشوعب از القاعوده و ، متشورل از گوروه4«ارتج فوت »با النقره برای ایجاد 
  همچنوین، (Hersh, 2014)همراری کردنود  3011مار   32متحدان نزدیرج، در 

عن ان ، را بوه«احرارالشوام»تورین متحودانج، ترکیه و قطر عمداً القاعوده و نزدیو 
 ,The Telegraph & Enders)های تسلیحاتی انتواب کردنود کنندگان سیستمدریافت

  اهد بسیاری از افسران دفواعی و اطلاعواتی آمریروا، روسویه، انگلوی  و   (2013
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دهود هایی در انگلی  وج د دارد که نشان مویایشگاهکارمندان ملل متحد و نیز آزم
، به وسیلۀ موالسان دولوت سو ریه انجوام 3012حملۀ  یمیایی گاز سرین در اوت 

کابینۀ اردوغان وج د دا ت تا اوباموا را  ده است  در این میان، تمایلاتی از جانب 
به حمله بوه سو ریه در واکونج بوه نقوط خطو ط قرموزش، برانگیوزد  همچنوین 

 اهدی مؤید ققد ترکیه و عربستان برای تسهیل دستیابی النقره به گاز سورین و  
 ( Hersh, 2014) ای وسیع در س ریه استت لید آن در گستره

 های خارجی در منازعۀ سوریهفاز سوم منازعۀ سوریه: مداخلۀ مستقیم دولت .2-2-9

زمان سویا و ، بوا مأم ریوت سوا3013متحده به ص رت غیرمسوتقیم از سوال ایالات
هوای  وددولتی و بوه واسوطۀ متحودین های آمریرایی برای تسولی  گوروهآژان 
 32ای خ د، در سو ریه مداخلوه کورده اسوت، اموا درگیوری مسوتقیم آن در منطقه

متحوده و با حمله به درون س ریه آغاز  د  در ایون حملوات ایالات 3012سپتامبر 
متحود  عربوی و بحورین، امارات پنج متحد عرب آنز یعنی عربستان سع دی، قطر،

گیری م ا ع داعج  رکت دا تند  این مداخله بعداً با آرایوج اردن به بهانۀ هدف
و سپ  ورود مستقیم ترکیه به جنوگ  3011نیروهای آمریرایی در س ریه در اکتبر 

قطعی  د  پیج از این  اهد ورود مستقیم روسیه به جنگ،  3016آگ ست  32در 
هوای با بمباران م ا ع گوروه 3011سپتامبر  20ت س ریه، در با دع ت رسمی دول

 ( Hosenbal, 2012 & CRS, 2020: 3)جهادی ب دیم 

 های غیردولتی مسلح در دور جدید منازعۀ عراق. درگیری گروه2-9

 فاز چهارم منازعۀ عراق: سرایت منازعه از سوریه به عراق .2-9-2

، خلافت دولت اسلامی عراق و  ام را اعلام دا ت 3012اب برر البغدادی در ژوئن 
های وسیعی از عراق را ا غال کرد  این امر نتیجۀ ورود حجوم عایموی از و بوج

ط ر مقودم دلارهوای نستوی هزار مبارز خارجی از مرز ترکیوه و بوه 30تسلیحات و 
تور   پویج(Porter, 2017; CBS News, 2015; Muir, 2017)عربسوتان سوع دی بو د 

من آنهوا را »، عربستان و قطر را در این زمینه متهم کرده ب د: «نوست وزیر مالری»
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کونم  مون آنهوا را بوه به راهبری ی  جنگ آ رار علیه دولت عوراق محرو م موی
در ایون (  Reuters, 2014« )کونمهوا محرو م مویمیزبانی رهبران القاعده و ترسیری

هوای دیپلماتیو  دولوت از کابل "ویری لیر "، وب سایت 3003زمینه، در سال 
متحده سندی افشاء کرد که در آن عربستان سع دی، ک یت و امارات متحود  ایالات

های منشعب از القاعده در منطقه موتهم ،  امل گروه«تروریسم»عربی به تأمین مالی 
 .(WikiLeaks, 2009) ده ب دند 

، ا هوار 3003لیف خ د پیج از کنگور  سوال در مراسم تح« هیلاری کلینت ن»
هوای منشوعب از کسانی را که امروز با آنها در حال جنگیودنیم ])گوروه»    دا ت: 

القاعده( ، آنها را بیست سال پیج ایجواد کوردیم     توا بتو انیم اتحواد  و روی را 
لد ، دونا3016  در همین زمینه، بعداً در آگ ست (Clinton, 2009   « ) رست دهیم 

رئوی  جمهو ر اوباموا مؤسو  »ترامپ در سونرانی انتواباتی خ د ا هار دا وت: 
 ( The Guardian, 2016« )داعج     ]و  همرار او هیلاری کلینت ن چروکیده است

  اهدی مبنی بر تأمین تودارکاتی و تسولیحاتی داعوج بوه وسویلۀ آمریروا و 
، مودعی 3011اکتبور  12در ای ای آن وج د دارد  الجزیوره در مقالوهمتحدین منطقه

متحوده و عربسوتان سوع دی بورای  ده بوه وسویلۀ ایالاتتسلیحات تأمین» د که 
در م رد قطور، (  Aljazeera, 2017« )افتدمبارزان موالف، اغلب به چنگ داعج می

عن ان نوا ر بوین هوا بوهبورای سوال»، مرد ثروتمند قطوری، 1«عبدالرحمن الن ایمی»
رهبران داعج کار کرد ]و      انتقالات مالی به ارزش دو میلیو ن نهادهای قطری و 

 ,Äijälä« )آمیز به داعج رسید را ناوارت کوردط ر م فقیتدلار برای هر ماه که به

2016: 28 ) 
رئی  کمپین انتواباتی خ د چنین ا هوار  7«جان پ دستا»کلینت ن در ایمیلی به 

 دی و قطور کوه در حوال فوراهم آوردن ما نیاز داریم تا به عربسوتان سوع»کند: می
های سونی رادیروال در منطقوه پشتیبانی مالی و تدارکاتی برای داعج و دیگر گروه

، در جریووان یوو  3012  در اکتبوور (WikiLeaks, 2014« )هسووتند فشووار وارد کنوویم

                                                                                                                                 

1. Abd al Rahman al Nuaymi 

2. John Podesta 
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، «جو  بایودن»نشست پرسج و پاسخ در مدرسۀ حر مت کندی دانشگاه هاروارد، 
داعج که القاعده در عراق ب د، زمانی کوه »لت، ا هار دا ت: عن ان سونگ ی دوبه

