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چکیده
حتوالت حقوق بنيامللل مدرن به ظهور ابزيگران جديدی در جامعهی بنيامللیل اجنامیده ره
هر يک بهنوعی در عرصهی بنيامللیل ايفای نقش میرنند .اب اين وصف ،هرچند دولتها
مهچنان در قامت اتبع اوليه و اصیل حقوق بنيامللل در عرصههای ِ
خمتلف هنجارسازی و
تبعيت از قواعد و اصول حقوق بنيامللل خودمنایی میرنند؛ اما ظهور رنشگران غريدولیت
در عرصهی بنيامللیل نزي منشا حتوالیت جدی در سطوح خمتلف حقوق بنيامللل شده
است .اين حتوالت گاه زمینهساز تشتت و اهبام در نقش و جايگاه ابزيگران و تعيني قلمرو
حقوق و تعهداتشان در حصنهی بنيامللیل است .ظهور «دولت اسالمی عراق و شام» و
ای به اصطالح «داعش» در حصنهی بنيامللیل نزي از اين امر مس تثین نيست .ظهور
داعش و اقدامات خشونتابری ره حتت لوای دولیت اسالمی در عراق و سوريه اجنام
میدهد ،اب وارنشهای جدی در جامعهی بنيامللیل مهراه شده و اين پرسش جدی را در
اذهان برانگیخته است ره ماهيت داعش در حقوق بنيامللل معارص چيست و نقش و
جايگاه آن در حصنهی بنيامللیل چگونه قابل تعريف است؟ در اين مقاهل ،اب حتليل ماهيت
داعش و رويهی بنيامللیل نتیجه گرفته میشود ره داعش فاقد بریخ معيارهای رضوری
برای تشکیل دولت است و رصف ًا ابزيگری غريدولیت است.
لکيدواژهها :ابزيگران غريدولیت ،شورای امنيت ،داعش ،رنوانس يون مونتهويدئو (.)0433

 .1دانش يار دانشکده حقوق و علوم س يایس دانشگاه عالمه طباطبایئ )(drghzamani@gmail.com
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مقدمه
حقوق بنيامللل نظامی است ره بر پايهی ارادهی دولتها شلك گرفته و
دولتها راماكن ابزيگر اصیل اين نظام قلمداد میشوند .هرچند در قرن بيس مت
موجوديتها و هنادهای خمتلفی در نظام حقوق بنيامللل رس بر آوردند ،اب اين
وجود هنوز نتوانس تهاند به جايگاهی مهچون جايگاه دولت دست ایبند1.
بنابراين «دولتها س تون اصیل جامعهی بنيامللیل را تشکیل میدهند .آهنا از
اهليت حقوق اكمل ،يعین از تواانیی در اختيار گرفنت حقوق ،اختيارات و
تعهدات گوانگون برخوردارند .اگر دولتها حذف شوند جامعهی بنيامللیل از
مه فرو میپاشد ای ً
الك تغيري میمنايد»( .اكسسه 2.)111 :1801 ،در نظام
تاكمل انایفته بنيامللیل ره حفظ صلح و امنيت در اولويت است؛ هر روز اب
خماطرایت مواجه میشومي ره اين اولويت را به چالش میکش ند؛ خماطرایت ره
دولتها ،خود در آهنا نقش دارند .عدم تسامح ،انبردابری و یبعدالیت در
نظامهای داخیل بریخ کشورها منجر به آشوبها و شورشهایی میشود ره
گاه از بطن آهنا هنادهایی متودل میشوند ره اب اقداماتشان لکهی ننگی بر
دامان برشيت بر جای میهنند« .دولت اسالمی شام و عراق» ره خود را
 .1در سال 1010م ره هنوز چند صبایح بيش از پااین جنگ هجاین دوم منیگذشت ،ديوان بنيامللیل دادگسرتی
در مقام رکن قضایی سازمان جديدالتأسيس مللمتحد ،در رآی مشوریت خویش در قضيهی جربان خسارات وارده
به اكررنان سازمان ملل متحد ،زيراكنه اعالم داشت ره بهرمغ سکوت منشور ،سازمان مللمتحد از خشصيت حقوق
«عيین» در نظام بنيامللیل و به تبع ِ آن از اهليت حقوق بنيامللیل برخوردار است .ديوان برای تعديل نگراین
دولتها بالفاصهل اظهار داشت ره البته اين امر بدان معنا نيست ره سازمان مللمتحد بهمثابه يک َابَردولت و ای
حیت يک دولت ابشد؛ بلکه سازمان فقط يک خشص حقوق بنيامللیل است (ICJ Reports, 1949: 179-
).180
 .2البته از نقش فزاينده و یببديل سازمانهای بنيامللیل بهويژه در عرص هجاینشدن نبايد غافل ماند .در هجان
امروز مديريت مسائل خمتلف بنيامللیل به سازمانهای بنيامللیل واگذار شده و تصور جامعه بنيامللیل و نظام حقوق
بنيامللل ،بدون وجود سازمانهای بنيامللیل بعيد و شايد انممکن میمنايد .در حقیقت اين ادعا ره در آيندهای نه
چندان دور تلقی دولتها بهعنوان اتبعان اصیل و اوليه حقوق بنيامللل و سازمانهای بنيامللیل بهعنوان اتبعان اثنويه
اين نظام ،در معرض ترديد قرار خواهد گرفت و جايگاه دولتها اب سازمانهای بنيامللیل عوض خواهد شد؛ شايد
چندان دور از ذهن و اكم ًال موهوم نباشد .برای مطالعه بيشرت نک :س يد قامس زماین ،حقوق سازمانهای بنيامللیل،
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهردانش ،چاپ دوم.1808 ،
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خالفت اسالمی انمیده است از مجهلی اين هنادهاست .اين هناد نوظهور از
بدو شلكگريیاش اب اقدامات خشونتابر مناطقی از خاک کشورهای سوريه
و عراق را حتت س يطره خود در آورده است؛ مهچنني اين هناد اب رضب سکه
و اسکناس خمصوص به خود ،اجرای احاكم مبتین بر رشيعت اسالمی و رنرتل
بر افراد حتت س يطرهی خود ،قصد احیای يک دولت اسالمی در سوريه و
عراق را دارد .اگرچه خالفت اسالمی هامنند دولتهای امروزی هنادهای
حامكيیت (قوای جمريه ،قضایی ،و مقننه) ندارد؛ ویل اب اين وجود ،هامنطور ره از
انمش (دولت اسالمی شام و عراق ای خالفت اسالمی) بر میآيد ،اين گروه
خود را دولت میپندارد و تالش میرند خود را در چنني موقعيیت معرِف رند.