از عراق بیرون انداخته  ده ب دند، فضا و سرزمینی در س ریۀ ] رقی  پیدا کردنود 
تر آن را ی  گروه تروریستی اعلام کردیم همرواری کورد  و و با النقره که ما پیج

ار (  را متقاعد کنویم های عرب خلیج فما نت انستیم همرارانمان ])ترکیه و دولت
 ( Taylor, 2014« )که تأمین آنها را مت قف کنند

ائتلواف »متحده و متحدانج هم اره مدعی مبارزه علیوه داعوج در قالوب ایالات
اند، اما در واقع ایران و متحدان  یعی آن نقج اصولی را در ب ده 1«جهانی علیه داعج

، 3011ف ریوۀ  11ه است  بعدهادر های ترسیری دا تمبارزه علیه داعج و دیگر گروه
ما هرگوز کمو  ناوامی و »، رئی  جمه ر پیشین عراق، ا هار دا ت: «فؤاد معق م»

بشردوستانۀ ارزند  ایران به عراق در مبارزه با گوروه تروریسوتی داعوج را فرامو ش 
(  در ایون زمینوه، سوید The Baghdad Post, 2018 & Pars Today, 2018« )کنویمنموی

دارد که سوردار قاسوم سولیمانی در ای تل یزی نی ا هار میله در مقاحبهحسن نقرال
، به بیروت سسر کرده و از وی تقا ای گسیل صد فرمانده به عراق برای 3012ژوئن 

های عراقی علیه داعوج را دا وته اسوت  پو  از حملوۀ سازماندهی و آم زش گروه
ه و بوه سوازماندهی ، ایوران بوه کمو  عوراق  وتافت3012داعج به عراق در ژوئون 

 ( Nada, 2018های  یعی م ج د یا جدید در مبارزه با داعج پرداخت )گروه
متحد ب دنود:  7«حشدالشعبی»تحت  3012در این فاز سه گروه  یعی در سال 

تور در الله، و عقائب اهل حن  این سه گروه که خ د پویجسپاه بدر، کتائب حزب
پرداختنود در عوین حوال کوه خو د تی مویهای تروریسس ریه به مبارزه علیه گروه

الله و مستشاران ایرانی برای مبارزه بوا تروریسوم سوازماندهی  وده و ت سط حزب
تری را  تحوت چتور حشدالشوعبی آم زش دیده ب دند،  به ناامیان  یعی ک چ 

، «سوردار قاسوم سولیمانی»سازماندهی و آم زش دادند  این فاز از منازعه با اعلوان 
سوپتامبر  31قد ، مبنی بر پایان تروریسم داعج به سور آمود کوه در  فرماند  سپاه

                                                                                                                                 

1. Global Coalition against Daesh 

2. Popular Mobilization Forces 
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در کمتر از سه مواه، پایوان داعوج و حر موت آن در ایون کور  »، وعده داد: 3011
خاکی را اعلام خ اهیم کرد و این پیروزی را در ایران و کل منطقه جشون خو اهیم 

 ( IRNA, 2017« )گرفت

 های مسلح شیعی با نیروهای ائتلافگروه . فاز پنجم منازعۀ عراق: منازعۀ2-9-2

متحده و دولت با پایان کار داعج و برقراری ثبات نسبی در عراق و س ریه، ایالات
هوا، بور خلواف هوای  ویعی  ودند، اموا ایون گوروهعراق خ اهوان انحلوال گوروه

هایشوان منحل  د موالف رها کردن تسنگ 3001آگ ست  31المهدی که در جیج
، 3011  از سوال (Lipin & Hussein, 2019)گوری خوارجی هسوتند لدر مقابل ا غا

ها به تحری  آمریرا رخ داد که به دفعوات م جوب بوه آتوج ای از   رشزنجیره
های ایران در بقره، کربلا و نجف  د  بعدها با برخ رد راکوت کشیدن کنس لگری

های طرفدار ایوران را متحده در بغداد، این کش ر گروهبه منطقۀ سبز سسارت ایالات
دسوامبر  31را اعلوام کورد  در «! پایان رسمی ایوران»فی، متهم کرد و با تهدید به تلا

اللوه را بوه  ولی  راکوت بوه پایگواه آمریروا در متحده کتائب حزب، ایالات3013
اللوه در سو ریه و عوراق های کتائب حزبکرک   متهم کرده و در پاسخ به سایت

ط ر   بوه(Aljazeera, 2020; Aljazeera, 2019 (C); Aljazeera, 2019 (D))حمله کورد 
هوای مسول   ویعی بوا کلی، روند غالب در این فواز رودرویوی و درگیوری گوروه

 نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریرا است 

 . فاز ششم منازعۀ عراق: منازعۀ ایران و آمریکا در عراق2-9-9

ها در نهایت به ترور سردار سلیمانی و اب مهدی مهند ، معواون فرمانود  این تنج
ت سط آمریرا منتهوی  ود  در پاسوخ، در سواعات  3030ژان یۀ  2ر حشدالشعبی، د

الاسود های آمریرا در عینم    بالستی  به پایگاه 33، ایران 3030ژان یۀ  1اولیۀ 
های مسل   ویعی   این منازعه واکنج گروه(Aljazeera, 2020)و اربیل  لی  کرد 

المهدی را مجودداً ، جیج3030ژان یۀ  2در « مقتدا صدر»را در پی دا ت، از جمله 
  (Hanly, 2020)پ  از نزدی  به ی  دهه از انحلال آن فعال کرد 

نامید « مداخلۀ الهی»در طرف مقابل، داعج از این ترور استقبال کرده و آن را 
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بوه  3030موه  3دهود و بعوداً، در که به آنها اجاز  بازسازی خ د در عوراق را موی
(  Fahey, 2020 & Ibrahim, 2020)حملوه کورد الدین م ا ع حشدالشعبی در صلاح

ای از دولوت طوی قطعناموه 3030ژان یوۀ  1به لحوال حقو قی، پارلموان عوراق در 
خ است تا سربازان خارجی را از عراق اخرا  کرده و درخ است کم  از ائتلواف 

کتائوب  3030  در موار  (Aljazeera, 2020)متحوده را لغو  کنود به رهبری ایالات
، به تلافی ترور اب مهدی مهنود  در «پایگاه تاجی»ی  حملۀ راکتی علیه الله حزب

 ( CISAC, Sep 2020)، انجام داد 3030ژان یۀ  2

های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ . شخصیت حقوقی گروه2

 المللیبین

 المللی. آمیزش شواهد تجربی و معیارهای حقوقی حقوق بشردوستانۀ بین2-2

از   اهد تجربی در قالب جدول زیر و با ملاحاوۀ معیارهوای حقو قی،  با استنتا 
بندی منازعۀ مسلحانه در هر فاز از منازعۀ عراق و س ریه قابل تبیین و تسسویر طبقه

 است 
 

 روندهای غالب و همراه منازعۀ عراق و سوریه .2جدول 
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رأی دادگواه »و  1«کنتورل سراسوری»با ملاحاۀ   اهد تجربی، معیارهوای حقو قیت 
کنترلی که حق ق »دارد: گیرد که ا عار میمبنای تحلیل قرار می 7«تجدید نار تادیچ

دارد باید م ج د تشویص داده   د، هنگامی که ی  دولوت )یوا میالملل لازم بین
در زمینۀ منازعۀ مسولحانه، طورف منازعوه( نقشوی در سوازماندهی، همواهنگی یوا 

گروه ناامی، علاوه بر تأمین موالی، آمو زش و تجهیوز یوا ریزی اعمال ناامی برنامه
 .United Nations, 1999: Para« )تدار  پشتیبانی عملیاتی به آن گروه، دا ته با وند

کند که آستانۀ این کنترل سراسری بالا است و  و اهد رویۀ دولتی دیرته می(  »137
به عبوارتی، صورف (  Arimatsu & Choudhury, 2014: 5« )پشتیبان باید محرم با د

انتساب سیاسی ارتباط کنشگران در منازعوۀ مسولحانه کسایوت نرورده و معیارهوای 
بایست مؤید آن ارتباط با د که البته خ د مبتنوی بور  و اهد تجربوی و حق قی می

بنودی منازعوات و بور سیاسی در میدان منازعه است  بر اسا  ایون ارتبواط، طبقوه
های غیردولتی مسل  در مناعوۀ عوراق قی گروهبندی  وقیت حق اسا  این طبقه

 و س ریه قابل تبیین و تسسیر است 

 المللیبندی منازعۀ عراق و سوریه تحت حقوق بشردوستانۀ بین. طبقه2-2

، بوه واسوطۀ دارا بو دن معیوار حوداقلی 3002متحده به عراق در سال حملۀ ایالات
مشوتر ،  3ندر  در مواد  م« جانبۀ ی  دولت علیه دولت دیگرت سل به زور ی »
المللوی تحت حق ق بشردوستانۀ بوین 3)آیا (« المللیمنازعۀ مسلحانۀ بین»عن ان به

بندی تا سق ط رسمی دولت عراق غیرقابل بحوث بندی است و این طبقهقابل طبقه
  اموا (Geneva Conventions, 1949: Para. C, Art. 2 & Cameron, 2015: 1215)است 

قابول مشواهده  4)نایا (« المللیمنازعۀ مسلحانۀ غیربین»ز عناصری از در این فاز نی
است که در آن میان تعقیب و گریز مقامات و افسران بعثی ت سوط نیروهوای سوپاه 

المهودی قابول ا واره اسوت  از گیری نیروهای آمریرایی ت سوط جیجبدر و هدف

                                                                                                                                 

1. Overall Control 

2. Tadić Appeals Chamber Judgment 

3. International Armed Conflict (IAC) 

4. Non-International Armed Conflict 
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عن ان ت انود بوهفاز می متحده در اینهای  یعی با ایالاتمناری دیگر، مبارزه گروه
  (1)( پروترل الحاقی اول است2)1آیا  تسسیر   د که مستنتج از ماد  

متحده و ایوران سق ط رژیم بعثی و تأسی  دولت جدید م رد حمایت ایالات
آیا  جاری را داخلی کرده و به نایاکی در فاز دوم منازعۀ عراق منجر  ود کوه در 

 & Arimatsu)نامیده  وده اسوت  1« دهالمللی داخلیبینمنازعۀ مسلحانۀ »اصطلاح 

Choudhury, 2014: 5)(7)  ت انود بوه نایوا  ی  آیا  جاری موی»در این ن ع منازعه
تح ل یابد     ]و آن هنگامی است که  حر مت کشو ری کوه آیوا  در آن جواری 
است با حر مت جدیدی جایگزین  ده با د که ])مطابن بوا اصو ل  ناسوایی یوا 

متحده همچنان در این فاز ایالات«  دهدؤثر ب دن(  به مداخلۀ خارجی ر ایت میم
در حال جنگ در عراق است، اما با ر ایت دولت عراق و در پشوتیبانی از آن  بور 

منازعوۀ  7«المللوی صولیب سورخکمیتوۀ بوین»اسا  رویررد پذیرفته  وده ت سوط 
کند، لت میزبان پشتیبانی میگر از دومسلحانه در  رایطی که دولت خارجی مداخله

 ( Cameron, 2015: 1216ماند )الملی باقی میغیر بین
هوای هوا و گوروهپیچیدگی منازعه در این فاز در سیالیت اتحادها بوین دولوت

متحده در حوال پشوتیبانی از ط ر که ادعا  ده، ایالاتمسل  است  در این زمینه، آن
اق و متحدانج و در نقواطی از زموان علیوه دولت عراق در مبارزه با القاعده در عر

های  یعی ب د  از طرف دیگر، ایران دولت را در مبارزه با القاعوده در عوراق گروه
زمان متحود دولوت نیوز ب دنود، های  یعی که همط ر مستقیم یا به واسطۀ گروهبه

میوان دولوت عوراق، « اتحواد طبیعوی»کرد  بور ایون اسوا ، نو عی از پشتیبانی می
های  یعی در مقابل القاعوده در عوراق وجو د دا وت  متحده، ایران و گروهاتایال

عن ان های  یعی ت سط ایوران بوهبرانگیز است اگر پشتیبانی از گروهبنابراین، مسئله
، در نقواط منازعوۀ 3« ودهالمللویمنازعۀ مسلحانۀ داخلوی بوین»ط ر عام، یا آیا  به

المهودی در یعی، همانند درگیوری بوا جیجهای  متحده علیه گروهدولت و ایالات
هوا ، تسسیر  د  هر چند جدای از این مسئله، تسسویر ایون م قعیوت3001اوت  33

                                                                                                                                 

1. Internalized IAC 

2. International Committee of the Red Cross (ICRC) 

3. Internationalized NIAC 
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 عن ان آیا  به درجۀ تنا ر آن با معیار کنترل سراسری بستگی دارد به
کنند  تأیید یا عدم تأیید پشتیبانی القاعوده ت اند تعیینمعیار کنترل سراسری می

های جهادی ت سط ترکیه، عربستان و دیگر کش رهای عربی با د  گروهدر عراق و 
بورای  3001ژوئون  10متحوده در و نیز در این زمینه، تغییر راهبرد نیروهای ایالات