سؤایل ره ممکن است در اذهان معومی مطرح شود ،اين استره آای میتوان
مطابق اب حقوق بنيامللل ،داعش را يک دولت قلمداد منود ای خري؟ برای پاخس به
اين سؤال الزم است برریس دقیقی در خصوص رشايط الزم برای ش ناخنت يک
هناد بهعنوان دولت مطابق حقوق بنيامللل داش ته ابش مي .در اين خصوص ،در
نوش تار حارض ،اول تعريفی خمترص از دولت خواهمي منود؛ سپس دولت اسالمی
شام و عراق را مطابق معيارهای الكس يک حقوق بنيامللل راجع به تشکیل و
اجیاد يک دولت مورد برریس قرار خواهمي داد.
بند اول) مفهوم دولت در حقوق بنيامللل
در حقوق بنيامللل «دولت معمو ًال بهعنوان مجموعهای متشلك از يک رسزمني،
يک مجعيت و اتبع يک قدرت س يایس سازمان ایفته» تعريف شده است
(رُکدين و ديگران .)772 :1832 ،ای بهعبارت ديگر مطابق مقررات حقوق
بنيامللل «دولت» ،هنادي داراي رسزمني م هعني و مجع هييت دامئ است كه حتت
نظارت حكومت ذیربط بوده و اب ديگر هنادها روابط رمس برقرار ساخته ،ای
يمتواند برقرار منايد (والاس؛ مارتني .)110 :1802 ،كنوانس يون 1088م
مونتهويدئو درابرهی حقوق و وظايف دولتها نزي در ماده  1خود رشايط
تشکیل يک دولت را بيان میرند .طبق اين ماده دولت بهعنوان خشص حقوق
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بنيامللل ابيد داراي ويژگ هاي ذيل ابشد :الف) مجع هيت دامئ ؛ ب) رسزمني
معني؛ ج) حكومت؛ و د) صالحیت اجیاد روابط بنياملليل اب ساير دولتها1.
ه
ه
امروزه در قلمرو دررتين در حقوق بنيامللل ،ماده  1رنوانس يون
مونتهويدئو ،بهعنوان مادهای ره مبني رشايط تشکیل يک دولت است ،مورد
قبول واقع شده است .ديوان بنيامللیل کيفری برای يوگسالوی سابق در قضيه
دادس تان عليه اسلوبودان میلشوچی ) (Slobodan Miloševićتعريف ارائه
شده در ماده يک رنوانس يون مونتهويدئو را يکی از هبرتين تعاريف در خصوص
دولت قلمداد منود .ديوان مزبور مهچنني اظهار داشت ره «اين چهار معيار
مکرر ًا در خصوص اجیاد و تشکیل دولتها بهاكر برده شدهاند؛ در واقع،
استناد به اين چهار عامل آنقدر گسرتده است ره در بریخ موارد ،آهنا
بهعنوان انعاكس حقوق بنيامللل عرِف ديده شدهاند» .2مهچنني مكيته داوری
«ابدينرت» ره در  27آگوست 1001م توسط جامعه اروپا و اعضای آن ،مه-
زمان اب رنفرانس صلح در يوگسالوی تشکیل شد؛ 8در اولني نظر خود راجع
به اين سؤال ره چه هنادی در حقوق بنيامللل واجد رشايط دولت شدن
است ،اظهار داشت «ره دولت در مفهوم راجي بهعنوان اجامتعی است ره از
يک رسزمني و مجعيیت ره اتبع قدرت س يایس سازمانایفته است ،تشکیل شده
و چنني دولیت اب حامكيت توصيف میشود» ) .(Pellet,1992:182از آجنا ره
در حقوق بنيامللل متام صاحبنظران در خصوص تعريف دولت و عوامل
رضوری برای تشکیل يک دولت (مجعيت دامئی ،رسزمني ه
معني ،حکومت،
 .1ماده يك كنوانس يون مونتهويدئو.
2. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY),
Prosecutor V. Slobodan Milosevic, Decision On Motion For Judgment Of
Acquittal, 16 June 2004, para.85-86. Available at:
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tdec/en/040616.pdf. (Last
)Accessed 23/1/2015

 .8شااین ذکر است ره امس اكمل اين مكيته ،مكيس يون داوری رنفرانس يوگسالوی است .وظيفه مكيس يون مزبور
ارائه نظرات حقوق به رنفرانس صلح در يوگسالوی بود .از آجنا ره اين مكيته به زعامت آقای روبرت ابدينرت
«رئيس شورای قانون اسایس فرانسه» اداره میشد به اين انم شهرت ایفته است.
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صالحیهت اجیاد روابط بنياملليل اب ساير دولتها) اتفاقنظر دارند؛ مهچنني به
اين دليل ره ات به حال ،تعريفی جامعتر و اكملتر از رنوانس يون مونتهويدئو
ارائه نشده است؛ در ادامه سعی بر آن خواهد شد ره بر اساس معيارهای
موجود در حقوق بنيامللل راجع به تشکیل يک دولت ،هناد داعش مورد
برریس قرار گريد.
بنددوم) انطباق عنارص شالکه دولت اب مفهوم داعش در حقوق بنيامللل
در اين بند به اختصار عنارص سازندهی دولت از مجهل مجعيت ،قلمرو،
حکومت و حامكيت را اب شالکههای داعش در حقوق بنيامللل مقایسه خواهمي
کرد .یبترديد تهنا در صوریت میتوان داعش را ابزيگری دولیت قلمداد کرد ره اب
عنارص دولت در اس ناد و رويهی بنيامللیل سازگاری داش ته ابشد؛ در غري
اينصورت حقوق و تعهدات داعش در حقوق بنيامللل هامنند يک ابزيگر
غريدولیت خواهد بود.