(، Burns & Rubin, 2007)های مسول  سونی بورای مقابلوه بوا القاعوده تسلی  گروه
، قابل آزم ن است  اگر تنوا ر هایی که بعداً به منازعه با دولت عراق پرداختندگروه

ها، و همچنوین در مقابول، حمایوت با معیارهای کنترل سراسری را در این و عیت
های  یعه را مسروض بگیریم تناقط مداخله در حمایت از دولوت و ایران از گروه

المللوی مسوئله اسوت  های موالف آن در نقاطی تحت حق ق بشردوستانۀ بینگروه
ده در این فاز، اینره ی  منازعه در خ د ی  نایا  است یا بوه در باب نایا  رخ دا

المللوی بور آن نایا  تح ل یافته است، تأثیری در کاربست حق ق بشردوستانۀ بوین
 ده با هودف کاربسوت حقو ق بشردوسوتانۀ نو اهد دا ت  بنابراین، آیا  داخلی

ز آن اسوت و المللی خ د ی  نایا  است، اگرچه به لحال فراینودی متسواوت ابین
المللی، ایون دو نوه المللی، بر خلاف حق ق بشردوستانۀ بینالبته از منار روابط بین

 به لحال ماه ی و نه فرایندی یرسان نیستند 
  د که دور  گذار محس ب می 3013تا  3001در میدان نبرد عراق دور  بین 

ه به واقع در این انگیز است  آنچعن ان نایا  بحثداده در آن بهتسسیر خش نت رخ
عن ان در جریان ب ده، بوه 3011تا  3003فاز با خرو  نیروهای آمریرا از عراق بین 

، اموری کوه قابلیوت کاربسوت حقو ق (3)های پراکنوده قابول تعیوین اسوتخش نت
  اما در مقابول، در حوالی کوه (4)کندبرانگیز میالمللی بر آن را سؤالبشردوستانۀ بین

پذیر است که نایا ، ابلیت کاربست ندارد، این استدلال امرانپروترل الحاقی دوم ق
، در ایون فواز نیوز در جریوان بو ده «ژن »های مشتر  کن انسی ن 2در آستانۀ ماد  

  دستگیری و سرک ب رهبران   ر ی اهل سنت ت سط دولت در این فواز، (5)است
گیرنوده ت سوط نوسوت وزیور موالری تسسویر  ود کوه عن ان یو  اقودام پویجبه

برانگیوز اسوت  در اینگ نوه  ورایط پذیری حق ق بشردوستانه بر آن سؤالکاربست
های فرموایی اسوتانداردهر گ نه ت سل به زور ت سط مقامات دولتوی تحوت حروم»
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حق ق بشری خ اهد ب د که ت سل بوه زور مرگبوار را بوه دفواع از خو د محودود 
  (Arimatsu & Choudhury, 2014: 3)« کندمی

زمان با این فاز در عراق، ی    رش در فواز اول خشو نت سو ریه تقریباً هم
پذیری حق ق بشردوستانه و یوا حقو ق در جریان ب د که کاربست 3011در مار  
مشابه و عیت اخیر در عراق اسوت  دوموین فواز خشو نت در سو ریه بشر بر آن 

عن ان نایوا  قابول تسسویر اسوت و بوه لحوال سیاسوی اتحادهوا و ط ر غالبی بهبه
تور از نایوا  در عوراق اسوت  در ایون فواز هوا در آن آ ورارتر و مشووصائتلاف
  موالف های مسلای آن به درجات متساوت از گروهمتحده و متحدان منطقهایالات

ط ر مسوتقیم یوا بوه دولت حمایت کرده و در طرف مقابل، ایران و متحودانج، بوه
اند  از آنجوا کوه مداخلوۀ ایوران در های  یعی، از دولت پشتیبانی کردهواسطۀ گروه

عن ان ت اند بوهس ریه به دع ات رسمی دولت س ریه انجام گرفته، این مداخله نمی
های مووالف در طرف دیگر، پشتیبانی از گروه آیا  یا عمل م جد آن تسسیر   د،

ای آن تسسیر این مداخله به نایوا  را متحده و متحدان منطقهدولت به وسیلۀ ایالات
برد  آنگ نه که پیشتر  رح داده  د،  و اهدی دال بور توأمین موالی، زیر سؤال می

 هوای جهوادی ت سوطهای منشعب از القاعده و دیگر گوروهآم زش و تجهیز گروه
متحده و برخی دیگور از کشو رهای عربوی متحود ترکیه، عربستان سع دی، امارات

کنود  بنوابراین، بوه برداری مویآمریرا وج د دارد که مداخلۀ آنها در س ریه را پرده
واقع عناصر آیا  در س ریه مشه دتر از فاز چهوارم منازعوه در عوراق اسوت، اموا 

 برانگیز و قابل آزم ن است هتنا ر کامل آن با معیار کنترل سراسری مسئل

تاریخ دقین آغاز آیا  در س ریه بحوث برانگیوز اسوت  از یو  ناور، حملوۀ 
نامیدن آیوا  بور  3012ه ایی ائتلاف به رهبری آمریرا به داخل س ریه در سپتامبر 

کندز زیرا بنا بر ادعای فاعلان، م ا ع حر مت را هدف نگرفتنود، آن را ایجاب نمی
تر از آنجا که مداخلۀ آنان با دع ت یا اجاز  دولت س ریه نب ده، اما از مناری ق ی

رسانی قبلی دولت عوراق، علیوه داعوج و در پشوتیبانی از بوه بلره با واسطۀ اطلاع
کوه خو د در مبوارزه بوا  1«واحدهای حافظ خلن کرد»رو و های میانهاصطلاح گروه

                                                                                                                                 

1. Kurdish People’s Protection Units (YPG) 
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آن را آیا  خ اند  در  ت ان، ص رت گرفته می(CRS, 2019: 2)دولت س ریه ب دند 
مقابل، مداخلۀ روسیه در س ریه با ر ایت و دع ت دولت س ریه ص رت گرفت، 

، با اعلان 3016اما نرتۀ مسلم آن است که مداخلۀ مستقیم ترکیه در س ریه در اوت 
  1المللی کردجنگ علنی به دولت س ریه، آیا  جاری در س ریه را بین

 

 
 شدهالمللینمدل تبیینی نایاک بی .1ل شک

 

بوا اعلوام خلافوت داعوج در عوراق و  3012فاز چهارم منازعه در عراق در ژوئون 
س ریه آغاز  د که نقطۀ عطسی در تعیین نایا  در این فاز است، زیرا تقریباً تمامی 

ها با آن درگیر ب دند  در این زمینه، ایران و متحدان آن، با ر ایت و دعو ت طرف
مبارزه با داعج ب دند  در طرف دیگر، در عوین وجو د  رسمی دولت عراق، پیشتاز
گیوری و گسوترش ای آن در  رلمتحده و متحدان منطقه  اهد مؤید نقج ایالات

النقره و داعج، بعداً پ  از ایران با مج ز دولت عراق علیه داعوج اعلوان جنوگ 
کردند  مج ز مداخلۀ خارجی علیه داعج از جانب دولت عراق م جد یو  نایوا  

های مسل   یعی متحود آن از یو  طورف، و ر عراق  د که در آن ایران و گروهد
 ائتلاف علیه داعج از طرف دیگر در حال مبارزه با داعج ب دند 

عن ان روند غالب منازعه، به ص رت درگیوری در فاز پنجم منازعۀ عراق، نایا ، به
 3030ژان یوۀ  2، توا های مسل   یعی با نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریرابین گروه

متحده آغاز فاز  شوم نیز تداوم یافت و در این نقطه ترور سردار سلیمانی ت سط ایالات
منازعه در عراق است که ماهیت منازعه در آن قابل بحث است  به لحال تجربوی، ایون 

                                                                                                                                 

1. Internationalized NIAC 
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عن ان ت انود بوهمتحده و ایران است، اما از مناری دیگر، میمنازعه ی  آیا  بین ایالات
عن ان متحده از سردار سلیمانی بوهیا  نیز تسسیر   د  این تسسیر مبتنی بر تلقی ایالاتنا

و در واکونج، معاملوۀ  (2)عن ان ی  گروه غیردولتی مسول  اسوتفرماند  سپاه قد ، به
عن ان گووروه متحووده در غوورب آسوویا بووهمتقابوول ایووران در تلقووی نیووروی ناووامی ایالات

واقع آنچوه رخ (  ورای تساسیر سیاسی، بوهSputnik News, 8 Jan 2020تروریستی است )
زمان بوا آن یو  نایوا  ، و هم(2) ده بین ایران و ایالات متحدهالمللیداد ی  نایا  بین

الله با ترور اب مهودی المهنود  ت سوط های مسل   یعه، به ویهه کتائب حزبکه گروه
 متحده در آن درگیر  دند، ب د ایالات

مق بۀ پارلموان عوراق »بندی منازعه در فاز  شم کننده در طبقهی  امر تعیین
خ اهد توا سوربازان خوارجی را از کشو ر است که از دولت می 3030ژان یۀ  1در 

بر ایون    «  متحده را لغ  کند اخرا  و درخ است کم  از ائتلاف به رهبری ایالات
ای غیردولتی مسول   ویعی، ماننود همتحده و گروهاسا ، احتساب برخ رد ایالات

و  (Smith, 2020)هوا هوای ناوامی آمریروا بوه وسویلۀ ایون گوروهباران پایگاهراکت
 & Johnson) 3030متحوده در موار  ها ت سوط ایالاتحملات ه ایی به این گروه

Kube, 2020 ،)عن ان نایا  د  ار است، زیرا دیگر اراده و ر ایتی برای مداخلوۀ به
 & Rasheed)اف بوه رهبوری آمریروا از جانوب دولوت وجو د نودارد خارجی ائتل

Aboulenein, 2020)  ( پروترول اول الحواقی بوه 2) 1   من اینره، بر اسوا  مواد
متحده در این  رایط مبوارزه علیوه ها با ایالاتهای ژن ، مبارز  این گروهکن انسی ن

 ,Additional Protocol I)و در نتیجه آیا  قابل محاسوبه اسوت  گری خارجیاشغال

1977: Art. 1 (4))  
 

 
 تفسیری از نوسان منازعۀ غالب بین آیاک و نایاک در عراق و سوریه _نمودار تجربی  .9شکل 
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های غیردولتی مسللح درگیلر در منازعلۀ . استنتاج شخصیت حقوقی گروه2-9

 عراق و سوریه

بشور حقو ق »ت انود تحوت هوای غیردولتوی مسول  موی وقیت حقو قی گوروه
مطالعوه « المللیحق ق بشردوستانۀ بین»، و 7«المللیحق ق کیسری بین»، 1«المللیبین

ط ر خاص در  رایط منازعوۀ المللی به  د که از میان آنها حق ق بشردوستانۀ بین
تحوت حقو ق (  Arimatsu & Choudhury, 2014: 3)مسلحانه قابل کاربست اسوت 

مشوتر   3قابل تقسیم است  بر اسوا  مواد   بشردوستانه، منازعه به آیا  و نایا 
ط ر یو یابد کوه یو  دولوت بوههنگامی وق ع می»های ژن  ی  آیا  کن انسی ن

  (2)(Cameron, 2015: 1215)« جانبه از زور مسلحانه علیه دولت دیگر اسوتساده کنود
های مسل   وقیتی تحت حق ق بشردوسوتانۀ قابول کاربسوت بور بنابراین، گروه

 ( پروترل الحاقی اول 2) 1ند، مگر با تسسیر م سع در م ارد تحت ماد  آیا  ندار
های غیردولتوی مسول  تحوت حقو ق نرتۀ اساسی در  وقیت حق قی گروه

هوای ژنو  اسوت کوه حوداقلی از مراقبوت مشوتر  کن انسوی ن 2بشردوستانه ماد  
Green, 2000 :)های درگیور در نایوا  دیرتوه کورده اسوت بشردوستانه را به طرف

مشتر  به هر دو دولت،  وامل دولوت میزبوان یوا  2در ماد   3«طرف»  کلمۀ (2)(44
گوور، و گووروه غیردولتووی مسوول  ارجوواع دارد   وقوویت دولووت خووارجی مداخلووه

رسد، زیورا تنهوا دال مشتر  سؤال برانگیز به نار می 2های مسل  تحت ماد  گروه
هوا، بور ، یعنی دولت4«الیهای متعاهد عطرف»بر برخی تعهداتی است که به وسیلۀ 

های ژن ، دیرته  وده کن انسی ن 2«م   ع»، نه 5«مسع ل»عن ان های مسل ، بهگروه
منازعه « طرف»است  در مقابل، در ی  تسسیر م سع، قابل استدلال است که هر دو 

هوای متنوازع نیوز در معاملوه بوا مقید به مقررات این ماده  ده و از آنجا که دولوت

                                                                                                                                 

1. International Human Rights Law (IHRL) 

2. International Criminal Law (ICL) 

3. Party 

4. High Contracting Parties 

5. Object 

6. Subject 
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عن ان انود، آنچوه بوهردولتی مسل  مقید به این مقررات و تعهدات  دههای غیگروه
زمان دربردانده و م جد حقو قی های متنازع مقرر  ده، در عمل همتعهدات دولت