 .1مجعيت دامئی
در خصوص عنرص مجعيت برای تشکیل دولت ابيد اظهار داشت ره
«دولتها مجموعهاي از افراد برش هستند و بنابراين وجود مجع هيت دامئ رشط
الزم هجت تشكیل دولت يمابشد .اب اين وجود ،براي تعيني حداقل مجع هيت حد
نصايب در نظر گرفته نشده است .مث ًال كشور انئورو اب مجع هييت در حدود
 12111نفر ،ليخنتاش تاين اب مجع هييت ابلغ بر  81111هزار نفر و تُوالو اب
مجعيت تقريب ًا  11111نفري هر كدام بهتهنايي يك دولت به شامر يمآيند»
(والاس؛ مارتني .)38 :1802 ،بنابراين يک دولت برای اجیاد شدن و ورود
به عرصهی بنيامللیل ابيد دارای مجعيیت دامئی ابشد .البته ابيد اظهار داشت ره
اين قاعده مرتبط اب اتبعيت مجعيت مزبور نيست؛ زيرا دادن اتبعيت يک
موضوع داخیل کشورها است ره هر کشور اب توجه به قوانني داخیلاش می-
تواند آنرا به هرکیس ره درخواست اتبعيت داده ابشد ،بدهد .بهعبارت
روشنتر ،داشنت اتبعيت وابس ته به وجود دولت است نه وجود دولت وابس ته
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به اتبعيت ) .(Crawford, 2007: 52آچنهره ابيد در خصوص مجعيت مدنظر
داشت ،وصف «دامئی» است .سؤایل ره ممکن است در اينابره به ذهن
خطور منايد اين است ره منظور از وصف دامئی بودن مجعيت چيست .ديويد
راييچ ) (David Raicبر اين عقیده است ره در اين خصوص ابيد به دو
نکته توجه منود :اولني نکته اين ره مجعيت مزبور ابيد قصد سکین گزيدن در
قلمرو دامئی را داش ته ابشد و دومني نکته ،اينکه قلمرو مورد ادعا ابيد قابل
سکونت ابشد 1.بنابراين ،مجعيیت ره قصد سکونت دامئی در يک منطقه را
نداش ته ابشد ای منطقه مزبور غريقابل سکونت ابشد ،آن منطقه منیتواند تشکیل
دولت دهد .نکتهی ديگری ره در خصوص مجعيت ابيد اذعان داشت اين
استره اگر چه ،مجعيت خنس تني عنرص دولت و هر جامعه برشی میابشد
(مویسزاده)32 :0341،؛ ویل اين بدان معنا منیابشد ره مجعيت مزبور از متام
هجات مهگون میابش ند و ممکن است در يک منطقه مجعيیت اب نژاد ،زابن،
مذهب و ساير عوامل انمهگون ابشد و تشکیل دولت دهد .در ارترب
2111م ،زماین ره ابوبکر البغدادی ،خالفت خود را اعالم منود؛ منطقهی
حتت س يطرهی وی از حلب و رقه در سوريه ات بغداد در عراق وسعت
داشت .ختمني زده شده است ره مجعيت حتت س يطرهی خالفت اسالمی در
هر دو کشور مزبور حدود  7میليون نفر است ) .(Barret, 2014: 8اگر چه
متام افراد حتت س يطرهی حمكراین خالفت اسالمی ،وفادار به آن نيستند و
بهدليل ترس در مقابل فرامني اين گروه رس تعظمي فرود آوردهاند؛ اب اين وجود،
نبايد از اين واقعيت غافل شد ره بس ياری از قبايل س ین از هامن ابتدای
ظهور داعش به آن مساعدت منودند و اب ابوبکر البغدادی بيعت کردند .در
حقوق بنيامللل وجود تعداد معيین از افراد برای تشکیل يک دولت مشخص
نشده است؛ بلکه مجعيت مزبور اب وجود ساير رشايط الزمه میتوانند تشکیل
1. Demola Okeowo, Statehood, Effectiveness and the Kosovo
Declaration of Independence, November 3, 2008, pp. 1-2. Available At:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1316445. (Last
Accessed 23/1/2015).
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هناد دولت دهند .بنابراين رصفنظر از اينکه خالفت اسالمی ساير رشايط
دولت شدن را دارد ای نه ،اب هامن مجعيت وفادار به خود نزي میتواند تشکیل
دولت دهد.
 .2رسزمني ه
معني
در مههی تعاريف ارائه شده در خصوص دولت بهوجود رسزمني اشاره شده
است .از اينرو بهنظر میرسد ،وجود رسزمني برای اعامل حامكيیت يک دولت
رضوری است .بهعبارت ديگر ،اگر چه میتوان يک رسزمني را پيدا منود ره
بدون حامكيت رسزمیین ابشد؛ ویل منیتوان حامكيیت را پيدا منود ره بدون
رسزمني ابشد ) .(Raic, 2002: 59قایض هوبر ،نزي در خصوص حامكيت
رسزمیین در قضيه جزاير پاملاس بني آمرياك و هلند اظهار داشت ره «حامكيت
در روابط بني کشورها به معین اس تقالل است؛ اس تقالل داشنت در يک
خبش از کره زمني ،حق اجنام اقدامات دولیت در آن است ،بدون اينکه ديگر
دولتها در آن دخالیت رنند» (چیاكای .)37 :0337 ،جميز کرافورد نزي بر اين
ابور است ره دولت ،يک هناد رسزمیین است .بنابراين در وههلی اول ،حق
دولت شدن يک هناد ،مرشوط به اعامل قدرت اكمل دولیت نسبت به بریخ از
مناطق يک رسزمني است ) .(Crawford, 2007: 46در خصوص ،وجود
رسزمني ه
معني برای تشکیل يک دولت ،بيان دو نکته رضوری میمنايد :اولني
نکته اين استره در عنرص رسزمني بهعنوان يکی از عوامل همم برای تشکیل
دولت ،مساحت همم نيست .زماین عقیده بر اين بود ره کشورهایی ره دارای
رسزمني و مجعيت کوچک هستند ،دولت بهمعنای واقعی نيستند و صالحیت
الزم برای عضو شدن در ملل متحد را ندارند .در واقع از آهنا بهعنوان دولتهای
هذرهای اید میشد .ویل از 0441م دولتهایی اب چنني ويژگیهایی مانند آندورا،
ليخنتاش تاين ،موانکو ،انئورو و سنمارينو توانستند به عضويت سازمان ملل
متحد درآيند و واجد وصف دولت شوند ) .(Aust, 2010: 16بنابراين وجود
رسزمني برای منو ِد حامكيت رصفنظر از مساحتاش رضوری است .نکتهی
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دوم اين استره ،ادعا بر يک رسزمني بهمنظور تشکیل دولت در آن،
مس تلزم حتديد اتم و مشخص مرزهای آن رسزمني منیابشد؛ آچنه ره در اين
میان رضوری بهنظر میرسد ،تشکیل مؤثر يک جامعهی س يایس (حکومت)
برای اعامل حامكيت در آن رسزمني است و رويهی دولتها در گذش ته مه بر
مهني ايده اس توار بوده است؛ مث ًال آلباین در سال 0403م توسط تعدادی از
دولتها بهرمسيت ش ناخته شد؛ حال آنکه مرزهای مشخیص نداشت .دولت
ارسائيل منونهی ديگری است ره عیلرمغ وجود اختالف بر رس مرزهایش
بهعنوان يک دولت ،به عضويت سازمان ملل متحد درآمد(Brownlie, .