 های مسل  متنازع است  منی برای گروه
( پروتروول 2) 1پروتروول الحوواقی دوم مسووتقیماً و موواد   1311بعووداً در سووال 

های غیردولتی مسول  را تسسیر م سع، تعهدات حق قی گروهالحاقی اول، به واسطۀ 
مشتر ، پروترل الحاقی دوم، بر اسوا   2م رد ملاحاه قرار دادند  بر خلاف ماد  

هوای مسول  قابول ( این پروترل، تنها بر نایا  بین یو  دولوت و گوروه1) 1ماد  
 ,Additional Protocol II)هوای مسول  کاربست است، و نه چنین است مابین گروه

1977: Art. 1(1))  منازعوات »دارد کوه ( پروترول الحواقی اول مقورر موی2) 1  ماد
یوا  اشغال خارجیای که در آن مردم در حال مبارزه علیه سلطۀ استعماری، مسلحانه

 Additional)«  و ندالمللوی تلقوی مویهای نهادپرست هستند منازعوات بوینرژیم

Protocol I, 1977: Art. 1 (4) ) 
 

 المللی قابل کاربست در عراقهای غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بینشخصیت گروه .1جدول

 

 
های غیردولتی مسول  ، در منازعۀ عراق،  وقیت حق قی گروه3بر اسا  جدول 

 المللی، به قرار زیر، قابل تسسیر است:تحت حق ق بشردوستانۀ بین
متحوده و ژنو : آیوا  بوین ایالات هوایمشتر  کن انسوی ن 3  فاز اول: ماد  1

هوای مسول   ویعه و ( پروترل الحاقی اول: آیا  بین گروه2) 1دولت عراقز ماد  
های ژن  و مشتر  کن انسی ن 2عن ان ا غالگر خارجیز ماد  نیروهای آمریرایی، به

های مسل ، ماننود سوپاه بودر و رژیوم صودام پروترل الحاقی دوم: نایا  بین گروه
های غیردولتوی مسول  تحوت براین، در این فاز،  وقیت حق قی گروهحسین  بنا

 مشتر  و پروترل الحاقی اول و دوم قابل ت جه است  2ماد  
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 وده بوین هوای ژنو : آیوا  داخلویمشوتر  کن انسوی ن 2  فاز دوم: مواد  3
هوای های مسل  و دولت تحت حمایت ایران و ایالات متحوده، و بوین گوروهگروه

های  یعه و القاعده در عراقز پروترل الحاقی دوم: منازعوۀ بوین روهمسل ، مانند گ
 های مسل  دولت و گروه

هوای مسول  درگیور تحوت حقو ق بشور   فاز س م:  وقیت حق قی گروه2
المللی قابل ت جه استز در این فاز قابلیت کاربست المللی و حق ق کیسری بینبین

 حق ق بشردوستانه محل بحث است 
مشتر : در نایا  بین دولت، تحوت پشوتیبانی ایوران و  2م: ماد    فاز چهار2

هوای های مسل ، مانند نایا  بین گوروهائتلاف علیه داعج، و داعج، و مابین گروه
 های مسل   یعه و داعجز پروترل الحاقی دوم: در نایا  بین دولت و گروه

های مسل  روهمشتر : در نایا  بین نیروهای ائتلاف و گ 2  فاز پنجم: ماد  1
هوای های مسل ، مانند نایا  بین گروهالله، و مابین گروه یعی، مانند کتائب حزب

 های مسل   یعی و داعجز پروترل الحاقی دوم: در نایا  بین دولت و گروه
هوای مشتر : در نایا  بین دولت و داعوج، بوین گوروه 2  فاز  شم: ماد  6

ط ر قابل بحثی سردار هدی المهند  و بهمسل   یعه و داعج، و در حمله به اب م
عن ان فرماند  سپاه قد ز پروترل الحاقی دوم: در نایا  بین دولوت، و سلیمانی، به

 1متحدهز ماد  های م رد ا اره و همچنین، در حملۀ ذکر  ده به وسیلۀ ایالاتگروه
 یعه،  های مسل ( پروترل الحاقی اول: در آیا  بین نیروهای آمریرایی و گروه2)

  (12)پ  از تقمیم پارلمان عراق برای اخرا  سربازان خارجی
 

المللی قابل کاربست در منازعۀ های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بینشخصیت گروه .9جدول 

 سوریه

 

 
هوای مسول  ، در میدان نبرد سو ریه،  وقویت حقو قی گوروه2بر اسا  جدول 

 المللی، به قرار زیر، قابل تسسیر است:بیندرگیر تحت حق ق بشردوستانۀ 
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المللوی و های مسل  تحت حق ق بشر بین  فاز اول:  وقیت حق قی گروه1
 المللی المللی قابل ملاحاه است، نه حق ق بشردوستانۀ بینحق ق کیسری بین

مشتر : در نایوا  بوین دولوت، تحوت پشوتیبانی ایوران و  2  فاز دوم: ماد  3
ای منشعب از القاعده، مانند جبهۀ النقوره و داعوج، و بوین ایون هروسیه، و گروه

های مسل   یعیز پروترول الحواقی دوم: در نایوا  بوین دولوت و ها و گروهگروه
 های منشعب از القاعده گروه

هوای منشوعب از مشتر : در نایوا  بوین دولوت و گوروه 2  فاز س م: ماد  2
ل   یعیز پروترل الحاقی دوم: در نایا  های مسها و گروهالقاعده و بین این گروه

( پروترول الحواقی اول: در 2) 1های منشوعب از القاعودهز مواد  بین دولت و گروه
های  یعی و کردی، و خارجی  بر های غیردولتی مسل ، مانند گروهآیا  بین گروه

و بعوداً ورود  3011این اسا ، استقرار نیروهای ایالت متحده در س ریه در اکتبور 
ت اند ا غالگری خارجی تسسیر گوردد می 3016اوت  32ستقیم ترکیه به جنگ در م
(CRS, 2020: 3)  

هوای غیردولتوی مسول  تحوت حقو ق بشردوسوتانۀ  وقیت حق قی گوروه
المللی در عراق و س ریه به ماهیت منازعه در هور فواز بسوتگی داردز بنوابراین، بین

مداخلۀ خارجی، ماهیوت منازعوه بوه های متنازع و ر ایت دولت به بسته به طرف
  د که در آن  وقویت تقسیم می« نایا  در کنار هم _آیا  »و « نایا »، «آیا »

 2ط ر نسوبی تحوت مواد  ت انود بوههای غیردولتی مسل  متنازع مویحق قی گروه
( پروترل الحواقی اول مو رد ملاحاوه 2) 1مشتر ، پروترل الحاقی دوم و یا ماد  

ط ر قابول بحثوی ماهیوت ت انود بوهن، معیار کنترل سراسری مویواقع   د  همچنی
منازعووه در عووراق و سوو ریه را متووأثر کنوود، امووا تعیووین قطعووی آن در هوور فوواز بووه 

 های تجربی جداگانۀ مسقل برای هر فاز نیاز دارد پهوهج

بندی منازعلات مدخل بازطبقهعنوان بهشده . تبیین سیاسی از آیاک داخلی2-2

 مسلحانه

ت اند متساوت از روایت حق قی آن تعریف   د و از منار این  ده میداخلی آیا 
ای تسسیر و د کوه بوه خواطر گ نوهت انود بهتر، این ن ع منازعه مویتحلیلت گسترده
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های منازعه، حوداقل در بوشوی های خارجی از طرفمشارکت و یا حمایت دولت
هوای خوارجی در ین دولوتالمللی است  از این منار، رقابوت بودارای ویهگی بین

یابد که در آن هور یو  یوا طورف سرزمین دولت ثالث به ص رت منازعه بروز می
گیرنود  بوه لحوال علیوی، هزینوۀ های غیردولتی مسل  و یا دولت میزبان را میگروه

ها، آنوان را بوه داخلوی های مستقیم سنتی برای دولتبالای مادی و غیرمادی جنگ
هووای خوو د سوو ق داده و انی خووار  از سوورزمینکووردن منازعووات خوو د در میوود

کنند و از آنجوا عن ان ابزار منازعه عمل میهای غیردولتی مسل  بهمنا ر گروهبدین
دهد، خق صیت داخلی دارد و که این منازعه در درون مرزهای ی  دولت رخ می

 المللوی، ایونزمینۀ اجتماعی منازعه از پیج در آن فراهم ب ده است  در سط  بوین
هوای ای بین قودرتجهانی و یا منطقه 1«بازدارندگی مستقیم»منازعه نتیجه عملررد 

سو پا  »عن ان ن عی از های غیردولتی مسل  بهرقیب ب ده و به همین منا ر گروه
 کنند ، جهت بازداری طرفین از برخ رد مستقیم، عمل می7«اطمینان

 

 

 شدهمدل واقعی آیاک داخلی .4 شکل

 
های های ژئ پلیتیری قدرتت اند به واقع از رقابتمنازعات داخلی می از این منار،

ای های مسل ، حداقل در گسوترهای نا ی  ده با د  در اینجا گروهجهانی و منطقه
کنند  اگر بپذیریم که منازعوۀ عوراق و عن ان نایبان دول درگیر عمل میمشوص، به

ه اسوت، بوا ت سول بوه معیوار هایی تحت این منار رخ دادس ریه حداقل در بوج

                                                                                                                                 

1. Direct Deterrence 

2. Safety Valve 
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بندی منازعه و قابلیت کاربست حق ق بشردوستانه بور کنترل سراسری، مسئلۀ طبقه
 ده نوه یو  نایوا ،   د  در این  رایط، آیا  داخلیهایی آ رار میآن در بوج

هوایی اسوت کوه از که ی  آیا  خ اهد بو د، زیورا منازعوه در اصول بوین دولوت
عن ان نایبوانی در جهوت هوای غیردولتوی مسول ، بوهکنشگران دیگر،  وامل گوروه

 کنند دستیابی به اهداف ژئ پلیتیری خ د استساده می
تور در ای پواییناما آنچه تقدین معیار کنترل سراسری را در عراق، و با درجه

های تجربوی از روابوط کنشوگران در منازعوات سازد کمب د دادهس ریه، د  ار می
هوای ر در جنگ نیابتی از این جهوت بوه واسوطۀ گوروههای درگیاستز زیرا دولت

عن ان طرفی از منازعه را پنهان و بوه کنند تا نقج خ د، بهغیردولتی مسل  عمل می
هرحال، این ن ع منازعه ارزند  پوهوهج جداگانوه بو ده و بودین تبع انرار کنند  به

ت انود ازع مویهای مسل  متنها و گروه ده بین دولتوسیله، کشف ارتباطات پنهان
 بندی منازعات مسلحانهز از جمله در عراق و س ریه، منتهی   د به بازطبقه

 گیرینتیجه

المللوی نگواهی الملول عمودتاً بوه  وقویت حقو قی بوینپهوهشگران حق ق بین
انودز الملول مودون و عرفوی، دا وتهمح ر، مبتنی بر تسسیر مضین از حق ق بینمتن

قیت حق قی به کنشگران غیردولتی را محدود به ای که پ یایی گسترش  ومسئله
متن کرده و با دیدگاهی بسیط از متن حق قی به برخ رداری یوا برخو ردار نبو دن 

رسوند  زیسوت المللوی مویهای غیردولتی مسول  از  وقویت حقو قی بوینگروه
های مسل  را کنشگرانی بسیط و واحد ای در متن حق قی گروهر تهرویررد دورن

کنود  در مقابول، رویرورد فته و بر این مبنا  وقیت آنهوا را تسسویر مویدر نار گر
ای مطروحه علاوه بر متن حق قی، زمینوۀ تجربوی و سیاسوی را نیوز مو رد بینار ته

الملول بوه اسوتنا   وقویت ملاحاه قرار داده و از مدخل سیاست و روابوط بوین
 پردازد یالمللی مهای غیردولتی مسل  تحت حق ق بشردوستانۀ بینگروه

هوای مسول  ای سیالیت  وقیت حق قی گروهدستاورد این رویررد بینار ته
ها بوا ملاحاوۀ زمینوۀ میودان منازعوه، است  به عبارتی،  وقیت حق قی این گروه
المللی است  بر این اسا ، حرم مطلن قابل استنتا  از متن حق ق بشردوستانۀ بین
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ی غیردولتی مسل  از  وقیت حقو قی هابه برخ رداری یا برخ ردار نب دن گروه
هوا تحوت حقو ق منودی  وقویت حقو قی ایون گوروهجای خو د را بوه زمینوه

منودی تجربوی و سیاسوی تنهوا بوه دهدز اگرچه این زمینهالمللی میبشردوستانۀ بین
کننوده خ اهود بو د  ایون معیارهوای واسطۀ تأییدپذیری از معیارهای حق قی تعیین

بنودی منازعوات بوشی دا ته یروی طبقوهفی  وقیتحق قی که به واقع نقج صا
بنودی منازعوات نیوز بووج بوه طبقوهب ده و دیگری کنترل سراسری که خ د تعین