) .1998: 71ديوان در قضاایي فالت قاره درایي شامل در اين خصوص اظهار
داشت ره ،رسزمیين ه
معني كه بهعنوان متعلقات يك هناد قلمداد شده ،متضمن
تعيني دقیق مرزهاي آن نيست و هيچ اهبايم درابرهی مرزها من تواند بر حقوق
اريض يك دولت تأثري گذارد .براي منونه هيچ قاعدهاي مبين بر اينكه حدود
مرزهاي يك كشور بهطور اكمل مشخص و ه
معني ابشد ،وجود ندارد و اغلب
در نقاط خمتلف و براي مديت طوالين ،مرزها ه
انمعني و مشخص نشده ابيق
ماندهاند ) .(I.C.J.Rep, 1969: 3-32اگر چه ،حتديد مرزهای خاریج يک
حکومت برای ادعا بر يک رسزمني الزم نيست؛ اب اين وجود ،ابيد بهحنوی
برای جامعه هجاین مشخص شود ره ردام رسزمني مورد ادعا است .بهعبارت
ديگر ،عدم ادعا بر يک رسزمني مشخص ممکن است ،حامكيت رسزمیین
دولتهای ديگر را نقض منايد (Raic, 2002: 61) .مث ًال ،ييك از داليل به
رمسيت ش ناخته نشدن «بوتسواان» توسط دولت انگليس بهمثابه دوليت
مس تقل ،اين بود كه خبيش از رسزمني بوتسواان داخل آفريقاي جنويب واقع
شده بود (والاس؛ مارتني .)001 :0342 ،اب توجه به توضيحات ارائه شده
در خصوص رسزمني بهعنوان عامیل برای تشکیل دولت ،در نگاه اول بهنظر
میرسد ره خالفت اسالمی ای هامن داعش اب رنرتل خبشهایی از قلمرو سوريه
و عراق رسزمني مورد نياز برای تشکیل يک دولت را داش ته ابشد ،ویل اب
نگاه دقیقتر به مس ئهلی مزبور میتوان اس تدالل منود ره اگر چه خالفت
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اسالمی دارای قلمرو گسرتدهای برای تشکیل حکومت میابشد ،اب اين وجود،
رنرتل اين رسزمنيها توسط خالفت اسالمی غريقانوین و غريمرشوع است؛
زيرا رسزمني مشخیص مورد ادعای داعش نبوده و نيست و اين گروه
تروریس یت سودای خالفت بر نميی از هجان (کشورهای اسالمی و ساير
رسزمنيهای فتح شده در سالهای اوليه ظهور اسالم به دست مسلامانن) را
دارد.
 .8حكومت
ِرصف وجود مجعيیت در درون يک رسزمني اگر چه يک اجامتع را تشکیل
میدهند ،ویل بهمعنای دولت نيست .برای وجود و تشکیل يک دولت به
عنرصی نيازمندمي ره منااینگر خواست مردم يک رسزمني ابشد .عنرصی ره
بتواند از رهگذر قدرت اعطا شده از جانب مردماش ،اعامل قدرت منايد .به
بيان ديگر ،اجامتع اوليهی يک ملت ابيد بهصوریت تاكمل پيدا رند1ره وصف
«س يایس» بهخود گريد و بتواند اب ساير اجامتعات س يایس ارتباط برقرار منايد.
اين اجامتع س يایس ،بر پايهی قوای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی اعامل قدرت
«حامكيت» ) (Sovereigntyمیمنايد .بنابراين ،وجود يک جامعهی س يایس و
بهتبع آن ظهور دولت 2مس تلزم وجود حکومت) (Governmentو اعامل
حامكيت در عرصهی داخیل و بنيامللیل است .از اينرو است ره جميز
کرافورد ،وجود حکومت را بهعنوان اسایسترين عامل تشکیل يک دولت
قلمداد منوده و ساير معيارهای تشکیل دولت را منوط به وجود حکومت می-
منايد  (Crawford, 2007: 56).يکی از سؤالایت ره ممکن است راجع به
 .1امروزه اعتقاد بر اين است ره ،توسعه مفهوم حامكيت بعد از صلح وس تفایل تاكمل ایفتMichael .
Schweitzer, “New States and International Law”, Encyclopedia of Public
International Law, Volume 7, Elsevier Science Publishers B.V, 1984, p.
349.

 .2در يک مفهوم لکی و خمترص دولت ،به يک جامعه ابثبات س يایس ره در بردارندهی يک نظام حقوق در
منطقهای خاص است ،تعريف شده است.

Ian Brownlie, Opcit, p. 71.