 هست 
های غیردولتی مسل  در منازعۀ عراق و بر این اسا ،  وقیت حق قی گروه

بندی منازعوات س ریه در فازهای موتلف نسبی و سیال است و آن به واسطۀ طبقه
المللی است، اما معیار کنتورل سراسوری، در صو رت ق بشردوستانۀ بینتحت حق 

نار در انتسوابات پذیری تجربی زمینۀ منازعه، امری است که با افزایج دقوتآزم ن
هوای غیردولتوی بندی منازعات و به تبع  وقویت حقو قی گوروهت اند بازطبقهمی

اورد ایون پوهوهج مسل  را در فازهای موتلف منازعات مسلحانه سبب   د  دست
های مسل  تحوت حقو ق این است که  من طرح سیالیت  وقیت حق قی گروه

المللی، حالات محتمول و متغیور آن را در تنوا ر بوا معیوار کنتورل بشردوستانۀ بین
هوای سراسری بررسی و تحلیل کرده است، اما اطلاق در این زمینوه را بوه پوهوهج

دست رکارهای پهوهشی چنودی در بور دا وته ت اند رو میگذارد، و از اینآتی وامی
با وود  لووذا دسووتاورد دیگوور پووهوهج، قابلیووت اسووتنتا  دسووت رکارهای پهوهشووی 

هوای ای چند از آن است که به تودقین فزاینود   وقویت حقو قی گوروهبینار ته
بوشود  ایون المللوی تعوین مویغیردولتی مسول  تحوت حقو ق بشردوسوتانۀ بوین

عن ان الملول بوهای، بوین روابوط بوینویررد بینار وتهدستاوردها مؤید مسید ب دن ر
 عن ان واسط است المللی بهمدخل، و حق ق بشردوستانۀ بین
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  هانوشتپی
ای کوه های م رد ارجاع در پاراگراف قبل مشتمل است بر منازعات مسولحانهو عیت»  1

و علیوه  گری خاارجیاشغالدر آن افراد در حال مبارزه علیه سلطۀ استعماری و 
های نهادپرست برای حن تعیین سرن  ت خ د هستند، آنگ نه که در منش ر رژیم

به روابط دوسوتانه و همرواری الملل مرب ط ملل متحد و اعلامیۀ اص ل حق ق بین
 Additional« )ها مطابن بوا منشو ر ملول متحود، منودر   وده اسوتمیان دولت

Protocol I, Art. 1 (4) ) 

منازعه تنها زمانی از آیا  به نایا  منتقل خ اهد  ود کوه: »معتقد است که « میلان ی »  3
    )عنقور   رژیم قدیمی کنترلج را بر بوج غالب کش ر از دسوت داده با ود 1

منسی(ز رژیم جدید کنترلج را بر بوج قابل ت جهی از کش  برقرار کرده با ود     
المللی گسترده دست یابود )عنقور   رژیم جدید به  ناسایی بین2)عنقر مثبت(ز 

  ( Milanovic, 2011: 3« )خارجی(

2   Refer to: Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/timeline/iraq-

war & The New York Times, https://archive.nytimes.com/www. 
nytimes. com/ interactive/ 2010/ 08/ 31/ world/middleeast/20100831-

Iraq-Timeline.html?src=tptw. 

( پروترل الحاقی دوم 3) 1در رابطه با  دت مقتضی برای تحقن منازعۀ مسلحانه ماد    2
داخلوی، از  هوایاین پروترل نباید بر  رایط اختلالات و تنج»کند که تقری  می

آمیز، و اقدامات دارای ماهیت ها، اقدامات انسرادی و پراکند  خش نتقبیل   رش
 Additional« )ای که منازعۀ مسلحانه نبا د، به کار بسته   دگ نهمشابه دیگر، به

Protocol II, 1977, Art. 1 (2) )  

رول الحواقی دوم ( پروت3) 1المللی صلیب سرخ در ناور تسسویری بور مواد  کمیتۀ بین  1
در واقع، پروترل تنها بر منازعاتی با درجۀ مشوقی از  دت »کند که تقری  می

مشتر  که در همۀ  ورایط  2  د و زمینۀ کاربست مشابهی با ماد  کار بسته میبه
 ,ICRC« ) وو د، نووداردالمللووی بووه کووار بسووته موویمنازعووۀ مسوولحانۀ غیوور بووین

Commentary on Protocol II, Art. 1 (2), p. 1448 ) 

6   Refer to: U.S Department of State, https://www.state.gov/foreign-terrorist- 

https://www.cfr.org/timeline/iraq-war
https://www.cfr.org/timeline/iraq-war
https://archive.nytimes.com/www.%20nytimes.%20com/%20interactive/%202010/%2008/%2031/%20world/middleeast/20100831-Iraq-Timeline.html?src=tptw
https://archive.nytimes.com/www.%20nytimes.%20com/%20interactive/%202010/%2008/%2031/%20world/middleeast/20100831-Iraq-Timeline.html?src=tptw
https://archive.nytimes.com/www.%20nytimes.%20com/%20interactive/%202010/%2008/%2031/%20world/middleeast/20100831-Iraq-Timeline.html?src=tptw
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organizations/. 

، به «عادل عبدل مهدی»سردار سلیمانی در سسر خ د به عراق، بنا بر ق ل نوست وزیر   1
پیوام عن ان نمایند  رسمی ایران، نه عض  گروه غیردولتی مسل ، مأم ر به تح یل 

وزیر عراق در رابطه با عربسوتان سوع دی بو ده اسوت دیپلماتی  ایران به نوست
(Middle East Monitor, 2020) 

کن انسی ن حا ر باید بر همۀ م ارد جنگ اعلام  ده یا هر منازعوۀ مسولحانۀ دیگوری »  1
که ممرن است بین دو طرف متعاهد عالی یا بیشتر رخ دهد، حتی اگور و وعیت 

لۀ یری از آنها م رد پذیرش نبا د، به کوار بسوته  و د  کن انسوی ن جنگ به وسی
بایست به همۀ م ارد ا غال بوشی یا کلی سرزمین ی  طرف متعاهد همچنین می

رو نشو د، بوه کوار ای روبهگری مذک ر با مقاومت مسلحانهعالی، حتی اگر ا غال
 ( Geneva Conventions, 1949, C. Art. 3« )بسته   د

های المللی جاری در سرزمین یری از طرفم رد منازعۀ مسلحانۀ فاقد ویهگی بیندر »  3
   « بایست مقید به مو ارد حوداقلی زیور با ود میمتعاهد عالی، هر طرف منازعه 

(Geneva Conventions, 1949, C. Art. 3 ) 

  ت اند محل بحث با د، زیرا ماهیت تقمیم مأخ ذه قابل تسسیر استاین م رد می  10
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