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حکومت بهعنوان يک عنرص انزتاعی ره برای تشکیل دولت رضوری است،
مطرح شود اين است ره چه هنادی دارای حکومت است؟ ای بهعبارت ديگر،
حکومت چه زماین در يک دولت به منصهی ظهور میرسد؟ در پاخس به اين
سؤال ،از گزارش مكيته بنيامللیل حقوقداانن در سال 0421م درابره وضعيت
فنالند ره در آن موقع کشوری مس تقل نبود ،اس متداد میجويمي .اين مكيته ره
وجود حامكيت را در فنالند احراز نمنوده بود ،راجع به اينکه چه زماین دولیت
واجد يک حکومت است ،اظهار داشت «بهطور حمت يك دولت من تواند
داراي حكومت بهشامر آيد ،مگر اينكه يك سازمان س يايس ابثبات بهوجود آيد
و مقامات معويم از اقتدار اكيف برخوردار ابش ند؛ ات بدون مكك نريوهاي نظايم
خاريج ،خود را در قلمرو آن رسزمني ه
متجيل سازند .بهنظر يمرسد از ماه يم
0403م كه جنگ داخيل خامته ایفت و نريوهاي نظايم خاريج رشوع به ترك
كشور كردند ،اين اماكن بهوجود آمد كه نظم حامك شود و حیات س يايس و
اجامتع معمول بهتدرجي به وضعيت خود ابز گردد» ،بهعبارت ديگر «دولت
بودن ابيد از رهگذر اس تقرار حكوميت مؤثر به اثبات برسد؛ حكوميت كه داراي
اقتداري مس تقل از دولتهاي ديگر است و از صالحیهت تقنيين و اداري
برخوردار يمابشد» (والاس؛ مارتني .)000 :0342 ،در واقع رشط الزم
دولت بودن ،وجود يک حکومت مررزی است ره بهعنوان يک هناد س يایس
در حیطهی قانون رسزمییناش معل میمنايد و رنرتل مؤثری بر رسزمني خود
دارد .بنابراين ،هبرتين شاهد دال بر يک جامعهی س يایس اب ثبات (دولت)
وجود يک حکومت مؤثر اب هنادهای اداری و قانونگذاری است
) .(Brownlie, 1998: 61اگر چه حکومت مؤثر ،رشط تشکیل يک دولت
است؛ ویل اب اين حال ممکن است دولیت مورد ش ناسایی ساير دولتها قرار
بگريد ،بدون آنکه متام رشايط الزمه برای دولت شدن را داش ته ابشد .دولت
رنگو از مجهل کشورهایی است ره در سال 0421م بهطور گسرتدهای مورد
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ش ناسایی ساير دولتها و اعضای سازمان ملل متحد بهعنوان يک کشور
مس تقل قرار گرفت1.
البته حکومیت ره اب اشغال نظامی کشور ديگر ای از رهگذر جنگ داخیل
بهوجود آيد ،وصف دولت منیایبد و لطمهای نزي به مرشوعيت دولت مررزی
وارد منیسازد .اينگونه دولتها ره از جنگهای داخیل صدمه میبينند ،ممکن
است بهعنوان دولت انتوان ش ناخته شوند .دولت سومایل از اين قبيل دولتها
بود ره برای چند سال بهخاطر درگريیهای داخیل رنرتل مؤثری بر مناطق
زایدی از رسزمني خود نداشت؛ ویل مهچنان وصف دولت بودن خود را حفظ
منود و عضو سازمان ملل ابق ماند ) (Aust, 2010: 16البته مواردی ره در
آن ملیت اب اعامل حق تعيني رسنوشت قصد رهایی از اس تعامر و مهچنني تشکیل
دولیت جديد را دارد ،اگرچه منجر به جنگ داخیل شود؛ ابيد از ساير موارد
اشغال نظامی و محالت تروریس یت و آشوبها اس تثنا منود .امروزه بس ياری از
صاحبنظران اعامل حق تعيني رسنوشت در غري موراد اس تعامری را نزي
پذيرفتهاند .بهنظر قایض آرچاگا ،اگر چه حق تعيني رسنوشت در مسري ملت-
های حتت اس تعامر تاكمل ایفته است؛ اب اين وجود ،حق مزبور به اصیل عام و
مطلق مبدل شده است و میتواند بهعنوان معيار س نجش مرشوعيت
حکومتها در کشورها مورد توجه قرار گريد .بهعبارت ديگر از نظر وی
حکومت حامك بر يک کشور ابيد منايندهی مههی مردم آن ،بدون تبعيض از
حیث نژاد ،عقیده و رنگ ابشد و مداخهل در امور داخیل چنني کشوری مغاير
اب حقوق بنيامللل خواهد بود؛ در غري اين صورت ،منیتوان اعامیل را ره در
حاميت از حق تعيني رسنوشت يک ملت صورت میگريد غريقانوین قلمداد منود
(Aréchaga, 1978: 104-110).
1. Jane McAdam, “Disappearing States, Statelessness and the Boundaries of
International Law”, Climate Change and Displacement: Multidisciplinary
Perspectives, Oxford, Hart Publishing, forthcoming 2010, p. 8. Available at:
https://www.ilsa.org/jessup/jessup13/Disapearing%20States,%20Jane%20Mc
Adam.pdf.
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لزوم مؤثر بودن حکومت بهمعنای اهليت واقعی اجرایِ متامی وظايف
دولیت ،از مجهل حفظ نظم و امنيت در داخل و برآورده منودن نيازهای اشخاص
و اجرای تعهدات خاریج است (رک دين )272 :0332 ،بنابراين،
حکومت بهعنوان منايندهی ملت ،عالوه بر حقوق و تاكليفی ره نسبت به
اشخاص و اموال در داخل قلمرو خود دارد؛ تعهدات و حقوق نزي در عرصهی
روابط بنيامللل دارد .حال سؤال اين است آای خالفت اسالمی ،حکومت مؤثر
دارد ای نه؟ اگر چه خالفت اسالمی ،بر قلمرو حتت رنرتل خویش حمكراین
میمنايد؛ اب اين وجود ،به چند دليل منیتوان حکومت مؤثر برای خالفت مزبور
فرض منود .0 :يک حکومت مؤثر ،متضمن قوای سهگانه اجرایی ،قانونگذاری
و قضایی است؛ در حایلره خالفت اسالمی فاقد اين خصيصه است؛ .2
حکومت تاكليفی نسبت به شهروندان خود دارد؛ از قبيل حفظ نظم معومی و
حفاظت از منافع عامه ،در حایلره خالفت اسالمی نه تنها به اين تاكليف خود
معل نمنوده ،بلکه جتیل حکومت ترور و وحشت است؛ .3 1حکومت مؤثر،
ابيد رنرتل مؤثر بر رسزمنياش داش ته ابشد؛ حال آنکه خالفت اسالمی فاقد
اين خصيصه است؛  .9حکومت مؤثر ابيد به تعهدات بنيامللیل برای ورود به
جامعه هجاین پايبند ابشد 2،حال آنکه خالفت اسالمی هيچ تعهد بنيامللیل را
 .1برای مطالعه بيشرت راجع به حکومت وحش یت ره داعش آفريده ،به منبع ذيل رجوع مناييد؛
Report of the Independent International Commission of Inquiry on
the Syrian Arab Republic, "Rule of Terror: Living under ISIS in Syria",
14 November 2014, paras. 26-30.

 .2برای مطالعه بيشرت در خصوص عدم پايبندی داعش به تعهدات بنيامللیل و نقض حقوق برش به منابع ذيل رجوع
مناييد؛
The Clarion Project, The Islamic State (ISIS) Fact Sheet, September
2014.
Start Fact Sheet, the evolution of the Islamic State of Iraq and the
Levant (ISIL): Relationships 2004-2014, June 2014.
Syrian Network for Human rights, Islamic State of Iraq and Levant
Organization, 2014.
Richard Barrett, the Islamic State, the Soufan Group, November 2014.
Dr. James P. Eckman, “Is ISIS Leader Abu Bakr al-Baghdadi the New
Osama bin-Laden?”, Grace University, Omaha, Nebraska 28 June 2014.
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رعايت منیرند .بنابراين ،خالفت اسالمی فاقد حکومت مؤثر برای دولت شدن
است.
 .1صالحیهت اجیاد روابط بنياملليل اب ساير دولتها
صالحیهت اجیاد روابط بنياملليل اب ساير دولتها در عرصهی بنيامللیل ،ديگر
يک امتياز احنصاری دولت قلمداد منیشود .دولتها ابتد ًا واجد چنني
صالحییت هستند ،بنابراين صالحیت اجیاد روابط بنيامللیل اب ساير دولتها
نتیجه دولت شدن میابشد؛ نه معياری برای تشکیل آن .مهچنني صالحیت
اجیاد روابط مهيشه پايدار نيست ،بلکه به رشايط خایص بس تگی دارد .اب اين
حال ،میتوان گفت ره «صالحیت» ورود اتم به روابط بنيامللیل معياری
سودمند است؛ زيرا چنني ظرفییت مس تقل از ش ناسایی توسط ساير دولتها
است و اعامل آن توسط هناد مربوطه (دولت اتزه تشکیل شده) صورت می-
پذيرد .بهنظر میرسد ،چنني ديدگاهی را میتوان در رآی خمالف بريتانيای کبري
ِ
وضعيت
عليه قطعنامه پيش نهادی مجمع معومی ملل متحد در خصوص اعطاء
شبیه به دولت ،به جنبشهای آزادیخبش میل ،در رنوانس يون راجع به
منايندگان دولت ها در روابط خود اب سازمانهای بنيامللیل اب ماهيیت هجاین1،
مشاهده منود .منايندهی بريتانيا در اين ابره اظهار داشت :هيچ توجیهيی برای
قطعنامه مزبور ره از دولتها درخواست میرند به بریخ از جنبشهای میل
آزادیخبش ،مزاای و مصونيتهایی اعطاء منايد؛ وجود ندارد .هيچ هنادی بهغري
از دولت منیتواند مانند حکومت يک دولت در نظر گرفته شود .يک جنبش
آزادیخبش میل قابليیت مانند يک حکومت برای ارائه تضمني حسن رفتار،
ره يک دولت مزيابن مس تحق است در خواست منايد ،ندارد
) .(Brownlie, 1998: 61بهرمغ اينکه صالحیت اجیاد روابط اب ساير
دولتها در رنوانس يون مونتهويدئو بهعنوان يکی از معيارهای تشکیل دولت
1 . Convention on the Representation of States in their Relations with
International Organizations of Universal Character.
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ذکر شده است؛ اب اين وجود ،اين معيار اب «اس تقالل» و «ش ناسایی» رابطه
مس تقمي دارد.
صالحیت اجیاد روابط اب ساير کشورها ،اب اس تقالل يک دولت رابطه
مس تقمي دارد؛ بهعبارت ديگر ،اس تقالل يک کشور در امور خاریج خویش،
مقدمهی اجیاد روابط اب ساير کشورها است .دولت نوظهور برای اجیاد روابط
اب ساير کشورها ابيد حامكيت و اس تقالل داش ته ابشد و اين امر به قدرت و
اختيار دولت ديگر بس تگی ندارد .بنابراين ،ظرفیت اتم برای اجیاد روابط
خاریج يک هناد اب ساير کشورها متضمن دولت بودن است .دولتهای
تشکیلدهنده يک فدراس يون ،ای رسزمنيهای خاریج يک دولت (مانند
جزاير متعلق به يک دولت) ،حامكيت ندارند؛ بنابراين خشصيت بنيامللیل
ندارند ) (Aust, 2010: 16پس منیتوان آهنا را يک هناد حامكيتدار فرض منود
ره تواانیی اجیاد روابط اب ساير کشورها را داش ته ابش ند؛ صالحیت اجیاد
روابط بنيامللیل يک دولت اب دولت ديگر ،مس تلزم ش ناسایی توسط
دولتهای ديگر است .اگر چه امروزه بر اساس نظريه ساختار ی1
) ،(Constitutive Theoryش ناسایی بهعنوان عامل تشکیل يک دولت در
نظر گرفته منیشود ،اب اين وجود ،ش ناسایی میتواند بيانگر اين واقعيت ابشد ره
يک دولت قادر به اجیاد روابط بنيامللیل اب ديگر دولتها است؛ هرچند اجیاد
روابط به ساير عوامل ديگر مه نيازمند است .مهچنني ش ناسایی بر اساس اصول
بنيامللیل نبايد ات قبل از رشايط الزم برای اجیاد يک دولت اعطاء شود؛ ویل از
آجناره ش ناسایی يک اقدام س يایس است و به عکسالعمل کشور ش ناساییرننده
بس تگی دارد ،بس ياری از دولتها از اين قاعده تبعيت نمنوده و قبل از احراز
رشايط چهارگانهی دولت ،هناد مزبور را ش ناسایی میرنند (ش ناسایی زود هنگام
پاانما توسط اایالت متحده آمرياك) .(Lapidoth, 2010: 79).بنابراين صالحیت
 .1شااین ذکر است ره در حقگوق بنيامللگل عقیگده بگر ايگن اسگت رگه ش ناسگایی دارای ماهيگت اعالمگی اسگت نگه
تأسيیس .به اين معین ره رصف وجود معيارهای الزم (مجعيت دامئ ،رسزمني ،حکومت ،صالحیت اجیاد رابطگه اب
ساير دولتها) برای تشکیل يک دولت ،موجب تشکیل دولت میشود.
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اجیاد روابط بنيامللیل برای يک دولت نوظهور عالوه بر يک حکومت موثر ره
دارای مجعيت و رسزمني مشخیص است؛ به ش ناسایی ساير دولتها نزي
بهگونهای وابس ته است .هامنطور ره قب ًال اشاره شده ،خالفت اسالمی فاقد
يک حکومت مؤثر است ات بتواند از رهگذر آن اب ساير دولتها رابطه برقرار
منايد.
نتیجه
در  01ژوئن 2109م شورش يان سلفی ،موصل مررز اس تان نينوا و دومني شهر
عراق را بهترصف در آوردند و در  24ژوئن رهرب اين شورش يان «ابراهمي بن
عواد بن عیل بن محمد البدری» -معروف به ابوبکر البغدادی اب ادعای تأسيس
خالفت -مع ًال خود را خليفه خواند .هرچند تشکیل اين گروه خلقالساعه نبود و
از اوائل دههی 0441م حتت انمهای خمتلف فعال بود؛ بنیان چنني تأسيیس
جمدد ًا اين پرسش جدی را در حقوق بنيامللل مطرح کرد ره ماهيت اين ابزيگر
چيست و حدود و ثغور تعهدات آن چگونه تعيني میشود؟ آای داعش ،هامنگونه
ره مدعی است ،میتواند هامنند ساير دولتها در روند هنجارسازی در حصنهی
بنيامللیل مشارکت منايد؟ ای در مقابل تنها ابزيگری غريدولیت است ره بهواسطه
ماهيت و نوع اقداماتش ،نهتنها ابزيگری مرشوع تلقی منیشود ،بلکه گروهی
تروریس یت تلقی و جامعه بنيامللیل موظف به وارنش در برابر آن است؟ نگاهی
به رويهی بنيامللیل و حیت آموزههای حقوقداانن بنيامللیل ،مؤيد اين امر است
ره رصف وجود رنرتل بر خبشی از رسزمني و مجعيت آن ،توسط يک ابزيگر
ِ
وصف دولت بودن را به هناد مزبور اعطا منیرند؛ چرا ره عالوه بر رسزمني و
مجعيت ،وجود يک حامكيت در قالب حکومیت مؤثر برای تشکیل يک دولت،
در حقوق بنيامللل معارص امری بدهييی و رضوری میمنايد .البته چنني
حکومیت عالوه بر داشنت صالحیت برای اجیاد روابط بنيامللیل اب ساير
دولتها ،الزم است تواانیی اينرا داش ته ابشد ره به تعهدات داخیل و بنيامللیل
خویش پايبند ابشد .در نگاه اول بهنظر میرسد ره خالفت اسالمی اب رنرتل
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خبشهایی از قلمرو سوريه و عراق ،رسزمني مورد نياز برای تشکیل يک
دولت را داش ته ابشد ،ویل اب نگاه دقیقتر آشاكر میگردد ره هرچند اين
تأسيس ،دارای قلمرو گسرتدهای برای تشکیل حکومت است ،اما رنرتل اين
رسزمنيها توسط خالفت اسالمی غريقانوین و غريمرشوع است .شورای
امنيت سازمان ملل متحد اب صدور قطعنامههای خمتلف (-2109- 2020
 )2109-2073 ،2109-2071و بهويژه قطعنامه  2044مورخ  02فوريه
2102م اقدامات تروریس یت و غري انساین داعش و جبهه النرصه را بهشدت
حمکوم کرده و جامعه هجاین را به مقابهل مههجانبه اب اين گروهها فراخوانده است.
در اين قطعنامهها شورای امنيت بر اس تقالل ،حامكيت ،وحدت و يکپارچگی
اریض کشورهای عراق و سوريه تأکيد هناده و اب حمکوم کردن اقدامات
تروریس یت ،آدمرابیی توآم اب اخاذی و گروگانگريی اين گروهها ،هرگونه جتارت
مس تقمي ای غريمس تقمي اب آهنا را ممنوع ساخته است .بدهیيی است ره مهراهی
ساير هنادهای بنيامللیل اب شورای امنيت در اين زمینه ،داعش را موجوديیت
خالف حقوق بنيامللل و فاقد هرگونه مرشوعيیت بنيامللیل جلوه میدهد .تأکيد
شورای امنيت بر اس تقالل ،حامكيت ،وحدت و يکپارچگی اریض کشورهای
هفمت مقدمه قطعنامهی  2044خود مؤيد عدم
عراق و سوريه در بند ِ
برخورداری داعش از موجوديت حقوق مس تقل بهعنوان يک دولت جمزا از
عراق و سوريه میابشد1.
به اين ترتيب ،هرچند داعش ،اب اقدامات تروریس یت خویش و اجیاد رعب
و وحشت توانس ته خبشهایی از خاک کشورهای عراق و سوريه را حتت
رنرتل خود درآورد و بر مجعيت ساکن در آن مناطق حمكراین منايد؛ اب اين
حال ،اب نگاهی به معيارهای تشکیل دهندهی دولت در حقوق بنيامللل معارص
از خالل رويه ،نظريه و اعامل معيارهای مزبور بر خالفت اسالمی ،میتوان به
1. Cf Christian Chinkin, “The Security Council and Statehood”, in Christine
Chinkin and Freya Baetens (eds)., Sovereignty, Statehood and State
Responsibility, Essays in Honour of James Crawford, Cambridge
University Press, 2015, pp.155-172.
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اين نتیجه رس يد ره هناد مزبور فاقد بریخ معيارهای رضوری برای تشکیل
دولت است .آچنهره در حصنهی حتوالت روزمره از خالفت اسالمی ديده می-
شود ،چزيی جزء جنايت ،وحشت و اقدامات غريانساین نيست .س نگبنای
خالفت اسالمی از بدو شلكگريیاش جرم و جنايت و اقدامات تروریس یت
بوده است .بنابراين ،هناد مزبور فاقد وصف دولت در حقوق بنيامللل میابشد
و يک هناد ای ابزيگر غريدولیت و بهعبارت هبرت يک گروه تروریس یت حمسوب
میشود .عنارص «خشونتابری» و «ارعابآور بودن» اقدامات داعش عليه
مردم غري نظامی و هدف قراردادن افراد يبگناه براي رس يدن به مقاصد س يايس
اين گروه ،داعيهای بر ش ناسایی اين تأسيس بهعنوان گروهی تروریس یت است
ره یبترديد نيازمند وارنشی مؤثر از سوی جامعهی بنيامللیل میابشد .در
عرصی ره احرتام به حقوق برش ،حامكيت قانون و حمكراین مطلوب شالوده و
اساس نظم معومی بنيامللیل قلمداد شدهاند؛ دولت موجوديیت مكهی نيست ره اب
اجامتع عنارصی مادی تشکیل گردد .مرشوعيت دموکراتيک و اقتدار اخالق
دولت (دولت حقوق برشی) ره داعش اكم ًال فاقد آن تلقی میشود؛ عنارصی
بس يار هممتر از رنرتل قهرآمزي و جائرانه بر خبشی از رسزمني و افراد و
گروههای انساین است.
منابع
چیاكای ،بلز ( ،)1837چکیده رويه قضایی در حقوق بنيامللل معومی ،ترمجه هاميون
حبيیب ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
زماین ،س يدقامس ( ،)1808حقوق سازمانهای بنيامللیل ،چاپ دوم ،موسسه مطالعات و
پژوهشهای حقوق شهردانش.
اكسسه ،آنتونيو ( ،)1801حقوق بنيامللل ،ترمجه حسني رشيفی طرازکوهی ،چاپ سوم،
هتران :مزيان.
رُک دين ،نگوين؛ دَينیه ،پاتريک و آلن پهل ( ،)1832حقوق بنيامللل معومی ،ترمجه
حسن حبيیب ،جدل اول ،هتران :انتشارات اطالعات.

 فصلنامه دولت پژوهی031

: هتران، چاپ هجدمه، ابیس تههای حقوق بنيامللل معومی،)1801(  رضا،مویسزاده
.مزيان
ِ
ُ
، چاپ پنجم، ترمجه س يدقامس زماین، حقوق بنيامللل،)1802(  الگا، ِرباك؛ مارتني،والاس
. مؤسسه پژوهشهای حقوق شهر دانش:هتران
Aust, Anthony (2010), Handbook of International Law,
Cambridge.
Barrett, Richard (2014), “The Islamic State, the Soufan
Group”, Available At: http://soufangroup.com/the-islamicstate/
Brownlie, Ian (1998), Principles of Public International
Law, Fifth Edition, New York, Oxford University Press.
Chinkin, Christine& Baetens(eds), Freya (2015), Sovereignty,
Statehood and State Responsibility, Essays in
Honour of James Crawford, Cambridge University
Press.
Crawford, James (2007), the Creation of States in
International Law, Oxford University Press.
De Aréchaga, Eduardo Jiménez (1978) “General principles of
international law governing the conduct of States”,
International law in the past third of a century. Collected
Courses of The Hague Academy of International Law
159. Martinus Nijhoff Publishers.
Dr. James (28Jun2014), “Is ISIS Leader Abu Bakr alBaghdadi the New Osama bin-Laden?”, Available At:
https://graceuniversity.edu/iip/2014/06/is-isis-leader-abubakr-al-baghdadi-the-new-osama-bin-laden/
“Islamic State of Iraq and Levant Organization” (2014),
Available
At:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1963547/Isla
mic-State-in-Iraq-and-the-Levant-ISIL
Lapidoth, Ruth (2012), “When Is an Entity Entitled to
Statehood?”, Israel Journal of foreign Affairs, VI : 3.

030 ... ماهيت حقوق داعش در حقوق
McAdam, Jane (2010), “Disappearing States, Statelessness
and the Boundaries of International Law”, Climate
Change
and
Displacement:
Multidisciplinary
Perspectives, Oxford, Hart Publishing, forthcoming
2010, p. 8. Available at: Michael Schweitzer, “New States
and International Law”, Encyclopedia of Public
International Law, Volume 7, Elsevier Science Publishers
B.V, 1984.
Okeowo, Demola (2008), “Statehood, Effectiveness and the
Kosovo Declaration of Independence”, November 3, pp. 12. Available At:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1316
445, (last visited at 23/1/2015).
Pellet, Alain (1992), “The Opinions of the Badinter Arbitration
Committee A Second Breath for the Self-Determination of
Peoples”, EJIL.
Raic, David (2002), Statehood and the Law of SelfDetermination, The Hague (The Netherlands), Kluwer
Law International.
Report of the Independent International Commission of Inquiry
on the Syrian Arab Republic (2014), “Rule of Terror:
Living under ISIS in Syria”, Available At:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Co
ISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.pdf
“The evolution of the Islamic State of Iraq and the Levant
(ISIL): Relationships 2004-2014 (2014), Available At:
http://www.start.umd.edu/pubs/START_EvolutionofISILRe
lationships_FactSheet_June2014.pdf
“The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
(ICTY)” (16June2004), Prosecutor V. Slobodan
Milosevic, Decision on Motion for Judgment of
Acquittal.

